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سياسة
في الواجهة

الرابية تنتظر :هل سيقول جعجع
حوار التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية ال هو مجمد وال مستعجل .يقع في منزلة وسطى تجعله
حائرًا ومعلقًا على ما ينتظره الرئيس ميشال عون من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع :هل
يريده رئيسًا ام ال؟
نقوال ناصيف
أنجزت ورقة العمل بني التيار الوطني
ال ـحــر وحـ ــزب ال ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة .لكن
ماذا بعد؟
ً
لـ ــم يـ ـك ــن سـ ـه ــا الـ ـت ــوص ــل الـ ـيـ ـه ــا بــن
ف ــري ـق ــن مـسـيـحـيــن ت ـن ــاح ــرا وت ـب ــادال
ال ـع ــداء فــي الـعـقــود الـثــاثــة املنصرمة،
عـلــى نـحــو ال يـشـبــه ح ــاال مـمــاثـلــة بني
فريقني مسيحيني آخرين ،او لبنانيني.
بذلك ُي ّ
عد التصور املشترك للتنظيمني
امل ــارون ـي ــن انـ ـج ــازًا مـهـمــا وض ــروري ــا،
ك ــون ــه يـ ـتـ ـن ــاول كـ ــل مـ ــا يـ ـشـ ـك ــوان مـنــه
مــن طــريـقــة ادارة السلطة والـحـكــم في
مرحلة ما بعد اتفاق الطائف ،وحجب
ال ــدور املسيحي فيها واه ـمــال تمثيله
السياسي والشعبي .كالهما ناءا تحت
عبء ثقيل على مستوى القاعدة ،ودفعا

ما لم ينضم جعجع
الى تأييد انتخاب عون رئيسًا ،لن
تعدو ورقة التصور حبرًا على ورق
كلفة باهظة على مستوى قائديهما في
املنفى والسجن.
على نحو كهذا ،يكاد يكون تصورهما
املشترك هو الوثيقة االولى بينهما مذ
ّ
تصدر الرئيس ميشال عون والدكتور
سمير جعجع واجهة الحدث املسيحي
بــن عــامــي  1989و ،1994ثــم مـنــذ عــام
 .2005يلتقيان اآلن على الورق ليس اال،
للمرة االولى ايضًا مذ شاركا في نشوء
قوى  14آذار  2005ثم تخلى عون عنها.
لكن ماذا بعد ذلك كله؟ ّ
بعد اط ــاق الـحــوار السني ـ ـ الشيعي
اواخ ــر كــانــون االول املــاضــي ،تحركت
ع ـج ـلــة ح ـ ــوار الـ ـتـ ـي ــار ال ــوطـ ـن ــي ال ـحــر
والـقــوات اللبنانية بحيوية مــن خالل
لـ ـق ــاءات مـمـثـلـيـهـمــا ال ـن ــائ ــب ابــراه ـيــم
كـنـعــان ومـلـحــم ري ــا ُش ــي .بـعــد ج ــوالت
عـ ـ ــدة مـ ــن ال ـ ـ ـحـ ـ ــوار ،ضـ ــربـ ــت م ــواع ـي ــد
شتى لتوقع لقاء عــون وجعجع تحت
ش ـعــار انـهـمــا يـتـصــالـحــان م ــع الـ ــذات،

ال يزال عون يتمسك بوجهة نظره القائلة انه ال يسعه االنتظار الى ما شاء الله (هيثم الموسوي)

المشهد السياسي

الحريري مع تغيير اآللية :ممنوع عرقلة الحكومة
عــرض رئيس تيار املستقبل سعد
الحريري مع رئيس الحكومة تمام
سالم في السرايا الحكومية ،أمس،
مسألة تغيير آلـيــة عمل الحكومة
ال ـح ــال ـي ــة ،الـ ـت ــي أدت ف ــي األش ـه ــر
امل ــاض ـي ــة ،ب ـس ـبــب صـيـغـتـهــا الـتــي
تقتضي موافقة  24وزي ـرًا على أي
قـ ــرار ،إل ــى تـعـطـيــل عـمــل الـحـكــومــة
ف ـ ـ ــي بـ ـ ـع ـ ــض األحـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــان .مـ ـ ـص ـ ــادر
ّ
وزاريـ ـ ــة مـتــابـعــة أك ـ ــدت أن ــه «حـتــى
اآلن ال اج ـت ـم ــاع مل ـج ـلــس ال ـ ـ ــوزراء
هــذا األس ـبــوع ،وج ــدول األعـمــال لم
ّ
ي ـ ـ ــوزع ،بـسـبــب ع ــدم ح ـســم مـســألــة
ّ
اآلل ـ ـيـ ــة» .بـ ــدورهـ ــا ،أكـ ـ ــدت م ـصــادر
مواكبة الستقبال ســام للحريري
ل ــ«األخ ـب ــار» أن «ه ـنــاك تــوافـقــا في

وجهات النظر بني الرئيسني على
ضرورة تغيير اآللية ،ومنع عرقلة
عمل الحكومة تحت أي ظــرف في
ّ
ظ ـ ــل األوضـ ـ ـ ــاع واملـ ـتـ ـغ ـ ّـي ــرات ال ـتــي
ت ـح ـص ــل فـ ــي املـ ـنـ ـطـ ـق ــة» .وأش ـ ـ ــارت
املـصــادر إلــى أن «الصيغة األرجــح
ه ـ ـ ــي ال ـ ـت ـ ــي يـ ـعـ ـم ــل ب ـ ـهـ ــا م ـج ـل ــس
ّ
الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ف ـ ــي ظـ ـ ــل وجـ ـ ـ ــود رئ ـي ــس
ل ـل ـج ـم ـه ــوري ــة ،أي ال ـن ـص ــف زائـ ـ ـدًا
واح ـدًا لـلـقــرارات الـعــاديــة والثلثني
ّ
لـلـقــرارات االستثنائية» .إل أن أي
«صـيـغــة سـيـتـ ّـم اعـتـمــادهــا ،تــراعــي
مسألة صالحيات رئيس الحكومة
وميثاقيتها» .وأك ــدت امل ـصــادر أن
«الرئيس الحريري وضــع الرئيس
س ــام ف ــي أج ـ ــواء ل ـقــائــه بــالــرئـيــس

نـبـيــه بـ ـ ّـري ،ال ــذي يـتـشــارك معهما
أي ـضــا عـلــى ضـ ــرورة تـغـيـيــر اآللـيــة
لبري أن ّ
الحكومية ،وسبق ّ
عبر عن
ّ
أن املــادة  65من الدستور هي آلية
العمل املـنــاسـبــة» .وأك ــدت املـصــادر
أن «ال ـ ـقـ ــوى الــرئ ـي ـس ـيــة ف ــي الـبـلــد
حسمت أمرها ،وهي متوافقة على
تـغـيـيــر آل ـيــة ع ـمــل ال ـح ـكــومــة ،على
قــاعــدة أن الـخــاف على التفاصيل
ال يجوز أن يعرقل عمل الحكومة،
واألمـ ــور الـكـبـيــرة واالستراتيجية
يجري التوافق أو الخالف حولها
خارج مجلس الوزراء».
ب ـ ـ ـ ـ ــدوره ،أك ـ ـ ــد ب ـ ـ ــري أمـ ـ ـ ــام زواره
أمـ ــس أن لـ ـق ــاء ه ب ــال ـح ــري ــري ك ــان
إيجابيًا .ولفت إلى أنهما «شددا

خـ ـ ــال االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع عـ ـل ــى ضـ ـ ــرورة
االح ـت ـكــام إل ــى الــدس ـتــور فــي آلـيــة
عـمــل الـحـكــومــة» .وأوض ــح رئيس
املـ ـجـ ـل ــس الـ ـنـ ـي ــاب ــي أن «ال ـب ـع ــض
ال يـ ــرغـ ــب ف ـ ــي ت ـع ــدي ـل ـه ــا ب ـع ــدم ــا
اس ـ ـت ـ ـطـ ــاب ت ـ ـحـ ــول ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء إل ــى
ّ
رؤس ـ ـ ـ ــاء» ،مـ ــؤكـ ــدًا أن ـ ــه «ال ع ــودة
إل ـ ـ ــى الـ ـعـ ـم ــل بـ ــاآلل ـ ـيـ ــة الـ ـح ــالـ ـي ــة،
ألنها تعني أن الحكومة ستبقى
متعثرة وضعيفة اإلنتاج».
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،رفـ ـ ــض رئ ـ ـيـ ــس ح ــزب
ّ
الجميل خــال لقائه
الكتائب أمــن
الحريري ،فكرة «تعزيز مؤسسات
ف ــي ال ــدول ــة (أي ال ـح ـك ــوم ــة) ،على
ح ـســاب رئــاســة الـجـمـهــوريــة ،ومــن
ه ـنــا ض ـ ــرورة ان ـت ـخــاب رئ ـي ــس في

أسرع وقت» ،بحسب ما نقلت قناة
«امل ـن ــار» عــن م ـصــادر فــي الكتائب.
وأشـ ـ ــارت وزي ـ ــرة امل ـه ـجــريــن ألـيــس
شبطيني املحسوبة على الرئيس
الـ ـس ــاب ــق م ـي ـش ــال س ـل ـي ـم ــان ،أن ـهــا
«ضد تغيير آلية الحكومة ،من دون
تأمني ضمانات لصالحيات رئيس
الجمهورية».
م ــن ج ـه ــة أخ ـ ـ ــرى ،ل ـف ــت ال ـح ــري ــري
خ ـ ـ ــال لـ ـق ــائ ــه وفـ ـ ـ ـ ـدًا م ـ ــن «الـ ـلـ ـق ــاء
ال ــوط ـن ــي ل ـب ـي ــروت» إلـ ــى أن «ع ــدم
انـ ـتـ ـخ ــاب رئـ ـي ــس ل ـل ـج ـم ـه ــوري ــة ال
ي ــؤث ــر ع ـل ــى رئـ ــاسـ ــة ال ـج ـم ـه ــوري ــة
فقط ،بل على البلد ككل ،ألن البلد
لــن تستقيم أم ــوره مــن دون رأس».
وأكد أنه «يحاول من خالل الحوار
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كالم في السياسة

نعم؟
ومع القاعدة املسيحية املنقسمة على
نفسها بينهما ،واحــدهـمــا مــع اآلخــر.
الــى اآلن لــم يحصل االجـتـمــاع .وقــد ال
يحصل في مدى قريب .خاب االعتقاد
بــأن ورق ــة الـتـصــور ستستعجله اكثر
من ذي قبل.
ان ـج ــزت ال ــورق ــة نـهــائـيــا ت ـقــري ـبــا ،وقــد
تطرأ عليها تعديالت طفيفة توصف
بالتقنية فحسب ،غير ذات اهمية .يكاد
يقول املطلعون عليها انها قادت حوار
التنظيمني الى ما قبل خواتيمه.
مع ذلك:
ـ ـ لن ُيكشف عن بنودها.
ُ
ـ ـ ـ ـ ـ ل ـ ــن ت ـ ــدل ـ ــى عـ ـل ــى امل ـ ــأ ف ـ ــي مــؤت ـمــر
صحافي.
ـ ـ لن يلتقي عون وجعجع لتوقيعها.
ـ ـ ـ ـ ـ ل ــن ي ـج ـت ـم ـعــا ل ـت ـكــريــس امل ـصــال ـحــة
بينهما.
ـ ـ ليست ملزمة ألي منهما حتى اآلن
على االقل.
لــن ت ـكــون ورق ــة الـتـصــور اعــانــا جــادًا
وحـقـيـقـيــا ،مــا لــم تــوضــع لـهــا قبعتها
الـتــي تكسبها شرعيتها وصدقيتها
وفعل التزامها بالنسبة الى احد طرفي
الحوار على االقل ،وهو التيار الوطني
الـحــر .مــا لــم ينضم جعجع الــى تأييد
انتخاب عــون رئيسا للجمهورية ،لن
ّ
تضمنه،
يعدو التصور ،على اهمية ما
حبرًا على ورق.
فـ ــي ال ــرابـ ـي ــة يـ ـب ــدو املـ ــوقـ ــف واض ـح ــا
ومحددًا تبعًا ملعطيات منها:
 1ـ ـ ـ ـ ك ــل االوراق بــاتــت عـلــى ال ـطــاولــة،
ول ـ ــم ي ـع ــد ث ـم ــة مـ ـك ــان الهـ ـ ـ ــدار ال ــوق ــت
وامل ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــاورات .ك ـ ــا ال ـ ـطـ ــرفـ ــن ي ـع ــرف
م ــا ي ــري ــده اآلخ ـ ــر ،م ــا يـق ـت ـضــي حـســم
الخيارات اخيرًا.
 2ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ك ـ ـ ــان ثـ ـم ــة اك ـ ـثـ ــر م ـ ــن سـ ـب ــب فــي
االسبوعني املنصرمني لتوقف الحوار،
اال ان الــرغـبــة املـتـبــادلــة فــي اسـتـمــراره
حالت دون تجميده .اول تلك االسباب
ّ
ب ــث ش ــري ــط ال ـنــائ ـبــة س ـتــريــدا جعجع
على محطة تلفزيون الـتـيــار الوطني
ال ـحــر ،ن ـظــرت ال ـيــه نــائـبــة ب ـشــري على
انـهــا مـحــاولــة لــزعــزعــة الـثـقــة الناشئة
حــدي ـثــا ب ــن ال ـط ــرف ــن .ثــانـيـهــا ع ـبــارة
رئ ـيــس ح ــزب ال ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة ،على
حسابه على تــويـتــر ،والـتــي أمــل فيها
فــي خـتــم ال ـح ــوار فــي مـثــل ه ــذه االي ــام
من السنة املقبلة .امتعض عون منها،
واكتفى برد ّ
ودي ،لكنه ذو مغزى ،هو
نهاية الصوم.
 3ـ ـ ال يزال عون يتمسك بوجهة نظره
الـقــائـلــة انــه ال يسعه االنـتـظــار الــى ما

سياسة
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العسكريون األسرى:
تفاوض شكلي وابتزاز مالي
جان عزيز
شاء الله ،وال يرى ورقة التصور هدفًا
في ذاتــه ينتهي عند انجازها .ليست
ســوى تحضير طبيعي لالنتقال الى
امل ـح ـط ــة االس ــاسـ ـي ــة الـ ـت ــي ي ـتــوخــاهــا
الحوار ،وهي االستحقاق الرئاسي .بل
ً
يجدها عون جزءًا مكمال للتفاهم على
ً
انتخابه رئيسًا ،وفصال من برنامجه
للحكم يتضمن الضمانات التي يمكن
ان يطلبها جعجع لدوره في العهد.
لورقة التصور ايضًا تفسير آخر لعون
تجعله يتساءل :هل ابرامها مع جعجع
تـجـعـلـهـمــا حـلـيـفــن ف ــي االن ـت ـخــابــات
النيابية املقبلة على غ ــرار حــركــة امل
وح ـ ــزب الـ ـل ــه ،حـلـيـفــن وش ــري ـك ــن في
االستحقاقات الدستورية؟ ال اشــارات
واضحة ارسلتها اليه القوات اللبنانية
عن موقعها من تيار املستقبل ،حليفها
االنـتـخــابــي ،فــي مــرحـلــة مــا بـعــد ورقــة
ال ـت ـص ــور ،خ ـصــوصــا أن ال ــورق ــة تلك
تحمل رؤي ــة مشتركة لـعــون وجعجع
على ما يتطلبانه من القانون الجديد
لالنتخاب وصدقية التمثيل املسيحي
في املؤسسات الدستورية.
 4ـ ـ ثمة ســؤال ايضًا يـتــردد فــي دائــرة
ض ـي ـقــة ف ــي ال ــراب ـي ــة ه ــو اآلتـ ـ ــي :بــاتــت
ورق ــة ال ـت ـصــور امل ـش ـتــرك ج ــاه ــزة على
طاولة رئيس حــزب القوات اللبنانية،
ً
فـهــل اق ـتــرب الــرجــل فـعــا مــن االقـتـنــاع
بانتخاب عون رئيسا؟
ف ــي امل ـق ــاب ــل ي ـت ـص ــرف رئـ ـي ــس ال ـت ـيــار
الوطني الحر ،وهــو يتمسك بترشحه
للرئاسة ،على انه الشخصية املارونية
القادرة على ادارة التوازن بني الفريقني
ّ
الـ ـس ــن ــي والـ ـشـ ـيـ ـع ــي امل ـم ـث ـل ــن ب ـت ـيــار
املستقبل وحزب الله في مرحلة غليان
امل ـن ـط ـقــة ،واألق ـ ـ ــدر ع ـلــى م ـنــح ال ـفــريــق
املسيحي دورًا رئيسيًا في فك االشتباك
بينهما ،نــاهـيــك بــاسـتـعــادة الـحـقــوق،
حليف متني لحزب الله ،على تواصل
ايـجــابــي مــع الــرئـيــس سـعــد الـحــريــري
والنائب وليد جنبالط ،محاور للقوات
الـلـبـنــانـيــة ،قــائــد ســابــق للجيش يعي
تماما اهمية دور املؤسسة العسكرية
ف ــي الـ ـح ــرب امل ـف ـت ــوح ــة م ــع االرهـ ـ ــاب.
مــواص ـفــات لـيـســت الف ــرق ــاء آخ ــري ــن او
مــرش ـحــن مـعـلـنــن س ـ ــواه ،م ــا يجعله
ً
االكثر استقالال ،بل «بابًا الجمهورية».
س ــوى ذل ــك ك ـلــه ،ال تـمـلــك يـ ــداه ال ـحــل،
وال ي ـبــدو قـ ــادرًا عـلــى احـ ــداث اخ ـتــراق
حقيقي في الحلقة املقفلة لالستحقاق
ال ــرئ ــاس ــي .ل ـيــس س ــوى اح ــد االف ــرق ــاء
الرئيسيني ،بيد انه ال يستطيع صنع
حل او رئيس من دون اآلخرين.

على عكس ال ـصــورة املتفائلة نسبيًا حـيــال الوضع
األمني العام في لبنان ،وعلى عكس كل الكالم العلني
واإلعــامــي ،يؤكد مسؤولون معنيون أن الواقع ليس
كذلك في أزمة العسكريني اللبنانيني املحتجزين لدى
مسلحي «داعش» و»النصرة» منذ  2آب املاضي.
يـشــرح ه ــؤالء أن ال ـقــوى املـسـلـحــة اللبنانية تمكنت
خ ـ ــال األش ـ ـهـ ــر امل ــاضـ ـي ــة ،وتـ ـح ــديـ ـدًا م ـن ــذ م ـعــركــة
ع ــرس ــال ،م ــن ص ــد ك ــل مـ ـح ــاوالت االخ ـ ـتـ ــراق ال ـتــي
ح ــاول اإلره ــاب ـي ــون الـقـيــام ب ـهــا .وف ــي امل ـقــابــل كــانــت
السلطات األمنية اللبنانية تتابع ،في شكل متزامن،
رصد تلك املجموعات اإلرهابية كما التفاوض غير
املباشر معها ،من أجل التوصل إلى حل يــؤدي إلى
إطــاق العسكريني املحتجزين .ويـجــزم املسؤولون
أنفسهم بــأن القوى األمنية حققت أكثر من ضربة
في صراعها مع تلك املجموعات .فألقت القبض على
عــدد مــن مـســؤولـيـهــا ،وأحـبـطــت مخططات إرهــابـيــة
عــدة كانت تحضر لها ،وإن لم تكن تلك النجاحات
كلها قد خرجت إلى اإلعالم ،وذلك ألسباب فرضتها
ظ ــروف املــواجـهــة مــع اإلرهــابـيــن .أمــا على املستوى
االس ـت ـخ ـب ــاري ،فـيـكـشــف امل ـس ــؤول ــون أن الـسـلـطــات
اللبنانية باتت تملك صورة واضحة عن تركيبة تلك
املجموعات اإلرهــابـيــة املنتشرة بــن جــرود عرسال
الـلـبـنــانـيــة وجـ ــرود مـنـطـقــة الـقـلـمــون ال ـس ــوري ــة ،عند
ال ـح ــدود الـشــرقـيــة الـشـمــالـيــة مــن لـبـنــان .وه ــي باتت
ّ
مسلح
تقدر حجم هؤالء اإلرهابيني بنحو ثالثة آالف ّ
مـنـتـظــم ض ـمــن ت ـلــك ال ـج ـمــاعــات .لـكـنــه ع ــدد مـتـقــلــب
ّ
متبدل وغير ثابت .فعند توافر ظروف توحي برفع
معنويات اإلرهابيني ،ينضم إليهم مسلحون آخرون
مــن بــن املقيمني فــي مخيمات الـنــازحــن السوريني
ً
فــي الجانب اللبناني .وهــو مــا كــان قــد حصل فعال
ب ـع ــد اج ـت ـي ــاح «داع ـ ـ ــش» مل ـن ـط ـقــة امل ــوص ــل ال ـعــراق ـيــة
بـعــد ح ــزي ــران امل ــاض ــي .أم ــا بـعــد ان ـح ـســار الـشـعــور
باالنتصار ،فيعود عــدد املسلحني إلــى االنخفاض،
وهو ما يحصل حاليًا.
غـيــر أن مــا يــزيــد األم ــر صـعــوبــة وتـعـقـيـدًا ،أن هــؤالء
اإلرهــاب ـيــن ال يـخـضـعــون إلم ــرة مـيــدانـيــة واحـ ــدة .إذ
تمكنت القوى األمنية اللبنانية من إحصاء  19مجموعة
لهم في تلك املنطقة .أقل تلك املجموعات عددًا ال يزيد
على خمسني مسلحًا ،وأكثرها ال يزيد على مئتني.
وإن كانت تلك املجموعات كافة تدين بوالئها العقائدي
لجهتني أســاسـيـتــن« :داعـ ــش» و»ال ـن ـص ــرة» .ويشير
املسؤولون إلــى أن املعلومات التي تملكها السلطات
اللبنانية تشير إلى أن العسكريني املحتجزين املتبقني
فــي أي ــدي اإلره ــاب ـي ــن ،وه ــم  ،25م ــوزع ــون بــن أكثر
مــن مجموعة مــن تـلــك .مــع اعـتـقــاد بــأن بعض هــؤالء
ينتقل من مجموعة إلى أخرى ضمن كل من الجهتني،
وذلك ألسباب أمنية أو مالية أو تنظيمية .لكن املهم أن

مضمون التفاوض مع اإلرهابيني تطور وتحول خالل
األشهر املاضية .ففي البداية كان اإلرهابيون يرفعون
سقف مطالبهم .وكــانــوا ّ
يحملون الوسطاء شروطًا
مــن ن ــوع ضـمــان خـطــوط اتـصــالـهــم بمدينة عــرســال،
ً
مــن أج ــل تــأمــن إم ــدادات ـه ــم الـلــوجـسـتـيــة .ف ـضــا عن
مطالبتهم بإطالق عدد من املوقوفني اإلسالميني في
السجون اللبنانية وحتى السورية .إضافة إلى مطالب
مــالـيــة كــانــت تــأتــي دائ ـمــا فــي خـتــام الئـحــة شروطهم
إلط ــاق العسكريني اللبنانيني املحتجزين .لكن في
مرحلة ثانية ،وبعد تراجع مشروع اإلمــارة الداعشية
في لبنان بالنسبة إلى هؤالء ،وبعد سلسلة النكسات
التي تلقاها هذا املشروع في املنطقة ،وخصوصًا بعد
فـشــل كــل مـحــاوالتـهــم إلح ــداث أي خــرق فــي خطوط
التماس على الحدود اللبنانية ،بدا وكأن كالمهم عن
املمر اآلمن إلى عرسال يتراجع .بعدها جاءت سلسلة
الضربات التي وجهتها السلطات اللبنانية إلــى بؤر
اإلرهابيني في طرابلس ،وخصوصًا في سجن رومية
امل ــرك ــزي ،فـتــراجـعــت حـتــى مـطــالــب الـخــاطـفــن حــول
إطــاق ســراح املوقوفني اإلسالميني .هكذا في الفترة
األخيرة التي تلت اقتحام سجن رومية في  12كانون
الثاني املاضي ،تراجعت وتيرة الوساطة مع املسلحني.
وصارت االتصاالت القليلة املتبقية معهم محصورة
من قبلهم ببعض املطالب املالية.
ويكشف املسؤولون أنفسهم في هذا السياق ،أن لدى
السلطات اللبنانية معلومات تؤكد أن مبالغ من األموال
ً
قد دفعت فعال للخاطفني ،ولكن من خــارج التفاوض
اللبناني الرسمي .وذلك إما عبر جهات خليجية كانت
تـتــولــى الــوســاطــة فــي فـتــرة ســابـقــة ،وإم ــا عـبــر جهات
سياسية وحزبية لبنانية ،دخلت أيضًا فــي تفاوض
مــع املسلحني .وال يستبعد ه ــؤالء أن تـكــون عمليات
«االب ـ ـتـ ــزاز امل ــال ــي» ت ـلــك م ـس ـت ـمــرة ،ل ـكــن ع ـلــى صعيد
محدود .حتى أن شائعة كانت قد سرت قبل أسبوعني،
عن محاولة إبرام صفقة شاملة مع جناح من الخاطفني
اإلرهابيني ،لتحرير األسرى العسكريني ،مقابل مبلغ
قيل إنه يناهز بضعة ماليني من الدوالرات ،تقدمه دولة
خليجية بالتعاون مع جهات لبنانية من رجال األعمال.
لكن املسؤولني املعنيني يتخوفون من أن تنتهي تلك
امل ـحــاوالت إلــى الـفـشــل .ذلــك أن املسلحني اإلرهــابـيــن
فـقــدوا أي أفــق لعملهم .ال مـشــروع إم ــارة ممكنًا ،وال
ع ــودة إل ــى اسـتـبــاحــة مــديـنــة عــرســال كـقــاعــدة خلفية
ألنشطتهم فــي املنطقة .وفــي هــذه الـحــال ،ال ُيستبعد
أن يتمسك اإلرهابيون أكثر بأسراهم ،وأن يستمروا
في استخدامهم كورقة ابتزاز ،لحصولهم على دفعات
مالية صغيرة متتالية مــن أكـثــر مــن جـهــة .وذل ــك في
انـتـظــار تـطــور كبير يـفــرض عليهم تغيير سلوكهم
هــذا ،أو يدفعهم إلــى تصرف من نــوع آخــر حيال هذه
الـقـضـيــة ،سـلـبــا ك ــان أو إي ـجــابــا .وف ــي غ ـضــون ذل ــك،
يستمر الكالم عن التفاوض مجرد وسيلة ملمارسة
هذا االبتزاز ،والستدامته ال غير.

علم
و خبر
توضيح
واملـ ـ ـش ـ ــاورات تـحـقـيــق االس ـت ـق ــرار،
ولكن مــن دون رئــاســة الجمهورية
ال وجود ملؤسسة تجمع اللبنانيني
وتحاول تسيير أمورهم».
مــن جـهــة أخ ــرى ،أص ــدرت املحكمة
الـعـسـكــريــة الــدائ ـمــة حـكـمــا غيابيًا
قـ ـض ــى بـ ـ ــإنـ ـ ــزال عـ ـق ــوب ــة اﻷش ـ ـغـ ــال
ال ـ ـشـ ــاقـ ــة املـ ـ ــؤبـ ـ ــدة بـ ـح ــق مـ ـس ــؤول
ال ـع ــاق ــات ال ـس ـيــاس ـيــة ف ــي ال ـحــزب
ال ـعــربــي الــديـمـقــراطــي رف ـعــت عيد.
ويأتي الحكم على خلفية ما أسمته
املحكمة «التحريض على االقتتال
ب ــن منطقتي جـبــل مـحـســن وب ــاب
التبانة وتوزيع اﻷسلحة والحض
على القتل».
(األخبار)

جــاءنــا مــن املكتب االعــامــي
لرئيس مجلس ال ـنــواب نبيه
بري اآلتي:
ورد في الصفحة الثانية من
عدد جريدة االخبار الصادر
فــي  23شـبــاط ّتـحــت عـنــوان
«الفرنسيون ُسذج ويكذبون
ايـ ـض ــا» ،ك ــام م ـن ـســوب الــى
دولة الرئيس نبيه بري.
يؤكد املكتب االعالمي لدولة
رئيس مجلس النواب ان هذا
الكالم غير صحيح ويفتقر
الـ ـ ــى ال ـ ــدق ـ ــة .ول ـ ـ ــذا يـقـتـضــي
التوضيح.

في انتظار واشنطن
ق ــال م ـســؤول س ــوري كبير إن التنسيق ج ــار بني
األجهزة األمنية السورية وتلك التابعة لعدد كبير
ّ
من الدول األوروبية .وأكد أن دمشق فهمت من هذه
الدول أنها في انتظار خطوة أميركية سياسية من
أجل رفع مستوى التنسيق من املستوى األمني الى
املستوى السياسي.

من  4إلى واحد
انـ ـخـ ـف ــض أخـ ـ ـيـ ـ ـرًا ع ـ ـ ــدد عـ ـن ــاص ــر ق ـ ـ ــوى األم ـ ــن
الداخلي املنتشرين على الحواجز في الضاحية
الجنوبية ملدينة بيروت من  4عناصر على كل
حاجز إلــى عنصر واحــد فقط أحيانًا .وقــد فرز
اتـحــاد بـلــديــات الضاحية عناصر مــن البلدية
ملـســاعــدة عـنــاصــر الـ ــدرك الــذيــن ش ـكــوا النقص
لـضـبــاطـهــم ،فيما شـكــا ه ــؤالء بــدورهــم وج ـ َ
ـود
نقص في عديد قوى األمن الداخلي.

اليونيفيل «تشتغل» على البلديات
تنظم قيادة اليونيفيل غدًا حفل تخريج عناصر
شرطة بلدية صور الذين خضعوا لدورة تدريب
من قبل ضباط في الوحدة اإليطالية ،على كيفية
ال ـت ـعــامــل م ــع امل ـط ـلــوبــن وامل ـخ ـلــن ب ــاألم ــن وتــم
تدريبهم على اسـتـخــدام أجـهــزة أميركية لهذه
الـغــايــة .الـتـعــاون مــع الشرطة البلدية كــان الفتًا
لـنــاحـيــة تــوسـيــع الـيــونـيـفـيــل ملهماتها عـلـمــا أن
القرار  1701حصر التعاون بالجيش اللبناني.
وفي العامني املاضيني ،انفتحت قيادة اليونيفيل
وضباطها على األجهزة األمنية من قوى األمن
الداخلي وشعبة املعلومات وأمن الدولة .لكنها
املــرة األول ــى التي تنفتح على الشرطة البلدية.
على صعيد متصل ،خضع املوظفون املدنيون
في اليونيفيل إلى مناورة تدريبية على اإلخالء
والـ ـتـ ـح ــرك أثـ ـن ــاء ح ـص ــول ط ـ ـ ــارئ .وهـ ــو إجـ ــراء
روتـيـنــي تـنـفــذه الـقـيــادة بشكل دوري فــي إطــار
اإلجراءات الحمائية لعناصرها.
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«داعش» والمسألة
الطائفية في العراق
عامر محسن
بعد الغزو األميركي للعراق ،وتأسيس
نـ ـظ ــام امل ـح ــاص ـص ــة ال ـط ــائ ـف ـي ــة تـحــت
ّ
اشراف املحتل ،خرجت نظريتان لشرح
الواقع العراقي الجديد .األولى هي نظرية
«التهميش السني» ،التي تعتبر أن ما
حصل في العراق هو استئثار للشيعة
ال ـع ــرب بــالـحـكــم ع ـلــى ح ـس ــاب ال ـعــرب
ّ
السنة ،الذين تم إقصاؤهم واخراجهم
من دائرة القرار ،بالترافق مع اضطهاد
وقمع من ّ
يحتج على العملية السياسية
ويرفضها .النظرية الثانية اعتبرت أن
الخلل هــو فــي النظام الطائفي نفسه،
ال ــذي يـفــرز الـشـعــب ال ــى ك ـتـ ٍـل ،ويخلق
أك ـث ــري ــات دائ ـم ــة وأق ـل ـي ــات دائـ ـم ــة؛ وأن
الحل يكون في نزع الشرعية عن نظام
امل ـحــاص ـصــة ،ب ـمــا ه ــو ن ـظ ــام طــائـفــي،
وجعل تغييره الهدف األول واألســاس
للعمل الـسـيــاســي ،على قــاعــدة وطنية
عراقية.
ّ
ولكن أكثر القوى الفاعلة في العراق (من
ّ
داخله وخارجه) فضلت االستثمار في
السردية الطائفية .فالحكام الحاليون
حازوا ،بفضل نظام املحاصصة ،على
النفوذ واملــال ،وحصانة من املحاسبة،
وبــابــا مـشـ ّـرعــا للفساد والـســرقــةّ .أمــا
ّ
ّ
أنظمة الخليج ،التي «تبنت» السنة العرب
في الـعــراق ،فال تــرى فيهم (هــم وباقي
ال ـع ــرب ال ـف ـق ــراء) اال وق ـ ــودًا ملـعــاركـهــا
ّ
وأح ـ ـقـ ــادهـ ــا ،وأدوات ت ـج ــن ــده ــا ض ـ ّـد
أعدائها ،بال اعتبار للنتائج .هكذا ّتمت
تغطية احتجاجات الرمادي والخطابات
ُ
ّ
الـتــي أطـلـقــت فــي ســاحــاتـهــا عـلــى انـهــا
«ثورة شباب» (واجتياح «داعش» صار
«ث ـ ــورة ع ـش ــائ ــر») .بــامل ـنــاس ـبــة ،بعض
أشهر قطاعي الرؤوس في «داعش» هم
مــن خطباء ســاحــات األنـبــار تلك ،التي
كــان يكفي أن تنقل كلماتها الكارهة
على التلفزيون العراقي حتى يضمن
املالكي اصطفاف أكثر الشيعة خلفه
في االنتخابات بال تردد.
بعد سنتني على «ثورة الشباب» ،وقيام
«ثورة العشائر» (التي أسفرت عن غزو
«الدولة» لثلث العراق) ،يكتب دوغالس
أوليفانت عــن «ع ــراق مــا بعد داع ــش».
ك ــان أولـيـفــانــت م ـســؤول مـلــف ال ـعــراق
فــي مجلس األم ــن الـقــومــي األمـيــركــي،
وق ـ ــد خ ـ ــدم دورت ـ ـ ــن ع ـس ـكــري ـتــن فــي
البلد ويعرفه جـ ّـيـدًا؛ وكــان استنتاجه،
ّ
باختصار ،أن الـعــرب الـســنــة لــن تقوم
لجيل كامل على األقل بعد ما
لهم قائمة ٍ
فعلته «داعش» بهم.
 20الى  40في املئة من أهل املحافظات
«الـ ـسـ ـنـ ـي ــة» م ـ ـهـ ـ ّـجـ ــرون ال ـ ـي ـ ــوم ،وه ــو
ع ــدد سـيــرتـفــع مــع تـصــاعــد العمليات
الـعـسـكــريــة وت ـحــريــر امل ـ ــدن« .داعـ ــش»
ستهزم وتـخــرج مــن املــوصــل واألنـبــار
في نهاية املطاف ،يجزم أوليفانت ،ولكن
من سيرجع من أهل هذه املناطق اليها
سيجد مدنًا ّ
مدمرةّ ،تم مسح معاملها
ال ـح ـضــاريــة ،بـمـســاجــدهــا ومكتباتها
وج ــام ـع ــات ـه ــا ،ب ــل وت ــاريـ ـخـ ـه ــا ،فـيـمــا
ستكون أغلب املناطق املتنازع عليها
في يد البشمركة الكردية .أكثر من ذلك،
ّ
فإن ما تبقى من النخبة القديمة (ضباط
أساتذة جامعات) ،وهي
بعثيون ،مدراءّ ،
كتلة مـعــارضــة منظمة ،اسـتـمـ ّـرت في
املــوصــل وغيرها مــن امل ــدن ،وحافظت
ع ـلــى ن ـفــوذه ــا االج ـت ـمــاعــي ح ـتــى في
سنوات االحـتــال ،قد تـ ّـم محوها على
يد «داعش».
ح ــري بــالـعــراقـيــن أن يـتــأمـلــوا النتائج
البعيدة املدى ملا يجري ،والتي لن يدفع
ثمنها سواهم .أكثر العراقيني ما زالوا
ينفرون من الطائفية ،ويفهمون أنها ال
ّ
تميز الشيعي على حساب السني ،بل
تخدم – دومــا – النخب الفاسدة على
ح ـســاب ال ـن ــاس ومـصـيــرهــم (ولـبـنــان
مثال) .بعد خراب املوصل ،على العراقي
أن ي ـخ ـتــار هــويـتــه الـسـيــاسـيــة بــوعــي:
عربي ٌ
عراقي ّ
ّ
عزيز كريم ،أم ابن طائفة
يتالعب بها السحرة واملجرمون؟

ّ
سامي الجميل رئيسًا
للكتائب الصيف المقبل؟
بدأت االستعدادات
الكتائبية لتسليم سامي
ّ
الجميل رئاسة الحزب
خلفًا لوالده الرئيس
ّ
الجميل .لقاءات
أمين
في األقاليم ،وسعي
إلى تأمين عدد من
المندوبين ُيصوتون له
في المؤتمر العام .لكن
المعارضين لن ّ
يسهلوا
مهمته ،فقد بدأت
األصوات تعلو محذرة
من أن وجوده على رأس
الكتائب ُيهدد المؤسسة
ليا القزي
ت ـق ـت ــرب رئ ــاس ــة ح ـ ــزب ال ـك ـت ــائ ــب مــن
الـنــائــب ســامــي الـجـمـ ّـيــل أك ـثــر فــأكـثــر.
ّ
يتحدث
منذ مؤتمر الحزب عام ،2007
الكتائبيون عن هذه الخطوة ،من دون
أن يــأتــي ال ـيــوم امل ــوع ــود .ول ـكــن ،هــذه
املرة ،تبدو األمور ّ
جدية .خالفًا لكل ما
ُيـشــاع عــن خــافــات بــن الرئيس أمني
الجميل واب ـنــه ،يتجه «الـشـيــخ أمــن»
إلـ ــى ال ـت ـق ــاع ــدُ ،م ـف ـس ـحــا ّ املـ ـج ــال أم ــام
«ف ـتــى ال ـك ـتــائــب» ل ـي ـضــخ دم ــا جــدي ـدًا
ف ــي عـ ــروق ال ـح ــزب ال ـع ـت ـيــق ،وج ــاءت
اسـتـقــالــة الـجـمـ ّـيــل االب ــن م ــن منصبه
مـنـسـقــا لـلـجـنــة املــركــزيــة وإل ـغ ــاء هــذا
املركز «خطوة أولى في هذا السبيل»،
استنادًا إلى أحد املقربني من بكفيا.
إعالن القيادة الجديدة سيكون خالل
املــؤت ـمــر الـتـنـظـيـمــي لـلـحــزب ال ــذي لم
ُيحدد موعده بعدُ ،
ويرجح عقده في
تـمــوز املـقـبــل ،عـلــى أن تـصــدر األمــانــة
ال ـع ــام ــة ل ـل ـح ــزب ،ف ــي ن ـي ـســان املـقـبــل،
مذكرة تعلن فيها رسميًا عقد املؤتمر
ال ــذي ُينظم كــل أرب ــع سـنــوات بحسب
النظام الداخلي للحزب .غير أن األمور

ّ
الجميل
ال تبدو بهذه السالسة .فقرار
األب يـ ـ َ
ـواجـ ــه ب ـم ــوق ــف «ق ـس ــم كـبـيــر»
مــن أع ـضــاء املـكـتــب الـسـيــاســي رافــض
ل ـت ـس ـل ـيــم س ــام ــي الـ ــرئـ ــاسـ ــة .وي ـش ـيــر
ّ
الجميل ،لـ»األخبار» ،إلى
النائب نديم
أنــه «كلما اقتربنا مــن مــوعــد املؤتمر
سيتشدد كل فريق أكثر في موقفه»،
األمـ ــر الـ ــذي ق ــد يــدفــع إل ــى إل ـغــائــه أو
إرجائه.
ح ـ ـتـ ــى اآلن ،ص ـ ـ ـ ـ ــدرت ع ـ ــن األم ـ ــان ـ ــة
ّ
العامة مذكرات عــدة تتعلق باملؤتمر
م ـن ـهــا :ض ـ ــرورة ت ـســديــد االش ـت ــراكــات
للمنتسبني الــراغـبــن فــي أن يكونوا
ضمن الهيئة الناخبة ،وأن ُيدقق كل
قـســم حــزبــي ُ بــالـلــوائــح الـتــي يملكها،
عـلـمــا ب ــأن امل ـه ــل ال ــدس ـت ــوري ــة ف ــي ما
ُ
خص االشتراكات لم تحترم .ومهمة
الـهـيـئــة ال ـنــاخ ـبــة ان ـت ـخــاب امل ـنــدوبــن
الذين سيمثلون أقاليمهم في املؤتمر.
ويـ ـك ــون ع ـض ـوًا ف ــي هـ ــذه ال ـه ـي ـئــة كل
منتسب ســدد اشتراكه عن عــام 2014
وت ـق ــدم بـطـلــب خـطــي لــإقـلـيــم الـتــابــع
لــه .ومــع أن مهلة تسديد االشتراكات
وال ـت ـقــدم بــالـطـلـبــات مـفـتــوحــة إل ــى ما
قبل عقدد املؤتمر ،إال أن األمانة العامة
حددتها بشهري كانون األول وكانون
ال ـثــانــي املــاض ـيــن ،قـبــل أن تـعـيــد في
ُاجتماع املكتب السياسي األخير فتح
املهل من جديدُ .
ويحدد عدد املندوبني
املشاركني في املؤتمر بخمسة أضعاف
( )300ع ــدد ال ـحــزب ـيــن املـعـيـنــن (أي
رؤس ــاء األقــال ـيــم واألق ـس ــام ،وعــددهــم
تقريبًا  .)60وينتخب املـنــدوبــون من
ق ـب ــل ال ـ ــوح ـ ــدات امل ــرك ــزي ــة (امل ـص ــال ــح
والـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدوات) والـ ـ ــوحـ ـ ــدات اإلق ـل ـي ـم ـيــة

ّ
الجميل:
نديم
ُوصول سامي لن
يسهم في الحفاظ
على المؤسسة

ّ
(االقاليم) .أما توزعهم فيكون نسبيًا
بحسب عــدد املنتسبني فــي املناطق،
إذ ي ـتــركــز ال ـع ــدد األك ـب ــر ف ــي أقـضـيــة:
امل ــن ،ك ـســروان ،بـعـبــدا ،جبيل ،زحلة،
واألشــرفـيــة .ويقول أحــد العاملني في
ّ
الجميل االبــن إن العمل يتركز
فريق
أيضًا «على مؤتمرات األقاليم .فبعد
لـقــاء أقــالـيــم الـشـمــال ُ
سيعقد فــي آذار
اج ـت ـمــاع إلقـلـيــم كـ ـس ــروان ،ق ــد ينضم
إليه إقليم جبيل» ،كذلك ُ
«يركز الشيخ
س ــام ــي ع ـل ــى الـ ـحـ ـض ــور ال ـ ــدائ ـ ــم بــن
الحزبيني في املناطق .ولــن نستغرب
إذا نـتــج م ــن ذل ــك ع ــدد م ــن املـنــدوبــن
املوالني له».
يـ ــؤكـ ــد نـ ــديـ ــم الـ ـجـ ـم ـ ّـي ــل أن ال ــرئ ـي ــس
ال ـج ـم ـ ّـيــل ي ـت ـجــه إلـ ــى ت ـس ـل ـيــم رئ ــاســة
الـحــزب لسامي .ويلفت إلــى أن فريقًا
كـبـيـرًا لــن يقبل بـهــذا ال ـق ــرار« ،فهناك
الفريق املحسوب على الرئيس ،الذي
ي ـخ ـشــى ك ــل ع ـضــو ف ـيــه ع ـلــى مــوقـعــه
ً
مـسـتـقـبــا .إضــافــة إل ــى أن بـعــض من
ُيـ ـحـ ـسـ ـب ــون عـ ـل ــى س ــام ــي ي ـع ـت ـق ــدون
أن الـ ـظ ــروف ال ـت ــي ي ـم ـ ّـر ب ـهــا ال ـحــزب
ال تـسـمــح ب ـهــذا االن ـت ـق ــال» .أمـ ــام هــذا
ّ
الجميل مرتاحًا
الــوضــع ،يبدو نديم
ً
«ألن ـن ــي ل ـســت مـ ـس ــؤوال ع ــن ال ـصــورة
التي تعكس صــورة الحزب السيئة».
موضوع إقليم الرميل
ويضيف« :في ُ
ات ـه ـمــونــي بــأن ـنــي أس ـه ــم ف ــي تـشــويــه
الكتائب .اليوم الوضع ُمختلف وأنا
ال أت ـ ــدخ ـ ــل» .وه ـ ــو ي ـ ـ ــدرك أن مـلـعـبــه
لـيــس واس ـعــا ،إذ «ي ـعــرف كــل شخص
حـ ـجـ ـم ــه .الـ ـخـ ـي ــار لـ ـي ــس بـ ــن س ــام ــي
ونــديــم ،بــل بــن أم ــن وســامــي أو بني
س ــام ــي وامل ــؤسـ ـس ــة ،وت ـح ــدي ـدًا حــول
مــن سـ ُـيـمـســك الـ ـق ــرار؟» ،مــؤك ـدًا أن ــه ال
يــرى أن «وص ــول ســامــي ُ
سيسهم في
الـحـفــاظ عـلــى املــؤس ـســة» .عـلــى الــرغــم
من ذلك «أنا ُمستعد للتعاون معه إذا
كان إيجابيًا ولم يتصرف معنا وفق
منطق اإلقـصــاء مــن السلطة وق ــرارات
الحزب» .لكنه يستدرك بأنه «مخطئ
مــن يظن أن بإمكانه ُاسـتـخــدامــي في
حربه ضد سامي .أنا أقدر هذا الشاب
كثيرًا ولست ض ــده» .وال يستبعد أن
يكون هناك إرجــاء أو إلغاء للمؤتمر
إذا لم يتوافر إجماع على سامي.
ومن األسماء التي قد تكون معترضة
ّ
ع ـلــى ت ـســلــم ال ـج ـمـ ّـيــل االبـ ــن لـلــرئــاســة

الــوزيــر سجعان قــزي ،خصوصًا بعد
خالفهما األخير في املكتب السياسي
على خلفية آلـيــة اتـخــاذ ال ـقــرار وعــدم
ال ـت ـن ـس ـي ــق ب ـ ــن وزراء الـ ـ ـح ـ ــزب فــي
ال ـح ـك ــوم ــة .قـ ــزي ي ـن ـفــي ذل ـ ــك ،وي ـقــول
لـ«األخبار»« :ال أعلم من ّ
سرب القصة
ً
لــإعــام .أص ــا لكل منا ملعبه ،ومن
م ـص ـل ـح ـت ـنــا ن ـح ــن االثـ ـن ــن أن ن ـكــون
على عالقة جـيــدة» .فــي األس ــاس «أنــا
أقرب إلى خيارات سامي من خيارات
ّ
الجميل إلى
والده» .يؤيد قزي وصول
رئاسة الحزب« :عمره  33سنة ،إذا لم
ّ
يتسلم اآلن فمتى؟ هو خلق حالة بني
جيل الـشـبــاب ولــديــه املـقــومــات .حتى
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الناصرية ــ الماركسية...
ّ
الوهابية في اليمن أيضًا
ناهض حتر

«قسم كبير»
من أعضاء
المكتب
السياسي
يعارض
وصول سامي
إلى رئاسة
الحزب (هيثم
الموسوي)

َ ُ
لم ال تسلمون الرئاسة
ابنتي تسألني
ل ـســامــي؟» .ولـكــن قـبــل ذل ــك« ،الــرئـيــس
الـجـمـ ّـيــل لــم ي ـطــرح عـلـيـنــا ه ــذا األم ــر.
وداخل املؤتمر العملية ديموقراطية،
فإذا كانت األكثرية ال تريد سامي ،فال
أحد يمكنه فرضه؟».
مـ ـ ــن يـ ـ ـع ـ ــرف قـ ـ ـ ــزي جـ ـ ـيـ ـ ـدًا ي ـ ــؤك ـ ــد أن
«سجعان يعرف كيف يتأقلم أيًا كانت
ال ـق ـي ــادة ،ول ــن ي ـكــون صـعـبــا عـلـيــه أن
يتكيف مع سامي».
يـقــول املـصــدر فــي فــريــق عمل سامي،
الـ ــذي ف ـضــل ع ــدم ال ـك ـشــف ع ــن اس ـمــه،
إنه «بعد االختالف في وجهات النظر
الذي انفجر إعالميًا ،تبني أكثر من أي

وقت مضى أن الصراع داخل الكتائب
بني جيلني ُي ّ
سبب األذى للحزب ،لذلك
ّ
ال ُيمكنه أن يستمر أكثر» .يهم سامي
واملحيطني به أن يكون انتقال السلطة
سـ ـلـ ّـس ــا« ،ال نـ ــريـ ــد أن يـ ـم ــر الـ ـح ــزب
بخضات قد تهدد بنيته» .خاصة أنه
سيكون مــن ق ــرارات القيادة الجديدة
«ت ـحــديــد خـ ـي ــارات سـيــاسـيــة جــديــدة
لـلـكـتــائــب ،أب ــرزه ــا قــد يـكــون الـخــروج
نهائيًا مــن قــوى الــرابــع عشر مــن آذار
ً
واملطالبة باتفاق جديد يكون بديال
مــن ال ـطــائــف» .ي ـبــدو امل ـصــدر متيقنًا
وهـ ـ ــو ي ـ ـقـ ــول« :سـ ـيـ ـك ــون لـ ـن ــا رئ ـي ــس
كتائبي جديد الصيف املقبل».

ح ـ ّـيــا «الـ ـح ــزب االش ـت ــراك ــي ال ـي ـم ـنــي» هـ ــروب الــرئـيــس
الـســابــق لليمن ،عـبــدربــه منصور ه ــادي ،مــن «اإلقــامــة
الجبرية» ،واعتبر عودته إلى املشهد السياسي فرصة
لنجاة البلد من االنهيار! ويؤيد الحزب استمرار الحوار
الــوطـنــي «خ ــارج صـنـعــاء» .أه ،طبعًا؛ فالعاصمة التي
حررها الحوثيون من النفوذ األميركي ـ ـ السعودي ،لم
تعد آمنة بالنسبة لـ «االشتراكيني» اليمنيني املنغمسني
فــي الـتـهـلـيــل لـلـمـظــاهــرات االخــوان ـيــة «املـطــالـبــة بـعــودة
ّ
شرعية من؟ شرعية السعودية التي طاملا
الشرعية!».
ّ
ّ
استبدت بالسياسة اليمنية ،وحــولــت البلد إلــى ميدان
لـلـفــوضــى وال ـت ـخ ـلــف وال ـج ـمــود والــوهــاب ـيــة واالخ ـ ــوان
وال ـق ــاع ــدة ف ــي ظ ــل الـهـيـمـنــة األم ـيــرك ـيــة .وبــاملـنــاسـبــة،
ال ـح ــزب االش ـت ــراك ــي الـيـمـنــي ـ ـ ـ ـ ال ـح ــزب «امل ــارك ـس ــي»،
الـحـلـيــف ال ـتــاري ـخــي لــات ـحــاد ال ـســوف ـيــاتــي ،وجــوهــرة
الحركة الشيوعية واليسارية العربية في السبعينيات
والثمانينيات ـ ـ ال يستحي من «دعوة املجتمع الدولي»
للتدخل في اليمن!
لدينا ،بالطبع ،تحفظات عديدة ،من موقع تقدمي ،على
أن ـصــار ال ـلــه .لـكــن ،مــا جــوهــري هــو أن ق ــوة الحوثيني،
املتماسكة املقاومة الصاعدة ،تنطوي على ثالثة أبعاد
ّ
تصب كلها في مصلحة حركة التحرر العربي .البعد
األول ،يرتبط باستعادة استقالل اليمن والهوية الوطنية
اليمنية وتحجيم االخوان واستئصال الوهابية وتطهير
الـبــاد مــن اإلرهــابـيــن .هــذا االتـجــاه مــن شــأنــه تحويل
البلد إلى قوة إقليمية ،والشروع في خطط تنموية تمنح
ّ
هذا البلد املعذب ،فرصة لالستقرار واالزدهــار .والبعد
ّ
الثاني يتعلق بالصراع اإلقليمي .فاالستقالل اليمني من
شأنه أن ّ
يحد من النفوذ السعودي الرجعي في املنطقة
كلها ،وخصوصًا حني تغدو اليمن قادرة على استرداد
ّ
املحافظات اليمنية املحتلة (جيزان ونجران وعسير)،
العام  ،1934من قبل النسخة األولى من «داعــش» ـ ـ آل
سعود .سيؤدي ذلك إلى لجم السعودية ،وربما ّ
يحرك
ديناميات تفكيكها .وسيكون كــل ذلــك أهــم مــا يمكن
أن يقدمه الحوثيون لحركة التحرر العربي ،وخصوصًا
ّ
للهالل الخصيب الذي طاملا تلظى ،وال يزال ،بنار الحقد
ال ـس ـع ــودي ،م ــن فـلـسـطــن إل ــى لـبـنــان إل ــى ال ـع ــراق إلــى
سوريا .إن أي خطوة في اتجاه كبح الرجعية السعودية،
هي خطوة في اتجاه نهوض الحركة التقدمية العربية؛
والبعد الثالث ،يقع في صلب الـصــراع الــدولــي املحتدم
من أجل االنتقال من القطبية األحادية إلى عالم متعدد
األقطاب .ومن الواضح أن انتصار الحوثيني في اليمن
ّ
سيمثل انتصارًا جديدًا لروسيا والصني وإيــران ،في
ّ
مواجهة الغرب االستعماري ،ويعزز الصمود السوري.
ّ
وليس بال معنى عميق أن تصطف روسيا املتحركة
فــي وجــه الهيمنة األميركية ـ ـ الغربية ،مــع الحوثيني،
ّ
وتوفر لهم الغطاء الالزم في مجلس األمن الدولي ،في

تقرير

ّ
«أنصار الله» تتمدد نحو مخيمات صور
آمال خليل
افتتحت حركة «أنصار الله» مكاتب
ل ـه ــا فـ ــي م ـخ ـي ـم ــات الـ ـب ــص والـ ـب ــرج
الـ ـشـ ـم ــال ــي ث ـ ــم الـ ــرش ـ ـيـ ــديـ ــة أخ ـ ـي ـ ـرًا.
خريطة انـتـشــارهــا توسعت لتشمل
مخيمات شاتيال وبرج البراجنة في
بيروت واملية ومية وعني الحلوة في
صـيــدا ومخيمات صــور حــالـيــا .لكن
يـبـقــى عــري ـن ـهــا األقـ ـ ــوى مـخـيــم املـيــة
وم ـيــة ح ـيــث أح ـك ـمــت ن ـفــوذهــا عليه
فــي نـيـســان الـفــائــت عـنــدمــا هاجمت
جـ ـم ــاع ــة قـ ــائـ ــد «ك ـ ـتـ ــائـ ــب الـ ـ ـع ـ ــودة»
الفتحاوي أحـمــد رشـيــد ،فقتلته مع
عـ ــدد م ــن إخ ــوت ــه وأن ـ ـصـ ــاره وقـتـلــت
معه ن ــواة حــركــة ت ــردد أنـهــا مرتبطة
بــال ـق ـيــادي امل ـط ــرود م ــن فـتــح محمد
ً
دحالن .عاد املية ومية معقال لرئيس

الحركة الشيخ جمال سليمان الذي
ّ
رتــب صفوفه مـجــددًا بعد تجاذبات
داخلية كــادت تشق صـفــوف حركته
بني جناح يدعو إلى تأييد «الثورة»
ال ـس ــوري ــة وفـ ــك االرت ـ ـبـ ــاط م ــع حــزب
الـلــه بسبب قتاله فــي ســوريــا ،وآخــر
يـتـمـســك بــالـعــاقــة م ــع ال ـح ــزب ال ــذي
ي ــدع ــم الـ ـح ــرك ــة س ـي ــاس ـي ــا ومـ ــاديـ ــا.
ّ
حينها ،ركز الجناح املتمرد ضغوطه
على سليمان ،مستفيدًا من مقتل ابن
شـقـيـقــه فــي ســوريــا أث ـنــاء قـتــالــه في
صفوف الجماعات املسلحة .ضغوط
قيل إنها اضطرته إلــى إصــدار بيان
يعلن فيه «فك االرتباط» مع الحزب.
ولكن لم تمر أسابيع حتى بدأ ّ
يتبرأ
من بيانه ويعود إلى أحضان الحزب.
على املستوى الداخلي الفلسطيني،
ت ـم ـي ــزت الـ ـح ــرك ــة بــاس ـت ـقــال ـيــة بــن

الـفـصــائــل الفلسطينية .استقاللية
دف ـع ـت ـهــا إل ــى االن ـس ـح ــاب م ــن ال ـقــوة
األم ـن ـيــة امل ـش ـتــركــة ف ــي ع ــن الـحـلــوة
«ألن قيادتها ال تشاور األعضاء في
قراراتها وتوجهاتها» .االستقاللية
ذات ـ ـهـ ــا دف ـع ـت ـه ــا إل ـ ــى الـ ـتـ ـم ــدد نـحــو
مخيمات صــور املحسوبة تاريخيًا
عـلــى فـتــح الـتــي ط ــرد سليمان منها
ع ــام  1990بـعــد أن ك ــان قــائــد كتيبة
ش ـ ـهـ ــداء عـ ــن الـ ـحـ ـل ــوة .ل ـك ــن مـ ــا هــو
ه ـ ــدف افـ ـتـ ـت ــاح م ـك ــات ــب ج ــدي ــدة فــي
وق ـ ــت ت ـش ـك ــو فـ ـي ــه فـ ـت ــح م ـ ــن ض ـيــق
الحال وتمدد األج ــواء املتطرفة؟ في
اتـصــال مــع «األخ ـبــار» ،أوضــح نائب
رئـ ـي ــس الـ ـح ــرك ــة م ـح ـم ــود ح ـم ــد أن
سقف افتتاح املكاتب «ال يعدو تلبية
حاجات املخيمات املاسة إلى خدمات
اجتماعية وإنسانية وأمنية في ظل

غياب الفصائل وضعف تقديماتها».
ح ـمــد وصـ ــف امل ـك ــات ــب بــأن ـهــا «شـبــه
اج ـتـمــاعـيــة ول ـي ـســت ع ـس ـكــريــة» .مع
ذلـ ــك ،أشـ ــار إل ــى أن ــه مـهـمــا تــوسـعــت
أن ـش ـط ــة ال ـح ــرك ــة «ت ـب ـق ــى ال ـبــوص ـلــة
فلسطني».
م ـص ــادر مـتــابـعــة لـفـتــت إل ــى أن لــدى
ال ـح ــرك ــة «خ ـط ــة ل ـت ـفـع ـيــل ال ـح ـضــور
والـنـشــاط فــي املـخـيـمــات» .واملـكــاتــب
جـ ــذبـ ــت عـ ـ ـ ــددًا م ـ ــن ال ـ ـش ـ ـبـ ــان ال ــذي ــن
اقـتــربــوا مــن الـحــركــة مستفيدين من
خ ــدم ــات ـه ــا وأم ــوالـ ـه ــا .ع ـل ــى صـعـيــد
م ـخ ـي ـم ــات صـ ـ ـ ــور ،دخ ـ ـلـ ــت ال ـح ــرك ــة
على خط املنافسة على االستقطاب
والجذب مع الجماعات املتطرفة من
جـهــة وم ــع الـعـمـيــد املـنـشــق عــن فتح
مـحـمــود عـيـســى «ال ـل ـي ـنــو» م ــن جهة
أخرى.

خطوة أولى نحو قيام تحالف بني الطرفني.
هذه هي األبعاد األساسية الحاكمة للموقف اليساري
الصحيح من حركة الحوثيني .وهــي ال تلغي ،بالطبع،
الخالفات الفكرية واالجتماعية ـ ـ السياسية ،بني اليسار
والحركة ،ولكنها تؤيد االتجاه نحو التحالف معهم من
مــوقــع نـقــدي ،ال محاربتهم باالستناد إلــى الوهابيني
واالخوان والسعودية و»املجتمع الدولي» ،أي االمبريالية
الغربية ،وبحجة شعارات ليبرالية ،تبطن حساسيات
مذهبية وجهوية.
ال ـص ــراع الــرئـيـســي فــي الـيـمــن ت ـقــوده ق ــوت ــان ،كالهما
لـهـمــا طــابــع دي ـنــي وع ـش ــائ ــري :االخـ ـ ــوان والـسـلـفـيــون
والتكفيريون ،ومن ورائهم السعودية والواليات املتحدة،
مــن جـهــة ،والـحــوثـيــون ،وم ــن ورائ ـهــم اي ــران واملـقــاومــة
وال ـ ــروس؛ فــأيــن يـقــف ال ـي ـســاري؟ يـمـكـنــه ،بــالـطـبــع ،أن
يـسـتـنـكــف ع ــن الـ ـخ ــوض ف ــي حـ ــرب ال ي ــراه ــا حــربــه،
ولكن ،إذا كان يريد أن يحارب؛ فهل يقف في الخندق
السعودي ـ ـ األميركي؟
«االش ـت ــراك ــي ال ـي ـم ـنــي» ،وي ــا ل ــأس ــف ،يـعـيــش اللحظة
األخـيــرة مــن سقوطه الـتــاريـخــي؛ إنـمــا هــي مــأســاة لها
جــذور قديمة .فقد شهدت الفترة بعد هزيمة ،1967
ّ
تحول قوى ناصرية وقومية عربية ،إلى «املاركسية»،
إنما بعناصر أيديولوجية مختلطة مــن التروتسكية
والغيفارية واليسراوية األوروبية ،خصوصا اإلرهابية،
والليبرالية واالشتراكية الديموقراطية ،ما سمح لتلك
القوى باجتذاب الفعاليات الشابة التي تغريها حرية
الفوضى االيديولوجية .وبعد انقضاء الفترة «الثورية»،
انتهت القومية ـ ـ املاركسية إلى ليبرالية غربية اصالحية
ّ
ّ
مطعمة بنكهة يسارية ،ولكنها فكت ارتباطها ،نهائيًا،
بــأولــويــات التحرر الوطني والتنمية املستقلة والتقدم
االجتماعي ،لصالح نظرة حقوقية إنسانوية ،تتطابق،
سياسيًا ،مع األيديولوجية االمبريالية ،املدعية الحرص
على الحرية وحـقــوق االنـســان ك ــأداة دعائية لتحطيم
الدول القومية.
باستثناء نسبي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطني،
ن ــاح ــظ أن حــزب ـهــا األردنـ ـ ـ ــي ،وب ـق ــاي ــا مـنـظـمــة الـعـمــل
الشيوعي في لبنان ،والجبهة الديموقراطية ،بفرعيها
الفلسطيني واألردنـ ــي ،والـقــومـيــن ـ ـ املتمركسني في
ســوريــا عـلــى اخ ـتــاف ألــوان ـهــم ،وال ـح ــزب االشـتــراكــي
اليمني ،أي عناصر الـظــاهــرة الناصرية ـ ـ «الـثــوريــة»
ملا بعد  ،1967بمجملهاّ ،
تحولت ،في الــواقــع ،إلــى أداة
للرجعية العربية أو الوكاالت الغربية الراعية للمنظمات
غير الحكومية.
هذا املآل يشمل ،أيضًا ،أقسامًا من الشيوعيني انضموا
إلى الركب ،وكونوا مع رفاقهم الناصريني ـ ـ املتمركسني،
ولـيـبــرالـيــن آخــريــن ،ت ـيــارًا هجينًا مــن «ي ـســار» عربي
بــا يـســار وال قــومـيــة؛ يـتـعــاون بعضه مــع السعودية،
ويــرى بعضه في قطر منارة ثقافية ،ويعادي سوريا
واملقاومة ،باسم الحرية!
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مجتمع وإقتصاد
ّ
ّ
تقرير
الصحية للمهندسين إلى شركة «كونتيننتال
قرر مجلس نقابة المهندسين في بيروت تلزيم التغطية
تراست» .جاء قراره بعد مفاوضات مع أربع شركات تأمين .إال أن مجريات التلزيم أثارت تساؤالت واسعة عن ّ
قوة
هذه الشركة العائدة الى سوق التأمين ،بعد شرائها من قبل بنك «ميد» (المملوك من آل الحريري) ،وهو ما دفع
بعض أعضاء مجلس النقابة إلى االمتناع عن التصويت فيما ّ
صوت الباقون «على العمياني»

التأمين الصحي للمهندسين :فوز «الشركة»
محمد وهبة
قبل نحو أسبوعني ،عقدت لجنة تلزيم
التأمني الصحي في نقابة املهندسني
أولــى جلساتها لفتح الـعــروض التي
تلقتها مــن أرب ــع شــركــات تــأمــن هي
«ك ــون ـت ـي ـن ـن ـت ــال ت ـ ــراس ـ ــت»« ،أك ـ ـسـ ــا»،
«مـ ـي ــدغـ ـل ــف» ،و«بـ ــان ـ ـكـ ــرز» .الـجـلـســة
االولـ ـ ــى ك ــان ــت م ـخـ ّـص ـصــة لتصنيف
ال ـ ـعـ ــارضـ ــن م ـ ــن خ ـ ــال امل ــواصـ ـف ــات
املـنـصــوص عنها فــي دفـتــر ال ـشــروط.
أهم هذه املواصفات مذكور في البند
 7من املادة الثالثة من دفتر الشروط،
الــذي يوجب على الـعــارضــن «تقديم
إف ـ ــادة م ــن جـمـعـيــة ش ــرك ــات الـضـمــان
تفيد عــن أقـســاط االستشفاء املحققة
م ـ ــن قـ ـب ــل ال ـ ـشـ ــركـ ــة ال ـ ـ ــواح ـ ـ ــدة خ ــال
ال ـس ـن ــوات ال ـث ــاث األخـ ـي ــرة ،ع ـلــى أال
ّ
يقل إجمالي هذه األقساط في السنة
الـ ــواحـ ــدة ع ــن  20م ـل ـيــار لـ ـي ــرة» .رقــم
أعـمــال الـشــركــات املقبولة يفترض أن
ي ــدل عـلــى وضـعـهــا االئـتـمــانــي وعلى

«بنك ميد» « VSميدغلف»
تأسست شركة «كونتيننتال تراست»
ع ــام  1983وه ــي مـمـلــوكــة مــن جــورج
معكرون الذي أدارها طيلة هذه الفترة،
إال أن األزمــة التي وقع فيها قبل فترة
غـيــر قـصـيــرة مــع بـنــك ع ــوده ّأدت إلــى
دخوله إلى السجن ثم خرج منه أخيرًا
ليبيع الشركة إلى «بنك ميد» قبل نحو
ثــاثــة أش ـه ــر .حــاجــة «ب ـنــك م ـيــد» إلــى
هذه الشركة التي كانت توصف بأنها
«شــركــة نائمة» ،مرتبطة بحاجته إلى
شراء رخصة شركة تأمني تكون تابعة
لــه عـضــويــا ،س ــواء مــا يتعلق بــإصــدار
بــوالـيــص الـتــأمــن لــزبــائــن بـنــك مـيــد أو
ملــوظـفـيــه أي ـضــا أو لـلـشــركــات الـتــابـعــة
ملجموعة آل الحريري وللنقابات التي
يديرها سياسيًا مثل نقابة املهندسني
ف ــي ب ـي ــروت .وبـحـســب املـطـلـعــن على
ه ــذه الـ ـس ــوق ،ف ــإن رغ ـب ــة «ب ـن ــك مـيــد»
تكمن في «استعادة» ما حصلت عليه
«ميدغلف» من الحصة السوقية التي
لم تكن لتحصل عليها لوال أنها كانت
مملوكة مــن «بـنــك مـيــد» ،وخصوصًا
أن «ميدغلف» مملوكة من لطفي الزين
ومؤسسة التمويل الدولية ومجموعة
يابانية.

خبرتها في مجال التغطية الصحية
وحجم عالقاتها مع املستشفيات (،)...
أما باقي الشروط ،فهي تبدو «عادية»،
نظرًا ألنها توجب على الشركة تقديم
أوراق تـجــاريــة وتـفــاصـيــل رخصتها
ومعيدي التأمني الذين تتعامل معهم
ُ(…).
ق ـب ـل ــت الـ ـش ــرك ــات األرب ـ ـ ــع ف ــي جـلـســة
الـ ـتـ ـصـ ـنـ ـي ــف ،ال ـ ـتـ ــي عـ ـق ــدتـ ـه ــا ل ـج ـنــة
التلزيم بحضور النقيب خالد شهاب
وع ـض ــوي امل ـج ـلــس ج ــاه ــدة عـيـتــانــي
وح ـســن دم ــج وغ ـيــاب مصطفى فــواز
ومـيـشــال مـتــى .يـقــول املـطـلـعــون على
مجريات الجلسة إن بعض الظروف
التي ّ
قدمت في الجلسة كانت مفتوحة
ً
أصال ،وهو ما يعني أن ثمة من اطلع
على مضمونها ،إال أن هذه الوقائع لم
تعرض أمام مجلس نقابة املهندسني،
بل بقيت مستورة داخل جدران جلسة
التلزيم.
أك ـث ــر م ــا أث ـ ّــار االسـ ـتـ ـغ ــراب أن لـجـنــة
التلزيم صنفت شــركــة «كونتيننتال
ت ـ ـ ــراس ـ ـ ــت» مـ ـ ــن ض ـ ـمـ ــن امل ـ ــواصـ ـ ـف ـ ــات
امل ـط ــاب ـق ــة لـ ـلـ ـش ــروط ب ــرغ ــم أن حـجــم
أعـ ـم ــالـ ـه ــا املـ ـعـ ـل ــن ،ال يـ ـتـ ـج ــاوز 330
أل ــف دوالر فــي ع ــام  2014و 320ألــف
دوالر ف ــي ع ــام  .2014وبــال ـتــالــي فــإن
رقــم األع ـمــال هــذا ال يستوفي الشرط
املنصوص عنه في دفتر الشروط ،لكن
ما حصل أظهر أن لهذه الشركة ذراعًا
قــويــة فــي نقابة املهندسني ،فبحسب
امل ـع ـط ـي ــات تـ ـب ـ ّـن أن ل ـج ـن ــة ال ـت ـلــزيــم
اع ـت ـمــدت ع ـلــى ال ـت ـحــالــف ال ـقــائــم بني
شركة «كونتيننتال تراست» ،وشركة
«ن ـي ـك ـســت ك ـي ــر» ال ـت ــي ت ــدي ــر محفظة
تــأمــن «أل ـي ــان ــز ـ ـ س ـن ــا» ،فــأخــذ حجم
أعمال «نيكست كير» ّ
ليبرر استيفاء
الشركة لشرط رقم األعمال.
هــذه الطريقة فــي تصنيف الشركات
أث ـ ــارت ال ـت ـس ــاؤالت ل ــدى الـبـعــض في
ال ـن ـقــابــة ،فـمــا ه ــو م ـع ــروف وم ـت ــداول
بـ ــن أص ـ ـحـ ــاب شـ ــركـ ــات الـ ـت ــأم ــن أن
الـ ـ ـف ـ ــرق ب ـ ــن ش ـ ــرك ـ ــة الـ ـ ـت ـ ــأم ـ ــن م ـثــل
«ك ــونـ ـتـ ـيـ ـنـ ـنـ ـت ــال ت ـ ـ ــراس ـ ـ ــت» ،وم ــدي ــر
الـتــأمــن مثل «نيكست كـيــر» ال يرقى
إل ــى اعـتـبــارهـمــا حـجــم أع ـمــال واح ــدا.
فالشركة التي تدير التأمني هي التي
تتولى إدارة العمليات اليومية لعقود
التأمني وطريقة محاسبتها وغيرها
مــن األعـمــال اإلداري ــة ـ ـ اليومية ،وهي
تستوفي كلفة محددة «على الــرأس»،
أي على كل بوليصة ،لقاء هذه األعمال.
ّ
ومــا يعزز هــذا الفصل بني االثنني أن
شــركــات إدارة محفظة الـتــأمــن ليس
لــدي ـهــا رخ ـص ــة ت ــأم ــن ،وهـ ــي لـيـســت
مــدرجــة عـلــى الئـحــة شــركــات التأمني
ال ـت ــي ت ـص ــدره ــا ل ـج ـنــة ال ــرق ــاب ــة على
التأمني في وزارة االقتصاد.

رفض نقيب المهندسين خالد شهاب تالوة الشروط التي وضعتها الشركة ضمن عرضها (مروان طحطح)

ي ـق ــول أح ــد أع ـض ــاء جـمـعـيــة شــركــات
ال ـ ـتـ ــأمـ ــن ان ش ـ ــرك ـ ــات ال ـ ـتـ ــأمـ ــن هــي
الـتــي تـصــدر الـبــوالــص وتـغـطــي كلفة
األعـمــال التأمينية ســواء كانت طبية
أو حـ ـ ــوادث سـ ـي ــارات أو ت ــأم ــن على
الحياة أو غيرها ،وبالتالي فــإن هذه
الشركة ،التي تحمل رخصة من وزارة
االق ـت ـص ــاد ب ـم ــزاول ــة أع ـم ــال ال ـتــأمــن،
هــي ال ـتــي تتحمل مـخــاطــر الـبــوالــص
ومخاطر التعاقد مع معيدي التأمني،
وهي التي تحقق الخسائر أو األرباح
نتيجة قيامها بـهــذه األع ـم ــال .وهــذا
يعني أن الـفــرق بــن مــديــري املحفظة
ومـ ـ ـ ـص ـ ـ ــدري ال ـ ـب ـ ــوال ـ ــص ك ـ ـب ـ ـيـ ــر ،وال
يجعلهما شــركــة واحـ ــدة «وإال لـكــان
هناك مصلحة مباشرة لشركات إدارة
امل ـح ــاف ــظ ف ــي ال ـت ـحــالــف م ــع شــركــات
تــأمــن مغمورة للفوز فــي مناقصات
كبرى في نقابات املهندسني واألطباء
وأط ـب ــاء األس ـن ــان وامل ـحــامــن وتــأمــن

مــوظـفــي الـشــركــات الـكـبــرى وموظفي
املصارف.»...
ّ
ب ــرغ ــم هـ ــذا ال ـع ـي ــب ال ـك ـب ـيــر ف ــي ف ــض
الـ ـ ـع ـ ــروض ،إال أن ج ـل ـس ــات ال ـت ـلــزيــم
اس ـ ـت ـ ـك ـ ـم ـ ـلـ ــت الح ـ ـ ـقـ ـ ــا بـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــور ّك ــل
االع ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــاء .وقـ ـ ـ ــد تـ ـ ـب ـ ـ ّـن لـ ـ ـ ــدى فـ ــض
الـ ـع ــروض امل ــال ـي ــة ،أن ال ـس ـعــر األدن ــى

ظهر أن لشركة
«كونتيننتال تراست»
ذراعًا قوية في نقابة
المهندسين

لـكـلـفــة ال ـبــول ـي ـصــة ال ــواح ــدة ك ــان من
ن ـص ـيــب ش ــرك ــة ب ــان ـك ــرز ،بـقـيـمــة 345
ُ
دوالرًا ،تحتسب على أســاس  78ألف
م ـه ـن ــدس واف ـ ـ ـ ــراد ع ــائ ــات ـه ــم ،وع ـلــى
أساس إعادة تأمني بقيمة  %7وكلفة
إدارة بقيمة دوالرين عن كل بوليصة.
غير أن عرض «كونتيننتال تراست»،
جاء على النحو اآلتي 347 :دوالرا لكل
بوليصة على أساس  78ألف مهندس
وع ــائ ــاتـ ـه ــم %7 ،إعـ ـ ـ ــادة ت ــأم ــن مــع
شــرط زيادتها بنسبة  %17اذا كانت
الـنـتـيـجــة خ ـس ــارة (هـ ــذا األمـ ــر يجعل
إعادة التأمني عمليًا أقرب إلى ...)%17
وقـ ــد رفـ ــض ن ـق ـيــب امل ـه ـنــدســن خــالــد
شهاب تالوة الشروط التي وضعتها
الشركة ضمن عرضها.
إال أن لـجـنــة الـتـلــزيــم قـ ـ ّـررت أن تفتح
بــاب املـفــاوضــات مــع الـشــركــات األربــع
من أجــل التوصل إلــى نتائج نهائية.
وبـحـســب املـعـطـيــات ف ــإن املـفــاوضــات

تجارة

انخفاض قيمة الصادرات الصناعية خالل عام 2014
ان ـخ ـف ـض ــت الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادرات ال ـص ـنــاع ـيــة
اللبنانية العام املاضي بنسبة ٪6.9
ً
مـ ـق ــار ًن ــة مـ ــع ال ـ ـعـ ــام  2013و٪11.7
مقارنة مع العام  ،2012فبلغ مجموع
ق ـي ـمــة الـ ـ ـص ـ ــادرات ال ـص ـنــاع ـيــة خ ــال
العام املاضي  3مليارات و 150مليون
دوالر أميركي ،مقابل  3مليارات و384
مـلـيــون دوالر خ ــال ال ـعــام  ،2013و3
م ـل ـي ــارات و 567م ـل ـيــون دوالر خــال
العام 2012؛ كما بلغ املعدل الشهري
لـلـصــادرات خــال الـعــام  2014حوالى

 262.5م ـل ـي ــون دوالر ،م ـق ــاب ــل 282
مليون دوالر خالل العام  2013و297.2
مـلـيــون دوالر خ ــال ال ـعــام  .2012من
جهة أخ ــرى ،انخفضت الـ ــواردات من
اآلالت واملعدات الصناعية خالل ًالعام
امل ــاض ــي بـنـسـبــة  ٪10.4مً ـق ــارن ــة مع
الـعــام  2013و ٪6.6مقارنة مــع العام
 ،2012إذ بلغ مجموع قيمة الــواردات
مــن اآلالت واملـعــدات الصناعية خالل
الـ ـع ــام  2014ح ــوال ــى  269.1مـلـيــون
دوالر ،م ـقــابــل  300.4م ـل ـيــون دوالر

خـ ــال الـ ـع ــام  2013و 288.1مـلـيــون
دوالر خ ــال ال ـع ــام  .2012كــانــت تلك
َ
املقارنة بحسب
حصيلة العام املاضي
تقرير «الصادرات الصناعية وواردات
اآلالت وامل ـعــدات الصناعية» الصادر
عن مصلحة املعلومات الصناعية في
وزارة الصناعة في كانون األول .2014
تـ ـص ــدرت اآلالت ال ـك ـهــربــائ ـيــة قــائـمــة
الصادرات الصناعية اللبنانية العام
املــاضــي ،بقيمة  710.7ماليني دوالر،
ت ـل ـت ـه ــا م ـن ـت ـج ــات صـ ـن ــاع ــة األغ ــذي ــة

بقيمة  528.9مليون دوالر ،فمنتجات
الصناعات الكيميائية بقيمة 519.6
م ـل ـي ــون دوالر ،ف ـم ـن ـت ـج ــات املـ ـع ــادن
الـعــاديــة بقيمة  377.8مليون دوالر،
فـمـنـتـجــات ال ـ ــورق وال ـك ــرت ــون بقيمة
 210.9م ـل ـيــون دوالر ،فــامل ـجــوهــرات
ب ـ ـق ـ ـي ـ ـمـ ــة  161.8م ـ ـل ـ ـي ـ ــون دوالر،
ف ـم ـص ـنــوعــات ال ـل ــدائ ــن (ال ـبــاس ـت ـيــك)
واملـ ـط ــاط ،بـقـيـمــة  144مـلـيــون دوالر،
فاملصنوعات النسيجية بقيمة 122.1
مليون دوالر.

ش ـك ـلــت ال ـ ـ ــدول ال ـع ــرب ـي ــة خـ ــال شـهــر
كانون األول من العام املاضي السوق
ال ــرئ ـي ـس ـي ــة ل ـ ـل ـ ـصـ ــادرات ال ـص ـنــاع ـيــة
الـلـبـنــانـيــة ،فـبـلـغــت قـيـمــة ال ـص ــادرات
إل ـي ـه ــا  149.6م ـل ـي ــون دوالر ،أي مــا
نسبته  ٪57.5من مجموع الصادرات
ال ـ ـص ـ ـنـ ــاع ـ ـيـ ــة .واسـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــوردت الـ ـ ـ ــدول
األف ــري ـق ـي ــة غ ـيــر ال ـعــرب ـيــة م ــا نسبته
 ٪14.5م ــن ال ـ ـص ـ ــادرات ال ـل ـب ـنــان ـيــة،
تلتها الدول األوروبية بنسبة ،٪13.5
فـ ـ ــالـ ـ ــدول اآلس ـ ـيـ ــويـ ــة غـ ـي ــر ال ـع ــرب ـي ــة

الثالثاء  24شباط  2015العدد 2526

مجتمع وإقتصاد

متابعة

النافذة

ُ
لمصلحة من تنقل الباصات
من ساحة التل إلى البحصاص؟
ّ
يتأجج الصراع على
ساحة التل في طرابلس ،او
وسط المدينة .ففي ظل
تقاذف المشاريع الرامية
الى تقويض هذه الساحة،
واالستحواذ عليها ،بدأت
عمليات ممنهجة
لـ»تطهيرها» ممن
يشغلونها حاليا بحجة
مخالفتهم القانون
وتشويه «المنظر العام»

عبد الكافي الصمد

انـ ـتـ ـه ــت إلـ ـ ــى تـ ـل ــزي ــم «كــون ـت ـي ـن ـن ـتــال
ت ــراس ــت» ،وعـنــدمــا ع ــرض األم ــر على
مجلس النقابة اعترض ممثل التيار
ال ــوطـ ـن ــي ال ـ ـحـ ـ ّـر إيـ ـل ــي رزق ،وم ـم ـثــل
جمعية املشاريع اإلسالمية أحمد نجم
الــديــن ،وامـتـنـعــا عــن الـتـصــويــت ،لكن
النقيب خالد شهاب قــال لـ«االخبار»
إن «نتائج املناقصة والتلزيم عرضت
على مجلس النقابة ،وهو الذي اتخذ
ال ـق ــرار بـعــدمــا تـقــدمــت ع ــدة شــركــات،
وتـبـ ّـن أن الشركة امللتزمة حاليًا ،أي
شركة ميد غلفّ ،
قدمت أعلى سعر».
وأضـ ــاف ش ـه ــاب« :إن اع ـت ــراض نجم
ال ــدي ــن م ـب ـنــي ع ـلــى أس ـ ــاس أن نقيب
املهندسني ناجح في عمله ،وأنه يجب
عدم تلطيخ هذ الصورة بمغامرة مع
شــركــة ج ــدي ــدة ،ال نـعـلــم عـنـهــا شيئًا
ح ـتــى ل ــو ك ــان ــت الـكـلـفــة أع ـل ــى .ال ـيــوم
لــديـنــا  16عـضـوًا مــوافـقــا عـلــى كــل ما
جرى في ما يتصل بعقد التلزيم».

لــم يـكــن ت ـحـ ّـرك أص ـحــاب الـبــاصــات
والفانات يوم الجمعة املاضي في
ساحة التل في وسط طرابلس ،اال
تعبيرا آخر عن الصراعات الدائرة
في املدينة .احتج هــؤالء على قرار
نقل باصاتهم وفاناتهم إلى محطة
تسفير في منطقة البحصاص عند
املــدخــل الجنوبي ملدينة طرابلس.
كشف ّ
تحركهم عن الصراع الخفي
ب ـي ـن ـه ــم وب ـ ـ ــن ج ـ ـهـ ــات س ـي ــاس ـي ــة
وم ــال ـي ــة وأم ـن ـي ــة ذات ن ـف ــوذ قــوي
في طرابلس ،التي تتبنى مشروع
ت ـح ــوي ــل س ــاح ــة الـ ـت ــل إل ـ ــى مـ ــرأب
للسيارات ونقل مواقف النقل إلى
البحصاص.
خ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــوة أصـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــاب ال ـ ـ ـبـ ـ ــاصـ ـ ــات
والفانات جــاءت في سياق الــردود
عـلــى م ـشــروع تـحــويــل ســاحــة التل
ب ـع ـنــاصــره ال ـت ــي ت ـت ـضـمــن نـقـلـهــم
إلــى محطة تسفير جــرى إعــدادهــا
ف ـ ــي مـ ـنـ ـطـ ـق ــة ال ـ ـب ـ ـح ـ ـصـ ــاص ع ـنــد
املــدخــل الجنوبي ملدينة طرابلس.

ووســط الدعوة إلى تنظيم مسالك
ومـ ـ ـ ـس ـ ـ ــارات ومـ ـ ــواقـ ـ ــف الـ ـب ــاص ــات
وال ـف ــان ــات ،انــدفــع الـنــائــب الـســابــق
م ـص ـب ــاح األحـ ـ ـ ـ ــدب ،ال ـ ـ ــذي يـمـتـلــك
شركة باصات لنقل للركاب تعمل
بني طرابلس وبيروت ،إلى املشاركة
في االعتصام االحتجاجي ،رافضًا
أن «يـ ـ ـج ـ ــري ت ــوقـ ـي ــف واحـ ـتـ ـج ــاز
الباصات اعتباطيًا».
واسـتـغــرب األح ــدب كـيــف «تــوضــع
خ ـ ـ ـطـ ـ ــة لـ ـ ـنـ ـ ـق ـ ــل ال ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاصـ ـ ـ ــات إلـ ـ ــى
الـبـحـصــاص ،مــن دون أن يخبرنا
أحـ ــد» ،وأع ـلــن رف ـضــه «ق ـطــع أرزاق
ّ
بحجة الـحـفــاظ على هيبة
الـنــاس
ً
الـ ــدولـ ــة» ،وم ـت ـس ــائ ــا« :ه ــل تـكــون
ال ـه ـي ـب ــة ب ـق ـط ــع أرزاق م ــواط ـن ــن
مل ـص ـل ـحــة آخ ــري ــن ي ـغ ـط ـي ـهــم وزي ــر
الداخلية نهاد املشنوق؟».
هؤالء «اآلخرين» الذين لم يسمهم
األحــدب بــاالســم مكتفيًا بالتلميح
إل ـي ـهــم ،ل ــم ي ـكــونــوا س ــوى نــافــذيــن
فـ ــي قـ ـ ــوى األمـ ـ ـ ــن الـ ــداخ ـ ـلـ ــي ،عـلــى
رأس ـهــم قــائــد ســريــة درك طرابلس
العميد بسام األيوبي ،الذي سماه
سائقو الباصات والفانات باالسم،
كاشفني أنــه «هــو مــن جـ ّـهــز محطة
ت ـس ـف ـيــر الـ ـب ــاص ــات والـ ـف ــان ــات فــي
ال ـب ـح ـصــاص ،وفـ ــوق أرض تــابـعــة
لـ ـل ــدول ــة ،ب ــالـ ـتـ ـع ــاون مـ ــع آخ ــري ــن،
وأن ـ ــه ي ــري ــد ن ـقــل ال ـب ــاص ــات إلـيـهــا
كــي تصبح خاضعة ملحطته ،قبل
إحالته على التقاعد بعد أشهر!».
ويـبــدو أن األيــوبــي فهم سريعًا أن
اعـتـصــام الـبــاصــات وك ــام األحــدب
مـ ـ ّ
ـوج ـ ـهـ ــان إلـ ـ ـي ـ ــه ،ف ـع ـق ــد م ــؤت ـم ـرًا
ص ـحــاف ـيــا ف ــي مـكـتـبــه م ــن دون أن
ينكر االتـهــامــات املـ ّ
ـوجـهــة إلـيــه ،بل
أوضــح «لــم نــرم الناس في الشارع
ب ـ ــل خ ـص ـص ـن ــا لـ ـه ــم م ـ ــواق ـ ــف فــي
الـبـحـصــاص ،ول ــن نـقـبــل الـفــوضــى
مهما ك ــان األم ــر ،وك ــل مــا هــو غير
مــرخــص س ـنــزي ـلــه» .ك ــام األيــوبــي
واض ــح فــي اإلشـ ــارة إل ــى أن زحمة

ال ـس ـيــر سـبـبـهــا أص ـح ــاب ال ـفــانــات
والباصات غير الشرعيني.
غير أن تراشق التهم والكباش بهذا
ال ـخ ـص ــوص ل ــم ي ـتــوق ـفــا ع ـنــد هــذا
الحد ،بعدما دخل نقيب السائقني
ال ـع ـم ــوم ـي ــن فـ ــي الـ ـشـ ـم ــال شـ ــادي
ال ـس ـي ــد ع ـل ــى الـ ـخ ــط .ف ـف ــي م ـقــابــل
ات ـه ــام ــات األح ـ ـ ــدب ،رفـ ــض الـسـيــد
«ت ـص ـ ّـرف األح ــدب غـيــر امل ـس ــؤول»،
داعـيــا الـقــوى األمنية إلــى «تطبيق
القانون» .السيد يتهم األحدب بأنه
«يتقاضى عن كل فان للركاب مبلغ
 30ألف ليرة أسبوعيًا».
ومــع أن اعتصام أصحاب الفانات
ُرف ـ ــع ب ـعــد س ــاع ــات ع ـلــى ت ـن ـف ـيــذه،
بعدما ُوعدوا بدرس مطالبهم ،فإن
التصعيد األخير أعاد إلى الواجهة
م ـشــروع تـشـغـيــل مـحـطــة التسفير
الشمالية ،القائمة عند مصب نهر
أبو علي ،املنجزة منذ سنوات.
وقد طرحت مسألة تشغيل محطة
التسفير الشمالية كمخرج إلنهاء
أزمـ ــة إاخ ـت ـنــاق الـسـيــر ف ــي ســاحــة
ال ـت ــل ،ولـتـنـظـيــم ال ـســاحــة وحــركــة
ال ـس ـي ــر ب ـ ــدل الـ ـف ــوض ــى ال ـس ــائ ــدة
ف ـي ـه ــا عـ ـل ــى نـ ـح ــو غـ ـي ــر م ـق ـب ــول،
وخ ـص ــوص ــا أن م ـح ـطــة الـتـسـفـيــر
الشمالية شبه جاهزة ،وال تحتاج
ســوى إلــى عملية صيانة جديدة
ل ـه ــا ،غ ـيــر مـكـلـفــة ع ـم ـل ـيــا ،ك ـمــا أن
مكانها جغرافيًا مناسب أكثر من
محطة التسفير فــي البحصاص،
ب ـعــدمــا ص ـ ــدرت اح ـت ـج ــاج ــات من
قـبــل مــواط ـنــن وه ـي ـئــات املجتمع
امل ـ ــدن ـ ــي ،دعـ ـ ــت مـ ـح ــاف ــظ ال ـش ـم ــال
رم ــزي نـهــرا وبـلــديــة طــرابـلــس إلى
الـتــدخــل ملعالجة املــوقــف ،مشيرة
إلى أنه ليس الئقًا أن يكون مدخل
ط ــرابـ ـل ــس ال ـج ـن ــوب ــي ع ـ ـبـ ــارة عــن
مـحـطــة تـسـفـيــر ل ـل ـبــاصــات ،األم ــر
الـ ــذي س ــوف ُيـ ـش ـ ّـوه ه ــذا امل ــدخ ــل،
وس ـي ــؤدي إل ــى اخـتـنــاق وازدحـ ــام
مروري كبير.
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أخبار
مباشرة التحقيق في اختالس
أموال مستشفى بيروت الحكومي

بــاشــر قــاضــي الـتـحـقـيــق األول ف ــي ب ـيــروت
غسان عويدات تحقيقاته في قضية اختالس
أموال عامة من مستشفى بيروت الحكومي.
فاستمع الى إفادات  10شهود ،وقدم املحامي
جميل قمبريس وكيل املدعى عليها رئيسة
قسم الصيدلة في املستشفى دفوعًا شكلية.
وأرج ـ ــأ ال ـقــاضــي ع ــوي ــدات الـجـلـســة ال ــى 23
نيسان املقبل.
استرداد إجازة صيدلي

أكــد وزيــر الصحة وائــل أبــو فاعور استرداد
إجازة الصيدلي القانوني علي حسن قشمر
ب ـف ـتــح واس ـت ـث ـم ــار ص ـيــدل ـيــة «ك ـن ــان ــا فــارمــا
 »Kanana Pharmaف ــي مـنـطـقــة ال ـش ـيــاح
العقارية قضاء بعبدا ،واعتباره كأنه لم يكن
وإقفال الصيدلية .وذلك بعد رفض الصيدلي
قشمر تنفيذ القرار بإقفال الصيدليةً ،
بناء
عـلــى محضر التفتيش الـصـيــدلــي فــي جبل
لبنان بتاريخ  .2014/12/17كما أحال الوزير
أبو فاعور الى املديرية العامة لتعاونية موظفي
ال ــدول ــة ،الـشـكــوى املـقــدمــة مــن الـسـيــدة حنان
الشعار بحق أطـبــاء اللجنة الطبية لألسنان
فــي الـتـعــاونـيــة ـ ـ ف ــرع ب ـيــروت وجـبــل لـبـنــان ـ
لعدم موافقتها على طلب زرع األسـنــان من
ً
قبل املستدعية ،آمــا االطــاع على الشكوى
واتخاذ اإلجراء املناسب وفق األنظمة املرعية.
المالكون يطالبون برفع
الزيادة التدريجية على بدالت اإليجار

ب ـع ــد م ـط ــال ـبــة امل ـس ـت ــأج ــري ــن ل ـج ـنــة اإلدارة
والعدل بوضع بعض التعديالت على قانون
اإلي ـج ــارات الـجــديــد (خـفــض الـقـيـمــة البيعية
وتوسيع مروحة املستفيدين من الصندوق
لتشمل من يصل مدخوله الشهري الى حدود
 7أضـعــاف الـحــد األدن ــى لــأجــور) ،أصــدرت
نقابة مالكي العقارات واألبنية املؤجرة ،أمس،
بـيــانــا أسـفــت فـيــه عـلــى «حـصــر الـنـقــاش في
لجنة اإلدارة والـعــدل بمطالب املستأجرين»،
وأعلنت بدورها مجموعة من املطالب كانت
قد أرسلتها الى اللجنة .املطالب الرئيسية التي
ّ
رفعتها نقابة املالكني تتمثل بخفض سنوات
التمديد فــي الـقــانــون الجديد الــى  6سـنــوات،
«على أن يضاف إليها  3سنوات للمستفيدين
مــن الـصـنــدوق بعد تعديله ليصبح مرتبطًا
مباشرة باملستأجرين» .كذلك طالبت النقابة
بـ»رفع الزيادة التدريجية على بدالت اإليجار
لتصبح  % 25من بدل املثل لفترة  4سنوات
بالنسبة نفسها حتى تبلغ في السنة الرابعة
والخامسة والسادسة نسبة  ،% 100تضاف
إلـيـهــا  3س ـنــوات للمستفيدين مــن مــروحــة
ال ـص ـن ــدوق ،وف ـ ـ ّـك ارتـ ـب ــاط امل ــال ــك بـصـنــدوق
دعم ذوي الدخل املحدود من املستأجرين».
وكــانــت لجنة اإلدارة والـعــدل النيابية املكلفة
دراس ـ ــة اق ـت ــراح ق ــان ــون اإليـ ـج ــارات ال ـجــديــد،
قــد استكملت جلساتها ،أم ــس ،للبحث في
الصيغة النهائية لتعديل القانون.
اكتشاف أثري في صيدا

بنسبة  .٪10وكانت اململكة العربية
ال ـس ـع ــودي ــة امل ـس ـت ــورد األول لـلـسـلــع
ال ـص ـنــاع ـيــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة خـ ــال الـشـهــر
نفسه ،بقيمة  34.3مليون دوالر ،أي ما
نسبته  ٪13.2مــن مجمل الـصــادرات
الـصـنــاعـيــة ،تلتها اإلم ـ ــارات العربية
املتحدة بقيمة  27.4مليون دوالر ،أو
 ٪10.5من مجمل الصادرات ،فالعراق
بقيمة  19.3مليون دوالر ،أو ٪7.4
من مجمل الصادرات.
(األخبار)

كـشـفــت مـســؤولــة بـعـثــة املـتـحــف الـبــريـطــانــي
كـلــود ســرحــال ضــومــط عــن اكـتـشــاف أثــري
جــديــد ومـهــم فــي حفرية الـفــريــر األثــريــة في
صيدا القديمة التي تتم فيها أعمال التنقيب،
وهي عبارة عن معبد محجوب تحت األرض
ي ـعــود ل ـعــام  1300قـبــل امل ـي ــاد ف ــي العصر
البرونزي الحديث .ولفتت الى «أن املعبد ّ
يعد
ن ــادر الــوجــود وم ــن املكتشفات املـهـمــة الــذي
يبرز أهمية املدينة عبر الـتــاريــخ .وأن املعبد
املكتشف كــانــت تـمــارس فيه طـقــوس دينية
لفئة معينة في املجتمع الصيداوي قديمًا».
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علي عباس *
تكاثر «اإلع ـ ُ
ُّ
األخيرة
الديني» في اآلونــة
ـام
ً
ّ
ُ
خطًا أو مرجعية
تجد
باطراد الفت؛ بالكاد
ً
ً
ً
أو قيادة ال تملك فضائية دينية ّ
خاصة.
ُ
َ ّ
ُ
غير أن هذا
الــديــن _فــي املـبــدأ_ رســالــة الـلــه،
َ
ُ
ال يعصمه أن يكون أداة تمجيد األشخاص
وتـحـقـيــق ال ـغــايــات وامل ـصــالــح ،لــأســف هو
ٌ
ّ
ّ
ـيء قــابــل
واق ــع الـطـبـيـعــة اإلن ـســانــيــة؛ ك ــل ش ـ ٍ
ّ
لالستغالل بطريقةٍ ّ
سيئة ،مهما كــان قيمًا
وم ّ
ُ
قدسًا.
ّ
على امتداد التاريخ اإلسالمي لم يعدم «قادة
الـ ـ ــرأي» وس ــائ ــل الـسـيـطــرة عـلــى الـجـمـهــور؛
بعضهم ّ
بنية صــادقــةٍ وإيـجــابـ ّـيــة ،وآخــرون
ّ
ّ
ألهداف شخصية وأجندات سياسية.
ّ
يـ ــروي ال ـت ــاري ــخ أن ال ـسـ ّـي ـئــن ك ــان ــوا األك ـثــر
ّ
تـحــكـمــا بـ ـ ــأدوات اإلعـ ـ ــام :امل ـن ـبــر ،ال ـش ـعــراء،
ّ
ّ
ّ
املحافل الدينية ،األماكن املقدسة ...وكــل ما
مــن شــأنــهِ أن يحشد الـجـمـهــور ويستقطب
انتباهه ،وإذعانه.
الـحــالــة اإلســامـ ّـيــة لـيـســت بــدعــا مــن تــأريــخ
الــديــانــات ،عــاشــت ازده ـ ــارًا كـبـيـرًا حــن كــان
اإلع ـ ـ ـ ــام ُم ـغ ـل ـق ــا ومـ ـحـ ـتـ ـكـ ـرًا لـ ـ ــدى ال ـس ـل ـطــة
ال ـس ـيــاسـ ّـيــة_الــدي ـنـ ّـيــة؛ غـيــر ّأن فـ ــرادة امل ـ ّ
ـادة
ّ
املعرفية التي تمتلكها ال تعصمها اليوم من
ّ
السقوط في ميدان اإلعــام التنافسي ،الذي
ّ
تتكبد ُ
ّ
املتقدمة.
بعد عناء احتراف أدواته
لم

ّ
الديني واإلعالم الطائفي
بين اإلعالم

اإلس ـ ــام م ـش ــروع يـعـتـمـ ُـد ال ــدع ــوة ف ــي نشر
قيمه وأف ـك ــاره ،وثـ ّـمــة مصطلحان شقيقان
حكما ّ
ّ
الترويجية
مقدرات مذهلة من الطاقة
ّ
اإلسالمية ،وال يزاالن« :التبليغ» و«الهداية».
وقــد ذهــب ه ــذان املصطلحان _فــي الــواقــع_
أبعد بكثير مما قرر ّ
نص الدين نفسه؛ حني
ٌ
أفــاد أنــه ليس ّ
ثمة إكــراه في اإللــزام بالدين،
ّ
ّ
ّ
وأن امل ـ ـشـ ــروع الـ ـفـ ـك ــري وال ـ ــدع ـ ــوي يـكـتـفــي
بتبيني «الــرشــد» مــن «ال ـغـ ّـي» ،ال االستماتة
فــي هــاجــس الـهــدايــة مــن مـنـظــورنــا الـخــاص
للحق؛ والذي لو أراده اإلله لقهر عباده على
التزامهٌ .
ّ
ٌّ
قاس للغاية هنا :ما هو
بنيوي
خالف
ثمة
ٍ
هدف الدين من الدعوة؟
انـقـســم اإلس ــام ـ ّـي ــون ح ــول ج ــواب ــه؛ ب ــن من
ي ـح ـص ــره ــا فـ ــي ّ «ه ـ ــداي ـ ــة اآلخـ ـ ـ ـ ــر» ،ال ــدع ــوة
ل ــ«املــذهــب ال ـح ــق» ،والـ ـ ّ
ـرد عـلــى الـشـبـهــات...
أخرى.
ومقوالت ُمشاكلة
ّ ٌ
فـ ــي حـ ــن ارتـ ـ ـك ـ ــزت قـ ــلـ ــة إلـ ـ ــى هـ ـ ــدف «ن ـش ــر
ـردة «االهـ ـت ــداء» في
ض ـعــت م ـفـ ّ ٌ
امل ـعــرفــة» ،وو ّ ٌ
الشخصية لإلنسان ،والتي
املسؤولية
دائرة
ّ
ال يـنـبـغــي أن تـشــكــل هــاجـســا َمـ َـرضـ ّـيــا لــدى
حاملي الدعوة.
واقع الحال كان ُمغايرًا ...إذ ّأن َ
هوس صقور

املـ ــذاهـ ــب وان ـش ـغ ـّـال ـه ــم ال ـح ـث ـي ــث ب ــال ــدع ــوة
االسـتـقـطــابـ ّـيــة مــثــل نـقـطــة َم ـقـتـ ٍـل للمشروع
اإلس ـ ــام ـ ـ ّـي؛ ولـ ــم ي ـت ــرك ح ـ ّـيـ ـزًا كــاف ـيــا لنشر
الـفـكــر املـسـلــم فيما ُيـعـنــى بـبـنــاء الـحـضــارة
ً
ّ
اإلنسانية على األرض ،فضال عن االنطالق
ً
بمشروع بنائها فعال.
بــال ـط ـبــع ث ـ ّـم ــة ن ـم ــاذج وش ـخ ـص ـيــات فـكـ ّ
ـريــة
رائــدة تبرز بني آونــةٍ وأخــرى ،وترهقها ذات
ّ
النمطية رجمًا وتثبيطًا.
هذه البيئات
ّ
العام للتبليغ الديني اليوم؛ ربما
في املشهد
ّ
يتفوق على مستوى الحماسة الدعوية
لم
ل ـع ـن ــوان اإلسـ ـ ــام ال ـع ــري ــض سـ ــوى ال ــدع ــوة
ّ
املذهبية التي انبثقت ُ
ّ
عنه الحقًا،
للتحزبات
ُ
َ
وقـ ــد ب ـ ــات «ال ـت ـب ـل ـيــغ امل ــذه ـب ــي» _بــال ـف ـعــل_
امل ـش ـ َ
ـروع الــرئـيــس ال ــذي ي ـكــاد ُيـهـيـمــن على
اإلعالم الديني.
لـعـ ّـل فــي ه ــذا مــؤش ـرًا عـلــى الـفـجــوة الـجـ ّ
ـديــة
الـ ـت ــي ي ـع ـي ـش ـهــا دعـ ـ ــاة الـ ـي ــوم أمـ ـ ــام «اآلخ ـ ــر
الــديـنــي» ،مــا جعلهم ينكفئون (فــي غالبهم
ّ
ول ـي ــس كــل ـهــم ط ـب ـعــا) إل ــى اإلع ـ ــام ال ـخــاص
ّ
اليائسة؛ وهو
البيني
ودعــوات االستقطاب
ً
مكشوفة أمام ّ
ّ
املد
الحقيقية
ما ترك الساحة
ّ
ال ـف ـكـ ّ
ـري والـثـقــافـ ّـي امل ـس ـتــورد؛ ال ــذي يتمتع
ٍوتأثير عالية.
بقوى جذب
ٍ
َ
ّ
من هنا يتأتى للمتابع أن ُيدرك كيف ُم ِسخ
املشروع الدعوي الحضاري لإلسالم ،وراح
يـفـقـ ُـد عــوامــل رواجـ ــه وث ـبــاتــه؛ وك ـيــف ضــاع
ٌ
ـط واف م ــن أب ـ ــرع ال ـن ـظ ــري ــات ال ـف ـكـ ّ
ـريــة
ق ـس ـ
ٍ
واالج ـت ـمــاعـ ّـيــة وال ـس ـيــاسـ ّـيــة ال ـتــي حملتها
ّ
شــاريــع
رس ــال ــة الـ ـسـ ـم ـ ّـاء؛ ل ـت ـح ــل م ـكــان ـُهــا م ـ ّ
الدعوات املذهبية بجدار ٍة غير مستحقة.

ّ
ّ
الفضائية
والحسينيات
خطاب المساجد

ال ري ـ ـ َـب ّأن ال ـخ ـط ــاب ُي ـم ـ ّـث ــل م ـ ـ ـ ّ
ـادة اإلعـ ــام
األولـ ـ ــى ،وه ــو م ــا جـعــل الـتـخـصــص املـهـنـ ّـي
ّ
عملية
ل ــإع ــام ي ـصـ ّـب تــرك ـي ـزًا ك ـب ـي ـرًا ع ـلــى
وقسم «اإلعداد»؛ الذي ُيعتبر القلب النابض
وي ّ
إعالميةُ ،
ّ
ّ
حدد معالم خطابها
ألي وسيلةٍّ
بحنكةٍ ودقة.
ـار ُمـ ـب ــاش ــر :ال ـج ـم ـه ــور امل ـعــاصــر
ب ــاخـ ـتـ ـ ُص ـ ٍ
ـاب ُم ـع ــاص ــر؛ وه ــو م ــا لم
ـ
ط
ـ
خ
ـى
ي ـح ـتــاج إل ـ
ٍ
ت ــوف ـ ُ
ـره وس ــائ ــل اإلعـ ــام الــدي ـنـ ّـي ب ـعــد؛ ومــن

ورائـهــا مؤسسات التبليغ الديني املشرفة
على مضمونها ورسالتها.
ً ّ ّ
وم ــا يمكن أن نـخـشــاه ُحـقـيـقــة؛ أن ج ــل تلك
«املـ ــؤس ـ ـسـ ــات» ال ي ـم ـت ـلــك مـ ـق ـ ّـوم ــات إن ـت ــاج
ُ
ّ
خطاب كهذا؛ ما يعني أن املجتمع ينفصل
ٍ ّ
تدريجيًا عن خطاب قيادته الدينية.
ّ
هــذه السابقة الخطيرة تعني أن الجيل أو
الجيلني الالحقني ،سيشهدان انقالبًا قيميًاّ
نوعيًا إن لــم ُي ــدرك «الـتـجــديـ ّ
ـديــون» واقعهم
ّ
ُ
ٍّ
قنع.
بخطاب
املتردي
بديل ،حضاري ،م ِ
ٍ
ٍ
وبخصوص واقع اإلعالم تحديدًا؛ لم يذهب

يعيش
«اإلعالم
ّ
الديني»
اختالفًا ّ
بنيويًا
عن صناعة
اإلعالم
ذاتها (هيثم
الموسوي)

الـقــائـمــون عـلــى «ال ــدي ـنـ ّـي» مـنـ ُـه ال ـيــوم أبعد
مــن نـقــل املـنـبــر إل ــى الـشــاشــة؛ ه ــذه الخطوة
التقنية على مـحـ ّ
ّ
ـدوديـتـهــا ت ــراءت ألغلبهم
ّ
إنجازًا حضاريًا عظيمًا ،وجعلت الكثيرين
ً ّ
اآلن بات
يعيشون بالفعل نشوة أن
العالم ُ
ّ
وقت
خطابهم! وما هي إل مسألة
في قبضة
ٍ
ّ
حتى ُيذعن لـ«الحق» الذي يحملون.
ال تقف بساطة الفهم عند حدود الهدر ّ
املادي
إلمكانات الدين الكبيرة واسمه؛ بل تتعداهُ
إلــى نقطةٍ خـطــر ٍة للغاية ،وغــائـبــةٍ عــن وعي
أول ـئــك الـفــاتـحــن لـعـقــول األدي ـ ــان واملــذاهــب
َ
ّ
امل ـنــاف ـســة؛ وه ــي أن امل ـن ـبـ َـر اإلس ــام ـ ُّـي ذاتـ ـ ُـه
ّ
أزمات قاسية ،أبسطها نمطية الطرح
يعاني
ٍ
ُ
ّ
ومحدوديته ،وسيطرة األمزجة والقناعات
ف ــي ق ـبــالــة االن ـض ـبــاط ال ـع ـل ـمـ ّـي وا ٌمل ـع ــرف ـ ّـي...
ّ
الفضائي ُله كفيلة بتعميم
وعملية اإلطالق
الـفـشــل املـنـبـ ّ
ـري عـلــى مـسـتــويــات م ــؤذي ــةٍ  ،لم
ُ
ُ
تدرك تداعياتها الكبيرة بعد.
ّ ّ
ّ
فــي امل ـبــدأ ال ش ــك أن ثــمــة جـمـهــورًا ينجذب
ويتفاعل مع ّ
ّ
ّ
الفضائيات،
النمطية في
املادة
ّ
ّ
لكن ُه ذات جمهور االلتزام النمطي املحدود،

الذي يعيش _بطيبةٍ _شغف العالقة بالدين،
ّ
التفصيلية من
وال يعنيه ص ــواب األف ـك ــار
خطئها.
ّ
اإلعالمية أننا
في هذا اإلطار ،تفيد القاعدة
نخسر صنفني ّ
مهمني من الجمهور:
ـ ـ الـشــريـحــة املـلـتــزمــة املـثـقـفــة؛ ال ـتــي تعتمد
منطق الـعـقــل وتــرفــض ت ـج ــاوزات الخطباء
النمطيني.
ـ ـ الـشــريـحــة غـيــر امل ـل ـتــزمــة؛ ال ـتــي ستتلمس
ُ
صي ُ
وت ّ
ره
نقاط الخلل كافة في هذا الخطاب،
سببًا إضــافـ ّـيــا لالبتعاد مــن مـشــروع الدين
أكثر فأكثر.
ّ
ّ
ولـ ـع ــل ج ــان ـب ــا م ــن الـ ـح ــل َي ـ ُـم ـك ــن أي ـض ــا فــي
محورين رئيسني:
ـاب دي ـن ـ ٍّـي إع ــام ـ ّـي
ـ
ط
ـ
خ
ـ
ل
ـد
ـ ـ ـ تــأس ـيــس ق ــواع ـ
ٍّ
ّ
املهني لإلعالم) يتسم باالنضباط
(باملعنى
ّ
ّ
الدينية من
العلمي؛ ويحتوي قيم الــدعــوة
ّ
ّ
فردية أو لغةٍ مترهلة.
شطحات
دون
ٍ
ـ ـ ـ ت ـم ـكــن «ال ـ ــدع ـ ــاة» م ــن ت ـق ـن ـ ّـي ــات ال ـشــاشــة
ومـهــاراتـهــا وقــوالــب بــرامـجـهــا ،بــدل انفعال
املـنـبــر ال ــذي ُيـعـتـمـ ُـد فـيــه ح ـص ـرًا عـلــى ذوق

بين «داعش» و«النصرة» قتال أهل الردة والبغي والمحاربـــ
وسام اللحام *
ال تطرح مسألة عالقة الحركات التكفيرية مع
اآلخر املخالف مشكلة على املستوى العقدي.
ف ــاآلخ ــر ه ــو ال ـك ــاف ــر ال ـ ــذي ي ـحــل دمـ ــه ومــالــه
وقتاله يتم تسويغه بشكل ال يحتاج إلى عناء
فـكــري كبير .املعضلة تكمن فــي كيف تنظر
الجماعات التكفيرية إلــى بعضها البعض.
فهي تقوم على األسس االيديولوجية ذاتها
ولديها املشروع نفسه وتصور واحد للعالم.
لذلك تطرح عالقة «داعش» بـ«النصرة» على
سبيل املـثــال مشكلة تتعلق بالشرعية كون
االخــر هنا ليس الكافر بــل هــو الــذي يرفض
االقرار بأحقية مزاعم جماعة معينة انطالقًا
م ــن امل ـس ـل ـم ــات ن ـف ـس ـهــا الـ ـت ــي تـ ـق ــوم عـلـيـهــا
منظومة هذه األخيرة الفكرية.
ف ـق ــد أع ـل ــن ت ـن ـظ ـيــم «داعـ ـ ـ ــش» خ ــاف ـت ــه وه ــو
بــالـتــالــي ب ــات ينظر إل ــى أب ــي بـكــر الـبـغــدادي
بــوصـفــه اإلم ــام الـشــرعــي ال ــذي تـجــب طاعته
على الجميع .فما هــو اإلط ــار الـنـظــري الــذي
يعتمده «داعش» كي يقارب عالقته مع سائر
التكفيريني من أمثاله؟
حــاول الفقه السني ايـجــاد حــل لهذه املسألة
الـخـطـيــرة .فــأحـكــام الـجـهــاد تـطـبــق بسهولة

عندما يـكــون ال ـنــزاع مــع دول ــة غير اسالمية
بحيث يتم االعتماد على القسمة املشهورة
بــن دار الـحــرب (ب ــاد الـكـفــار) ودار االســام
لتبيان الحكم الشرعي .لكن القضية تصبح
أك ـثــر تـعـقـيـدًا ع ـنــدمــا ي ـنــدلــع ال ـن ــزاع ف ــي دار
االس ـ ـ ــام ن ـف ـس ــه .اخ ـت ـص ــر االم ـ ـ ــام امل ـ ـ ــاوردي
املوضوع وأجاب في كتابه املرجعي «األحكام
ً
السلطانية» قائال« :وما عدا جهاد املشركني
من قتال ينقسم ثالثة أقسام :قتال أهل الردة.
وقتال أهل البغي .وقتال املحاربني».
ف ـق ـتــال امل ـش ــرك ــن أو ال ـك ـف ــار ح ـســب املـفـهــوم
الوهابي التقليدي للتكفير أمر بتنا نشاهده
يوميًا من خالل جرائم «داعــش» و«النصرة»
وم ــا شــاكـلـهـمــا م ــن الـتـنـظـيـمــات االره ــاب ـي ــة.
مــا يهمنا إذا هــو أن ــواع القتال الباقية التي
صنفها املاوردي على الشكل التالي:
قـتــال أه ــل الـ ــردة :وه ــم الــذيــن ن ـكــروا االس ــام
وب ــدل ــوا دي ـن ـهــم إل ــى أي دي ــن آخ ــر وحكمهم
يـصـبــح شبيهًا بـحـكــم الـكـفــار بـحـيــث يجوز
قتلهم.
قتال أهل البغي :وهم جماعة من املسلمني
خ ــرج ــوا ع ـلــى الـسـلـطــة ال ـشــرع ـيــة ورف ـضــوا
طاعة االمــام .فالبغاة هم بحسب املصطلح
ال ـح ــدي ــث م ـج ـمــوعــة م ــن امل ـت ـم ــردي ــن الــذيــن

يرى «داعش» أن اعالن
الخالفة يمنحه الشرعية
المطلوبة لفرض سلطته

أعلنوا العصيان على الدولة.
ق ـتــال امل ـحــاربــن :وه ــم ع ـصــابــات الـلـصــوص
وق ـط ــاع ال ـط ــرق ال ــذي ــن تـنـطـبــق عـلـيـهــم االي ــة
ال ـتــال ـيــة« :إن ـم ــا جـ ــزاء ال ــذي ــن ي ـح ــارب ــون الـلــه
ورسـ ــولـ ــه وي ـس ـع ــون ف ــي األرض فـ ـس ــادًا أن
يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم
م ــن خ ـ ــاف أو ي ـن ـف ــوا ف ــي األرض» (س ـ ــورة
املائدة.)33 ،
يساعدنا هذا التصنيف في فهم دعوة شيخ
االزهر األخيرة احمد الطيب الى تطبيق حد
الحرابة (بكسر الحاء) بحق عناصر «داعش»
أي إل ــى قـتـلـهــم وص ـل ـب ـهــم وت ـق ـط ـيــع ايــديـهــم

وأرج ـل ـهــم .ويــأتــي ه ــذا املــوقــف منسجمًا مع
رفص األزهر لتكفير «داعــش» .فشيخ األزهر
ب ــدع ــوت ــه ل ـت ـط ـب ـيــق ح ــد الـ ـح ــراب ــة يـ ـك ــون قــد
استبعد ليس فقط اعتبار «داعش» كجماعة
مــرتــدة بــل أيضًا كبغاة وأج ــرى عليهم حكم
املـحــاربــن :فهم مجرد عصبة أش ــرار وقطاع
طرق.
ي ـخ ـت ـلــف األمـ ـ ــر بــال ـن ـس ـبــة ل ـ ــ«داع ـ ــش» ال ــذي
يعتبر أن اعــان الخالفة على منهاج النبوة
يـمـنـحــه الـشــرعـيــة املـطـلــوبــة ل ـفــرض سلطته
على الجميع .وبما أن فئة «أهــل البغي» هي
املصطلح الفقهي األمثل الذي يسمح للتنظيم
بقتال البغاة وعدم تكفيرهم في آونة واحدة،
تصبح مقاربة الجماعات األخــرى بوصفها
من أهــل البغي السبيل الوحيد الــذي يسمح
ل ـ ــ»داعـ ــش» بــال ـح ـفــاظ ع ـلــى شــرع ـي ـت ـهــا رغــم
حربها املفتوحة مع العديد من التنظيمات
التكفيرية.
ال ـن ـق ـط ــة األس ــاسـ ـي ــة الـ ـت ــي ق ـ ــام ع ـل ـي ـهــا ه ــذا
الـتـصـنـيــف ه ــو الـ ـخ ــروج ع ــن ط ــاع ــة االم ـ ــام.
فبينما يعتبر الـبـغــاة مــن الـخــارجــن الــذيــن
يملكون وجهة نظرهم الخاصة حول طبيعة
ً
السلطة السياسية ويتبنون تأويال ما ملبدأ
الشرعية ،ال تملك فئة املحاربني أي تأويل بل
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ّ
ّ
و«كاريزما» الداعية أو املبلغ ،إن توفرت.
ّ
ت ـجــدر اإلش ـ ــارة إل ــى أن االن ـف ــات اإلع ــام ـ ّ ّـي
ُ
ّ
تعيشه الساحة الدينية اليوم ،ال يمثل
الذي
أو يعكس نضج مشروع الدين من جهة ،كما
ّ
ال يحمل رســالــة الــديــن
الحقيقية مــن جهةٍ
ُ
الهرج قائمًا إلى حني
أخـ ّـرى ،وسيبقى هذا
توفر مؤسسةٍ أو قياد ٍة دينيةٍ واعيةٍ ألبعاد
املشكلة ،وقادرة.

ّ
المسجدية
اإلدارة

ّ
ً
ت ـعــانــي ج ــل «ال ـف ـض ــائ ـ ّـيــات» الــدي ـنـ ّـيــة خـلــا
ّ
استراتيجيًا في بنية العمل ،إذ تبقى رهينة
ن ـمــط اإلدارة امل ـس ـجـ ّ
ـديــة بــاملـعـنــى ال ـحــرفــيّ
تقريبًا.
الـجـهــات املــالـكــة لـهــذا اإلع ــام تــوكــل إدارت ـ ُـه
إل ــى «مــوثــوقــن» مــن سـلــك التعليم الــديـنـ ّـي
ُ
وم ـح ـي ـطــه (أو أن ـهــا ت ـضــع مـفــاتـيــح اإلدارة
ّ
الحقيقية بأيديهم)؛ وهم بدورهم يعتمدون
ّ
نـمـطـهــم امل ـس ـج ـ ّ
ـدي ف ــي تـنـظـيــم كـ ــل ش ــؤون
ّ
الـعـمــل ،ويـعـيـشــون مـقــدمــات «عـلــم املنطق»
وأدوات قياسه في إدارة بيئةٍ هي أبعد ما

تكون عن رتابة اإلدارة.
غير ُ
يعيش الكثير من هــؤالء اعتدادًا َ
علل
م
ٍ
ب ـبــراع ـت ـهــم الـ ـت ـ ّ
ـام ــة ف ــي ك ــل ال ـت ـخ ـص ـصــات،
ّ
ويـثـقــون بــرأيـهــم دون ك ــل اآلراء ،وبــذوقـهــم
ال ـش ـخ ـص ـ ّـي ولـ ــو عـ ـ ــارض امل ـ ـبـ ــادئ امل ـه ـنـ ّـيــة
لصناعة اإلعالم.
وف ــي الـحـقـيـقــة ال ُيـعـلــم تـحــديـدًا مـنـبــع هــذه
ّ
الـقـنــاعــة املـ ّ
ـزي ـفــة؛ لـعــلـهــا نـشــوة عـلــم املنطق
األرس ـطـ ّـي وسـطــوة مسائله على الـعـقــل ،أو
جـ ـ ُ
ـاه امل ـن ـبــر ال ـتــي ي ـهـ ُـب إح ـســاســا بــاملـعــرفــة
ّ
التامة وإمكان قيادة الجمهور مطلقًا باسم
الدين ومصطلحاته املكنونة.
ف ــي ه ــذا ال ـعــالــم ت ـحــدي ـدًا ،ال تـشـفــع الـنــوايــا
ال ـح ـس ـن ــة ملـ ــن ال ي ـم ـت ـل ـك ــون ف ـه ـم ــا م ـه ـنـ ّـيــا
ً
ـرة ج ـ ـ ّ
ـدي ـ ــة ف ـ ــي إدارة
مـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــا ،وخـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ
ّ
والتشعب؛ ويكون
التطور
مؤسسات بهذا
ٍ
ً
ّ
ّ
ّ
طبيعية ال
الجزئي) نتيجة
(الكلي أو
الفشل
ّ
ّ
حيز حتى لألسف عليها.
ّ
ٌ
ّ
غــايــة األم ــر ،أن نـجــاح اإلع ــام الــديـنــي رهــن
ـول تمتلك قيمة املعرفة
بــإدارتـ ّـه مــن ِ
قبل عـقـ ٍ
ـح ــرف ـ ّـي ــة وال ـخ ـب ــرة
ال ــدي ـن ــي ــة إل ـ ــى ج ــا ّن ــب ال ـ ِ
اإلعــامـ ّـيــة؛ مــا ُيـمــكـنـهــا مــن تسييل األفـكــار
ّ
ّ
ّ
املهنية املواتية...
وصبها في قوالب
الدينية ّ َ
ّ
وليس ثمة كثيرون كهؤالء في الوقت الراهن.
ّ
املوضوعي لواقعنا
ُما يخلص إليه القارئ
امل َ
ّ
الديني»
ربك؛ أن ما نسميه اليوم بـ«اإلعالم
ّ
يعيش اختالفًا بنيويًا عن صناعة اإلعــام
ُ
وسائله كونها مساجد أو
ذاتها؛ وال تعدو
ّ
فضائية» فــي الـغــالــب؛ هــي أبعد ما
«منابر
تكون عن ُم ّ
سمى ودور مهنة اإلع ــام؛ التي
ينبغي لها أن ُتـ ّ
ّ
الحضارية،
ـروج للمشاريع
َ
َ
الوعي العام والقيم الجماهيرية.
وتصنع
ُ
ٌ
إلهي لبناء الحضارة ،واإلعالمُ
الدين مشروع ّ
ّ
ُ
ٌ
َ
ٌّ
تخصص علمي يعنى ِحرفيًا بإدارة الوعي
العام للمجتمع؛ بدءًا بصوغ رؤى املؤسسات
ً
ّ
انتهاء بالتزام
اإلعالمية وأهدافها ،وليس
أدق تفاصيل املهنة في صناعة البرامج ،أو
ّ
ّ
النفسية.
تقنيات الصورة وانعكاساتها
التساهل في هذا امليدان ليس َ
تعام
أكثر من
ٍ
ٍّ
ّ
انكفاء
متسارع إلــى
وخطو
املسؤولية،
عن
ٍ
ٍ
ّ
حـضـ ٍّ
ـاري محتوم؛ لــوال أن اإللــه يشاء حفظ
جوهر رسالته.
ّ
ربـ ـم ــا آن ل ـل ـقــائ ـمــن ع ـل ــى ه ـ ــذه اإلم ـك ــان ــات
ّ
ّ
الضخمة أن يدركوا أن العمل اإلعالمي أبعد
من بضع كاميرات ثابتةُ ،
ودعــا ٍة ُيمارسون
ّ
الخطابية أمامها.
تجاربهم
ّ
ّ
اإلعـ ُ
الديني مسؤولية وأولــويــة ،ال يبدو
ـام
ّ
ّ
_حـتــى اآلن_ أنـهــا أخ ــذت موقعها الـتــام من
ّ
حساسية
اهـتـمــام الـقـيــادة الــديـنـيــة ،ووع ــي
إدارتـ ـه ــا ،وآل ـي ــات صـنــاعــة خـطــابـهــا املـتـقــن.
ال ــدي ـ ُـن _ب ـم ـش ــروع ــه الـ ـحـ ـض ـ ّ
واد،
ـاري_ ف ــي ٍ
ُ
واد آخر.
وإعالمه في ٍ
* باحث واستاذ حوزوي

ـــين
هــي مجرد جماعة غير سياسية تقوم على
السلب وارتكاب الجرائم التي تعكر السالمة
الـعــامــة .وقـتــل املـحــاربــن والـبـغــاة جــائــز لكن
ليس لكفرهم بــل لفسادهم وتهديدهم ملبدأ
وحدة األمة.
وق ــد أجـمــع الـفـقـهــاء عـلــى ش ــروط ثــاثــة لكي
يعتبر الخارجون عن االمام من البغاة:
ـ أن يكونوا طائفة فيهم منعة ،أي أن قتالهم
يحتاج إلى جيش منظم كي يتغلب عليهم.
ـ أن يخرجوا عن قبضة اإلمام بالفعل ،وغالبًا
ما يكون ذلك بسيطرتهم على منطقة معينة
ووجودهم في اقليم ال تصله سلطة اإلمام.
ـ ـ أن يـكــون لهم تــأويــل ســائــغ أي أن يشككوا
في شرعية الحاكم .وخالصة هذا الشرط هو
امتالك البغاة توجه سياسي يهدف إلى خلع
االمام.
ّ
شــكــل ظـهــور مصطلح «أه ــل الـبـغــي» وسيلة
سـمـحــت لـلـفـقــه ال ـس ـنــي بـتـحـقـيــق االن ـس ـجــام
ب ــن ال ــواق ــع وال ـن ـظ ــري ــة .ف ـم ـبــدأ وحـ ــدة األم ــة
االسالمية ال يقبل إال بحرب ضد الكفار وغير
املسلمني ،فكان ظهور مفهوم البغاة التبرير
ال ـف ـق ـهــي الن ـق ـس ــام األم ـ ــة إلـ ــى دول م ـت ـعــددة
تتنافس على الشرعية .فالبغاة ليسوا مجرد
رهــط مــن املـجــرمــن بــل يتمتعون بحد أدنــى

من الشرعية الذي يسمح لهم بتعيني القضاة
وجباية األموال.
لذلك يختلف حكم قتال البغاة عن حكم قتال
املرتدين واملحاربني .فقتال البغاة يهدف إلى
ردع ـه ــم وال يـتـعـمــد قـتـلـهــم كـمــا ه ــو معمول
بــه مــع املـشــركــن .وال تغنم أم ــوال البغاة وال
يقتل أسراهم بينما يجوز قتل أسرى الكفار
مــا يـفـســر قـتــل «داعـ ــش» لـكــل األسـ ــرى الــذيــن
يندرجون تحت خانة املشركني.
جـ ــراء م ــا ت ـق ــدم ي ـت ـبـ ّـن ل ـنــا أن شـ ــروط «أه ــل
ال ـب ـغــي» متحققة بـجـبـهــة ال ـن ـصــرة وغـيــرهــا
مــن الـجـمــاعــات الـتــي تسيطر عـلــى األراض ــي
الـســوريــة والـعــراقـيــة .فالخالفة الـتــي أعلنها
«داعش» جعلتها تنظر إلى نفسها كفئة أهل
الحق التي تقاتل املشركني والكفار من جهة،
ومنحتها من جهة أخــرى الصالحية إلعادة
تفعيل مفهوم البغي وتطبيقه على مخالفيها
من التكفيريني .فتقاتل الجماعات االرهابية
ليس مــؤشـرًا على اخـتــاف مــا على مستوى
العقيدة بــن جماعة متطرفة وجماعة أكثر
ً
ً
اعـتــداال كـ«النصرة» مثال بل هو في حقيقة
األمر قتال حول الشرعية ،أي حول من يمثل
العقيدة التكفيرية خير تمثيل.
* باحث لبناني
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المرأة السورية
 ...سنديانة في لهيب الصراع
معتز حيسو *
ّ
تشكل النساء في املجتمعات املتخلفة الحلقة األضعف،
وي ـت ـج ـلــى ذلـ ــك م ــن خـ ــال أشـ ـك ــال االس ـت ـغ ــال وال ـق ـمــع
والتمييز الذي ُيمارس بحقهم تاريخيًا .أما أوضاعهم
ف ــي زمـ ــن ال ـ ـصـ ــراع ال ـ ـسـ ــوري ف ــإن ـه ــا ت ـ ـ ــزداد م ــأس ــاوي ــة،
نتيجة تراجع تأثير األخــاق والقانون ،وبشكل خاص
ال ـق ــان ــون كــونــه ل ــم ي ـت ـحــول إل ــى ث ـقــافــة عــامــة وس ــائ ــدة.
وه ــذا يـعــود إل ــى اق ـتــرانــه عـنــد الـغــالـبـيــة بسلطة الـقــوة
ً
ّ
وقــوة السلطة ،ما يشكل خلال بنيويًا في بنية الوعي
وآليات التفكير .ويتزامن هذا املستوى من الوعي ،مع
املوقف من املــرأة ،وشكل العالقة التي تربطها بالرجل
ال ــذي مــا زال يـتـمـ ّـســك بــالــوصــايــة عـلـيـ ّهــا .ب ـهــذا املعنى
فإنها ما زالــت ُملحقة بالرجل الــذي يمثل سلطة القوة
ُ
البطريركية الــذكــوريــة التي تعيق تحررها ،وتـحـ ُّـد من
فرص تحقيق املساواة والعدالة االجتماعية التي تطمح
نساء سوريا إلى تحقيقها .في هذا السياق يجب تأكيد

ّ
لم تشفع للجئات السوريات
اللواتي تجاوز عددهن  2,1مليون
الشرائع السماوية واألرضية

ض ــرورة النظر إلــى مسألة امل ـســاواة بــن الــرجــل وامل ــرأة
مــن منظور التضامن والـتـكــامــل والـتـفــاعــل والـتـشــارك،
فـتـهـمـيــش امل ـ ـ ــرأة وإقـ ـص ــاؤه ــا ع ــن م ـم ــارس ــة حـقــوقـهــا
ً
ُي ـحــدث خ ـلــا اجـتـمــاعـيــا ،وه ــذا ينعكس تـلـقــائـيــا على
أشـكــال وبنية االرتـقــاء االجتماعي .فاستمرار سيطرة
نمط وعي اجتماعي مشوه يقوم على تهميش النساء
واستتبعاهن وإخضاعهن لسلطة ذكــوريــة بطريركية
ّ
ّ
املحمل بأثقال التخلف
متخلفة ،يساهم في ظل الصراع
ال ـت ــاري ـخ ــي ف ــي ت ـحــويــل ال ـن ـس ــاء إلـ ــى ض ـحــايــا الـعـنــف
الـجـنـســي ،وتـ ّـجــار الــرقـيــق األب ـيــض وانـتـهــاكــات حقوق
ّ
ضحية فتاوى الجهل
اإلنـســان .وأيضًا ُيسقط النساء،
الـتــي يطلقها «عـلـمــاء» يـ ّـدعــون تمثيل اإلس ــام والعلم
والشرع واألخالق .ذلك في سياق طمس وتغييب ُ
البعد
اإلنساني للمرأة .إن اخـتــزال املــرأة في البعد الجنسي،
يدلل على عمق التخلف الــذي مــا زال أنـصــاره ودعاته
يـقــدمــونــه عـلــى أن ــه يمثل اإلسـ ــام .وه ــذا يستدعي من
وج ـهــة نـظــر تـلــك األط ـ ــراف ،حـجــب املـ ــرأة وإب ـقــاء هــا في
سجنها التاريخي ،كونها مصدرًا إلغراء وإغواء الرجل.
ُ
ويـعـتـبــر ه ــذا الـشـكــل مــن التفكير أح ــد ج ــذور التخلف
الــذي يشكل انتهاكًا لعقل امل ــرأة وجسدها .وباللحظة
ّ
ذاتها يشكل احتقارًا لعقل الرجل الذي يتم اختزاله في
جسد املرأة (الجنس) .وانطالقًا من هذا الواقع ونتيجة
للوعي السائدُ ،ينظر إلى املرأة على أنها ناقصة األهلية
والعقل والدين .وهذا يعني أنها يجب أن تكون خاضعة
إل ــى هـيـمـنــة ال ــرج ــل الـ ــذي يـمـثــل سـلـطــة ال ــدي ــن والـعـقــل
واألخ ـ ــاق وال ـق ــان ــون .ويـتـجـلــى ه ــذا م ــن خ ــال هيمنة
العقلية الــذكــوريــة على نمط العالقة الـتــي تــربــط املــرأة
بالرجل ،وعلى جوهر الـقــانــون ،وبشكل خــاص قانون
األح ـ ــوال الـشـخـصـيــة ال ــذي يتطلب اس ـت ـمــرار هيمنته،
وبــال ـتــالــي اس ـت ـم ــرار هـيـمـنــة االس ـت ـب ــداد ال ـب ـطــريــركــي،
واشتغال الفقهاء على تمكني ونشر وعي وآليات ضبط
ُ
اجتماعية وقانونية تبقي املرأة في سجنها التاريخي
ّ
يسوق
مقيدة بذهنية التخلف وأشكال تجلياته التي
(أ ف ب)

لهاّ ويــدافــع عنها دعــاة الفكر السلفي .وهــذا بحد ذاته
يمثل أشد درجات االنتهاك لكرامة املرأة.
وف ــي دوام ــة ال ـص ــراع ،تصبح امل ــرأة أم ــام خ ـيــاريــن :إمــا
الـهــرب خــوفــا مــن عـنــف خــرافــي ومـجـنــون يـحـ ّـولـهــا إلــى
أشــاء تتقاذفها عواصف الجهل والتخلف والتعصب
والتكفير والتخوين ،أو الصمود أمام آلة املوت وتحت
س ـط ــوة ال ـع ـنــف واالن ـت ـه ــاك ــات ال ـت ــي ت ـمــارس ـهــا أط ــراف
الصراع بأشكال ومستويات مختلفة مثل:
ـ ال ــزواج الـقـســري :فقد رصــد تقرير «الشبكة السورية
ل ـح ـقــوق اإلنـ ـس ــان» ال ـس ـنــوي امل ــوس ــع ح ــول انـتـهــاكــات
حقوق املرأة في سوريا ان  18حالة زواج قسري قام بها
أفراد تنظيم «داعش».
ـ العنف الجنسي الذي يمارسه تنظيم «داعش» وباقي
املجموعات املسلحة ،إضافة إلى انتشار حاالت السبي
وبيع النساء والفتيات في أسواق النخاسة ،والتضييق
على الحريات الشخصية.
ـ االعتقال ،حيث بلغ وفق تقدير التقرير ذاته 6500 :امرأة
لدى الحكومة ،بينما احتجز «داعش» قرابة  486سيدة،
وما ال يقل عن  580لدى ّفصائل مسلحة مختلفة.
ـ أما أعــداد القتلى فقد وثــق التقرير مقتل  15347امرأة
عـلــى يــد ال ـق ــوات الـحـكــومـيــة ،وم ــا ال يـقــل عــن  81ام ــرأة
على يــد تنظيم «داع ــش» ،و 255ام ــرأة على يــد فصائل
املعارضة املختلفة .وهنا نميز بني شكلني للموت :موت
بيولوجي تحت ضــربــات العنف السياسي والطائفي
واملــذهـبــي واإلث ـنــي والـجـهــوي ،وم ــوت إنـســانــي (إطـفــاء
ُ
الضوء اإلنساني داخل اإلنسان) .فحني تسلب األعراض
وتنتهك الكرامات والحريات ،فال شيء يبقى لإلنسان
إال الثأر لكرامته املهدورة ،أو انتظار املوت القادم .وفي
هــذا االنـتـظــار تعاني امل ــرأة أشــد أشـكــال الظلم والقهر
واالضطهاد .فاملرأة لم تكن تدري ان رحلة اللجوء سوف
ّ
تحولها إلى ورقة في أيدي تجار الحروب ،وإلى سلعة
جـنـسـيــة يـتـهــافــت عـلـيـهــا نـهـشــا ال ـج ـهــاء والـطــامـعــون
والغاصبون لكرامتها تحت ذرائع ومسميات يحكمها
الجهل واالنتقام .ولم يشفع لالجئات السوريات الذي
تجاوز عددهن  2,1مليون ،أي ما يشكل تقريبًا %35
من مجموع الالجئني السوريني ،حسب ما أورده تقرير
«الشبكة السورية لحقوق اإلنسان» ،الشرائع السماوية
واألرض ـ ـيـ ــة ك ــاف ــة م ــن ظ ـل ــم اإلن ـ ـسـ ــان ال ـ ــذي انـ ـح ــدر فــي
سلوكياته ألحط املستويات .لقد تحولت املرأة في زمن
الصراع إلى ورقة وأداة وسلعة للمقايضة واالستغالل
فــي أسـ ــواق الـعـهــر الـسـيــاســي .لـكــن مـفــاجــأتـهــا األخـطــر
لحظة اشتداد الصراع واضطرارها إلى هجرة منزلها،
كانت فــي أن إخوتها الــذيــن يـ ّـدعــون التمسك بالعروبة
واإلسـ ـ ــام ،اشـتـغـلــوا عـلــى تـحــويــل ح ــرائ ــر س ــوري ــا إلــى
بغايا وسبايا.
ُ
ُ
للمرأة التي انتهكت كرامتها وه ّدم منزلها
فماذا يبقى
ُ
ُ
وقتل أطفالها أو شردوا .إن من الصعوبة بمكان ضبط
وتحديد أبعاد ومستويات وانعكاسات وكذلك النتائج
النفسية والعصبية التي تواجه املــرأة السورية نتيجة
العنف السياسي ،وموجات العنف التكفيري الجهادي
الـ ــذي يـسـتـمــد أص ـحــابــه مـشــروعـيـتـهــم وسـلـطـتـهــم من
ّ
«املقدس» الذي يتم تدنيسه في يوميات التكفير وعلى
أبواب التسول السياسي .فاستطالة الصراع يؤدي إلى
تضخم العنف والقهر والحقد والكراهية واالستقطاب،
ويساهم أيضًا في إخراج أسوء ما في املجتمع السوري
ّ
والتعصب
مــن مظاهر االنـحـطــاط والتخلف والتكفير
إلى الواجهة .وهذا يدلل على أن العقل والعقالنية ،باتا
هــدف العنف الــذي ّ
يقوض آمــال السوريني في االنتقال
إلــى مجتمع الحرية والـكــرامــة والـعــدالــة .وهــذا يتقاطع
مع استبعادهم عن ساحة الفعل السياسي وإجهاض
حقهم في التعبير .فأي مستقبل ينتظر السوريني في
حال دمار الدولة واملجتمع .تحديدًا في لحظة تشتغل
فيها أط ــراف سياسية مسلحة وجهادية على القبض
بــالـنــواجــذ واألن ـي ــاب عـلــى وه ــم الــوصــول إل ــى السلطة،
ّ
موظفني في تحقيق وهمهم هذا ،آليات انتقامية ثأرية
ّ
إقصائية شخصانية مدمرة؟ وماذا يحمل املستقبل إلى
السوريني في ظل سلطة ما زالت ترى إن القوة سبيلها
للقبض على املجتمع والدولة؟
وبالرغم من كل ما تواجهه املــرأة ،فإنها ما زالت تخلق
الحياة ،كما األرض التي ال ينضب معينها .وتتمسك
بــالـحـيــاة وتـ ــزرع حـ ّـبـهــا ف ــي أط ـفــال ـهــا ،وت ــواج ــه آالمـهــا
وجــراحـهــا بالصبر واألم ــل ،وتشمخ بقامتها أم ــام آلة
الطغيان والقهر كما شجرة السنديان ،وتــواجــه الفقر
مستعينة بالصبر على تدبير شؤون أسرتها .في وقت
ما زالت ترى ان املستقبل يحمل األفضل ،فالتضحيات
ال ـتــي تـقــدمـهــا مــن حـيــاتـهــا وح ـيــاة أطـفــالـهــا ت ــرى أنها
سـتـشـكــل شـعـلــة املـسـتـقـبــل الـ ــذي ل ــن تـخـبــو ج ــذوت ــه أو
تنطفئ .وهي ترى في تمسكها بالحياة ووحدة أرضها
وتــاحــم أبـنــاء مجتمعها فــي مواجهة تــداعـيــات األزمــة
ً
وأسـبــابـهــا وكــذلــك اإلرهـ ــاب ،مــدخــا إلــى تـجــاوز محنة
السوريني .وهي بذلك كما سنديانة في لهيب الصراع،
ّ
وتصر على مواجهة تداعيات
تحترق دون أن تنحني،
األزمة دون جذع أو ّ
توجع.
* باحث وكاتب سوري
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تقرير بعد أكثر من ثالث سنوات على تدخل المصرف المركزي بائعًا للقطع األجنبي في السوق المحليةّ ،
قررت
الحكومة ،ولضبط االنخفاض المتزايد بسعر صرف الليرة ،أن تدعم ذلك التدخل بإجراءات اقتصادية محورها وقف
أو ترشيد المستوردات «غير الملحة»

ّ
ارتفاع الدوالر والمستوردات :ترشيد المرشد!
دمشق ــ زياد غصن
لــم تكد تمضي ســاعــات على إعــان
ال ـح ـكــومــة ال ـس ــوري ــة نـيـتـهــا ات ـخــاذ
إجراءات جديدة لضبط سعر صرف
الـ ـلـ ـي ــرة ،ح ـت ــى ع ـ ـ ــاود س ـع ــر ص ــرف
الــدوالر في السوق السوداء ارتفاعه
ل ـيــامــس عـتـبــة ال ـ ـ  254ل ـي ــرة .وذل ــك
في خطوة استباقية من املضاربني
هــدفـهــا بنظر بـعــض املــراق ـبــن قطع
ال ـط ــري ــق ع ـلــى أي ن ـتــائــج إيـجــابـيــة
ي ـم ـكــن أن ت ـ ــؤدي إل ـي ـهــا اإلجـ ـ ــراءات
ال ـجــديــدة ،وتـحــديــد مـسـتــوى جديد
لسعر صرف يكون املصرف املركزي
م ـج ـب ـرًا الحـ ـق ــا ع ـل ــى االعـ ـ ـت ـ ــراف ب ــه،
واعتماده في نشراته الرسمية كما
حدث سابقًا.
وبرغم انخفاض سعر صرف الدوالر
مــع بــدايــة األسـبــوع الحالي ليستقر
ع ـن ــد  240لـ ـي ــرة ،إال أن ذل ـ ــك يـبـقــى
غـيــر مطمئن بالنظر إل ــى التقلبات
املفاجئة والكثيرة التي تعرض لها
سعر الصرف خالل العامني املاضني.

يزور دمشق اليوم وفد برملاني فرنسي
يتألف من عضوين من مجلس الشيوخ
وعضوين من مجلس النواب ،بينهم رئيس
لجنة الصداقة السورية ـ الفرنسية في
مجلس النواب ،النائب عن الحزب االشتراكي
جيرار بابت (الصورة) ،يرافقهم وفد
صحافي .الزيارة األولى من نوعها لسوريا
منذ آذار  ،2011تأتي في إطار استكشاف
الوضع في سوريا وإطالق تحركات
مناهضة للسياسة الرسمية الفرنسية تجاه
دمشق ،بحسب مصدر ّ
مقرب من الزائرين.
من جهتها ،قالت الحكومة الفرنسية أمس
ّإن هذه الزيارة «ال تحمل أي رسالة رسمية
من الحكومة الى دمشق» .ومن املنتظر أن
يلتقي الوفد عددًا من املسؤولني السوريني،
لكن لم ُيدرج بعد على جدول الزيارة لقاء
بالرئيس السوري بشار األسد.

ت ـ ـحـ ــدد الـ ـحـ ـك ــوم ــة ثـ ــاثـ ــة أسـ ـب ــاب
جوهرية لالرتفاع الــذي طرأ مؤخرًا
على سعر صرف الدوالر في مواجهة
الليرة :ضغط مستوردي املشتقات
ال ـن ـف ـط ـيــة ع ـلــى سـ ــوق ال ـق ـطــع خــال
فترة زمنية قصيرة جدًا ،مشيرة في
ّ
هذا السياق إلى أن قيمة النفط الذي
اشـتــراه القطاع الخاص بلغت نحو
 15مـلـيــون دوالر ،وثــانـيــا املـضــاربــة
ع ـلــى س ـعــر صـ ــرف ال ـل ـي ــرة ألس ـبــاب
بعضها متعلق بـسـعــي املـضــاربــن
لـتـحـقـيــق أربـ ـ ــاح ك ـب ـي ــرة ،وبـعـضـهــا
اآلخـ ــر ذو أب ـع ــاد سـيــاسـيــة متعلقة
بـ ــاملـ ــواقـ ــف اإلقـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة م ـ ــن األزم ـ ـ ــة
السورية ،أما السبب الثالث ،فيذهب
إل ـ ــى حـ ــد ات ـ ـهـ ــام ال ـح ـك ــوم ــة لـبـعــض
امل ـ ــواق ـ ــع االلـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة وص ـف ـح ــات
الـتــواصــل االجـتـمــاعــي بنشر أخـبــار
غ ـي ــر ص ـح ـي ـحــة ع ــن س ـع ــر ال ـص ــرف
وترويجها.
وعلى ذلــك ،فــإن اإلج ــراءات الجديدة
لـ ـلـ ـحـ ـك ــوم ــة لـ ـ ــن تـ ـ ـخ ـ ــرج عـ ـ ــن ثـ ــاث
خـ ـط ــوات تـقـلـيــديــة جـ ــرى تطبيقها
ســاب ـقــا وهـ ــي :تــرش ـيــد امل ـس ـت ــوردات
ل ـت ـخ ـف ـي ــف الـ ـضـ ـغ ــط عـ ـل ــى الـ ـس ــوق
السوداء للقطع األجنبي ،واستمرار
ّ
تدخل املصرف املركزي بائعًا للقطع
األجنبي ،ومالحقة أصحاب املواقع
االل ـك ـتــرون ـيــة وص ـف ـحــات ال ـتــواصــل
ً
االج ـت ـم ــاع ــي ،وه ـ ــذا م ــا جـ ــرى فـعــا
خالل األيام القليلة املاضية.
ل ـك ــن إلـ ـ ــى ّ
أي حـ ــد ي ـم ـك ــن ل ـتــرش ـيــد
ً
االستيراد أن يسهم فعال في خفض
س ـع ــر صـ ـ ــرف الـ ـ ـ ـ ــدوالر فـ ــي ال ـس ــوق
املحلية؟
يستبعد األستاذ في قسم املصارف
ف ــي جــام ـعــة دم ـش ــق ،ال ــدك ـت ــور علي
كنعان ،أن يكون لترشيد االستيراد
ذلك الدور الحاسم الذي ّ
يعول عليه
فــي خـفــض سـعــر ص ــرف الـ ــدوالر ،إذ
إن «م ـع ـظــم املـ ـسـ ـت ــوردات ال ـســوريــة
اليوم هي من املواد الغذائية والسلع
الـ ـق ــابـ ـل ــة ل ـل ـت ـص ــري ــف ف ـ ــي الـ ـس ــوق
امل ـح ـل ـي ــة ،ف ـي ـم ــا م ـ ـس ـ ـتـ ــوردات سـلــع
الـكـمــالـيــات ،ال ـتــي يـمـكــن االسـتـغـنــاء
ع ـن ـه ــا ،ق ـل ـي ـلــة ومـ ـ ـح ـ ــدودة ،ف ــاألزم ــة
ك ــان ــت ك ـف ـي ـلــة ب ـتــرش ـيــد االس ـت ـي ــراد
ً
تـلـقــائـيــا» ،مـتـســائــا «فـهــل سيجري
إذًا ترشيد استيراد امل ــواد الغذائية
ً
مثال؟».
ت ـش ـيــر ب ـي ــان ــات م ــدي ــري ــة ال ـج ـم ــارك
ال ـعــامــة إل ــى أن م ـس ـتــوردات ســوريــا
ع ــام  2014بـلـغــت قيمتها مــا يـقــرب
مـ ــن  6مـ ـلـ ـي ــارات دوالر وف ـ ــق سـعــر
الصرف الرسمي حاليًا ( 1300مليار
لـيــرة ســوريــة) ،أي مــا مـعـ ّـدلــه يوميًا
 16.4مليون دوالر ،وقدمثلت املــواد

ّ
المخصص لهم في ضاحية قدسيا أمس (أ ف ب)
خارجون من الغوطة الشرقية في مكان اإليواء

الـغــذائـيــة الكتلة األك ـبــر والرئيسية
فـيـهــا ،وال سـيـمــا الـخـضــر الـطــازجــة
والشاي األسود والسكر وغيرها.
وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية
تبدو متفائلة بإمكانية تحقيق هذا
اإلجـ ــراء لـنـتــائــج إيـجــابـيــة ،إذ تؤكد
أن ن ـس ـبــة ان ـخ ـف ــاض عـ ــدد إجـ ـ ــازات
االسـ ـتـ ـي ــراد امل ـم ـنــوحــة وص ـل ــت إلــى
 %30م ـ ـنـ ــذ ارتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاع س ـ ـعـ ــر صـ ــرف
الدوالر ،دون أن تحدد ماهية السلع
التي كانت تشملها هــذه اإلج ــازات،
مكتفية بالقول إنه «يمكن االستغناء
عنها مبدئيًا» .ومع أن عضو اتحاد
امل ـصــدريــن ال ـســوريــن ،إي ــاد محمد،
يــؤيــد تــرشـيــد اس ـت ـيــراد الـسـلــع ذات
الطابع الكمالي أو الترفيهي ،إال أنه
يربط تطبيق ذلــك باتخاذ املصرف

املــركــزي حزمة سياسات وإج ــراءات
أخرى تؤدي في النهاية إلى تثبيت
س ـعــر صـ ــرف ح ـق ـي ـقــي ،وه ـ ــذا بــرأيــه
سـيــؤدي إلــى زي ــادة حصيلة الــدولــة
من قطع التصدير ،وتاليًا سد جزء
من احتياجات البالد.

مستوردات سوريا
عام  2014بلغت قيمتها
 6مليارات دوالر

ويقدم محمد في هذا السياق معادلة
شـبـيـهــة ب ـس ـيــاســة ربـ ــط االس ـت ـي ــراد
ب ــال ـت ـص ــدي ــر الـ ـت ــي ك ـ ــان ي ـع ـم ــل بـهــا
ف ــي ال ـث ـمــان ـي ـن ـيــات والـتـسـعـيـنـيــات،
وت ـقــوم املـعــادلــة الـجــديــدة عـلــى عــدم
املــس نهائيًا بــاملـسـتــوردات املتعلقة
للمواطن
بــاالحـتـيــاجــات األســاسـيــة ُ
ومل ـس ـت ـلــزمــات اإلنـ ـت ــاج ،فـيـمــا تــربــط
م ـس ـتــوردات الـسـلــع غـيــر الـضــروريــة
أو التي تصنف على أنها من السلع
الترفيهية بما يــوفــره التصدير من
قطع أجنبي.
لـ ـك ــن ي ـت ـف ــق ال ـج ـم ـي ــع فـ ــي ال ـن ـه ــاي ــة
عـلــى أن الـحــل يبقى نـقــديــا بامتياز
تدعمه إجراءات اقتصادية متعددة،
فالخبير االقتصادي الدكتور حيان
س ـل ـم ــان ي ـخ ـت ـصــر األم ـ ــر بـ ـض ــرورة

مشهد ميداني

الجيش يوسع المواجهات جنوبًا ...وتفجير انتحاري قرب
ريف دمشق ــ ليث الخطيب
اتـسـعــت رق ـعــة املــواج ـهــات م ـجــددًا في
ال ـع ــدي ــد م ــن ج ـب ـه ــات وم ـ ـحـ ــاور ري ــف
مـحــافـظــة درعـ ــا ،وت ـحــدي ـدًا ف ــي املثلث
محافظات درعا والقنيطرة
الذي يربط
ّ
وريف دمشق حيث نفذ الجيش هجومًا
مـبــاغـتــا قـبــل أس ـبــوعــن وسـيـطــر على
عدد من البلدات والتالل .الجيش هذه
امل ــرة ب ـ َـاد َر بالهجوم على تحصينات
ّ
ّ
املسلحني ومواقعهم ،فشن سالح الجو

أكـثــر مــن  50غ ــارة فــي مختلف أرج ــاء
املـحــافـظــة ،تــرافـقــت مــع قـصــف مدفعي
واشـتـبــاكــات فــي ري ــف درع ــا الشمالي
الـ ـغ ــرب ــي ،خ ـص ــوص ــا ف ــي بـ ـل ــدات كـفــر
شمس وحمريت وكفر نــاســج ،موقعًا
ّ
«أكـثــر مــن  9قتلى مــن مسلحي جبهة
الـ ـنـ ـص ــرة» ،ب ـح ـســب مـ ـص ــدر م ـيــدانــي
لـ«األخبار» ،إضافة إلى «مقتل القيادي
في الجيش الحر أبو محمد الشرحولي
فــي كـفــر نــاســج» .وشـمـلــت املــواجـهــات
أي ـض ــا م ـنــاطــق أخ ـ ــرى م ــن امل ـحــاف ـظــة،

مثل سملني وزمــريــن والشيخ مسكني
وال ـ ـيـ ــادودة وط ـفــس وإب ـط ــع وب ـصــرى
الـحــريــر ،إضــافــة إلــى القصف املدفعي
عـلــى ال ـكــرك الـشــرقــي .مـصــدر عسكري
قــال لــ«األخـبــار»« :استفاد الجيش من
الــوضـعـيــات الهجومية الـتــي اتخذها
ّ
امل ـس ــل ـح ــون ف ــي ري ـ ــف درعـ ـ ــا ال ـشــرقــي
وال ـغ ــرب ــي وال ـج ـن ــوب ــي ،والـ ـت ــي كــانــت
تهدف إلى تخفيف الضغط عن جبهة
الريف الشمالي ،ليضرب تحصيناتهم
وي ـل ـحــق ب ـهــم خ ـســائــر ج ــدي ــدة» .وفــي

ه ــذا ال ـس ـي ــاق ،اس ـت ـهــدف س ــاح الـجــو
حشدًا لـ«جبهة النصرة» في منطقة تل
الحارة .وبالتوازي ،قال مصدر محلي
ّ
ً
ّ
لـ ــ«األخـ ـب ــار» إن «ال ـج ـي ــش ن ــظ ــم رت ــا
عسكريًا مكونًا من عشرات اآلليات في
خربة عني عفا ،املالصقة لدير العدس،
ّ
لـشــن هـجــوم فــي عــن عـفــا ،واسـتـعــادة
البلدة».
وف ــي ري ــف دم ـش ــق ،ف ـ ّـج ــر ان ـت ـحــاريــان
نفسيها بالقرب من حاجز املستقبل،
على طريق املطار ـ مفرق بلدة السيدة

زينب ،ما أدى إلــى استشهاد عــدد من
وإصابة آخرين.
العسكريني واملدنيني
ّ
وذكـ ـ ــرت وك ــال ــة «سـ ــانـ ــا» أنـ ـ ــه «أثـ ـن ــاء
تــوقــف س ـيــارة خــاصــة للتفتيش على
حاجز املستقبل نزل انتحاري يرتدي
حــزامــا نــاسـفــا وفـجــر نـفـســه» ،مضيفة
ّ
أن «انتحاريًا آخر كان بداخل السيارة
ف ـج ــر الـ ـسـ ـي ــارة ب ـع ــد ال ـت ـف ـج ـيــر األول
ب ـل ـح ـظــات ،م ــا أدى إلـ ــى اس ـت ـش ـهــاد 4
أشخاص واصابة  13آخرين إصابات
متوسطة إلى خطيرة».
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متفرقات

«داعش» يستعيد القدرة على الهجوم...
ويباغت «الوحدات» في ريف الحكسة
بادر «داعش» يوم أمس
من جديد إلى الهجوم
بعد انكفائه الدفاعي
في الفترة الماضية،
مهاجمًا قرى في الريف
الغربي للحسكة لتشتيت
«الوحدات» الكردية التي
تستميت للدفاع عن
مناطق سيطرتها
الحسكة ــ أيهم مرعي

تـحــديــد سـعــر ص ــرف لـلـمـسـتــوردات
وت ـث ـب ـي ـت ــه والـ ـ ــدفـ ـ ــاع عـ ـن ــه مـ ــن قـبــل
«امل ـ ــرك ـ ــزي» ،ف ـي ـمــا ال ــدك ـت ــور كـنـعــان
ي ـح ـ ّـدد ال ـحــل لـتـحـســن سـعــر صــرف
الـ ـلـ ـي ــرة ب ـخ ـط ــوت ــن ،األولـ ـ ـ ــى «ق ـي ــام
املصارف العامة والخاصة بتمويل
امل ـس ـت ــوردات» ،والـثــانـيــة «اسـتـثـمــار
قيمة التحويالت املالية الــواردة إلى
س ــوري ــا ،وامل ـق ــدرة بـمــا بــن  7إل ــى 8
مــايــن دوالر ،لتمويل املـسـتــوردات
عــوضــا عــن بيعها لـلـعـمــوم مــن قبل
شــركــات ومـكــاتــب ال ـصــرافــة ،ولتجد
طــري ـق ـهــا الح ـق ــا إلـ ــى ت ـج ــار ال ـســوق
السوداء».
على الموقع 6864 :مدنيًا خرجوا من
الغوطة الشرقية

أطلق تنظيم «داع ــش» يــوم أمس
مـعــركــة جــديــدة ب ـهــدف السيطرة
ع ـ ـلـ ــى بـ ـ ـل ـ ــدة تـ ـ ــل ت ـ ـمـ ــر فـ ـ ــي ريـ ــف
محافظة الحسكة الغربي والتقدم
منها باتجاه مدينة رأس العني،
مستعيدًا بذلك قدراته الهجومية
املاضية
بعد أن انكفأ فــي الفترة
ّ
للدفاع ،إثر الضربات التي تلقاها
ف ــي ع ــن ال ـع ــرب وري ـف ـهــا وري ـفــي
ال ـح ـس ـكــة وال ـق ــام ـش ـل ــي وم ـح ـيــط
مـ ـ ـط ـ ــار دي ـ ـ ـ ــرال ـ ـ ـ ــزور الـ ـعـ ـسـ ـك ــري.
تحركات عناصر «داعش» وتنقله
بني ريفي ّ
الرقة والحسكة استقرت
أخـيـرًا فــي ّجبل عبدالعزيز الــذي
ش ـه ــد ت ـح ــش ـدًا ك ـب ـي ـرًا لـلـتـنـظـيــم،
حيث هاجم منه قريتي األغيبش
وتل شاميران عند مدخل بلدة تل
تمر من الجهة الغربية ،في وقت
ّ
رك ــز فيه ق ــوات إضــافـيــة فــي قرية
تل مجدل على طريق الحسكة ـ تل
تمر الجنوبي بعد طــرد األهالي
منها .املـعــارك في محيط تل تمر
أدت إلى مقتل ما ال يقل عن عشرة
مــن «ال ــوح ــدات» وإصــابــة آخــريــن
واح ـ ـت ـ ـجـ ــاز ع ـ ـ ــدد م ـ ــن امل ــدنـ ـي ــن،
باإلضافة إلــى حــرق كنيستي تل
هــرمــز وق ـبــر شــامـ ّـيــة م ــع تــواصــل
ّ
للتمدد بــاتـجــاه بـلــدة تل
الحشد
تمر واالنطالق منها نحو مدينة
رأس ال ـع ــن لـقـطــع ال ـطــريــق على
«وحـ ـ ــدات ح ـمــايــة ال ـش ـعــب» الـتــي
أعلنت في وقت سابق أنها تعمل
على فتح الطريق بني مدينة عني
العرب ومدينة رأس العني ،األمر
الذي سيتيح لها ربط «مقاطعتي
اإلدارة ال ـ ــذاتـ ـ ـي ـ ــة ف ـ ــي ك ــوب ــان ــي
والـ ـ ـج ـ ــزي ـ ــرة» ب ـب ـع ـض ـه ـمــا لـفـتــح
طريق إمداد من شمال العراق.
ويــريــد «داع ــش» أيضًا الـ ّ
ـرد على
ق ـ ـ ــوات «الـ ـبـ ـشـ ـم ــرك ــة» ال ـع ــراق ـي ــة
الـ ـ ـ ــذيـ ـ ـ ــن أع ـ ـ ـل ـ ـ ـنـ ـ ــوا بـ ـ ـ ـ ــدء ع ـم ـل ـي ــة
ع ـس ـكــريــة ت ـس ـت ـهــدف ق ـط ــع ط ــرق
إم ـ ـ ـ ـ ــداد الـ ـتـ ـنـ ـظـ ـي ــم مـ ـ ــن س ـن ـج ــار
فـ ــي املـ ــوصـ ــل ب ــاتـ ـج ــاه الـ ـح ــدود
ال ـس ــوري ــة ،وتـ ــرك خ ـي ــار ال ـتــوغــل

ض ـ ـ ـمـ ـ ــن األراض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـسـ ـ ــوريـ ـ ــة
مفتوحًا وعند الحاجة مع قصف
م ـ ــواق ـ ــع ال ـت ـن ـظ ـي ــم ب ـمــدف ـع ـي ـت ـهــا
داخ ــل بـلــدة تــل حـمـيــس ،بعملية
ع ـس ـك ــري ــة ض ــرب ــت ف ـي ـهــا م ــواق ــع
أق ــران ـه ــا ف ــي «الـ ــوحـ ــدات» الــذيــن
أرسـ ـل ــوا ع ـلــى ال ـف ــور ق ــوة كـبـيــرة
م ـع ــززة ب ــال ــدب ــاب ــات وال ــراج ـم ــات
م ــع ع ـش ــرات ال ـس ـي ــارات املـحـ ّـمـلــة
بــاألسـلـحــة املـتـنــوعــة والـعـنــاصــر
وأطـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـق ـ ـ ــت ع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــة عـ ـسـ ـك ــري ــة
السـتـعــادة السيطرة على القرى
الـتــي فقدتها ومـنــع التنظيم من
الـتـمـ ّـدد بشكل أكـبــر فــي املنطقة.
وه ـ ـ ـ ــذا ب ـ ـ ــدا واضـ ـ ـح ـ ــا م ـ ــن خ ــال
استماتة عناصرها املتمركزين
في بلدة تل هرمز بالدفاع عنها
على الــرغــم مــن القصف العنيف
للتنظيم عليها.
ويــريــد «داع ــش» أيـضــا ال ـ ّ
ـرد على
«ال ـب ـش ـم ــرك ــة» الـ ـت ــي أع ـل ـن ــت ب ــدء
عـمـلـيــة عـسـكــريــة تـسـتـهــدف قطع
طــرق إم ــداد التنظيم مــن سنجار
ب ــات ـج ــاه ال ـ ـحـ ــدود الـ ـس ــوري ــة ،مــع
إم ـكــان ـيــة ت ــوغ ــل ل ـقــوات ـهــا ال ـبــريــة
ضـمــن األراضـ ــي ال ـســوريــة .كــل ما
س ـب ــق دفـ ــع «داعـ ـ ـ ــش» إلـ ــى ض ــرب
مواقع «الــوحــدات» ،التي بدورها
أرس ـلــت ق ــوة كـبـيــرة إل ــى ب ـلــدة تل
تمر معززة بالدبابات والراجمات،
مطلقة عملية واسـعــة الستعادة
السيطرة على القرى التي فقدتها
ّ
التمدد بشكل
ومنع التنظيم مــن
أكبر في ريف الحسكة.
تزامن ذلك مع استماتة عناصرها
امل ـت ـمــركــزيــن ف ــي ب ـل ــدة ت ــل هــرمــز
ب ــال ــدف ــاع ع ـن ـهــا ع ـل ــى ال ــرغ ــم مــن
القصف العنيف للتنظيم.
مـصــادر فــي «ال ــوح ــدات» الكردية
ّ
أك ــدت ل ــ«األخ ـبــار» أن عناصرهم
«تـمـكـنــت مــن اسـتـيـعــاب الـهـجــوم

ال ـع ـن ـي ــف لـ ــداعـ ــش عـ ـل ــى الـ ـق ــرى،
وبدأت معركة الستعادتها بشكل
ّ
كـ ــامـ ــل» ،الفـ ـت ــة إل ـ ــى أن «ق ــوات ـن ــا
ل ــن ت ـك ـت ـفــي ب ـط ــرده ــم م ــن ال ـق ــرى
التي دخـلــوا إليها بــل ستلحقهم
باتجاه جبل عبدالعزيز وطردهم
مـ ـ ـ ـن ـ ـ ــه» .كـ ـ ــذلـ ـ ــك أك ـ ـ ـ ـ ــدت م ـ ـصـ ــادر
ّ
م ـي ــدان ـي ــة «ت ـم ــك ــن ال ـ ــوح ـ ــدات مــن
استعادة جزء من قرية األغيبش
ب ـم ــا ف ـي ـهــا ق ـص ــر ت ــوم ــا ي ـل ــدا فــي
ال ـقــريــة وت ـت ـقــدم الس ـت ـعــادة بقية
املــواقــع التي خسرتها» .املصادر
ذات ـه ــا أش ـ ــارت إل ــى أن «ط ــائ ــرات
ال ـت ـحــالــف ال ـت ــي قـصـفــت املـنـطـقــة
بعدة غارات لم تحقق شيئًا لعدم
وجود إحداثيات دقيقة لديها في
املنطقة».
فـ ــي م ـ ـ ـ ــوازاة ذل ـ ـ ــك ،شـ ـه ــدت قــريــة
ال ــدام ــرج ــي ف ــي ري ــف ت ــل حميس
اش ـت ـبــاكــات عـنـيـفــة ب ــن «داع ــش»
و«الوحدات» بالتزامن مع قصف
األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة م ـ ــواق ـ ــع ال ـت ـن ـظ ـي ــم فــي
امل ـن ـط ـقــة ،وسـيـطــرتـهــا ع ـلــى قــرى
خ ــزاع ــة وت ـغ ـل ــب وت ـه ــام ــة بــريــف
اليعربية بغطاء ناري من طيران
«ال ـت ـح ــال ــف الـ ــدولـ ــي» ال ـ ــذي مـ ّـهــد
لـهــم ب ـعــدة غـ ــارات أدت إحــداهـمــا
إلـ ـ ــى سـ ـق ــوط م ــدنـ ـي ــن فـ ــي ق ــري ــة
الحصوية الكبيرة.
إل ــى ذل ــك اس ـت ـهــدف س ــاح الـجــو
الـ ـ ـس ـ ــوري مـ ــواقـ ــع «داعـ ـ ـ ـ ــش» فــي
امل ـس ـتــوصــف واملـ ـ ــول واس ـت ــراح ــة
الوزير واملشفى في الشدادي في
ريف دير الزور ،ما أدى إلى مقتل
عـ ــدد م ــن امل ـس ـل ـح ــن ،م ــن بـيـنـهــم
«أبـ ـ ــو ع ــائ ـش ــة الـ ـت ــونـ ـس ــي» ،أح ــد
أم ــراء الـتـنـظـيــم .وف ــي مــديـنــة ديــر
الزور استهدف سالح الجو جسر
السياسية ومحيط قرية ّ
عياش،
ما أدى إلى مقتل أربعة مسلحني
وإصابة آخرين.

بانتظار المساعدات الغذائية في مخيم اليرموك أمس (أ ف ب)

كمين في الضمير
في سياق آخر ،كمن الجيش ملجموعة
ّ
مسلحة أثـنــاء محاولتها التسلل من
الغوطة الشرقية باتجاه بلدة الضمير،
ش ـمــالــي ال ـغ ــوط ــة ،م ــا أدى إلـ ــى مقتل
ّ
وجـ ــرح ال ـعــديــد م ــن امل ـســل ـحــن ،وأس ــر
عدد آخر منهم.
ّ
إل ــى ذل ــك ،اغ ـتــال مـســلـحــون ملثمون
رئ ـ ـيـ ــس بـ ـل ــدي ــة وادي ب ـ ـ ـ ــردى ،إيـ ــاد
ع ـبــاس ،ال ــذي يـعــد مــن الشخصيات

وكشكول شرقي العاصمة.
وفـ ـ ــي ح ـ ـلـ ــب ،دارت اشـ ـتـ ـب ــاك ــات فــي
محيط م ــزارع امل ــاح ومـحـيــط رتـيــان
وح ـ ــريـ ـ ـت ـ ــان ،وفـ ـ ــي شـ ـم ــال ــي امل ـن ـط ـقــة
الـحــرة وشــرقــي بــاشـكــوي والليرمون
وعندان وبيانون والزربة ،ما أدى إلى
ّ
مـقـتــل ال ـعــديــد م ــن امل ـســل ـحــن ،بينهم
زعـيــم إح ــدى املـجـمــوعــات اإلســامـُيــة،
ويــدعــى أبــو قـتــادة الصومالي ،وقتل
أيضًا القيادي في «أحــرار الشام» أبو
حسن العصبة الذي يشغل موقع قائد

«أحرار الشام» تحيي ذكرى
مبعوث الظواهري
أصدرت «الجبهة اإلسالمية ـ لواء أحرار الشام»،
فيلمًا قصيرًا ،في الذكرى السنوية األولى ملقتل
أحــد قــادتـهــا« ،أبــو خالد ال ـســوري»« .الـفــاش»
اس ـت ـع ــرض ب ـع ـضــا م ــن سـ ـي ــرة «الـ ـ ـس ـ ــوري»،
وشـ ـه ــادات لـقـيــاديــن م ــن الـفـصــائــل املسلحة
بحقه ،متهمًا «الـبـغــدادي وعصابته» (تنظيم
بالوقوف وراء عملية اغتيالهُ .يذكر
«داعــش»)
ُ
أن «أبو خالد» ،قتل بعملية انتحارية استهدفت
مـقـ ّـره فــي حـلــب ،وهــو صــديــق الزعيم السابق
لـلـقــاعــدة «أســامــة بــن الدن» ،وأح ــد مساعدي
أيمن الظواهري ،قبل أن يكون مبعوثه الخاص
إلى «بالد الشام» ،ويتولى مسؤولية بارزة في
حلب في «الجبهة اإلسالمية».
(األخبار)

«شرعي األحرار» يهاجم دي ميستورا
نـشــر الـشـيــخ أب ــو مـحـمــد الـ ـص ــادق ،الـشــرعــي
ّ
مصورًا
الـعــام لحركة «أح ــرار الـشــام» ،خطابًا
وضع فيه مبادرة املبعوث االممي إلى سوريا
سـتـيـفــان دي مـيـسـتــورا لتجميد ال ـق ـتــال في
ح ـلــب ف ــي خــانــة «أس ـل ـحــة ال ـن ـظــام الـ ـس ــوري».
ودع ـ ـ ــا «ال ـ ـشـ ــرعـ ــي» امل ـس ـل ـح ــن فـ ــي مـخـتـلــف
الفصائل املقاتلة مــن «أح ــرار وصـقــور الشام
و جيش اإلس ــام ،والجبهة الشامية ،وجبهة
النصرة» التي سماها «جبهة من هب لنصرة
أهــل الـشــام» و«الـصــادقــون من الجيش الحر»،
إلــى توحيد الجهود ملنع الجيش الـســوري من
إحكام الحصار على مدينة حلب.
(األخبار)

أردوغان :نقل ضريح سليمان
شاه ليس انسحابًا
أعلنت أنـقــرة ،أم ــسّ ،أن نقل جثمان سليمان
شاه وتدمير قوة تركية خاصة للضريح جاء
لحمايته من تهديد تنظيم «الدولة االسالمية».
وقـ ـ ـ ــال املـ ـتـ ـح ــدث ب ــاس ــم
الرئاسة التركية ،إبراهيم
قــالــنّ ،إن «ه ــذه العملية
تأتي بعد حصار فرضه
مـسـلـحــو تـنـظـيــم ال ــدول ــة
اإلســام ـيــة عـلــى منطقة
ال ـض ــري ــح ً ،م ــا اسـتــوجــب
تـ ـ ـ ـ ـ ــوغـ ـ ـ ـ ـ ــا عـ ـ ـسـ ـ ـك ـ ــري ـ ــا
تــرك ـيــا داخ ـ ــل األراض ـ ــي
السورية».
بدوره ،قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
ّإن العملية «ليست انسحابًا ،بل مجرد تحرك
مؤقت ملنع تعرض الجنود األتراك للخطر».
(أ ف ب)

فرنسا :مصادرة جوازات سفر مواطنين
حاولوا التوجه إلى سوريا

السيدة زينب
التي اضطلعت بدور بارز في جهود
ُامل ـص ــال ـح ــات فـ ــي الـ ـبـ ـل ــدة ،فـ ــي وق ــت
ّ
قتل فيه مسلحان مــن «حــركــة أحــرار
ال ـ ـشـ ــام» أث ـ ـنـ ــاء اسـ ـتـ ـه ــداف ال ـج ـيــش
لنقطة لـلـحــركــة فــي ســاحــة الـسـيــان
ف ــي ب ـل ــدة ال ــزب ــدان ــي ،ش ـمــالــي غــربــي
العاصمة .كذلك استشهد  4مدنيني
وج ــرح نـحــو  20آخــريــن بــالـقــرب من
سجن عدرا املركزي من جراء سقوط
قذيفة صاروخية عليهم ،كذلك سقط
عــدد مــن قــذائــف ال ـهــاون فــي جرمانا

سوريا
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«مجموعات االقتحام» في ريف حماة.
وفـ ــي ريـ ــف ال ــاذقـ ـي ــة ال ـش ـم ــال ــي ،قـتــل
ال ـق ـي ــادي ف ــي «ج ـب ـهــة ال ـن ـص ــرة» بــال
الصوفي مع  3من مرافقيه ،إضافة إلى
ّ
مسلحني آخرين ،أثناء قصف الجيش
لـبـلــدات سلمى وكنسبا وجـبــل زاهية
ومــزرعــة أبــو الــريــش .مــن جهة أخــرى،
انفجر معمل للعبوات الناسفة تابع
لـ«جبهة الـنـصــرة» فــي معرة النعمان
في ريــف إدلــب ،ما أدى إلــى مقتل عدد
من عناصر التنظيم.

ص ــادرت فرنسا للمرة األول ــى ج ــوازات سفر
سـتــة مــن مواطنيها يـقــال إنـهــم كــانــوا يـنــوون
التوجه إلى سوريا لالنضمام إلى «الجهاديني»
الذين يقاتلون هناك.
وقـ ــال وزيـ ــر الــداخ ـل ـيــة ،ب ــرن ــار ك ــازي ـن ــوف ،إن
األجـ ـه ــزة االس ـت ـخ ـبــاريــة تـعـتـقــد بـ ـ ّ
ـأن الــرجــال
ال ـس ـتــة ك ــان ــوا ي ـح ــاول ــون االل ـت ـح ــاق بـصـفــوف
تنظيم «الدولة اإلسالمية».
وتشير تقارير نشرها اإلعــام الفرنسي إلى
أن أق ــارب بعض مــن الــرجــال الستة قــد أبلغوا
ال ـس ـل ـط ــات ع ــن ن ـي ـت ـهــم ال ـت ــوج ــه إلـ ــى س ــوري ــا
بــاسـتـخــدام رق ــم هــاتــف خـصــص حــديـثــا لهذا
الغرض ،فيما تعرفت تحقيقات الشرطة على
اآلخــريــن .يــذكــر أن م ـصــادرة ج ــوازات السفر
جزء من إجــراءات اعتمدت في تشرين الثاني
املاضي «ملحاربة اإلرهاب».
فـ ــي غـ ـض ــون ذل ـ ـ ــك ،ب ـ ـ ــدأت ح ــام ـل ــة الـ ـط ــائ ــرات
الفرنسية شــارل ديغول عملها في «التصدي
ملسلحي التنظيم» ،وتــرســو الحاملة اآلن في
مياه الخليج قبالة البحرين.
ّ
ويقول متابعون ّإن استخدام الحاملة سيقلل
إلــى النصف الــوقــت الــذي تستغرفه الطائرات
الحربية الفرنسية للوصول إلــى اهدافها في
الـ ـع ــراق ،إذ كــانــت تـقـلــع م ــن ق ــواع ــد ف ــي دول ــة
اإلمارات.
(رويترز)
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قضية
األوضاع معقدة جدًا في ليبيا ،مصر في دخولها عسكريًا إلى جارتها تكون قد أقدمت على خطوة
جريئة في بلد مشبع بالفوضى والميليشيات والقوى المتطرفة .فهل ستضيع في صحاري الشرق؟
أم لها في الجار الليبي خبرة ودراية في حل أمورها؟ وإلى أين تتجه األمور في أعقاب مقاطعة برلمان
طبرق الجلسة الخامسة من الحوار المباشر بين األخوة األعداء؟ الجواب برسم األيام المقبلة

السيسي يفتح خطوط التواصل
مع الفاعلين في «فجر ليبيا»
مهند عبيد
يفترض فــي مثل هــذه األي ــام أن تعلو
األه ــازي ــج واألغ ــان ــي الـلـيـبـيــة ف ــي كل
مدينة وشــارع .ال مظاهر لالحتفاالت
املــركــزيــة فــي شــرق الـبــاد وغــربـهــا .لم
يوزع العلم الليبي «القديم – الجديد»
على الـنــاس كما جــرت ال ـعــادة .غابت
ال ـب ـه ـجــة ع ــن وج ـ ــوه ال ـل ـي ـب ـيــن« .ال ـلــه
أك ـ ـبـ ــر» ت ـح ـي ــة الـ ـث ــائ ــري ــن ع ـل ــى ن ـظــام
العقيد معمر القذافي تالشت تقريبًا،
بـعــد أن كــانــت تـتـكــرر عـلــى مسمعيك
كـ ــل دق ـي ـق ــة ب ــال ـك ـث ـي ــر .وح ـ ـ ــده ص ــوت
الــرصــاص بقي يسمع بانتظام كيف
م ــا ول ـي ــت ش ـط ــرك ف ــي الـ ـب ــاد .ذك ــرى
السابع عشر من فبراير أو الثورة على
القذافي مــرت خجولة جـدًا هــذا العام.
مـظــاهــر االحـتـفــال كــانــت أشـبــه بعابر
سبيل على الحكام الجدد.
ال ـثــورة األول ــى انتهى وقعها حقيقة،
القذافي مات وصار من املاضي ،ليبيا
ال ـيــوم تعيش ث ــورة جــديــدة يتصارع
ف ـي ـه ــا «ال ـ ـك ـ ــرام ـ ــة» و«فـ ـ ـج ـ ــر ل ـي ـب ـي ــا».
ال ـطــرفــان يــدعـيــان األحـقـيــة فــي وراث ــة
النظام السابق .أساال ما ال يغتفر من
دماء الليبيني خالل العامني املاضيني.
دمرا ما بقي من بنى تحتية متهالكة
ً
أصــا .ضربا حتى املنشآت النفطية،
مـ ـص ــدر رزقـ ـه ــم ال ــوح ـي ــد ف ــي الـ ـب ــاد.
تغيب الثقة بني الطرفني ،كأنهما ليسا
من أهل البلد نفسه.
األمـ ـ ــن م ـس ـت ـبــاح والـ ـف ــوض ــى ع ــارم ــة،

وح ــده التطرف كــان ينمو فــي ليبيا.
داعـ ـ ـ ـ ــش ومـ ـشـ ـتـ ـق ــاتـ ـه ــا لـ ـ ــن يـ ـف ــوت ــوا
فــرصــة ك ـهــذه تــأتـيـهــم عـلــى طـبــق من
ذهــب لتكوين دولتهم أو إمارتهم .ال
يحتاجون إلــى العمل س ـرًا ،كــل شيء
ه ـنــا م ـب ــاح ،ال ـس ــاح م ــوج ــود بــوفــرة
وبـمـخـتـلــف األن ـ ــواع ،امل ـق ـ ّـار الرسمية
فــارغــة تبحث عـ ّـمــن يعيد تشغيلها.
امل ـع ـس ـكــرات تـنـتـظــر م ــن يـبـعــث فيها
ال ــروح بـعــد هـجــرتـهــا .ه ــذا مــا فعلته
داع ــش بـسـهــولــة ،قــامــت بـمــلء الـفــراغ
بإتقان.
ل ــم تـعــد داع ــش الـلـيـبـيــة م ـجــرد حــالــة
ً
ع ــاب ــرة أو ف ـص ـي ــا ص ـغ ـي ـرًا ف ــي ه ــذا
البلد املغاربي ،أصبحت قوة يحسب
ح ـس ــاب ـه ــا وت ـس ـي ـط ــر عـ ـل ــى م ـنــاطــق
استراتيجية كسرت .مدينة تتوسط
ل ـي ـب ـيــا ع ـل ــى الـ ـس ــاح ــل ،ع ــائ ـم ــة عـلــى
بـحــر مــن الـنـفــط وال ـغــاز ،فيها جميع
املــؤس ـســات الـحـكــومـيــة ،كــأنـهــا دول ــة
ضمن الــدولــة ،فلطاملا حــاول القذافي
نقل العاصمة من طرابلس إليها دون
ج ــدوى .أهلها مــن أبـنــاء الـقــذاذفــة أو
غيرهم من القبائل ومن ذوي األصول
املــوري ـتــان ـيــة يـ ــرون أنـفـسـهــم ف ــي حل
من أي ذنــب أو معصية في مناصرة
داع ــش أو عـلــى األق ــل عــدم مقاتلتها،
فــالـحـمــم الـهــائـلــة ال ـتــي سـقـطــت على
رؤوسـهــم مــن قبل الناتو أيــام وجــود
ال ـقــذافــي ف ــي املــدي ـنــة ،وق ـتــل أبـنــائـهــم
ً
بــذريـعــة مـنــاصــرتـهــم لـلـعـقـيــد ،فضال
عـ ــن ت ـه ـم ـيــش امل ــديـ ـن ــة وأهـ ـلـ ـه ــا بـعــد

نهاية النظام السابق ،جعل قسمًا من
أهل سرت حضنا لداعش ومأوى له.
ال يختلف املشهد في درنة القريبة من
ال ـح ــدود امل ـصــريــة عــن ذل ــك فــي ســرت.
مـعــروفــة املــديـنــة تــاريـخـيــا بانتمائها
إلــى الفكر اإلســامــي املتشدد ،صدرت
الـعــديــد مــن الـشـبــاب إل ــى أفـغــانـسـتــان
للقتال وأسسوا ما يعرف بـ«الجماعة
الليبة املقاتلة» .عاد العديد من هؤالء
الشباب إلى ليبيا بعد انتهاء الجهاد
ض ــد «ال ـســوف ـي ـيــت» وه ــدف ـه ــم إطــاحــة
القذافي ،لكنه تمكن منهم وقتل وسجن
العديد من قياداتها .انتفض رجاالت
درنة مع انطالق الثورة على القذافي،
يـعــود رجــاالت ـهــا امل ـت ـشــددون للظهور

ّ
مصادر تؤكد أن وفدًا
من مصراتة سيتوجه قريبًا إلى
القاهرة للقاء السيسي
وح ـم ــل الـ ـس ــاح ،ف ـه ــذا األمـ ــر أك ـث ــر ما
ي ـج ـيــدونــه .يـسـقــط ال ـق ــذاف ــي فتنقسم
«ال ـج ـم ــاع ــة ال ـل ـي ـب ـيــة امل ـق ــات ـل ــة» ،قـســم
منها يــذهــب مــع عـبــد الحكيم بلحاج
ال ــذي أس ــس ح ــزب الــوطــن اإلســامــي،
وقسم كبير منهم ـ ُي َع ّد باآلالف ـ يبقى
على خطه األســاس ،ويبدأ باستدعاء
الليبيني والعرب املقاتلني في سوريا
والعراق واليمن ويؤسس إمــارة درنة
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ق ـب ــل أن ي ـع ـلــن م ـبــاي ـع ـت ـهــا ألبـ ــي بـكــر
البغدادي.
لـهــاتــن املــديـنـتــن عـمــق ف ــي الـجـنــوب
الليبي ،ويحكى يوميًا عن نشاط قوي
للجماعات املتشددة في الكفرة وسبها
وغــات ،وفي الصحاري املفتوحة غير
املتناهية بــن ليبيا والنيجر وتشاد
ً
والجزائر ومالي ،وصوال إلى املغرب.
كل هذه األجواء جعلت التطرف ينمو
بسرعة قياسية في الفوضى الليبية.
أصـبــح ق ــوة معتبرة ال يستهان بها،
لـ ـه ــم اتـ ـص ــاالتـ ـه ــم م ـ ــع ف ــروعـ ـه ــم فــي
ت ــون ــس ،ي ـض ــرب ــون وي ـق ـت ـلــون م ــا بني
الحني واآلخــر قــوات األمــن .يتحركون
بـ ـح ــري ــة فـ ــي ج ـ ـبـ ــال ال ـش ـع ــان ـب ــي بــن
ال ـ ـجـ ــزائـ ــر وت ـ ــون ـ ــس .ي ـق ـل ـق ــون ال ـج ــار
املصري «الحساس» من كلمة إسالمي
مهما كــان إنـتـمــاؤه ،فكيف الـحــال مع
داعش على حدود؟
لم يكن داعش حاضرًا بشكل علني في
طــرابـلــس ،ق ــوات «فـجــر ليبيا» املؤلفة
م ــن ق ــوى إســام ـيــة يـطـغــى حـضــورهــا
على األطــراف املتشددة .لكن مع دعوة
ب ــرن ــارديـ ـن ــو لـ ـي ــون امل ـبـ ـع ــوث األم ـم ــي

الخاص إلــى ليبيا للحوار يبدأ الفرز
في قــوات فجر ليبيا .العاصمة تشهد
عـ ـ ـ ـ ــودة ل ـ ـلـ ــرصـ ــاص واالشـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــاك ـ ــات.
يوافق املؤتمر الوطني على الجلوس
والحوار مع مجلس النواب في الشرق،
فيأتي التفجير االنـتـحــاري فــي فندق
ك ــورن ـث ـي ــا  -م ـق ــر إقـ ــامـ ــة الـ ـع ــدي ــد مــن
البعثات الغربية  -في العاصمة .داعش
يهدد الغرب ّ
ويلوح للداخل .يعلم أن ال
مصلحة له في أي اتفاق ليبي.
ي ــرف ــع داعـ ـ ــش م ـس ـت ــوى ال ـت ـح ــدي مــع
مصر والـغــرب ،يقتل واح ـدًا وعشرين
قبطيًا مصريًا ذنبهم أنهم مسيحيون
فقراء يبحثون عن لقمة العيش وسط
ال ـح ــرب الـلـيـبـيــة .وي ـه ــدد رومـ ــا بفتح
إسـ ــامـ ــي ب ــرس ــال ــة شـ ـف ــوي ــة وآخـ ـ ــرى
عبر البحر ال ــذي ّ
حمله دم املصريني
األبرياء.
تهز فعلة داعــش العالم ،أوروب ــا ترى
أن الـتـطــرف ص ــار قــريـبــا مــن ضفتها،
شــواطــئ ليبيا املـمـتــدة عـلــى مساحة
 2000كيلومتر مــربــع مــن دون رقيب
قــد تـحـمــل قـ ــوارب امل ــوت «الــداعـشـيــة»
إلـ ـيـ ـه ــا كـ ـم ــا تـ ـحـ ـم ــل ي ــومـ ـي ــا ق ـ ـ ــوارب

تحقيق

«الحرس الوطني» في العراق خالف على «القـ ـ
بغدادـ سالم زيدان

كريم النوري :ارتباط الحرس الوطني بالمحافظ
سيؤدي إلى تقسيم البالد (أ ف ب)

س ـي ـطــرت ال ـخ ــاف ــات الـسـيــاسـيــة على
مسودة قانون «الحرس الوطني» التي
أقرها مجلس الوزراء العراقي بأغلبية
بسيطة ،نتيجة رب ــط ق ــوات «الـحــرس
الوطني» بالقائد العام للقوات املسلحة
(رئـ ـي ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء) ول ـي ــس بــامل ـحــافــظ،
كـمــا يــرغــب «ات ـح ــاد ال ـقــوى الـعــراقـيــة»
و«ائتالف الوطنية».
ً
وط ــرح ،مـثــا ،العديد مــن املهتمني في
الشأنني السياسي واألمـنــي تساؤالت
عمن سيضمن ّ
عديدة ّ
تحول «املجاميع
امل ـس ـل ـح ــة» امل ـن ـت ـش ــرة ف ــي بـ ـغ ــداد إل ــى
أداة تستخدمها ال ــدول ــة؟ وه ــل قـيــادة
«الحرس الوطني» ستكون مبنية على
أساس التوازن بني األحــزاب املسيطرة
على كل محافظة؟
وتنص املادة الثانية من مسودة قانون
«ال ـ ـحـ ــرس الـ ــوط ـ ـنـ ــي» ،ال ـ ـ ــذي حـصـلــت

«األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» عـ ـل ــى ن ـس ـخ ــة مـ ـن ــه ،عـلــى
«تشكيل قوات عسكرية تكون جزءًا من
ال ـقــوات املسلحة فــي املـحــافـظــات ومــن
أبنائها وتدريبها وتنظيمها ،لتصبح
قــادرة على املساهمة الفعالة في حفظ
األم ـ ــن وإسـ ـن ــاد الـ ـق ــوات امل ـس ـل ـحــة في
مواجهة خطر اإلرهاب ،ودمج املقاتلني
وامل ـج ــام ـي ــع امل ـس ـل ـحــة غ ـي ــر منتسبي
وزارتــي الدفاع والداخلية ممن قاتلوا
ويـقــاتـلــون اإلرهـ ــاب فــي كـيــان قانوني
تحت القيادة العامة للقوات املسلحة».
وتـتـضـمــن م ـس ــودة ال ـقــانــون خدمتني
«دائمة» و«احتياط» كما جاء في املادة
ال ـعــاشــرة ،بينما ج ــاء فــي امل ــادة (:)12
تنظم قوات الحرس الوطني بتشكيالت
بمستوى ل ــواء مـشــاة خفيف لــه نفس
هيكلية وتنظيم ورتب القوات املسلحة
ال ـعــراق ـيــة ،وي ـك ــون تسليحها عمومًا
أث ـقــل م ــن تسليح ال ـشــرطــة وأخ ــف من
تسليح الجيش بما يناسب املهمات

والواجبات املحددة لها.
واش ـ ـتـ ــرطـ ــت م ـ ـسـ ــودة ال ـ ـقـ ــانـ ــون ق ـبــول
املتطوعني ممن ال يزيد عمره على 35
ع ــام ــا بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى امل ـت ـط ــوع ــن على
الـخــدمــة «ال ــدائ ـم ــة» ،وال يــزيــد عـلــى 45
عامًا بالنسبة إلى املتطوعني على خدمة
«االح ـ ـت ـ ـيـ ــاط» ،وي ـس ـت ـث ـنــى م ــن شــرطــي
العمر والدراسة من حارب اإلرهــاب من
أفراد «الحشد الشعبي» والعشائر.
املتحدث باسم مكتب رئيس ال ــوزراء،
ّ
سعد الحديثي ،يـقــول لــ«األخـبــار» إن
«إقــرار قانون الحرس الوطني خطوة
نـ ـح ــو ت ـن ـف ـي ــذ املـ ـص ــالـ ـح ــة ال ــوط ـن ـي ــة،
وإع ـطــاء فــرصــة ألبـنــاء ال ـعــراق جميعًا
مل ـقــات ـلــة ت ـن ـظ ـيــم داع ـ ـ ــش ،إض ــاف ــة إل ــى
أنـ ــه يـضـمــن ح ـق ــوق ال ـح ـشــد الـشـعـبــي
ومسلحي العشائر» ،مؤكدًا أن «القائد
الـعــام للقوات املسلحة يعتبر مرجعًا
وامل ـســؤول األول عــن الـحــرس الوطني
من أجل حماية وحدة البالد وتجنيبه

الصراع الداخلي».
ل ـ ـكـ ــن ع ـ ـضـ ــو لـ ـجـ ـن ــة األمـ ـ ـ ـ ــن والـ ـ ــدفـ ـ ــاع
الـ ـب ــرمل ــانـ ـي ــة ،كـ ــاظـ ــم ال ـ ـش ـ ـمـ ــري ،ي ـق ــول
لـ«األخبار» إن «قانون الحرس الوطني
أفرغ من محتواه ألن عدم الثقة موجود
بني املحافظات املحتلة من قبل داعش
والحكومة ،بينما املحافظ ال يستطيع
أن ي ـت ـصــرف بــال ـحــرس الــوط ـنــي ال ــذي
يـتـكــون مــن أب ـنــاء مـحــافـظــاتــه» .ويــزيــد
أن «قــانــون الـحــرس الــوطـنــي بصيغته
الحالية ال يختلف عن الجيش ،بينما
نحن بحاجة فعلية إلى أبناء املحافظات
املحتلة ملسك أرضهم بعد تحريرها»،
الفتًا إلــى أن «تسليح الحرس الوطني
ً
يجب أن يكون معقوال ألننا نمر بأزمة
أمـنـيــة وه ـنــاك مـنــاطــق خ ــارج سيطرة
الدولة».
وال يـعـ ّـول مقاتلو «الـعـشــائــر السنية»
عـلــى ق ــان ــون «ال ـح ــرس ال ــوط ـنــي» ،ألنــه
يحتاج إلى وقت طويل إلقراره داخل قبة
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املهاجرين األفارقة .تستنفر روما قبل
غيرها ،حملت السكاكني لنحر الرقاب
واألحــزمــة الناسفة على مقربة منها.
وتدعو بصوت عال إلى تحالف دولي
ملحاربة التطرف في ليبيا.
أوروبـ ــا تستشعر الـخـطــر ،لـكــن مصر
ه ــي ال ـتــي نــالــت الـصـفـعــة م ــن داع ــش،
وجدت القيادة السياسية والعسكرية
في القاهرة نفسها في وضع حرج ،ما
العمل؟ مــا هــو الــرد األنـســب على هذه
العملية؟
ً
ت ـج ـت ـم ــع ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة امل ـ ـصـ ــريـ ــة لـ ـي ــا،
تـضــع الـخــرائــط امل ـعــدة مسبقًا حــول
نـقــاط تمركز داع ــش فــي درن ــة ،تبلغ
ح ـل ـفــاء هــا ف ــي الـ ـش ــرق ال ـل ـي ـبــي  -أي
الحكومة واللواء حفتر  -بأنها على
اسـ ـتـ ـع ــداد ل ـت ـن ـف ـيــذ الـ ـهـ ـج ــوم .تـغـيــر
املـقــاتــات املصرية على درن ــة ،تدمر
وتقتل من تقتل هناك .يشعر الشارع
املـصــري باالنتعاش ،تهلل القنوات
املـ ـص ــري ــة ل ـل ـض ــرب ــة ،ي ـ ـبـ ــارك أركـ ـ ــان
ال ـج ـي ــش والـ ـ ـل ـ ــواء ح ـف ـت ــر وح ـك ــوم ــة
ال ـث ـن ــي ال ـع ـم ـل ـيــة ،وت ــرف ــض حـكــومــة
ال ـغ ــرب الـلـيـبــي ال ـه ـجــوم الـ ــذي ت ــراه

ً
اعتداء على السيادة الليبية.
تـ ـنـ ـتـ ـه ــي املـ ـ ـع ـ ــرك ـ ــة ه ـ ـن ـ ــا ،ال ـس ـي ـس ــي
ش ـخ ـص ـي ــا ي ــري ــد ال ـ ــذه ـ ــاب أبـ ـع ــد مــن
الـ ـ ـغ ـ ــارات ،ي ــدع ــو إلـ ــى ت ـح ــال ــف دول ــي
ل ـض ــرب اإلره ـ ـ ــاب ف ــي ل ـي ـب ـيــا ،يـطــالــب
بقرار عربي موحد ملواجهة التطرف.
يأتيه الـجــواب سريعًا أن الـقــرار ليس
بيد مـصــر .الــرســالــة األمـيــركـيــة ب ــ«ال»
للحرب في ليبيا وصلت عبر مجلس
ال ـت ـع ــاون ال ـخ ـل ـي ـجــي .اس ـت ـن ـتــاج ذلــك
ليس صعبًا .فــإدانــة مجلس التعاون
الـ ـخـ ـلـ ـيـ ـج ــي مل ـ ـصـ ــر ب ـ ـعـ ــد املـ ــواج ـ ـهـ ــة
الكالمية بني مندوبي قطر ومصر في
الجامعة العربية كانت الرسالة األولى
للسيسي .وسـحــب بـيــان اإلدانـ ــة بعد
ساعات ما هو إال ترطيب لألجواء.
يفهم السيسي إش ــارات الـغــرب ،يعلم
أن سـقــف تـحــركــة ال يـتـعــدى ال ـغ ــارات
الجوية على شكل «مسكنات» .يحق له
فتح مخازنه لتسليح الجيش الليبي.
ال ـش ــرق الـلـيـبــي ل ـيــس س ــاح ــة جــديــدة
عليه ،لطاملا كانت املخابرات املصرية
تعمل في هذه املنطقة في زمن القذافي
ومـ ـب ــارك ،بـتـنـسـيــق ب ــن ال ــراح ــل عمر

س ـل ـي ـم ــان رئـ ـي ــس جـ ـه ــاز املـ ـخ ــاب ــرات
العامة يومها ،وأحمد قــذاف الــدم ابن
عم القذافي ومنسق العالقات املصرية
الـلـيـبـيــة املـقـيــم ف ــي ال ـق ــاه ــرة .ويـحـمــل
التاريخ أيضًا ارتباطًا للشرق الليبي
بـمـصــر لـقــربـهــا ال ـج ـغــرافــي وال ـت ــزاوج
بــن الـعــائــات فــي البلدين .الـشــرق قد
يـقـبــل إل ــى ح ــد م ــا م ـشــاركــة مـصــر في
ح ــرب الـجـيــش الـلـيـبــي عـلــى اإلره ــاب،
بعكس الغرب الليبي الذي ال يجد أي
قبول بذلك ،بل هناك نــوع من النفور
والتعالي الليبي على املصريني.
ب ـمــوازاة العمل املـيــدانــي ،تفتح مصر
ال ـخ ـط ــوط م ــع الـ ـق ــوى األس ــاس ـي ــة في
مــدي ـنــة م ـصــراتــة وخ ـصــوصــا م ــع مع
الالعب األساسي هناك «فجر ليبيا»،
الـ ـت ــي س ـب ــق ل ـه ــا أن ف ـت ـح ــت خ ـطــوط
ال ـتــواصــل مــع ال ـقــاهــرة ل ـلــوصــول إلــى
تفاهمات مــع حفتر وحـكــومــة طبرق،
بعدما بــدأ خطر داع ــش يـهــددهــا ،هو
ل ـ ــوح ب ــدخ ــول ـه ــا وال ـس ـي ـط ــرة عـلـيـهــا،
املدينة تستنفر أمنيًا ،نقاط االلتقاء
م ـ ــع مـ ـص ــر ت ـ ـ ـ ـ ــزداد .مـ ـ ـص ـ ــادر خ ــاص ــة
تؤكد لــ«األخـبــار» أن وف ـدًا مــن املدينة
س ـي ـتــوجــه قــري ـبــا إل ــى ال ـق ــاه ــرة لـلـقــاء
ال ـس ـي ـســي لـلـبـحــث ف ــي ح ــل س ـيــاســي.
على مــا يـبــدو ،إن أعـيــان هــذه املدينة
قــرروا التمايز عن حلفائهم في «فجر
ً
ل ـي ـب ـي ــا» ويـ ـتـ ـجـ ـه ــون فـ ـع ــا ل ـل ــدخ ــول
ف ـ ــي مـ ـص ــالـ ـح ــات ت ـخ ـف ــف االحـ ـتـ ـق ــان
وت ـف ـتــح آف ــاق ــا ل ـل ـحــل .ووف ـ ــق م ـصــادر
م ـط ـل ـع ــة ،ت ـ ـجـ ــري مـ ـن ــذ ف ـ ـتـ ــرة لـيـســت
ب ــال ـب ـع ـي ــدة اتـ ـ ـص ـ ــاالت بـ ــن م ـص ــرات ــة
وخ ـصــوم ـهــم ال ــزن ـت ــان ل ـل ــوص ــول إلــى
ت ـف ــاه ـم ــات م ـش ـت ــرك ــة ،وهـ ــو م ــا يـمـثــل
تقدمًا ملحوظًا بالنظر إلــى املواجهة
العنيفة بني الجانبني في معركة مطار
طرابلس التي انتهت بهزيمة الزنتان
وانسحاب قواتها إلى مدينتها.
حـ ـ ـ ــوارات ت ـف ـتــح ب ــن الـ ـق ــوى الـلـيـبـيــة
ومع الدول املجاورة ،ومبعوث األمني
العام لألمم املتحدة برناردينو ليون
يسعى في الحوار الليبي – الليبي إلى
تذليل العقبات قبل جمع قوى الشرق
مع الغرب .الحوار سجل أربع جوالت
حتى اآلن ،آخرها في مدينة غدامس
الليبية .لم يلتق وفد املؤتمر مع وفد
البرملان يومها .املــؤشــرات كانت تدل
هذه املــرة على أن الطرفني سيلتقيان
وجهًا لوجه وسيبحثان مباشرة في
إنهاء االنقسام الحاصل قبل أن يقرر
برملان طبرق مقاطعة جلسات املغرب.

العالم

ّ
البرلمان الليبي يعلق
المشاركة في «الحوار»
ّ
قرر مجلس النواب الليبي املعترف به دوليًا،
أمس« ،تعليق مشاركته» في الحوار الوطني
حول املستقبل السياسي للبالد ،الذي ُيعقد
ب ــرع ــاي ــة األم ـ ــم امل ـت ـح ــدة ،ب ـعــدمــا بـ ــدأ الـشـهــر
املاضي في جنيف قبل أن ينتقل إلى غدامس
في جلسة يتيمة.
في هذا الوقت ،بعث الرئيس األميركي ،باراك
أوبــامــا ،بــرســالــة إلــى الـكــونـغــرس ،أم ــسّ ،
بمد
حــالــة ط ـ ــوارئ قــومـيــة بــالـنـسـبــة لـلـيـبـيــا لـعــام
واحد ،بسبب الصراع على السلطة والسيطرة
على املوارد في البالد.
وق ــال أوب ــام ــا ،فــي رســالـتــه إل ــى الـكــونـغــرس،
إن «الــوضــع فــي ليبيا مــا زال يمثل تهديدًا
اس ـت ـث ـن ــائ ـي ــا وغـ ـي ــر ع ـ ـ ــادي ل ــأم ــن ال ـق ــوم ــي
والسياسة الخارجية للواليات املتحدة».
وفـيـمــا ك ــان مــن املــزمــع عـقــد الجلسة املقبلة
ل ـل ـح ــوار ال ـل ـي ـب ــي ،ال ـخ ـم ـي ــس ،ف ــي األراضـ ـ ــي
امل ـغــرب ـيــة ،أع ـلــن ال ـنــائــب عـيـســى الـعــريـبــي أن
«مجلس الـنـ ّـواب صـ ّـوت اليوم (أمــس االثنني)
على تعليق مشاركته في جلسات الحوار بني
األط ــراف الليبيني حــول املستقبل السياسي
لـهــذا الـبـلــد بــرعــايــة األم ــم امل ـت ـحــدة ،كـمــا قـ ّـرر
اسـتــدعــاء لجنة الـحــوار املنبثقة عــن املجلس
إلى قبة البرملان للتشاور».
ّ
ً
وعلق النائب عصام الجهاني قائال« :إمــا أن

نكون أو ال نـكــون» ،مشيرًا إلــى أن «البرملان
دعا النواب األربعة في لجنة الحوار املنبثقة
ع ـنــه ل ـل ـعــودة م ــن األراضـ ـ ــي امل ـغــرب ـيــة وع ــدم
املشاركة في الجلسة املزمعة للحوار الخميس
املقبل».
وف ــي ال ـس ـي ــاق ،أف ـ ــادت ال ــوك ــال ــة ب ــأن مجلس
النواب قـ ّـرر باإلجماع ،أمــس ،عدم االستمرار
فــي امل ـشــاركــة فــي ال ـح ــوار فــي ظــل مــواصـلــة
«م ـي ـل ـي ـش ـيــات م ــا ي ـس ـمــى ف ـجــر لـيـبـيــا نشر
ال ـع ـنــف واإلره ـ ـ ــاب والـ ـتـ ـط ــرف» ،مـضـيـفــة أن
«مجلس النواب ّ
صوت باإلجماع على تعليق
املـشــاركــة فــي جلسات ال ـحــوار الـتــي ترعاها
األمــم املتحدة ،وعلى استدعاء لجنة الحوار
ّ
املكلفة من املجلس من أجل التشاور».
وف ـي ـم ــا ل ــم ت ــوض ــح ال ــوك ــال ــة أسـ ـب ــاب تـعـلـيــق
املشاركة في الحوار ،إال ّأن إدارة اإلعالم في
البرملان ذك ــرت ،عبر حساب مجلس النواب
الرسمي على «فايسبوك» ،أن «القرار صدر
بعد التفجير اإلرهــابــي الجمعة املــاضــي في
ّ
ضحيتة عـشــرات القتلى
مدينة القبة وراح
والجرحى».
كما أوضــح مصدر برملاني أن الـقــرار مـ ّ
ـرده
إلــى الخشية مــن أن يـفــرض املجتمع الــدولــي
حكومة تضم متشددين وتحظى باعترافه
على الفور ،وبذلك ينسحب البساط من تحت
السلطات الشرعية في البلد ويجري تهميش
الجيش الذي يواجه اإلرهاب وحده.
وعـ ـل ــى ه ـ ــذا ال ـص ـع ـي ــد ،ق ـ ــال الـ ـن ــائ ــب طـ ــارق
الـجــروشــي إن «معلومات وصلته تفيد بأن
املبعوث الخاص لألمني العام لألمم املتحدة
س ـي ــؤل ــف ح ـك ــوم ــة وفـ ـ ــاق وطـ ـن ــي مـ ــن ت ـيــار
اإلسـ ـ ــام ال ـس ـيــاســي واإلخـ ـ ـ ــوان ف ــي جلسة
الحوار في املغرب ،الخميس املقبل ،كسياسة
أمـ ــر واق ـ ـ ــع» ،م ـش ـيــرا إلـ ــى أن ذلـ ــك «م ــؤام ــرة
سـيــاسـيــة» ،مـضـيـفــا أن «حـكــومـتــي أمـيــركــا
وبريطانيا ،ستعترفان بهذه الحكومة فور
إعــانـهــا ،بعيدًا عــن مجلس ال ـنــواب صاحب
الحق في اعتمادها».
(رويترز ،أ ف ب)

ـيادة» وخوف من التقسيم
الـبــرملــان بسبب الـخــافــات السياسية،
بـيـنـمــا يـحـتــاجــون ال ـي ــوم إل ــى اخ ـتــزال
الزمن وتزويدهم بالسالح وإسنادهم
بالطائرات لتحرير أراضيهم ،بالرغم
أنهم تعرضوا ملجازر من قبل مسلحي
«داعش».
وي ـق ــول ش ـيــخ ع ـش ـيــرة ال ـبــون ـمــر الـتــي
ت ـق ــات ــل «داع ـ ـ ـ ــش» فـ ــي األن ـ ـب ـ ــار ،نـعـيــم
ال ـك ـع ــود لـ ـ ــ«األخـ ـ ـب ـ ــار» ،إن «مـسـلـحــي
العشائر يعانون من نقص في السالح
وي ـح ـتــاجــون إل ــى دع ــم كـبـيــر م ــن قبل
الــدولــة لتسليحهم وتدريبهم إليقاف
خ ـط ــر داعـ ـ ــش الـ ـ ــذي ال يـ ـه ــدد الـ ـع ــراق
فـقــط ،بــل جميع دول املـنـطـقــة» ،داعـيــا
ال ـس ـي ــاس ـي ــن إل ـ ــى «االه ـ ـت ـ ـمـ ــام ب ـب ـنــاء
الجيش والشرطة اللذين تشكال على
أساس حزبي».
وتـ ــوجـ ــد اع ـ ـتـ ــراضـ ــات عـ ــديـ ــدة داخـ ــل
«التحالف الوطني» ،الذي ينتمي إليه
رئيس الحكومة حيدر العبادي ،حول

قانون «الحرس الوطني» ،فهناك كتل
ً
ترفضه جملة وتفصيال ،ألنــه يشرعن
تـقـسـيــم الـ ـب ــاد ع ـلــى أس ـ ــاس طــائ ـفــي،
وأخــرى داعمة له ألنه جزء من االتفاق
السياسي ال ــذي تشكلت على أساسه
الحكومة الحالية.
ويقول النائب عن «التحالف الوطني»
ص ــادق املهنا ل ــ«األخ ـبــار» ،إن «قــانــون
ال ـحــرس الــوطـنــي يـســاهــم فــي عسكرة
املجتمع ،وأح ــد أب ــواب تقسيم الـبــاد،
فيصبح لكل محافظة جيش مستقل
تـحــت أم ــرة مـحــافـظـهــا» ،الف ـتــا إل ــى أن
«قــانــون الـحــرس الــوطـنــي هــو ضــرورة
سياسية».
وي ـش ـيــر إل ــى أن «ال ـج ـيــش ي ـعــانــي من
نـقــص ف ــي الـتـسـلـيــح ،وه ـن ــاك خسائر
ب ـ ـ ــاألرواح بـسـبــب ه ــذه ال ـق ـض ـيــة ،فمن
أيــن نــأتــي بالسالح للحرس الوطني؟
إضــافــة إلــى أن الـقــانــون لــم يـحــدد نوع
السالح» ،مبديًا توقعه بأن «الخالفات

قانون الحرس
الوطني يساهم في
عسكرة المجتمع ،وأحد
أبواب تقسيم البالد

السياسية ستسيطر على هذا القانون
خالل مناقشته داخل قبة البرملان».
أم ـ ــا «ال ـح ـش ــد ال ـش ـع ـب ــي» الـ ـت ــي تـضــم
«م ـج ــام ـي ــع م ـس ـل ـح ــة» ت ـق ــات ــل تـنـظـيــم
«داع ـ ــش» إل ــى جــانــب ال ـق ــوات األمـنـيــة،
أب ـ ـ ـ ــدت تـ ـخ ــوفـ ـه ــا م ـ ــن تـ ـق ــدي ــم ال ـك ـت ــل
ال ـس ـي ــاس ـي ــة تـ ـ ـن ـ ــازالت ت ـت ـع ـلــق بـمـنــح
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امل ـحــافــظ صــاح ـيــات ق ـي ــادة «ال ـحــرس
الــوطـنــي» ولـيــس القائد الـعــام للقوات
املسلحة.
ويـحــذر املتحدث باسم منظمة «بــدر»
(الركن األساسي في الحشد الشعبي)،
ك ــري ــم الـ ـن ــوري ،م ــن تـشـكـيــل «ال ـح ــرس
الوطني» على أساس مناطقي وحزبي.
ويقول النوري لـ«األخبار» ،إن «الحشد
الشعبي مــع قــانــون ال ـحــرس الوطني،
وهــو جــزء من منظومة الدولة ويأتمر
بــرئ ـيــس الـ ـ ـ ــوزراء ،وي ــداف ــع ع ــن جميع
امل ـنــاطــق دون اس ـت ـث ـن ــاء» ،مـضـيـفــا أن
«ارتـ ـب ــاط ال ـح ــرس الــوط ـنــي باملحافظ
س ـي ــؤدي إل ــى تـقـسـيــم ال ـب ــاد ويـكــرس
الـطــائـفـيــة ألن ــه سـيـشـكــل ع ـلــى أس ــاس
توازن األحزاب».
وي ـب ـ ّـن أن «تـشـكـيــل ال ـح ــرس الــوطـنــي
بــالـطــريـقــة ال ـتــي ال نــرغ ـب ـهــا ،س ـيــؤدي
إلى تشظي كل محافظة ويولد معارك
داخلية بني األحزاب املتكونة منها».

م ــن ج ــان ـب ــه ،ي ـق ــول امل ـح ـلــل الـسـيــاســي
أمير جبار الـســاعــدي ،ل ــ«األخ ـبــار» ،إن
«امل ـش ـك ـلــة األب ـ ــرز ف ــي ق ــان ــون ال ـحــرس
الــوط ـنــي تـتـمـثــل ف ــي ق ـيــادتــه م ــن قبل
امل ـحــاف ـظــات أو ال ـقــائــد ال ـع ــام لـلـقــوات
امل ـس ـل ـحــة» ،مــوضـحــا أن «م ـنــح الـقــائــد
ال ـ ـعـ ــام لـ ـلـ ـق ــوات امل ـس ـل ـح ــة م ـســؤول ـيــة
ال ـقــرار فــي ال ـحــرس الــوطـنــي سيجعله
يتفرد بــالـقــرار األمـنــي كما حصل في
الحكومتني السابقتني».
ويـ ـلـ ـف ــت إلـ ـ ــى أن «أط ـ ـ ـ ـ ــراف ال ـت ـح ــال ــف
الــوطـنــي تخشى أن تـكــون املحافظات
املـســؤولــة عــن الـحــرس الــوطـنــي ،ألنها
سـ ـتـ ـس ــاه ــم ف ـ ــي دخ ـ ـ ـ ــول ال ـ ـعـ ــديـ ــد مــن
امل ـت ـط ــرف ــن واملـ ـع ــارض ــن ل ـل ــدول ــة فــي
صفوفه ،وبالتالي ستصبح لهم قوة
حـقـيـقـيــة ع ـل ــى األرض ي ـم ـكــن ف ــي أي
وقت أن ينقلبوا على الدولة ،ما يشكل
صراعًا داخليًا حول املناطق الحدودية
بني املحافظات».
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العالم

على الغالف

شرارة انتفاضة في السجون

االحتالل يغلق معتقلي «نفحة» و«ريمون» ...وتلويح باإلضراب الشامل
ال يخشى األسرى الفلسطينيون
معاناة االمتناع عن الطعام ،بقدر
ما يخافون أن تنتهي لعبة «عض
األصابع» لمصلحة إدارة السجون،
فمن نتائج ذلك تثبيط عزيمتهم
ونكوصهم عن خوض إضراب الحق،
لكن االحتالل استبق كل ذلك بإجراءات
قمعية شديدة
غزة ـ رام الله ـ هاني إبراهيم		،
محمود عيسى
اإلضـ ـ ــراب امل ـف ـت ــوح ع ــن ال ـط ـع ــام :آخــر
«الـ ـخـ ـي ــارات اإلجـ ـب ــاري ــة» ال ـت ــي يمكن
أن نـ ـص ــل إلـ ـيـ ـه ــا .يـ ـخـ ـب ــرك ب ــذل ــك كــل
م ــن خ ــرج ــوا م ــن األس ـ ــر ف ــي ال ـس ـجــون
اإلسرائيلية وعاشوا تلك التجربة .لكن،
بعد أشهر طويلة من إهمال قضيتهم،
يعتزم األســرى داخــل السجون خوض
إجـ ـ ـ ـ ــراءات ت ـص ـع ـيــديــة م ـط ـلــع ال ـش ـهــر
املقبل ،بعدما توافقت قيادات الحركة
األس ـيــرة ،اب ـتـ ً
ـداء مــن ح ــاالت العصيان
ورفض قرارات شرطة السجن كتفتيش
ً
انتهاء بالتوجه نحو
الغرف واألقسام،
اإلضراب املفتوح حتى العاشر من آذار.
ومـ ـ ـ ـ ــع أن األس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ي ـ ـع ـ ـل ـ ـنـ ــون ه ـ ــذه
ال ـخ ـطــوات ف ــي اإلعـ ــام حـتــى ت ــرد إلــى
ب ــاق ــي ال ـس ـج ــون ع ـب ــر اإلع ـ ـ ــام أي ـض ــا،
ف ــإن مــا ح ــدث ي ــوم أم ــس ك ــان مفاجئًا.
إذ ح ــاول االح ـتــال اسـتـبــاق التنسيق
بني قيادة الحركة األسيرة لضرب أي

أسرى «الجهاد اإلسالمي»
يقودون المواجهة بإسناد
أسرى الفصائل
خـطــة قــد ت ــؤدي إل ــى إت ـمــام اإلضـ ــراب،
الـ ــذي عـ ــادة ول ـيــس دائـ ـم ــا ،يـنـجــح في
تحقيق مطالبهم .إثــر ذلــك ،بــدأ أسرى
حــركــة «الـجـهــاد اإلســامــي» فــي سجن
ً
«ريـ ـم ــون» أوال ،ث ــم «ن ـف ـحــة» (االث ـن ــان
فــي النقب جنوب فلسطني) ،حالة من
العصيان ردًا على عزل عدد من أسرى
«ال ـج ـه ــاد» ،ث ــم تبعهم ف ــي االحـتـجــاج
أس ــرى «ف ـتــح» .يـقــول أس ــرى «ري ـمــون»
عـبــر ات ـص ــاالت إنـهــم رف ـضــوا الـخــروج
من أقسام السجن ،والحقًا انضم إليهم
أسرى «حماس» ،والجبهتني الشعبية
والديموقراطية.
حالة توتر دفعت االحتالل إلى التعامل
بسياسة العصا الغليظة ،وهــو ما رد
ع ـل ـي ــه األس ـ ـيـ ــر حـ ـم ــزة أب ـ ــو ص ــواوي ــن
(معتقل مــن غــزة عــام  ،2013ومحكوم
بـ 13سنة) إلى الهجوم على أحد ضباط
وحـ ــدة «ال ـن ـح ـش ــون» ،وي ــدع ــى حــايـيــم
أزوالي ،فيما تضاربت األنباء بني أنه
حــاول خنقه بسلك حــديــدي ،أو طعنه
فــي وج ـهــه بقضيب ح ــدي ــدي .وع ــادة،
تتعامل إدارة الـسـجــون بـخـطــورة مع
م ـثــل هـ ــذه املـ ــواقـ ــف ،فــأغ ـل ـقــت سجني
«ريـ ـم ــون» و«ن ـف ـح ــة» و«إيـ ـش ــل» كـلـيــا،
واستنفرت قواتها فــي بقية السجون
مانعة األهالي من زيارة ذويهم.
فــي املـقــابــل ،أف ــاد أس ــرى «الـجـهــاد» في
«ريمون» بأنهم قرروا خوض مواجهة
شـبـيـهــة بــالـتــي خــاضــوهــا ف ــي كــانــون
األول املاضي ،وذلــك باإلضراب لثالثة
أي ــام خ ــال األس ـب ــوع ال ـج ــاري (األح ــد،
والثالثاء ،والخميس) .وتتلخص اآلن
مطالبهم في إرجاع «األسير القائد زيد
بسيسي إل ــى الـسـجــن» ،وإخـ ــراج علي
الـصـفــوري وم ـجــدي يــاســن ومحمود
ً
أبو الرب من العزل االنفرادي ،فضال عن
منع نقل أي من أعضاء الهيئة القيادية

إال بموجب تنسيق مسبق مــع قيادة
التنظيم ،وهي الخطوة التي يهدف بها
االحتالل إلى تشتيت األسرى ومنعهم
من تنسيق خطوات موحدة.
وم ـ ــن اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ـت ــي أس ـه ـم ــت فــي
اسـتـفــزاز األس ــرى ،منع عائلة الطويل
من زيارة ابنتها بشرى ووالدها جمال
في سجن «مـجــدو» ،إضافة إلــى إهانة
ذوي ـه ــم خ ــال الـتـفـتـيــش قـبــل ال ــزي ــارة،
ب ـ ــل إجـ ـ ـب ـ ــاره ـ ــم ف ـ ــي بـ ـع ــض ال ـ ـحـ ــاالت
عـلــى الـتـجــرد مــن مــابـسـهــم .وعـلــم في
وقــت الحــق أن قــوة إسرائيلية خاصة
(م ـت ـس ــادة) م ـع ــززة بــال ـكــاب اقتحمت
ُ
غ ــرف أس ــرى «ال ـج ـهــاد» بـعــدمــا فــرض
نحو  180دوالرًا غرامة على كل واحد
منهم ،ثم صــادرت األدوات الكهربائية
وأدوات املـطـبــخ ،وع ـمــدت إل ــى نـقــل 24
أسيرًا إلى جهات غير معلومة.
رغ ـ ــم ذل ـ ـ ــك ،ف ـ ــإن ال ـ ـظـ ــرف ال ـس ـيــاســي
املحلي واإلقليمي ال يضمن لألسرى
نجاح خطوتهم ،ففلسطينيًا الضفة
امل ـح ـت ـلــة غ ــارق ــة ف ــي أزمـ ـ ــات الـسـلـطــة
امل ــال ـي ــة ،وغ ـ ــزة ت ـعــانــي آث ـ ــار ال ـحــرب
حتى اللحظة ،فيما الــوســط العربي
مـشـغــول تـمــامــا ع ــن فـلـسـطــن ،كــذلــك
فإن الوسيط املصري غائب عن دوره
كليًا .هذا كله يخيف األســرى ،لكنهم
أمضوا قريبًا من عام وهم يخسرون
ً
فضال ّ
عما
مكتسابتهم شيئًا فشيئًا،
زاده ال ـش ـتــاء ف ــي مـعــانــاتـهــم (راج ــع

حاول االحتالل منع االحتجاجات بإجراءات قمعية رد عليها األسير حمزة أبو الصواوين (في اإلطار) بالهجوم على ضابط (آي بي ايه)

تنافس حمساوي ـ فتحاوي على الرياض
من الصعب على «حماس»
أو «فتح» أن تخفيا
ظهور ساحة منافسة
جديدة عنوانها استرضاء
السعودية بملكها الجديد؛
فبعد حديث حمساوي
عن إمكانية زيارة خالد
مشعل للرياض ،سبقه إليها
محمود عباس

ب ــال ـت ــزام ــن م ــع زيـ ـ ــارة رئ ـي ــس الـسـلـطــة
الفلسطينية ،مـحـمــود ع ـب ــاس ،أمــس،
لـلـعــاصـمــة ال ـس ـعــوديــة ،ول ـقــائــه هـنــاك
امل ـل ــك س ـل ـمــان ب ــن ع ـبــد ال ـع ــزي ــز ،كــانــت
حركة «حماس» تقدم «كشف حساب»
ً
سياسيًا طــويــا ،أفـصــح عنه القيادي
ال ـبــارز فــي الـحــركــة ،ص ــاح الـبــردويــل،
متحدثًا للمرة األولى عن طبيعة العالقة
بالرياض ،ومعلنًا موقف «حماس» إذا
ما ّ
انجر الجيش املصري وراء الدعوات
اإلعالمية إلى قصف غزة ،مثلما حدث
مع ليبيا.صحيح أن زيارة عباس كانت
أشـبــه ب ــ«زي ــارة بــروتــوكــولـيــة» لينسج
خطوط العالقة الجديدة بسلمان ،لكن
ذلــك ال يخفي ارتباطًا بما يشاع حول
ترتيبات جديدة لعالقات «حماس» في
املـنـطـقــة ،وخــاصــة أن ال ـق ـيــادي ،يحيى
موسى ،أعرب قبل يومني عن أن العالقة

اختتم عباس أمس زيارته إلى السعودية حيث التقى الملك سلمان (آي بي ايه)

بالرياض ليست في «حالة خصومة»،
وأن زيـ ــارة لــرئـيــس املـكـتــب السياسي
للحركة ،خالد مشعل ،للسعودية غير
مـسـتـبـعــدة .أم ــا «أب ــو مـ ــازن» فــاكـتـفــى،
وف ــق األن ـب ــاء ال ـظــاهــرة ،بـشـكــر اململكة
وطلب الدعم ،فيما أكد سلمان «املواقف
ال ـث ــاب ـت ــة ل ـل ـس ـع ــودي ــة تـ ـج ــاه ال ـح ـقــوق
املشروعة للشعب الفلسطيني في قيام
دولته املستقلة وتحقيق السالم العادل
والدائم».
زي ـ ـ ــارة قــاب ـل ـت ـهــا ت ـص ــري ـح ــات مـطــولــة
لصالح البردويل ،خالل ندوة إعالمية،
قال فيها إن العالقة التي تربط حركته
بالسعودية «إيجابية» ،معربًا عن أمله
في عقد حوار بني الجانبني ،والفتًا في
الوقت نفسه إلــى بعض الجهود التي
تـبــذلـهــا «ح ـم ــاس» لـعـقــد ه ــذا ال ـحــوار.
وكـشــف الـبــردويــل عــن أنــه «بـعــد اتفاق
مكة عــام  ،2007حــدث تضليل للقيادة
الـسـعــوديــة عبر السلطة الفلسطينية
ال ـتــي قــالــت إن ح ـمــاس قـتـلــت ال ـنــاس،
وجـلـبــت أف ــام ــا م ــن ال ـع ــراق لـتـقــول إن
ال ـح ــرك ــة تـقـتــل ال ـن ــاس ف ــي غ ـ ــزة ،وهــو
مـ ــا ج ـع ــل الـ ــريـ ــاض ت ـغ ـض ــب ك ـث ـي ـرًا»،
مستشهدًا بــاألوروبـيــن «الــذيــن قالوا
إن مــن نـقــض ات ـفــاق مـكــة هــو محمود
ع ـبــاس ...ليس بيننا وبــن السعودية
واإلمارات إال كل خير».
أم ـ ــا ع ــن ال ـع ــاق ــة ب ـ ــإي ـ ــران ،فــاس ـت ـطــرد
ال ـبــردويــل« :كـثـيــرون يـطــرحــون أسئلة
مـ ــن قـ ـبـ ـي ــل :هـ ــل سـ ـتـ ـتـ ـج ــاوز ال ـع ــاق ــة
املشكلة السورية ،وهل ستبقى حماس
رهينة آالالم الشعب السوري التي تتهم
فيها إي ــران وحــزب الله بــأن لهما اليد
الطولى في كل ما يجري؟» ،مستدركًا:
«في النهاية نرى أن ما ستغلبه الحركة
ه ــو مـصـلـحــة امل ـق ــاوم ــة الـفـلـسـطـيـنـيــة،
ألنـنــا نحترم كــل يــد ســاعــدت املقاومة
بالسالح واملال ،وحتى نكون منصفني،

ف ــإن إيـ ــران ل ــم تـطـلــب مـنــا أن نـبـيــع أي
مواقف».
املــوقــف الــافــت والـخـطـيــر هــو مــا قاله
ال ـبــردويــل بـشــأن مــا يـشــاع عــن هجوم
ل ـل ـج ـيــش امل ـ ـصـ ــري ع ـل ــى قـ ـط ــاع غـ ــزة،
فــي ظــل تلميح الــرئـيــس امل ـصــري عبد
الـفـتــاح السيسي إلــى أن الـقـطــاع صار
يمثل «تهديدًا استراتيجيًا» في شرق
الـ ـب ــاد ،إلـ ــى ج ــان ــب اتـ ـه ــام «ح ـم ــاس»
بـعــض اإلعــام ـيــن امل ـصــريــن بتهيئة
الرأي العام لتقبل ذلك .إذ قال القيادي
ال ـح ـم ـســاوي« :م ـش ـهــد األطـ ـف ــال الــذيــن
قتلوا في ليبيا (يقصد على يد مصر)،
أن يتكرر في غزة فهذا مشهد عصيب
جـدًا ،لكننا نؤكد ليس خوفًا ،ألننا لم
ن ـخــف م ــن ال ـج ـيــش اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،أنـنــا
لــن نـسـكــت عــن أي يــد عــربـيــة أو حتى
فـلـسـطـيـنـيــة ت ـم ـتــد ع ـل ـي ـنــا ،ول ـك ـن ـنــا ال
نتوقع أي هجوم عربي ضد غزة».
فـ ــي سـ ـي ــاق آخـ ـ ــر ،جـ ـ ــرى تـ ـط ــور الف ــت
فــي األزم ــة الفلسطينية ـ اإلسرائيلية
ف ــي ال ـض ـفــة املـحـتـلــة أمـ ــس ،إذ قطعت
شركة الكهرباء القطرية اإلسرائيلية،
ال ـ ـك ـ ـهـ ــربـ ــاء ،ع ـ ــن أج ـ ـ ـ ـ ــزاء واس ـ ـع ـ ــة مــن
م ـح ــاف ـظ ـت ــي ن ــاب ـل ــس وج ـ ـنـ ــن ،ش ـمــال
الضفة ،في خطوة «تحذيرية لدفعهم
إل ــى س ــداد املـسـتـحـقــات» ،مــع توقعات
ب ــأن تـسـعــى الـشــركــة اإلســرائـيـلـيــة إلــى
فصل التيار الكهربائي يوميًا.
ُ
هذه الحادثة ت َع ّد تصعيدًا غير مسبوق
فــي الضفة التي تنعم بالكهرباء على
خــاف غــزة ،لكن الشركة اإلسرائيلية،
التي تطالب رام الله بسداد  1.9مليار
شيكل (نحو  480مليون دوالر) ،هددت
بأنها ستصل إلى فصل نحو  %50من
الطاقة الكهربائية الــواصـلــة إلــى مدن
الضفة« ...وقد يصل في مراحل متقدمة
إلى غزة».
(األخبار)
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على
الموقع

تقرير

عن الطعام
العدد  ٢٤٩٤في  ١٦كانون الثاني).
ووفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق رئ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــس «ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي األس ـ ـ ـيـ ـ ــر
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي» ،ق ـ ـ ـ ــدورة ف ـ ـ ـ ــارس ،ف ــإن
نجاح خطوات األسرى مرهون بتوافر
املـنــاخ املناسب سياسيًا وبيئيًا ،فهم
يتجنبون خوض اإلضرابات في فصل
الشتاء ،ملا له من تأثير على صحتهم،
وسياسيًا تكون فرص نجاحهم ضئيلة
بسبب اقتراب االنتخابات اإلسرائيلية
ال ـ ـتـ ــي يـ ـقـ ـع ــون ض ـح ـي ــة مل ـ ــزاوداتـ ـ ـه ـ ــا،
وم ـث ــال ذل ــك م ــا قــالــه وزيـ ــر الـخــارجـيــة
اإلســرائ ـي ـلــي ،اف ـي ـغــدور لـبـيــرمــان ،قبل
أيام ،بشأن طرح مشروع قانون يسمح
ب ــإع ــدام األسـ ـ ــرى الـفـلـسـطـيـنــن .كــذلــك
يــرى مراقبون آخ ــرون أن أزمــة تشكيل
ال ـح ـك ــوم ــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ف ــي األش ـه ــر
املقبلة ستزيح األنظار عن قضيتهم.
كــذلــك سـيـكــون عـلــى ال ـحــركــة األس ـيــرة
دراس ـ ــات ع ــدة س ـي ـنــاريــوات تـفــاديــا ملا
حـ ــدث م ـع ـهــا الـ ـع ــام املـ ــاضـ ــي ،حـيـنـمــا
خ ــاض األس ـ ــرى إض ــراب ــا مـفـتــوحــا عن
الطعام ألسابيع ،لكنهم اضـطــروا إلى
وق ــف اإلضـ ـ ــراب بـسـبــب ح ــادث ــة فـقــدان
ثــاثــة مستوطنني فــي مدينة الخليل،
ج ـن ــوب ال ـض ـف ــة ،ث ــم الـ ـح ــرب األخ ـي ــرة
ع ـل ــى غـ ـ ــزة .أيـ ـض ــا ،ي ـع ـكــس االن ـق ـس ــام
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ال ـس ـي ــاس ــي ن ـف ـســه عـلــى
السجون التي تحوي اآلن نحو 7000
ً
أسـ ـي ــر م ـن ـهــم  11امـ ـ ـ ــرأة و 214ط ـف ــا،
ومئات األسرى اإلداريني واملرضى.

الخليج مع هادي
وعدن «عاصمة بديلة»
شيئًا فشيئًا توضح األحداث املتسارعة
ّ
املشهد الجديد قيد التشكل في اليمن.
ف ــرض ان ـت ـقــال الــرئ ـيــس الـيـمـنــي عبد
ربه منصور هادي إلى عدن وتكريس
املدينة الجنوبية عاصمة بديلة واقعًا
ج ــدي ـدًا ف ــي الـ ـب ــاد ،تــواك ـبــه م ـس ــارات
م ـت ـص ــاع ــدة داخ ـل ـي ــا وإق ـل ـي ـم ـي ــا .دول
مجلس التعاون الخليجي لــم تتأخر
فــي إع ــان موقفها مــن خـطــوة هــادي،
الــذي بعث برسالة الــى البرملان يعلن
فيها سحب استقالته ،وذل ــك بتأكيد
دعمها املطلق له ،ودعوة مجلس األمن
إل ــى «ت ـحـ ّـمــل مـســؤولـيـتــه ف ــي الـيـمــن»
إزاء إجـ ـ ــراءات الـحــوثـيــن «ال ـبــاط ـلــة».
يأتي هذا بالتزامن مع موافقة معظم
القوى السياسية اليمنية على دعوة
هـ ـ ــادي ن ـق ــل ال ـ ـحـ ــوار إل ـ ــى عـ ـ ــدن ،بـعــد
إع ـ ــان ص ـن ـع ــاء «ع ــاصـ ـم ــة م ـح ـت ـلــة»،
مــا يــؤكــد السعي إلــى تقسيم الـبــاد،
خصوصًا أن هادي تعاطى يوم أمس
ٌ
«رئيس للجنوب» ،حيث اجتمع
وكأنه
ّ
ّ
بمحافظني جنوبيني ،وج ــدد تمسكه
بــامل ـبــادرة الـخـلـيـجـيــة .وبــرغــم ّ
تنصل
األمم املتحدة ،على لسان مبعوثها في
اليمن ،جمال بن عمر ،من العلم املسبق
بمغادرة هادي منزله إلى عدن ،نقلت
وســائــل إع ــام ي ــوم أم ــس عــن مـصــادر
في «أنصار الله» قولها إن «تحقيقات
أولية تثبت تورط بن عمر في تهريب
هادي من صنعاء».
وبعد إعالن الدوحة تأييدها خطوات
ه ــادي ،اعتبرت دول مجلس التعاون
الخليجي ،يــوم أمــس ،أن وصوله إلى
ع ـ ــدن س ــامل ــا «خ ـ ـطـ ــوة م ـه ـم ــة ل ـتــأك ـيــد

ً
ال ـش ــرع ـي ــة» ،م ـطــال ـبــة «ب ــرف ــع اإلق ــام ــة
اإلج ـب ــاري ــة ع ــن رئ ـيــس ال ـ ـ ــوزراء خــالــد
بحاح وغيره من السياسيني وإطالق
سراح املختطفني».
ودعـ ـ ــت دول ال ـخ ـل ـيــج أبـ ـن ــاء الـشـعــب
الـ ـيـ ـمـ ـن ــي وكـ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـقـ ـ ــوى ال ـس ـي ــاس ـي ــة
واالج ـت ـم ــاع ـي ــة إلـ ــى «االلـ ـتـ ـف ــاف حــول
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس (املـ ـسـ ـتـ ـقـ ـي ــل) ودع ـ ـم ـ ــه فــي
ممارسة مهماته الدستورية كافة من
أجل إخراج اليمن من الوضع الخطير
ً
الذي أوصله إليه الحوثيون» ،مؤكدة
دع ـم ـه ــا ل ــدف ــع ال ـع ـم ـل ـي ــة ال ـس ـيــاس ـيــة
الـسـلـمـيــة وف ـقــا ل ـل ـم ـبــادرة الخليجية
وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار
الــوطـنــي» .وقــال األمــن الـعــام ملجلس
الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون ،ع ـب ــدال ـل ـط ـي ــف ب ـ ــن راش ـ ــد
ال ــزي ــان ــي ،ف ــي ال ـب ـيــان ن ـف ـســه ،إن دول
املجلس تطالب مجلس األمــن بتحمل
مسؤولياته تجاه أمن واستقرار اليمن
ب ــدع ــم ال ـشــرع ـيــة ه ـن ــاك ،واع ـت ـب ــار كل
اإلجراءات والخطوات التي اتخذت من
قبل الحوثيني باطلة ال شرعية لها.
تعبير عن إصراره على استرجاع
وفي
ٍ

هادي يسحب
استقالته برسالة
إلى البرلمان

العالم
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العراق
شرعيته كرئيس برغم استقالته قبل
ن ـحــو ش ـه ــر ،ع ـقــد هـ ـ ــادي ،يـ ــوم أم ــس،
اجـ ـتـ ـم ــاع ــا فـ ــي عـ ـ ــدن ،ضـ ــم عـ ـ ــددًا مــن
املـحــافـظــن الـجـنــوبـيــن والـشـمــالـيــن،
وذلـ ـ ـ ــك ألول مـ ـ ــرة مـ ـن ــذ خـ ــروجـ ــه مــن
صنعاء ملناقشة التطورات السياسية
الـتــي تمر بها ال ـبــاد ،بحسب مصدر
رئـ ـ ــاسـ ـ ــي ح ـ ـضـ ــر االج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاع .وقـ ـ ــال
املـصــدر إن ه ــادي رأس اجتماعًا ضم
محافظي حضرموت ،تعز ،إب ،مأرب،
شـبــوة وامل ـهــرة .ولـفــت املـصــدر إلــى أن
ه ــادي ج ــدد خ ــال االج ـت ـمــاع تمسكه
باملبادرة الخليجية ودعوته إلى نقل
املفاوضات بني القوى السياسية إلى
مدينة أخرى «آمنة».
وب ـح ـس ــب امل ـ ـصـ ــدر« ،ك ـش ــف الــرئ ـيــس
ه ــادي أن ــه تلقى ات ـصــاالت مــن زعـمــاء
وملوك وأمراء عرب أكدوا فيها دعمهم
لشرعيته كرئيس لليمن ،مع وقوفهم
إلــى جانب الـبــاد للخروج مــن األزمــة
الحالية» ،الفتًا إلى أن «الرئيس هادي
سيعقد فــي كــل يــوم مــن األي ــام املقبلة
اجتماعًا ملحافظي كل إقليم من األقاليم
الـسـتــة» ،فــي إش ــار ٍة إلــى ّ
تمسك هــادي
بقرار تقسيم البالد إلى  6أقاليم ،وفي
تجاهل لرفض الحوثيني هذا املشروع.
ٍ
وق ــد واف ـقــت معظم ال ـقــوى السياسية
فــي ال ـي ـمــن ،بــاسـتـثـنــاء «أن ـص ــار الـلــه»
و«املؤتمر الشعبي العام» ،على دعوة
هـ ــادي إل ــى ن ـقــل الـ ـح ــوار م ــن صـنـعــاء
إلى مدينة عدن على األرجــح ،من دون
تـحــديــد مــوعــد ان ـطــاق ال ـحــوار بعيدًا
عن صنعاء.
(األخبار ،األناضول)

• «التحالف» :تنامي الدور
الفرنسي وواشنطن تعد
بـ«الهزيمة»
• ظريف في بغداد اليوم:
متابعة إيرانية للتطورات

مصر
• صفقة «رافال» :وأصبح
ملصر ذارع طويلة

السودان

• انطالق الحملة
االنتخابية اليوم

إسرائيل
• هجمات داخلية مرتدة
ضد نتنياهو
• «هآرتس» :إسرائيل نحو
دولة أكثر تشددًا دينيًا

إيران

مصر

ما قل
ودل
أكد الرئيس الروسي ،فالديمير
بوتني ،أن روسيا تعمل الكثير
لتطوير القوات املسلحة عامة
والدفاعات الجوية — الفضائية
والقوات النووية خاصة ،وتزويدها
األسلحة الحديثة ،مشيرًا إلى أن
«هذا يضمن التوازن العاملي».

وأضاف ،في تصريحات عقب
ً
وضعه إكليال من الزهور على قبر
الجندي املجهول في موسكو أمس،
أن روسيا «ستظل تبذل ما بوسعها
لتعزيز قدرات قواتها».
وكان بوتني قد وجه كلمة ،في
مناسبة عيد القوات املسلحة ،شدد
فيها على «ضرورة أال يعلل أحد
نفسه بوهم يوحي بأن تحقيق
التفوق العسكري على روسيا
وممارسة الضغط عليها أمر ممكن،
إذ سيكون لنا رد مناسب على
مغامرات من هذا النوع دائما».
(األخبار)

القضاء يقابل وعود السيسي
بأحكام مشددة
القاهرة ـ أحمد جمال الدين
لم ّ
يمر يوم واحد على تجديد الرئيس
املصري ،عبد الفتاح السيسي ،وعده
ب ــاإلف ــراج ع ــن أول دف ـعــة م ــن الـشـبــاب
املـحـبــوســن «ظـلـمــا» (ف ــي إشـ ــارة إلــى
املسجونني على ذمة قضايا الحريات
وقـضــايــا ذات طــابــع سـيــاســي) ،حتى
أصـ ـ ــدرت مـحـكـمــة ج ـنــايــات ال ـقــاهــرة،
يــوم أمــس ،حكمًا قاسيًا على عــدد من
نــاش ـطــي األح ـ ـ ــزاب امل ــدن ـي ــة بــالـسـجــن
املشدد ،ملــدد تــراوح بني ثــاث سنوات
و 15عامًا .القضية نفسها حكم فيها
ع ـلــى ال ـنــاشــط ال ـس ـيــاســي ،ع ــاء عبد
الـفـتــاح ،بالسجن خـمــس س ـنــوات مع
تغريمه  100ألف جنيه (نحو  13ألف
دوالر) ،وهــو الحكم ال ــذي نــالــه أيضًا
أحـ ـم ــد ع ـب ــد ال ــرحـ ـم ــن ،ف ـي ـمــا صــدقــت
املحكمة على حكم السجن املشدد لـ15
عامًا على ثالثة متهمني باإلضافة إلى
ثالث سنوات «سجن مشدد» لعشرين
شابًا آخرين جميعهم من الشباب ،مع
وضــع كــل املتهمني تحت الرقابة ملدة
مماثلة لألحكام الصادرة بحقهم.
تـ ـع ــود وق ــائ ــع ال ـق ـض ـيــة إل ـ ــى تـظــاهــر
ال ـش ـب ــاب أم ـ ــام م ـج ـلــس ال ـ ـشـ ــورى في
ت ـش ــري ــن الـ ـث ــان ــي  2013ل ــاع ـت ــراض
ع ـل ــى الـ ـق ــان ــون الـ ـ ـص ـ ــادر مـ ــن رئ ـيــس
الجمهورية السابق ،املستشار عدلي
منصور ،بحظر التظاهر إال بموافقة
الجهات األمنية ،علمًا بأن محكمة أول
درج ــة أص ــدرت أحـكــامــا مـشــددة بحق
الناشطني الــذيــن ألـقــي القبض ّخالل
م ـصــادمــات م ــع ال ـشــرطــة ال ـتــي فضت
التظاهرة بالقوة.
ورغ ـ ــم أن أح ـم ــد ع ـبــد ال ــرح ـم ــن ليس
لديه انتماء سياسي ولــم يـشــارك في

الـتـظــاهــرة ،فــإنــه تــدخــل لــوقــف اعـتــداء
رج ــال الـشــرطــة الــذيــن كــانــوا يــرتــدون
الزي املدني على الفتيات .لكن املحكمة
عاقبته بالسجن املشدد بدعوى حمله
سالحًا أبيض «ســاطــور» ،فيما يؤكد
الشاب أنه كان يحمل سكينًا صغيرة
فقط ،ما زاد في تعقيد القضية .وعبد
الــرح ـمــن ك ــان يـعـمــل حـ ــارس أم ــن في
مـنـطـقــة قــري ـبــة م ــن مـجـلــس ال ـش ــورى
حيث مكان التظاهرة تلك.
وقانونيًا ،توصف املدة التي سيوضع
فـيـهــا ال ـش ـبــاب بـعــد ق ـضــاء أحـكــامـهــم
بـمـنــزلــة «ن ـص ــف س ـج ــن» ،إذ يتطلب
من املحكوم عليهم باملراقبة الشرطية
ال ـت ــردد عـلــى الـشــرطــة يــومـيــا اعـتـبــارًا
مــن ال ـســادســة م ـسـ ً
ـاء حـتــى الخامسة
صباحًا.
ع ـض ــو ه ـي ـئــة الـ ــدفـ ــاع ع ــن امل ـت ـه ـمــن،
حالة من الصدمة انتابت أهالي
المعتقلين (آي بي ايه)

املـ ـح ــام ــي م ـح ـم ــد ع ـب ــد الـ ـع ــزي ــز ،أك ــد
ل ــ«األخ ـبــار» اعتزامهم التقدم بنقض
لـلـحـكــم أم ـ ــام مـحـكـمــة ال ـن ـقــض ،وهــي
أع ـ ـلـ ــى جـ ـه ــة قـ ـض ــائـ ـي ــة ،ف ـ ـ ــور إي ـ ـ ــداع
حيثيات الحكم ،مشيرًا إلى أن الحكم
قاس للغاية ،إضافة إلى أن املحكمة لم
ٍ
تستجب للدفوع القانونية التي قدمها
املحامون خالل جلسات املحكمة.
ووفقًا لقانون اإلجراءات الجنائية ،فإن
طعن املتهمني أمام «النقض» في حال
قـبــولــه يعني محاكمتهم أم ــام دائ ــرة
جنايات أخرى ً
بناء على صدور الحكم
األول عليهم جميعًا غيابيًا ،علمًا بأن
من حق الرئيس إصــدار العفو في أي
مــرحـلــة مــن مــراحــل الـتـقــاضــي .ووفــق
مصادر سياسية تحدثت لـ«األخبار»،
فـ ــإن ال ـس ـي ـســي ل ــم ي ـق ـصــد ف ــي كلمته
ً
ه ــؤالء الـشـبــاب خــاصــة ،فـضــا عــن أن
صـ ــدور ال ـح ـكــم ك ــان أم ـ ـرًا مـعـلـنــا منذ
مدة ،وهو ما ينفي طبقًا لتلك املصادر
«علم الرئيس باألحكام القضائية التي
يجري إصدارها مسبقًا».
رغــم ذلــك ،ال تستبعد املصادر نفسها
أن يتضمن الـعـفــو أس ـمــاء الناشطني
املذكورين خالل األيام املقبلة ،وخاصة
أن األسماء النهائية لم ينته وضعها،
كاشفة أن القائمة األولية ضمت أكثر
من  150اسمًا تجري مراجعتها لدى
وزارة الــداخـلـيــة ،وذك ــرت أن الرئيس
يـمـكــن أن يــزيــد األس ـم ــاء ال ـتــي يــراهــا
مناسبة وفقًا لحقه الدستوري.
إل ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،حـ ـص ــر رئ ـ ـيـ ــس امل ـن ـظ ـمــة
املصرية لحقوق اإلنـســان ،حافظ أبو
سعدة ،في حديث مع «األخبار» ،فرص
خـ ــروج ال ـش ـبــاب م ــن الـسـجــن بالعفو
الرئاسي ،لكنه وصــف األحـكــام أيضًا
بـ«القاسية».

• روحاني يدعم نقل
العاصمة من طهران

اليونان
• بوادر انفراج مع االتحاد
األوروبي

كورياالشمالية
• كيم جونغ أون للجيش:
استعدوا للمعركة

16
العالم

الثالثاء  24شباط  2015العدد 2526

تقرير

وأميركا:
إيران
ً
الطريق ال يزال طويال

◄ وفيات ►
املؤسسة العامة لإلسكان
رئـيـسـهــا ـ ـ ـ ـ امل ــدي ــر ال ـع ــام وأع ـضــاء
مجلس إدارتها وموظفوها
ينعون بمزيد من الحزن واألسى
املرحوم
املحامي فرحات قدوح
رئ ـي ــس هـيـئــة ال ـص ـن ــدوق املـسـتـقــل
لإلسكان سابقًا
وي ـش ــارك ــون األهـ ــل وك ــل م ــن عــرفــه
العزاء

ذكرى

صالحي مغادرًا جنيف بعد االجتماع بين المسؤولين اإليرانيين واألميركيين (أ ف ب)

ان ـ ـت ـ ـهـ ــت م ـ ـس ـ ــاء أم ـ ـ ـ ــس ف ـ ــي ج ـن ـي ــف،
املـ ـ ـ ـح ـ ـ ــادث ـ ـ ــات الـ ـ ـن ـ ــووي ـ ــة ب ـ ـ ــن وزي ـ ـ ــر
ال ـخ ــارج ـي ــة اإلي ـ ــران ـ ــي ،م ـح ـمــد ج ــواد
ظــريــف ،ووزي ــر الـخــارجـيــة األمـيــركــي،
ج ــون ك ـي ــري ،ع ـلــى أن تـعـقـبـهــا جــولــة
أخرى من املفاوضات األسبوع املقبل.
وج ـ ــاءت هـ ــذه املـ ـح ــادث ــات إثـ ــر جــولــة
أولى من املفاوضات عقدها الجانبان
يوم األحــد ،شارك فيها ،للمرة األولى،
كل من وزيــر الطاقة األميركي إرنست
م ــون ـي ــز ورئ ـ ـيـ ــس امل ـن ـظ ـم ــة اإلي ــرانـ ـي ــة
للطاقة الـنــوويــة عـلــي أكـبــر صالحي،
ومن ثم عقدا صباح أمس جولة ثانية
استمرت  3ســاعــات للبحث فــي نقاط
ال ـخــاف الـقــائـمــة فــي طــريــق الــوصــول
إلى االتفاق النووي النهائي الشامل،
وفـيـمــا ب ــدا أن ال ـخــاف مــا زال قــائـمــا،
فـقــد تــوافــق اإليــران ـيــون واألمـيــركـيــون
ً
على أن الطريق ما زال طويال للتوصل
إلى اتفاق نهائي ،برغم األجواء املفيدة
والبناءة التي طغت على املحادثات.
ووص ـ ــف وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة اإلي ــران ــي،
مـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــد ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواد ظ ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــف ،ج ـ ـ ـ ــوالت
امل ـف ــاوض ــات األخـ ـي ــرة بــأن ـهــا «مـفـيــدة
وب ـن ــاءة وج ـ ــادة» ،مضيفًا أن الـجــولــة
ال ـت ــال ـي ــة س ـت ـج ــرى األس ـ ـبـ ــوع امل ـق ـبــل.
وقال ظريف« :أجرينا محادثات جادة
م ــع مـمـثـلــي مـجـمــوعــة الـخـمـســة زائ ــدا
واحــدا وخصوصًا مع األميركيني في
األي ــام الـثــاثــة املــاض ـيــة ..لـكــن الطريق
ً
ما زال طويال أمام التوصل إلى اتفاق
نهائي».
ك ــذل ــك ،أفـ ـ ــاد مـ ـس ــؤول أم ـي ــرك ــي رف ـيــع
املـ ـسـ ـت ــوى ب ـ ــأن املـ ـ ـح ـ ــادث ـ ــات أح ـ ــرزت
«بعض التقدم» وتمكنت من «تسهيل
بعض القضايا الصعبة» التي تحتاج
ّ
إلـ ــى حـ ـ ــل .وأش ـ ـ ــار إلـ ــى إن م ـســؤولــن
سـيــاسـيــن م ــن إي ـ ــران والـ ـق ــوى الـســت
الـ ـ ـكـ ـ ـب ـ ــرى اتـ ـ ـفـ ـ ـق ـ ــوا ع ـ ـلـ ــى اسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف
املحادثات األسبوع املقبل في مكان لم
ّ
يتحدد بعد .وفي حديث للصحافيني،
ق ـ ــال إنـ ـه ــا «كـ ــانـ ــت مـ ـح ــادث ــات جـ ــادة
ومفيدة وبناءة .أحرزنا بعض التقدم
ول ـك ـ ّـن م ــا زال أم ــام ـن ــا ط ــري ــق طــويــل.
تـمـكــنــا م ــن تــوضـيــح بـعــض الـقـضــايــا
ال ـص ـع ـبــة ح ـتــى يـمـكـنـنــا ال ـع ـمــل عـلــى
حلها».
إال أن وك ــال ــة «ف ــران ــس ب ـ ــرس» نـقـلــت
ع ــن مـ ـس ــؤول أم ـي ــرك ــي آخ ـ ــر ق ــول ــه إن
«اجـ ـتـ ـم ــاع ــا ع ـل ــى م ـس ـت ــوى امل ــدي ــري ــن
السياسيني سيعقد االثنني» ،موضحًا
أنه قد ُيجرى في مدينة لوزان ،بسبب
استضافة جنيف معرضًا للسيارات.
م ــن ج ـه ـتــه ،ج ـ ـ ّـدد ال ــرئ ـي ــس اإلي ــران ــي،
حسن روحاني ،في خطاب أمام وزراء
العلوم فــي حركة دول عــدم االنحياز،
القول« :اليوم ال يمكن ألحــد أن يدعي
أن ال ـب ــرن ــام ــج ال ـ ـنـ ــووي اإليـ ــرانـ ــي ذو
ط ـب ـي ـع ــة غـ ـي ــر سـ ـلـ ـمـ ـي ــة» ،م ـض ـي ـف ــا أن
«اإليرانيني ّ
تعرضوا ألســوأ الضغوط

خالل السنوات االثنتي عشرة املاضية
ألنهم سعوا إلى ممارسة حقوقهم في
مجال العلوم والتكنولوجيا النووية».
وف ــي وق ــت س ــاب ــق ،أع ـل ــن ن ــائ ــب وزي ــر
الـخــارجـيــة اإلي ــران ــي ،عـبــاس عرقجي،
أح ــد ك ـبــار امل ـفــاوضــن اإلي ــران ـي ــن ،أن
ّ
امل ـفــاوضــات لــم تـتــوصــل بـعــد إل ــى حــل
بـشــأن «املـســائــل األســاس ـيــة» .وق ــال إن
«الـ ـه ــوة م ــا زال ـ ــت قــائ ـمــة وال ـخ ــاف ــات
مــوجــودة» ،مضيفًا أن «كافة األطــراف
تتفاوض بجدية وتصميم ،لكننا لم
ً
نجد بعد حلوال كاملة بشأن املسائل
األساسية».
كما أوضح أنه «في العديد من امليادين
دخلت املفاوضات في التفاصيل ،وفي
ب ـعــض الـ ـح ــاالت جـ ــرى ال ـت ــوص ــل إلــى
حلول ،وقد حان الوقت التخاذ قرارات
س ـي ــاس ـي ــة .لـ ـه ــذا ال ـس ـب ــب ف ـ ــإن إج ـ ــراء
اتـ ـ ـص ـ ــاالت ع ـل ــى أعـ ـل ــى م ـس ـت ــوى بــن
الطرفني أمر ضروري».
في سياق آخر ،أعلن املدير العام لشركة
«روسـ ـتـ ـي ــخ» ،س ـيــرغــي ت ـش ـي ـم ـيــزوف،
أن روس ـي ــا اق ـتــرحــت ت ــوري ــد منظومة
ً
الدفاع الجوي «أنتيي »2500-بدال من
منظومة «إس »300-للجيش اإليراني.
وقــال تشيميزوف إنــه «فــي مــا يخص
إي ـ ــران ،فــإنـنــا ل ــم نـعــد نـنـتــج إس300-
لــذلــك اقـتــرحـنــا عـلــى الــزمــاء منظومة
الدفاع الجوي أنتيي 2500-التي تعد

بمناسبة مــرور أسـبــوع على وفــاة
املأسوف عليها املرحومة
الحاجة سميحه مغنيه
حرم املرحوم الحاج الشيخ
ذيب محمد الشامي
أوالدهـ ــا :الــدكـتــور محمد الشامي
والــدكـتــور علي الشامي والدكتور
حسن الشامي
بناتها :سنيه زوجــة الحاج جعفر
الحسيني وبــدريــه زوج ــة االسـتــاذ
نعمه عمار وهنيه
أش ـقــاؤهــا :عـبــد ال ـلــه واملــرحــومــون
ابراهيم ،علي ،وحسن مغنيه
ُيـ ـق ــام م ـج ـلــس فــات ـحــه ع ــن روح ـهــا
الـطــاهــره فــي حسينيه الـبــرجــاوي
ب ـئــر ح ـســن ن ـه ــار غ ــد االربـ ـع ــاء 25
ال ـجــاري مــن الـســاعــة الـثــالـثــة حتى
الـخــامـســة م ـســاء ـ ـ ـ ـ وي ـق ــام مجلس
ع ــزاء حسيني الـسـبــت  28الـجــاري
ال ـس ــاع ــه ال ـث ــال ـث ــه ب ـع ــد ال ـظ ـه ــر فــي
حسينيه بلدتها ارزون ـ ـ صور.
اآلس ـ ـ ـفـ ـ ــون :آل الـ ـش ــام ــي وم ـغ ـن ـيــه
والحسيني وعـمــار وعـمــوم أهالي
بلدتي أرزون وديركيفا.
انتقل إلى رحمة ربه تعالى
املرحوم
الحاج محمد سليم شعالن
أبو سليم
ت ـق ـبــل الـ ـتـ ـع ــازي ف ــي م ـن ــزل ــه ال ـكــائــن
فــي ريــاق ـ ـ حــي السعيدة طيلة أيــام
األسبوع من االثنني  23شباط لغاية
مساء األحد  1آذار 2015
رحمه الله ولكم األجر والثواب.

قال عرقجي إن
المفاوضات لم تتوصل
ّ
بعد إلى حل بشأن
«المسائل األساسية»

نـسـخــة م ـحــدثــة م ــن إس .300-ونـحــن
بــاشــرنــا إن ـت ــاج مـنـظــومــات إس،400-
ول ـكــن ألن ال ـشــركــاء اإلي ــران ـي ــن كــانــوا
عليهم
يصرون على إس ،300-اقترحنا َ
أن ـت ـيــي ،»2500-مضيفًا أنــه «لــم ُيتخذ
قرار بذلك بعد».
وكــانــت روسـيــا قــد وقـعــت ،عــام ،2007
ع ـق ــد ت ــوري ــد م ـن ـظ ــوم ــات «إس»300-
إلي ـ ـ ـ ــران ب ـق ـي ـم ــة  800مـ ـلـ ـي ــون دوالر،
ولكن جــرى توقيفه نتيجة العقوبات
ال ـتــي فــرضــت ع ـلــى إي ـ ــران ع ــام ،2010
وتـقــدمــت طـهــران بشكوى على شركة
«روس أبورون إكسبورت» إلى محكمة
جنيف في سويسرا ،فاقترحت روسيا
اتفاقًا سلميًا ،واعدة بتوريدات جديدة
مل ـن ـظ ــوم ــة صـ ــواريـ ــخ الـ ــدفـ ــاع ال ـج ــوي
«تور-ام  1اي».
(األخبار ،رويترز ،أ ف ب ،األناضول)

في المكتبات

إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ املصلحة املالية االقليمية في محافظة
بعلبك الهرمل ـ ـ دائرة خدمات املكلفني
املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول ادناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في
بعلبك ـ ـ دورس مبنى مستشفى دار األمل سابقًا
لـتـبـلــغ ال ـبــريــد امل ــذك ــور ت ـجــاه اس ــم كــل مـنـهــم خ ــال مـهـلــة ثــاثــن يــومــا مــن تــاريــخ
حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة
نشر هذا اإلعــام ،وإال يعتبر التبليغ
ً
املراجعة املشار اليها اعاله ،علمًا انه سيتم نشر هذا االعالم على املوقع االلكتروني
الخاص بوزارة املالية:
رقم البريد املضمون
رقم املكلف
اسم املكلف
RR137685023LB
214828
مؤسسة األشهب التجارية
تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس املصلحة املالية االقليمية في محافظة بعلبك
بالتكليف ابراهيم همدر
التكليف 251

إعالن
ص ـ ــادر ع ــن دائـ ـ ــرة ال ـت ـن ـف ـيــذ ف ــي ص ـيــدا
برئاسة القاضي ايــاد بــردان باملعاملة
التنفيذية رقم .2015/29
إلب ــاغ املـنـفــذ عليهم مــريــم نـجــم أرمـلــة
حـبـيــب اب ــي صــافــي وج ـب ــران وهـيــانــه
ونـ ــزهـ ــة وع ـف ـي ـف ــه ح ـب ـي ــب أب ـ ــي صــافــي
وح ـن ــة خ ـل ـيــل ص ــاف ــي م ـج ـهــولــي مـحــل
االقـ ــامـ ــة الـ ـحـ ـض ــور ال ـ ــى ه ـ ــذه الـ ــدائـ ــرة
بــالــذات او بــواسـطــة وكيلهم القانوني
الستالم االنــذار التنفيذي ومربوطاته
ب ــاملـ ـع ــامـ ـل ــة امل ـ ـقـ ــامـ ــة م ـ ــن فـ ـ ـ ــادي ام ـي ــل
ان ـ ـ ـ ـ ـ ــدراوس واملـ ـتـ ـضـ ـم ــن ت ـن ـف ـي ــذ ح ـكــم
ص ـ ـ ــادر عـ ــن امل ـح ـك ـم ــة االبـ ـت ــدائـ ـي ــة فــي
لبنان الجنوبي بتاريخ 2014/10/14
والقاضي بإزالة الشيوع في العقار رقم
 /204الصالحية وبيعه باملزاد العلني.
وع ـل ـي ـه ــم اتـ ـ ـخ ـ ــاذ مـ ـح ــل اق ـ ــام ـ ــة ض ـمــن
نطاق الدائرة وإال اعتبر كل تبليغ لكم
بــواسـطــة رئـيــس الـقـلــم والـتـعـلـيــق على
لوحه اعالنات الدائرة قانونيًا.
رئيس القلم
غانم الحجار
إعالن
دعوى رقم 2015/794
من الغرفة االبتدائية في الشمال
ال ــى امل ـس ـتــدعــى ض ــده ــم :وديـ ــع ونـعـمــه
الـ ـل ــه ش ــرب ــل م ـل ـك ــون وي ــوس ــف وإف ـل ــن
وبـ ــولـ ــن انـ ـط ــانـ ـي ــوس شـ ــربـ ــل م ـل ـكــون
وترزيا بركات ليشع أرملة انطانيوس
ـا وحاليًا
شربل ملكون من سرعل أصـ ً
مجهولي االقامة.
تـ ـ ــدعـ ـ ــوكـ ـ ــم هـ ـ ـ ـ ــذه امل ـ ـح ـ ـك ـ ـمـ ــة السـ ـ ـت ـ ــام
االستدعاء ومربوطاته املرفوع ضدكم
من الياس العلم بدعوى ازالــة الشيوع
املقامة في العقار رقم  1منطقة سرعل
العقارية وذلــك خــال عشرين يومًا من
تــاريــخ نـشــر ه ــذا االعـ ــان وأن تــأخــذوا
مقامًا لكم بنطاق هذه املحكمة وتبدوا
مالحظاتكم الخطية على الدعوى خالل
خمسة عـشــر يــومــا مــن تــاريــخ التبليغ
وإال فـكــل تبليغ لـكــم تعليقًا عـلــى بــاب
رده ــة ه ــذه املـحـكـمــة بــاسـتـثـنــاء الحكم
النهائي يعتبر صحيحًا.
رئيس القلم
انطوان معوض
إعالن
دعوى رقم 2015/2439
من الغرفة االبتدائية األولى في الشمال
ب ـتــاريــخ  2015/1/20ت ـقــدم املـسـتــدعــي
ان ـ ـطـ ــون ج ـب ــرائ ـي ــل غـ ـب ــش ب ــاس ـت ــدع ــاء
امـ ـ ــام ه ـ ــذه امل ـح ـك ـم ــة ط ـل ــب ف ـي ــه تـيـقــن
اشارة الحجز االحتياطي الصادرة عن
مـحـكـمــة اجـ ــراء زغ ــرت ــا ب ـمــوجــب ال ـقــرار
رقــم  20تــاريــخ  1952/5/12مــن بطرس
ي ــوس ــف ج ــرج ــس ص ـه ـيــون ع ـلــى كــامــل
حصة منصور يوسف صهيون اإلرثية
وامل ـس ـج ـلــة ف ــي ال ـس ـجــل ال ـع ـق ــاري بــرقــم
يومي  705تاريخ  1952/5/12وذلك عن
الصحيفة العينية العائدة للعقار رقم
 57فــي مـنـطـقــة كـفــرفــو ال ـع ـقــاريــة وذلــك
س ـن ـدًا ل ـنــص امل ـ ــادة  512أ.م.م .فـقــرتـهــا
الرابعة جديدة.
ل ـك ــل ذي م ـص ـل ـحــة أو م ـت ـض ــرر تـقــديــم
مالحظاته الخطية على هذا االستدعاء
خ ــال مـهـلــة ع ـشــريــن ي ــوم ــا م ــن تــاريــخ

نشر هذا اإلعالن.

رئيس القلم
انطوان معوض

إعالن
دعوى رقم 2015/699
مـ ــن الـ ـغ ــرف ــة االبـ ـت ــدائـ ـي ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة فــي
الشمال
ال ــى امل ـس ـتــدعــى ض ــده ــن :كــري ـمــة خليل
ب ــري ــص ول ـي ـن ــا ف ــرن ـج ـي ــة وفـ ـل ــة أرم ـل ــة
مـ ـحـ ـس ــن ب ـ ــري ـ ــص م ـ ـ ــن زغ ـ ـ ــرت ـ ـ ــا أص ـ ـ ـ ًـا
ومجهوالت املقام حاليًا.
تدعوكن هــذه املحكمة السـتــام صــورة
ال ـح ـكــم الـ ـص ــادر ع ـن ـهــا ب ــرق ــم 2015/7
بــالــدعــوى املـقــامــة ضــدكــن مــن جــوزيــف
صــايــغ وال ـقــاضــي بــاعـتـبــار ال ـع ـقــار 42
م ـن ـط ـقــة اصـ ـن ــون ال ـع ـق ــاري ــة غ ـي ــر قــابــل
لـلـقـسـمــة عـيـنــا وب ـي ـعــه ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي
ب ــواسـ ـط ــة دائ ـ ـ ـ ــرة ال ـت ـن ـف ـي ــذ امل ـخ ـت ـصــة
وتــوزيــع الثمن والــرســوم بــن الشركاء
كل بنسبة حصته بامللكية وذلك خالل
ثالثني يومًا من تاريخ نشر اإلعالن.
رئيس القلم
انطوان معوض
إعالن
دعوى رقم 2014/716
مـ ــن الـ ـغ ــرف ــة االبـ ـت ــدائـ ـي ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة فــي
الشمال
ال ـ ــى امل ـس ـت ــدع ــى ضـ ـ ــده :احـ ـم ــد ســامــة
حـســن مــن بـلــدة مـتــريــت قـضــاء الـكــورة
اصال وحاليًا مجهول محل االقامة.
ً
تــدعــوك ه ــذه املـحـكـمــة الس ـتــام صــورة
الحكم الـصــادر عنها بــرقــم 2014/112
ب ــال ــدع ــوى امل ـق ــام ــة ض ـ ــدك م ــن يــوســف
ال ـ ـيـ ــاس ورفـ ـيـ ـق ــه والـ ـق ــاض ــي بــاع ـت ـبــار
ال ـ ـع ـ ـقـ ــار  1104مـ ـ ــن مـ ـنـ ـطـ ـق ــة م ـت ــري ــت
العقارية غير قابل للقسمة عينًا وبيعه
بــاملــزاد العلني بواسطة دائــرة التنفيذ
املختصة وتوزيع الثمن والــرســوم بني
ال ـش ــرك ــاء ك ــل بـنـسـبــة حـصـتــه بــاملـلـكـيــة
وذلك خالل ثالثني يومًا من تاريخ نشر
االعالن.
رئيس القلم
انطوان معوض
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طلب خالد جوانيه الشهير بالحمصي
ملــوك ـل ـتــه س ـع ــاد ج ـم ــال م ــوس ــى ف ـخــرو
سند تمليك بدل عن ضائع عن حصتها
في القسم  4من العقار  305زقاق البالط
لـلـمـعـتــرض مــراج ـعــة األم ــان ــة خ ــال 15
يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
بالتكليف
ماريا خير
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ جويا
للمرة الثانية
أساس2014/152 :
امل ـن ـف ــذ :سـ ــراج ه ــاش ــم ه ــاش ــم  /وكـيـلــه
املحامي محمد سليم
املـشـتــركــان بالحجز :هـشــام أحـمــد زين
وعلي أحمد أيوب
املنفذ عليه :علي عادل قبالن
السند التنفيذي :ديــن بقيمة $17500
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◄ إعالنات رسمية ►
للمنفذ سراج هاشم
 $7000للمشترك بالحجز هشام زين
و 14700للمشترك بالحجز علي أيوب
تاريخ الحجز2013/2/18 :
تاريخ تسجيله2013/2/22 :
ت ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ــخ مـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــر وص ـ ـ ـ ـ ــف ال ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــار:
2013/5/15
تاريخ تسجيله 2013/6/17
العقار املطروح /7 /531 :معروب
مساحة العقار 65 :م2
وص ـ ـفـ ــه :م ـح ــل ت ـ ـجـ ــاري ي ـح ـت ــوي عـلــى
أدوات صحية عائدة للمستأجر كمال
دبوق
قيمة التخمني$78.000 :
بدل الطرح$46.800 :
تاريخ املــزايــدة ومكان إجرئها الساعة
الثانية ظهرًا من يــوم الخميس الواقع
ف ـي ــه  2015/3/26أم ـ ــام رئ ـي ــس دائـ ــرة
تـنـفـيــذ ج ــوي ــا .عـلــى راغ ــب ال ـش ــراء قبل
الدخول في املزايدة أن يقدم بدل الطرح
نقدًا أو بكفالة مصرفية وافية أو شيك
م ـصــرفــي م ــن أحـ ــد املـ ـص ــارف املـقـبــولــة
ألمر حضرة رئيس دائــرة تنفيذ جويا
وعليه اتخاذ محل إلقامته ضمن نطاق
املحكمة وإال اعتبر كل تبليغ له في قلم
املحكمة قانونيًا وعليه عالوة على ذلك
رسما الداللة والفراغ.
رئيس القلم
ابراهيم حمود

إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
في املعاملة التنفيذية .2014/355
ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـيــذ :ع ـلــى ج ـم ـيــل ح ـجــازي
بوكالة املحامي محمد حجازي
املـ ـنـ ـف ــذ ع ـل ـي ـه ــم :ب ـه ـي ــة عـ ـثـ ـم ــان ال ــزي ــن
ورفاقها.
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :الـحـكــم ال ـص ــادر عن
محكمة بــدايــة النبطية رق ــم 2014/24
تــاريــخ  2014/3/4واملـنـتـهــي ال ــى عــدم
قــاب ـل ـيــة ال ـع ـق ــار /69ح ـ ـبـ ــوش لـلـقـسـمــة
العينية وطرحه بالتالي للبيع باملزاد
الـ ـعـ ـلـ ـن ــي عـ ـل ــى أس ـ ـ ـ ــاس سـ ـع ــر الـ ـط ــرح
وتوزيع الثمن وفق منطوق الحكم.
املعامالت :تاريخ التنفيذ2014/10/2 :
تاريخ تبليغ اإلنذار2014/12/19 :
الـ ـعـ ـق ــار املـ ـ ــوصـ ـ ــوف 2400 :سـ ـه ــم مــن
الـ ـعـ ـق ــار رق ـ ــم /69حـ ـ ـب ـ ــوش ي ـق ــع ضـمــن
منطقة امتداد سكني مميز بالنظر الى
موقع األبنية املوجودة وحالة العمران
الحاصلة في محلة وجوده.
مساحته 15820 :م.2
التخمني 711900 :د.أ.
الطرح 711900 :د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة.
مكان املزايدة وتاريخها :نهار الخميس
الواقع فيه  2014/4/23الساعة 11.00
ظهرًا أمام رئيس دائرة تنفيذ النبطية.
ت ـ ـطـ ــرح هـ ـ ــذه الـ ـ ــدائـ ـ ــرة ل ـل ـب ـي ــع بـ ــاملـ ــزاد
العلني العقار املــوصــوف أع ــاه ،فعلى
الــراغــب بــالـشــراء إي ــداع بــدل الـطــرح في
ق ـل ــم الـ ــدائـ ــرة ب ـم ــوج ــب ش ـي ــك مـصــرفــي
منظم ألمر رئيس دائرة تنفيذ النبطية
بـ ـ ــذات ال ـع ـم ـل ــة امل ـ ــذك ـ ــورة ف ــي اإلعـ ـ ــان،
واتـخــاذ مكان إقــامــة لــه ضمن نطاقها،
وإال عـ ّـد قلمها مقامًا مختارًا لــه مــا لم
ي ـك ــن م ـم ـث ـ ًـا ب ـم ـح ــام ،وع ـل ـي ــه االط ـ ــاع
عـلــى قـيــود الصحيفة العينية للعقار
امل ـطــروح ودف ــع الـثـمــن والــرســوم ضمن
املـهـلــة الـقــانــونـيــة تـحــت طــائـلــة متابعة
التنفيذ على عهدته.
رئيس القلم
حسن أيوب
إعالن بيع باملعاملة 2014/224
م ـح ـك ـمــة ت ـن ـف ـيــذ عـ ـق ــود الـ ـسـ ـي ــارات فــي
بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
تـ ـب ــاع بـ ــاملـ ــزاد ال ـع ـل ـنــي نـ ـه ــار ال ـث ــاث ــاء
فــي  2015/3/10الـســاعــة الـثــانـيــة بعد
ال ـظ ـهــر س ـي ــارة امل ـن ـفــذ عـلـيـهـمــا أوس ــب
ج ـ ــورج أسـ ـط ــوري ــان ون ـت ــال ــي كــري ـكــور
س ــرم ــان ــوكـ ـي ــان م ـ ــارك ـ ــة ف ــول ـك ـس ـف ــاك ــن
 TouareGموديل  2006رقم /492199/ب
ـا ل ــدي ــن طــالــب
ال ـخ ـصــوص ـيــة ت ـح ـص ـيـ ً
التنفيذ بـنــك ع ــوده ش.م.ل( .مجموعة
ع ــوده س ـ ــرادار) وكـيـلــه امل ـحــامــي أن ــدره
نهرا البالغ  $/12.291.57/عدا اللواحق
واملخمنة بمبلغ  $/13778/واملطروحة

بسعر  $/12000/أو ما يعادله بالعملة
الوطنية وإن رسوم امليكانيك قد بلغت
/720.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
املـ ـح ــدد الـ ــى م ـ ــرآب املـ ـ ــدور ف ــي ب ـي ــروت
الـكــرنـتـيـنــا مـصـحــوبــا بــالـثـمــن ن ـق ـدًا أو
شيك مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية

تبليغ فقرة حكمية
مـ ـ ــن املـ ـحـ ـكـ ـم ــة االبـ ـ ـت ـ ــدائـ ـ ـي ـ ــة فـ ـ ــي ج ـبــل
لبنان ،املــن ،الغرفة التاسعة ،الناظرة
بالدعاوى العقارية ،املؤلفة من الرئيسة
سيلفر أب ــو شـقــرا والـقــاضـيــن نانسي
القلعاني وزينب ربــاب ،الــى املستدعى
ضـ ــدهـ ــا م ـ ــرج ـ ــان يـ ـعـ ـق ــوب ك ـن ــاج ـي ــان
املـجـهــولــة مـحــل اإلقــامــة أنــه باستدعاء
إزال ــة الـشـيــوع رقــم  ،2014/1686املقدم
مـ ــن امل ـس ـت ــدع ــي أنـ ـ ـ ــدره ج ـ ـبـ ــران وردي
بواسطة وكيلته املحامية إيرما جالد
ص ـ ــدر الـ ـحـ ـك ــم رق ـ ــم  2015/24ق ـضــى
بإزالة الشيوع في العقارين  358و445
عــن عــار العقارية عــن طريق طرحهما
للبيع باملزاد العلني للعموم ولصالح
الشركاء ،على أن يعتمد أساسًا للطرح
ف ــي املـ ــزايـ ــدة األولـ ـ ــى امل ـب ـلــغ املـ ـق ــدر مــن
الخبير والـبــالــغ  255600د.أ .بالنسبة
ل ـل ـع ـقــار  358و 234900د.أ .بــالـنـسـبــة
ل ـل ـع ـق ــار  445وت ـض ـم ـي ـن ـه ــم ال ـن ـف ـق ــات
وال ــرس ــوم بـنـسـبــة حـصــة كــل مـنـهــم في
امل ـل ــك م ـه ـلــة االس ـت ـئ ـن ــاف خ ــال ثــاثــن
يومًا تلي مهلة النشر.
رئيس القلم
كيوان كيوان
إعالن قضائي
صادر عن محكمة راشيا املدنية
الناظرة في دعاوى األحوال الشخصية
برئاسة القاضي ياسر مصطفى
تـ ـق ــدم املـ ــدعـ ــو س ـل ـم ــان م ـح ـم ــد شـمــس
م ــن ب ـل ــدة راش ـي ــا وك ـي ـلــه ك ـم ــال تــوفـيــق
ن ــاج ــي بــاس ـتــدعــاء امـ ــام ه ــذه املـحـكـمــة
س ـجــل بــرقــم اسـ ــاس  2015/162م ــدور
طــال ـبــا ب ـمــوج ـبــه اثـ ـب ــات وف ـ ــاة وحـصــر
ارث امل ـ ــرح ـ ــوم م ـح ـم ــد م ـح ـم ــد ش ـمــس
اب ــن مـحـمــد شـمــس امل ـتــوفــى فــي راشـيــا
بـتــاريــخ  1988/10/10وانـحـصــار إرثــه
ب ـ ـ ـ ــأوالده وه ـ ــم س ـع ـي ــد وفـ ـ ـ ــوزي وع ـلــي
وس ـل ـم ــان ون ـه ــى وع ــاي ــده م ــن زوج ـت ــه
بهيجه صالح البري املتوفية قبله.
ومـ ــن ث ــم ت ــوف ــي س ـع ـيــد م ـح ـمــد شـمــس
ع ــازب ب ـتــاريــخ  1989/1/25وانـحـصــر
ارثـ ـ ــه ب ــأش ـق ــائ ــه ع ـل ــي وس ـل ـم ــان ون ـهــى
وعايده وفوزي.
وم ـ ــن ث ــم ت ــوف ــي فـ ـ ــوزي م ـح ـمــد شـمــس
عـ ـ ـ ــازب ب ـ ـتـ ــاريـ ــخ  1992/9/10ع ـ ــازب
وانحصر ارثــه بأشقائه علي وسلمان
ونهى وعايده وال إرث للمتوفني سوى
من ذكر.
ف ـم ــن ل ــدي ــه م ــاح ـظ ــات ع ـل ــى م ـض ـمــون
االستدعاء او معلومات اضافية حوله
يستطيع ان يتقدم بها الى قلم املحكمة
ضـمــن مـهـلــة خـمـســة وثــاثــن يــومــا من
تــاريــخ نـشــر ه ــذا اإلع ــان ولـصـقــه على
ايوان املحكمة.
رئيس القلم
عبد الغني الخطيب
إعالن مناقصة عمومية
ت ـ ـ ـجـ ـ ــري امل ـ ـص ـ ـل ـ ـحـ ــة الـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــة ل ـن ـه ــر
ال ـل ـي ـطــانــي م ـنــاق ـصــة ع ـمــوم ـيــة م ـع ــادة
وفـ ــق دف ـت ــر الـ ـش ــروط الـ ـخ ــاص لـتـلــزيــم
«تقديم وتركيب اجهزة تحكم وتشغيل
وم ــراقـ ـب ــة وحـ ـم ــاي ــة لـ ـ ــزوم م ـج ـمــوعــات
اإلنـتــاج الكهرمائي واملـضـخــات وكافة
األجهزة اإللكتروميكانيكية في معمل
جون» .يمكن االطالع على ملف التلزيم
وت ـس ـلــم نـسـخــة ع ـنــه ض ـمــن الـ ـ ــدوام في
م ـك ـت ــب م ـص ـل ـح ــة الـ ـصـ ـفـ ـق ــات ف ـ ــي ش.
بـ ـش ــاره ال ـ ـخـ ــوري ،ب ـن ــاي ــة غ ـن ــاج ــه ،ط4
مقابل دفع مبلغ /1.000.000/ل.ل .فقط
تقدم العروض باليد الى القلم املركزي
ح ـتــى ال ـســاعــة  12.00م ــن ي ــوم االث ـنــن
 ،2015/03/23وتفض في جلسة علنية
ال ـســاعــة  10.00مــن ال ـيــوم ال ـتــالــي على
العنوان اعاله.
املدير العام باإلنابة
املهندس عادل حوماني
التكليف 355

إعالن
ألم ــان ــة ال ـس ـج ــل الـ ـعـ ـق ــاري األول ـ ـ ــى فــي
الشمال
طلبت اسمهان محمد حسن بوكالتها
عـ ــن ل ـي ـل ــى مـ ـحـ ـف ــوض وكـ ـيـ ـل ــة ي ــوس ــف
مصطفى وكيل حسن جــوالق بوكالته
عــن مـحـمــد خـلـيــل ج ــوالق سـنــد تمليك
بـ ــدل ض ــائ ــع ل ـل ـع ـقــار  3716/2مـنـطـقــة
زيتون طرابلس
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
إعالن
ألم ــان ــة ال ـس ـج ــل الـ ـعـ ـق ــاري األول ـ ـ ــى فــي
الشمال
طـ ـل ــب امل ـ ـحـ ــامـ ــي حـ ـس ــن ب ـ ـيـ ــان مل ــوك ـل ــه
ال ــدك ـت ــور ع ـبــد امل ـج ـيــد راف ـع ــي س ـنــدات
تمليك بدل ضائع للعقارات  920و921
و 922و 925و 927زيتون طرابلس
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
إعالن
ألم ــان ــة ال ـس ـج ــل الـ ـعـ ـق ــاري االول ـ ـ ــى فــي
الشمال
ط ـلــب اح ـمــد غـ ـم ــراوي ملــوكـلـيــه جهينة
وم ـص ـط ـف ــى ومـ ـحـ ـم ــد وع ـ ـبـ ــد ال ـح ـك ـيــم
ووجيهة مقدم سند تمليك بدل ضائع
 6و 443 / 7البداوي
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طـ ـل ــب بـ ـ ــال عـ ـب ــد ال ـح ـم ـي ــد الـ ـح ــري ــري
ملوكلته يسرى عبد الله فتح الله الشيخ
سند تمليك بــدل عــن ضائع للقسم 25
من العقار  2588املزرعة
لـلـمـعـتــرض مــراج ـعــة االم ــان ــة خ ــال 15
يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
بالتكليف
ماريا خير
إعالن
ص ــادر عــن أمــانــة الـسـجــل ال ـع ـقــاري في
بيروت
ط ـل ـبــت غ ـ ــادة م ـح ـمــود ال ـظ ــاظ ــا سـنــدي
تمليك بدل عن ضائع للقسمني  20و21
من العقار  228املزرعة
لـلـمـعـتــرض مــراج ـعــة األم ــان ــة خ ــال 15
يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
ماريا خير
إعالن
ص ــادر عــن أمــانــة الـسـجــل ال ـع ـقــاري في
بيروت
ط ـل ــب روج ـ ـ ــه ع ـط ــا الـ ـل ــه ب ــوك ــال ـت ــه عــن
الـحـســن غ ــازي شــاكــر سـنــد تمليك بــدل
عــن ضــائــع عــن حصته بــالـقـســم  25من
العقار  1203راس بيروت
لـلـمـعـتــرض مــراج ـعــة األم ــان ــة خ ــال 15
يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
بالتكليف
ماريا خير
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طلبت املحامية جوزيان كامل بوكالتها
عــن ع ــادل ج ـبــران جـبــور بصفته وكيل
الم ـي ـت ــا انـ ـط ــونـ ـي ــوس ال ـش ـم ــر س ـن ــدات
تمليك بــدل عــن ضــائــع بــالـعـقــارات 614
و 615و 617و 618و 619الرميل
لـلـمـعـتــرض مــراج ـعــة األم ــان ــة خ ــال 15
يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
بالتكليف
ماريا خير
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
ط ـلــب ع ـلــي ع ـل ـيــان بــوكــال ـتــه ع ــن وجـيــه
سليمان كوثراني ومنا عبد الله فياض
سند تمليك بــدل عــن ضائع للقسم 16
من العقار  1477املصيطبة
لـلـمـعـتــرض مــراج ـعــة األم ــان ــة خ ــال 15
يومًا

أمني السجل العقاري في بيروت
بالتكليف
ماريا خير

إعالن
ص ــادر عــن أمــانــة الـسـجــل ال ـع ـقــاري في
بيروت
ط ـلــب ع ـمــر ع ـم ــران بــوكــال ـتــه ع ــن زهـيــر
سـعــد الــديــن عـيـتــانــي وعـنــايــة محمود
عيتاني ومحمد يحي أســامــة عيتاني
وسـ ـع ــد الـ ــديـ ــن وري ـ ـمـ ــا ول ـي ـن ــا أس ــام ــة
عيتاني سندات تمليك بدل عن ضائع
للقسم  B 8من العقار  1242راس بيروت
لـلـمـعـتــرض مــراج ـعــة األم ــان ــة خ ــال 15
يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
بالتكليف
ماريا خير
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـل ـبــت سـ ــام أح ـم ــد س ـع ـيــد بــوكــالـتـهــا
عن لينا بشاره أيوب احد ورثة بشاره
ال ـيــاس اي ــوب سـنــد تـمـلـيــك ب ــدل ضــائــع
بحصتها بالعقار  /2368/برج حمود
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري
جويس عقل
إعالن
عن القاضي العقاري في الجنوب
طلبت سعاد حمدي فرحات بوكالتها

عــن اي ـهــاب جـعـفــر فــرحــات ش ـهــادة قيد
بدل ضائع للعقار رقم  3959عنقون.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
القاضي العقاري
محمد الحاج علي

إنذار
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
(القاضي طارق طربيه)
م ــوج ــه ال ــى امل ـن ـفــذ عـلـيــه شـ ــادي اسـعــد
م ـغ ــام ــس امل ـق ـي ــم فـ ــي ع ـج ـل ـت ــون ب ـنــايــة
ولـيــد الـجـمــال الـطــابــق السفلي وحاليًا
مجهول املقام.
تــدعــوك هــذه الــدائــرة للحضور امامها
شخصيًا او بواسطة وكيلك القانوني
ل ـت ـب ـل ــغ االنـ ـ ـ ـ ــذار ال ـت ـن ـف ـي ــذي واالوراق
املـ ــرف ـ ـقـ ــة ب ـ ـ ــه ،ب ــاملـ ـع ــامـ ـل ــة ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة
رقـ ــم  2014/270ت ــاري ــخ 2014/3/22
واملـقــامــة مــن املـنـفــذ االعـتـمــاد اللبناني
ش.م.ل .وكيله االسـتــاذ عــادل معكرون،
ب ـم ــوض ــوع ت ـن ـف ـيــذ ع ـق ــد ت ــأم ــن بـقـيـمــة
 /190.153.516.13/ل.ل .اض ــاف ــة الــى
الـ ـف ــوائ ــد والـ ــرسـ ــوم وع ـل ـي ــك ال ـح ـضــور
ضمن املهلة القانونية وإال يسقط حقك
بــاالع ـتــراض ويـتــابــع الـتـنـفـيــذ بوجهك
ح ـت ــى آخـ ــر ال ـ ــدرج ـ ــات ،وع ـل ـي ــك ات ـخ ــاذ
عد
محل اقامة ضمن نطاق الدائرة وإال ّ
قلمها مقامًا مختارًا.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي

دعوة إىل جمعية عمومية غري عادية
موجهة إىل السيد سامي شاكر غربيال عبد الشهيد
(بصفته رشيكاً ومديراً لرشكة اس اس ام اللبنانية لألغذية ش.م.م) .
تحية وبعد،
ً
بصفتي رشيكا برشكة اس اس ام اللبنانية لألغذية ش.م.م .وبصفتي
رئيس مجلس اإلدارة وممث ًال لرشكة التنمية السياحية ش.م.ل .الرشيكة
ايضاً برشكة اس اس ام اللبنانية لالغذية ش.م.م .وعم ًال باحكام املادة 23
من املرسوم االشرتاعي رقم  35تاريخ  67/8/5وبأحكام املادة الخامسة
عرشة من النظام الداخيل للرشكة املذكورة جئنا مبوجب هذا الكتاب
وبصفتنا رشكاء ندعوكم لحضور الجمعية العمومية غري العادية املذكورة
التي ستنعقد برئاستي سنداً ألحكام املادة  15من النظام الداخيل يف متام
الساعة الخامسة من مساء يوم الخميس الواقع فيه تاريخ 2015/4/2
للبحث بجدول األعامل التايل:
 )1املصادقة عىل الحسابات للعام  2014وعىل أعامل اإلدارة واملدير عن
جميع السنوات السابقة سنداً ألحكام املادة  17من النظام الداخيل وسنداً
ألحكام املادة  21من املرسوم االشرتاعي رقم  35تاريخ .67/8/5
 )2توزيع األرباح سنداً ألحكام املادة العارشة من النظام الداخيل للرشكة.
 )3البحث يف ابراء ذمة املدير الحايل وتعيني مدير جديد سنداً ألحكام
املادتني الحادية عرشة والسابعة عرشة من النظام الداخيل وسنداً ألحكام
املادة السادسة عرشة من املرسوم االشرتاعي رقم  35تاريخ .67/8/5
 )4تعديل النظام الداخيل لجهة تعيني املدراء وعزلهم وتحديد مدة توليهم
مهام اإلدارة.
مع اإلشارة اىل انه يف حال مل يكتمل النصاب يف املوعد املحدد اعاله سيعقد
اجتامع آخر للجمعية يف نفس الوقت واملكان من يوم  2015/4/9ويعترب
االجتامع قانونياً مبن حرض.
وتفضلوا بقبول االحرتام
حسان عفيف الحلبي

إلعالناتكم الرسمية واملبوبة والوفيات
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رياضة

دوري أبطال أوروبا

نكهة الماضي بطموح الحاضر
يـحــل بــوروس ـيــا دورت ـمــونــد ضيفًا على
يوفنتوس ،الليلة (الساعة  21,45بتوقيت
بيروت) ،في دور الـ  16لدوري أبطال أوروبا
فــي مــواج ـهــة قــويــة تـحـمــل ذكــريــات
عام  1997عند تواجههما في النهائي
الذي فاز به دورتموند .مواجهة يكفي
اختصارها بأنها إيطالية  -ألمانية
حسن زين الدين
ال يمكن الحديث عن موقعة يوفنتوس
اإلي ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــي وض ـ ـ ـي ـ ـ ـفـ ـ ــه بـ ـ ــوروس ـ ـ ـيـ ـ ــا
دورتموند األملاني ،الليلة ،في ذهاب
دور الـ  16لدوري أبطال
أوروبـ ــا فــي ك ــرة ال ـقــدم،
مـ ــن دون ال ـ ـعـ ــودة إل ــى
الـتــاريــخ وتـحــديـدًا إلــى
ل ـقــائ ـه ـمــا ال ـش ـه ـي ــر فــي
نـهــائــي املـســابـقــة ذاتـهــا
ع ــام  ،1997عـلــى ملعب
«أومل ـ ـب ـ ـيـ ــاش ـ ـتـ ــاديـ ــون»
فــي ميونيخ ،يــوم غلب
األملان الطليان بثالثية
ح ـم ـلــت تــوق ـيــع ك ـ ــارل -
ه ــايـ ـن ــز ري ـ ــدل ـ ــه م ــرت ــن
والناشىء وقتها الرس
ريكن الــذي سجل هدفًا
رائعًا بتسديدة لوب في
إذا كان ملعب «يوفنتوس شباك الحارس أنجيلو
أرينا» سيحتضن مواجهة
بيروتزي ،مقابل هدف
قوية ،فإن ملعب «االتحاد» ،أليساندرو دل بييرو.
في التوقيت عينه ،سيكون فــي تـلــك الـلـيـلــة شهدت
املباراة مشاركة العبني
مسرحًا لموقعة نارية بين
ع ـ ـظ ـ ـمـ ــاء ف ـ ــي صـ ـف ــوف
مانشستر سيتي اإلنكليزي
ال ـف ــري ـق ــن مـ ــن ي ــورغ ــن
وضيفه برشلونة اإلسباني.
كــولــر وشتيفان رويتر
عنوان
وتحمل المواجهة
ومـ ـ ـ ـ ــات ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــاس س ـ ــام ـ ــر
اإلنكليزي
الثأر بالنسبة للفريق
وان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس م ـ ــول ـ ــر
الذي ّ
في
المسابقة
ودع
والـســويـســري شتيفان
شــابــويــزات مــع الفريق
دور الـ  16في الموسم
األص ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ــر ،وتـ ـ ـشـ ـ ـي ـ ــرو
الماضي أمام الفريق
ف ـ ـ ـيـ ـ ــرارا وال ـف ــرن ـس ـي ــن
الكاتالوني عندما خسر
دي ــدي ـي ــه دي ـش ــان وزي ــن
أمامه  2-0ذهابًا في
الدين زيدان والكرواتي
مانشستر و 2-1إيابًا في
أالن ب ـ ــوكـ ـ ـسـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــش
برشلونة.
وك ــريـ ـسـ ـتـ ـي ــان ف ـي ـي ــري
ودل بـ ـ ـيـ ـ ـي ـ ــرو مـ ـ ــع ال ـ ـ ـ
«بيانكونيري».
صحيح أن يوفنتوس كــان قد حصل
على لقب كأس االتحاد األوروبي عام
 1993بـفــوزه على دورتـمــونــد بالذات
وبـنـتـيـجــة كــاس ـحــة  ،1-6إال أن ليلة

موقعة نارية
في «االتحاد»

كارل  -هاينز ريدله بطل فوز دورتموند على يوفنتوس في نهائي األبطال عام ( 1997أرشيف)

نهائي «أوملبياشتاديون» دخلت في
سـجــات الــذكــريــات ال ـس ــوداء لليوفي
نظرًا ملــا تعنيه هــذه البطولة ،ونظرًا
ألن ف ــري ــق «ال ـس ـي ــدة ال ـع ـج ــوز» دخــل
املباراة وقتها بأفضلية الترشيحات،
إال أن األمل ــان ــي أوتـ ـم ــار هـيـتـسـفـيـلــد،
ّ
م ــدرب دورت ـمــونــد ،عــرف كيف يعطل
م ـفــات ـيــح الـ ـق ــوة ف ــي تـشـكـيـلــة املـ ــدرب
مارتشيللو ليبي.
هـ ـ ــذا املـ ــاضـ ــي سـ ـي ــرخ ــي بـ ـظ ــال ــه ،ال
ش ــك ،عـلــى ملعب «يــوفـنـتــوس أريـنــا»
ّ
وتبدلت
الليلة وإن تـغـ ّـيــرت األج ـيــال
األح ـ ــوال حـيــث إن م ــن ك ــان عـلــى قمة
ال ـ ـكـ ــرة األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،أي ي ــوف ـن ـت ــوس،
وقتها لــم يعد كــذلــك« .الـيــوفــي» عرف
تــراجـعــا كـبـيـرًا فــي الـسـنــوات الالحقة
على املستوى الـقــاري تــاركــا اللمعان
اإليـ ـط ــال ــي فـ ــي ال ـب ـط ــول ــة األوروب ـ ـيـ ــة
ً
ملـ ـي ــان ّاوال وت ــالـ ـي ــا إلنـ ـت ــر م ـيــانــو،
قبل أن يخفت بــريــق الـكــرة اإليطالية
ّ
برمتها على الساحة القارية .حتى ان
عودة يوفنتوس وسيطرته على الكرة

اإليطالية منذ  4سنوات لم «تصرفا»
أوروب ـي ــا ،إذ مـنــي «ال ـيــوفــي» بالفشل
في «التشامبيونز ليغ» وهذا ما جعل
عــامــات التعجب وال ـســؤال والحيرة
ترتسم حول بطل إيطاليا.
انطالقًا من هنا ،فــإن للمواجهة أمام
دورتموند في دور ال ـ  16هــذا املوسم
ً
أه ـم ـي ــة خ ــاص ــة ل ـل ـي ــوف ــي ،إذ ف ـضــا
عــن رغبته فــي الـثــأر مــن خصمه ،فإن
مباراتيه أمــام الفريق األملــانــي تعدان
بــوابـتــه نـحــو ال ـعــودة اوروب ـي ــا ،إذ إن
ع ـبــوره مــن عقبة دورت ـمــونــد سيمثل
ً
دفـعــا معنويًا هــائــا لفريق «السيدة
الـعـجــوز» لبقية املـشــوار فــي البطولة
هذا املوسم.
الـ ـ ـق ـ ــول ،كـ ـم ــا ي ــذه ــب إلـ ـي ــه ال ـب ـع ــض،
ب ـ ــأن م ـه ـمــة ي ــوف ـن ـت ــوس س ـه ـلــة أمـ ــام
دورتـ ـم ــون ــد يـ ـب ــدو خ ــاط ـئ ــا ،او عـلــى
األقل كان يمكن أن يكون كذلك لو كان
توقيت املباراة عندما كان دورتموند
ي ـت ـخ ـبــط ف ــي الـ ـه ــزائ ــم الـ ــواحـ ــدة تـلــو
ً
األخـ ــرى فــي ال ـ ــدوري األمل ــان ــي ،فـضــا

عــن فـقــدانــه الـعــديــد مــن نـجــومــه وفــي
م ـق ــدم ـه ــم مـ ــاركـ ــو روي ـ ـ ــس وإيـ ـلـ ـك ــاي
غ ــون ــدوغ ــان بـسـبــب اإلصـ ــابـ ــة .اال ان
تطورًا إيجابيًا ،تلقته مدينة تورينو
بـسـلـبـيــة ط ـب ـعــا ،ح ـص ــل ف ــي امل ــراح ــل
الـثــاث األخ ـيــرة فــي «البوندسليغا»
عبر تحقيق الفريق األصفر االنتصار
ً
فيها ،فضال عن اكتمال صفوفه للمرة
االولـ ـ ـ ــى ،ل ـي ــس هـ ــذا امل ــوس ــم ب ــل مـنــذ
املوسم املاضيّ ،
بدل املشهد تمامًا.
ال ــوض ــع إذًا ي ـبــدو مـخـتـلــف اآلن ،فال

يحمل يوفنتوس
مهمة اعادة البريق
للكرة االيطالية

دورتـ ـم ــون ــد ه ــو ذاتـ ـ ــه ق ـب ــل ش ـه ــر أو
قـبــل الـعـطـلــة الـشـتــويــة وال الـخـيــارات
املتاحة بني يدي املدرب يورغن كلوب
هي ذاتها ،إذ بات األخير يستند إلى
توليفة مميزة على امللعب وفي مقعد
ال ـبــدالء ،وفــي مقدمها روي ــس املتألق
دومــا وأب ـدًا ،والــذي مد فريقه بجرعة
م ـع ـن ــوي ــات ه ــائ ـل ــة ب ـت ـم ــدي ــده ع ـق ــده،
حيث استعاد ّدورتموند سرعة أدائه
وه ــذا مــا سـيـمــثــل ضـغـطــا عـلــى دفــاع
يــوف ـن ـتــوس ال ـب ـط ــيء ،ك ـمــا ال ـح ــال في
امل ـقــابــل ،مــع اإلزع ـ ــاج ال ــذي سيسببه
هجوم «اليوفي» بقيادة الفرنسي بول
بوغبا واألرجنتيني كــارلــوس تيفيز
واإلسباني ألفارو موراتا أو مواطنه
فــرنــانــدو يــورنـتــي لــدفــاع دورتـمــونــد
وحارسه رومان فايدنفلر.
لكن ،للتذكير ،هي قبل كل شيء معركة
إيطالية  -أملانية الليلة فــي تورينو.
هذا العنوان يبدو كافيًا الستخالص
مضمون ما ستكون عليه بقية القصة
في امليدان.

الدوري األميركي للمحترفين

جيمس يتخطى نجم طفولته أيفرسون

جيمس صاعدًا للتسجيل في سلة نيويورك (أ ف ب)

واص ــل «امل ـلــك» لـيـبــرون جيمس تألقه
وق ــاد فــريـقــه كليفالند كــافــالـيـيــرز الــى
ال ـفــوز عـلــى مضيفه نـيــويــورك نيكس
 ،83-101في الدوري األميركي الشمالي
للمحترفني في كرة السلة.
وسجل جيمس  18نقطة رافعًا رصيده
الى  24383نقطة منذ بدايته في الدوري
االم ـي ــرك ــي لـلـمـحـتــرفــن ق ـبــل  12عــامــا
ليرتقي الــى املــركــز ال ـ  22فــي الترتيب
الـتــاريـخــي ل ـهــدافــي ال ـ ــدوري متخطيًا
نجم طفولته هداف فيالدلفيا سفنتي
سيكسرز السابق الن أيفرسون.
ويبلغ معدل افضل العب في الدوري 4
مرات حتى اآلن 27,4 ،نقطة في املباراة
الــواحــدة منذ بــدايــة مسيرته اي ثالث
افضل معدل في التاريخ خلف مايكل

ج ـ ــوردان ( 30,12نـقـطــة ف ــي املـ ـب ــاراة)
وويلت تشامبرالين ( 30,07نقطة في
املباراة).
وبات جيمس على بعد  122نقطة عن
املركز الـ  21الذي يحتله زميله السابق
في ميامي هيت راي ألن.
وب ـ ــرز كـ ــايـ ــري اي ــرف ـي ـن ــغ فـ ــي ص ـفــوف
كليفالند كافالييرز ايـضــا بتسجيله
 18ن ـق ـطــة ،ام ــا ف ــي ص ـف ــوف ال ـخــاســر،
فكان النغستون غالواي افضل مسجل
برصيد  13نقطة.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــاد راس ـ ـ ـ ـ ـ ــل وسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـب ـ ـ ــروك ف ــريـ ـق ــه
اوك ــاه ــوم ــا سـيـتــي ث ــان ــدر إل ــى ال ـفــوز
مـ ـج ــددًا ف ــي ظ ــل غـ ـي ــاب زم ـي ـل ــه كـيـفــن
دوران ـ ــت بـسـبــب اإلص ــاب ــة وجـ ــاء على
حساب دنفر ناغتس .94-119

وت ــأل ــق وسـ ـتـ ـب ــروك بـتـحـقـيـقــه «دابـ ــل
داب ـ ــل» ،حـيــث سـجــل  21نـقـطــة م ــع 17
تمريرة حاسمة ،علمًا بأنه كان قريبًا
مــن الـثــاثـيــة امل ــزدوج ــة «تــريـبــل داب ــل»
ألنه حقق  8متابعات.
في املقابل ،كــان تــاي الوســون األفضل
ل ــدى دن ـفــر بـ ـ  17نـقـطــة لــم تـكــن كافية
لتجنيب فريقه الخسارة الـ  35في 55
مباراة.
وف ـ ــي ب ــاق ــي امل ـ ـبـ ــاريـ ــات ،ف ـ ــاز اتــان ـت ــا
هوكس على ميلووكي باكس ،86-97
ودي ـتــرويــت بيستونز عـلــى واشـنـطــن
ويـ ـ ــزاردز  ،89-106وان ــدي ــان ــا بــايـســرز
على غولدن ستايت ووري ــرز ،98-104
واورالنـ ـ ـ ـ ــدو م ــاج ـي ــك ع ـل ــى فـيــادلـفـيــا
سـفـنـتــي سـيـكـســرز  ،98-103وداالس

مــافــريـكــس عـلــى ت ـشــارلــوت هــورنـتــس
 ،81-92وبورتالند ترايل باليزرز على
م ـم ـف ـيــس غ ــري ــزل ـي ــس  ،93-92ول ــوس
انجلس اليكرز على بوسطن سلتيكس
 111-118بعد التمديد.
وهنا برنامج مباريات اليوم :كليفالند
كافالييرز  -نيويورك نيكس ،اتالنتا
هــوكــس  -ميلووكي بــاكــس ،واشنطن
ويزاردز  -ديترويت بيستونز ،غولدن
س ـتــايــت ووريـ ـ ــرز  -ان ــدي ــان ــا بــاي ـســرز،
فيالدلفيا سفنتي سيكسرز  -اورالندو
مــاج ـيــك ،دن ـفــر نــاغ ـتــس  -اوكــاهــومــا
سـيـتــي ث ــان ــدر ،ت ـشــارلــوت هــورنـتــس -
داالس مافريكس ،ممفيس غريزليس
 بــورتــانــد تــرايــل ب ــاي ــزرز ،بوسطنسلتيكس  -لوس انجلس اليكرز.
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رياضة

كأس االتحاد اآلسيوي

أخبار رياضية

النجمة ضيفًا في الكويت والسالم في األردن
ينطلق اليوم دور املجموعات من مسابقة
كأس االتحاد اآلسيوي حيث سيتنافس
 32فــريـقــا مــن غ ــرب آسـيــا وشــرقـهــا على
اللقب القاري .لبنان سيكون حاضرًا في
البطولة عبر بطل الدوري النجمة وبطل
الـ ـك ــأس الـ ـس ــام زغ ــرت ــا الـ ـ ــذي ي ـخــوض
امل ـنــاف ـســات ل ـل ـمــرة األول ـ ــى ف ــي تــاري ـخــه.
ويلعب الـســام ضمن املجموعة األولــى
الــى جــانــب الــوحــدات األردن ــي والــوحــدة
ال ـ ـسـ ــوري وال ـن ـه ـض ــة ال ـع ـم ــان ــي .وي ـحــل
السالم ضيفًا على الــوحــدات اليوم عند
الساعة  18.00بتوقيت بيروت.
وعقد أمس مؤتمر صحافي في العاصمة
األردنية ّ
عمان حيث اعتبر مدرب السالم
ال ـه ــول ـن ــدي ب ـي ـتــر م ــان ــدرت ـس ـم ــا أنـ ــه «ال
يوجد ما نخسره أمــام الــوحــدات ،فنحن
ن ـل ـعــب أمـ ـ ــام ف ــري ــق ك ـب ـي ــر ،وأي نـتـيـجــة
سنحققها ستكون جيدة بالنسبة إلينا
حتى وإن عدنا بالخسارة ،وبكل تأكيد
اللعب أم ــام الــوحــدات سيزيد مــن خبرة
العبي فريقي».
ويلعب ضمن املجموعة عينها الوحدة
السوري مع النهضة العماني اليوم عند
الساعة .17.00
ّ
ف ــي امل ـج ـمــوعــة ال ــرابـ ـع ــة ،ي ـح ــل الـنـجـمــة

مدرب النجمة ثيو بوكير والقائد عباس عطوي خالل المؤتمر الصحافي

لكرة القدم ،على رغم فارق االمكانات بني
الناديني الشقيقني.
وأض ــاف بــوكـيــر ،فــي املــؤتـمــر الصحافي
ال ـ ــذي ع ـقــد أم ـ ــس ،أن ال ـف ــري ــق الـلـبـنــانــي
سيفتقد النيجيري غــودويــن ايــزي الــذي
لــم يـشــف مــن االص ــاب ــة ب ـعــد ،إضــافــة إلــى
حسن املحمد املريض ،الذي لم يتمكن من
الحضور إلى الكويت .وأضاف« :سنحاول
تعويض هــذا الغياب باللعب الجماعي،

ضيفًا على الكويت الكويتي عند الساعة
 17.30بتوقيت ب ـيــروت ،فــي حــن يلعب
ال ــرف ــاع ال ـب ـحــري ـنــي م ــع ضـيـفــه الـجـيــش
السوري غدًا األربعاء.
وأك ــد املــديــر الـفـنــي لـفــريــق الـنـجـمــة ثيو
بــوكـيــر أن ال ـفــريــق ل ــم ي ــأت إل ــى الـكــويــت
إال لتقديم عــرض جيد وتحقيق نتيجة
إيـ ـج ــابـ ـي ــة وت ـ ـعـ ــزيـ ــز ح ـ ـضـ ــور الـ ـف ــري ــق
الـلـبـنــانــي ف ــي ك ــأس االتـ ـح ــاد اآلس ـي ــوي

نتائج اللوتو اللبناني
18 40 36 32 21 6 4
جــرى مـســاء أمــس سحب الـلــوتــو اللبناني
لإلصدار الرقم  1277وجاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرق ــام الــرابـحــة40 - 36 - 32 - 21 - 6 - 4 :
الرقم اإلضافي18 :
¶ املرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة: عدد الشبكات الرابحة: الجائزة اإلفرادية لكل شبكة:¶ املــرتـبــة الثانية (خمسة أرق ــام مــع الرقم
اإلضافي):
 قيمة الـجــوائــز اإلجـمــالـيــة حسب املرتبة: 491.495.659ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة1 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة491.495.659 :ل .ل.
¶ املرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 قيمة الـجــوائــز اإلجـمــالـيــة حسب املرتبة: 50.019.210ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة14 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة3.572.801 :ل .ل.
¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلج ـمــال ـيــة حـســب املــرتـبــة:
 50.019.210ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 860 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 58.162 :ل.ل.¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قيمة الـجــوائــز اإلجـمــالـيــة حسب املرتبة: 106.728.000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 13.341 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األولى واملنقولةللسحب املقبل 823.263.314 :ل .ل.
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل:
نتائج زيد
جـ ــرى م ـس ــاء أمـ ــس س ـحــب زيـ ــد رقـ ــم 1277
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح68428 :
¶ الجائزة االولى:
 قيمة الجوائز اإلجمالية 28.461.027 :ل.ل.
 عدد األوراق الرابحة: الجائزة اإلفرادية لكل ورقة:¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.8428 :
 الجائزة اإلفرادية 450.000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.428 :
¶ الجائزة اإلفرادية 45.000 :ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.28 :
 الجائزة اإلفرادية 4.000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل25.000.000 :
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فتيات لبنان بطالت العرب

أح ــرز منتخ ــب لبن ــان للفتي ــات ف ــي ك ــرة الق ــدم
لق ــب كأس الع ــرب بف ــوزه عل ــى جيبوت ــي 0 - 1
ف ــي قط ــر .وس ـ ّـجلت حن ــن تمي ــم ه ــدف الف ــوز
ملنتخبن ــا .ويع ــد اللق ــب العرب ــي إنج ــازًا لك ــرة
القدم النس ــائية اللبناني ــة التي تحتاج الى الكثير
م ــن العم ــل لك ــي تناف ــس نظيراته ــا ف ــي ال ــدول
املج ــاورة.

وال س ـي ـمــا أن ـن ــا ن ــواج ــه ال ـك ــوي ــت ال ـقــوي
وأحد فرق الصدارة في الدوري الكويتي.
بالطبع مهمتنا لــن تـكــون سـهـلــة ،لكننا
سنحاول احتواء مفاتيح اللعب الكويتية
والحد من خطورتها» .وأوضــح« :لم نقم
بــأي اسـتـعــداد خــاص لـهــذه امل ـب ــاراة ،لكن
علينا أال ننسى فــارق االمكانات ،فنادي
ال ـكــويــت يـسـبــق ن ــادي الـنـجـمــة بــأشــواط
على مختلف املـسـتــويــات» .ولفت بوكير
إلى أنه لم يحضر في املنطقة العربية إال
ألنــه يؤمن بـقــدرات الــاعــب العربي الــذي
يـمـلــك االم ـك ــان ــات واملـ ـه ــارة ل ـكــن ينقصه
االلتزام االحترافي بسبب بعض العادات
املجتمعية.
وختم بوكير« :نحن سعيدون بوجودنا
فــي ال ـكــويــت ،وه ــذه امل ـب ــاراة هــي واح ــدة
من  6لقاءات سنخوضها في املجموعة
اآلس ـيــويــة الــراب ـعــة ،وبــالـتــالــي لــن تكون
نـتـيـجـتـهــا حــاس ـمــة ف ــي ت ـحــديــد مصير
الفريق فــي املــراحــل املقبلة ،علمًا بأنني
أؤمن بهذا الفريق وقدراته».
وفي باقي املباريات اليوم ،يلعب ضمن
املجموعة الثانية الـشــرطــة الـعــراقــي مع
ال ـحــد الـبـحــريـنــي ،وال ـتــرجــي واد نيص
الفلسطيني مع الجزيرة األردني.

فوز هومنتمن على هوبس

ف ــاز هومنتم ــن عل ــى هوب ــس ( 77 - 85األرب ــاع
 ،)77 - 85 ،49 - 70 ،33 - 50 ،16 - 24ف ــي
خت ــام املرحل ــة الس ــابعة قب ــل األخي ــرة م ــن إياب
ال ــدوري املنتظ ــم ف ــي بطول ــة لبن ــان لك ــرة الس ــلة.
وكان أفض ــل مس ـ ّـجل م ــن هومنتم ــن االميركي
رش ــاد ماكنت ــس ب ـ ـ  25نقطة ،فيم ــا كان مواطنه
تاي ــرون نيلس ــون األفض ــل ف ــي هوب ــس ب ـ ـ 31
نقط ــة و 14متابع ــة.

تأجيل األسبوع الدولي للتزلج

عق ــد االتح ــاد اللبناني للتزلج على الثلج جلس ــة
طارئ ــة األح ــد ،وق ـ ّـرر تأجي ــل األس ــبوع الدول ــي
الراب ــع والعش ــرين ال ــذي س ــيقام برعاي ــة قائ ــد
الجي ــش اللبنان ــي العماد قهوج ــي إلى الفترة من
 12حت ــى  15آذار املقب ــل وذل ــك ألس ــباب تقني ــة
وخارج ــة ع ــن إرادة االتح ــاد.

استراحة
1933 sudoku
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أفقيا
 -1أعلى رتبة في الجيش األملاني خالل الحرب العاملية الثانية –  -2عاصمة الدانمارك –  -3حني
ووقــت – ضمير منفصل –  -4صفة صاحب املوهبة كالشاعر والكاتب واملـطــرب واملوسيقي
واملمثل – عالم الوجود –  -5اإلسم الصيني ملؤسس األمبراطورية املغولية جانكيزخان – -6
بحر – كتلة من عجني تخبز في الفرن – نوتة موسيقية –  -7بلدان وأمم – خنزير ّبري – أحرف
ُ
متشابهة –  -8اتضح وظهر – تقال في لعبة الطاولة –  -9ناصرها وآزره ــا وعاضدها – إله
الحرب عند الرومان أو شهر آذار باألجنبية –  -10مركز دورة عاملية لكرة املضرب في الواليات
املتحدة األميركية

عموديًا

ّ
 -1حل العقدة – نادر الوجود أو عمل ال نظير له – للتأفف –  -2وحدة النقد في الصني – شركة
نفط عاملية –  -3أنــاث األســد – ماركة سيارات –  -4فيلم ألم كلثوم أو عمالت عربية أو جارية
ّ
ّ
ومزقها بأسنانه –  -5أعمال وأشغال ّ
حرة
ليحيى البرمكي غنت للرشيد – عض الكلب الفريسة
– لون الحمرة ليس بناصع – حرف نصب –  -6متشابهان – نسبة الى مواطن من بلد خليجي
ّ
واتسع العيش – يبس ونشف – جعل األمالك الخاصة ملكًا للدولة –  -8قام بهجوم
–  -7طاب
واســع – حرف نصب – ماركة آالت موسيقية –  -9ماركة سيارات – جــواب على السؤال – -10
مدينة فرنسية – عاصمة بولندا

أفقيا

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.
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مشاهير

حلول الشبكة السابقة

1

 -1ضهر القضيب – ُ -2حر – سيبيريا –  -3ريكاردوس –  -4روما – فا – ّ -5
نم – فيل –  -6ليتل –
اللفت –  -7غرينادا – اب –  -8رع – ّ
أبي – كال –  -9دندن –  -10بحيرة طبرية

عموديًا
حر – الغراب –  -2ضرير – يرع –  -3كويتي – كي – ّ -4
ّ -1
رسام – لنا –  -5إيران – إبرة –  -6لبد
قيوم – ال – دب –  -8ضرس – فل – ك ن ر –  -9ي ي – فيفالدي –  -10باب ّ
– مادي – ّ -7
التبانة

حل الشبكة 1932
1

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

1933
7

8

9

10

11

ّ
بإسمه
إشتهرمعروفة
شوكوال
شركة
ومالك
إيطالي
صناعي
بمراسالته مع
.)1949
(-1862
()2015-1925مصر
لملك بريطانيا في
األعلى
الممثل
األولى
العالمية
2012الحرب
عامخالل
األوروبية.علي
مكة حسين بن
شريف
الشركة الى  19مليار
مبيعات
وصلت
القارة
في
= 11+4+9
أحزان ■
املهرب ■■= 7+10+5+1
حسن= الصوت
 = 3+8+2+6طائر
سهلأنت
= 11+9
يبرطل ■
= 7+3+10+2
8+6+1+5+4
دوالر
الفهم
باألجنبية

حل الشبكة الماضية :خالد المريخي
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اعالنات
إعالنات األخبار
◄◄ مبوب
رسمية►►
اعلان خاص من جريدة األخبار
تفيـد «شركة أخبار
بيروت ش .م .ل»
الناشـرة لجريدة

بـان عقـد التمثيـل اإلعالني الحصري مع شـركة
«بروموفيكس» تنتهي
صالحياتـه بتاريـخ  31كانون الثاني .2015
وعليه ،وابتداء من  1شـباط  2015سـوف
يكـون بمقـدور جميع الشـركات اإلعالنية والزبائـن التعامل معها
مباشـرة مـن داخـل وخارج لبنان عبـر اإلتصال على الرقم:
 00961-1-759500أو عبـر البريد اإللكتروني:
ads@al-akhbar.com

مطلوب
شركة GT GROUP
INTERNATIONAL S.A.L
تطلب مديرة مبيعات خبرة  5سنوات
في مجال بيع األدوات المنزلية
الكهربائية وااللكترونية
info@gtgi.com.lb

إلعالناتكم الرسمية
واملبوبة والوفيات

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

الثالثاء  24شباط  2015العدد 2526

◄ مبوب األخبار ►

برنامج مخترص للحج
رجال اﻷعامل
10أيام (بشكل ظاهر) من  16.9.2015اىل 26.9.2015
اﻹقامة املدينة املنورة فندق دار اﻹميان أنرتكونتيننتال
ومكة املكرمة بجوار الكعبة مبارشة فندق هيلتون
وخيار ثاين فندق كروندكورال  600مرت من الكعبة

للبيع
بدون وسيط وبداعي
السفر شقة  118م.م.
في النويري ،بناء
جديد03/288770 .
Electrical and
Mechanical Foremen with minimum 7
years experience – required for consultant
.site supervision
Send CV to hr@pdammous.com

اعالنات
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ثقافة وناس

مايكل كيتون
في مشهد
من «بيردمان»

ومحطات عدة شهدتها الدورة الـ  ٨٧من االحتفال الذي احتضنه «مسرح دولبي» في لوس أنجليس أول من
سينما لحظات ّ
أمس .األكيد أن السينمائي المكسيكي الذي أعلن والدة جديدة في فيلمه «بيردمان» ،نال حصة األسد من التتويجات،
فيما دخلت جوليان مور التاريخ بوصفها ثاني ممثلة بعد جولييت بينوش تنال جوائز التمثيل الخمس األبرز عالميًا

إيناريتو ملكًا على عرش األوسكار
عثمان تزغارت
ن ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـسـ ـ ـيـ ـ ـنـ ـ ـم ـ ــائ ـ ــي املـ ـكـ ـسـ ـيـ ـك ــي
أل ـي ـخــانــدرو غــونــزال ـيــس إيـنــاريـتــو
حـصــة األس ــد فــي جــوائــز األوس ـكــار
ف ــي دورتـ ـه ــا الـ ـ ـ  ٨٧أول م ــن أم ــس،
فـ ـ ـخـ ـ ـط ـ ــف فـ ـ ـيـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــه «ب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــردمـ ـ ـ ــان»
الـ ـج ــائ ــزت ــن ال ــرئ ـي ـس ـي ـت ــن :أف ـض ــل
فـيـلــم وأف ـض ــل إخ ـ ــراج ،إض ــاف ــة إلــى
جــائــزتــي أفـضــل سـيـنــاريــو (تــوقـيــع
اي ـنــاري ـتــو) ،وأف ـضــل تـصــويــر تحت
إدارة مــواطـنــه إيـمــانــويــل لوببزكي
مــديــر التصوير املكسيكي الشهير
ال ــذي كــان قــد أح ــرز األوس ـكــار ذاتــه
ال ـ ـعـ ـ ـ�ام امل ـ ـ�اض ـ ـ�ي ع ـ ـ�ن ف ـيـ ـلـ ـ�م �Grav
 ityل ـل ـم ـخ ــرج أل ـف ــون ـس ــو ك ـ ـ ــوارون.
بـ ـه ــذا الـ ـنـ ـج ــاح ،يـ ـك ـ َّـرس اي ـن ــاري ـت ــو
فـ ـ ــي مـ ـ ـص ـ ــاف كـ ـ ـب ـ ــار صـ ـ ـن ـ ــاع الـ ـف ــن
ّ
ال ـســابــع ،رغ ــم أن ــه سـيـنـمــائــي م ـقــل.
م ـ ـنـ ــذ اك ـ ـت ـ ـشـ ــافـ ــه ض ـ ـمـ ــن «أسـ ـ ـب ـ ــوع
ال ـن ـق ــاد» ف ــي «ك ـ ــان» ع ــام  ،٢٠٠٠لــم
ي ـقــدم س ــوى خـمـســة أف ــام .فــي تلك
ال ـس ـن ــة ،ح ـص ــدت ب ــاك ــورت ــه «ال ـحــب
كلب» جائزة النقاد ،وألهب الفيلم
ال ـك ــروازي ــت إي ــذان ــا ب ـم ـيــاد مـخــرج
سـيـكــون ذا ش ــأن .وت ــأك ــدت مــوهـبــة
إيـ ـن ــاريـ ـت ــو وب ـص ـم ـت ــه االخ ــراجـ ـي ــة
ت ـب ــاع ــا ف ــي « 21غـ ــرامـ ــا» (أوسـ ـك ــار
أف ـض ــل م ـم ـثــل ل ـش ــون بـ ــن ،وس ـي ــزار
أفـ ـ ـض ـ ــل فـ ـيـ ـل ــم أج ـ ـن ـ ـبـ ــي ،)٢٠٠٣ -
و«بابل» ( ،)٢٠٠٦و( biutifulجائزة
اف ـضــل مـمـثــل لـخــافـيـيــر ب ــاردي ــم في
«كان» .)٢٠١٠ -
جمعت بني كل تلك األفالم املصائر
امل ـت ـش ــاب ـك ــة ألب ـط ــال ـه ــا امل ـس ـحــوقــن
الذي يواجهون أوضاعًا تراجيدية

بـ ــال ـ ـغـ ــة ال ـ ـ ـق ـ ـ ـسـ ـ ــوة .وإذا ب ــاملـ ـعـ ـل ــم
امل ـك ـس ـي ـكــي يـ ـط ــرح الـ ــدرامـ ــا جــان ـبــا
ف ــي ج ــدي ــده  Birdmanل ـي ـطــرق بــاب
ال ـكــوم ـيــديــا ال ـ ـسـ ــوداء ،مـ ـص ـ ّـورًا فــي
قــالــب ســاخــر الـتـمــزق النفسي الــذي
يـ ـع ــانـ ـي ــه نـ ـج ــم سـ ــابـ ــق م ـ ــن ن ـج ــوم
أف ـ ــام األبـ ـط ــال ص ــان ـع ــي الـ ـخ ــوارق
ال ـهــول ـيــوديــن ي ـصــل إل ــى ال ـق ـمــة ثم
ت ـت ــراج ــع ش ـه ــرت ــه ت ــدري ـج ــا إلـ ــى أن
ينساه الجميع .وإذا بــه يـحــاول أن
ي ـعــود إل ــى الــواج ـهــة لـكــن مــن خــال
حبه األول :املسرح.
ي ـخ ـتــار م ـســرح «ب ـ ـ ــرودواي» ال ـجــاد
واملـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ـق ـ ـ ــف .وال ي ـ ـك ـ ـت ـ ـفـ ــي الـ ـفـ ـيـ ـل ــم
ب ــالـ ـسـ ـخ ــري ــة مـ ـ ــن سـ ـطـ ـحـ ـي ــة أفـ ـ ــام
ال ـح ــرك ــة ال ـه ــول ـي ــودي ــة ال ـت ــي تـسـفــه
ال ــذائـ ـق ــة ال ـف ـن ـي ــة ،بـ ــل ي ـل ـق ــي أي ـض ــا
نـ ـظ ــرة ن ـق ــدي ــة الذع ـ ــة ع ـل ــى ال ــوس ــط
املـ ـس ــرح ــي املـ ـتـ ـث ــاق ــف ،سـ ــاخـ ــرًا مــن
ن ـق ــاد «ب ـ ـ ـ ــرودواي» ال ــذي ــن ال يـمـكــن
أن ي ـجــروا ح ــوارًا صـحــافـيــا ويــدلــوا
بتعليق فـنــي مــن دون االسـتـشـهــاد
بـ ـ ـ ــروالن ب ـ ـ ــارت أو مـ ـيـ ـش ــال ف ــوك ــو!
ي ـك ـت ـســب ال ـف ـي ـلــم صــدق ـيــة أك ـب ــر مــن
خـ ــال إسـ ـن ــاد ب ـطــول ـتــه الـ ــى الـنـجــم
ال ـه ــول ـي ــودي مــاي ـكــل ك ـي ـت ــون ،ال ــذي
سبق أن تقمص دور «باتمان» على
الشاشة ،ثم أفل َنجمه تدريجًا ،ولم
ي ـق ــدم أي ع ـم ــل ذا شـ ــأن م ـن ــذ ع ـقــد.
كانت عــودة كيتون املوفقة في هذا
الفيلم تستحق ـ بــا شــك ـ أوسـكــار
أف ـضــل مـمـثــل ف ــي دور رئ ـي ــس .لكن
م ــواطـ ـن ــه الـ ـنـ ـج ــم إي ـ ـ ــدي ري ــدم ــاي ــن
خطف منه الجائزة عن أدائه املبهر
فــي دور عــالــم الــريــاضـيــات ستيفن
هــوكـيـنــغ فــي فـيـلــم «ن ـظــريــة عــن كل

شـ ـ ــيء» ل ـل ـم ـخ ــرج ج ـي ـم ــس م ـ ــارش.
أمـ ــا ج ــائ ــزة أف ـض ــل م ـم ـثــل ف ــي دور
ثـ ــانـ ــوي ،ف ـق ــد م ـن ـحــت ل ـل ـن ـجــم ج ــي.
كـ ــي س ــايـ ـم ــون ــز عـ ــن أدائ ـ ـ ـ ــه امل ـب ـه ــر
فـ ــي دور م ـ ـ ــدرس م ــوس ـي ـق ــى ب ــال ــغ
القسوة في فيلم  whiplashللمخرج
دامـ ـ ـي ـ ــان ش ـ ــازي ـ ــل .وعـ ـ ـ ــادت ج ــائ ــزة
أفضل ممثلة الــى النجمة جوليان
م ــور ف ــي دور ام ـ ــرأة ت ــواج ــه مــرض
الــزهــايـمــر فــي فيلم  Still Aliceمن
إخـ ـ ـ ــراج ري ـ ـت ـ ـشـ ــارد غـ ــاتـ ــزر ووش
ويستمورلند .ويأتي هذا األوسكار

لحظة نضالية مؤثرة تمثلت في
الحماسة التي رافقت منح أوسكار
أفضل وثائقي لـ citizenfour
بعد أشـهــر على إحــراز مــور جائزة
أف ـضــل مـمـثـلــة ف ــي «م ـهــرجــان ك ــان»
عــن دوره ــا فــي فيلم «خــرائــط نحو
النجوم» للكندي ديفيد كروننبرغ.
وبــذلــك تـكــون مــور ثــانــي ممثلة في
ت ــاري ــخ ال ـس ـي ـن ـمــا ،ب ـع ــد ال ـفــرن ـس ـيــة
ج ــول ـي ـي ــت بـ ـيـ ـن ــوش ،تـ ـن ــال ج ــوائ ــز
ال ـت ـم ـث ـي ــل ال ـخ ـم ــس األب ـ ـ ــرز ع ــامل ـي ــا:
األوسكار والغولدن غلوب وجوائز
أفضل تمثيل في مهرجانات «كان»
و«برلني» و«البندقية».
جائزة افضل ممثلة في دور ثانوي
اسـتـقـطـبــت األضـ ـ ــواء ه ــي األخـ ــرى،
إذ عـ ـ ــادت ال ـ ــى امل ـم ـث ـل ــة األم ـي ــرك ـي ــة
ً
باتريسيا أركيت التي غابت طويال
عــن الـشــاشــة لتسجل ع ــودة موقفة
ف ـ ــي فـ ـيـ ـل ــم  Boyhoodل ــريـ ـتـ ـش ــارد

لينكالتر .فيلم تجريبي اقــرب الى
«الـبـيــرفــورمــانــس» مـنــه إل ــى العمل
الـسـيـنـمــائــي الـتـقـيـلــدي ،اذ أخـضــع
ال ـس ـي ـن ـمــائــي االمـ ـي ــرك ــي امل ـشــاكــس
أبطال  Boyhoodإلى رقابة كاميراه
بـشـكــل ي ــوم ــي ع ـلــى م ــدى  ١٢سـنــة.
من خالل تقدمهم في العمر ،حاول
أن يــرصــد آثــار الــزمــن الــذي يمضي
واألحـ ـ ـ ـ ــام ال ـ ـتـ ــي تـ ــولـ ــد واملـ ـص ــائ ــر
ال ـتــي تـتـشــابــك ف ــي خ ـص ـمــه .ليست
هــذه املــرة األولــى التي ترصد فيها
كــامـيــرا لـيـنـكــاتــر آث ــار الــزمــن الــذي
يمضي .في ثالثيته «قبل الشروق»
(« )١٩٩٥قبل املغيب» (« )٢٠٠٤قبل
منتصف الـلـيــل» ( ،)٢٠١٣تــابــع ١٨
سنة فــي الحياة العاطفية لبطليه
جــولــي ديلبي وايـثــن هــوك ،منذ أن
تعرفا إلى بعضهما وهما طالبان
شــابــان لـغــايــة أزم ــة األرب ـع ــن الـتــي
يواجه هزاتها أي زوجني!
م ــن ال ـف ـق ــرات امل ـم ـي ــزة ف ــي أوس ـك ــار
 ٢٠١٥ف ــوز فـيـلــم «ف ـنــدق بــودابـســت
الكبير» لويس أندرسون بالجوائز
ال ـت ـق ـن ـيــة األربـ ـ ــع ال ــرئ ـي ـس ــة (أف ـض ــل
ت ـص ـم ـيــم أزيـ ـ ـ ــاء ،وأفـ ـض ــل م ــاك ـي ــاج
وشعر ،وأفضل موسيقى تصويرية
أص ـل ـي ــة ،وأفـ ـض ــل ت ـص ـم ـيــم إن ـت ــاج)
فيما فاز فيلم The Imitation Game
(ل ـع ـبــة امل ـح ــاك ــاة ـ ـ ـ إخ ـ ــراج مــورتــن
تـيـلــدوم) بـجــائــزة أفـضــل سيناريو
مـ ـقـ ـتـ ـب ــس ،ون ـ ــال ـ ــت أغـ ـنـ ـي ــة «ج ـس ــر
ـا» أوس ـ ـ ـكـ ـ ــار أف ـ ـضـ ــل أغـ ـنـ ـي ــة.
سـ ـلـ ـم ـ ّ
ع ـل ـم ــا أنـ ـ ــه تـ ــم ت ــأل ـي ـف ـه ــا خـصـيـصــا
لفيلم آف ــا دوفـيــرنــي «سـلـمــا» الــذي
يـ ـسـ ـتـ ـعـ ـي ــد املـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــرة الـ ـت ــاريـ ـخـ ـي ــة
ملـ ــارتـ ــن ل ــوث ــر ك ـي ـن ــغ بـ ــن مــدي ـن ـتــي

«سلما» و»مونتغومري» للمطالبة
بــاملـســاواة فــي الـحـقــوق املــدنـيــة بني
الـبـيــض وال ـس ــود .واسـتـقـبـلــت هــذه
ال ـج ــائ ــزة ب ـح ـف ــاوة ك ـب ـيــرة م ــن قـبــل
ال ـح ــاض ــري ــن ،ع ـل ــى خ ـل ـف ـيــة ال ـج ــدل
الــذي رافــق الترشيحات لألوسكار
ه ــذه ال ـس ـن ــة ،إذ طــال ـبــت جـمـعـيــات
ال ـ ـ ـ ــدف ـ ـ ـ ــاع ع ـ ـ ــن ال ـ ـ ـح ـ ـ ـقـ ـ ــوق املـ ــدن ـ ـيـ ــة
بـمـقــاطـعــة الـحـفــل بـسـبــب غ ـيــاب أي
مـمـثـلــن أو سـيـنـمــائـيــن س ــود هــذه
الـ ـسـ ـن ــة مـ ــن ق ــائـ ـم ــة ال ـت ــرش ـي ـح ــات.
وشهد الحفل لحظة نضالية أخرى
مــؤثــرة تـمـثـلــت فــي الـحـمــاســة الـتــي
راف ـق ــت م ـنــح أوسـ ـك ــار اف ـض ــل فـيـلــم
وثائقي لـ  citizenfourالذي صورت
من خالله السينمائية لــورا بواترا
م ــن ال ــداخ ــل ق ـصــة ادوارد س ـنــودن
الـ ـ ــذي س ـ ــرب م ــاي ــن ال ــوث ــائ ــق عــن
فـضــائــح التجسس الـتــي تـقــوم بها
وكالة األمن القومي األميركي.
وخـ ــافـ ــا ملـ ــا ك ـ ــان م ـت ــوق ـع ــا ،أف ـل ـتــت
جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي
م ــن رائ ـع ــة عـبــد الــرح ـمــن سـيـســاكــو
«تـمـبـكـتــو» ال ـتــي كــانــت ق ــد خطفت
 ٧جــوائــز «سـيــزار» فــي فرنسا ليلة
ال ـج ـم ـع ــة .وذه ـ ــب أوس ـ ـكـ ــار ال ـف ـي ـلــم
األجـ ـنـ ـب ــي ال ـ ــى «إي ـ ـ ـ ــدا» ل ـل ـبــول ـنــدي
باول بوليكوفسكي.
َّ
مصور باألبيض واألســود،
شريط
يـضــاف إلــى عــدد ن ــادر مــن األعـمــال
املماثلة التي حازت األوسكار ،رغم
إلـغــاء فئة أفــام األبـيــض واالس ــود،
م ـن ــذ س ـت ــة عـ ـق ــود ،م ــن «دم ب ـ ــارد»
ً
اللفريد هيتشكوك ( )١٩٦٧وصوال
ال ـ ـ ــى «ال ـ ـف ـ ـن ـ ــان» ( )2011مل ـي ـش ــال
هازانافيشيوس.
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ّ
ّ
ّ
أبعد من حرية الفنان ...إنها حربنا المشتركة على االنحطاط
بالمرصاد

بيار أبي صعب
كال ليست زوبعة في فنجان! ما بات
ّ
خليل» ّ ،أخطر
«قضية
يعرف بـ
شربل ّ
ّ
من أن نقلل من أهميته ،ظنًا منا أننا
نستوعب االحتقان ،ونهرب إلى حل
توفيقي بني «طرفني متنازعني» .كال،
ليست املـســألــة بـهــذه الـبـســاطــة ،وكل
واملقدسات
من يسعى إلى زج الدين
ّ
ف ــي ق ـض ــاي ــا س ـي ــاس ـ ّـيــة ب ـح ـت ــة ،إن ـم ــا
يــرتـكــب ـ ـ ـ مــن حـيــث ال يـ ــدري ،أو عن
س ــاب ــق ت ـ ـصـ ـ ّـور وت ـص ـم ـي ــم ـ ـ ـ ـ ـ ث ــاث ــة
أخطاء قاتلة.
الخطأ ّ
األول ،و«األب ـســط» ّ
ربـمــا ،هو
تراجع سافر لحريات مكتسبة ،رغم
أنف النظام االقطاعي ـ ـ ُ الطائفي ،في
لـبـنــان .شــربــل خليل َمــثــل أمــس أمــام
مـكـتــب ال ـنــائــب ال ـع ــام الـتـمـيـيــزي في
قصر العدل ،بسبب تغريدة ساخرة
منقولةّ .
اختبأوا
واملدعون عليه مهما
ّ
وراء حماية مبادئ أو الدفاع عن حق
ع ـ ــام ،فـ ــإن س ـلــوك ـهــم ي ـف ـضــح ن ــزوع ــا
معلنًا إلــى استنساخ مراحل مظلمة
م ــن الـ ـت ــاري ــخ الـ ـغ ــرب ــي :زمـ ــن «ص ـيــد
ال ـس ــاح ــرات» و«م ـح ــاك ــم الـتـفـتـيــش».

مـ ـط ــاردة شــربــل خـلـيــل ف ــي الـنـهــايــة،
م ـحــاولــة س ـل ـطـ ّ
ـويــة لـلـتـضـيـيــق على
ّ
حرية التفكير والنقد والتعبير .هنا
يطالعنا الجواب الساذج الذي يدور
ّ
املعبأة
في خلد شريحة من الرعايا
وامل ـش ـح ــون ــة وامل ـط ـ ّـي ـف ــة وامل ـغ ـســولــة
ال ـ ــدم ـ ــاغ« :ول ـ ـكـ ــن هـ ــل االس ـ ـ ـ ــاءة إل ــى
الــديــن حـ ّ
ـريــة؟» .أيــن «اإل ّس ــاءة» ،ومن
ّ
يـ ـح ــدده ــا؟ ثـ ــم م ـ ــاذا ت ـب ــق ــى م ــن دي ــن
ف ــي ش ـع ــار يــرف ـعــه ال ـت ـت ــار وال ـق ـت ـلــة؟
هـ ــل ي ـم ـك ــن لـ ـخ ــرق ــة ق ــاتـ ـم ــة ،م ـل ـ ّـوث ــة
بــالــدم ودم ــع املـ ّظـلــومــن واملـقـهــوريــن
والثكالى ،أن تمثل القيم السامية ،من
قــريــب أو بعيد؟ أي «وثـنـ ّـيــة» مقلقة،
تلك الـتــي تــرفــع إلــى مـصــاف املـقـ ّـدس
م ــا ه ــو مـ ــادي وزائـ ـ ــل وأرضـ ـ ــي ـ ـ ـ ـ من
ساحة النور في طرابلس… إلى راية
التكفيريني ـ ـ فيما كــام الـلــه نقيض
االصنام ،ينبت في الضمائر والعقول
والقلوب ،يغمر املكان ويعبر الزمان،
ال يـقــوى عليه أح ــد ،وال يحتاج إلى
حماية أحد؟
الخطأ الثاني فــي قــرار االدع ــاء على
ال ـف ـن ــان ال ـل ـب ـنــانــي ال ـس ــاخ ــر ،بـسـبــب
مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادرة ه ــامـ ـشـ ـي ــة غـ ـي ــر م ــرت ـب ـط ــة

ّ
بانتاجه املباشر حتى ،أكثر خطورة.
فـهــو يعطي لــارهــابـيــن والــدواعــش
ش ــرع ـ ّـي ــة ق ــان ــون ـ ّـي ــة ومـ ـعـ ـن ـ ّ
ـوي ــة ،عـبــر
تـقــديــم ص ــورة ايـجــابـ ّـيــة ل ـهــم .يخلق
راب ـ ـطـ ــا وجـ ــدان ـ ـيـ ــا وع ـ ـقـ ــائـ ــديـ ــا ،وإن
غ ـيــر م ـب ــاش ــر ،ب ــن الـ ـب ــراب ــرة ال ـجــدد
واملؤمنني أصحاب الدين والعقيدة،
قــد تـصــل إل ــى ح ــدود الـتـمــاهــي («مــا
دامـ ـ ـ ــت راي ـ ـت ـ ـهـ ــم راي ـ ـت ـ ـنـ ــا ،م ـ ــا دام ـ ــت
ال ـس ـخــريــة مـنـهــم وّف ـض ـح ـهــم اسـ ــاءة
لالسالم ،فهؤالء منا إذًا ،وال يمكننا
إال أن نـ ـتـ ـع ــاط ــف مـ ـعـ ـه ــم ون ـت ـف ـ ّـه ــم
أفعالهم»!) .هل من الحكمة ـ ـ في زمن
قــاطـعــي ال ـ ــرؤوس ،وفـيـمــا الــدواعــش
ي ـحــرق ــون مـكـتـبــة امل ــوص ــل ـ ـ ـ ـ افـتـعــال
مـعــركــة قــانــونـ ّـيــة دفــاعــا عــن رايـتـهــم،
ً
ب ــدال م ــن اّل ـت ـبـ ّـرؤ ال ـحــاســم مـنـهــم بال
التباس .إنها دعاية خطيرة ،ولو غير
مقصودة ،لرمز «سلبي» هو االساءة
ال ـف ـع ـل ـ ّـي ــة إلـ ـ ــى ال ـ ــدي ـ ــن ،إذ يـخـتـصــر
م ـش ــروع ــا ظــام ـيــا وه ـم ـج ـيــا يـتـهــدد
العرب ،ويفتري على االسالم.
ال ـخ ـطــأ ال ـث ــال ــث ،وهـ ــو األخـ ـط ــر على
االط ـ ـ ــاق ،يـكـمــن ف ــي ال ـل ـعــب بــالـسـلــم
األهلي ،وتعبئة جماعة ّ
ضد جماعة

ّ
أخ ـ ـ ــرى فـ ــي ب ـل ــد ع ـل ــى ك ـ ــف ع ـف ــري ــت.
ّ
فـكــلـنــا ي ـعــرف أن شــربــل خـلـيــل ليس
وح ــده ،بــل مــن حــولــه ج ــزء مــن ال ــرأي
الـ ـع ــام .ال ـت ـحــريــض ع ـل ـيــه ،تـحــريــض

اعتداء على الفضاء المدني،
واعادة االعتبار للتكفيريين،
ومقامرة بالسلم األهلي
عـ ـل ــى ط ــائـ ـفـ ـت ــه ،ف ـ ــي بـ ـل ــد ال وج ـ ــود
فـيــه لـلـمــواطــن ال ـفــرد خ ــارج القطيع.
واتهامه ظلمًا بالتعرض للمقدسات،
إنـمــا يــزيــد املـنــاخ املـشـحــون سمومًا،
ويــزكــي نــار الحقد الطائفي ،ويمعن
فــي ّ
ّ
التعصب
زج ال ـنــاس فــي جحيم
والحقد واالشتباه باآلخر ،والخوف
عـلــى ال ــذات وال ـهـ ّ
ـويــة غـيــر املـهــددتــن
ف ــي الـحـقـيـقــة .كـيــف يـمـكــن أن تـخــدم
االس ـ ــام ت ـلــك امل ـعــركــة ال ـت ــي تــؤبـلــس
ّ
فنانًا ،القاصي والداني يعرفان ّ
نيته
وخ ـل ـفـ ّـي ـتــه وم ـق ـص ــده م ــن ال ـت ـغــريــدة
امل ـ ـن ـ ـقـ ــولـ ــة؟ وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا أن م ـط ـلــق

الحملة ليس شخصًا عاديًا ،بل قدوة
تحتذى ،ومسؤول روحي رفيع على
ّ
ّ
حيثيته
مرجعية ،لــه
رأس مؤسسة
وح ـك ـم ـت ــه وتـ ــأث ـ ـيـ ــره فـ ــي م ـج ـمــوعــة
ُ
ّ
يتحمل
واسعة من الـنــاس؟ تــرى من
ال ـيــوم مـســؤولـ ّـيــة أي اع ـتــداء ارهــابــي
ّ
يتعرض له شربل خليل ،ال سمح
قد
الله؟
كـ ــا ّأي ـ ـهـ ــا ال ـ ـ ـسـ ـ ــادة ،ل ـي ـس ــت م ـســألــة
بل مسألة استغالل
دفــاع عن الــديــنّ ،
ّ
سياسي لـلــديــن« .إن ــي أت ـهــم» كــل من
س ــاه ــم ف ــي اف ـت ـع ــال «ق ـض ـ ّـي ــة شــربــل
خليل» باالعتداء على الفضاء املدني
القائم على حـ ّ
ـريــة النقد والسخرية،
وب ـ ــاع ـ ــادة االع ـ ـت ـ ـبـ ــار ل ـل ـت ـك ـف ـيــريــن،
وباملقامرة بالسلم األهلي .كل هجوم
طــائ ـفــي ع ـلــى ش ــرب ــل خ ـل ـيــل جــريـمــة
وط ـنـ ّـيــة .وك ــل دف ــاع طــائـفــي ع ـنــه ،أو
التفاف طائفي حوله ،جريمة أعظم.
ت ـل ــك م ـعــرك ـت ـنــا ال ــوط ـن ـ ّـي ــة امل ـش ـتــركــة
ّ
ّ
ّ
والتعصب
والظالمية
التطرف
ضــد
وعـمــى البصيرة واالرهـ ــاب ،مباشرًا
كـ ــان أم غ ـيــر م ـب ــاش ــر .ص ـ ّـدق ــون ــي ،ال
أم ــل بــالـخــاص ،إذا لــم يـقــف الشعب
اللبناني في مواجهة االنحطاط.

أمام قصر العدل ...كلنا شربل خليل
زكية الديراني
يمكن القول إن حضور شربل خليل
أم ــس إل ــى قـصــر ال ـعــدل ومـثــولــه أمــام
النائب العام التمييزي القاضية ندى
أسمر فــي الشكوى ّ
املقدمة ضـ ّـده من
مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان
واملحامي طارق شندب ،أشبه بحلقة
ســاخــرة مــن بــرنــامــج «ب ــس مــا وطــن»
ً
( )lbciشكال ومضمونًا.
لـ ّـبــى أب ـطــال الـبــرنــامــج ال ــذي يخرجه
خليل الدعوة إلى الوقفة التضامنية
ّ
ال ـت ــي نــظـمـتـهــا مــؤس ـســة «مـ ـه ــارات»
وح ـضــروا إلــى قصر ال ـعــدل ،ولكنهم
ّ
لــم يطلوا بالشخصيات التي ُعرفوا
بها ،بل كممثلني دفاعًا عن قضية .أما
«الجريمة» التي يحاكم على أساسها
خليل ،فمثيرة للضحك .مخرج «دمى
قــراط ـيــة» أعـ ــاد نـشــر (ري ـت ــوي ــت) قبل
أيام خبرًا على تويتر بعنوان «غرفة
خـ ــاصـ ــة ل ـل ـن ـك ــاح الـ ـش ــرع ــي «جـ ـه ــاد
النكاح»».
ّ
تضمن الخبر ص ــورة الم ــرأة ترتدي
ّ
األس ــود وتجلس على ســريــر مغطى
بعلم «داعش» .تلك «الريتويت» كانت
كفيلة بتحريك القضاءّ ،
فقدم دريــان
ّ
وعـ ـ ــدد مـ ــن الـ ـشـ ـي ــوخ دعـ ـ ــوى ب ـحــجــة

«إثـ ــارة الـنـعــرات الــديـنـيــة واملــذهـبـيــة،
ّ
بسرية
والنيل من الوحدة الوطنية».
تــامــة ،حضر خليل صـبــاح أمــس إلى
ق ـص ــر الـ ـ ـع ـ ــدل ،ولـ ـك ــن ب ـع ــد ســاع ـتــن
تقريبًا مــن االسـتـجــواب ،خــرج برفقة
وكـيـلــه الـقــانــونــي ال ـنــائــب فــي «تكتل
التغيير واإلص ــاح» إبراهيم كنعان،
مـعـلـنــا ان ـت ـص ــاره .ق ــال« :ن ـحــن أح ــرار
ولـسـنــا «دواع ـ ـ ــش» .سـتـبـقــى الـحــريــة
أقوى من ّ
أي شيء».
ّ
وأض ــاف «قــدمــت الـحـجــج والـبــراهــن
بعدم اإلساءة إلى ّ
أي دين».
انتهت الجلسة بــإخــاء سبيل خليل
ب ـس ـنــد إقـ ــامـ ــة ،وق ـ ـ ـ ّـرر ال ـن ــائ ــب ال ـع ــام
ال ـت ـم ـي ـي ــزي ال ـق ــاض ــي س ـم ـيــر ح ـمــود
إح ـ ــال ـ ــة امل ـ ـلـ ــف عـ ـل ــى ال ـ ـنـ ــائـ ــب الـ ـع ــام
االس ـت ـئ ـن ــاف ــي ف ــي ج ـب ــل ل ـب ـن ــان .تـلــك
ّ
الجولة القانونية تــدل على هشاشة
ّ
الـقـضــاء ال ــذي رك ــز عـلــى «ري ـتــويــت»،
بينما يتغافل كثيرون عن تصريحات
بـ ـع ــض ال ـ ـ ـنـ ـ ــواب ال ـ ــذي ـ ــن يـ ـح ـ ّـرض ــون
ع ـلــى ال ـن ـع ــرات املــذه ـب ـيــة جـ ـه ــارًا في
إطالالتهم.
مــن جـهــة أخـ ــرى ،ش ــارك ع ــدد خجول
مــن املـغـنــن واملـمـثـلــن والـفـنــانــن في
الــوق ـفــة ال ـت ـضــام ـن ـيــة ،م ـمــا ي ــدل على
ّ
مدى تشتتهم أو ربما حالة الالمباالة

ال ـع ــام ــة وامل ــزمـ ـن ــة إزاء ق ـض ــاي ــا تـعــد
ً
أساسية بالنسبة إلــى الفنانني أوال.
ّ ً
ّ
يتحدث املمثل يــوســف ح ــداد مـطــوال
لـ ـ ـ «األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» عـ ــن رأي ـ ـ ــه فـ ــي قـضـيــة
ً
خـلـيــل ،ق ــائ ــا «م ــن املـعـيــب أن نكون
هنا للدفاع عن املـخــرج ،بينما هناك
عـشــرات اإلرهــابـيــن الــذيــن ينتظرون
م ـح ــاك ـم ــات ـه ــم ب ـ ـجـ ــرم اإلره ـ ـ ـ ـ ـ ــاب .إن
اإلرهـ ـ ـ ــاب يـقـتـلـنــا وي ـس ـت ـع ـمــل ال ــدي ــن
للقضاء علينا».
في السياق نفسه ،كانت تقال شمعون
املـمـثـلــة ال ــوح ـي ــدة ال ـت ــي ش ــارك ــت في
تـلــك الــوق ـفــة ،وتــوضــح «أن ــا ثــورجـيــة
منذ ّصغري ،وال أحـ ّـب الظلم وأشهد
للحق إن شربل مظلوم .لم نقف هنا
ّ
ّ
ّ
ألي طــائـفــة معينة،
لـلـتـســبــب ب ــأذي ــة ّ
ولكن «داعش» ال يمثل اإلسالم ،وهذا
األمر ال نقاش عليه».
بــدوره ،يدعو املمثل كلود خليل إلى
«الـتـفـكـيــر ج ـ ّ
ـدي ــا ف ــي ال ــدع ــاوى الـتــي
ترفع ّ
ضد الفنانني والتحرك إزاء هذا
األمر الخطير».
ّ
ب ــاخ ـت ـص ــار ،ي ـب ــدو أن ش ــرب ــل خـلـيــل
سيستثمر «مـغــامــراتــه» ومشاهداته
أم ــس لـتـقــديــم ع ــدد م ــن االسـكـتـشــات
املضحكة وال ـســاخــرة فــي برنامجيه
«بس مات وطن» و«دمى قراطية».

كواليس

األزمة المالية أطاحت cbc2
القاهرة ــ محمد عبد الرحمن
ّ
يـبــدو أن الـســوق اإلعــامـيــة املصرية
ال ت ــزال تـسـيــر فــي طــريــق ال ــاع ــودة.
كل فترة ،تتبدد آمــال العاملني فيها
ب ــالـ ـع ــودة إل ـ ــى م ــرح ـل ــة االسـ ـتـ ـق ــرار.
وج ـ ـ ـ ــاء ق ـ ـ ـ ــرار إغ ـ ـ ـ ــاق  cbc2أخـ ـيـ ـرًا
ليؤكد كل املـخــاوف .ما ذكــره البيان
الــرسـمــي ال ـصــادر عــن شبكة قـنــوات
«س ــي .بــي .س ــي ».حــول سبب إغــاق
 cbc2يحمل الصدق في ظاهره .لكن
الباطن مليء بتفاصيل أخــرى .أورد
ّ
البيان أن القناة ستتوقف عن البث
نـهــايــة الـشـهــر ال ـجــاري بــدعــوى عــدم
وجــود موعد نهائي لعودة الــدوري
املـ ـص ــري ،إذ ك ــان «امل ـل ـع ــب» (تـقــديــم

أح ـمــد شــوب ـيــر) ال ـبــرنــامــج الــرئـيــس
على املحطة التي حصلت على حق
ع ــرض مـبــاريــات  7ف ــرق فــي ال ــدوري
املصري؛ أبرزها «األهلي» .لكن ،ماذا
لو عاد الدوري الحقًا؟ يجيب البيان
عــن الـســؤال االفـتــراضــي بــأن الشبكة
س ـ ـتـ ــدرس فـ ــي هـ ـ ــذه الـ ـح ــال ــة عـ ــودة
الـبــرنــامــج فقط على قـنــوات الشبكة
األخـ ـ ـ ـ ــرى ،وت ـ ـحـ ــدي ـ ـدًا  cbcأو «cbc
إك ـس ـت ــرا» ،ألن ــه يـصـعــب تخصيص
مساحة فــي الـقـنــاة الثالثة أي «cbc
درام ــا» لـعــرض مـبــاريــات كــرة الـقــدم.
هــذا ما ذكــره البيان .أمــا التفاصيل،
فـتــؤكــد أن ق ــرار تــوقــف الـ ــدوري جــاء
كحبل إنقاذ للشبكة التي تفكر منذ
أشـ ـه ــر ف ــي وس ـي ـل ــة ت ـت ـخ ـلــص فـيـهــا

م ــن عـ ــبء ال ـق ـن ــاة ال ـت ــي ان ـط ـل ـقــت في
شباط (فبراير)  .2014كانت انطالقة
املحطة قوية للغاية بخمسة وجوه
دفعة واح ــدة ،أبــرزهــا منى الشاذلي
بـ ـب ــرن ــامـ ـجـ ـه ــا «مـ ـ ـعـ ـ ـك ـ ــم» ،وإس ـ ـعـ ــاد
يونس ببرنامجها األشهر في مصر
«صاحبة السعادة» .لكن كلتا
حاليًا
ُ
النجمتني نقلتا الحقًا إلى قناة cbc
الــرئـيـســة .هـكــذا ،بقي أحـمــد شوبير
ومــدحــت الـعــدل مـقــدم بــرنــامــج «أنــت
حر» ومحمد علي خير مقدم برنامج
«مـســاء الـخـيــر» .وكــان خير قــد أعلن
ق ـب ــل أيـ ـ ــام ف ـق ــط إنـ ـه ــاء تـ ـع ــاق ــده مــع
الشبكة ،أي أن القناة في كل األحوال
ك ــان ــت ف ــي طــري ـق ـهــا إلـ ــى الـتـصـفـيــة.
ل ـكــن جـ ــاء ق ـ ــرار عـ ــدم ع ـ ــودة ال ـ ــدوري

هـ ــذه األي ـ ـ ــام ل ـي ـك ــون ب ـم ـثــابــة تـبــريــر
م ـنــاســب ل ــوق ــف ال ـق ـن ــاة ال ـت ــي كــانــت
تـخـ ّـصــص ســاعــات الـصـبــاح لعرض
أف ــام ومـسـلـســات مــن كالسيكيات
هــولـيــوود الـشــرق .وبــذلــك تعد cbc2

الضائقة
القنوات تقاوم
ّ
بالطرد أو بخفض المرتبات
ث ــال ــث ش ــاش ــة ت ـتــوقــف ع ــن ال ـب ــث في
أقل من  10أسابيع ،بعد إعالن شبكة
ق ـ ـن ـ ــوات «امل ـ ـ ـحـ ـ ــور» وقـ ـ ــف شــاش ـتــي
«امل ـح ــور  ،»2و«املـ ـح ــور درامـ ـ ــا» ،في
إشــارة واضـحــة إلــى استمرار األزمــة

املالية التي ّ
تخيم بثقلها على أرض
م ــدي ـن ــة اإلن ـ ـتـ ــاج اإلع ـ ــام ـ ــي .ال ــاف ــت
ّ
أن مـعـظــم ال ـق ـن ــوات ال ـتــي ق ــد تنجو
مــن ق ــرار اإلي ـقــاف الـنـهــائــي تتعرض
لسلسلة إج ــراءات تقشفية متتالية،
سواء عبر التخلص من العمالة كما
ج ــرى فــي « cbcإك ـس ـتــرا» ،أو خفض
أجـ ـ ــور ال ـع ــام ـل ــن ك ـم ــا ح ـ ــدث أخ ـي ـرًا
ف ــي «أون .ت ــي .ف ــي ».ال ـتــي كــانــت قد
ّ
تـخــلـصــت أي ـض ــا م ــن ث ـلــث الـعــامـلــن
ف ـي ـهــا ف ــي ت ـش ــري ــن األول (أك ـت ــوب ــر)
املاضي ،أو عدم تجديد عقود بعض
اإلع ــامـ ـي ــن ،ك ـم ــا ف ـع ـلــت «املـ ـح ــور»
التي باتت تفصل أخـيـرًا أي موظف
ي ـ ـهـ ـ ّـدد ب ـ ــاإلض ـ ــراب ل ـل ـح ـص ــول عـلــى
مستحقاته املتأخرة.
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صورة
وخبر

غالية بن علي
في «بيت» زاهي الليلة
ّ
تحل الفنانة التونسية غالية بن
علي (الصورة) اليوم ضيفة على
برنامج «بيت القصيد» الذي ّ
يقدمه
ّ
زاهي وهبي .تفضل بن علي صفة
«الغجرية ابنة الريح» على املغنية
ّ
املتصوفة ،فهل لذلك عالقة ّ
بحبها
للسفر والتنقل؟ وماذا عن بدايتها
الفنية ،وعن بحثها عن «الحقيقة»
واالختالف والتجديد من دون
الوقوع في املبالغة؟ ستحكي الفنانة
املتعددة املواهب أيضًا عن بعدها
عن تونس ،وعن مصدر اإللهام
واألفكار والطاقة ،واألثر الذي تركه
فيها صباح فخري ،وأم كلثوم،
وعبد الحليم حافظ ،والشيخ أديب
الدايخ ،والشيخ إمام وآخرون .وفي
الحلقة شهادات وأسئلة من الزميلة
رشا حلوة ،والشاعر السوري هاني
نديم ،واملوسيقار املصري خالد
داغر ،والناشط الحقوقي التونسي
والشاعر عالء طالبي.
«بيت القصيد» :اليوم  20:30على
«امليادين»

توزيع جوائز أوسـكار  .2015فـي الدورة
أبهـرت ليـدي غاغـا ( 28عامـا) الجميـع ّأمـس خلال ظهورهـا على مسـرح «دولبـي» في
ً
هوليـوود أثناء احتفـال ً
الــ 87للحـدث الفنـي السـنوي الكبيـر ،أطلـت المغنيـة األميركيـة بلوك كالسـيكي أنيـق مرتدية فسـتانًا أبيض طويال ،وأسـرت الحضـور ،وأبكـت الكثير منه
ّ
(إخـراج روبـرت وايـز) .وتعبيـرًا عـن إعجابهـا بـأداء ليـدي غاغـا والخطـوة التـي أقدمـت
بـأداء مميـز لميدلـي مـن الفيلـم الشـهير ّ The Sound of Music
َ
عليهـا ،صعـدت بطلـة الفيلـم جولـي آنـدروز وعانقتهـا فيمـا بـدا التأثر واضحـا على وجهـي الثنائـي( .كيفين وينتر ـــ أ ف ب)
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(جبل محسن ــ مروان طحطح)

بيت
بنوافذ
كثيرة
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Monodose

املنطقتني لتدريب على أيدي طهاة محترفني،
في
تتشابه العائالت في التبانة وفي الجبل ،تتشابه
ّ
ّ
فيحضرن وجبات يومية تقدم إلى  110عائالت في
النوافذ واألبواب أيضًا .األلم ،يعبر مع الرصاص ،من
نافذة إلى أخرى ،وال يطرق األبواب ،وال يستأذن املوت املنطقتني .هذا املشروع ،أطلقته اللجنة الدولية
للصليب األحمر ،بالتعاون مع الصليب األحمر اللبناني
أحدًا هناك .ولكن الفقراء هم الفقراء ،والنساء
ومنظمات أخرى.
هن النساء .واليوم ،في مطبخ ّرواد ،بباب التبانة
ومطبخ دار الحكمة في جبل محسن ،تخضع النساء
(العنوان مستعار من رواية الكاتب السوري خالد خليفة)

ّ
نساء ضد الحرب

«ال سكاكين في مطابخ هذه المدينة»...

المنزل على الجبهة

وجهها المشع رغم كل شيء

ً
أصيبت سمر بشلل نصفي إثر تعرضها لسكتة دماغية ما جعلها عاجزة عن العمل،
وهي أم لسبعة أطفال ،يعاني اثنان منهما من إعاقة عقلية .كما أن زوجها توفي قبل
 10سنوات ،وعائلتها هي ضمن األسر الفقيرة التي تتلقى وجبات يومية توصل إلى
بيتهم من املطبخني .وتقول« :يجمع هذا املشروع أشخاصًا من املنطقتني معًا ،وهذا
أكثر ما ّ
أحبه .النساء يطهني الطعام والرجال يوصلونه .نحن نحتاج للوظائف إلبعاد
الرجال من الشوارع واألسلحة».
(سمر باب التبانة ،طرابلس)

تقول هنا« :أشعر وكأني أحد أبنية باب التبانة ،الفارق الوحيد أن الرصاص يعتريها ،فيما يعتريني
ّ
األلم واملعاناة» .لقد تعلمت هنا معنى العيش مع األلم ،فهي أم لسبعة أطفال عليها أن تطعمهم
وأن تعتني بزوجها العاجز ،فيما تعاني هي من سرطان الثدي .رغم كل شيءّ ،
يشع وجهها .لقد
ً
ً
ً
اكتشفت في املطبخ أنها طاهية ماهرة وتأمل أن تؤسس «يومًا ما» ،تجارة صغيرة خاصة بها.
(هنا -باب التبانة ،طرابلس)

الثالثاء  24شباط  2015العدد 2526

Monodose

3

الهادئة
ضحى محفوظ أم ّ
تربي
أوالدها بال أب ،إنها امرأة قليلة
الكالم .ببطء رفعت نظرها عن
الخضروات التي كانت تغسلها
لتحضير «الفتوش» ،وقالت
بصوت خافت ولكن ّ
قوي« :هذه
حياة مختلفة عن تلك التي كنت
أعيشها» .مسحت يديها بمئزر
أزرق عكس بريق عينيها
ً
الزرقاوين ،الفتة االنتباه إلى
يديها املتعبتني املجعدتني...
«هاتان ليستا ّ
يدي ،فالحياة لم
ً
تكن سهلة على الناس هنا ،هذا
واضح».
(ضحى ،جبل محسن،
طرابلس)

بعد العزلة
بسبب الخوف ،احتجزت وفاء
حزوري ( 51سنة) نفسها
داخل منزل في جبل محسن
ألشهر .كانت قلقة حيال تأمني
لقمة العيش لعائلتها املؤلفة
من أربعة أشخاص ،فزوجها
يعمل سائق أجرة وبالكاد
يجني ما يكفي العائلة .ومع
اندالع االشتباكات بني باب
التبانة وجبل محسن ،انقطع
مصدر رزقهم الوحيد .أصيبت
وفاء باالكتئاب جراء قلقها
املتواصل على سالمة أوالدها،
غير أن الوضع قد تغير اليوم،
إذ باتت واحدة من النساء
اللواتي يعملن طاهيات في
مطبخ ّرواد في باب ّ
التبانة،
وساعدها املشروع في كسر
العزلة.
(وفاء ،باب التبانة -
طرابلس)

(تصوير
لورا سالفينيلي
ــ اللجنة الدولية
للصليب األحمر)

4
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ّ
«إن ما نستطيع رؤيته
في وضح الشمس
ّ
لهو ،دومًا ،أقل أهمية
مما يجري وراء النافذة.
ففي هذا ُ
الجحر األسود
ُّ
ّ
وراني ،تعيش
أو الن
ّ
الحياة ،تتألم الحياة».
(بودلير)

َ
أديش البحر بعيد
عن باب التبانة؟
تسند السيدة العجوز ظهرها إلــى نصف الحائط ،الذي
سلم من جولة االشتباكات األخيرة في باب التبانة .تفرد
عـ ّـدتـهــا الـصـبــاحـيــة :رك ــوة الـقـهــوة ،الـفـنـجــان «الـ ـب ـ ّـدواي»،
منفضة السجائر ...وعلبة «الـسـيــدرز» .ترتشف قهوتها
على مهل وتطفئ أعقاب سجائرها في املنفضة ،واحــدة
تلو األخرى .هناك ،عند النصف املتبقي ،تصرف العجوز،
التي صــار لها من العمر سبعني ،صباحاتها ...الطارئة،
بعدما «طارت» النافذة ،الذي كانت تركن إليها مع طلوع
الـشـمــس .ط ــارت فــي اشـتـبــاكــات الـحــي األخ ـي ــرة ،وص ــارت
فجوة ضخمة ّ
تعري تفاصيل فقرها.
على مقربة من البيت املفلوشة أحشاؤه ،ثمة بيت آخر فقد
نافذته .ال ّ
يهم فــي أيــة جولة حــرب .فاملهم هنا أن البيت
عــار وصباحاته زائ ـفــة .هــذا مــا تقوله القاطنة هـنــاك .لم
ّ
يعد ش ــروق الشمس مـغــريــا ،فــ»الـقـهــوة بــا شـبــاك بيطل
ّ
على الناس ما إلــو طمعة ،متل كأنك باملدينة بني أربعة
ج ــدران» .قــد تـكــون وظيفة هــذا الـشــيء إيـصــال الـضــوء ال
أك ـثــر .هــذا بالنسبة لـنــا نـحــن ال ـعــاديــن .أمــا لـسـكــان بــاب
ََ
التبانة ،فهذا الشيء هو «النفس» .هكذا ،ببساطة .تسأل
صاحبة النافذة َ :
«أديش البحر بعيد عن باب التبانة؟ بال
الشباك ،صرت بحس الدني بعيدة هلقد».
الـيــوم ،في بــاب التبانة ،لم تعد مهمة لقمة العيش بقدر
اهتمام الناس بتأمني نافذة فقدتها معظم املنازل .فعندما
زارت بعثة من الصليب األحمر الحي لتسجيل احتياجات
الناس فيه ،كــان املطلب يتيمًاّ :
شباك أغلقته الحرب إلى
غير رجعة .لكن ،مع ذلك ،لن تشبه شبابيك بيوتهم ،التي
كانت تشبه شبابيك بيروت العتيقة .فأول شيء طار مع
القديمة «الحميمية» .هم يقولون ذلك.
هناك ،سيصير الحي كتلة واحدة بال روح.

(تصوير مروان بو حيدر)
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فه إلى يا ِئه
«جبل
الزيتون» من أ ِل ِ
ّ
خلفية تاريخية لحروب الشمال الحزينة
جبل الزيتون هو االسم الرسمي ملنطقة جبل محسن في السجالت
العقارية اللبنانية ،والتي يطلق عليها ايضًا اسم بعل محسن ،وتيسير محسن هو
صاحب األرض التي ترتفع مئتي متر عن سطح البحر .قديمًا كانت أشجار الزيتون
تغطي املنطقة .وكان العلويون ،كما الطوائف األخرى ،يسكنون في بلدات
وعكار ويزاولون أعمال الزراعة ،فطرابلس كانت مشهورة بزراعة القمح أيضًا.
طرابلس ّ
مع الوقت تملك العلويون في منطقة الجبل ،ويقال إن صاحب األرض ساعدهم في
ّ
«الهويات امللتبسة» ،كان
ذلك ،فانتقلوا إلى الجبل وبدأت عالقتهم به .وفي بلد
للعلويني ما لغيرهم من الجماعات :البحث عن «هوية» .أراد العلويون مساحة خاصة
بهم ،فكان الجبل .جغرافيًا ،تقع منطقة جبل محسن شرق مدينة طرابلس ،تحيط
بها مناطق أخرى عرفها اإلعالم اللبناني كخطوط مواجهة خالل جوالت الحرب التي
شكلت جزءًا من تاريخ طرابلس .مناطق مثل امللولة واملنكوبني ،مشروع الحريري،
حي األمريكان ،القبة .ومن يقصد املنطقة ال بد أن يتنبه إلى وجود قسمني ،الداخل
إلى الجبل من جهة التبانة ّ
تستقبله أحياء شعبية فقيرة،
يمر بحاجز عسكري ،ثم
ّ
ّ
مبان منهكة كأنها شواهد ،سواتر رملية ،مالمح تذكر بمحلة التبانة حيث الفقر.
ّ
بالتبدل وكأنه ينفض عنه
ولكن سرعان ما يتوغل في األحياء صعودًا ليبدأ املشهد
غبارًا كثيفًا .في القسم الثاني من الجبل ،توسع عمراني جديد ،مبان عالية وأحياء
تتسع شيئًا فشيئًا كأنها تبتعد عن الحرب وتتنفس

إليانا بدر
م ـ ـثـ ــل جـ ـمـ ـي ــع سـ ـ ـك ـ ــان «األط ـ ـ ـ ـ ـ ــراف»
يشكو أهــالــي الجبل مــن التهميش
وي ـح ـم ـلــون ال ـح ـكــومــة مـســؤولـيـتــه،
والـ ـتـ ـهـ ـمـ ـي ــش ل ـ ـيـ ــس جـ ـ ــدي ـ ـ ـدًا ع ـلــى
طـ ـ ــراب ـ ـ ـلـ ـ ــس .ث ـ ـمـ ــة مـ ـشـ ـف ــى ص ـغ ـي ــر
ومستوصفات طبية بسيطة لكنه
ال يحتمل وزر ح ــرب .يـنـقــل أهــالــي
ال ـج ـب ــل ج ــرح ــاه ــم ع ـب ــر اس ـع ــاف ــات
الـجـيــش ،إل ــى مستشفى زغــرتــا إذا
ّ
تحملت اإلصابة االنتظار .زاول
ما
أه ــال ــي ال ـج ـبــل األعـ ـم ــال ال ــزراع ـي ــة،
وتجاريًا شاركوا في حركة السوق
ال ـتــي كــانــت م ــزده ــرة فــي طــرابـلــس،
وق ــد ك ــان لـهــم فــي الـتـبــانــة أكـثــر من
م ـئ ـت ــي م ـ ـحـ ــلّ ،
دمـ ــرت ـ ـهـ ــا األح ـ ـ ـ ــداث.
وكــانــت الـحــركــة االقـتـصــاديــة جيدة
فــي طــرابـلــس وتـحــديـدًا فــي الـشــارع
الـ ـف ــاص ــل بـ ــن ال ـت ـب ــان ــة وط ــراب ـل ــس
وال ـ ـ ـ ــذي تـ ـح ــول الحـ ـق ــا إلـ ـ ــى شـ ــارع
ق ـتــالــي تـحـكـمــه ط ـل ـقــات الـقـنــاصــن

وق ـن ــاب ــل االنـ ـي ــرغ ــا .الـ ـي ــوم ،تتشكل
الحياة في الجبل من محال تجارية
صـ ـغـ ـي ــرة ،م ـص ــان ــع ألـ ـبـ ـس ــة ،م ـق ــاه،
أس ـ ــواق شـعـبـيــة ال تـخـتـلــف ع ــن أي
منطقة سكانها من تلك التي يحاول
أهلها الــوصــول إلــى حــافــة الطبقى
الوسطى .أما املدارس في الجبل فال
تتسع لكل الطالب الذين يتوزعون
ع ـلــى مـ ـ ــدارس أخ ـ ــرى ف ــي طــراب ـلــس
وزغ ـ ـ ــرت ـ ـ ــا .ويـ ـتـ ـب ــاه ــى أه ـ ــال ـ ــي ب ــأن
مجتمعهم مـتـحــرر مـقــارنــة بــأجــزاء
م ــن مـحـيـطـهــم ،وال ـح ــدي ــث ه ـنــا عن
ذلــك الجزء الــذي فيه حجاب ولحى
ويـنـعــدم االخ ـتــاط .وللجبل جامع
ب ـق ـبــة خـ ـض ــراء وم ـق ـب ــرة ب ـش ـعــارات
سياسية كـثـيــرة ،لديهم شهداؤهم
أيضًا تعرفهم من الصور وجدرانهم
املطلية بالشعارات.
فــي السياسة« ،آل عيد» هــم املرجع
ال ـس ـيــاســي ل ـع ـلـ ّ
ـويــي ج ـبــل مـحـســن،
ح ـت ــى وإن اس ـت ـن ـكــر ك ـث ـي ــرون ه ــذه
الـ ـ ــوصـ ـ ــايـ ـ ــة ،انـ ـ ـه ـ ــا ال ـ ـعـ ــائ ـ ـلـ ــة ال ـت ــي

احتكرت التمثيل العلوي في الجبل
لسنوات طويلة .شبكت تحالفاتها
السياسية ونــالــت رض ــى مجلسها
ال ــديـ ـن ــي .ال ــزع ــام ــة بـ ـ ــدأت م ــع عـلــي
عيد وامـتــدت مــع ابـنــه رفـعــت ،الــذي
يقال إنه سمي تيمنًا برفعت األسد
أخ الــرئ ـيــس ال ــراح ــل حــافــظ األس ــد.
والـ ـع ــاق ــة ب ــن آل ع ـي ــد وآل األس ــد
متينة ،تعود إلى بداية حرب لبنان
ّ
تهجر علويو جبل محسن
عندما
إلــى ســوريــا وع ــادوا إلــى الجبل مع
دخــول الـقــوات السورية إلــى لبنان.
ع ــاق ــة ب ـن ـت ـهــا هـ ــواجـ ــس ال ـطــائ ـفــة
والـقـضـيــة وال ـخ ــوف عـلــى الــوجــود.
ع ـل ــي ع ـي ــد «ق ـ ـ ـ ّـدم ك ـث ـي ـرًا لـلـطــائـفــة»
بـحـســب ش ـه ــادات كـثـيــريــن مــن أهــل
ال ـج ـب ــل ،وقـ ــد حـ ـ ــاول اب ـن ــه مـتــابـعــة
املسيرة ،لكن بعد األحــداث األخيرة
في طرابلس وإقرار ما عرف بالخطة
األمـ ـنـ ـيـ ــة ،تـ ـ ـ ــوارى رفـ ـع ــت ع ـي ــد عــن
األنظار بعد طلب السلطات األمنية
من «قــادة املحاور» تسليم أنفسهم.
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أطفال يلهون في مطبخهم الخاص

ترك رفعت عيد الجبل من دون «قائد
مـيــدانــي» ،ليبقى الـقــائــد األكـبــر هو
الرئيس السوري بشار األسد .ووالء
آل ع ـيــد آلل األس ـ ــد مـ ـق ـ ّـدس ،يشبه
والء أهــالــي الجبل الــذيــن ي ــرون في
الـنـظــام ال ـســوري القلعة الحصينة
في محيط مختلف طائفيًا ،يخافون
من إمارته اإلسالمية .والء يترجمه
أهــالــي الجبل بالصور والشعارات
املغروسة في كل شارع ،صور بشار
األس ــد بـحــاالتــه كــافــة ،وص ــور ملاهر
وأب ـي ــه الـ ــراحـ ــل ،ك ــذل ــك صـ ــور لعلي
ع ـي ــد ورف ـ ـعـ ــت ع ـي ــد وه ـ ــو ي ـصــافــح
بشار األس ــد ،صــور تنضح بالوالء
وش ـع ــارات مـبــايـعــة ل ــ«قــائــد األم ــة»!
عمليًاّ ،
يقدر عدد العلويني في جبل
م ـح ـســن ب ــأرب ـع ــن ألـ ـف ــا وي ـش ـك ـلــون
حــوالــى سـتــن فــي املـئــة مــن علويي
ل ـب ـنــان ال ــذي ــن اع ـتــرفــت ب ـهــم الــدولــة
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ك ـطــائ ـفــة إس ــام ـي ــة عــام
 .1936فـ ــي بـ ــدايـ ــة ال ـخ ـم ـس ـي ـن ـيــات
أنشئت «الرابطة الخيرية اإلسالمية

العلوية» ،ومن بعدها قام علي عيد،
ّ
تحول الحقًا إلى الشخصية
والــذي
األب ـ ـ ــرز ف ــي ج ـب ــل م ـح ـس ــن ،بــإن ـشــاء
ف ــري ــق ري ــاض ــي س ــرع ــان م ــا تـحــول
في بداية السبعينيات إلــى «حركة
الشباب الـعـلــوي» ،ويـقــال إنــه تلقى
دعمًا من رئيس الجمهورية وقتها
سليمان فرنجية ومن االمام موسى
الصدر الذي كان له نشاط قوي في
املجتمع الـعـلــوي ،إذ ع ــرض وقتها
ضم العلويني إلى الطائفة الشيعية
وإعطاءهم من حصتها في التمثيل.
ً
عرض لم يلق قبوال حينها .مع حركة
الشباب العلوي عال صــوت يطالب
ب ــإع ـط ــاء ال ـع ـلــويــن ح ـق ـهــم ،إذ كــان
ممنوعًا على العلويني تولي وظيفة
حكومية او االنـخــراط في املؤسسة
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة م ـ ــا اض ـ ـطـ ــر ب ـع ـض ـهــم
إل ـ ـ ــى ت ـغ ـي ـي ــر مـ ــذه ـ ـبـ ــه ،وب ـع ـض ـه ــم
ك ـ ــان ي ـح ـمــل عـ ـب ــارة س ـن ــي ـ ـ ـ ع ـلــوي
عـلــى الـهــويــة .بقيت حــركــة الشباب
ال ـع ـل ــوي مـطـلـبـيــة إلـ ــى أن انــدل ـعــت
الحرب وفرضت قوانني أخرى على
الحراك في البلد ،وتحولت الحركة
إل ــى تنظيم وخـفــت ص ــوت املطالب
ل ـي ـع ـلــو صـ ــوت ال ـ ـحـ ــرب .عـ ــام 1980
أس ــس ع ـلــي ع ـيــد «الـ ـح ــزب الـعــربــي
الديمقراطي» .لم يشارك العلويون
ف ـع ـل ـيــا ف ــي ال ـل ـع ـبــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة إال
ب ـع ــد إقـ ـ ـ ــرار ات ـ ـفـ ــاق الـ ـط ــائ ــف بـحــق
«ال ـط ــائ ـف ــة» ف ــي مـقـعــديــن نـيــابـيــن،
شغل علي عيد أحدهما بالتعيني.
مذاك ،بدأ العلويون دخول املؤسسة
العسكرية واملجالس البلدية ،وعام
 1994ت ــم تـجـنـيــس  12ال ــف عـلــوي.
فــي رأي كثيرين كــانــت تـلــك «نقطة
ت ـ ـ ـحـ ـ ــول» أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،مـ ــرح ـ ـلـ ــة ل ـف ـصــل
جديد من التاريخ في الجبل .حتى
اليوم ،يتبع العلويون في أحوالهم
ال ـش ـخ ـص ـيــة امل ـح ـك ـم ــة ال ـج ـع ـفــريــة،
وهـ ـ ـ ــو ،عـ ـل ــى عـ ـك ــس ال ـ ـشـ ــائـ ــع ،أم ــر
يـ ــرفـ ـضـ ــونـ ــه .يـ ـ ــريـ ـ ــدون االنـ ـفـ ـص ــال
ع ــن الـطــائـفــة الـشـيـعـيــة لـتـكــون لهم
ّ
اللبنانية»،
فرادتهم «على الطريقة
كأن تكون لهم محاكم خاصة تنظم
شؤون طائفتهم بدورهم.
غير أن ذلك كله شيء ـ وكما يعرف
الجميع ـ العالقة بني الجبل والتبانة
ش ــيء .بينهما ش ــارع يـعــرف باسم
شارع سوريا .يقرع االسم جرسًا ما
في األذنني ،ولكنه مجرد خط يفصل
ب ـ ــن م ـن ـط ـق ـت ــن تـ ـتـ ـص ــارع ــان م ـنــذ
السبعينيات وحـتــى ال ـيــوم .شــارع
س ــوري ــا أو ش ـ ــارع مـ ـع ــارك س ــوري ــا
ف ــي ل ـب ـن ــان .وال ـ ـصـ ــراع ب ــن الـجـبــل
والـتـبــانــة قــديــم وم ــع بــدايــة الـحــرب
في لبنان ،وقد شــارك أهالي الجبل
فــي ال ـص ــراع الـســوري-الـفـلـسـطـيـنــي
بـ ـ ــن االس ـ ـ ـ ــد وع ـ ـ ــرف ـ ـ ــات ،وتـ ـح ــال ــف
أهــالــي الجبل بقيادة علي عيد مع
ال ـج ـي ــش ال ـ ـسـ ــوري ف ــي الـ ـح ــرب مــع
أهــل التبانة املتحالفني مــع منظمة
الـ ـتـ ـح ــري ــر ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة وج ـي ــش
لـبـنــان الـعــربــي وامل ـقــاومــة الشعبية
بقيادة علي عـكــاوي .هــذا تاريخ لم
ينته بعد هناك .فيما مضى ،أسس
العلويون جناحًا عسكريًا للحزب
العربي الديموقراطي أطلقوا عليه
اس ــم «ال ـف ــرس ــان ال ـح ـم ــر» ،واسـتـمــر
الـقـتــال عـنـيـفــا ،ون ـشــأت التحالفات
بـتـسـمـيــاتـهــا وأح ــزابـ ـه ــا امل ـت ـع ــددة،
وب ـ ـقـ ــي أه ـ ــال ـ ــي الـ ـجـ ـب ــل يـ ـس ــان ــدون
النظام القوات السورية في حروبها
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،والـ ـت ــي ك ــان ــت أق ـســاهــا
مـ ـج ــزرة ال ـت ـبــانــة ال ـت ــي وق ـع ــت عــام
 .1986مـ ـج ــزرة ح ــاض ــرة ف ــي ذه ــن
أهـ ــالـ ــي ط ــرابـ ـل ــس الـ ــذيـ ــن يـتـهـمــون
مـ ـسـ ـلـ ـح ــن عـ ـ ـل ـ ــوي ـ ــن م ـ ـ ــن الـ ـجـ ـب ــل
بمشاركة القوات السورية بتصفية
 700مــواطــن مــن أه ــل الـتـبــانــة ،رغــم
أن أه ــل الـجـبــل يـنـفــون أي مـشــاركــة
ب ـهــا ،غـيــر أن ال ــذاك ــرة انـتـقــائـيــة في
الجهتني ،على غرار جميع الذاكرات
ال ـ ـتـ ــي ارت ـ ـب ـ ـطـ ــت ب ــالـ ـقـ ـت ــال األهـ ـل ــي
ال ـل ـب ـنــانــي .وب ـع ــد اغ ـت ـي ــال الــرئـيــس
رف ـيــق ال ـحــريــري ،استيقظت ذاك ــرة
ال ـحــرب ،ول ــم تـنــم بـعــد .بــن التبانة
وال ـج ـبــل ،ال ـحــرب مـسـتـمــرة بجميع
وجـ ـ ــوه ـ ـ ـهـ ـ ــا ال ـ ـب ـ ـغ ـ ـي ـ ـضـ ــة :خـ ـط ــوط
الـ ـتـ ـم ــاس ،ال ـق ـن ــاص ــون ،وال ـط ــائ ـف ــة،
ّ
والهويات القاتلة.
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المدينة السجينة
رامي األمين
ال تحزن ،قال لي ،اذهب الى طرابلس،
كأنما ذهبت الى سوريا .كنت أخبره
عن أسفي الكبير ألنني لم أزر سوريا
فــي حـيــاتــي .وغــالـبــا حينما أفصح
ع ــن أس ـف ــي هـ ــذا أمـ ـ ــام م ــن ي ـعــرفــون
ســوريــا كـمــا يـعــرفــون لـبـنــان ،أسمع
جــوابــا مشابهًا ،يضع طرابلس في
مصاف املدن السورية الكبرى .وإذا
كانت العمارة في طرابلس مشابهة
ً
للعمارة فــي حلب مـثــا ،فــا شــك أن
حلب مدينة جميلة .مــع أن صديقًا
طــرابـلـسـيــا فــوجــئ كـيــف أن ـنــي أجــد
مــدي ـن ـتــه ج ـم ـي ـلــة م ـع ـم ــاري ــا ،وك ـيــف
أنني وصفتها حينما زرنــاهــا معًا،
بأنها أجمل من وسط بيروت .بدت
لــي طرابلس مدينة حية وحقيقية.

ليس فيها أحجار مزيفة ،وال أبنية
مقفلة على عتمة ،وﻻ شرفات عارية،
ل ـي ــس ع ـل ـي ـهــا ثـ ـي ــاب م ـغ ـس ــول ــة ،أو
شتلة زريعة ،أو عصفور في قفص.
فــي وس ــط طــرابـلــس ،يعيش الـنــاس
حـقــا ،وال يـتـظــاهــرون بالعيش كما
يـبــدو لــي ال ـنــاس فــي وس ــط بـيــروت.
ومع أن املدينة الشمالية مهجوسة
بمشاكلها األمـنـيــة ،غــارقــة فــي شبر
اإلرهاب ،إال أنها رغم ذلك حية أكثر
م ــن بـ ـي ــروت .ونــاس ـهــا ه ــم نـبـضـهــا،
بدمائهم ودمــوعـهــم وابتساماتهم،
يـصـنـعــون إي ـقــاع ـهــا ع ـلــى وق ــع قــرع
ال ـط ـبــول املـسـتـمــر م ـنــذ س ـن ــوات في
الـجــارة ســوريــا .وإذا كــانــت املظالت
لـ ــم ت ـع ــد تـ ـج ــدي ن ـف ـع ــا مـ ــع ان ـه ـم ــار
األمطار والبراميل واألدعية املرتدة
واآللهة املنهارة (بال مظالت إنقاذ)

مــن السماء ،فــوق رؤوس السوريني
في سوريا ،فإن املظالت ال تزال تفتح
في طرابلس عند كل انهمار للمطر
أو ل ـلــوطــن ف ــي الـ ـج ــارة ال ـت ــي كــانــت
طرابلس جزءًا منها حتى ثالثينيات
ال ـقــرن املــاضــي ،وج ــرى سلخها عن
سوريا وضمها الى لبنان ،بعد جدل
ـاس يغيب عــن صفحات
تــاريـخــي ق ـ ٍ
كتب التاريخ املدرسية ،لكنه يحضر
ف ــي ك ـتــاب فـ ــواز طــراب ـل ـســي «تــاريــخ
ل ـب ـن ــان الـ ـح ــدي ــث» .ف ــإم ـي ــل إده ق ــدم
للخارجية الفرنسية في صيف عام
 1928مذكرة يقترح فيها أن تصير
ط ــرابـ ـل ــس «م ــديـ ـن ــة حـ ـ ـ ــرة» ـ ـ ـ تـحــت
اإلدارة الـفــرنـسـيــة« ،يـمـنــح سكانها
امل ـس ـي ـح ـيــون ال ـج ـن ـس ـيــة الـلـبـنــانـيــة
وامل ـس ـل ـم ــون الـجـنـسـيــة ال ـس ــوري ــة»،
وذل ــك لضمان أكثرية مسيحية في

لبنان الكبير ،طبعًا «بعد منح لبنان
نظام الحكم الــذاتــي على غــرار بالد
العلويني» .هذه أمور حدثت قبل أقل
م ــن مـئــة ع ــام .وال ت ــزال بــاعـثــة على
التأمل الــى أيامنا هــذه :الحسابات
مـ ـ ــع طـ ــراب ـ ـلـ ــس ال ت ـ ـ ـ ــزال ب ــال ـن ـس ـب ــة
الـ ــى كـثـيــر م ــن الـل ـبـنــانـيــن طــائـفـيــة
وديموغرافية صرفة ،يضاف إليها
حسابات اقتصادية كانت حاضرة
آنـ ـ ـ ــذاك ،ول ـ ــم ت ـغ ــب ال ـ ـيـ ــوم ،إذ يــذكــر
طــرابـلـســي ف ــي كـتــابــه أن «املـصــالــح
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ل ــانـ ـت ــداب وم ـصــالــح
ب ـ ــورج ـ ــوازي ـ ــة ب ـ ـيـ ــروت ح ــال ــت دون
عـ ــودة م ــرف ــأ طــراب ـلــس ال ــى س ــوري ــا.
ذل ــك أن بـقــاء طــرابـلــس داخ ــل حــدود
«لـ ـبـ ـن ــان الـ ـكـ ـبـ ـي ــر» يـ ـح ـ ّـد مـ ــن خـطــر
تهديدها مركز بيروت االقتصادي،
أم ــا إذا أصـبـحــت ج ــزءًا مــن ســوريــا،

(تصوير هيثم الموسوي)

الحائط المكسور بيننا
محمود قبوط
استيقظت ،ذلك الصباح ،على صوت
رص ـ ــاص ي ـخ ـتــرق جـ ـ ــدران ع ـمــارت ـنــا.
أط ـ ـ ــرد الـ ـنـ ـع ــاس مـ ــن ع ـي ـن ـ ّـي وأدخ ـ ــل
الحمام ألحلق لحيتي .أحلقها على
وق ـ ــع الـ ـص ــوت ن ـف ـس ــه ،املـ ـتـ ـس ـ ّـرب مــن
ال ـن ــاف ــذة ال ـص ـغ ـي ــرة .أس ـم ــع زق ــزق ــات
ّ
عصافير جارتنا أم نعيم املعلقة على
حــائــط ال ـش ــرف ــة ،فــأت ـخـ ّـيــل ارتـطــامـهــا
ّ
ب ـج ــوان ــب ال ـق ـف ــص الـ ـح ــدي ــدي ،كــلـمــا
ّ
ـأة ،يختفي الـنــور.
رن ا ّلــرصـ ّـاص .فـجـ ّ
تهتز الشقة بنا ...ورف الزجاج واملرآة
التي بالكاد أرى نفسي فيها .أشعر،
وكأنني في فيلم وثائقي عن الحروب
ال ـع ــامل ـي ــة ال ـت ــي اع ـت ــدن ــا م ـشــاهــدتـهــا
فــي امل ــدرس ــة .يـعــود ال ـنــور .أنـظــر إلــى
ً
وجهي في املرآة التي هدأت ،متسائال
عن ّ
سر تلك البرودة التي ال تفارقني.
ف ـهــل ال ــرص ــاص ف ــي الـ ـخ ــارج زائ ــف؟

وهل تلك القذائف هي أصــوات فقط؟
ً
أو أننا اعتدنا ،فعال ،تلك الحياة؟
م ـ ـس ـ ـحـ ــت مـ ـ ـ ــا بـ ـ ـقـ ـ ــي مـ ـ ـ ــن مـ ـعـ ـج ــون
الـحــاقــة ،وع ــدت فــي الــزمــن إل ــى املــرة
األول ــى الـتــي شـهــدت فيها حــربــا بني
مـنـطـقـتـنــا و»م ـن ـط ـق ـت ـهــم» .ح ـي ـنــذاك،
ك ـن ــت ف ــي ال ـص ــف الـ ـث ــان ــوي ال ـث ــان ــي،
وك ـن ــت أس ـت ـعــد لــام ـت ـحــان الـنـهــائــي
ف ــي م ــدرس ـت ــي ال ـب ـع ـي ــدة ...ك ــل الـبـعــد
ع ــن ال ـح ــرب .مــدرس ـتــي ال ـتــي ل ــم تكن
ّ
تضم غيري من تلك املنطقة الرتفاع
ّ
أق ـس ــاط ـه ــا .ل ــم يـ ـج ــدوا س ـب ـبــا مـهــمــا
إلل ـغــاء ام ـت ـحــان م ــادة ع ـلــوم الـحـيــاة،
وكــذلــك ّأم ــي الـتــي كــانــت م ـصـ ّـرة على
أن أذه ــب ألقـ ـ ّـدم ا ّمـتـحــانــاتــي« .يــالـلــه
ّ
حـبـيـبــي قـ ــوم ،حــضــرتــلــك ك ــل تـيــابــك
والشنتة كمان» ،تهمس في أذني عند
الفجر .ثم تنصرف لتجهيز أشقائي،
ف ـب ـعــد ان ـت ـه ــاء االمـ ـتـ ـح ــان ،سـنــذهــب
جـمـيـعـنــا إلـ ــى م ـن ــزل ج ـ ّـدت ــي الـبـعـيــد

ف ـت ـل ــوح إم ـك ــان ـي ــة أن ت ـص ـبــح امل ــرف ــأ
ال ــرئـ ـيـ ـس ــي لـ ـس ــوري ــا عـ ـل ــى ح ـس ــاب
م ــرف ــأ ب ـ ـي ـ ــروت» .م ـن ــذ ذل ـ ــك ال ـح ــن،
وطــرابـلــس تـبــدو عالقة فــي «ب ــرزخ»
بــن لـبـنــان وس ــوري ــا .وه ــو ب ــرزخ ال
يقيها النار وال يحرمها الجنة .بيد
أنــه فــي أحـيــان كثيرة يصير برزخًا
بــن نــاريــن ،وال يعود ممكنًا تجنب
االحـ ـ ـت ـ ــراق .ط ــراب ـل ــس ب ـه ــذا املـعـنــى
ليست لبنانية وال ســوريــة .هل هي
«منطقة حرة» كما أرادها إميل إده؟
ب ــل ه ــي م ـن ـط ـقــة س ـج ـي ـنــة :سـجـيـنــة
التاريخ والجغرافيا والديموغرافيا
والـ ـط ــائـ ـفـ ـي ــة ،وض ـح ـي ــة ال ـت ـه ـم ـيــش
االق ـ ـت ـ ـص ـ ــادي واالجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــي .هــي
مـنـطـقــة رائـ ـع ــة ،ل ـكــن ال ي ـس ـمــح لها
بتظهير روعـتـهــا ألنـهــا تـهــدد زيــف
مدينة مسحوبة الروح مثل بيروت.

عن النزاعات كي ال نبقى تحت هول
األص ـ ـ ــوات ال ـقــاس ـيــة ع ـلــى مـســامـعـنــا
البريئة .جمعت أمي أغراضنا :الذهب
واألوراق امل ـه ـم ــة وج ـ ـ ـ ــوازات الـسـفــر
لنهرب بها من املنزل .هي ّ
مرت بتلك
التجربة قبل  ٢٠سنة عند زواجـهــا.
تـعــرف كــل تـلــك األش ـي ــاء .تـعــرف أنها
عندما عــادت إلــى بيتها بعد النزوح
القسري ،لم تجد شيئًا من «شبكتها»
أو جهاز عرسها.
جمعت كل شيء .ونعيم ،ابن جارتنا،
«كـ ـ ـس ـ ــر» ح ــائـ ـط ــا ف ـ ــي امل ـ ـب ـ ـنـ ــى ،ل ـكــي
ن ـه ــرب م ــع ج ـيــران ـنــا ،ق ـبــل أن تـشــرق
الشمس وتـقــف إلــى جــانــب القناص.
هــربـنــا مــن املـمــر املـسـتـحــدث ،ولكننا
بعد أيــام عدنا إلــى بيتنا مــن مدخل
املـبـنــى الــرئـيـســي ،بـعــد انـتـهــاء جولة
ً
«الـحــرب» .لم تستمر عودتنا طويال.
اشتبكوا ،فهربنا مجددًا من الحائط
املـكـســور ...ثــم عــدنــا .بقينا على هذه

ّ
الحال سنني عـ ّـدة ،تخللها انفجاران
ف ــي امل ــدي ـن ــة .ه ــذه األشـ ـي ــاء أكسبتنا
ّ
«ق ـ ــدرات ع ـس ـكــريــة» ،مــكـنـتـنــا ف ــي ما
بعد مــن تمييز صــوت الــرصــاص من
املـفــرقـعــات الـنــاريــة املبتهجة .صرنا
ّ
نفرق بني رصاص الجيش ورصاص
ّ
شــبــان ال ـشــوارع ،وبــن قذيفة الهاون
أو أي نــوع آخ ــر ...وات ـجــاه الــرصــاص
أي ـضــا ،هــل هــو مــن منطقتنا أم على
منطقتنا؟
ل ــم ي ـقــف األم ـ ــر ع ـنــد هـ ــذا الـ ـح ــد ،فقد
ّ
مجهزين ألي حالة طــوارئ
أصبحنا
قــد تـحــدث .ق ــادرون على جمع كــل ما
نحتاج إليه للهرب من البيت .وبتنا
نـ ـع ــرف أيـ ـض ــا أيـ ـ ــن ت ــرك ــن «ت ــاك ـس ــي
الـعـلـقــات» ،ففي تلك ال ـظــروف ،تنبت
ب ـس ــرع ــة ق ـي ــاس ـي ــة م ــواق ــف سـ ـي ــارات
األج ــرة لنقل الــراغـبــن بترك املنطقة.
ه ـ ـ ــذا ال ـ ـتـ ــاك ـ ـسـ ــي ،ه ـ ــو نـ ـفـ ـس ــه ال ـ ــذي
وقت الحق.
سيعيدنا إلى بيتنا في ٍ

غــالـبــا م ــا تـشـتـعــل االش ـت ـبــاكــات عند
امل ـســاء .ولــذلــك ،أح ــرص عـلــى الـعــودة
إلــى ّالبيت بــاكـرًا .أركــض فــي الـشــارع
لتجنب رصاصة قناص ،إن لم أحظ
بسائق تاكسي «العلقات» .أصل إلى
الـبـيــت ،وأسـتـغــل وج ــودي فــي ليالي
ال ـن ــزاع ــات ف ــي لـعــب الـ ــورق م ــع أهـلــي
أو س ــرد األخـ ـب ــار املـضـحـكــة ال ـت ــي ال
تجمعنا أيام السالم على سردها.
■■■
… وأنت تقرأ هذا النص ،تكاد تعتاد
ّ
تتشوق لتسهر معنا
تلك الحياة ،وقد
ف ــي ال ـل ـيــل وت ـس ـت ـمــع الـ ــى أحــادي ـث ـنــا
املـضـحـكــة ...فما بــالــك بعائلةٍ عاشت
تلك السطور أكثر من  ٣سـنــوات ،وال
تزال ،وال تشعر حتى بحالة الطوارئ
ِإال عندما تقتحمنا وسائل اإلعالم.
سنبقى عـلــى تـلــك الـحـيــاة لــو طلبت
ّ
مــنــا طــراب ـلــس لـتـبـقــى ه ــي ع ـلــى قيد
الحياة.

