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سياسة
على الغالف

جنون السلطة في مواجهة الحراك
ً
ابتداء من يوم أمس ،دخل تعامل قوى األمن الداخلي مع التحركات االحتجاجية مرحلة جديدة ،عنوانها القمع .وهذا
القمع ليس وليد حادثة "ميدانية" ،بل نتيجة قرار ،جرى التمهيد له عبر سياسيين وبيان أمني صدر يوم األحد الماضي
القمع الذي مارسته األجهزة األمنية
أم ــس بـحــق املـتـظــاهــريــن ف ــي ســاحــة
ال ـش ـهــداء ،لــم يـكــن ولـيــد لـحـظـتــه ،بل
ه ــو نـتـيـجــة ق ـ ــرار س ـيــاســي ـ ـ ـ أم ـنــي،
جـ ـ ـ ــرى الـ ـتـ ـمـ ـهـ ـي ــد لـ ـ ــه خـ ـ ـ ــال األيـ ـ ـ ــام
امل ــاضـ ـي ــة .الـ ـن ــائ ــب ولـ ـي ــد ج ـن ـب ــاط،
عـلــى ع ــادت ــه ،ك ــان أك ـثــر أه ــل الـّنـظــام
صـ ــراحـ ــة .ع ـل ــى ط ــري ـق ـت ــه ،حـ ـ ــذر مــن
ّ
تحول الحراك إلى مشكلة أمنية في
ال ـب ــاد .أم ــا ت ـيــار املـسـتـقـبــل ،فتولى
ع ـب ــر قـ ــوى األمـ ـ ــن ال ــداخـ ـل ــي ،تـنـفـيــذ
ال ـق ـم ــع ،وت ـغ ـط ـي ـتــه م ــن خـ ــال وزي ــر
الداخلية نهاد املشنوق مدعومًا من
تياره السياسي .أمــا املشاركون في
طــاولــة ال ـحــوار ،فصمتوا عـ ّـمــا جرى
على بعد أمتار منهم .بعض أنصار
راعـ ــي الـ ـح ــوار ،الــرئ ـيــس نـبـيــه ب ــري،
«كسروا هذا الصمت» ،والقوا القوى
األمنية ،وشــاركــوا في االعـتــداء على
املتظاهرين ،لرسم خــط أحمر تحت
عـ ـن ــوانُ :
«ي ـم ـن ــع ال ـت ـع ــرض لـلــرئـيــس
(بري)».

امل ـ ّـس بـقــوى األم ّــن ال ــداخ ـلــي» .تحت
ه ــذا ال ـع ـنــوان ،نــفــذت ال ـقــوى األمنية
الـ ـقـ ـم ــع األم ـ ـ ـ ـ ــس .ه ـ ـ ــذا الـ ـقـ ـم ــع م ـنــح
ال ـ ـت ـ ـحـ ــركـ ــات االحـ ـتـ ـج ــاجـ ـي ــة زخ ـم ــا
إعــامـيــا كـبـيـرًا ،مــن دون أن ُيـتـ َ
ـرجــم
ح ـش ـدًا شـعـبـيــا ف ــي اع ـت ـص ــام ســاعــة
ري ـ ــاض ال ـص ـل ــح .ال ـح ــزب الـشـيــوعــي
ّ
زود املـعـتـصـمــن ب ـمــدد عـ ـ ـ ّ
ـددي ،من
ّ
خالل انتقال من لبوا دعوته إلحياء
ذك ـ ـ ـ ــرى ان ـ ـطـ ــاقـ ــة جـ ـبـ ـه ــة املـ ـق ــاوم ــة
الوطنية اللبنانية من الصنائع إلى
وس ــط املــدي ـنــة .وي ـبــدو أن «ال ـغ ــزوة»
الـتــي نـفــذهــا بـعــض أن ـصــار الرئيس
بري في ساحة الشهداء« ،احتجاجًا

على شتائم كيلت للرئيس» ،فعلت
فـعـلـهــا ف ــي تـخــويــف ع ــدد م ــن الــذيــن
ش ــارك ــوا ســاب ـقــا ف ــي االح ـت ـجــاجــات،
ف ـل ــم يـ ـتـ ـج ــاوب ــوا أمـ ـ ــس مـ ــع دعـ ـ ــوات
ً
االعتصام ليال في «رياض الصلح».
ق ــوى األمـ ــن ال ــداخ ـل ــي ،وم ــن خلفها
وزي ــر الــداخـلـيــة ،تـبــدو كمن استعاد
ثـقـتــه بنفسه بـعــد أي ــام مــن ال ـخــوف.
يـ ـ ــردد املـ ـشـ ـن ــوق وضـ ـب ــاط امل ــدي ــري ــة
ك ــام ــا عـ ــن «مـ ـن ــع الـ ـتـ ـع ــرض لـهـيـبــة
املـ ــؤس ـ ـسـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي تـ ــرك ـ ـهـ ــا ال ـج ـي ــش
فـ ــي م ــواجـ ـه ــة املـ ـتـ ـظ ــاه ــري ــن» ،وع ــن
«نـفـسـيــة ال ـض ـبــاط والـعـنــاصــر التي
ُسـ ـ ّـويـ ــت بـ ـ ـ ـ ــاألرض» ،ن ـت ـي ـجــة إعـ ــان

معاقبة ضـبــاط وأفـ ــراد شــاركــوا في
قمع املحتجني ســابـقــا .كــذلــك توقف
ً
األمنيون طويال عند «لجوء أفراد ال
يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة،
إلى قطع الطرق قبل يومني في وسط
ب ـيــروت ،محتجزين آالف املــواطـنــن
فــي سـيــاراتـهــم ،ســاعــة الـ ــذروة ،وهــو
ما لن نقبل بتكراره» .رجال مكافحة
الشغب الذين كانوا موجودين قرب
م ـب ـن ــى «ال ـ ـن ـ ـهـ ــار» فـ ــي وسـ ـ ــط ال ـب ـلــد
أمـ ـ ــس كـ ــانـ ــوا قـ ــد تـ ـلـ ـق ــوا ت ـع ـل ـي ـمــات
واض ـح ــة« :اسـ َـح ـبــوا كــل مــن يـحــاول
تـ ـج ــاوز ح ــاج ــز ،وكـ ــل م ــن ي ـت ـعـ ّـرض
لكم بالضرب أو الشتم أو الــرشــق».

و«اسـحـبــوا» هــي الكلمة التي تعني
«أوقـ ـ ـف ـ ــوا» .وال ـتــوق ـيــف ف ــي قــامــوس
ِ
مـ ـك ــافـ ـح ــة الـ ـشـ ـغ ــب ال ي ـت ـض ـم ــن أي
«ضوابط» :الضرب والركل والسحب
ُ
ُ َ
وال ـش ـتــائــم ال ت ـع ـ ّـد تـ ـج ــاوزات ت ــذك ــر.
وبـنـ ً
ـاء على ذلــك ،خــرج املشنوق ليل
أمــس ليمنح الـقــوى األمنية غطاءه.
من على شاشة تيار «املستقبل» ،قال
إن «بعض املتظاهرين توجهوا إلى
قــوى األمــن بألفاظ نابية ،وبالتالي
هــذا األمــر استوجب تنفيذ القانون
عبر توقيفهم وقــرر القضاء اإلفــراج
عـ ـنـ ـه ــم» ،م ـض ـي ـف ــا« :نـ ـح ــن مـهـمـتـنــا
الـحـفــاظ عـلــى املـتـظــاهــريــن وحـمــايــة

ً
ّ
وزير الداخلية غطى ليال ما قامت به القوى األمنية نهارًا (مروان طحطح)

بيان قوى األمن الداخلي األحد
أعلن ما ستقوم به «مكافحة
الشغب» أمس
ب ـشــائــر الـ ـق ــرار ال ـس ـيــاســي ـ ـ ـ األم ـنــي
ب ــدأت بالظهور يــوم األح ــد املــاضــي،
ح ــن أعـلـنــت املــديــريــة ال ـعــامــة لـقــوى
األمــن الداخلي هــذا الـقــرار ،من خالل
القول :سنحمي التظاهرات ،ولكن...
وبعد الـ»ولكن» تكمن الرسالة التي
لــم يلتفت إليها أح ــد ،ألن الجمهور
اعتاد إهمال بيانات األمن الداخلي،
أو عــدم أخــذ مضمونها على محمل
ال ـ ـجـ ــد .كـ ـ ــان بـ ـي ــان املـ ــديـ ــريـ ــة ،الـ ــذي
يـحـظــى ب ـغ ـطــاء م ــن وزيـ ــر الــداخـلـيــة
ن ـ ـهـ ــاد املـ ـشـ ـن ــوق ومـ ـ ــن خ ـل ـف ــه ت ـ ُي ـِّـار
امل ـس ـت ـق ـبــل ،يـعـلــن الـ ـق ــرار ال ـ ــذي نــفــذ
أم ــسُ :
«يـمـنــع قـطــع ال ـطــرقــاتُ ،يمنع
ُ
التعدي على األمــاك العامة ،ويمنع

في الواجهة

عين األجهزة مفتوحة على الحراك
مشهدان متناقضان متالزمان ،واكبا حمالت
الحراك المدني منذ 29آب :اعتصامات سلمية
رفعت شعارات مطالب غالى بعضها في
التوقع حتى الوهم ،واعمال شغب تعمدت
تقويض جهود هذا الحراك في معركته
المفتوحة ضدالطبقة السياسية
نقوال ناصيف
راف ـ ـ ـ ــق اع ـ ـت ـ ـصـ ــام ح ـ ــرك ـ ــات امل ـج ـت ـم ــع
املــدنــي وتـظــاهــراتــه ســوء تفاهم دائــم
تقريبا مــع االج ـهــزة االمـنـيــة والـقــوى
الـعـسـكــريــة ،مـنــذ ال ـيــوم االول للنزول
ال ـ ــى ال ـ ـشـ ــارع ودخـ ـ ـ ــول م ــواجـ ـه ــة مــع
الطبقة السياسية .سيقت الى االجهزة

االمنية اتـهــامــات شتى منها تشويه
صورة الحراك ،والى القوى العسكرية
معاملته بقسوة وعنف.
لـكــن لــاجـهــزة االم ـن ـيــة ،ش ــأن حمالت
املجتمع املدني ،وجهة نظر.
بــا ت ــردد ،يـقــول م ـســؤول امـنــي رفيع
انــه ال يستبعد وج ــود «اخ ـت ــراق» في
صـ ـف ــوف الـ ـ ـح ـ ــراك ال ـش ـع ـب ــي وداخـ ـ ــل
ب ـ ـعـ ــض حـ ـ ـم ـ ــات املـ ـجـ ـتـ ـم ــع امل ـ ــدن ـ ــي:
«الـغــالـبـيــة الـســاحـقــة مـنـهــم سلميون
عـ ـ ــابـ ـ ــرون ل ـ ـل ـ ـمـ ــذاهـ ــب وال ـ ـ ـطـ ـ ــوائـ ـ ــف،
ي ـح ـم ـلــون م ـطــالــب مـحـقــة نـشــاطــرهــم
اياها ألن احـدًا ال يسعه اال ان يصرخ
صــراخـهــم فــي حقوقهم فــي الكهرباء
وامل ـي ــاه وال ـع ــدال ــة وال ـع ـمــل وال ــروات ــب
واالقـ ـ ـس ـ ــاط امل ــدرسـ ـي ــة وان ـ ـهـ ــاء ازمـ ــة
النفايات والشؤون الحياتية االخرى.
هــل يمكن ألح ــد ان ينكر الـفـســاد في
الحياة السياسية والعامة في البالد،

فيما الحراك يقول انه يخوض معركة
ضــد الـفـســاد؟ قــد يـكــونــون يتوسلون
امل ــدي ـن ــة ال ـف ــاض ـل ــة .ل ـكــن هـ ــذا ال ـح ــراك
مخترق ببعض االشـخــاص ،من دون
ان ي ـع ـنــي ذلـ ــك ان ك ــل َمـ ــن ي ـن ــزل الــى
الـتـظــاهــر م ـشــروع مـخـتــرق .طـبـعــا ال.
لكن بني بعض رموزهم َمن يعمد الى
تحريك ادوات في االعتصامات بغية
الوصول الى غايات بعيدة كل البعد
ع ــن م ـطــال ـب ـهــم امل ـع ـل ـنــة واملـ ـش ــروع ــة،
وان ي ـكــن ب ـعــض ش ـع ــارات ـه ــم وهـمـيــا
ك ــامل ـط ــال ـب ــة ب ــاسـ ـق ــاط الـ ـنـ ـظ ــام .نـحــن
ن ــراق ــب هـ ــذه ال ـت ـج ـم ـعــات ع ـل ــى غ ــرار
«بــدنــا نـحــاســب» و»طـلـعــت ريحتكم»
وسواهما ،ونتتبع حاالت انسجامها
وحــاالت تنافرها .املعطيات املتوافرة
ل ــدي ـن ــا ع ــن ت ـح ــرك ــات هـ ــذه ال ـح ـمــات
انها تــواجــه اختالفا فــي ال ــرأي ،حــادًا
اح ـيــانــا ،لـيــس عـلــى املـطــالــب فحسب،

بــل ايـضــا على االول ــوي ــات .بينها َمن
ي ــري ــد ال ـس ـيــاســي ي ـت ـصــدر الـحـيــاتــي،
وب ـي ـن ـهــا َمـ ــن ي ــري ــد تـ ـص ـ ّـدر الـحـيــاتــي
على السياسي .نـعــم ،يمكنني القول
ان الـعــن مفتوحة عـلــى ه ــذا ال ـحــراك.
الح ـظ ـن ــا ايـ ـض ــا ،ف ــي مـ ـع ــرض تـبـيــان
تناقض املواقف والشعارات ،ان بعض
ال ـ ـحـ ــراك رف ـ ــع ص ـ ــور زعـ ـم ــاء ط ــوائ ــف
س ـ ــرع ـ ــان م ـ ــا امـ ـتـ ـع ــض م ـع ـت ـص ـمــون
يـنـتـمــون ال ــى مــذهــب ه ــذا الــزع ـيــم او
ذاك ،فــاحـتـجــوا وأن ــزل ــوا ال ـصــور تلك
رافـ ـض ــن مـ ـ ّـس زع ـمــائ ـهــم او جعلهم
دعــايــة لالعتصام والتظاهر ،وســوق
االتهام على انهم عنوان للفساد .كيف
يمكن لهذا الحراك ان يستمر ويعيش
طويال في ظل هذا التأثير؟».
ه ــل يـعـتـقــد بـ ــأن ال ـط ـب ـقــة الـسـيــاسـيــة
ق ــادرة على التغلغل فــي هــذا الـحــراك
ومحاولة التالعب به؟

ي ـج ـي ــب« :ط ـب ـع ــا .م ــراق ـب ـت ـن ــا الـ ـح ــراك
جـعـلـتـنــا نـجـمــع م ـع ـلــومــات واض ـحــة
ع ـم ــا ي ـ ـجـ ــري .هـ ـن ــاك مـ ـش ــارك ــون فــي
االعـتـصــامــات وال ـت ـظــاهــرات معروفو
الـ ـ ـ ــوالء واالن ـ ـت ـ ـمـ ــاء الـ ـح ــزب ــي .وجـ ــوه
ليست بريئة في هذا الدور ،بل مكلفة
مهمة محددة .ال أتحدث على املستوى
ال ـس ـي ــاس ــي ف ـح ـس ــب ،ب ــل اي ـض ــا عـلــى
املـسـتــوى االم ـن ــي .هـنــاك َم ــن يتغلغل
في املعتصمني والحراك نعرفه تمامًا.
بعض مــن هــؤالء موقوفون كــانــوا قد
ارسلوا الى التجمعات الفتعال شغب
بتوجيه وتعليمات محددة توصلنا
الـ ـيـ ـه ــا .لـ ــم ي ـك ــن هـ ـ ــدف هـ ـ ــذا ال ـش ـغــب
بـ ــال ـ ـضـ ــرورة ض ـ ــرب ح ــرك ــة امل ـج ـت ـمــع
امل ــدن ــي ،بــل ت ـبــادل تصفية حـســابــات
سياسية بني اكثر من طرف ،بعضهم
ضد بعض».
ً
هل يالحظ تمويال غامضًا يقف وراء
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المشهد السياسي

الحوار ــ  :2سوق عكاظ رئاسي
حقهم بالتعبير ،أيضًا العسكريات
اإلناث تعرضن لكالم مهني ،وإذا أراد
امل ـت ـظ ــاه ــرون ح ـفــظ حـقـهــم ي ـجــب أن
يعلموا أن عناصر قــوى األمــن بشر
ولديهم كرامة ومسؤولية ،وال يمكن
أن يتعرضوا لهم دون ردعهم».
وأض ـ ـ ــاف املـ ـشـ ـن ــوق« :ه ـ ــم يـبـحـثــون
ع ــن أح ــد ل ـكــي ي ـضــرب ـهــم ،أي بعض
امل ـت ـظ ــاه ــري ــن وهـ ــم يـ ــريـ ــدون دم فــي
الـ ـش ــارع ولـ ــم ي ـتــم اس ـت ـع ـمــال مـفــرط
بالقوة وربما هناك خطأ بسيط من
عسكري ،وهـنــاك مبالغة والصليب
األحـ ـم ــر م ــوج ــود وي ـم ـك ـنــه ال ـحــديــث
عـ ّـمــا جــرى وعــن اإلص ــاب ــات» .وشــدد
على أن «هناك إصــرارًا لــدى البعض
وليس الجميع من املتظاهرين على
اس ـت ـف ــزاز ال ـق ــوى األم ـن ـيــة م ــن خــال
البصق في وجوههم والتعرض لهم
لفظيًا وبالضرب».
أم ــا حــركــة أم ــل ،فـمــارســت كـعــادتـهــا،
فعل التنصل من أي شخص يمارس
الـشـغــب بــاسـمـهــا .والق ــاه ــا ف ــي ذلــك
ت ـيــار املـسـتـقـبــل ـ ـ ف ــي إع ــام ــه ـ ـ ال ــذي
ً
وصـ ــف «ال ـغ ــاض ـب ــن نـ ـص ــرة ل ـبــري»
بــأن ـهــم م ــن أب ـن ــاء األحـ ـي ــاء امل ـج ــاورة
ملـنـطـقــة االع ـت ـص ــام ــات ،م ــن دون أن
يمنحهم ،على غير عادته ،أي هوية
س ـيــاس ـيــة .ل ـكــن ب ـي ــان ال ـح ــرك ــة القــى
«الـغــاضـبــن» فــي منتصف الطريق،
إذ إنه طلب التزام الهدوء ،مهددًا في
الــوقــت عـيـنــه بــالـلـجــوء إل ــى الـقـضــاء
ملحاسبة «من وجه كالمًا نابيًا بحق
األخ رئيس الحركة» .واعتبر البيان
أن «املتهم الرئيسي هو الذي يعتدي
على كــرامــات الناس عبر الشاشات،
ما يحرك مشاعر الناس».
خ ــاص ــة م ــا جـ ــرى أمـ ــس أن ال ـق ــوى
األم ـ ـن ـ ـي ـ ــة ،ومـ ـ ـ ــن خـ ـلـ ـفـ ـه ــا ال ـس ـل ـط ــة
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة« ،اب ـ ـت ـ ـل ـ ـع ـ ــت» ص ــدم ــة
التحركات األولى ،ولم تعد ترى فيها
ً
ث ـقــا شـعـبـيــا مـخـيـفــا .ك ــان املـشـنــوق
أم ـ ــس واضـ ـح ــا ف ــي الـ ـب ــوح ب ـم ــا فــي
ً
ع ـق ـل ــه ،إذ ق ـ ــال لـ ـي ــا« :نـ ـح ــن ن ـعــرف
ح ـجــم الـ ـح ــراك وه ــو م ـح ــدود جـ ـدًا».
وبعد امتصاص الصدمة ،بــدأ وقت
الهجوم ،أو على األقل ،مغادرة موقع
ّ
امل ـت ـل ــق ــي .ف ــي ن ـظ ــر ال ـس ـل ـط ــة ،ال حــل
إال بــالـقـمــع ،ف ــي مـ ـ ــوازاة ق ــرب وضــع
«خطة معالجة النفايات» على سكة
التنفيذ.

ال ـ ـحـ ــراك امل ــدن ــي وت ــوس ــع ن ـشــاطــاتــه
واستقطابه؟
يقول« :بالتأكيد ليست لدينا شكوك
فـقــط ح ـيــال تـمــويــل غ ــام ــض ،ب ــل ثمة
مـ ـعـ ـطـ ـي ــات حـ ـسـ ـي ــة م ـ ـت ـ ــواف ـ ــرة لـ ــدى
االج ـه ــزة االم ـن ـيــة .عـلــى ق ــادة ال ـحــراك
ان ي ــوض ـح ــوا لـ ـل ــرأي الـ ـع ــام م ـصــادر
ت ـمــويــل ت ـحــرك ـهــم ال ـ ــذي ت ـ ــدور حــولــه
ظـنــون وشـبـهــات بــالـنـظــر ال ــى وجــود
ع ـنــاصــر تـنـظـيــم واجـ ـت ــذاب ووســائــل
ح ـش ــد .ل ـيــس امل ـط ـل ــوب م ـنــا كــأج ـهــزة
امـنـيــة ان نـطـلــب مــن ق ــادة ال ـح ــراك ان
يـفـصـحــوا عــن م ـصــادر تـمــويـلـهــم ،بل
ألن عـ ـن ــوان ت ـحــرك ـهــم ه ــو الـشـفــافـيــة
والـ ـ ــوضـ ـ ــوح والـ ـنـ ـص ــاع ــة وم ـك ــاف ـح ــة
الفساد واالبتعاد عن البعد الخارجي،
يقتضي ان ي ـبــادروا وي ـبــرروا تمويل
االمـ ـ ـ ــداد ال ـلــوج ـي ـس ـتــي ب ــن اي ــدي ـه ــم.

ّ
مرت الجلسة الثانية للحوار
في مجلس النواب والكتل
السياسية ال تزال على
مواقفها ،بين انتخاب رئيس
من الشعب أو في مجلس
هو بدء
النواب .الخرق الوحيد ً
الحديث عن الرئاسة ،فضال
عن إعطاء زخم إضافي
لعمل الحكوم
فراس الشوفي
لــم تـتـفـ ّـوق الـجـلـســة الـثــانـيــة مــن حــوار
مـجـلــس الـ ـن ــواب أمـ ــس ،ع ـلــى الـجـلـســة
األولى األسبوع املاضي ،لجهة تحقيق
أي تـ ـق ـ ّـدم ّف ــي ب ـن ــود جـ ـ ــدول األعـ ـم ــال،
ّ
وأولـهــا ملف رئاسة الجمهورية .ومع
أن مـنــاكـفــات جلسة األس ـبــوع املــاضــي
ّ
غ ــاب ــت أمـ ـ ــس ،إل أن االنـ ـقـ ـس ــام ح ــول
ب ـنــد ال ــرئ ــاس ــة اس ـت ـمــر ع ـلــى ح ــال ــه في
مـ ــداخـ ــات املـ ـش ــارك ــن وت ـع ـل ـي ـقــات ـهــم.
ّ
وبــدا الفتًا غياب رئيس تكتل التغيير
واإلص ــاح النائب ميشال ع ــون ،الــذي
َي ـن ـقـ ّـل ع ــارف ــوه أن ــه «م ـس ـتــاء ج ـ ـدًا» من
«تعنت الفريق اآلخر ،وتجاهل مطالب
الـ ـ ّن ــاس» ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى ال ـعــرق ـلــة في
ملف التعيينات األمنية ،واألرجح بعد
جلسة أمس ،أن عون سيستمر بإرسال
م ـ ّـوف ــدي ــن ع ـن ــه بـ ــدل ح ـ ـضـ ــوره .وفـيـمــا
مــثــل ال ــوزي ــر ج ـب ــران بــاسـيــل ع ــون في
الـجـلـســة ،رف ــض ب ــري الـسـمــاح للنائب
إبراهيم كنعان باملشاركة ،باعتبار أنه
يحق لكل قطب أن يمثله مندوب واحد
يحضر معه عادة.
ب ـ ـ ـ ــدوره قـ ـ ــال الـ ـن ــائ ــب ولـ ـي ــد ج ـن ـبــاط
شخصية»،
كلمته ومـشــى لـ ـ «أس ـبــاب
ّ
وتـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــورت مـ ــداخ ـ ـل ـ ـتـ ــه حـ ـ ـ ــول م ـل ــف
النفايات بعيدًا عن رئاسة الجمهورية.
في كلمته إلى أن «الحراك
وأشــار بري ّ
املـطـلـبــي م ـحــق ون ــؤي ــده ،وه ــو يعكس
جوًا عامًا من االستياء في البلد» ،طالبًا
ال ـ ـتـ ــزام ج ـ ــدول األع ـ ـمـ ــال ح ـت ــى «ن ـصــل
إل ــى م ـكــان» .وأش ــار إل ــى أن ــه سيرفض
الـ ـح ــدي ــث عـ ــن م ــؤتـ ـم ــر ت ــأس ـي ـس ــي أو
تعديل التفاق الطائف .والقى الرئيس
تـمــام ســام طــرح ب ـ ّـري حــول «ض ــرورة
اسـتـمــرار عمل الحكومة وحمايتها»،
مشددًا على أن «الحكومة ّ
ّ
قدمت ضمن
املستطاع خطة النفايات ،وال يجب أن
يحصل شلل في الحكومة».

ال ادلة على
ضلوع سفارات وانما
وسطاء يعملون على
خط بعض الدول
كأجهزة امنية لدينا اكثر من شكوك.
بــل مـعـلــومــات حـيــال ه ــذا االم ــر .نحن
ً
ال نتهم دوال وسـفــارات ،وليست هذه
مهمتنا ،بل كشف الوقائع والحقائق
واملـعـطـيــات .لـيــس هـنــاك ح ــراك واحــد
بــل حــراكــات ،مــا يحملني على القول
ان لكل منها اجندة مستقلة في بعض
جوانب التحرك».
هل لدى االجهزة االمنية ادلة؟
يقول املسؤول االمني الرفيع« :لدينا
خ ـي ــوط .ك ـم ـســؤول ام ـنــي ال ات ـه ــم ،بل
ان ـط ـلــق م ــن ال ـش ـكــوك بـغـيــة ال ــوص ــول

قال جنبالط كلمته ومشى لـ «أسباب شخصية» ،وتمحورت مداخلته حول النفايات بعيدًا
عن الرئاسة (هيثم الموسوي)

وت ـحــدث الــرئـيــس نـجـيــب مـيـقــاتــي عن
ض ــرورة انـتـخــاب رئـيــس للجمهورية.
وكعادته ،خرج الرئيس فؤاد السنيورة
عـ ــن بـ ـن ــود ج ـ ـ ــدول األع ـ ـم ـ ــال ،وص ـنــف
القوى السياسية بني اتجاهني« :األول
متمسك بــالــدسـتــور وات ـف ــاق الـطــائــف،
واآلخ ــر يــريــد تغيير الـطــائــف ويطيح
البنود اإلصالحية فيه ،ويريد حماية
ســاح يتناقض مــع الشرعية الدولية
ّ
والعربية والقرار  ،»1701مؤكدًا أنه «ال
يجوز مقاطعة مجلس الـنــواب» .وقال
إنــه شعر مــن التعليقات بعد الجلسة
امل ــاض ـي ــة ب ـ ــأن هـ ـن ــاك «فـ ـح ــص دم فــي
كالم محمد (النائب) محمد رعــد» ،في
إشارة إلى كالم التخوين.
وطرح النائب سليمان فرنجية أن يقوم
كل طرف بوضع تصوره عن مواصفات
رئيس الجمهورية .ورأى أن «الرئيس
يجب أن يكون لديه حيثية في بيئته
ألن النظام الحالي طائفي» .واستغرب
«ك ــل مــا نـتـنــاول قضية يـقــولــون نريد
تغيير الطائف ،ال ترتكبوا الخطأ الذي
ارتـكـبــه املــوارنــة حــن اعـتـبــروا دستور
 1943لنا وحدنا».
ّ
الجميل
ب ــدوره تـحـ ّـدث النائب سامي
عن مواصفات الرئيسّ ،
مكررًا الحديث
عــن «الــرئـيــس اإلداري ال ــذي يستطيع
حــل املـلـفــات االقـتـصــاديــة االجتماعية
ح ـت ــى لـ ــو لـ ــم ي ـك ــن سـ ـي ــاسـ ـي ــا» .ودعـ ــا
إل ــى االس ـت ـفــادة مــن «ال ـك ـفــاءات خــارج

الى الحقائق .انا على ابواب الوصول
ال ــى ال ـي ـقــن .ل ـس ــوء ال ـح ــظ سـتـقــودنــا
ه ــذه ال ـخ ـيــوط ال ــى ك ـشــف الـضــالـعــن
ف ــي ت ــوري ــط ب ـع ــض امل ـج ـت ـمــع امل ــدن ــي
وح ـم ــات ــه وت ـج ـم ـعــاتــه ف ــي م ــا لـيــس
في أهدافه .ثمة دول متورطة .ال ادلة
لــدي ـنــا ع ـلــى ض ـل ــوع سـ ـف ــارات ،وان ـمــا
وس ـط ــاء ي ـع ـم ـلــون ع ـلــى خ ـط ــوط تلك
الدول في اتجاهات عدة .ال اريد حصر
الشبهة والشكوك بوجهة محددة ،بل
ثمة اكثر من العب خارجي .شكوكنا
تدور على دول اجنبية ،وليس عربية،
لها اجنداتها».
هــل مــن تــواصــل بــن االجـهــزة االمنية
والحراك؟
يعقب« :يــرفــض ال ـحــراك الـتـحــاور مع
الـسـلـطــة بــأوج ـه ـهــا ك ـل ـهــا ،ب ـمــا فيها
االج ـه ــزة االم ـن ـيــة .ال يــريــد الـتــواصــل

ً
لبنان» ،وق ـ ّـدم مـثــاال عــن رجــل األعمال
كــارلــوس غـصــن! وأش ــار إلــى «انقسام
اس ـتــرات ـي ـجــي ع ـنــد املـسـيـحـيــن ،لــذلــك
ال ت ـف ــاه ــم ع ـل ــى رئ ـ ـيـ ــس» .وق ـ ـ ــال« :ف ّــي
ع ـ ــام  2005ك ـ ــان ال ـع ـم ــاد ع ـ ــون يـمــثــل
 ،%70ص ـح ـيــح ،ول ـك ــن ال ـي ــوم تـغـيــرت
الظروف ،ورأينا نتائج االنتخابات في
ك ـســروان» .وك ـ ّـرر الــوزيــر بطرس حرب
ّ
الجميل ،مشيرًا إلى أن «الرئيس
كالم

السنيورة :األكثرية
الشعبية تعني الحريري
رئيسًا للحكومة ورعد
رئيسًا للمجلس!

النزيه هو الرئيس القوي».
وت ـح ـ ّـدث الـنــائــب رع ــد عــن «اسـتـهــداف
املسيحيني في لبنان واملنطقة» ،وأنه
يجب أن يكون هناك «رئـيــس لــه صفة
تمثيلية لـيـطـمـئــن املـسـيـحـيــن»ّ .
ورد
عـلــى الـسـنـيــورة مـتــأسـفــا عـلــى مسألة
ّ
«(خينا) فؤاد اعتبر
«فحص الدم» ،ألن
األمر موجهًا ّ
ضده».

م ـع ـنــا ،م ــا ي ـصـ ّـعــب مـهـمـتـنــا .لـكـنــه ال
يعطلها وال هو دليل عافية ابدا .ثمة
نص مرجعي مستقى من احد الكتب
اظهر لنا ان قــادة الـحــراك يعتمدونه
دليلهم فــي مــا يسمونه انتفاضتهم،
وال ـب ـع ــض اآلخ ـ ــر ث ــورت ـه ــم .دل ـي ــل من
ج ـم ـلــة ب ـن ــود ت ــرس ــم م ـخ ـط ـطــا لـسـبــل
قـ ـي ــام ث ـ ــورة وقـ ـي ــادتـ ـه ــا ،وال ــوس ــائ ــل
الـتــي تتوسلها بغية بـلــوغ اهــدافـهــا.
م ـ ــن خ ـ ـ ــال م ــراقـ ـبـ ـتـ ـن ــا ،الحـ ـظـ ـن ــا ان
ال ـش ـبــان يـتـقـيــدون بــالـتـعـلـيـمــات تلك
ح ــرف ـي ــا م ــن االلـ ـ ــف ال ـ ــى الـ ـي ــاء كــأنـهــا
خــارطــة طريق تحركهم .رغــم انقطاع
ال ـت ــواص ــل ورفـ ــض الـ ـح ــراك ال ـت ـحــاور
مـعـنــا ،لـيــس لــاجـهــزة االمـنـيــة ســوى
القيام بواجبها املزدوج ،وهو حماية
املتظاهرين واعتصامهم وفي الوقت
ن ـف ـســه م ـن ــع االع ـ ـتـ ــداء ع ـل ــى امل ـن ـشــآت

وق ــال رئـيــس الـحــزب ال ـســوري القومي
االجـتـمــاعــي الـنــائــب أس ـعــد حـ ــردان إن
حزبه «مع دولة علمانية ،لكن بالوضع
الـ ـح ــال ــي ال بـ ـ ـ ّـد أن ي ـس ـت ـم ــر ال ـج ـم ـيــع
ب ــالـ ـح ــوار ،وت ـق ـ ّـب ــل وج ـ ــود رأي آخـ ــر».
ّ
وركز النائب طالل أرسالن على «خطة
الـنـفــايــات وض ـ ــرورة مـعــالـجــة املشكلة
قبل الشتاء» الفتًا إلى أنها «الوحيدة
املتوافرة حاليًا»ّ .
ورد على السنيورة
ّ
مــؤك ـدًا أن «مقاطعة ال ـنــواب للمجلس
أم ــر قــانــونــي ،خـصــوصــا عـنــدمــا يريد
أحد أن يفرض علينا رئيسًا».
وق ـ ـ ـ ّـدم ب ــاس ـي ــل م ـطــال ـعــة حـ ــول ح ـقــوق
امل ـس ـي ـح ـي ــن ،مـ ـشـ ـيـ ـرًا إلـ ـ ــى «ضـ ـ ـ ــرورة
ان ـت ـخــاب الــرئ ـيــس م ــن ال ـش ـع ــب»ّ .
ورد
ّ
الجميل عــن تــراجــع شعبية
على كــام
ع ـ ــون ،م ـش ـي ـرًا إلـ ــى أن «هـ ـن ــاك رئ ـيــس
دول ـ ــة أوروب ـ ـيـ ــة شـعـبـيـتــه ال تـتـخـطــى
 ،%10لكنه ال ي ــزال الــرئـيــس والشعب
اختاره ...دعوا الشعب يختار الرئيس
باالقتراع».
وبـ ـع ــد أن أك ـ ــد ن ــائ ــب رئـ ـي ــس مـجـلــس
الـنــواب فــريــد مـكــاري أن «ال ـظــروف في
الـ ــدوحـ ــة ك ــان ــت أسـ ـه ــل ،وت ـ ــم االتـ ـف ــاق
عـلــى كــل ش ــيء فــي سـلــة واح ـ ــدة» ،وأن
«ال ـت ـف ــاه ــم ع ـلــى ال ــرئ ـي ــس ي ـض ـمــن حل
كــل األزم ــات األخ ــرى»ّ ،
رد على باسيل
ً
ســائــا إيــاه عــن «الديموقراطية داخــل
ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـح ــر» ،وأكـ ــد أن ــه «ال
يمكننا أن ننتخب رئـيـســا مــن خــارج
الدستور».
وق ـ ـ ـ ــدم ال ـ ـس ـ ـن ـ ـيـ ــورة مـ ــداخ ـ ـلـ ــة ث ــانـ ـي ــة،
م ـش ـي ـرًا إلـ ــى أن «م ـج ـلــس الـ ـن ــواب هو
صــاحــب الـحــق الـحـصــري فــي انتخاب
رئـ ـي ــس» ،وق ـ ــال« :إذا كـنـتــم حــريـصــن
على األكثرية الشعبية ،فعلى رعــد أن
ي ـكــون رئ ـيــس مـجـلــس ال ـن ــواب ،وسعد
الحريري رئيس الحكومة ،ورأينا كيف
جرى التعامل مع الحريري وإزاحته».
ّ
فرد رعد بالقول« ّ :أعوذ بالله ...الرئيس
ّ
بري أخونا ويمثلنا».
ُ
فــي الـخــاصــة ،يجمع أكـثــر مــن مصدر
ف ــي قـ ــوى  8و 14آذار ،ع ـل ــى أنـ ــه رغ ــم
ّ
جلسة
ع ــدم تـحـقـيــق أي تـ ـق ـ ّـدم ،إل أن
ّ
أمس كانت «فاتحة للحديث في امللف
ال ــرئ ــاس ــي» ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى إعـطــائـهــا
زخمًا لعمل الحكومة واستمرارها .
ً
ول ـ ـيـ ــا ،ع ـل ـم ــت «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» أن ّوزراء
ّ
التيار الوطني الحر وحزب الله وقعوا
ّ
عـلــى ع ـ ّـدة مــراس ـيــم تـتـعــلــق بــالــرواتــب
ّ
واألجــور ،إل أن مصادر وزاريــة معنية
نفت أن يكون لألمر أي عالقة بطاولة
الحوار ،بل يقع في خانة «تسيير أمور
املواطنني الحياتية واملعيشية».

واالدارات وامل ـق ــار الــرس ـم ـيــة .حماية
مؤسسات الدولة اولى مسؤولياتنا».
ه ــل ي ـخ ـشــى ان ي ـف ـضــي الـ ـح ــراك الــى
االخالل باالستقرار؟
يقول املـســؤول االمـنــي الرفيع اخيرا:
ً
«ال ،خصوصا في ظل نفوذ الطوائف
وامل ـ ــذاه ـ ــب ال ـ ــى ه ـ ــذا ال ـ ـحـ ــد .رغ ـ ــم كــل
سلبية التركيبة املذهبية والطائفية،
فإنها ال تــزال تشكل الضامن الفعلي
ملـ ـ ـن ـ ــع الـ ـ ـعـ ـ ـب ـ ــث ب ـ ـ ــاالم ـ ـ ــن والـ ـ ـت ـ ــاع ـ ــب
ب ــاالسـ ـتـ ـق ــرار .ال اع ـت ـق ــد ان لـلـقـيـمــن
على الحمالت والحراك املدني اجندة
تقويض االستقرار واالمن ،وليس هو
في اهدافهم .ربما رد فعل املعتصمني
ك ــان اح ـيــانــا عـنـيـفــا ع ـلــى ق ــوى االم ــن
واعـ ـت ــدوا عـلـيـهــا ،او حـ ــاول بعضهم
مهاجمة الــدوائــر واملنشآت الرسمية
واحتاللها .اال ان ذلك مرفوض حتمًا».
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سياسة
تقرير

جواب السلطة على المطالب:

القمع

ُ
ً
أكثر من  40معتقلة ومعتقال ،بحسب لجان المحامين ،وأكثر من  21جريحة وجريحًا نقلوا
إلى المستشفيات غير الذين رفضوا ترك الساحة ،بحسب إعالن الصليب األحمر اللبناني .هذه
هي حصيلة يوم القمع الوحشي أمس لحركة االحتجاجات السلمية ،التي رافقت انعقاد
جولة الحوار الثانية بين الزعماء .إال أن هذه الحصيلة ليست نهائية ،فالذين أخذوا قرار القمع
ّ
ووفــروا الغطاء له ّ
ومهدوا لتنفيذه بجملة واسعة من المواقف والشائعات والتقارير
األمنية المثيرة للغثيان قبل المخاوفّ ،لمحوا أيضًا إلى أن في جعبتهم تجربة «البلطجية»،
وأجروا تمرينًا عليها أمس
حسين مهدي

لم يسلم الصحافيون
من استهداف عناصر
األمن لهم ،مصور وكالة
(أ ف ب) أنور عمرو،
ُ
ضرب بهراوات مكافحة
الشغب على كتفه
ُ
ورأسه ،وكسرت نظارته
الطبية .ولحق أحد
عناصر فرع املعلومات
بمصور «دايلي ستار»
ً
حسن شعبان ،محاوال
سرقة كاميرته منه.
كذلك كسر عناصر
مكافحة الشغب إحدى
كاميرات النقل املباشر
التابعة إلحدى املحطات
العربية .أثناء تخريب
مناصري حركة أمل
خيم املضربني عن
الطعام ،تعرض مصور
«العربي الجديد» حسني
بيضون لرشق حجر
أصاب رأسه ،فنقل إثر
ذلك إلى املستشفى
للمعالجة.
أثناء حملة االعتقاالت،
ُ
اعتقل عدد من
الصحافيني ،من بينهم
نضال أيوب ويارا
الحركة وخلدون جابر.

أصبح وزير
الداخلية نهاد
المشنوق ُمطالبًا
جديًا من قبل
الناس باالستقالة
الفورية (مروان
طحطح)

ليست فــرق مكافحة الشغب وحدها
اس ـت ـحــوذت أم ــس عـلــى مـشـهــد القمع
ال ــوح ـش ــي مل ـت ـظــاهــريــن وم ـت ـظــاهــرات
يـ ـن ــادون بــال ـس ـل ـم ـيــة ،ب ــل قـ ــوى األم ــن
ّ
ال ــداخ ـل ــي كــل ـهــا ب ــذك ــوره ــا وإن ــاث ـه ــا،
وب ـع ـنــاصــرهــا ف ــي لـبــاسـهــم الــرسـمــي
أو فـ ـ ــي لـ ـب ــاسـ ـه ــم امل ـ ـ ــدن ـ ـ ــي ،وكـ ــذلـ ــك
ُ
«البلطجية» الــذيــن اســتـقــدمــوا تحت
نظر القوى األمنية الرسمية كتمرين
ملــا ردده بـعــض الــزعـمــاء عــن «الــدمــار
الـ ـش ــام ــل» ال ـ ــذي س ـت ـحــدثــه «ال ـح ــركــة
املدنية» .لم يقتصر املشهد على عنف
الدولة ،بل تخطاه إلى عنف من نوع:
«يلي بجيب سيرة الرئيس نبيه بري
بدنا ندعسوا».
ي ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــدو أن امل ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاوريـ ـ ـ ــن داخ ـ ـ ـ ــل
امل ـج ـلــس ال ـن ـيــابــي ات ـخ ــذوا قـ ــرار قمع
االح ـت ـج ــاجــات ب ــاإلج ـم ــاع ،ل ــم يـخــرج
أي مـنـهــم ليستنكر م ــا ج ــرى ،ب ــل إن
بعضهم زعم أنه لم يعلم بما يجري.
إال أن ـ ــه فـ ــي امل ـق ـل ــب اآلخـ ـ ـ ــر ،أي ل ــدى
املحتجني واملحتجات ،كانت القناعة
تــامــة« :ق ــرروا ضــرب الـحــراك الشعبي
بأي شكل».
مــا جــرى أمــس كــان مـقـصــودًا .لــم يكن
ه ـنــاك أي م ـبــرر ل ــدى ال ـق ــوى األمـنـيــة

الس ـت ـخــدام الـعـنــف امل ـفــرط .لــم تحدث
م ـ ـنـ ــاوشـ ــات كـ ـم ــا ف ـ ــي ال ـ ـسـ ــابـ ــق ،ب ــدأ
الـضــرب بــال ـهــراوات والــركــل والسحل
واالع ـت ــداء عـلــى الصحافيني وتنفيذ
حـمـلــة اع ـت ـق ــاالت مـمـنـهـجــة ومـنـظـمــة
بحق ناشطني في الـحــراك ...هكذا من
دون أي مقدمات.
يشير بـعــض املـنـظـمــن إل ــى واقعتني
حصلتا أمس كانتا األبلغ تعبيرًا عن
نية السلطة املسبقة بـضــرب الـحــراك
بأسرع ما يمكن وبأي طريقة ممكنة.
الواقعة األولى عندما ُمنع املتظاهرون
بالقوة من قطع الطريق العام بالقرب
مــن خـيــم امل ـضــربــن عــن ال ـط ـعــام أمــام
العازارية.
ُمقر وزارة البيئة في مبنى ُ
ضربوا بقسوة ووحشية حتى أبعدوا
إل ــى ت ـحــت ج ـســر فـ ــؤاد ش ـه ــاب ،ومــن
ُ
جـلــس منهم أرض ــا ُدع ــس ول ـب ــط .أمــا
الــواقـعــة الثانية ،فحصلت فــي املكان
نفسه ،مع فارق زمني بني الواقعتني،
إذ ق ــاد امل ـ ــازم األول ف ــي ق ــوى األم ــن
ال ــداخ ـل ــي ُي ــدع ــى ح .د .مـجـمــوعــة من
الـشـبــان املـحـســوبــن عـلــى حــركــة أمــل،
وعـ ـم ــد إلـ ــى ت ـك ـس ـيــر خ ـي ــم امل ـضــربــن
ع ـ ــن الـ ـطـ ـع ــام وض ــربـ ـه ــم م ـ ُــع ج ـم ـيــع
امل ــوج ــودي ــن ف ــي امل ـ ـكـ ــان ،ونـ ـق ــل أح ــد
املـضــربــن إل ــى املستشفى للمعالجة
م ــن رضـ ـ ــوض ج ـس ـي ـمــة .وح ـص ــل كــل
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ذل ــك فــي وق ــت تــراجــع فـيــه ع ــدد كبير
مـ ــن ع ـن ــاص ــر م ـك ــاف ـح ــة ال ـش ـغ ــب إل ــى
داخل مبنى العازارية ،ومن بقي منهم
اكتفى بمشاهدة ما يحصل ،علمًا أن
أح ــد الـضـبــاط املــوجــوديــن فــي املـكــان
أمرهم بالتدخل لحماية املتظاهرين
والصحافيني ،إال أنهم ت ــرددوا خوفًا
من املهاجمني وقائدهم.
ن ـفــت ح ــرك ــة أم ــل ف ــي ب ـي ــان أي عــاقــة

ّ
أصر المهاجمون على إظهار
هوياتهم بوصفهم من حركة أمل

لـهــا بـمــا حـصــل ،إال أن هـجــومــا ثانيًا
حصل بعد صدور هذا البيان ،رشقوا
املـعـتـصـمــن ف ــي ال ـســاحــة بــالـحـجــارة
وال ـك ــراس ــي ،وأصـ ـ ّـر امل ـهــاج ـمــون على
ال ـظ ـه ــور أم ـ ــام ك ــام ـي ــرات ال ـت ـل ـفــزيــون
وإعــان هوياتهم بصفتهم من «أمل»
يريدون الذود عن شرف الرئيس بري.
م ـن ــذ ال ـت ــاس ـع ــة م ــن ق ـب ــل ظ ـه ــر أم ــس،
بدأت مجموعات صغيرة من الشابات
ّ
التجمع
والشباب بالتوافد إلى نقطة
امل ـحــددة تـحــت مبنى الـنـهــار بالقرب
من ساحة الشهداء .توقع الواصلون
ب ــاك ـرًا أن ت ـك ــون ال ـت ـع ــزي ــزات األمـنـيــة
مـ ـش ــددة ع ـل ــى املـ ــداخـ ــل املـ ــؤديـ ــة إل ــى
س ــاح ــة ال ـن ـج ـم ــة ،وتـ ـح ــديـ ـدًا امل ــدخ ــل
امل ـحــاذي ملبنى الـنـهــار ،على غ ــرار ما

المجموعات تقرر اليوم خطتها :نحو التصعيد إلقـــ
إيفا الشوفي
أمس ،أظهرت أجهزة السلطة جزءًا
مـ ــن وح ـش ـي ـت ـه ــا .ي ـ ــوم امل ــواجـ ـه ــات
الطويل بــدأ عند التاسعة صباحًا
ّ
ليتحول
بتجمعات سلمية خجولة
سريعًا إلــى موجة اعتقاالت طالت
أكثر من أربعني متظاهرًا .االعتقاالت
لــم تـكــن بــريـئــة ،إذ ك ــان واض ـحــا أن
ه ـنــاك مـسـتـهــدفــن م ـحــدديــن يجب
إل ـق ــاء ال ـق ـبــض عـلـيـهــم .ع ـلــى ضـّـوء
القمع املمارس واالعتقاالت املكثفة
عاد الناس الى ساحتهم في رياض
الـصـلــح ،ســاحــة املـ ُـواج ـهــات األول ــى
مــع السلطة حيث أطـلــق الرصاص
الحي واملـطــاطــي والقنابل املسيلة
ل ـلــدمــوع عـلــى املـتـظــاهــريــن وسـقــط
ع ـش ــرات ال ـج ــرح ــى .ي ـق ــول الـنــاشــط
ّ
ّ
حسان الزين إن «العودة الى ساحة
ري ـ ـ ـ ــاض الـ ـصـ ـل ــح ه ـ ــي ع ـ ـ ـ ــودة ال ــى
ب ــداي ــات اإلشـ ـك ــاالت ال ـتــي انطلقت
من هنا ،ولنثبت للسلطة أننا لسنا
خائفني».
أثبت الناس واملجموعات أنهم لن
يتخلوا عن أي متظاهر ،فتوجهوا
ع ـنــد ال ـس ــادس ــة م ـس ـ ً
ـاء إل ــى ســاحــة
ري ــاض الـصـلــح وأعـلـنــوا اعتصامًا

م ـف ـت ــوح ــا ال ـ ــى ح ــن إطـ ـ ــاق س ــراح
جـمـيــع امل ـع ـت ـق ـلــن ،وح ـص ـل ــوا على
ً
مرادهم عند العاشرة ليال بإطالق
س ـ ـ ـ ــراح س ـ ــام ـ ــر م ـ ـ ـ ــازح مـ ـ ــن م ـخ ـفــر
الجميزة ،آخر املعتقلني ،أمس.
مئات املتظاهرين ّ
تجمعوا هاتفني
بشعار واحــد« :ارحــل يــا مشنوق».
ه ـ ــذه امل ـ ـ ــرة لـ ــم ي ـك ــن وزي ـ ـ ــر ال ـب ـي ـئــة
مـحـمــد املـشـنــوق املـتـهــم األســاســي،
ب ــل أصـ ـب ــح وزيـ ـ ــر ال ــداخ ـل ـي ــة ن ـهــاد
امل ـش ـن ــوق ُم ـط ــال ـب ــا ج ــدي ــا م ــن قـبــل
الناس باالستقالة الفورية بسبب
الــوحـشـيــة الـتــي مــارسـهــا عناصره
ُاألمنيني ضد املتظاهرين.
ّ
تـ ـجـ ـم ــع املـ ـجـ ـم ــوع ــات عـ ـل ــى أن مــا
ح ـصــل أم ــس ه ــو ف ـصــل ج ــدي ــد من
الـ ـ ـح ـ ــراك م ـش ــاب ــه ل ــواقـ ـع ــة  22آب،
وبــال ـتــالــي يـتـطـلــب األمـ ــر ال ـخ ــروج
ب ـخ ـط ــة س ــري ـع ــة وقـ ــويـ ــة مل ــواج ـه ــة
ال ـس ـل ـطــة ال ـت ــي كـ ــان واضـ ـح ــا عـلــى
ضــوء األح ــداث أنها قــررت القضاء
على الحراك .يقول أمني عام اتحاد
ال ـش ـب ــاب ال ــدي ـم ـق ــراط ــي ع ـم ــر دي ــب
«إننا كسبنا التحدي مع السلطة،
وأثبتنا أنه ال يمكن قمعنا أو منعنا
من التظاهر .فعلى الرغم من حملة
االعـ ـتـ ـق ــاالت اس ـت ـم ــرت ال ـت ـحــركــات
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ك ــان عـلـيــه الــوضــع األس ـب ــوع الـفــائــت.
إال أن ـهــم فــوج ـئــوا بـغـيــاب أي عنصر
مــن مكافحة الشغب ،ووج ــود عوائق
ح ــدي ــدي ــة مـ ــربـ ــوط ب ـع ـض ـهــا بـبـعــض
بـ ّطــريـقــة بــدائ ـيــة جـ ـدًا ت ـسـ ّـد ال ـطــريــق.
ظنوا أن وجود قلة من عناصر الدرك
في املكان (ال يتخطى عددهم عشرين
عـنـصـرًا) ،هــو فــرصــة ذهـبـيــة لتخطي
ال ـع ــوائ ــق ال ـحــديــديــة وال ــوص ــول إلــى
م ـك ــان ق ــري ــب م ــن س ــاح ــة الـنـجـمــة من
طــريــق امل ــدخ ــل امل ــواج ــه ملـبـنــى بـلــديــة
بيروت.
مــا ج ــرى بـعــد قـلـيــل ،ب ـ ّـن أن األم ــر لم
ُ
يكن إال فخًا ،إذ استدرج املتظاهرون
ّ
للتجمع عـنــد مــدخــل واح ــد ،وه ــو ما
ّ
جــنــب امل ـت ـحــاوريــن ال ــرش ــق بالبيض

والـنـفــايــات عند دخــولـهــم إلــى ساحة
الـنـجـمــة م ــن م ــداخ ــل أخ ــرى مختلفة.
س ـح ــب امل ـت ـظ ــاه ــرون هـ ــذه ال ـع ــوائ ــق.
أب ـ ـعـ ــدهـ ــم عـ ـن ــاص ــر الـ ـ ـ ـ ــدرك م ـ ــن دون
اسـ ـتـ ـخ ــدام ال ـع ـن ــف وحـ ـص ــروه ــم فــي
ّ
م ـس ــاح ــة ض ـي ـق ــة .م ــا ه ــي إال دق ــائ ــق
قليلة حتى ظهر أكثر من  100عنصر
من عناصر مكافحة الشعب ،يرافقهم
قــائــد شــرطــة ب ـي ــروت الـعـمـيــد محمد
األيوبي .وفي لحظة وصولهم انهالوا
بالضرب على املتظاهرين .الحصيلة
األول ـ ــى ك ــان ــت اع ـت ـقــال  3مـتـظــاهــريــن
وسقوط عدد منهم جرحى .بعد ذلك
حــوصــر امل ـت ـظــاهــرون ،وق ــف عناصر
مكافحة الشغب بشكل دائري حولهم،
م ــع ت ــرك ث ـغــرة صـغـيــرة جـ ـدًا لـخــروج

مــن يــريــد مــن املـتـظــاهــريــن بـعـيـدًا عن
مكان االعتصام .في هــذا الــوقــت ،كان
األيــوبــي يعطي أوام ــر واضـحــة ألحد
ال ـض ـبــاط« :خـلـيـكــن مـطــوقـيـنــن ،حتى
ت ـفــرف ـطــوهــن وت ـع ـت ـق ـل ــوه ــن» .تـ ــوارى
األي ــوب ــي ع ــن املـ ـك ــان ،ت ــارك ــا عـنــاصــر
مكافحة الشغب على احتكاك مباشر
ب ــن الـ ـط ــرف ــن ،م ــن دون أي ض ــاب ــط.
تـصــاعــد الـتــوتــر بـعــدمــا ب ــدا تضييق
دائ ـ ــرة ال ـح ـصــار أك ـث ــر ،ل ـت ـبــدأ بـعــدهــا
الـهـجـمــة األخ ـي ــرة عـلــى املـتـظــاهــريــن،
هراوات هؤالء العناصر لم تكن ّ
تميز
أح ـدًا ،حتى الصحافيني واملصورين.
ل ـح ـقــوا بــامل ـت ـظــاهــريــن ف ــي الـ ـش ــوارع،
ضربوهم وسحلوا بعضهم ،أحدهم
ّ
تلقى ضربة مباشرة على رأسه ،فوقع
أرضًا وبدأت القوى األمنية بركله.
فـ ــي ظـ ــل ه ـ ــذا امل ـش ـه ــد األس ـ ـ ـ ــود ،ك ــان
ع ـ ـنـ ــاصـ ــر ب ـ ـل ـ ـبـ ــاس م ـ ــدن ـ ــي ي ـن ـت ـق ــون
متظاهرين محددين ويعتقلونهم بما
يشبه عمليات الخطف امليليشياوية.
حتى إنـهــم سحبوا أحــد املتظاهرين
م ــن داخـ ــل س ـي ــارة اإلسـ ـع ــاف .الح ـقــا،
ُ
تبني أن الذين اعتقلوا بهذه الطريقة
ه ــم م ــن ال ـنــاش ـطــن وال ـن ــاش ـط ــات في
مجال تنظيم االحتجاجات والتعبئة،
م ــا دف ــع إل ــى االع ـت ـقــاد أن ال ـه ــدف هو
الـقـضــاء عـلــى ق ــدرة ه ــؤالء عـلــى إدارة
الـســاحــة والـحـشــد فـيـهــا .وص ــل األمــر
ُ
إلــى املـضــربــن عــن الـطـعــام ،إذ اعتقل
اث ـ ـنـ ــان م ـن ـه ــم هـ ـم ــا وارف س ـل ـي ـمــان
ويوسف الجردي.
ل ـ ـ ــوح ـ ـ ــظ ان ـ ـ ـت ـ ـ ـشـ ـ ــار ل ـ ـع ـ ـنـ ــاصـ ــر ف ـ ــرع
امل ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات واس ـ ـت ـ ـق ـ ـصـ ــاء ب ـ ـيـ ــروت
وم ـ ـ ـخـ ـ ــابـ ـ ــرات ال ـ ـج ـ ـيـ ــش واملـ ـخـ ـب ــري ــن
األمنيني بني املتظاهرين ،وكان هؤالء
ال ـع ـن ــاص ــر يـ ـش ــارك ــون فـ ــي م ـم ــارس ــة
ال ـع ـنــف .امل ـســؤول ـيــة األم ـن ـيــة ضــاعــت
في الساحة ،ففيما كان أحد الضباط
ُيعطي أوامر بمالحقة املتظاهرين في
الشوارع وضربهم ،طلب ضابط آخر
منهم الـتــراجــع ،وضــابــط ثــالــث نــادى
عبر جهازه الالسلكي طالبًا حضور
عدد إضافي من الضباط ألن «ما في
عدد كافي بالساحة».
شـ ّـبــه أح ــد امل ـت ـظــاهــريــن م ــا قــامــت به
ال ـق ــوى األم ـن ـيــة ب ـمــا ي ـق ــوم ب ــه جيش
االح ـت ــال اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،عـنــدمــا يــريــد
قـ ـم ــع ت ـ ـظـ ــاهـ ــرة س ـل ـم ـي ــة ي ـ ـقـ ــوم ب ـهــا
الفلسطينيون ،قــال« :هــذا الحقد غير
م ـف ـهــوم ت ـجــاه مـتـظــاهــريــن يـطــالـبــون
بمطالب بديهية لجميع اللبنانيني:
ال تـطـمــرونــا بــال ـن ـفــايــات .ه ــذا ك ــل ما
نطالب ،هل هذا كثير؟».

ـالة نهاد المشنوق
طوال اليوم ،ما أربك السلطة .كذلك
أثبتنا أنــه فــي حــال فـكــرت السلطة
مـ ـج ــددًا ف ــي اعـ ـتـ ـق ــال م ـت ـظــاهــريــن،
فإننا قادرون على تجييش الشارع
وإغالق الطرقات وتعطيل البلد الى
حني إخالء سبيل أي معتقل».
م ـنــذ ل ـيــل أم ــس بـ ــدأت املـجـمــوعــات
تتشاور من أجل تحديد الخطوات
امل ـق ـب ـل ــة ،ع ـل ــى أن ُي ـع ـق ــد اج ـت ـم ــاع
مـ ّ
ـوســع ال ـيــوم ملختلف مجموعات
الغاية .يــرى املحامي
الـحــراك لهذه ّ
ن ـ ــزار صــاغ ـيــة أن ـ ــه «م ـن ــذ ال ـص ـبــاح
هـ ـن ــاك م ـ ـحـ ــاوالت ح ـث ـي ـثــة ل ـضــرب
ال ـح ــراك ،ب ــدأت بتوقيف شـبــان من
مختلف املجموعات األساسية في
الـ ـح ــراك ،ت ــاه ــا ه ـجــومــان كـبـيــران
م ــن شـبـيـحــة ب ـكــل مـعـنــى الـكـلـمــة».
ّ
ي ــرى صــاغـيــة أن «امل ـطــالــب ال تــزال
نفسها ،لكن يومًا بعد يوم يتضح
أن املعركة ليست معركة نفايات ،بل
هي معركة مواطن ضد زعيم».
ّ
ح ــت ــى ل ـي ــل أم ـ ــس ،ل ــم ُي ـت ـخ ــذ ق ــرار
بــن املجموعات مــن أجــل املطالبة
بــاس ـت ـقــالــة وزيـ ــر ال ــداخ ـل ـي ــة ،على
أن تـتــم مـنــاقـشــة ه ــذه الـنـقـطــة في
اجـتـمــاع الـيــوم .يـقــول الـنــاشــط في
ح ـم ـل ــة «ط ـل ـع ــت ري ـح ـت ـك ــم» ودي ــع

مئات المتظاهرين
ّ
تجمعوا هاتفين
بشعار واحد:
«ارحل يا مشنوق»

األس ـ ـ ـمـ ـ ــر إنـ ـ ـ ــه «س ـ ـت ـ ـتـ ــم م ـن ــاق ـش ــة
هـ ــذه امل ـس ــأل ــة ك ـم ـج ـم ــوع ــات ،وق ــد
أث ـب ـتــت امل ـج ـمــوعــات أن الـتـنـسـيــق
ال ــذي يـحـصــل بينها عـلــى األرض
ّ
م ـم ـت ــاز وجـ ـ ـ ــدي» .ل ـك ـنــه ي ــؤك ــد أن
«امل ـش ـن ــوق خ ـســر األه ـل ـي ــة لـيـكــون
وزي ــر داخـلـيــة ،وإذا لــم يـكــن ق ــادرًا
ع ـل ــى ض ـب ــط عـ ـن ــاص ــره ف ـل ـيــرحــل.
ّأمــا إذا كــان هــو مــن أعطى األوامــر
باالعتداء على املتظاهرين ،يجب
محاسبته .املطلوب اليوم استقالة
ّ
امل ـش ـنــوقــن» .كــذلــك يــؤكــد دي ــب أن
«أبـ ــرز نـتــائــج اع ـت ـقــاالت أم ــس هو
وجـ ــوب امل ـطــال ـبــة فـ ــورًا بــاسـتـقــالــة

نهاد املشنوق ومحاسبته».
خ ـط ــة الـ ـتـ ـح ــرك ــات الـ ـت ــي وض ـع ـهــا
ال ـ ـح ـ ــراك ل ـ ـهـ ــذا األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع ،والـ ـت ــي
شـ ـمـ ـل ــت اع ـ ـت ـ ـصـ ــامـ ــا أمـ ـ ـ ـ ــام م ـط ـمــر
الناعمة غدًا وتظاهرة مركزية نهار
السبت ،ستناقش اليوم على ضوء
األحداث ،مع ّ
توجه لدى املجموعات
الــى حشد الناس نهار السبت بما
يـشـبــه تـظــاهــرة  29آب .ي ـقــول ديــب
ّ
إن «هــذه الخطة قد تتغير ،وسيتم
الـتـفـكـيــر ب ـخ ـط ــوات أس ـ ــرع وأقـ ــوى
ملواجهة هذه السلطة»ّ .أما صاغية
ّ
فيرى أن «الــرد على محاولة ضرب
الحراك سيكون باملستوى املناسب،
وهو ما سيتقرر اليوم».
ويــؤكــد ودي ــع األ ّس ـمــر أن ـ ّـه «أصـبــح
واضـ ـ ـح ـ ــا أن ـ ـ ــه ك ــلـ ـم ــا خ ـ ـ ــف ض ـغــط
الـ ـش ــارع ع ـلــى ال ـس ـل ـطــة ت ـع ــود الــى
امل ـح ــاص ـص ــة ومـ ـح ــاول ــة االل ـت ـف ــاف
عـلــى ال ـح ــراك عـبــر ال ـق ــرار الـ ــوزاري
الذي اتخذ بشأن النفايات والدعوة
الى طاولة الحوار من أجل االتفاق
ع ـلــى ال ـ ـنـ ــاس» ،ل ــذل ــك فـ ــإن الـنـقــاش
الـيــوم سيتركز أيـضــا على وجــوب
تكثيف الضغط والتحركات وعدم
تأجيلها من أسبوع الــى آخــر ،كما
حصل سابقًا.
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بيروت تتنفس :هذا الوسط لي
غسان سعود
ال شيء أجمل من التنزه في وسط بيروت هذه األيام .كل املحالت التي نهبت من أصحابها ليتملكها
فرد ويعيد تأجيرها مقفلة .من لم يهرب من الوسط املقفر على وشك الهروب .كل املصارف تدفع
اإليجارات وأجــور املوظفني وكل مصاريف فروعها هناك دون أن تطأها قدم .ويصعب تحديد
أيهما أجمل :السياج الشائك الذي يقطع الطريق إلى نصب الرئيس رفيق الحريري والسرايا وكل
البوابات التي تكشف ذعر السلطة أم آالف الشعارات واملطالب التي تغطي كل الجدران؟ ثمة وسط
في غاية الجمال ،تسمع فيه صوت جوليا بطرس وشيخ إمام ،وترى مواطنني لبنانيني يفترشون
األرصفة وباعة كعك وسياحًا يصورون «الشعب اللبناني» وباعة مياه وعصير .املدينة التي طال
البحث عنها تولد اآلن؛ تلك التي يحمل أهــل األقضية البعيدة همومهم ومطالبهم إليها بــدل أن
يقصدوها لالحتفال فقط .املدينة التي يخاف رجال األمن من سكانها بدل أن يخاف املواطنون
ّ
تشتم رائحة عــرق أخيرًا في وسطها ،تــرى شبابًا يهتفون ثم يحولون
من أمنييها تولد اآلن.
قارورة املياه إلى كرة ومكعبات الباطون إلى مرمى والطريق ملعب كرة قدم .وبمعزل عن مصير
االحتجاجات ال ّبد أن تبادر الحكومة إلى إبقاء هذا الشارع كما هو اليوم :حديقة عامة .غالبية
التجار واملصارف والشركات واملطاعم وزبائنهم جميعًا انتقلوا أساسًا إلى «أسواق بيروت» ،ولن
يتضرر أحد بالتالي من إبقاء شارع واحد في املدينة املسروقة ألهلها الحقيقيني.
في هذا الوسط كان واضحًا أمس فشل تلفزيوني الجديد واملؤسسة اللبنانية لإلرسال ومواقع
التواصل االجتماعي في إقناع املواطنني بمغادرة منازلهم أو أماكن عملهم لنصرة املتظاهرين
ّ
الشعبي املطلوب .بلغت التعبئة االفتراضية ذروتها ،مع صور وفيديوات استثنائية
وتأمني الحشد
ّ
هــذه املــرة ،وبــذل املراسلون جهدًا جبارًا خــال اليوم التلفزيوني الطويل ،لكن لم تتحقق الغاية
املرجوة :اقتصر الحضور على الناشطني فقط .ويفترض بالحرصاء على استمرارية التحركات
ونجاحها تحديد األسباب التي حالت أمس دون انتفاض كثيرين ضد الصور املروعة ،ال لتجاهل
األسباب أو استفزازها كما فعلوا سابقًا ،بل ملعالجتها وإقناع من يعنيهم األمر بوجهة نظرهم.
ثمة رأي عــام ال يعجبه العجب ولديه ألــف ارتباط وارتـبــاط يفترض مخاطبة هواجسه بتواضع
وهدوء .وقد ظهرت أمس املالمح األولية ملا ستكون عليه املواجهات املقبلة مع نظام قتل زعماؤه
ّ
لبناني ليفوزوا بمكتسباتهم بــه .ويفيد هنا لفت نظر املنظمني الذين اعتقلت القوى
مئة ألــف
األمنية عــن سابق تصور وتصميم غالبيتهم أمــس إلــى أنهم كــانــوا سيخرجون مــن النظارات
ليجدوا أقل من مئتي ناشط في انتظارهم فقط ،لو لم يصدف تنظيم الحزب الشيوعي لتظاهرته
السنوية في ذكرى «جمول» فتوجه جمهوره إلى ساحة رياض الصلح في املوعد املحدد لخروج
ّ
حقيقي ،ألن املستعدين لخوض
املوقوفني .آن أوان إنهاء االستعالء وتوحيد الجهود على نحو
املــواجـهــة حتى النهاية هــم أقلية يحتاج بعضها بعضًا وال يسعها االسـتـمــرار فــي «التلبيط»
و»التخبيص» و»التكبر» و»التخوين» و»التذاكي» .نجاح التظاهرات الكبيرة واستقطاب شرائح
اجتماعية وسياسية واقتصادية مختلفة له شروطه ،إال أن استمرارية االحتجاجات أهم بكثير.
اعتقاد «طلعت ريحتكم» أن اعتداءات القوى األمنية والتعبئة اإلعالمية يكفيان لصناعة ثورة ليس
ً
في محله .بدا واضحًا أمس أن السلطة قادرة على دهم خمسني منزال في ليلة ،وإبرام الصفقات
القضائية أو املالية الالزمة مع بعض وسائل اإلعالم فينفس كل شيء .املطلوب أكبر نسبة تنسيق
وتوسيع لهذا الحراك ،بحيث تضرب السلطة في مكان ّ
فيرد املحتجون فورًا في مكان آخر وتبقى
الساحات األساسية نابضة بالحياة.
أمس لم يكن يومًا عاديًا في حياة بيروت .توزيع السلطة للموقوفني على ثالثة سجون ،إضافة إلى
هجوم أنصار السلطة على املعتصمني قبالة ساحة الشهداء جعل املدينة كلها اعتصامًا رائعًا.
وبدا للمرة األولى أن في هذا البلد أخيرًا ما يستحق متابعته .فالذهاب إلى وسط بيروت لغير لقاء
أحد السياسيني اململني ،وعدم السؤال ّ
عما صدر عن طاولة الحوار ،وتناول كعكة طرابلسية تحت
تمثال رياض الصلح ،وعدم تكبيد الصحافي نفسه قصاص كتابة التقرير نفسه عن املوضوع
والسياسيني أنفسهم للمرة العاشرة أو العشرين كان أمرًا شبه مستحيل .تنفس هذه املدينة كان
أمرًا مفروغًا منه ،لكنها تتنفس اآلن.
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سياسة
تحقيق في الوقت الذي كانت القوى األمنية فيه ّ
«تغرد» من فرنسا متغنية باحترامها حرية الرأي والتعبير ،عبر الموقع
والمشاركات في حركة
على «تويتر»،
كانت وقائع «العنف» الذي مارسته ضد المشاركين ّ
الرسمي لقوى األمن الداخلي ً
ّ
االحتجاجات السلمية تضيف فصوال جديدة إلى سجلها األسود .لم تفرط باستخدام العنف فقط وتنفذ االعتقاالت المقررة
ّ
ّ
والمس بالكرامة
وتعرضت ألشخاص بالشتائم
سلفًا والعشوائية ،بل سحلت أشخاصًا في الشوارع وأمام الكاميرات

قوى األمن الداخلي «تفتك» بحق التظاهر وحرية
هديل فرفور
عند أحد الحواجز الحديدية ،يهمس
أح ــد ع ـنــاصــر ق ــوى مـكــافـحــة الـشـغــب
ويـقــول« :نحنا معكن ،بدنا السلسلة
وبدنا عيشة منيح» ،تسأله متظاهرة:
«وملاذا هذا العنف املوجه ضدنا إذًا؟»،
ال يتردد العنصر بالقول« :عم بسبوا
ّ
ام ـنــا ،طبيعي نـعـ ّـصــب» .جملة تــذكــر
ب ــآخ ــر خ ـط ــاب أل ـق ــاه وزيـ ــر الــداخـلـيــة
ن ـه ــاد امل ـش ـنــوق خ ــال مــؤت ـمــر إع ــان
ّ
نتائج التحقيقات املتعلقة بمحاسبة
املـتــورطــن بــاسـتـخــدام الـقــوة املفرطة
ضد املتظاهرين في  22آب املاضي.
أكـ ـث ــر م ــن  40م ـت ـظ ــاه ـرًا وم ـت ـظــاهــرة
ُ
اعتقلوا أمــس بطريقة وحشية .بدت
امل ـهـ ّـمــة واض ـح ــة :اض ــرب ــوا واسـحـلــوا
واشـ ـتـ ـم ــوا واع ـ ـت ـ ـق ـ ـلـ ــوا ...كـ ــي ي ـخــاف
الـ ـ ـن ـ ــاس م ـ ــن ال ـ ـ ـنـ ـ ــزول إل ـ ـ ــى س ــاح ــات
االع ـ ـتـ ــراض وامل ــواجـ ـه ــة .ي ـ ــروي ع ــدد

أهالي موقوفي
االحتجاجات الماضية
ّ
ن ــف ــذ أهـ ــالـ ــي امل ـح ـت ـج ــزي ــن امل ــوق ــوف ــن خ ــال
االحـ ـتـ ـج ــاج ــات الـ ـس ــابـ ـق ــة ،أم ـ ــس ،اع ـت ـصــامــا
احتجاجيًا أمــام املحكمة العسكرية للمطالبة
باإلفراج عن أبنائهم.
«ابني مش إرهابي ،بدن يحاكموه مع األسير!»،
تصرخ والــدة أحد القاصرين املحتجزين منذ
ح ــراك  22آب امل ــاض ــي ،مـطــالـبــة ب ــاإلف ــراج عن
طفلها.
ُي ــذك ــر أن ه ـن ــاك  21م ــوق ــوف ــا لـ ــدى املـحـكـمــة
العسكرية 16 ،منهم يتولى الدفاع عنهم لجنة
ّ
ّ
وتقدمت األخـيــرة ،أمــس،
املتطوعني،
املحامني
بطلب إخــاء سبيلهم ،فأخلي سبيل  9منهم
فقط 4 ،منهم قاصرون ،وذلك بكفالة تبلغ 200
ألف ليرة للبالغني و 100ألف ليرة للقاصرين.
فيما بقي  7محتجزين  2منهم قاصران .تقول
املـحــامـيــة نــرمــن الـسـبــاعــي إن اللجنة بصدد
اإلعداد لطلبات إخالء جديدة.
وال ـت ـق ــى وفـ ــد م ــن أه ــال ــي امل ــوق ــوف ــن مـفــوض
الحكومة القاضي صقر صقر ،أمــس ،ووعــد
األخ ـيــر األه ــال ــي بـ ـ «درس مـلــف أبـنــائـهــم فــور
تسلمه طـلـبــات إخ ــاء الـسـبـيــل مــن وكــائـهــم
اليوم (أمس)».

مــن املـتـظــاهــريــن وقــائــع مـثـيــرة« :كــان
ع ـن ــاص ــر ق ـ ــوى األم ـ ــن الـ ــداخ ـ ـلـ ــي ،وال
سـيـمــا امل ـت ـس ـتــرون بـلـبــاسـهــم املــدنــي
خــافــا لـلـقــوانــن واألن ـظ ـمــة ،يبحثون
عن الناشطني والناشطات ممن لديهم
التنظيم والتعبئة ...انقضوا
أدوار في ّ
ع ـل ـي ـهــم وع ــن ـف ــوه ــم وأس ـ ـ ـ ــاؤوا إلـيـهــم
واعتقلوهم ...استخدموا العنف ضد
الصحافيني واإلعالميني واملصورين
إلبعادهم .عمدوا إلى سرقة الكاميرات
والهواتف من العابرين ...لم تكن قوى
األم ـ ـ ــن ال ــداخـ ـل ــي ت ـم ـث ــل أم ـ ــس س ــوى
هراوة السلطة».
القسم األكـبـ ُـر مــن املعتقلني (نحو 32
م ـت ـظــاه ـرًا) ،ن ـق ـلــوا إل ــى ثـكـنــة الـحـلــو،
فيما توزع البقية على مخافر الرملة
ال ـب ـي ـضــا واألش ــرف ـي ــة وط ــري ــق ال ـشــام
وكــورنـيــش الـنـهــر والـجـ ّـمـيــزة .املخفر
األخ ـ ـيـ ــر ك ـ ــان «م ـ ـ ـ ــأوى» امل ـت ـظ ــاه ــرات
ّ
الست ،اللواتي نلن نصيبهن من القمع
وال ـض ــرب واإله ــان ــة مــن قـبــل عناصر
مـكــافـحــة الـشـغــب «ال ــذك ــور واإلنـ ــاث»،
ق ـبــل اق ـت ـيــادهــن إل ــى ثـكـنــة ال ـح ـلــو ثم
ّ
تحويلهن إلى مخفر الجميزة.
ّ
«خـ ــلـ ــوا ال ـب ـن ــات يـ ـج ــوا ي ـش ـي ـلــوهــا»،
ص ــرخ أح ــد ع ـنــاصــر ال ـق ــوى األمـنـيــة
ل ــزم ـي ـل ـت ــه ،ب ـع ــدم ــا ع ـج ــز عـ ــن سـحــب
مايا أرن ــاؤوط الجالسة على األرض
دفــاعــا عــن صديقها الــذي كــان ُي َ
شبع
«خ ـب ـي ــط» .تـ ــروي أرن ـ ـ ــاؤوط ك ـيــف أن
ق ــوى مـكــافـحــة الـشـغــب رمـتـهــا أرض ــا
وان ـه ــال ــت ع ـلــى صــدي ـق ـهــا بــال ـضــرب.
ّ
التعرض لنا أثناء
يجر
«لألمانة ،لم
ِ
التحقيقات ،إذ يبدو أن الــدولــة تفرز
ُ
األوادم داخـ ــل ال ـث ـك ـنــات فـيـمــا تـفـلــت
الزعران خارجها».
شـ ـه ــادة أرن ـ ـ ـ ــاؤوط ت ـل ـت ـقــي وشـ ـه ــادة
ن ـ ـضـ ــال أي ـ ـ ـ ـ ــوب ،ال ـ ـتـ ــي اق ـ ـت ـ ـيـ ــدت مــن
ّ
وتعرضت للكثير من السباب
شعرها
والـ ـشـ ـت ــائ ــم م ـ ــن قـ ـب ــل «ال ـ ــدرك ـ ـي ـ ــات».
ال ـس ـب ــب ،وفـ ــق م ــا تـ ـ ــروي أي ـ ـ ــوب ،هــو
ص ــراخـ ـه ــا عـ ـل ــى ع ـن ـص ــر كـ ـ ــان ي ـق ــوم
ب ـضــرب صــديـقـهــا إي ـلــي كـلــدانــي على
رأسه« ،كانو عم يحوكموا مجموعات
ع شـخــص واحـ ــد ،م ــا ق ــدرت م ــا عـ ّـيــط
عليهن وحاول امنعن».
«قالتلي الدركية يا حيوانة عم ّ
تعوي
بـ ــرا وه ـل ــق بـتـقـلـبــي م ـت ــل ال ـص ــوص،
رح ت ـشــوفــي ش ــو رح ن ـع ـمــل ف ـي ـكــي»،
شهادة سارة شكر ،بعد خروجها من
التحقيق ،كافية للداللة على اإلهانة
التي ّ
تعرضت لها.
هـ ــذه الـ ـشـ ـه ــادات ت ـت ـنــاقــض وب ـي ــان
املديرية العامة لألمن الداخلي ،الذي

ّ
التعهد بأن المتظاهرين لم ولن يثيروا الشغب (مروان طحطح)
إخالء السبيل ترافق مع تحديد سند إقامة مع

كل قيد على حق
التظاهر السلمي هو
انتهاك للدستور اللبناني
وللمواثيق الدولية
لفت إلــى أن «عناصرها املوجودين
فـ ــي وسـ ـ ــط ب ـ ـيـ ــروت ي ـع ـم ـل ــون عـلــى
تــوقـيــف األش ـخــاص الــذيــن يعتدون
ع ـ ـل ـ ـي ـ ـهـ ــم ب ـ ـ ــالـ ـ ـ ـض ـ ـ ــرب ويـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــون

املـتـظــاهــريــن عـلــى اسـتـعـمــال العنف
وخرق الحواجز األمنية».
ّ
لم توقع املعتقالت قبل اإلفــراج عنهن
ً
ّ
مساء ّ
أي تعهد يفيد بأنهن لن يثرن
الشغب ثانية ،باعتبار أنهن لم يقمن
بالفعل ليتعهدن بعدم ت ـكــراره ،وفق
ما تقول املحامية نرمني السباعي.
تشير الـسـبــاعــي إل ــى أن ثكنة الحلو
كانت املقر الرئيسي الــذي ضم العدد
ّ
الكبير مــن املـحـتـجــزيــن .لــذلــك نظمت
ح ـم ـل ـت ــا «ب ـ ــدن ـ ــا نـ ـح ــاس ــب» و»ج ـ ــاي
ال ـت ـغ ـي ـي ــر» اعـ ـتـ ـص ــام ــا أم ـ ـ ــام ال ـث ـك ـنــة
«اس ـت ـن ـكــارًا لــاع ـتــداء بــال ـضــرب على
املعتصمني في ساحة الشهداء من قبل
القوى األمنية» ،وللمطالبة «باإلفراج
الفوري عن جميع املعتقلني».

يـ ـق ــول الـ ـن ــاش ــط فـ ــي ح ـم ـلــة «ج ــاي ــي
الـ ـتـ ـغـ ـيـ ـي ــر» أي ـ ـمـ ــن م ـ ـ ـ ــروة إن وزي ـ ــر
الداخلية نهاد املشنوق أعطى الضوء
األخـ ـض ــر لـ ـه ــذه االعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــداءات ،الف ـتــا
إلــى أن هــذا الضوء أتــى من «الحوار
الدموي املعقود في مجلس النواب»،
الفتًا إلى أننا سنتحول نتيجة هذه
قمعية».
القرارات إلى دولة بوليسية ً ُ
ـاء ،أطلق
قــرابــة الـســاعــة الثامنة م ـسـ
سـ ـ ــراح ج ـم ـيــع امل ــوق ــوف ــن ،وف ـ ــق مــا
تؤكد كل من السباعي والباحثة في
القانون سارة الونسا .تشير الونسا
إلى أن إخالء السبيل ترافق مع سند
إقــامــة للبعض مـنـهــم مــع توقيعهم
ت ـ ـعـ ـ ّـهـ ــدات ب ــأنـ ـه ــم ل ـ ــم ولـ ـ ــن ي ـث ـي ــروا
الـ ـشـ ـغ ــب ،الفـ ـت ــة إل ـ ــى أن امل ــوق ــوف ــن

تقرير

عمال سوكلين يشتكون إلى وزارة العمل :صرفونا من دون إنذار
فاتن الحاج

أول من أمس ،تقدم العمال املصروفون
من شركة سوكلني بشكوى إلــى وزارة
الـعـمــل ،احتجاجًا على صــرف الشركة
ً
ألكـثــر مــن  150عــامــا مــن كــل املـنــاطــق،
ً
منهم  132عامال في طرابلس وحدها.
وأش ـ ــار ال ـع ـم ــال ف ــي ش ـك ــواه ــم إلـ ــى أن
إدارة ســوك ـلــن طـلـبــت مـنـهــم الـتــوقــف
عن العمل ،من دون أي مبرر أو سابق
إن ــذار أو تنبيه ،وعـلــى أب ــواب امل ــدارس
واألقساط .وطالب املشتكون بتعويض
ال ـصــرف التعسفي ( 36شـهـرًا لـكــل من
أمضى  10سنوات وما فوق) وبدل إنذار
(بني  6أشهر و 12شهرًا) وبدل اإلجازات

السنوية وإصابات العمل.
الـ ـعـ ـم ــال ف ــوجـ ـئ ــوا ب ـح ـس ــب مـ ــا ق ــال ّــوا
ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» ب ـك ـت ــاب الـ ـص ــرف امل ــوق ــع
ّ 27آب املاضي ،أي في
يوم الجمعة في ُ
اليوم نفسه الذي فض فيه اعتصامهم
ب ــالـ ـق ــوة ،ع ـل ـمــا ب ــأن ـه ــم ف ــي ذاك ال ـي ــوم
خرجوا من االجتماع مع إدارة الشركة
وهم يقولون إننا «نلنا احتضانًا كبيرًا
ً
وسمعنا كالمًا جميال عن التزام الشركة
بــإعـطــائـنــا ك ــل حـقــوقـنــا وح ـبــة مـســك».
وبعضهم قالوا إن الشركة طلبت منهم
ّ
أل ي ـت ـســرعــوا ف ــي قـ ــرار امل ـ ـغـ ــادرة ،وأن
يــأخــذوا يومي إجــازة كفرصة للتفكير
فــي ال ـقــرار ،وهــي ستكون إلــى جانبهم
في كلتا الحالتني ،سواء غادروا أو آثروا

البقاء ،من دون أن تتفق معهم على أي
عرض يتعلق بتعويضاتهم.
ّ
ّ ّ
إال أن ما حصل ،بحسب العمال ،أنهم
عـ ـ ـ ــادوا ي ـ ــوم االثـ ـن ــن لـ ـيـ ـق ــرأوا أس ـم ــاء
املصروفني على مدخل الشركة ،بحجة
أنهم تظاهروا واعتدوا على ممتلكات
الشركة ومنعوا الشاحنات من العمل.
ويـلـفــت ال ـع ـمــال إل ــى أن ال ـشــركــة كــانــت
قد ّ
جهزت على الطاولة الشيكات التي
تعطيهم تعويضًا شهرًا واحـدًا عن كل
ّ ّ
سنة« ،إال أن ذلك رفضه الجميع وذهبنا
إل ــى خـيــار الـشـكــوى إل ــى وزارة العمل،
وق ــد اسـتـمـهـلـتـنــا أس ـبــوعــا لـلـتـفــاوض
مــع الـشــركــة ،وإذا لــم نـتــوصــل إل ــى حل
فسنرفع دعوى في وزارة العدل».

وكـ ــان رئ ـيــس ن ـقــابــة ســائ ـقــي س ـيــارات
نـقــل ال ـن ـفــايــات ف ــي ل ـب ـنــان ،ط ــه نـصــار،
قــد أش ــار فــي حــديــث ســابــق ،إلــى موقع
«املنشور» ،إلى أن «النقابة تؤيد تحرك
ع ـمــال ســوك ـلــن ،لكنها ت ــري ــده منظمًا
بالتنسيق معها ،منعًا الستغالله من
األحزاب التي تدخل على خط التحريك
وت ـض ـي ـي ــع الـ ـحـ ـق ــوق ،وع ـل ـي ـن ــا ال ـع ـمــل
بطريقة صحيحة ألنها قضية إنسانية
ت ـطــال م ـصــالــح عــامــة ول ـي ـســت فــرديــة،
وذلك لتحقيق أي مطلب ،بعيدًا عن أي
فئوية» .وقد علمت «األخبار» أن العمال
لجأوا في تقديم الشكوى إلى محامني
مـقـ ّـربــن مــن وزي ــر ال ـعــدل أش ــرف ريفي
واملكتب العمالي لحركة أمل.

أم ــا االت ـحــاد الــوطـنــي لنقابات العمال
واملـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم ــن فـ ـق ــد أدان ع ـم ـل ـيــات
ال ـ ـص ـ ــرف ،داع ـ ـيـ ــا وزارة الـ ـعـ ـم ــل إل ــى
ت ـحـ ّـمــل م ـســؤول ـي ـت ـهــا وإلـ ـ ـ ــزام ال ـشــركــة
بإعطاء العامل حقه بدفع تعويضات
وب ــدل عطل وض ــرر عــن الـسـنــوات التي
ل ــم ي ـح ـظــوا فـيـهــا ب ـح ـمــايــة ،س ـ ــواء في
صحتهم أو سالمتهم املهنية.
من جهتها ،أصدرت وزارة العمل بيانًا
أعـلـنــت فـيــه أن «مـجـمــوعــة مــن موظفي
وع ـمــال شــركــة ســوكـلــن تـقــدمــت إليها
بشكوى ،تبلغها فيها إقدام إدارة الشركة
ع ـل ــى ص ـ ــرف أكـ ـث ــر م ــن م ـئ ــة م ــوظ ــف».
ّ
وأوض ـ ـح ـ ــت أن «ال ـ ـش ـ ـكـ ــوى تـضـمـنــت
م ـطــال ـبــة املـ ـص ــروف ــن إدارة ســوكـلــن
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ت ـ ـع ـ ـ ّـرض ـ ــوا ل ـ ـل ـ ـضـ ــرب املـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ّـرح ق ـبــل
تــوقـيـفـهــم« ،فـيـمــا ق ــد ي ـكــون وص ــول
املحامني إلى املراكز أسهم بالحؤول
دون ّ
تعرضهم للضرب داخــل مراكز
االحتجاز».
يـ ــرى امل ـح ــام ــي م ــاج ــد ف ـ ّـي ــاض أن كل
قيد على حق التظاهر السلمي الذي
ال ي ـت ـخ ـلــل م ـ ّـس ــا أو ضـ ـ ــررًا ب ــاألم ــاك
العامة هو انتهاك للدستور اللبناني
ّ
التعدي
الدولية وال يجوز
وللمواثيق
ّ
ع ـلــى ح ــري ــة ال ـت ـنــقــل وال ـت ـج ـ ّـم ــع الـتــي
ّ
تتجسد فــي حــق الـتـظــاهــر ،الفـتــا إلى
ُ
أن السلطات الرسمية تخطئ إذا ما
حــاولــت الـتـعــامــل مــع ظــاهــرة الـحــراك
امل ــدن ــي بــالـقـمــع ،إذ إن ــه س ـي ــؤدي إلــى
تفاقمه.

ماركس ضد سبنسر

تقرير

بين الحراك والسياق والمؤتمر

نفايات النبطية
ترفع اليوم

لـلــرأسـمــالـيــة م ـقــدرة عـلــى الـنـمــو الــامـتـنــاهــي .فــي الــوقــت
غسان ديبة
نفسه نمت االسواق املالية ومعها االعتقاد باملقدرة على
االغتناء بسرعة ،أي التحول الى الرأسمالية الشعبية التي
«إن أي شكل جديد من الصراع يطرح أخطارًا أو تـحــل معضلة املـلـكـيــة وال ــام ـس ــاواة الـتــي تشكل إحــدى
تضحيات جديدة سيؤدي حتمًا إلى تفكيك أي أضعف حلقات الراسمالية .على املستويات الفكرية كانت
تنظيم غير حاضر لخوض هذا الشكل الجديد تلك الفترة عند اليسار االوروبي عصر الطريق الثالث بني
من الصراع»
االشتراكية التقليدية والنيوليبرالية ،وفي العموم التهكم
ّ
لينين
بفكر ماركس واملاركسية .وكما يذكر الجميع ،عمت فكرة
انتهاء التاريخ بالدولة الليبرالية الرأسمالية مع فوكوياما.
ك ــان ال ـحــزب الـشـيــوعــي الـلـبـنــانــي يستعد لعقد مؤتمره إن االح ــزاب السياسية وبعض ال ــدول التي ال تــزال تتبع
الـحــادي عشر فــي  23مــن اكـتــوبــر ،ولكن بـقــرار مفاجئ الفكر املــاركـســي استطاعت االسـتـمــرار فــي تلك الفترة.
لـلـجـنــة امل ــرك ــزي ــة ل ـل ـحــزب ت ــم «تـجـمـيــد أع ـم ــال املــؤت ـمــر» .للدول طبعًا مصالح ،ولألحزاب في بعض االوقات القدرة
مــن املــؤســف أن ال ـحــزب ال ــذي يـنـخــرط بـقــوة فــي الـحــراك على االستمرار .ولكن أصعب تأثيرات تلك الفترة كان على
الشعبي يتخلى عن فرصة إمكانية استنهاض قواعده االفراد .لقد كان أصعب ما واجهه االفراد املاركسيون في
الحزبية واج ـتــذاب الــذيــن نــزلــوا الــى الـســاحــات ليقولوا ال تلك الحقبة هو إحساسهم بفراغ فكرهم .فالنقد الثوري
للنظام الطائفي ،وذلــك عبر طــرح نفسه كحزب متجدد للواقع في تلك الفترة بدا من غير معنى ،وبدا للماركسيني
فاعل يطرح برنامجًا للتغيير وهيكلية النخراط الطبقات أن هذا الفراغ قد يستمر ملدة زمنية طويلة.
واملجموعات املتقدمة في املجتمع في عملية التغيير هذه .اآلن يحس الشيوعيون بــأن نقدهم لم يعد فارغًا .فكما
وك ــان مــن ا ًملـهــم أن يفعل ذلــك فــي خضم ال ـحــراك ليكون قــال الفيلسوف ريموند جيس ،في معرض نقده للفكر
املؤتمر فعال سياسيًا وليس تقليدًا يؤجل انعقاده ربطًا العدمي والنسبي« ،لـيــس هـنــاك مــا يــوجــب االعـتـقــاد بأن
بانتهاء الحراك إن إيجابًا أو سلبًا.
الـفـكــر الـنـقــدي يـصـبــح دائ ـمــا فــارغــا عـنــدمــا يـتـحــول الــى
وامل ـفــارقــة أن ال ـح ــراك ال ــواس ــع يـتـجــه بـعــد ق ــرار التجميد الــراديـكــالـيــة .لــو ك ــان ه ــذا صحيحًا ،لـكــانــت االقـلـيــة التي
ال ــى احـتـمــاالت االن ـحــال بسبب
تمتلك الثروة والدخل وتستفيد
إصـ ــاب ـ ـتـ ــه ب ـ ــره ـ ــاب ال ـت ـس ـي ـي ــس
م ــن االوضـ ـ ــاع ال ـقــائ ـمــة مــرتــاحــة
ولـ ـت ــركـ ـي ــزه أكـ ـث ــر ف ــأك ـث ــر عـلــى
جدًا لهذا .لكن النقد يكون فارغًا
مسألة النفايات وحلولها التقنية
أو ال حسب الـسـيــاق ال ــذي يأتي
الحراك الشعبي
والبيئية وتقديس البلديات (التي
بــه» .النظام اللبناني الــذي أرسي
كوة
فتح
لبنان
في
هـ ــي فـ ــي ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن االحـ ـي ــان
ف ــي تـسـعـيـنـيــات ال ـق ــرن املــاضــي
أســوأ من الدولة املركزية ومكان
هـ ــو فـ ــي أزم ـ ـ ــة كـ ـب ــرى بــوجـهـيــه
في جدار النظام
ل ـت ـج ــذر ال ـع ـص ـب ـيــات وامل ـص ــال ــح
الـطــائـفــي والــرأس ـمــالــي .وشكلت
المغلق
الطائفي
الـعــائـلـيــة واملــذه ـب ـيــة واملـنــاطـقـيــة
أزم ـ ـ ــة ال ــرأسـ ـم ــالـ ـي ــة فـ ــي 2008
ً
وع ـب ــادة الـشـخــص ،وم ـثــال على
عــامــا مهمًا فــي انتهاء سيطرة
ذلــك تفريخ «الـقـصــور» البلدية)
الفكر النيوليبرالي والــرمــي في
واالرتـ ـب ــاك ال ـحــاصــل ب ـعــد خطة
سلة املهمالت بالكأس املقدسة
شهيب االخيرة وبعد البيان واملؤتمر الصحافي الفاشل املــزعــومــة للرأسمالية وبفكرة نهاية الـتــاريــخ .كــذلــك فإن
للجنة متابعة حراك  29آب االسبوع املاضي ،والذي أتمنى صـعــود الـيـســار فــي امـيــركــا الالتينية واوروبـ ــا وصعود
أال يـكــون الكثير مــن اللبنانيني قــد ح ـضــروه .واملـفــارقــة الصني كمركز جــذب ايديولوجي ،وإن بأشكال جديدة،
أيضًا أن قرار التجميد يترافق مع إخفاء دور الشيوعيني شكال الوجه السياسي ألزمــة الرأسمالية .أمــا في العالم
الـقـيــادي فــي هــذ ال ـحــراك وقـبــولـهــم فــي الـعـلــن أن يكونوا العربي ،فالربيع العربي أتاح الفضاءات النتعاش اليسار
جنودًا فقط .بغض النظر عن هــذا الـقــرار الخاطئ ومآل ف ــي ت ــون ــس وم ـص ــر ،واآلن ف ــي الـ ـع ــراق ،وت ـح ـطــم الـفـكــر
الحراك ومتى سيعقد املؤتمر ،سأحاول في هــذه املقالة االســامــي السياسي فــي صــراعــات مذهبية فــي مــا بني
وضـعــه فــي الـسـيــاق ال ــذي نعيش فيه ال ـيــوم ،أي محاولة أجنحته وفي فشله في القيادة عند الوصول الى السلطة
االجابة عن ســؤال أساسي :هل الظرف والسياق الحالي وتحوله الى االرهاب أو إقامة سلطات عدمية.
وروح الـعـصــر تعطي الـشـيــوعـيــن أسـبــابــا لـلـتـفــاؤل بــأن اليوم ،الحراك الشعبي في لبنان فتح كوة في جدار النظام
يكون لديهم إمكانية التحول الى حزب سياسي فاعل؟
الطائفي املغلق .لــم يعد هناك وقــت للبكاء على االطــال
يعيش الشيوعيون اللبنانيون اليوم أفضل االوقــات منذ وال للدفاع عن فكرة الحزب ـ القلعة .الشيوعيون كأفراد
سـقــوط ج ــدار بــرلــن واتـفــاقـيــة الـطــائــف وانـهـيــار االتـحــاد لم يعد لديهم شيء يشدهم الى الوراء ،وبقي على الحزب
السوفياتي .فبعد تلك االحداث بزغ نجم الحريرية وآمال أن يعلن أن ال ع ــودة ال ــى ال ـ ــوراء ،وأن ــه جــديــر ب ــأن يكون
الرأسمالية اللبنانية الجديدة بحيث اعتقد كل لبناني أنه حزب التقدم واالشتراكية الــذي على عاتقه تغيير البنى
يستطيع أن يغتني من ماكينة االقتصاد الجديد ،وأتت السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية الظاملة،
أيام التعاون بني الطوائف ،يغذيها الدين العام وآلية التوزيع ليس فقط من أجل أن تنتصر الطبقة العاملة ،بل من أجل
للدولة على الطوائف والبورجوازية الريعية .على املستوى أن ينتصر املجتمع ككل على الرأسمال والطائفية ،ومن
ال ـعــاملــي ك ــان ل ـن ـمـ ّـو ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ف ــي التسعينيات أجل أن تنتصر الطبيعة أيضًا ،ألن الطائفية والرأسمالية
واالعتقاد السائد بنهاية الدورات االقتصادية األثر البالغ اللبنانية انتقلتا ال ــى مــرحـلــة الـتــوحــش ،لـيــس فـقــط ضد
فــي إق ـنــاع الـكـثـيــريــن بــأنــه تــم اكـتـشــاف ال ـكــأس املقدسة أع ــدائ ـه ـم ــا ال ـط ـب ـق ـيــن وال ـس ـي ــاس ـي ــن ،ب ــل ض ــد املـجـتـمــع
للرأسمالية ،أي انتهاء عصر االزم ــات ،وبالتالي أصبح والطبيعة نفسيهما.

تقرير

تشغيل معمل فرز نفايات بعلبك
ب ــإع ــادة الـنـظــر ف ــي ق ــرار ال ـص ــرف ،وإال
فــإن املصروفني يطالبون بتعويضات
إضافية تبلغ أربعني شهرًا .وقد أحالت
رئ ـي ـســة دائ ـ ــرة الـتـحـقـيــق ف ــي ال ـ ــوزارة
الشكوى الــى اللجنة املختصة ملتابعة
هذا املوضوع بشكل صارم وعادل».
فــي املـقــابــل ،اكـتـفــى مــديــر ع ــام شركة
س ــوك ـل ــن م ـح ـم ــد ع ـل ــي حـ ــديـ ــب ،فــي
اتـ ـ ـص ـ ــال م ـ ــع «األخـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــار» ،ب ــالـ ـق ــول:
«سـمـعـنــا بــال ـش ـكــوى مـثـلـمــا سمعت
ّ
بها ،ولــم نتبلغ شيئًا حتى اآلن ،إال
أن ـنــا سـنـكــون تـحــت سـقــف ال ـقــانــون،
وح ـ ــاض ـ ــرون ألن ن ـس ـيــر ب ـم ــا ت ـق ــرره
وزارة العمل ،وفي الخدمة التخاذ أي
إجراء».

سياسة

رامح حمية
ب ـ ـ ــدأ أم ـ ـ ــس ت ـش ـغ ـي ــل م ـع ـم ــل ف ــرز
وت ـس ـب ـيــخ ال ـن ـف ــاي ــات ف ــي منطقة
الـ ـت ــل األبـ ـ ـي ـ ــض ،فـ ــي ب ـع ـل ـب ــكّ .
زر
ُ
تشغيل املعمل أطلق بعد احتفال
ح ـ ـضـ ــره وزيـ ـ ـ ــر ال ـ ــدول ـ ــة لـ ـش ــؤون
التنمية اإلداري ــة نبيل دي فريج،
ومــديــر مكتب الـتـعــاون اإليطالي
فــي لـبـنــان جــانــانــدريــا ســانــدري،
ومسؤول قسم التنمية املستدامة
ف ـ ــي بـ ـعـ ـث ــة االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ــي
فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان م ــارس ـي ـل ـل ــو مـ ـ ــوري،
وفـعــالـيــات الـبـقــاع .رئـيــس بلدية
بعلبك حمد حـســن ،أش ــار إلــى أن

هــذه املنشأة احتاجت الكثير من
الوقت واملتابعة إلــى أن انطلقت.
فـيـمــا أش ــار م ــوري إل ــى أن لبنان
«يـ ـع ــان ــي مـ ــن ن ـق ــص م ـخ ـيــف فــي
البنى التحتية املعتمدة ملعالجة
ال ـ ـن ـ ـفـ ــايـ ــات ،كـ ــذلـ ــك إن  %8فـقــط
مـ ــن الـ ـنـ ـف ــاي ــات الـ ـبـ ـل ــدي ــة ي ـج ــري
ُ َ
ت ـ ــدوي ـ ــره ـ ــا ،و %9ت ـ ـعـ ــالـ ــج عـلــى
طريقة الكومبوست ،مع أن نصف
النفايات هي عضوية» .وأوضــح
ّ
أن «معمل معالجة نفايات بعلبك
يـسـتـطـيــع م ـعــال ـجــة  70ط ـن ــا مــن
النفايات يوميًا ،وقدرته ستزداد
فـ ــي إط ـ ـ ــار أح ـ ــد بـ ــرامـ ــج االتـ ـح ــاد
األوروب ـ ــي لـتـمــويــل مطمر تقني،

ُ َ
سيفتتح
ومع نهاية العام الحالي
معمل إن ـتــاج الـبـيــوغــاز املــوجــود
إلـ ـ ــى ج ــان ــب املـ ـعـ ـم ــل ،مـ ــا ُي ـس ـهــم
بتغذية قسم مــن املدينة بالتيار
الكهربائي» .أما ساندري ،فأعلن
أن م ـك ـت ـبــه س ـ ُـي ـس ـه ــم فـ ــي إغـ ــاق
وتنظيف مـكــب الـكـيــال «كخطوة
أول ـ ــى إلع ـ ـ ــادة ت ــأه ـي ـل ــه» .وتـعـهــد
دي فــريــج بــالـسـعــي م ــع االت ـحــاد
األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ل ـ ـتـ ــوس ـ ـيـ ــع املـ ـعـ ـم ــل
ك ـ ــي ي ـ ـخـ ــدم املـ ـن ــاط ــق ال ـ ـتـ ــي تـقــع
ف ــي م ـحــاف ـظــة ب ـع ـل ـبــك ـ ال ـه ــرم ــل،
وبالتالي رفع قدرته االستيعابية
إلى نحو  250طنًا في اليوم.
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آمال خليل
ّ
تبرعت أربع بلديات في منطقة النبطية بتقديم
عقارات ضمن نطاقها لبلدية مدينة النبطية
لتطمر النفايات املتراكمة فــي أحيائها .إزالــة
النفايات مــن املــديـنــة ،التي تبدأ الـيــوم ،تشكل
جزءًا من خطة حل األزمة التي قدمها الرئيس
نبيه بــري التـحــاد بلديات الشقيف والنبطية
ال ـ ــذي تـسـيـطــر عـلـيــه ح ــرك ــة أم ـ ــل ،عـلـمــا بــأن
النفايات أغرقت املدينة منذ أكثر من شهر ولم
تبادر «أمل» أو حزب الله إلى تدبر حل سريع
توافقي .بفضل احتفال ذكــرى تغييب اإلمام
موسى الصدر الذي نظمته «أمل» في النبطية
قبل أقل من أسبوعني ،أزيــل جزء من األكــوام
من الطرقات املؤدية إلى مكان االحتفال ،قبله
وب ـعــده ب ـيــوم .ع ــدا ذل ــك ،كــانــت ال ـقــوى الـنــافــذة
تتفرج على تــراكــم األزم ــة وتــوافــق على ربط
أزم ــة النبطية بمناقصة تـلــزيــم الـنـفــايــات في
املناطق ،مع أن الحل «منها وفيها» .في الكفور
معمل ملعالجة النفايات جاهز منذ أكثر من
عام ونصف ينتظر التشغيل ،بجواره مطمر
لطمر العوادم .بعد أسابيع من إلغاء املناقصة،
قام رئيس االتحاد محمد جابر بإرسال كتاب
رس ـمــي إل ــى وزي ــر الـتـنـمـيــة اإلداري ـ ــة الــوصـيــة
على املعمل ،نبيل دو فريج ،يطلب منه سحب
ملف النبطية من مجلس الــوزراء وتخصيص
مناقصة خاصة به .يوم السبت الفائت ،أرسل
دو فريج موافقته لالتحاد .األخير يعقد في
غضون خمسة أيام جلسة إلطالق املناقصة.
الالفت أن الوزارة واالتحاد توافقا على تعديل
العقد املشترك بينهما ،الذي وضع عند تشييد
املعمل .من التعديالت ،إعطاء الوزير صالحية
إل ـغ ــاء امل ـنــاق ـصــة .ه ــذا الـبـنــد ك ــان م ــن حصة
االتحاد الذي استخدمه سابقًا كيديًا وتسبب
في األزمة الحالية ،عندما ألغى املناقصة التي
ف ــازت بـهــا شــركــة محسوبة عـلــى ح ــزب الـلــه،
بينما كان االتفاق من تحت الطاولة على فوز
شركة محسوبة على «أمل».
كــذلــك يـحــق ل ـلــوزيــر ،بـحـســب الـعـقــد الـجــديــد،
مراقبة عمل الشركة املشغلة في العام األول
وتــألـيــف لجنة مشتركة مــن رئــاســة االتـحــاد
والـبـلــديــات امل ـجــاورة للمعمل لــإشــراف عليه
والتأكد من سالمة إدارته.
بلدية النبطية تحاول بدءًا من اليوم إزالة آثار
النفايات عبر رش املـبـيــدات والكلس وتوزيع
 35ألــف كيس على امل ـنــازل مخصصة لفرز
النفايات من املصدر.
انفراج أزمة النبطية تقابله بوادر أزمة جديدة
في صور .لم يشكل إعالن إقفال مكب رأس
العني العشوائي الحل .فقد تبني أن عملية إزالة
املكب ستنتج ّ
مكبًا آخــر في جــواره .مشروع
املعالجة الذي ّ
يموله االتحاد األوروبي ويشرف
عـلـيــه ك ــل م ــن ات ـح ــاد ب ـلــديــات ص ــور ووزارة
التنمية اإلدارية ،يقوم على غربلة النفايات في
املـكــب وردم ال ـعــوادم الناتجة منها فــي عقار
مـجــاور تــم استمالكه لتحويل جــزء منه إلى
مطمر صحي .املطمر على غرار املكب الحالي
يــرت ـفــع ع ــن س ـطــح ال ـب ـحــر ح ــوال ــى  10أم ـتــار
ويقبع فوق خزان من املياه الجوفية ويحاذي
ب ــرك رأس الـعــن الـتــي تـغــذي منطقتي صــور
والنبطية .ما يزيد من مخاوف الناشطني أن
األرض حـيــث يـقــع املـطـمــر رمـلـيــة ،مــا يسمح
ّ
بتسرب أسرع لرواسب النفايات إلى باطنها،
علمًا بأن تقارير عدة نفذها خبراء بيئيون في
املنطقة كشفت نسبًا عالية ألمراض سرطان
الرئة والتهاب األذن الوسطى بني سكان البلدات
املجاورة للمكب القائم منذ أوائل التسعينيات.
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سياسة

رسائل
إلى المحرر
«طلعت ريحتنا»
«طلعت ريحتكم» و«بدنا نحاسب»
شـعــاران سمعناهما كثيرا أخيرًا.
ولـ ـك ــي ال ي ـب ـق ــى الـ ـشـ ـع ــار شـ ـع ــارًا
ويذهب مع أول هبة ريـ ٍـح خريفية
خصوصًا أننا على أبواب الخريف،
إن كان على مستوى الطقس أم على
م ـس ـتــوى ال ــواق ــع ال ـس ـيــاســي ال ــذي
ت ـمــر ب ــه ام ـت ـنــا ال ـس ــوريــة وكـيـ ُـانـهــا
اللبناني تـحــديـدًا ،يـجــب أن نـقـ ِـرن
شعار «بدنا نحاسب» باألفعال.
ف ــاملـ ـح ــاسـ ـب ــة بـ ـشـ ـك ـ ٍـل ع ـ ـ ــام ت ـك ــون
ب ـق ـيــام املـ ـس ــؤول ع ــن أي ش ــرك ــة أو
مـ ـش ــروع أو م ــؤس ـس ــة بـمـحــاسـبــة
املــوظــف املــرتـكــب أو املـقـصــر ،وهــذا
الـ ـن ــوع م ــن امل ـحــاس ـبــة يـنـطـلــق من
قـ ــاعـ ــدة األع ـ ـلـ ــى ي ـح ــاس ــب األدن ـ ــى
م ـنــه وظ ـي ـف ـيــا ،ول ـك ــن ه ـن ــاك أن ــواع
اخــرى من املحاسبة تقلب القاعدة
بحيث تصبح املحاسبة من األدنى
ل ــأع ـل ــى ،وب ــاع ـت ـق ــادي ه ــذا ال ـنــوع
من املحاسبة هو املقصود بشعار
«بدنا نحاسب».
ولـكــن هــل املـحــاسـبــة تقتصر على
وزير ّ
مجال ما ولحكومة
قصر في
ٍ
ٍ
ل ــم ت ـقــم بــأب ـســط واج ـب ــات ـه ــا؟ وهــل
ت ـق ـص ـيــر ال ـح ـك ــوم ــة ي ـق ـت ـصــر عـلــى
نـفــايــاتـهــا امل ـتــراك ـمــة ف ــي ال ـش ــوارع
واألزقة والزواريب؟
التقصير ليس في الوزير الفالني
وال الرئيس الفالني وال في حكومة
ن ـف ــاي ــات ج ـم ــاع ــة وأفـ ـ ـ ـ ــرادًا ،وإن ـم ــا
ف ــي ب ـن ـيــة هـ ــذا ال ـن ـظ ــام اإلق ـطــاعــي
املــذهـبــي الـطــائـفــي القبلي ال ــذي ًال
يـمـكــن أن ن ـجــد أف ـضــل م ـنــه خــدمــة
لـلـعــدو «اإلســرائ ـي ـلــي» وسـ ــواه من
املتربصني بأمتنا شرًا .وهو نظام
مسخ ارتـضــاه الشعب نظام حياة
وي ـ ـجـ ــدد لـ ــه ب ــاإلنـ ـتـ ـخ ــاب ــات حـيـنــا
وبالصمت املطبق أحيانًا ،ويصل
بنا األمر أن نجدد له بالدم أحيانًا
ك ـث ـي ــرة .وب ــال ـت ــال ــي ،فـ ــإن «الــري ـحــة
ال ـطــال ـعــة» لـيـســت ري ـحــة الـحـكــومــة
والــرئـيــس والــوزيــر والـنــائــب ،إنما
ريـ ـحـ ـتـ ـن ــا نـ ـح ــن الـ ـشـ ـع ــب م ـص ــدر
الـسـلـطــات ،و»املـحــاسـبــة الــواجـبــة»
ليست للحكومة والرئيس والوزير
والنائب ،وإنما أن يحاسب الشعب
نـفـســه ألن ــه أوصـ ــل ال ـب ــاد إل ــى ما
وص ـلــت ال ـيــه م ــن روائـ ــح الـنـفــايــات
املنزلية والسياسية وإالجتماعية
واإلق ـت ـصــاديــة واملــال ـيــة واألم ـن ـيــة،
بالتجديد والـتـمــديــد لـهــذا النظام
العفن وألدواتــه العفنة .وما نقوله
عــن الــدولــة ومؤسساتها ينسحب
أيضًا على األحــزاب ومؤسساتها،
ً
ألنها بدال من أن تكون أداة تغيير
وت ـ ـطـ ــويـ ــر ،أصـ ـبـ ـح ــت ب ـم ـع ـظ ـم ـهــا
إح ــدى أدوات ه ــذا الـنـظــام الفاسد
الذي تأسست لتغييره.
لهذا فإن من الحق أن نقول «طلعت
ريـحـتـنــا» مــش «طـلـعــت ريحتكم»،
و»ب ــدن ــا نـحــاســب» أنـفـسـنــا وليس
«بدنا نحاسب» باملطلق ،ألنه كما
ّ
أنتم يولى عليكم .ونحن املتحزبني
أن ـف ـس ـن ــا ن ـ ـمـ ــارس ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة
املشوهة في أحزابنا ونأتي بهذا أو
ذاك من الرؤساء واملجالس ونعود
لنشتمهم ونتهمهم.
ال ـف ـســاد ال يـقـتـصــر ع ـلــى نــائــب أو
وزيـ ـ ـ ــر .الـ ـفـ ـس ــاد ف ــي ال ـت ــرب ـي ــة ،فــي
ُ
امل ـن ــاه ــج امل ــدرس ـي ــة ال ـت ــي تـعـلـمـنــا
كـ ـي ــف ن ـ ـكـ ــون أت ـ ـبـ ــاعـ ــا وقـ ـطـ ـع ــان ــا،
وف ــي األحـ ــزاب ومــؤسـســاتـهــا التي
نـطـيـعـهــا وال ن ـن ـت ـفــض بــوج ـه ـهــا،
وفي فهمنا للقيم واألخالق .الفساد
بات معشعشًا في أنفسنا وأفكارنا
املـ ـل ــوث ــة بـ ـك ــل نـ ـف ــاي ــات ال ـع ــائ ـل ـي ــة
والطائفية واإلقطاعية واإلستزالم،
وال ـثــورة الحقيقية يجب أن تكون
ّ
ع ـلــى كـ ــل م ــا بــداخ ـل ـنــا م ــن أنــان ـيــة
وحقد وتبعية عمياء.
ناصر الرماح

تقرير

إبراهيم األطرش« :جهادي» من الرعيل

األطرش كان أول من أسس قاعدة عسكرية في الجرود لتهريب السالح وتجهيز السيارات المفخخة

وقع إبراهيم األطرش،
أحد أبرز األسماء الالمعة
ّفي عالم اإلرهاب .مؤسس
أول إمارة عسكرية في
الجرود السورية و«الجهادي
العتيق» الذي شارك في
قتال األميركيين في
في قبضة
العراق بات ُ
الجيش بعدما ت ِرك وحيدًا

رضوان مرتضى
ال ـخ ـم ـس ـي ـن ــي إب ـ ــراهـ ـ ـي ـ ــم األط ـ ـ ـ ــرش،
املعروف بـ «الشيخ أبو حسن» ،ليس
مــوقــوفــا ع ــادي ــا .ال ــرج ــل ال ــذي أوقـفــه
الجيش في عرسال ،أول من أمس ،من
الرعيل األول لتنظيم «القاعدة» في
لبنان .غــادر لـ «الجهاد» في العراق
ضد املحتل األميركي عام  ،٢٠٠٣قبل
ّ
أن ُيكلف العودة إلى لبنان لتجنيد
عناصر لقتال القوات األميركية في
بالد الرافدين .في تلك املرحلةّ ،
تعرف
إل ــى كــل مــن «أب ــو عـبــدالـلــه الـعــراقــي»
ّ
و«أبو مالك التلي» اللذين توليا في
ال ـس ـنــوات األخ ـي ــرة إم ــارت ــي «الــدولــة
اإلســام ـيــة» و«جـبـهــة ال ـن ـصــرة» في
القلمون .وهــو كــان أول مــن استقبل
أمير «الدولة» السابق «أبــو عبدالله
العراقي» في منزله في عرسال .وهو،
بـحـســب عــارف ـيــه« ،ذو اط ــاع واس ــع

هادئ وملتزم إلى درجة
على الشرع،
ّ
ال ـت ـش ــدد ،ح ـتــى أنـ ــه يـمـنــع الـتــدخــن
ف ــي ح ـض ــرت ــه» .م ــع ب ــداي ــة األح ـ ــداث
الـســوريــة ،كــان مــن أوائ ــل الداعمني لـ
«الجيش الـســوري الـحــر» ،وكــان ّأول
ّ
مــن أســس قــاعــدة عسكرية ملسلحني
ّ
لبنانيني قاتلوا إلى جانب مسلحي
امل ـ ـعـ ــارضـ ــة ال ـ ـسـ ــوريـ ــة وعـ ـمـ ـل ــوا فــي
تهريب الـســاح وتجهيز الـسـيــارات
املفخخة فــي ج ــرود نحلة البقاعية.
كـ ـ ــان ق ــريـ ـب ــا مـ ــن الـ ـشـ ـي ــخ مـصـطـفــى
الـ ـحـ ـجـ ـي ــري (أبـ ـ ـ ــو ط ــاقـ ـي ــة) قـ ـب ــل أن
يفترقا الحقًا .ذاع صيته في عرسال
وب ــن أج ـهــزة االس ـت ـخ ـبــارات ،بسبب
ُّ
ّ
تزعمه املجموعة التي اتهم أفرادها
بـتـفـجـيــر ال ـس ـي ــارة املـفـخـخــة األول ــى
ف ــي الـضــاحـيــة الـ ّجـنــوبـيــة ف ــي تـمــوز
ً
 ُ ،٢٠١٣فضال عن أنه عم عمر األطرش
الذي قتل بصاروخ استهدف سيارة
م ـف ـخ ـخــة كـ ـ ــان يـ ـق ــوده ــا فـ ــي جـ ــرود
عرسال في تشرين األول  .٢٠١٣عمل
مــع «جـبـهــة ال ـن ـصــرة» بـعــد والدت ـهــا
واشـ ـ ـ ـت ـ ـ ــداد ع ـ ــوده ـ ــا ف ـ ــي الـ ـقـ ـلـ ـم ــون،
ّ
ّ
ومكنته عالقته بـ «أبــو مالك التلي»
مـ ـ ــن أن يـ ـصـ ـب ــح أحـ ـ ـ ــد «شـ ــرع ـ ـيـ ــي»
ً
الجبهة ،وكان في تلك الفترة مسؤوال
ع ــن االه ـت ـم ــام ب ـجــرحــى امل ــواج ـه ــات

قاتل في العراق
والتحق بـ «النصرة»...
فـ ّ«داعش» الذي أقام
حد القتل عليه

العسكرية .وقبل نحو سنة ،التحق
ّ
بصفوف «ال ــدول ــة» ،وتــولــى منصب
«امل ـس ــؤول األم ـن ــي» قـبــل أن يختلف
تونسي
مع أحد أمراء التنظيم ،وهو
ّ
الجنسية ،على إمارة القلمون فانشق
عنه ليعود إلى «النصرة» .علمًا أنه
فــي عمله فــي صفوف التنظيمني لم
يبايع ّأيًا منهما ،مكتفيًا بالتنسيق
األمني والعسكري .وتؤكد املعلومات
األمـنـيــة أن ــه نـ ّـســق مــع «أب ــو عبدالله
العراقي» في شأن عدد من العمليات
األمنية التي ضربت لبنان.
وب ـع ـكــس م ــا ج ــرى ت ــداول ــه ،ل ــم يكن
ً
األط ـ ــرش مـ ـس ــؤوال شــرع ـيــا لتنظيم

تقرير

«نجوم إمارة رومية» :تق ـ
«فـ ـ ـ ــي شـ ـيـ ـطـ ـن ــة لـ ـلـ ـط ــائـ ـف ــة ال ـس ـن ـي ــة
بلبنان» ،هكذا بدأ القيادي في حركة
الـنــاصــريــن املستقلني (املــراب ـطــون)
محمد درغـ ــام ،املـحـســوب عـلــى تيار
امل ـس ـت ـق ـبــل« ،م ــراف ـع ـت ــه» الـسـيــاسـيــة
أمـ ـ ـ ــام املـ ـحـ ـكـ ـم ــة الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة أم ـ ــس.
درغــام الــذي اعتقل في مطار بيروت
فـ ــي نـ ـيـ ـس ــان املـ ــاضـ ــي لـ ـ ــدى ع ــودت ــه
مــن ب ــاري ــس ،ويـحــاكــم بتهمة «شتم
ال ـج ـيــش وق ــائ ــده وال ـت ـحــريــض على
قتاله أثـنــاء أح ــداث ع ـبــرا» .وشهدت
الـجـلـســة م ـشــادة حــامـيــة بــن درغ ــام
ال ــذي ع ـ ّـرف عــن نـفـســه بــأنــه «رئـيــس
حــزب املرابطون األصليني» ورئيس
املـ ـحـ ـكـ ـم ــة الـ ـعـ ـمـ ـي ــد ال ـ ـط ـ ـيـ ــار خ ـل ـيــل
إبــراهـيــم .إذ تـحـ ّـدث املــدعــى عليه عن
«شـتــم الـصـحــابــة فــي (ثـكـنــة) أبـلــح»،
مستنكرًا «توقيف جواز سفري منذ

 ٥أشهر من قبل األمن العام ألسباب
ال أع ـل ـم ـهــا سـ ــوى ال ـك ـيــديــة م ــن قبل
ّ
(الـلــواء) عباس إبراهيم» .واستفزت
اتهامات درغام للمؤسسة العسكرية
وقائدها العماد جان قهوجي رئيس
امل ـح ـك ـم ــة وم ـم ـث ــل ال ـن ـي ــاب ــة ال ـع ــام ــة
ال ـع ـس ـكــريــة ال ـق ــاض ــي ه ــان ــي حـلـمــي
ال ـح ـجــار ال ـلــذيــن ان ـبــريــا ل ـلـ ّ
ـرد عليه.
ّ
ومل ـ ــا س ــأل ال ـع ـم ـيــد اب ــراه ـي ــم املـتـهــم:
ّ
«ملاذا شتمت الجيش؟ رد األخير« :لم
ّ
بشدة» .عندها
أشتمه إنما انتقدته
واجهه بما كتبه على موقع فايسبوك
ومـضـمــونــه« :ق ـي ــادة الـجـيــش قـيــادة
عـ ّ
ّ
ونسب
وسنقاتلها ونقارعها
ـدوة
ّ
وسنشق الجيش اللبناني»،
قهوجي
ُ
ّ
ّ
أصحح لك ،كان
رد املوقوف« :أريد أن
ذلك على يوتيوب وليس فايسبوك»!
ُ
وأرجئت الجلسة إلى  ٢٩شباط.
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«القاعدي» األول
«الدولة» في القلمون لدى توقيفه ،بل
كان أحد أبرز املطلوبني لهذا التنظيم
إلقامة حد القتل عليه لكونه «جنديًا
منشقًا» .كذلك كان مطلوبًا لألجهزة
األمنية اللبنانية والـســوريــة .لذلك،
تـكـشــف م ـص ــادر إســام ـيــة مـتـشــددة
لـ ـ «األخ ـب ــار» أن ــه اعـتـكــف فــي الفترة
األخـيــرة في منزله املـعــروف من قبل
أجـهــزة األمــن اللبنانية فــي عرسال،
ول ــم يـعــد ي ـتـ ّ
ـردد عـلــى ال ـجــرد خشية
ّ
تصفيته .وعــزز اعتزاله فقدانه عددًا
من مساعديه األساسيني بالتوقيف
أو بــالـقـتــل كـعـمــر األط ـ ــرش وســامــي
األط ــرش وســامــح الـبــريــدي ،فاختار
أن ينزوي بعد أن بــدأت إمارته التي
بناها خالل سنوات عدة باالنهيار،
ّ
عـلـمــا ب ــأن األخ ـي ــري ــن كــانــا يـشــكــان
الـ ـعـ ـق ــل األمـ ـ ـن ـ ــي ل ـ ـهـ ــذه املـ ـجـ ـم ــوع ــة.
ويــؤكــد أح ــد أق ــارب ــه لـ ـ «األخ ـب ــار» أن
عــاقـتــه سـ ــاءت ف ــي ال ـف ـتــرة األخ ـيــرة
بـ ـ «ال ـن ـصــرة» أي ـضــا ،وأن ــه أع ــاد قبل
نحو شهرين افتتاح ملحمته بعدما
«وص ـل ــت دي ــون ــه إل ــى  30أل ــف دوالر
لعدد من أبناء البلدة».
ب ـع ــد ع ـم ــر األط ـ ـ ــرش وحـ ـس ــن أم ــون
وسامي األطرشٌ ،
اسم جديد يسقط.
ق ـب ـل ــه أوق ـ ـ ــف ق ــري ـب ــه ع ـم ــر األطـ ـ ــرش
ب ـت ـه ـمــة ن ـق ــل انـ ـتـ ـح ــاري ــن ،ث ــم تـبـعــه
ّ
املحركني
توقيف نعيم عباس ،أحــد
األم ـن ـي ــن وم ـت ـعـ ّـهــد ن ـقــل ال ـس ـي ــارات
املـ ـفـ ـخـ ـخ ــة .أف ـ ـ ـ ــراد املـ ـجـ ـم ــوع ــة ال ـت ــي
تـحــدثــت وزارة ال ــدف ــاع عــن تــورطـهــا
ف ــي ت ـف ـج ـي ــرات ال ـض ــاح ـي ــة وال ـب ـق ــاع
ال ـش ـم ــال ــي ي ـت ـســاق ـطــون واحـ ـ ـ ـدًا ّتـلــو
اآلخ ــر .األج ـهــزة األمـنـيــة تــؤكــد أنـهــم
األخ ـطــر فــي عــالــم اإلرهـ ــاب وتجهيز
الـسـيــارات املفخخة الـتــي استهدفت
ّ
ال ـضــاح ـيــة ال ـج ـنــوب ـيــة .ل ـك ــن هـ ــؤالء،
أو ع ـل ــى األق ـ ــل م ـع ـظ ـم ـهــم ،يــدف ـعــون
ُّ
ه ـ ــذه ال ــتـ ـه ــم ع ـن ـه ــم .وأب ـ ــرزه ـ ــم ك ــان
إب ــراهـ ـي ــم األط ـ ـ ــرش ال ـ ــذي ن ـف ــى أم ــام
م ــن ال ـت ـق ــاه ال ـت ـه ــم امل ـ ّ
ـوجـ ـه ــة ض ــده،
معترفًا بإحداها وهــي قتال النظام
السوري داخل سوريا فقط .وبحسب
ّ
ّ
املعلومات األمنية ،فإن األطرش متهم
بحسب الجيش بـ «تجهيز سيارات
مفخخة وإط ــاق صــواريــخ وقــذائــف
هـ ــاون ع ـلــى ق ــرى وبـ ـل ــدات لـبـنــانـيــة،
واحـتـجــاز مــواطـنــن ،وامل ـشــاركــة في
قتل أربـعــة مدنيني فــي وادي رافــق ـ ـ
ع ــرس ــال ف ــي ح ــزي ــران ال ـع ــام املــاضــي
(مــن آل أمهز وجعفر وأوغـلــو) وقتل
عسكريني في وادي حميد ـ ـ عرسال،
والتخطيط الستهداف أحد الضباط
بعبوة ناسفة».

 ١٣سياسيًا
أمام النائب
العام المالي
سيألف عـ ٌ
ـدد من السياسيني
ب ــاح ــة «الـ ـخـ ـط ــى ال ـض ــائ ـع ــة»
ف ــي ق ـصــر ع ــدل ب ـي ــروت في
ً
األيام املقبلة .بدال من زيارات
ال ـ ـق ـ ـضـ ــاة ال ــروتـ ـيـ ـنـ ـي ــة ال ـت ــي
اع ـتــادوهـ ًـا ،سيحضر هــؤالء
اسـتـجــابــة الس ـتــدعــاء الـنــائــب
الـ ـع ــام امل ــال ــي ال ـق ــاض ــي عـلــي
اب ــراهـ ـي ــم ١٣ .نــائ ـبــا حــالـيــن
وسابقني ُيفترض أن يمثلوا
أمام القاضي ابراهيم الثالثاء
املقبل ،بعدما أعطى إشارته
ملـ ــؤس ـ ـسـ ــة ك ـ ـهـ ــربـ ــاء ل ـب ـن ــان
ب ـق ـطــع ال ـت ـغ ــذي ــة ال ـك ـهــربــائ ـيــة
ع ــن مـنــازلـهــم ومــؤسـســاتـهــم
بـمــؤازرة دوري ــات مـعــززة من
ق ـ ــوى األمـ ـ ــن ال ــداخـ ـل ــي ل ـعــدم
تسديدهم الفواتير املستحقة
عليهم .وعلمت «األخـبــار» أن
أك ـبــر امل ـبــالــغ املـسـتـحـقــة على
أحــد هــؤالء يبلغ  ٦٧١مليون
ل ـي ــرة ،فـيـمــا أق ــل امل ـبــالــغ يبلغ
 ١٢مـ ـلـ ـي ــون ــا .ولـ ـ ـ ــدى سـ ــؤال
«األخ ـب ــار» الـقــاضــي ابــراهـيــم
عــن هوية السياسيني أجــاب:
«سـيـعــرف الجميع أسماءهم
الثالثاء».
بحسب املعلومات ،تبلغ قيمة
فــوات ـيــر ه ــؤالء غـيــر امل ـســددة
ن ـح ــو م ـل ـي ــار و 200م ـل ـيــون
ل ـيــرة .وه ــم مــن الئـحــة طويلة
أع ـ ّـدتـ ـه ــا م ــؤس ـس ــة ك ـه ــرب ــاء
لـبـنــان ع ــام  2012وأحــالـتـهــا
ع ـل ــى ال ـن ـي ــاب ــة ال ـع ــام ــة املــال ـيــة
التخاذ اإلج ــراءات القضائية.
وت ـش ـي ــر امل ـع ـل ــوم ــات إل ـ ــى أن
ذوي األس ـم ــاء األخـ ــرى الـتــي
تضمنتها الــائـحــة األصلية
عمدوا في السنتني املاضيتني
إلـ ـ ـ ــى ت ـ ـسـ ــويـ ــة أوض ـ ــاعـ ـ ـه ـ ــم.
وقالت مصادر في املؤسسة
ان الئ ـح ــة ج ــدي ــدة سـتــرســل
ال ـ ــى ال ـن ـي ــاب ــة الـ ـع ــام ــة امل ــال ـي ــة
تتعلق بفترة مــا بعد ،2012
وستضم اسماء «فظيعة».

سياسة

ّ
«جمول» 33 :عامًا
على زهرة التحرير
أحيا الحزب الشيوعي اللبناني ،أمس ،ذكرى انطالقة جبهة املقاومة اللبنانية ّ
(جمول) في احتفال
شعبي ،امام صيدلية بسترس في منطقة الصنائع ،بمشاركة االمني العام للحزب خالد حداده
وأعضاء املكتب السياسي ،رفعت خالله االعالم اللبنانية واعالم جبهة املقاومة.
والقى عضو اللجنة السياسية وعضو قيادة بيروت الدكتور خليل سليم كلمة قال فيها33« :
عاما مضت وزهرة التحرير جمول بأريجها تعطر تاريخ لبنان املقاوم 33 ،عاما ونحن نلح على
ذكرى انطالقة جمول النها االجمل واالصح والنها درة الكفاح الوطني اللبناني والصفحة االكثر
اشراقا في تاريخ لبنان الحديث» .وأضاف« :جمول اليوم بأبهى حلتها ،ذكراها له طعم خاص
ونكهة خاصة .في ذكرى جمول الى مزبلة التاريخ يا كبير عمالء العدو الصهيوني انطوان لحد.
والنكهة الخاصة اننا في قلب انتفاضة شعبنا ضد هذا النظام الطائفي التعسفي الفاسد الظالم،
من اجل الحرية والعيش بكرامة».
وبعد توجه املشاركني الى وزارة الداخلية «للتضامن مع املعتقلني وطلب الحرية لحملة ارث
جمول ،شموع التغيير»ّ ،
تحدث حداده ،فقال« :اليوم تستكمل املقاومة بوجهها االخر حني اعلنا
منذ اكثر من شهر اننا امام مرحلة اطالق املقاومة الشعبية من اجل التغيير الديموقراطي ،من
اجل دولة حديثة ديمقراطية ،دولة للرعاية االجتماعية مدخلها قانون انتخاب نسبي خارج
القيد الطائفي وعلى اساس الدائرة
الوطنية املوحدة» .وأضاف أن
الرعب من الحراك «يدل على
ضعف ساد أوساط املتحلقني
حول طاولة تقاسم السرقات
املسماة طاولة الحوار الوطني الذين
يحاولون توجيه الفقراء لضرب
الفقراء» .وأكد« :نحن الذين أطلقنا
املقاومة في عز الفساد ،في جو
من السيطرة الخارجية ومن التآمر
العربي ومن تآمر النظام اللبناني،
نقول :مهما كان الظرف ومهما
كانت موازين القوى لن نسمح في
ضرب روح املقاومة عبر إعادة
جثة هذا العميل ،ونبلغكم بأننا
أقمنا صالت مع وزارة الخارجية
ومع األمن العام ومن كل املعنيني
في هذا املوضوع ،وتعهدوا بأن ال
تعود جثة هذا الننت الى بالدنا ،وأن
ال يقام أي قداس .نحن نقول لهم
اننا نصبر لكن لصبرنا حدودا وال
يختبرنا ويجربنا أحد ،جربتمونا
وال تجربونا مرة ثانية».
وانتقل املشاركون بعد ذلك الى
ساحة رياض الصلح لالعتصام
هناك استنكارا لتوقيف مجموعة
من شباب الحراك املدني.
(الصورة ملروان بو حيدر)

ــاعست الدولة فتولينا معاقبة السجناء!
وب ـعــد جـلـســة اس ـت ـجــوب فـيـهــا رئيس
املحكمة ثالثة أطباء من املركز الطبي
في سجن رومية املركزي ،اثنان منهم
مدعى عليهما بجرم اإلهمال والتسبب
بـ ـ ــوفـ ـ ــاة الـ ـسـ ـج ــن ح ـ ـسـ ــان س ـب ـي ـت ــي،
ان ـع ـقــدت جـلـســة مـحــاكـمــة للمتهمني
بقتل السجني غسان القندقلي شنقًا
فــي سـجــن روم ـيــة ع ــام  .٢٠١٢وحضر
الـجـلـســة «ن ـجــوم مبنى اإلره ـ ــاب» في
رومـ ـي ــة« :أبـ ــو ت ـ ــراب» و«أب ـ ــو عـبـيــدة»
و«أبو الوليد» ،السجناء الثالثة الذين
ذاع صـيـتـهــم ف ــي م ــا ُعـ ـ ـ ِـرف ســاب ـقــا بـ
«إمـ ــارة روم ـي ــة» ،إضــافــة إل ــى سجناء
آخــريــن بعضهم متهم بــاملـشــاركــة في
قـتــل الـقـنــدقـلــي .وانـطـلــق إبــراه ـيــم من
إفــادة الشاهدين خالد منتش وأحمد
ن ــاص ــر ل ـلــدخــول إل ــى الـقـضـيــة املـتـهــم
فيها أيضًا اللبناني بالل إبراهيم (أبو

رئيس حزب
«المرابطون األصلي»:
شتمت الجيش على
يوتيوب ال الفايسبوك!

عـبـيــدة) والـيـمـنــي سـلـيــم صــالــح (أبــو
تراب) واألردني عبد امللك ع .وقد أعاد
الشاهدان سرد التجاوزات التي كانت
تحصل فــي رومـيــة مــن «جـلــد وضــرب
وت ــأدي ــب» لـكــل م ــن يـكـفــر أو يتعاطى

ّ
املخدرات .غير أنهما كشفا أن سطوة
السجناء اإلســامـيــن كانت مستمدة
م ــن ال ـض ـ ّـب ــاط أن ـف ـس ـ ُهــم .إذ ذكـ ــر أحــد
الشهود أنــه بعدما ض ــرب على أيــدي
«ال ـج ـم ــاع ــة» (لـ ــإشـ ــارة إلـ ــى حــاكـمــي
املبنى) تحت أنظار العناصر األمنيني،
لجأ إلــى الـقــوى األمنية لــادعــاء .غير
أن ضابط الدوام في املبنى املالزم أول
إيـلــي ن .اسـتــدعــاه للتحقيق مـعــه في
«غــرفــة ال ـك ــاب» ،أي ن ـظــارة رق ــم ،٣٩٥
ال ـخــاض ـعــة ل ـن ـفــوذ اإلس ــام ـي ــن تحت
إش ــراف «أب ــو عـبـيــدة» .الـشــاهــد نفسه
أبلغ القاضي بأنه يخشى على حياته
إن ك ـش ــف األس ـ ـمـ ــاء ط ــال ـب ــا ح ـمــاي ـتــه.
واسـ ـتـ ـغ ــرب رئ ـي ــس امل ـح ـك ـمــة ت ـعــرض
السجني ّللضرب على مرأى من عناصر
األمن ،وملا استفسر من العناصر ّ
ردوا
ب ــأن أوام ــره ــم كــانــت تـقـضــي بــاإلبــاغ

ّ
عن الحادث ال التدخل ،وأق ـ ّـروا بأنهم
كانوا يشاهدون عمليات الجلد! إجابة
مّـضـحـكــة مـبـكـيــة ف ــي س ـجــن ُيـفـتــرض
أن ـ ــه خ ــاض ــع لـسـلـطــة الـ ـق ــوى األم ـن ـيــة
امل ـتــواط ـئــة .وأك ـث ــر م ــا أذهـ ــل إبــراه ـ ّيــم
كــانــت إف ـ ــادة ال ـضــابــط الـ ــذي ذك ــر أن ــه
س ـج ــل ال ـش ـك ــوى ض ــد م ـج ـه ــول ــن ،إذ
كيف ُيعقل ذلك في سجن معروف كل
نزالئه؟
السجناء اإلسالميون ّ
ردوا االتهامات
املسوقة ضدهم .فاعترف «أبو تراب»
ّ
ب ــأن ــه ض ـ ــرب ال ـس ـج ــن امل ـت ــوف ــى ألن ــه
أرس ــل ص ــورة عـضــوه الــذكــري لسيدة
كـ ـبـ ـي ــرة ف ـ ــي ال ـ ـسـ ــن خـ ـ ـ ــارج ال ـس ـج ــن،
بعدما اتصلت بــه األخ ـيــرة واشتكت
له وأعطته الرقم املرسل ،لكنه نفى أن
يـكــون قــد شنق القندقلي .كــذلــك فعل
خالد يوسف املعروف بـ«أبو الوليد»،

الـ ــذي خ ــرج إل ــى ال ـحــريــة مـنــذ أشـهــر،
ّ
وقال لرئيس املحكمة« :عندما تخلت
الدولة عن مسؤوليتها ،اضطررنا إلى
ّ
التدخل للحفاظ على كرامة السجني».
ً
ّ
وتوجه إلى العميد قائال« :هل نكون
أخطأنا إذا حاسبنا كل من يشتم أي
ديانة أو يتعاطى املخدرات أو يعتدي
ع ـل ــى ح ــرم ــة أح ـ ــد أو ي ـب ـت ــز س ـج ـنــاء
ضعفاء؟ قمنا بالواجب الذي تقاعست
ال ــدول ــة عــن الـقـيــام ب ــه» .وك ـشــف «أبــو
الــولـيــد» أن ضــابـطــن فــي ق ــوى األمــن
القندقلي عند نقله
أوصياه بالسجني
ّ
إلــى الجناح «د» وأبلغاه أنــه مريض
نفسي وقد حاول االنتحار سابقًا عدة
مـ ــرات .وق ــد أرج ـئ ــت الـجـلـســة إل ــى ١٩
شـبــاط لالستماع إلــى إف ــادة عــدد من
الشهود.
ر.م
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رأي

ّ
التعامل مع المعوقين :جريمة صامتة في مجتمــ
¶ رئيس التحرير ـ
المدير المسؤول:
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خريستو المر *
...وفـ ـ ـ ـ ــي أحـ ـ ــد ّ
األيـ ـ ـ ـ ــام اق ـ ـتـ ــرب رجـ ـ ــل ال ــدي ــن
ّ
املسيحي الجليل مــن وال ــد الصبي املـعــوق
ّ
ّ
جسديًا ،وقال له ما معناه« :إن وجود ابنك
ّ
فــي ال ـقــداس ،وهــو بـهــذه الحالة (أي معوق
ّ
جسديًا) قد يكون مصدر إزعاج للناس ،من
ّ
شكله وطريقة صالته ...إن البعض يشتكون
من ذلك».
عــزيــزي ال ـش ــاب .ال تـهـتـ ّـم لــرجــل الــديــن ذاك.
ّ
هــو لــم يفقه املـعـنــى اإلن ـســانـ ّـي ملــا تـكــلــم بــه،
ولم يكن قلبه فاهمًا شيئًا من وجه املسيح
فــي اللحظات الـتــي قــال فيها تلك الكلمات
ّ
إنسان لم
الجارحة ،ليس لك ّفقط ولكن لكل ّ
َي ُمت ّ
حسه اإلنساني .هل أقول لك إنه كالم
ّ
ال يـمـ ّـت للمسيح بصلة؟ ومــا هــم أن يكون
ً
ّ
بمسيحي ،إن كــان أصــا ليس
كالمه ليس
ّ
ّ
بإنساني؟ مــا هـ ّـم أن أقــول لــك بــأن كالمه ال
ّ
الحجري ،إن كان
يليق بإنسان من العصر
ً
أصـ ــا ال يـلـيــق س ــوى بـمــن ل ــم يـصـعــد بعد
ّ
ضـمـيــره م ــن مـسـتــوى ال ـغــرائــز الـحـيــوانــيــة
إلــى مستوى الــوعــي ،ال ــذي بــه بــدأ اإلنـســان
مشواره في هذه الدنيا كإنسان؟
قد تحزن عزيزي ،ولكن من ّ
يحبونك معك،
ّ
واملجموعة من املصلني التي قبلتك بينها
ب ـش ـكــل ط ـب ـي ـعـ ّـي ه ــي م ـع ــك ،ويـ ـس ــوع مـعــك.
ي ـس ــوع ،ع ــزي ــزي ،ي ـع ــرف نـفـســه ف ــي وجـهــك
ال ـطـ ّـيــب ،وف ــي ج ـســدك امل ـك ـســور ،وال يعرف
نفسه فــي قـلـ ٍـب تـحـ ّـجــر ،ال يـعــرف نفسه في
َمــن ّ
تكبر ،في َمــن فقد مشاعره فغابت عنه
ّ
مشاعر أبيك وأمــك ،وغــاب عنه وجهك ،فلم
ّ
إنسانيتك ،فخان
يـ َـر ســوى إعاقتك ،وأهــان
ّ
إنسانيته ،وخــان اإلنجيل الــذي عليه
بذلك
ّ ّ
َ
ّ
أؤتـ ِـمــن .هــو قسى قلبه ،وأنــت تعرف أن كل
ّ
ّ
املسيحية ٌ
قلب ،وأن ال عقل ،وال علم،
شي في
وال ّ
جبة ،وال رهبنة ،وال كهنوت ،وال كالم،
وال كتاب ،وال منصب ،وال مــال ،وال أنبياء،
وال آلهة ،لها معنى ّ دون القلب .فيسوع الذي
قلبك الشفاف ،هو قلب ،والله قلب.
يؤمن به
ّ
ّ
ّ
محبة؟
ألــم يقل يوحنا في اإلنجيل أن الله
ّ
ّ
ّ
وم ــا الـقـلــب إال امل ـحـ ّـبــة ،إال االح ـت ـض ــان ،إال
رؤيــة اآلخــر وجهًا ،عــزيــزي .أنــت احـ ِـم قلبك،
تبقى فــي قلب الـلــه ،ويبقى
اح ـ ِـم قلبك لكي َ
الـلــه فــي قلبك .اغــضـ ْـب ،ارف ــض هــذا املنطق
ـق ع ـلــى إن ـســانـ ّـي ـتــك ،لـتــرى
ال ـس ـف ـيــه ،ل ـكــن أبـ ـ ِ
اآلخ ــري ــن وج ــوه ــا ،وتـ ــرى ج ـمــالــك ّوعـمـقــك
وج ـ ــال ج ـس ــدك امل ـك ـس ــورَ ،
وم ـ ــن م ــن ــا ليس
بكسير جـســد ،أو نـفــس ،أو عـ ّقــل ،أو كسير
ِ
هــذه جميعها؟ َمــن ال يعرف أنــه مكسور ال
ي ــزال وجـ ّ
ـوديــا فــي قـمــاطــه ،لــم يــزل فــي طور
ّ
الـ ــوالدة ،عـ ّـزيــزي ،أم ــا أنــت فـمــولــود ،وشــاب
َ
ألن ــك ت ــراك م ـكّ ـســورا ،وتـعــرفــك ابــن
ش ـجــاعّ ،
بالتبني ،تـعــرف أن ــك مــن «عـيــال الـلــه»،
إل ــه،
ّ
ٌ
وشاعر
ـوء مــع الـلــه،
وتـعٌــرف أنــك صانع ضـ ٍ
رقيق مع «شاعر األرض والسماء».
عزيزي الـشــاب ،يا ّمــن وجــودك نفسه نعمة
ّ
ألبيك ّ
وأم ــك ،ولـكــل إنـســان يعرفك كإنسان،
ّ
إن أم ـك ـن ــك ال ت ـح ــزن إال ع ـل ــى رجـ ــل ال ــدي ــن
ّ
ّ
ذاك ،والــذيــن يفكرون مثله .فأنت تعرف أن
ّ
ّ
اإلنسان ،كل إنسان ،وليس املسيحي فقط،

وليس صحيح الجسم فقط ،وليس صحيح
العقل فقط ،هو مخلوق على «صورة الله»،
ّ
ُ
أي أنه مخلوق فريدَ ،ي ْعك ُس بقلبه ووجهه
ّ
وشخصه الفريد ،الله نفسه .وأنت قرأت أن
يسوع أتى من أجل جميع الناس ،وليس من
ّ
ّ
فقط ،وتعلم أن يسوع غسل
األصحاء
أجل
ّ
ّ ّ ّ
َ
أرجل تالمذته ،وأنه بلغ كل من تبعه أن «كل
مــا فعلتموه بــأحــد إخــوتــي ه ــؤالء الصغار
ّ
فـبــي فـعـلـتـمــوه» .نـعــم ،يمكنك أن تـحــزن أن
الدين ذاك – وهو راهب من حيث املبدأ
رجل ْ
ّ
القائلة« :بعد
ة
الرهباني
الجملة
ش
يع
 لم ِّ
ّ
الـلــه ،علينا أن نعتبر كــل إنـســان كــأنــه الله
نفسه».
يمكنك أن تحزن على رجل الدين ذاكَ ،
ومن
ّ
ّ
يـفــكــر مـ ّثـلــه ،ألن ـهــم قـ ــرأوا بــولــس ي ـقــول عن
نـفـســه أنـ ــه مـهـمــا ف ـعــل ،وم ـه ـمــا ك ــان عـلـمــه،
ّ
الخيرية ،ومهما كان
ومهما كانت أعماله
إي ـمــانــه «ولـ ــم ت ـكــن ل ــي م ـحـ ّـبــة فــأنــا نـحــاس
ّ
ّ
ٌ
وصنج يــرن» .وكيف يمكن أن يكون
يطن،
َ
ّ
ُم ـحــبــا م ــن يــريــد ّ أن ي ـعــزل إن ـســانــا آ ّخـ ــر ،ال
ّ
ّ
إال ّ
إال ّ
ملجرد أنه يراه
ملجرد أنه معوق،
لشيء
مـصــدر إزعـ ــاج ،وامل ـعــوق ال يمكن أن يكون
ّ
متقوقع
مـصــدر إزع ــاج إال لـقـلـ ٍـب مـتـحـ ّـجــر،
ٍ
عـلــى م ـشــاعــره وذات ـ ــه ،وع ـلــى رؤي ـت ــه لعالم
ـال مــن املـعــوقــن واملــرضــى ،عالم
خــرافـ ّـي ،خ ـ ٍ
غير موجود على أرض الواقع.
يـمـكـنــك أن ت ـح ــزن ،ل ـكــن ال تـقـبــل الـجــريـمــة
الـصــامـتــة ال ـتــي ك ــاد أن يرتكبها َم ــن ّ
قسى
قلبه ،كفرعون الذي انتهج الصلف والعنف.
ّ
ع ــزي ــزي ،ك ــل إن ـســان ح ــاول أن ُيـقـصـيــك عن
َ
عيون الناسَ ،
علم أم لم يعلم ،أراد أم لم ُيرد،
دون
وعــى أم لــم يـ ِـع ،كــاد أن يرتكب جريمة ّ
أن يسفك نقطة دم واح ــدة ،ليس فقط ألنــه
ّ
ق ــال أش ـيــاء بــاطـلــة ومـتـخــلـفــة ،بــا إحـســاس
ّ
ّ
وال تقدير لحاجتك اإلنسانية الحيوية بأن
ّ
وال
تحيا في ّمجتمع يحبك ،وبال إحساس ّ
تقدير ملحبة والديك لــك ،ولكن أساسًا ألنه
حــاول أن ينزعك مــن نطاق الحياة والفرح
وامل ـ ـشـ ــاركـ ــة ،وي ـض ـع ــك فـ ــي الـ ـع ــزل ــة ،وأنـ ــت
ً ّ
الحمد
لست م ـعــزوال ألن هـنــاك َمــن يـحـ ّـبــك.
ّ
ّ
ل ـلــه ،ع ــزي ــزي ،أن رج ــل ال ــدي ــن ذاك ال يمثل
جميع َمــن م ـ ّـروا بكنيستك ،فهناك مطران
ق ــد وه ــب حـيــاتــه لـخــدمــة ال ـن ــاس الـبـسـطــاء
مطران ما يــزال يهب حياته
ورحــل ،وهناك ً
ّ
املعوق.
للكثيرين ،وخدمة ألخيه
عزيزي الشاب ،يا َمن تنزع املتعاملني معك
ّ
تصوراتهم
من تقوقعهم ،من ارتياحهم إلى
ع ــن الـ ـل ــه ،ي ــا َمـ ــن تـمـنـحـهــم ن ـع ـمــة وجـ ــودك
الفريد ،لست أدري كم من إنسان استخدم
ّ
املسيحية من أجل تكبيلك ،أنت يا من
صفته
تعكس بوجهك وجه املسيح ،رجل األوجاع
ّ
ذاك ،امل ـعــلــق ع ـلــى صـلـيــب أح ـق ــاد اآلخــريــن
ّ
وضيق قلوبهم ،كما جسدك املوجوع معلق
ّ
اللبناني وال ـسـ ّ
ّ
ـوري،
على صليب َالتخلف َ
ولدت وتعيش .لكن ،إن استطعت
الذي فيه ّ
اغفر لهم ،ألنهم لم يكونوا مدركني ملا كانوا
ّ
يفعلونه ،لم يكونوا مدركني أن هكذا مسعى
لـلـتـهـ ّـجــم ع ـلــى صـ ــورة ال ـل ــه ال ـت ــي يعكسها
وجـهــك اإلنـســانـ ّـي ،وتكبيلها ،هــو سـيـ ٌـر في
ّ
ركاب ّ
التهجم على الله ،وعلى صورته
سيد

فــي اإلن ـس ــان ،ذاك ال ــذي لضعفه وانـهــزامــه
الـ ــوجـ ـ ّ
ـودي وم ـعــرف ـتــه ب ـض ـع ـفــه ،ومـعــرفـتــه
ّ
ل ــام ـع ـن ــى الـ ـت ــام الـ ـ ــذي ي ـع ـي ـش ــه ،ول ـع ـجــزه
ّ
ال ــداخ ـل ـ ّـي ع ــن الـ ـح ــب والـ ـف ــرح وال ـح ـي ــاة ،ال
يـسـعــى س ــوى إل ــى إيـ ــام اإلنـ ـس ــان وع ــزل ــه،
ذاك ال ــذي بــالـتـجــريــح وبـمـحــاولــة التدمير
ّ
السيادة .إن أمكنك ،اطلب إلى
للبشر يتوهم
ّ
ّ
الـلــه أن يغفر لهم ألنـهــم ال ي ــدرون أن هكذا
ّ
ٌ
سير
للتهجم عليك ،ولتكبيلك ،هو
مسعى
ّ
عـمـلـ ّـي فــي رك ــاب ســيــد ال ـظ ــام ،ول ــو ركـعــوا
جسديًا ّ
ّ
لسيد النور والحياة .عزيزي ،فيك
ّ
يـسـكــن س ــي ــد ال ـح ـي ــاة ،ف ــي وج ـه ــك أنـ ــت ،يا
«إنسان األوجاع» ،املكسور الجسد ،وإنسان
ال ـق ـي ــام ــة ،ال ـق ــائ ــم ف ــي اإلن ـس ــان ـي ــة الــرف ـي ـعــة،
ّ
ّ
نفسية ذكرت
والفكر ،والشعور .إن طبيبة
ّ
ّ
ّ
ل ــي ب ـ ــأن «األه ـ ــل امل ـت ـن ــوري ــن يـ ـ ــزداد حــبـهــم
ّ
ّ
تلقائيًا ألبنائهم املـعــوقــن» ،أنــا أفهم ذلــك،
ّ ّ
ّ
َ
عزيزي ،بأن بك يضيء املجد اإللهي لكل من
ّ
بعيني قلبه.
يرى

■■■
ّ
عــزيــزتــي ال ـقــارئــة ،عــزيــزي ال ـق ــارئ .رغ ــم أن
ّ
رج ــل الــديــن ذاك ،وم ــن فــكــر مـثـلــه ،وحــدّهــم
ّ
مسؤولون عــن أقوالهم وأفعالهم ،إال أنهم
ّ
مسؤولية
ليسوا مولودين في جزيرة .هناك
اج ـت ـم ــاع ـ ّـي ــة ي ـش ـت ــرك ف ـي ـهــا ال ـج ـم ـي ــع .ف ــإذا
ّ
الجمعيات التي تعنى باملعوقني،
استثنينا
ّ
واملجموعات واألف ــراد الذين فتحوا ملعوق
أبواب االشتراك في أبعاد الحياة املختلفة،
ّ
ّ
وتعيش على نفس
تـكــاد كــل املنطقة تفكر
ّ
ّ ُ َ
املنوال :املعوق ينظر إليه على أنه عار يجب
أن ُيخفى في املنزل (أو في ّ
مؤسسة بعيدة
ّ
للشفقة».
عــن األع ـ ــن) ،أو عـلــى أن ــه «مـثـيــر
ّ
ّ
ّ
أختي وأخي ،إن النظر إلى
املعوق على أنه
ّ
ّ
عار بحد ذاته؛ والتفكير بأن ّ
عار ،هو ٌ
ٌ
املعوق
ي ـح ـت ــاج إل ـ ــى ش ـف ـق ــة ،ه ــو ت ـف ـك ـيــر س ـط ـحــيّ
َ
ٌ
ٌ
ّ
ل ــم ي ــر ب ـعــد أن امل ـ ـعـ ـ ّـوق ه ــو إنـ ـس ــان ك ــام ــل.
ّ
اإلنـســان املـعـ ّـوق ،هــو أســاســا إنـســان ،وككل
إن ـس ــان ،يـحـتــاج إل ــى عــائـلــة تـحـ ّـبــه وتــؤمــن

ّ
إن عزل المعوقين في مجتمعاتنا جريمة صامتة (مروان طحطح)

إعالن الحرب بين التأصيل الديني والتفريع السياسي
محمد فارس جرادات *
اتقع الحروب بني الدول والقوى املتصارعة
غــالـبــا ألس ـبــاب سـيــاسـيــة ،ضـمــن صــراعــات
املصالح ،وهــي ضمن هــذا املحدد يمكن أن
تـجــد لـهــا نـهــايــة عـنــد تـقــاطــع م ــا ،م ــن دون
أن ي ـض ـطــر أحـ ــد ال ـط ــرف ــن ل ـس ـحــق اآلخـ ــر،
ول ـك ــن ع ـنــدمــا ت ـقــع الـ ـح ــرب ض ـمــن بــواعــث
دينية ،فإنه من العسير على أحد الطرفني
أن يـسـتـسـلــم ،مــن دون أن يـضـمــن الـقـضــاء
ّ
ال ـت ــام ع ـلــى ال ـخ ـصــم ،وإل ف ـهــو ت ـن ــازل عن
جزء من الدين ،ما يبعث على غضب الرب،
والخسران املبني.
مــالــت ال ـقــوى الـعــاملـيــة ،عـبــر ال ـع ـصــور ،إلــى
تـجـنــب ال ــرؤي ــة الــديـنـيــة الـحـصــريــة كباعث
عـلــى ال ـتــوجــه ال ـس ـيــاســي ،وإن اسـتـخــدمــت
الــديــن كــأحــد عــوامــل منطلقها الـسـيــاســي،
م ــن دون أن يـ ـك ــون ال ـع ــام ــل األسـ ـ ـ ــاس ،مــا

جـعــل ال ـح ــروب أق ــل كـلـفــة ،وهـ ــذا يـعـبــر عن
س ـ ــوء إدراك ل ــرس ــال ــة ال ــدي ــن ف ــي ال ـح ـي ــاة،
بـمــا افـتـعـلــه ســدنــة الــديــن مــن ح ــرف لــه عن
مـســاره ،مــن كونه بــاألســاس مجموعة قيم
إنسانية تسعى للسلم االجتماعي العاملي.
وك ــان اإلس ــام مــن أعـظــم أدي ــان األرض في
مـنـظــومـتــه الـتــأصـيـلـيــة ال ـن ـظــريــة ،املنبثقة
من القرآن الكريم ،حرصًا على تفعيل دور
الدين في بناء السلم العاملي ،ولكن وقائع
ت ــاري ــخ ص ــدر اإلس ـ ــام األول ،وتـفـسـيــرهــا،
ً
الح ـق ــا ،بــاعـتـبــارهــا أصـ ــوال ديـنـيــا م ــن قبل
بعض الفقهاء ،ورجحان كفة هؤالء الفقهاء
دون غيرهم فــي واق ــع املجتمع السياسي،
فيما بعد ،تسبب في االلتباس الكبير بني
م ــا ه ــو س ـيــاســي م ـح ــض ،وإن كـ ــان الــديــن
باعثًا من بواعثه العامة ،وبني ما هو ديني
صــرف يبوء صاحبه بالخسران األخــروي
التام إن لم يحرص عليه.

والتمييز بــن مــا هــو ديني وسياسي هنا
ال يقصد منه علمنة الحياة بعزل الدين عن
السياسة ،بقدر ما يراد منه التمييز بني أمر
سياسي محض ،يمكن إخضاعه لتغيرات
ال ــواق ــع بـحـســب اج ـت ـهــاد ال ـق ـي ــادة املـلـتــزمــة
بالدين ،وبــن مــا هــو ديـنـ ّـي صــرف ال يمكن
ً
إخ ـضــاعــه ألي واقـ ــع كــونــه أصـ ــا دي ـن ـيــا ال
اجتهاد فيه.
وعند العودة لصدر اإلسالم األول ،وتحديدًا
بعد وفاة النبي (ص) ،واندالع ما أطلق عليه
مـجــازًا «ح ــروب ال ــردة» ترتب على ذلــك أول
إشكال بني ما هو ديني وسياسي ،بما يلقي
تبعاته على الواقع حتى يومنا هذا .والكل
يعلم أن تلك الـحــروب كانت ضمن باعثني:
أولـهـمــا ال ـحــرب ضــد أعـ ــراب رف ـضــوا الــديــن
بجملته ،ورفضوا نبوة محمد ،كـ(مسيلمة
وس ـج ــاح وغ ـيــره ـمــا) ،ف ـكــان ت ـمــردهــم على
الــدولــة ضـمــن بــاعــث ديـنــي ص ــرف ،يصعب

التصالح معه .وثانيهما الحرب مع أقــوام
ّ
منعوا الزكاة ،اعتقادًا منهم أنها ال تؤدى إل
والنبي قد رحــل ،أو ّ
ّ
ّ
لربما
النبي،
لشخص
ّ
الصديق،
رفضًا من بعضهم لبيعة أبي بكر
واألش ـه ــر األص ــح ه ــو الـسـبــب األول ،فـجــاء
إع ــان الـخــافــة اإلســامـيــة الــراشــدة الحرب
عليهم ضمن باعث سياسي ،كونهم منعوا
ح ـقــا ال ــدول ــة وامل ـج ـت ـمــع عـلـيـهــم ،وال يمكن
ألي دول ــة فــي الـعــالــم أن تقبل ت ـمـ ّـرد بعض
ً
واليــات ـهــا عـبــر رف ــض دف ــع الـضــريـبــة مـثــا،
رغم أن الزكاة ركنًا دينيًا باألصل ،لكنهم لم
ينكروا أصلها الديني ،إنما التبست عليهم
آلية تنزيلها في ذلك الوقت املفصلي ،وهو
ّ
صحابي كبير بوزن
ما التبس بعضه على
الـ ـف ــاروق ع ـمــر ،عـنــدمــا رف ــض ال ـح ــرب على
مانعي الزكاة ابتداء ،علمًا أن بعض مانعي
الــزكــاة كــانــوا صحابة مشهود لـهــم ،كمالك
ب ــن ن ــوي ــرة ،الـ ــذي ك ــان عـ ّـيـنــه ال ــرس ــول على
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رأي

ّ
ـع متدين
بــه ،وإل ــى مجموعة أصــدقــاء ّ
تحبه وتؤمن
ّ
الحقيقية ،وتتيح له التفاعل
به ،وبقدراته
ّ
ـروري لـكــي يـنـمــو كــإنـســان،
اإلن ـســانـ ّـي الـ ـض ـ
عـلــى ق ــدر طــاقــاتــه ،وإل ــى قــوانــن تــدافــع عن
ك ــرام ـت ــه اإلن ـس ــان ـ ّـي ــة ،وت ـح ـم ـيــه م ــن ال ـنــاس
ّ
الــذيــن مــا زال ــوا متخلفني عـ ّـمــا وصـلــت إليه
ّ
اإلنسانية من احـتــرام للبشر ،وهــم لألسف
ُ ُ
كثر.
ّ ّ
الحقيقة التي يهرب منها الجميع ،هي أن كل
الناس معطوبون في أجسادهم وعقولهم
ونفوسهم ،أعطابًا غير ظاهرة ،ولكن ّ
املعوق
يلقى معاملة ُمهينة من البعض َ
(العزل) ،أو
غير مناسبة مــن البعض اآلخ ــر (الشفقة)،
ّ
ُ
ّ
ّ
العقلي ظاهر .وفي
ألن عطبه الجسدي أو ّ
ـخــم فـيـهــا املـظــاهــر
مجتمعاتنا ال ـتــي تـتـضـ ّ
إل ــى ح ـ ّـد م ــرض ـ ّـي ،تـتـضــخــم تـلـقــائـ ّـيــا رغـبــة
ّ
بعض الـ ّنــاس بـعــزل املعوقني ألن ظاهرهم
ـاس ي ـعــانــون
غ ـ ّي ــر جـ ـ ـ ــذاب ،وه ـ ــي ّرغـ ـب ــة أن ـ ـ ـ ّ ٍ
ّ
ونفسية
جسدية
ككل الـنــاس مــن معوقات

ّ
بحكم ّكــونـهــم بـشــر .ك ــل َم ــن يـعــاّمــل املـعـ ّـوق
ّ
على أن ــه أق ــل مــن إنـسـ ّـان ،على أن ــه يجب أن
يـبـقــى فــي ال ـب ـيــت ،أو أن ــه يـحـتــاج فـقــط إلــى
ّ
شفقة ،وذل ــك ملـجـ ّـرد أن هـنــاك ُعطبًا ظاهرًا
ً
في جسده أو عقله ،هو أوال إنسان يحاول
ّ
الشخصية .ولكن
أن يتناسى مدى أعطابه
ّ
خاصية أخــرى ملجتمعاتنا ،أال وهي
ّهناك
ّ
ّ
مجتمع
في
ن.
التدي
عي
تد
مجتمعات
أنها
ّ
ّ
ّ
املعوق على أنه
يتشدق بالدينَ ،من يعامل
ّ
ّ
أق ــل مــن إنـســان ،ليس فقط ّ إنـســان متخلف
ّ
عــن الـقـيــم ّاإلن ـســانــيــة ،ولـكــنــه أيـضــا إنـســان
ّ
يتصرف بما يقوله
منافق ،ألنــه إنـســان ال
ّ ّ
ّ
الدين ،أال وهو أن كل الناس هم «أبناء الله»،
ّ
ّ
ّ
كما يعبر املسيحيون ،و»عياله» كما يعبر
ّ
ّ
يتصرف بصلف وقسوة
املسلمون .إن َمــن
مــع املـعـ ّـوقــن ،أو ّ
أي إنـســان آخ ــر ،كما ومن
ّ
بعنصرية واسـتـعــاء مــع إنـســان
يـتـصـ ّـرف
آخ ــر ،وم ــن يـتـصـ ّـرف بشكل طــائـفـ ّـي مــع أيّ
إنـســان آخ ــر ،ومــن يشترك فــي ش ــراء الــذمــم،

صدقات بني حنيفة.
ب ـح ــث ال ـف ـق ـه ــاء فـ ــي الـ ـعـ ـص ــور اإلس ــام ـي ــة
الالحقة تلك املرحلة ،فكانوا على ضربني،
أحدهما اعتبرها (حرب ّ
ردة) مجازًاّ ،
ففرق
بـ ــن ت ـ ـمـ ـ ّـرد م ـس ـي ـل ـمــة ال ــديـ ـن ــي ،وب ـ ــن مـنــع
الزكاة السياسي ،وإن اعتبر الدين ذا صلة
بالحالتني ،ومثال على ذلك اإلمام الشافعي،
رائد أحد أهم مذاهب أهل السنة ،واملتوفى
قريبًا من صدر اإلسالم205 ،هـ .فيما برز في
مقابله ،وإن بعد قرون بعيدة ،من اعتبر ذلك
الـحــدث الكبير «ح ــرب ردة» على الحقيقة،
ف ـكــل م ــان ــع زكـ ــاة ك ــاف ــر م ــرت ــد ي ـجــب إزه ــاق
روحـ ــه ،ب ــل ه ــو أخ ـطــر م ــن ال ـكــافــر األص ـلــي،
ومـثــال على ذلــك الشيخ ابــن تيمية ،والــذي
أصـبـحــت ف ـتــاويــه ،الح ـق ــا ،مـلـهـمــة لـتـيــارات
ّ
خاصة
إسالمية واسعة في عموم األرض،
ع ـلــى امل ـس ـت ــوى ال ـس ـل ـفــي ال ـس ـن ــي ،وتـلـقـفــت
ت ـي ــارات ال ـغ ـلـ ّـو الــدي ـنــي كـثـيـرًا م ــن فـتــاويــه،

واعتبرتها مسوغًا شرعيًا ملمارسة شتى
صنوف األعمال.
وتـطـ ّـور األمــر عند ابــن تيمية عندما قاس
على منع الزكاة ،أمورًا أخرى موجبة للحرب
على من نطق بالشهادتني ،حيث استرسل
في تقصي أمثلة عديدة ،يكفي واحد منها
إلعالن الحرب ،باعتباره خروجًا عن بعض
ّ
ّ
الدين ،والدين كل واحد ،وإل فال دين ،وذكر
من جملة هذه األمور:
ِّ َ َ ْ َ
ْ ْ َ َُ َ ْ ْ ُ ْ
َ
ْ
ال
إن امتنعوا عن الحك ِم ِفي الدم ِاء والمو َِ َْْ َ
َ
َ
ْ
َ َْ ْ َ
ـاع َون ـ ْـح ـ ِـوه ــا ِبـ ُـحــكـ ِـم
والعـ ـ ـ ـ ــر ِ
اض َّوالب ـ ــض ـ ـ ِ
ْال ِك َتاب َو ُّ
السنةِ .
َ َ َ ِ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َ ُْ َ َ َ ْ َ
اب
 وكذ ِلك إن أظهروا البدع الخ ِالفة ِلل ِكت ْ َ ِ
َ ُّ َّ
َ َ ِ ْ ُ َّ َ َ
ِّ
َ
َّ
ف المــةِ وأ ِئم ِتها؛ ِمثل
السنةِ َ ،وات َب
و
اع سل ِ
ِ
َ
َّ
ْ ْ
َْ ُ ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ُ
اتهِ ،
اللــحــاد ِفي أسم ِاء اللهِ وآي ِ
أن يظ ِهروا ِ
َأ ْو ال ـ َّـت ـ ْـك ــذي ـ َـب ب ـ َـأ ْس ـ َـم ــاء ال ـ َّـل ــهِ َوص ـ َـف ــات ــهِ َ ،أوْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

ّ
أو يبيع صوته في االنتخابات ،ومن يعنف
ً
ً
ـوال إل ــى حــدّ
ط ـفــا أو أخ ـتــا أو زوج ــة (وص ـ ـ
القتل أحيانًا) ،ومــن يستعمل إنسانًا آخر،
نفسه ،كـشــيء ،ومــن يتعامل مــع إنسان
أو ّ
ّ
مجرد وسيلة للوصول إلى هدف،
على أنه
أو عقبة يجب أن تــزاح للوصول إلــى هدف
(كما فعل رجل الدين الذي أراد إزاحة الشاب
امل ـعـ ّـوق لـكــي تحلو «ال ـص ــاة» لــه ولـغـيــره)،
ّ
ّ
يهتم إن فعل ْغيره كل ذلك مع إنسان
ومن ال
ُ
َ
آخ ــر ،ث ـ ّ
نجيبه
أن
يمكننا
»
ـت
ـ
ـن
ـ
«آم
ـول
ـ
ق
ـ
ي
ـم
ُ
َ
ّ
ـؤمــن بـعــد ،ولـكــن قل
بـكــل وض ـ ََّـوح«ُ ،ال ،ل ـ ْـم تـ ُ ِ
ُ
ْ
َ
َ
ّ
اإليمان قلبك» ،أي بكلمة
تدينت ولا يدخ ِل ِ
مختصرة أنت إنسان منافق.
املـ ـت ـ ّ
ـديـ ـن ــون هـ ــم أول ـ ـئـ ــك الـ ــذيـ ــن ي ـحــاف ـظــون
مــن اإلي ـم ــان عـلــى امل ـظــاهــر ،عـلــى الـطـقــوس،
على تقاليد الـلـبــاس والـطـعــام واملوسيقى
والـتـجــويــدّ ،أم ــا قلوبهم فتبقى بعيدة عن
اإلنسان اآلخر ،وبهذا تبقى بعيدة عن الله.

ّ
كل الناس معطوبون في
أجسادهم وعقولهم ونفوسهم
أعطابًا غير ظاهرة
ّ
ّ
محك اإليمان بالله الذي ال يراه أحد ،هو
إن
الـتـعــامــل م ــع اإلن ـس ــان ال ــذي ي ــراه الـجـمـيــع.
ّ
ّ
محبة اإلنسان
التمسك بالطقوس دون
ّأما
ّ
باملحافظة والدفاع عن
اآلخر ،التي تتجسد
ّ
ّ
ّ
والحب
اإلنسانية ،وعن حقه بالحياة
كرامته
ّ
والعدالة ،وبإشراكه في الحياة االجتماعية
على قــدر طــاقــاتــه ،مــع مــا يقتضيه ذلــك من
تـعــديــل فــي الـبـيـئــة (تــرب ـيــة ،تــأهـيــل مــداخــل
األبـنـيــة ،قــوانــن) ،فهو فــي الحقيقة إلحاد
ّ
عملي ،أي نـكــران لله واإلن ـســان فــي الحياة
ّ
اليومية.
ّ
ّ
فكريًا
وفي املقابل فإن اإلنسان قد ينكر الله
ّ
ألسباب كثيرة ،ليس أقلها كثرة ما يراه من
ظـلــم واس ـت ـغــال وف ـظــائــع يـمــارسـهــا الــذيــن
ّ
ّ
يدعون اإليمان وينطقون باسم لله ،ولكن
ّ
ّ
هذا امللحد فكريًا قد ال ينكر اإلنسان عمليًا،
ً
ّ
حقيقي ّ
ّ
تام،
املعوق كإنسان
فيعامل ،مثال،
ويـسـعــى ل ـل ـعــدالــة ،وال ـح ـفــاظ عـلــى الـكــرامــة
اإلنـســانـ ّـيــة ،ويـسـعــى لـلـعــدالــة االجـتـمــاعـ ّـيــة،
ّ
ً
ف ـي ـكــون ب ــذل ــك ع ــام ــا ب ـم ـت ـطــل ـبــات اإلي ـم ــان
ّ
العملية في تفاعله مع اآلخــريــنّ ،وبالتالي
ال ي ـكــون مـنـكـرًا لـلــه عـمـلـ ّـيــا ،ول ــو أن ــه أنـكــره
ّ
فكريًا .طبعًا يمكن لإلنسان أن يكون ملحدًا
ّ
ّ
ف ـكــريــا وع ـم ـلــيــا ،ويـمـكـنــه أن ي ـكــون مــؤمـنــا
ّ
ّ
وعمليًا .ولكن في بالد تذكر اسم الله
فكريًا
في الصغيرة والكبيرة ،وتتباهى الطوائف
بـمــدى صـ ّـحــة عقائدها (وتـعـنــي بالعقائد:
ّ
ّ
ّ
فكريًا
مجرد مجموعة من املسلمات املقبولة
فـقــط) ،وتـتـصــارع وتـتــذابــح عـلــى املـصــالــح،
ّ
التدين،
كم هو قليل اإليمان ،وكم هو كثير
ّ
الفكري ،وكم هو كثير
كم هو قليل اإللحاد
ّ ّ
إن إنـســانــا مـلـحـدًا فكريًاّ
اإلل ـحــاد الـعـمـلــي!
ّ ّ
ّ
ـاس أن كــل إنـســان هــو أخ
يتصرف على أس ـ ّ ِ
ّ
أو أخت باإلنسانية ،أي من عيال الله ،وأن

َّ ْ َ َ َ َ َ َ
ائهِ .
التك ِذ
يب ِبقد ِر ِه وقض ِ
َ ْ َّ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ُْ
َ
ْ
 أو التك ِذيب ِبما كان عليهِ جماعة الس ِل ِمنيَ َ
َّ
َع َلى َع ْه ِد ْال ُخ َل َف ِاء َّ
اش ِدين ،أ ْو الط ْع ِن ِفي
الر ِ
َ َ ْ َ َْ
َ ْ َ َّ َ ْ ْ َُ
َّ
ار،
اج ِرين والنص ِ
الس ِاب ِقني الو ِلني ِمن اله ِ
َّ
َ َ َّ َ َ ُ ُ ْ ْ َ
ان.
وال ِذين اتبعوهم ِب ِإحس ِ

مالت القوى العالمية إلى
تجنب الرؤية الدينية الحصرية كباعث
على التوجه السياسي
غ ـلــب امل ـسـ ّـمــى ع ـلــى ال ـج ــوه ــر ،ع ـبــر ال ــزم ــن،
وغابت معه رؤية الشافعي ،رغم بقاء اسمه
كـعـلــم ،وغ ــاب الـفــاصــل بــن الـخـيــط البيض
من األسود من الفجر ،فأضحى كل سياسي
ليس ديني فحسب ،بل أصل ديني ،ومبعث

مــن ال ــواج ــب االه ـت ـمــام بـكــرامـتــه اإلنـســانـ ّـيــة
وحمايتها ،وإشــراكــه فــي حـيــاة عائلة الله
(امل ـج ـت ـمــع) ،ه ــو إن ـس ــان ي ـت ـصـ ّـرف بموجب
اإليـ ـم ــان ،وأق ـ ــرب إل ــى ق ـلــب ال ـل ــه م ــن مــؤمــن
ٍّ
ّ
ّ
العملي.
يتصرف بموجب اإللحاد
فكري
ّ
إن عزل املعوقني في مجتمعاتنا هو جريمة
ُ
صامتة ،وهذا العزل هو واقع حقيقي ،فبينما
نكاد ال نجد معوقني في الشارع في بالدنا،
نالحظ الوجود الطبيعي والدائم للمعوقني
ف ــي شـ ـ ــوارع وم ـق ــاه ــي وم ـط ــاع ــم وم ـ ــدارس
وجــام ـعــات ب ــاد مـثــل ك ـنــدا .وف ــي محافظة
ّ
ّ
كندية هــي أونـتــاريــو ،ســن الـبــرملــان قانونًا
ّ
ّ
ُ
يجبر ،من ضمن ما يجبر ،كل مالكي األبنية
ّ
يؤ ّهلوا املباني لتناسب ّ
معوقي الحركة،
أن
ّ
الجبارة التي تسعى
باإلضافة إلى الجهود
لفرض تأهيل مواقع اإلنترنت ،لكي تصبح
ّ
حاسوبية
قراءتها ممكنة بواسطة برامج
ّ
مـنــاسـبــة ملـعـ ّـوقــي الـنـظــر .بــالـطـبــع ه ــذا كله
ّ
ّ
ّ
الشعبية إلى
املؤسسات
يتطلب أن تسعى
ّ
ال ـض ـغــط ب ــات ـج ــاه وض ــع ق ــوان ــن مـنــاسـبــة،
ّ
وأن تـضـطـ ّـر ال ـبــرملــانــات ل ـســن الـتـشــريـعــات
امل ـنــاس ـبــة ،وأن ُت ـح ـ َ
ـاس ــب ال ـح ـكــومــات على
أسـ ـ ــاس ق ـيــام ـهــا ب ــواج ـب ــات ـه ــا ف ــي تـطـبـيــق
ال ـت ـشــري ـعــات ،أو إحـجــامـهــا ع ــن تطبيقها،
ّ
ّ
ّ ّ
ّ
ديموقراطية وشعبًا
أي أن ذلك كله يتطلب
ّ
حيًا .ولكن قد تكون املطالبة بهذه األمــور،
ّ
كاملطالبة بإيجاد حل حقيقي ينفذ القوانني
ً
ّ
قضية النفايات (مثال أن تعود النفايات
في
ّ
ّ
ّ
م ـســؤولــيــة ال ـب ـل ــدي ــات) ،مـنــاسـبــة لـلـتـحــرك،
وت ـش ـك ـيــل م ـج ـم ــوع ــات ض ــاغ ـط ــة ،وت ـكــويــن
ّ
واع .ول ـكــن ،حــتــى يولد
تـ ّـيــار دي ـمــوقــراطـ ّـي
ٍّ
الديموقراطي ،ونظرًا ألثر الدين
ذلك الزمن
ّ
ف ــي مـجـتـمـعــات مـنـطـقـتـنــا ،ف ـ ــإن اإلخـ ــاص
لـ ـل ـ ّـب اإلي ـ ـمـ ــان ي ـق ـت ـضــي أن ي ـس ـعــى حــالـ ّـيــا
املـســؤولــون عــن التعليم الديني إلــى وضع
ّ
ّ
حقيقية ملشاركة املعوقني
عملية
خـطــوات
ّ
فــي الحياة االجتماعية بشكل ع ــادي ،بــدءًا
من النشاطات الدينية ،وأن يسعى الجميع
إلى الضغط من أجل تشريعات وتطبيقات
ّ
املعوقني في الحياة
مناسبة ملنحى يدمج
ّ
املـجـتـمـعـ ّـيــة ،وه ــذا أق ــل اإلي ـم ــان .فــي لبنان
ّ
الجمعيات األهـلـ ّـيــة خـطــوات جـ ّـبــارة
خطت
ّ
ّ
فــي طــرح قضية املـعــوقــن ،منذ ثمانينيات
الـ ـق ــرن امل ــاض ــي ،أحـ ــد ال ـخ ـط ــوات املـطـلــوبــة
ّ
تربوية مــن أجــل تغيير
الـيــوم هــي خـطــوات
ّ
ّ
النمطية عــن امل ـعــوقــن ،ودمجهم
ال ـصــورة
ّ
ّ
فــي الحياة االجتماعية الـيــومــيــة .قــد يبدو
ّ
هذا كثيرًا على بلد غارق في الفساد ،ولكن
ّ
مسؤولية
هذا الوضع ،كأوضاع أخرى ،هو
ّ
جماعية ،ومـحـ ّـك إليماننا ،فهو يفضح إن
ّ
ّ
ّكنا مؤمنني أم منافقني ،مؤمنني أم متدينني،
مل ـ ــا ي ــدخ ــل اإليـ ـّـم ـ ــان ق ـل ــوب ـن ــا .ول ـ ـهـ ــذا فـمــن
األفضل أن نخفف كثيرًا من استعمال اسم
ّ
كمخدر لضمائرنا والحتجاجها على
الله
أفعالنا ،ونلتفت إلــى حقيقة واقعنا ،وإلى
ّ
ّ
اليومية،
كيفية عيش اإلي ـمــان فــي الـحـيــاة
اإلنسان ،هذا
عبر االهتمام بقضايا وكرامة
ّ
ّ
االهتمام الــذي يشكل ،وح ــده ،مــؤشـرًا على
ّ
العملي ،على القرب والبعد عن الله.
اإليمان
* أستاذ جامعي

للتكفير وإراقــة الــدم .وشاع وهج ابن تيمة
وذاع ص ـي ـتــه ،وأضـ ـح ــى أك ـث ــر ت ـع ـب ـي ـرًا عن
حلم الدين بعد أن سقطت دولته ،وصارت
ً
طموحًا جميال يراود غالبية املتدينني ،في
ظل استبداد النظام الرسمي الشمولي ،وفي
ظــل تلقف مشاريع عاملية كبيرة لكل هذه
األح ــام ،حتى لــو كــانــت صـغـيــرة ،فاختلط
الــديـنــي بالسياسي ،أيـمــا اخ ـتــاط ،وصــار
إعـ ــان ال ـح ــرب داخـ ــل مـجـتـمــع الـشـهــادتــن
متوقف فقط على توفر من يشعل الثقاب،
ويمد بالسالح ،ويفتح الحدود ،فالخميرة
ج ــاه ــزة ع ـلــى الـ ـ ــدوام لـتـعـيــد ل ـلــديــن مـجــده
املغيب!
لـ ـه ــذا يـ ـب ــدو ط ـب ـي ـع ـيــا ال ـ ـيـ ــوم أن ت ـشــرعــن
ّ
تنظيمات
الغلو الديني كل أعمالها بفتاوى
ابن تيمية ،دون الشافعي وغيره من أعالم
األمة األوائل
* باحث وكاتب ـ فلسطني
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سوريا

تقرير لم يعد التهديد المتأتي من جبهة الجوالن ما بعد «الثورة السورية» وجوديًا ،كما كانت عليه الحال إبان «حرب
يوم الغفران» ،لكنه أصبح أكثر حساسية في ضوء «وضعية العدو المركبة» الموجودة هناك ،ودائمًا من زاوية
الرؤية اإلسرائيلية

إسرائيل« :جبهة الجوالن» لم تعد تهديدًا وجوديًا
محمد بدير
ان ـت ـه ــت األيـ ـ ـ ــام الـ ـت ــي كـ ـ ــان يـحـصــي
فيها جـنــود الــرصــد املـيــدانــي وقــادة
ال ــوح ــدات ف ــي ال ـج ـيــش اإلســرائ ـي ـلــي
ال ــدب ــاب ــات وب ـط ــاري ــات املــدف ـع ـيــة في
ال ـج ـهــة ال ـس ــوري ــة امل ـع ــادي ــة ،وك ــان ــوا
يبحثون ،وفـقــا لقائمة مـعــدة سلفًا،
عــن م ــؤش ــرات ت ــدل عـلــى تحضيرات
ل ـ ـ ـحـ ـ ــرب .الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوم ،بـ ـحـ ـس ــب ال ـ ــرؤي ـ ــة
اإلسرائيلية لجبهة الجوالن ،أصبح
املـشـهــد مختلفًا ت ـمــامــا ،س ــواء على
مستوى هوية التهديد ومنشئه ،أو
على مستوى خطورته وطبيعته.
الوضع في الجوالن كان محور الحلقة
ال ـثــان ـيــة م ــن سـلـسـلــة املـ ـق ــاالت الـتــي
يـعــدهــا م ــراس ــل صـحـيـفــة «يــديـعــوت
أحـ ـ ـ ـ ــرونـ ـ ـ ـ ــوت» ل ـ ـل ـ ـش ـ ــؤون األم ـ ـن ـ ـيـ ــة
واالسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــة ،رون بـ ــن ي ـش ــاي،
حــول الجبهة الشمالية والتحوالت
ال ـت ــي شـهــدتـهــا ف ــي ظ ــل الـتـغـيـيــرات
االسـتــراتـيـجـيــة ف ــي املـنـطـقــة .ووفـقــا
ّ
لـلـكــاتــب ،ف ــإن الـجـيــش اإلســرائ ـي ـلــي،
وخـ ـص ــوص ــا ضـ ـب ــاط الـ ـف ــرق ــة ،210

يـصــل مـبـعــوث األمـ ــم امل ـت ـحــدة ال ــى ســوريــا،
ستيفان دي ميستورا ،اليوم الخميس الى
دمـشــق لـلـقــاء وزي ــر الـخــارجـيــة ولـيــد املعلم،
وبحث خطته الجديدة للسالم ،وفق ما قال
مصدر رسمي سوري.
وأكــد املصدر لوكالة «فــرانــس بــرس» ،أمس،
أن دي ميستورا «سيلتقي وليد املعلم ألن
سوريا تنتظر أجوبته عن أسئلة طرحتها
حول خطته» للسالم.
وأوض ــح مصدر دبلوماسي فــي دمشق أن
سوريا تريد أن تشكل «مكافحة االرهــاب»
أولوية في العملية السياسية.
واق ـت ــرح دي مـيـسـتــورا فــي  29تـمــوز خطة
جديدة للسالم لوضع ّ
حد للحرب في سوريا
تتضمن تأليف أربع «مجموعات عمل» بني
السوريني لبحث املسائل االكثر تعقيدًا ،من
بينها مكافحة االرهاب.
(أ ف ب)

املنتشرة فــي الـجــوالن ،يستخدمون
عبارة «وضعية عدو مركبة» عندما
يتحدثون عــن ال ـجــوالن ،ويقصدون
بذلك تعدد الجهات الناشطة هناك
واخ ـ ـتـ ــاف م ـي ــول ـه ــا وان ـت ـم ــاءات ـه ــا.
ولتوضيح الفكرة ،فإنه «عوضًا عن
اح ـت ــال الـ ـج ــوالن ،كـمــا ك ــان يخطط
نظام (الرئيس بشار) األسد ،يتطلع
اآلن كل من (مرشد الثورة االيرانية
السيد علي) خامنئي ،و(قائد فيلق
القدس في الحرس الثوري اإليراني،
الجنرال قاسم) سليماني ،إلى إبادة
إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل عـ ــن ط ــري ــق االسـ ـتـ ـن ــزاف
امل ـتــواصــل ،عـبــر اس ـت ـخــدام منظومة
إرهابية وصاروخية من دون فواصل
الستنزاف سكان إسرائيل فيزيائيًا
ونفسيًا ودفعهم إلى الهرب باتجاه
أوروب ـ ـ ــا وأم ـي ــرك ــا الــات ـي ـن ـيــة .وإل ــى
ج ــان ــب ه ــذا ال ـت ـهــديــد ،ي ــو ّج ــد أيـضــا
اإلس ـ ــام ال ــرادي ـك ــال ــي ال ـس ــن ــي ،ال ــذي
يـتـطـلــع أي ـضــا إل ــى تــدمـيــر إســرائـيــل
عـبــر مـعــركــة مـتــواصـلــة ،لكنه يؤجل
تـحـقـيــق ذل ــك إل ــى م ــا بـعــد انـتـصــاره
على أعدائه الشيعة والحكام العرب
ً
العلمانيني ،فضال عــن أنــه ليس كل
املـسـلـحــن امل ــوج ــودي ــن ف ــي ال ـجــوالن
ً
أعداء».
يعتبرون
ويـشـيــر ال ـكــاتــب إل ــى أن ــه «م ــن وجـهــة
النظر اإلسرائيلية ،يوجد ثالثة أنواع
من الناس شرق السياج الحدودي في
ال ـج ــوالن :األعـ ــداء الـفـعـلـيــون ،األع ــداء
املحتملون ،وأولئك الذين هم شركاء
م ـح ـت ـم ـل ــون .األع ـ ـ ـ ــداء ال ـف ـع ـل ـي ــون هــم
ك ــل م ــن يـنـتـمــي إل ــى امل ـح ــور الشيعي
ال ــرادي ـك ــال ــي بــزعــامــة إيـ ـ ــران :الـجـيــش
ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــوري ،حـ ـ ـ ــزب ال ـ ـ ـلـ ـ ــه ،امل ـن ـظ ـم ــات
الفلسطينية وامليليشيات السورية،
ب ـم ــا ف ــي ذل ـ ــك امل ـج ـم ــوع ــات املـسـلـحــة
ال ـت ــاب ـع ــة ل ــأق ـل ـي ــات امل ــوالـ ـي ــة ل ـن ـظــام
دمشق .اإليرانيون وحزب الله أعلنوا
في نهاية عام  2014الجوالن كجبهة
م ـقــاومــة نـشـطــة ض ــد إس ــرائ ـي ــل ،وهــم
يعملون بما يتناسب مع هذا اإلعالن.
الجيش اإلسرائيلي يعمل ،في املقابل،
عـلــى إح ـبــاط ه ــذه الـنـيــات عــن طريق
ال ـ ــدف ـ ــاع الـ ـفـ ـع ــال وكـ ــذلـ ــك عـ ــن طــريــق
ال ـ ــردود الـعـسـكــريــة الــردع ـيــة ض ــد أي
محاوالت لتنفيذ عمليات معادية».
أم ـ ــا األعـ ـ ـ ـ ــداء امل ـح ـت ـم ـل ــون ،ف ـه ــم كــل
«املنظمات واملجموعات التي تنتمي
إل ـ ــى اإلس ـ ـ ــام ال ــراديـ ـك ــال ــي ال ـس ـنــي،
أي ت ـل ــك امل ـص ـن ـف ــة ض ـم ــن الـسـلـفـيــة
الجهادية أو تــؤيــد الجهاد العاملي.
بعض هؤالء موجودون في الجوالن،
م ـثــل ج ـب ـهــة ال ـن ـص ــرة ،وهـ ــي ال ـ ــذراع
ال ـســوريــة لـتـنـظـيــم ال ـق ــاع ــدة ،وكــذلــك
منظمة شهداء اليرموك ،التي تعمل
ت ـح ــت وصـ ــايـ ــة داع ـ ـ ـ ــش» .وال ـق ــاس ــم
املشترك ،بحسب الكاتب ،لدى جميع

الشركاء المحتملون هم «سكان الجوالن السوري غير المتورطين في القتال أو أتباع الجيش السوري الحر (األناضول)

ه ــذه ال ـج ـمــاعــات ه ــو أن ـه ــا «ت ـع ــادي
إس ــرائ ـي ــل لـكـنـهــا ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه
تمتنع عــن التحرش بها العتبارات
تـتـصــل بـحـســاب الـكـلـفــة وال ـج ــدوى.
فهذه املجموعات ال تريد أن تتورط
مــع إســرائـيــل فــي الــوقــت الــذي تقاتل
فيه النظام السوري وحلفاءه ،كذلك
فإنها معنية باملساعدات اإلنسانية
التي تمد إسرائيل بها سكان القرى
ال ـحــدوديــة فــي ال ـج ــوالن ،خصوصًا
املساعدات الطبية للجرحى».
الصنف الثالث ،أي الشركاء املحتملني،
هـ ــم ،ك ـم ــا ي ـش ـيــر ب ــن يـ ـش ــاي« ،س ـك ــان
الـجــوالن الـســوري غير املتورطني في
الـقـتــال ،أو ال ـثــوار العلمانيني ،أتـبــاع
الجيش الـســوري الـحــر ،ومجموعات
م ـس ـل ـحــة م ـح ـل ـيــة وأب ـ ـنـ ــاء ال ـط ــوائ ــف

ال ــدرزي ــة واملـسـيـحـيــة وال ـشــرك ـس ـيــة».
والـ ـش ــراك ــة م ــع ه ـ ــؤالء ت ـس ـت ـنــد ،وفـقــا
للكاتب ،إلــى «تـقــاطــع مصالح ظرفي
ول ـي ــس إل ــى م ـن ـظــومــة ق ـيــم مـشـتــركــة.
فهذه املجموعات تعاني مــن ضائقة

من وجهة النظر
اإلسرائيلية ،يوجد ثالثة
أنواع من الناس شرق
السياج الحدودي

وجودية ،وإذا لم تمد إسرائيل إليها
يد املعونة اآلن ،فإنها لن تنسى ذلك
عندما نحتاج إليها».
وي ـ ــؤك ـ ــد ب ـ ــن ي ـ ـشـ ــاي أن امل ـص ـل ـح ــة
األم ـن ـي ــة ال ـقــوم ـيــة ل ــدول ــة إســرائ ـيــل
تــوجــب الـتـطــرق والـعـمــل مـقــابــل كل
واحدة من هذه املجموعات بصورة
م ـخ ـت ـل ـفــة ،ف ــي س ـي ــاق تـنـفـيــذ مـهـمــة
ال ـج ـيــش اإلس ــرائ ـي ـل ــي ف ــي ال ـج ــوالن
الـتــي هــي «إح ـبــاط العمليات وردع
األعـ ــداء ،لـكــن فــي الــوقــت نفسه منع
الـ ـح ــرب أو تــأج ـي ـل ـهــا ألط ـ ــول ف ـتــرة
ممكنة».
وي ـ ـك ـ ـشـ ــف بـ ـ ــن يـ ـ ـش ـ ــاي أنـ ـ ـ ــه «وف ـ ـقـ ــا
للنظرية األمنية املعتمدة حاليًا في
املؤسسة األمنية اإلسرائيلية ،والتي
ّ
تبناها وزيــر األمــن موشيه يعالون،

تقرير

نتنياهو إلى موسكو لمناقشة «الوضع الروسي» في سوريا:
يحيى دبوق
يتوجه رئيس الحكومة االسرائيلية
بنيامني نتنياهو ،االس ـبــوع املقبل،
الــى موسكو للقاء الرئيس الروسي
فالديمير بــوتــن ،فــي زي ــارة وصفها
االع ـ ــام ال ـع ـبــري بــ«االسـتـيـضــاحـيــة
واملستعجلة ج ـ ـدًا» ،للتباحث حــول
الـتــدخــل العسكري الــروســي املباشر
في سوريا ،والتهديدات التي يتسبب
فيها إلسرائيل.

وتأتي زيارة نتنياهو بعد أن أعربت
مـصــادر عسكرية إسرائيلية رفيعة،
في أكثر من مناسبة في االسبوعني
املــاضـيــن ،عــن خشيتها مــن التدخل
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري الـ ـ ــروسـ ـ ــي ف ـ ــي سـ ــوريـ ــا،
وتأكيدها أن بإمكانه على االق ــل أن
ي ـحـ ّـد م ــن قـ ــدرة املـ ـن ــاورة ل ــدى ســاح
الجو االسرائيلي في املحافظة على
م ـص ــال ــح تـ ــل أبـ ـي ــب فـ ــي ال ـســاح ـتــن
اللبنانية وال ـســوريــة ،وت ـحــدي ـدًا في
مــا يتعلق بـقــدرة امل ـنــاورة لــديــه على

ف ـ ــرض «الـ ـخـ ـط ــوط ال ـ ـح ـ ـمـ ــراء» ال ـتــي
أعلنها تجاه الساحتني ،بما يشمل
نقل ســاح كاسر لـلـتــوازن الــى حزب
الله في لبنان.
وت ــأت ــي زي ـ ـ ــارة ن ـت ـن ـيــاهــو أي ـض ــا فــي
ظ ــل خ ـي ـبــة أمـ ــل إس ــرائ ـي ـل ـي ــة م ــن ّ
رد
الـ ـفـ ـع ــل االم ـ ـيـ ــركـ ــي عـ ـل ــى «الـ ـخـ ـط ــوة
الــدرامــاتـيـكـيــة» لــروسـيــا فــي ســوريــا،
الـ ـت ــي مـ ــن ش ــأن ـه ــا ب ـح ـســب م ـص ــادر
أم ـن ـي ــة رف ـي ـع ــة ف ــي ت ــل أب ـي ــب تـغـيـيــر
مــوازيــن ال ـقــوى فــي ال ـشــرق االوس ــط،

خاصة أن التصريحات الصادرة عن
االدارة فــي واش ـن ـطــن ال تـشـمــل فقط
االعــان عن القلق من دون أفعال ،بل
أيضًا تلمح الى إمكان تفهم الدوافع
الروسية وراء خطواتها في سوريا،
وهـ ـ ــو مـ ــا صـ ـ ــدر أخ ـ ـي ـ ـرًا ع ـل ــى ل ـســان
ال ـن ــاط ــق ب ــاس ــم ال ــرئ ـي ــس االم ـي ــرك ــي،
دوش ارنست ،الذي فاجأ االعالميني
بقوله إنه ليس كل ما يقوم به بوتني
في الحرب السورية يعارض املصالح
االميركية.

وص ــدر أم ــس عــن رئــاســة الـحـكــومــة
االســرائ ـي ـل ـيــة ب ـي ــان ح ــول ال ــزي ــارة،
أك ـ ــدت ف ـي ــه أن الـ ــزيـ ــارة مـخـصـصــة
إلجراء محادثات «حول نشر قوات
روسـ ـ ـي ـ ــة ف ـ ــي س ـ ـ ــوري ـ ـ ــا» .وب ـح ـس ــب
ال ـب ـيــان «س ـي ـعــرض نـتـنـيــاهــو أم ــام
مضيفه (بوتني) التهديدات املاثلة
أمام إسرائيل نتيجة لتدفق كميات
ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة مـ ـ ــن االس ـ ـل ـ ـحـ ــة امل ـ ـت ـ ـطـ ــورة
الـ ــى ال ـس ــاح ــة الـ ـس ــوري ــة ،ووصـ ــول
أسلحة فتاكة إلــى حــزب الله ،وإلى
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ّ
الجيش يبادر جنوبًا ويتقدم
 ...وزهران علوش يخسر نائبه
مشهد ميداني

عاد الجيش السوري
للمبادرة جنوبًا بعد
سيطرته على جزء من
بلدة الفقيع وتأمينه
إحدى الطرق بين
العاصمة دمشق ّ
ودرعا ،في وقت تلقى
زهران علوش صفعة
قوية بمقتل نائبه في
اشتباكات الغوطة

ورئيس األركان غادي آيزنكوت ،فإن
من املحظور اإلنجرار إلى حرب جراء
اح ـت ـك ــاك أو ح ـ ــادث م ـي ــدان ــي يـخــرج
عــن السيطرة يـكــون املـتــورطــون فيه
ج ـه ــات ال تـقــاتـلـنــا حــال ـيــا ،أو ج ــراء
تعقد األمور مع اإليرانيني وحلفائهم
بسبب خطأ كل طرف في قراءة نيات
الطرف اآلخــر» .لكن من جهة أخــرى،
«يجب العمل على إحباط العمليات
اإلرهابية وإطــاق الصواريخ ،كذلك
ف ــإن م ــن امل ـم ـنــوع أن ت ـمــر م ـحــاوالت
تنفيذ العمليات ضدنا مــن دون أي
ّ
رد ّيستهدف بشكل مباشر املنفذين
ويدفعهم ثمنًا باهظًا بصورة تؤدي
إلـ ــى ردعـ ـه ــم ع ــن ع ـم ـل ـيــات محتملة
ضدنا في املستقبل ،لكن من دون أي
يؤدي هذا الرد إلى اشتعال كبير».

خ ـ ـ ـ ـ ــرج ال ـ ـج ـ ـي ـ ــش الـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــوري م ــن
ن ـط ــاق ال ــدف ــاع ج ـن ــوب ــا ،لـتـخــوض
وح ــدات ــه ه ـج ــوم ــات ج ــدي ــدة على
مسلحي درعا وريفها .فالعمليات
املفاجئة التي بــدأت أول مــن أمس
بالسيطرة على كتل أبنية مهمة
ف ــي ح ـ ّـي املـنـشــة ف ــي مــديـنــة درع ــا،
ّ
ت ـم ــك ــن ال ـج ـي ــش أم ـ ــس مـ ــن تــأمــن
أوت ــوسـ ـت ــراد دم ـش ــق ـ ال ـص ـن ـمــن ـ
أزرع ـ درعا ،بعد اشتباكات عنيفة.
وأدى ذلـ ــك إلـ ــى س ـي ـط ــرة الـ ـق ــوات
على مقطع األوتوستراد الذي يمر
ببلدة الفقيع ،واستعادته لنصف
ال ـب ـل ــدة ،وإبـ ـع ــاد خ ـطــر املـسـلـحــن
ّ
عــن الطريق الــدولــي .وتمكن رمــاة
الـ ـص ــواري ــخ امل ــوج ـه ــة م ــن تــدمـيــر
آل ـي ـت ــن ل ـل ـم ـس ـل ـحــن ع ـل ــى طــريــق
خ ــراب الشحم ـ ال ـي ــادودة ،وأخــرى
عـلــى طــريــق ال ـج ـمــرك ـ الـبـجــابـجــة
جنوبي درعا .كذلك ،خسرت غرفة
«عمليات عاصفة الجنوب» اثنني
م ــن ق ــادت ـه ــا ،ب ـعــد ق ـتــل مـســؤولــن
فـ ـ ـ ــي «ج ـ ـب ـ ـه ـ ــة ث ـ ـ ـ ـ ـ ــوار سـ ـ ـ ــوريـ ـ ـ ــا»،
التابعة لـ«الجيش الـحــر» ،محمد
السبروجي ،ويــاســر عبد الرحمن
الخلف.
أما في الغوطة الشرقية للعاصمة،
فتواصل وحدات الجيش استعادة
النقاط التي سيطر عليها مسلحو
«ج ـ ـيـ ــش اإلس ـ ـ ـ ـ ـ ــام» ف ـ ــي الـ ـجـ ـب ــال
امل ـ ـشـ ــرفـ ــة عـ ـل ــى ض ــاحـ ـي ــة األس ـ ـ ــد،
ومــديـنـتــي دوم ــا وحــرس ـتــا .وأدت
االش ـ ـت ـ ـبـ ــاكـ ــات إل ـ ـ ــى م ـق ـت ــل ن ــائ ــب
زه ـ ـ ـ ــران ع ـ ـلـ ــوش ،ومـ ــديـ ــر «ه ـي ـئــة
اإلمــداد الحربي» ،محمود األجــوة
وم ـس ـل ـح ــن آخ ـ ــري ـ ــن .واس ـت ـه ــدف
ّ
القصف املــركــز لسالحي املدفعية
والـجــو نـقــاط مسلحي عـلــوش ،ما
مستودع للذخيرة
أدى إلى تدمير
ٍ
واآلليات في جبل املقالع الحفيرية،
عند أطراف الغوطة الشرقية.
كــذلــك ،أعـلــن «داعـ ــش» قتله عضو
امل ـ ـك ـ ـتـ ــب اإلعـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــي ف ـ ـ ــي «فـ ـيـ ـل ــق
الرحمن» ،زياد آدم ،املختطف منذ
شـهــريــن ،مــن مدينة النشابية في
ال ـغــوطــة ال ـشــرق ـيــة ،فـيـمــا يــواصــل
التنظيم قتاله ملسلحي «االتـحــاد

اإلســامــي ألجناد الـشــام» في ّ
حي
ال ـع ـســالــي ،ج ـنــوب ال ـعــاص ـمــة .أمــا
ف ــي ال ــري ــف ال ـج ـنــوبــي لـلـعــاصـمــة،
ف ـقــد اس ـت ـهــدفــت وحـ ـ ــدات الـجـيــش
تـجـمـعــات لـلـمـسـلـحــن ف ــي قــريـتــي
عبطني والوضيحي.
وف ــي ال ــزب ــدان ــي يـتـخـبــط مسلحو
املــدي ـنــة الــدمـشـقـيــة أمـ ــام خـيــاريــن
ال ثالث لهما ،الفرار أو القتال .إال
أنهم باتوا يفضلون الهرب ،حيث
ش ـهــد أمـ ــس م ـح ــاول ــة  15مسلحًا
التسلل من وســط املدينة ،والفرار
عبر مجاري الصرف الصحي إلى
سهلها .لكن قوات الجيش السوري
واملـ ـق ــاوم ــة الـ ــراصـ ــدة ل ـه ــم ،تــركــت
املسلحني حتى يصلوا إلــى نقطة
مكشوفة أمــام نـيــران الـقــوات التي
تعاملت مــع املتسللني باألسلحة
املناسبة ،وأدى استدراج املسلحني
إلى مقتل وجرح كامل املجموعة.
وم ـ ـ ــع س ـ ــاع ـ ــات الـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــار ،ش ـه ــدت
امل ــديـ ـن ــة ال ــدم ـش ـق ـي ــة اش ـت ـب ــاك ــات
عنيفة مع املسلحني ،على أكثر من
محور في املدينة ،وسط استهداف
املــدفـعـيــة تـجـمـعــات املـسـلـحــن في
بلدة مضايا ،جنوبي الزبداني.
إلـ ــى ذلـ ـ ــك ،ش ـه ــد ال ــري ــف ال ـشــرقــي
ل ـح ـمــص اش ـت ـب ــاك ــات ع ـن ـي ـفــة بــن
الـجـيــش ومـسـلـحــي «داعـ ـ ــش» ،في
محيط جـبــل الـشــاعــر وقــريــة جــزل
وعلى مقربة من مطار «التي فور»،
في ظل استهداف الطيران الحربي
نـقــاط املـسـلـحــن وتجمعاتهم في
مناطق االشـتـبــاكــات .وبــالـتــوازي،
اسـتـهــدف املسلحون حــي الــزهــراء

قتل مجموعة من
الفارين من الزبداني
عبر المجاري الصحية

في حمص بسيارة مفخخة أوقعت
ع ـ ــددًا م ــن ال ـج ــرح ــى .وفـ ــي الــريــف
الشمالي ،أحبطت وحدات الجيش
هـ ـج ــوم ــا شـ ـن ــه م ـس ـل ـح ــو «ج ـب ـهــة
النصرة» في ريف مدينة تلبيسة.
وفــي غـضــون ذل ــك ،سيطرت قــوات
الجيش على تل كروم ،القريبة من
جبل ثردة في ديرالزور .وأدى ّ
تقدم
الجيش إلى مقتل عدد من مسلحي
«داعــش» ،وتدمير آلياتهم .وأحرز
الـ ـجـ ـي ــش تـ ـق ــدم ــا آخ ـ ـ ـ ــر ،ب ــاتـ ـج ــاه
امل ــريـ ـعـ ـي ــة بـ ـع ــد اش ـ ـت ـ ـبـ ــاكـ ــات مــع
مسلحي التنظيم.
وفي قرية الجفرة ،أحبطت وحدات
الجيش هجومًا ملسلحي التنظيم.
ّ
وت ـم ــك ــن ال ـج ـيــش م ــن تــدم ـيــر آلـيــة
«بي أم بي» محملة بكميات كبيرة
مــن امل ــواد شــديــدة االنـفـجــار ،كانت
معدة للتفجير .وأدى استهدافها
إلى مقتل وجرح عدد من املسلحني
املحتشدين حولها.
وفــي م ــوازاة ذلــك ،أبلغت «وحــدات
حماية الشعب» الكردية أهالي حي
الـسـخــانــي ،فــي مــديـنــة تــل أبـيــض،
ف ــي ريـ ــف ال ــرق ــة ،بـ ـض ــرورة إخ ــاء
كــامــل ال ـحــي دون إب ـ ــداء األس ـبــاب
وراء ذلـ ــك .أم ــا ف ــي ال ـح ـس ـكــة ،فقد
اسـتــولــى «داعـ ــش» عـلــى «الــوحــدة
الصحية» ،في قرية مخرومّ ،
وفرغ
جـمـيــع مـحـتــويــاتـهــا ،ونـقـلـهــا الــى
مدينة الشدادي.
وفـ ـ ـ ــي سـ ـ ـي ـ ــاق مـ ـنـ ـفـ ـص ــل ،ش ـه ــدت
األطـ ـ ـ ـ ــراف ال ـغ ــرب ـي ــة مل ــدي ـن ــة حـلــب
مواجهات بني الجيش واملسلحني،
بعد إطالقهم معركة «نصرة ملعارك
ال ـغ ــوط ــة» .وأدت امل ــواج ـه ــات إلــى
مقتل عدد من مسلحي «النصرة»،
أبرزهم القائد امليداني أبو محمد
صقور ،وأحد أفضل قناصيها في
املدينة أبــو محمد ال ـكــردي .كذلك،
ارتفع عدد قتلى مسلحي «داعش»
الذين قضوا في القصف والغارات
الجوية خالل الـ  72ساعة املاضية
على محيط قريتي الصالحية وتل
ريمان في ريف حلب الشرقي إلى
ً
 35قتيال.

عنصر من «الوحدات الكردية» في مدينة عين العرب (أ ف ب)

أسلحة فتاكة وصلت إلى حزب الله
تنظيمات إرهابية أخرى».
إال أن مـ ـص ــادر إس ــرائ ـي ـل ـي ــة رف ـي ـعــة
اوضـحــت مــا لــم يــرد فــي بـيــان مكتب
نـ ـتـ ـنـ ـي ــاه ــو ،وعـ ـ ـ ّـبـ ـ ــرت أمـ ـ ـ ــام االع ـ ـ ــام
الـعـبــري (ال ـق ـنــاة الـثــانـيــة) عــن حزمة
ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة مـ ـ ــن االس ـ ـئ ـ ـل ـ ــة ،س ـي ـح ــرص
نـتـنـيــاهــو عـلــى نـقـلـهــا ال ــى مــوسـكــو،
من أن إسرائيل قلقة من أصل وحجم
ومــدى املساعدة العسكرية الروسية
لسوريا ،ومن التعاون الواضح حول
الحرب السورية بني روسيا وإيــران،

مــع إدراك ـهــا جـيـدًا أن العلم الــروســي
رف ــع ف ــوق االراضـ ــي ال ـســوريــة ،وهــذه
إشارة من موسكو للجميع ،إلى أنها
سترعى مصالحها في هذا البلد.
وأوضحت املصادر نفسها أن الهدف
االســرائـيـلــي مــن زي ــارة نتنياهو هو
االس ـت ـي ـضــاح م ــن أع ـل ــى امل ـس ـتــويــات
فـ ــي م ــوس ـك ــو عـ ــن الـ ـنـ ـي ــات ال ـف ـع ـل ـيــة
ال ـك ــام ـن ــة وراء الـ ـت ــدخ ــل ال ـع ـس ـكــري
فــي ســوريــا ،إضــافــة ال ــى ال ـســؤال عن
أن ــواع االسـلـحــة الـتــي ج ــرى ويـجــري

إدخـ ــال ـ ـهـ ــا عـ ـب ــر امل ـ ــراف ـ ــئ الـ ـس ــوري ــة،
وم ــن بـيـنـهــا مـنـظــومــات دفـ ــاع جــوي
متطورة للغاية ،إضافة الــى وسائل
قـتــالـيــة مـتـنــوعــة وآلـ ـي ــات ومــرك ـبــات
اتصاالت متطورة ...فـ«إسرائيل تريد
أن تستوضح من الروس أن ما يدخل
الــى ســوريــا لــن ينتقل الــى حــزب الله
في لبنان ،أو الى الجيش السوري».
زيـ ـ ـ ـ ـ ــارة نـ ـتـ ـنـ ـي ــاه ــو املـ ـ ـ ـق ـ ـ ــررة فـ ـج ــأة
ّ
الـ ـ ـ ـ ــى مـ ـ ــوس ـ ـ ـكـ ـ ــو ،وس ـ ـ ــل ـ ـ ــة االس ـ ـئ ـ ـلـ ــة
واالس ـ ـت ـ ـي ـ ـضـ ــاحـ ــات ال ـ ـتـ ــي يـحـمـلـهــا

الــى أذن الرئيس الــروســي ،تعكسان
م ـن ـس ــوب ــا م ــرت ـف ـع ــا ج ـ ـ ـدًا مـ ــن ال ـق ـلــق
وال ـخ ـش ـي ــة مـ ــن الـ ـخـ ـط ــوة ال ــروس ـي ــة
وتــداعـيــاتـهــا السلبية على املصالح
الحيوية تجاه الساحة السورية .من
املؤكد أن بوتني سيصغي جيدًا إلى
أسئلة نتنياهو ،لكن من غير املؤكد
أن ينتقل الى مرحلة ما بعد االصغاء.
وم ـ ـ ــا ل ـ ــم ُي ـ ـعـ ــط ل ـ ـلـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة
االمـ ـي ــركـ ـي ــة ،لـ ــن ُي ـع ـط ــى لـحـلـيـفـتـهــا
الصغرى ،إسرائيل.

سوريا
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متفرقات

ُ
«مزاح» أميركي« :أربعة أو خمسة»
دربناهم يحاربون «داعش»
أعلن قائد القوات االميركية في الشرق االوسط
الجنرال لويد اوسنت ،أمسّ ،أن «أربعة أو خمسة»
معارضني سوريني فقط ّ
دربتهم الواليات املتحدة
ّ
وجهزتهم ،يقاتلون على االرض في مواجهة
تنظيم «الدولة االسالمية»ّ .
وأقر أوسنت ،في
شهادة أمام لجنة القوات
املسلحة في مجلس
الشيوخ ،بأن «عددًا
صغيرًا» فقط من 54
ً
مقاتال دربتهم الواليات
املتحدة وهاجمتهم
مجموعة مرتبطة بتنظيم
«القاعدة» فور دخولهم
الى سوريا ،يقاتلون اليوم
على االرض.
وقــال السناتور الجمهوري جيف سيشنس «إنه
فشل كامل» ،في حني رأت السناتورة الجمهورية
كـيـلــي ايـ ــوت أن االمـ ــر ال ي ـع ــدو ك ــون ــه «م ــزاح ــا».
وأعلنت وزارة الدفاع االميركية أن دفعات جديدة
يجري تدريبها ،إال أنها رفضت تقديم أرقام لعدد
املقاتلني املعنيني.
(أ ف ب)

موسكو :ال نعتزم إقامة قاعدة
جوية في سوريا ...حاليًا
نـقـلــت وكــالــة اإلعـ ــام الــروس ـيــة عــن الـنــائــب األول
لرئيس األركان الروسي نيكوالي بوغدانوفسكي
قوله ،أمسّ ،إن روسيا ال تخطط في الوقت الحالي
لبناء قاعدة جوية في سوريا .ونسبت الوكالة إليه
قوله« :حتى اليوم ال توجد مثل هذه الخطة ،لكن أي
شيء يمكن أن يحدث».
بـ ـ ــدوره ،طــالــب نــائــب وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ال ــروس ــي،
غينادي غاتيلوف ،الـغــرب مـجــددًا بضم الرئيس
السوري بشار األسد إلى التحالف املناوئ لتنظيم
«الدولة اإلسالمية» .وقال املسؤول الروسي« :ليس
ه ــذا وق ــت ال ـحــديــث ع ــن دور األسـ ــد ف ــي ســوريــا
املستقبل» ،مشددًا على أهمية التوصل املشترك
إل ــى «م ـخ ــرج م ــن ال ـطــريــق املـ ـس ــدود» خ ــال هــذا
ال ـص ــراع .وأضـ ــاف ّأن ب ــاده لــن تــرفــض تشكيل
تـحــالــف واس ــع ضــد اإلرهـ ــاب« ،فــالـطــرق البربرية
التي يبيد بها تنظيم الدولة القيم الثقافية تتطلب
خطوات حاسمة ،ونحن على استعداد لإلسهام
في ذلك».
(األخبار)

واشنطن قد تدمج «المعتدلين»
ضمن قوات محلية أكبر

ذكرت مجلة «فورين بوليسي» ّأن الواليات املتحدة
ّ
تدرس احتمال دمج مسلحي «املعارضة السورية
املـعـتــدلــة» ـ ـ الـتــي جــرى تدريبها أميركيًا ـ ـ ضمن
ّ
ق ــوات مـحــلـيــة أك ـبــر ،قــد تـكــون مــن بينها الـقــوات
الكردية.
ّ
وأش ــارت املجلة إلــى أنــه «بعد الفشل الــذريــع الذي
ش ـهــده بــرنــامــج ت ــدري ــب ق ــوات م ـعــارضــة ســوريــة
معتدلة» ،تــرســم الــواليــات املتحدة خططًا جديدة
ت ـش ـمــل إرس ـ ــال ِف ـ ــرق م ــن «امل ـس ـ ّـل ـح ــن امل ـ ّ
ـدرب ــن
أميركيًا» ،للمساعدة في توجيه الضربات الجوية
ّ
ولتجنب أي «نكسة ّ
مدمرة
ضد تنظيم «داعــش».
لجهود التدريب» ،يتطلع البيت األبيض والبنتاغون
إلــى «إرف ــاق عــدد صغير مــن ه ــؤالء بـقــوات أكبر،
مـ ــوجـ ــودة فـ ــي شـ ـم ــال سـ ــوريـ ــا ،وذل ـ ــك ل ـض ـمــان
حمايتهم من قبل ّقوات أكبر عددًا وأكثر خبرة».
وأف ــاد مـســؤولــون فــي وزارة الــدفــاع وآخ ــرون في
ّ
اإلدارة األمـيــركـيــة بــأن «املـعــارضــة املسلحة التي
تــرعــاهــا ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة سـتـكــون م ـ ّ
ـدرب ــة على
أن ت ـخ ــدم كـصـلــة وص ــل م ــع ال ـط ــائ ــرات الـحــربـيــة
ً
وبناء على االقتراح الذي يجري العمل
األميركية».
على إتمامه« ،يجب على املسلحني التركيز على
مهمات أساسية تتعلق بالقوة الجوية والتواصل،
ً
م ــن خـ ــال لـعـبـهــم دورًا داعـ ـم ــا ب ـ ــدال م ــن الـ ــدور
القيادي».
(األخبار)
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«أنصار الله» تعلن بدء مرحلة جديدة من الحرب

ّ
مثل شريط «االعالم الحربي» الذي يعرض أحد العسكريين
السعوديين االسرى في قبضة الجيش و«أنصار الله» تصعيدًا في عمليات ّ
الرد
على العدوان ،بالتزامن مع استمرار التصدي للغزو في مأرب والتقدم الكبير
في تعز ،ما ّ
يكون صورة واضحة عن انقالب موازين القوى الميدانية من
جديد لمصلحة الجانب اليمني بعد «عملية صافر» المفصلية

فيديو لـ«المتحدث باسم
أسرى الجيش السعودي»
صنعاء ــ علي جاحز
صعدة ــ يحيى الشامي
مع اقتراب دخول العدوان السعودي
ش ـهــره ال ـس ــادس عـلــى الـيـمــن ،تبدو
موازين القوى امليدانية في مصلحة
الـجـيــش و«أنـ ـص ــار ال ـل ــه» عـلــى عــدد
من الجبهات في الشمال والوسط،
تحديدًا في مأرب وتعز وفي جنوب
السعودية ،رغــم كــل التحشيد الــذي
تقوم به قوات التحالف.
وفي خطو ٍة تصعيدية تسجل إنجازًا
إض ــاف ـي ــا لـلـجـيــش و«أن ـ ـصـ ــار ال ـلــه»
ّ
خالل الحرب ،بث «اإلعالم الحربي»
ً
تسجيال مـصــورًا ألحــد العسكريني
الـسـعــوديــن الــذيــن أســرتـهــم الـقــوات
ال ـي ـم ـن ـي ــة خـ ـ ــال امل ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــات عـلــى
الـ ـح ــدود ال ـس ـعــوديــة ـ ـ ـ الـيـمـنـيــة في
ال ـي ــوم ــن امل ــاضـ ـي ــن .األسـ ـي ــر ال ــذي
يدعى إبراهيم عــراج محمد حكمي
من الكتيبة الرابعة في اللواء االول
الذي يتخذ من جيزان مقرًا له ،أعلن
أن ــه «يـتـحـ ّـدث بــاســم أس ــرى الجيش
السعودي في اليمن» .وقال« :نشكر
الجيش اليمني والـلـجــان الشعبية
وال ـش ـع ــب ال ـي ـم ـنــي ال ــذي ــن تـعــامـلــوا
م ـع ـن ــا ب ــأح ـس ــن مـ ــا يـ ـك ــون ووفـ ـ ــروا
لـ ـن ــا كـ ــل االح ـ ـت ـ ـيـ ــاجـ ــات» ،م ـن ــاش ـدًا
«الجيش الـسـعــودي ووزارة الــدفــاع
إيقاف الحرب التي ليس من ورائها
ّ
إال الـ ــدمـ ــار وال ـق ـت ــل ألش ـق ــائ ـن ــا فــي
اليمن» .وتوجه الحكمي إلى زمالئه
ً
العسكريني ،قــائــا« :ال تـصــدقــوا ما
يقال لكم من تبريرات لهذه الحرب،
ون ـح ــن إخ ـ ــوة ف ــي ال ــدي ــن والـ ـج ــوار،
وهــذه الحرب إســاءة لعالقة الجوار
بيننا وبني اليمن».
في هذه األثناء ،أعلنت حركة «أنصار
الله» ،يوم أمس ،بدء مرحلة جديدة
من ّ
الرد على الحرب السعودية على
ّ
اليمن ،مع اقتراب انتصاف عام مما
سـ ّـم ـتــه «املـ ـن ــازل ــة ال ـت ــاري ـخ ـي ــة» ،في
إش ــارة ال ــى ال ـع ــدوان املـسـتـمــر .وأكــد
املتحدث باسم «أنصار الله» ،محمد
عـبــد ال ـســام ،أهـمـيــة وجــديــة املـســار
ال ـع ـس ـكــري ال ـك ـفــاحــي ف ــي مــواج ـهــة
ال ـ ـ ـعـ ـ ــدوان ،م ـ ـشـ ــددًا ع ـل ــى اس ـت ـم ــرار
التصدي ملحاوالت الغزو .في الوقت
نفسه ،أشار عبد السالم إلى انفتاح
«أنصار الله» على أن أي حل سياسي
ً
يـجــب أن يـكــون ع ــادال ومنصفًا وال
يـنـتـقــص ال ـب ـتــة م ــن ال ـس ـي ــادة ،الفـتــا
إلى أن الجهود الدولية «بدأت تقدر
أن ال ـطــرف املـعـتــدي نتيجة لتعنته
وتصلبه غير املبرر هو من يتسبب
فــي عرقلة الحلول السياسية حتى
اآلن» .وبــارك عبد السالم ،في بيان،
ل ـل ـش ـع ــب الـ ـيـ ـمـ ـن ــي «االن ـ ـت ـ ـص ـ ــارات
الـتــاريـخـيــة ضــد ال ـغ ــزاة واملـحـتـلــن،
مجددين العهد لشهدائنا وجرحانا
أن تظل دماؤهم الزكية وقود معركة
الـ ـك ــرام ــة والـ ـتـ ـح ــرر ال ــوط ـن ــي حـتــى
اسـ ـتـ ـع ــادة الـ ـب ــاد ك ــام ــل س ـيــادت ـهــا
واستقاللها».

وع ـل ــى ال ـج ـب ـهــات ال ــداخ ـل ـي ــة ،فشلت
م ـ ـحـ ــاولـ ــة جـ ـ ــديـ ـ ــدة نـ ـف ــذتـ ـه ــا قـ ـ ــوات
ال ـت ـحــالــف أمـ ــس ل ـلــزحــف إلـ ــى م ــأرب
مــن الـجـهــة الـجـنــوبـيــة .وأك ــد مصدر
ف ــي «اإلع ـ ـ ــام ال ـح ــرب ــي» أن الـجـيــش
و«الـ ـلـ ـج ــان ال ـش ـع ـب ـيــة» ت ـم ـك ـنــوا مــن
كـ ـس ــر هـ ـج ــوم ــن جـ ــديـ ــديـ ــن ل ـل ـغ ــزاة
ومقاتلني موالني لهم من «القاعدة»
و«اإلصـ ـ ـ ــاح» ع ـلــى م ـنــاطــق مـتـفــرقــة
فــي م ــأرب .وبحسب املـصــدرّ ،
تكبدت
قــوات الـغــزو خسائر بشرية ومادية
ً
كبيرة ،حيث سقط أكثر من  35قتيال
وعشرات الجرحى من جنود وضباط
الـ ـ ـق ـ ــوات اإلمـ ــارات ـ ـيـ ــة وال ـس ـع ــودي ــن
وال ـب ـحــري ـن ـيــن وال ـق ـط ــري ــن وأي ـض ــا
مــن املــوالــن لـهــم .وفيما بــدأ القصف
بمختلف أنــواع السالح الثقيل فجر
أم ــس ،ج ــرى تفجير مــدرعــة لـلـغــزاة،
ثــم بــدأ الــزحــف وسـقــط منهم القتلى
والـ ـج ــرح ــى الـ ــذيـ ــن ال تـ ـ ــزال جـثـثـهــم

فشلت محاولة جديدة نفذتها قوات التحالف أمس للزحف إلى مأرب (أ ف ب)

متناثرة في املنطقة ،والعدد أكثر من
 35جثة ،كذلك جرى تفجير  5دبابات
فـ ــي خـ ــط األن ـ ـ ـبـ ـ ــوب .وفـ ـيـ ـم ــا جـ ــددت
قــوات التحالف هجومها بعد عصر
أمــس ،تــم إح ــراق وتفجير  3دبــابــات،
ما أدى إلى سقوط املزيد من القتلى
والجرحى.
على جبهة تعز ،يستمر تقدم الجيش
و«ال ـ ـل ـ ـجـ ــان» ع ـل ــى أكـ ـث ــر م ــن ج ـب ـهــة.

واق ـتــربــت ال ـق ــوات م ــن ش ــارع امل ــرور،
حـيــث تــم تطهير ع ــدد مــن الـعـمــارات
ال ـك ـب ـي ــرة وتـ ـب ــة م ـط ـل ــة ع ـل ــى صـيـنــة
م ــن ج ـهــة الـ ـغ ــرب ،م ــا أوق ـ ــع ع ـشــرات
القتلى والجرحى من املرتزقة خالل
امل ــواجـ ـه ــات .وف ــي جـبـهــة ج ــرة الـتــي
ت ـمــت ال ـس ـي ـطــرة عـلـيـهــا ق ـبــل يــومــن
بصور ٍة كاملة ،والتي يعني سقوطها
ضربة لجماعة حمود املخالفي ،قائد

مـ ـجـ ـم ــوع ــات «اإلص ـ ـ ـ ـ ــاح» فـ ــي ت ـع ــز،
ت ـقــدمــت ق ـ ــوات ال ـج ـيــش و«ال ـل ـج ــان»
إل ــى ق ــري ــة ش ـم ــال امل ـج ـمــع الـقـضــائــي
ك ــان املـسـلـحــون امل ــؤي ــدون للتحالف
يتجمعون فيها بكثافة ويـجـهــزون
لتنفيذ زح ــف مـنـهــا ،قـبــل أن يسقط
العديد منهم بني قتيل وجريح ،جراء
ضربات الجيش و«اللجان».
ك ــذل ــك ،ي ــواص ــل الـجـيــش و«ال ـل ـجــان»

بحاح في عدن :اإلمارات تسحب البساط من تحت «اإلصالح»
بعد ستة أشهر من
الفرار إلى الرياض،
وصل رئيس الحكومة
المستقيلة ،خالد بحاح،
إلى عدن ليقود منها
أعمال الحكومة
«إلدارة شؤون البالد
اليمن»،
من داخل
ّ
خطوة تغلب
في
ٍ
النفوذ اإلماراتي في
الجنوب وتحاول سحب
البساط من تحت حزب
«اإلصالح» اإلخواني

صنعاء ـ علي جاحز
وصل رئيس الحكومة املستقيلة خالد
ب ـح ــاح وس ـب ـع ــة م ــن وزراء حـكــومـتــه
امل ـس ـت ـق ـي ـلــة إلـ ــى ع ـ ــدن ،ص ـب ــاح أم ــس،
عقب خضات أمنية وسياسية عديدة
ش ـهــدت ـهــا امل ـح ــاف ـظ ــة خ ـ ــال ال ـيــومــن
املــاض ـيــن ،أف ـضــت إل ــى إقــالــة محافظ
عـ ــدن «اإلص ـ ــاح ـ ــي» ،ن ــائ ــف ال ـب ـكــري،
بالتزامن مع تقليص نفوذ «القاعدة»
و«اإلصــاح» ميدانيًا .وانتشرت قوات
الـ ـغ ــزو اإلمـ ــاراتـ ــي امل ـك ـثــف ف ــي بعض
مـ ـن ــاط ــق ع ـ ـ ـ ــدن ،خـ ـص ــوص ــا ال ـب ــري ـق ــا
ومـ ـحـ ـيـ ـطـ ـه ــا ،فـ ـيـ ـم ــا س ـي ـق ـي ــم ب ـح ــاح
وم ـس ــؤول ــوه خـ ــارج مـنـطـقــة الـتــواهــي
ال ـتــي ت ـضــم م ـقــار ال ـح ـكــومــة والـقـصــر
ال ـج ـم ـه ــوري ،ل ـكــون ـهــا ال ت ـ ــزال تـحــت
سيطرة تنظيم «القاعدة».
وأعـ ـ ـل ـ ــن امل ـ ـت ـ ـحـ ــدث بـ ــاسـ ــم ال ـح ـك ــوم ــة
املستقيلة راجح بادي أن عودة بحاح
وال ــوزراء السبعة هــي «ع ــودة دائـمــة»،
م ــوض ـح ــا أن ال ـح ـك ــوم ــة ن ـق ـلــت مــركــز
عملها مــن الــريــاض إلــى ع ــدن .وشــدد
ب ـ ــادي ف ــي ت ـصــريــح ل ــوك ــال ــة «ف ــران ــس
بـ ـ ـ ـ ــرس» ،عـ ـل ــى أن إح ـ ـ ـ ــدى أول ـ ــوي ـ ــات
ال ـح ـك ــوم ــة ف ــي ال ــوق ــت ال ـ ــراه ـ ــن ،دع ــم
«امل ـ ـقـ ــاومـ ــة فـ ــي تـ ـع ــز» ح ـي ــث تـسـتـمــر
املواجهات بني القوات املوالية لهادي،
والجيش و«اللجان الشعبية».
مــن جــانـبــه ،قــال وزي ــر اإلدارة املحلية
فــي حكومة بـحــاح ،عبد الرقيب فتح،
إن أولويات الحكومة في الفترة املقبلة
ه ــي «إغ ــاث ــة امل ـت ـض ــرري ــن م ــن ال ـحــرب
وإعادة اإلعمار وتنفيذ قرار (الرئيس
الـفــار عبد ربــه منصور) هــادي بدمج
امل ـقــاومــة فــي الـجـيــش واألمـ ــن وإع ــادة
ترتيب مؤسسات الدولة».

ويـمـكــن وض ــع ع ــودة بـحــاح إل ــى عــدن
ب ـعــد ش ـهــريــن م ــن ان ـس ـح ــاب الـجـيــش
و«الـلـجــان الشعبية» منها ،وفــي هذا
الـتــوقـيــت بــالــذات قـبــل عـيــد األضـحــى،
ليس أكثر من خطوة ضمن السيناريو
املتوقع تنفيذه في العيد الهادف إلى
التصعيد العسكري في تعز والبيضاء
وم ــأرب ،الــذي بــدأ أداء التحالف ينذر
بــه ،خصوصًا فــي الهجمات اليومية
ع ـلــى م ـ ــأرب وفـ ــي تـكـثـيــف الـعـمـلـيــات
الـ ـج ــوي ــة ع ـل ــى ص ـن ـع ــاء وم ـح ـي ـط ـهــا،
بـغــرض قطع إمـ ــدادات «أن ـصــار الـلــه»،
قبل «املعركة» املرتقبة.
وأش ــارت مـصــادر مطلعة لــ«األخـبــار»
ُإل ــى أن ب ـحــاح وال ـ ـ ــوزراء وامل ـســؤولــن
أسـكـنــوا فــي فـنــدق القصر ،الــواقــع في
مـنـطـقــة ال ـح ـس ــوة ـ ال ـب ــري ـق ــا .اخ ـت ـيــار
البريقا جاء بعد اتخاذ إجراءات أمنية
وتــرتـيـبــات سياسية فــي ظــل سيطرة
«القاعدة» على معظم مناطق عدن.
ويرى القيادي في «الحراك الجنوبي»،
ح ـس ــن زي ـ ــد بـ ــن ي ـح ـي ــى ،فـ ــي حــديــث
لـ ــ«األخـ ـب ــار» أن ال ـ ـعـ ــدوان ال ـس ـعــودي
«يريد اآلن عبر إعــادة بحاح إلى عدن
إح ـيــاء صــراعــات املــاضــي وخصوصًا
ص ــراع ــات  13ك ــان ــون ال ـثــانــي /يـنــايــر
 ،1986وه ــو مــا كـنــا قــد قضينا عليه
فــي حــركــة الـتـصــالــح والـتـســامــح التي
ك ــان مـهـنــدسـهــا الــرئ ـيــس عـلــي نــاصــر
محمد».
ول ـف ــت ب ــن ي ـح ـيــى إلـ ــى أنـ ــه ال يـتــوقــع
ّ
أن يـظــل بـحــاح فــي ع ــدن ألن «ال ـحــراك
الجنوبي» وجماهير الجنوب «بــدأت
ت ـع ــي نـ ـي ــات االحـ ـ ـت ـ ــال وم ــرت ــزقـ ـت ــه»،
مـ ـشـ ـيـ ـرًا إلـ ـ ــى أن ه ـ ـنـ ــاك اس ـت ـن ـهــاضــا
جماهيريًا وطنيًا «لتحرير الجنوب
م ــن االح ـ ـتـ ــال الـ ـسـ ـع ــودي اإلمـ ــاراتـ ــي

وإع ـ ـ ـ ـ ــادة الـ ـط ــاب ــع ال ــوطـ ـن ــي وإعـ ـ ـ ــادة
االعتبار للشراكة الجنوبي على أسس
يتوافق عليها أبناء الجنوب».
وجـ ــاءت ع ــودة ب ـحــاح إث ــر مـخــاضــات
ع ـ ــدة ع ــرف ـه ــا الـ ـجـ ـن ــوب ،ك ـ ــان أب ــرزه ــا
اشتباكات دارت بني مسلحي «الحراك
الـ ـجـ ـن ــوب ــي» و«ال ـ ـ ـقـ ـ ــاعـ ـ ــدة» م ــدع ــوم ــا
بــ«اإلصــاح» على خلفية احتجاجات
إصالحية على مطالب جنوبية بإقالة
نائف البكري .تــا ذلــك اجتماع عقده
ه ــادي ب ـق ـيــادات مــا يـسـمــى «املـقــاومــة
الـجـنــوبـيــة» مــن املــوالــن ل ــ«اإلص ــاح»
وأحزاب «اللقاء املشترك» ،أشاد خالله
ال ــرئ ـي ــس الـ ـف ــار بـ ــدورهـ ــم ف ــي عـمـلـيــة
«ت ـح ــري ــر ع ـ ـ ــدن» ،م ـش ـي ـرًا إلـ ــى أهـمـيــة
اس ـت ـم ــراره ــم ف ــي امل ـ ـعـ ــارك «لـتـحـقـيــق
تحرير بقية محافظات الشمال» ،وهو
ما يرفضه «الحراك الجنوبي» الذي ال
َ
يريد أن ُيــز ّج به في حــرب مع الشمال
خدمة ملشاريع قيادات حرب .1994

ّ
دمر عناصر «القاعدة»
أمس الكنيسة
الكاثوليكية وأحرقوها

وك ـش ـف ــت مـ ـص ــادر م ـط ـل ـعــة أن ه ــادي
أقـ ـن ــع الـ ـقـ ـي ــادات اإلص ــاحـ ـي ــة بـقـبــول
إق ــال ــة ال ـب ـكــري إلزال ـ ــة م ـخ ــاوف بـحــاح
م ــن س ـي ـط ــرة «اإلصـ ـ ـ ـ ــاح» ع ـل ــى ع ــدن
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السعودية تنتقم من الشيخ النمر بإعدام ابن شقيقه
ال ـت ـقــدم عـلــى م ـحــاور ع ــدة عـلــى طــول
ال ـج ـب ـه ــات ال ـ ـحـ ــدوديـ ــة ،وف ـ ــق خـطــط
يـ ـصـ ـفـ ـه ــا مـ ـ ـص ـ ــدر ع ـ ـس ـ ـكـ ــري ي ـم ـنــي
بــ«الــدقـيـقــة الـتــي تـهــدف إل ــى تحقيق
أكبر نتائج بأقل الخسائر» .ويضيف
املـ ـص ــدر« :نـ ـح ــرص بــأك ـبــر قـ ــدر على
أن تبقى معركتنا في حــدود إسقاط
املواقع العسكرية وإخماد املواقع التي
تنطلق منها النيران ،وخصوصًا أن
تقدمنا اليوم وصل إلى مدن سكنية،
ك ـمــا ه ــي ال ـح ــال ف ــي مــدي ـنــة الـخــوبــة
والربوعة».
وكان الفتًا حرص املقاتلني اليمنيني
على تجنب وصــول النيران واملعارك
إل ـ ـ ــى املـ ـ ــواقـ ـ ــع املـ ــدن ـ ـيـ ــة داخ ـ ـ ـ ــل امل ـ ــدن
السعودية ،حيث لم تسجل منذ بدء
ال ـع ـم ـل ـي ــات أي إص ــاب ــة ف ــي ص ـفــوف
املدنيني السعوديينأ على الرغم من
أن معظم املواقع املحررة التي يسيطر
عـلـيـهــا ال ـج ـيــش و«الـ ـلـ ـج ــان» تـشــرف
مباشرة على مدن مزدحمة بالسكان.
وت ـ ـ ـ ــواص ـ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــوة الـ ـ ـص ـ ــاروخـ ـ ـي ـ ــة
اليمنية استهداف املواقع العسكرية
الـ ـسـ ـع ــودي ــة ب ـم ـخ ـت ـلــف الـ ـص ــواري ــخ
والـ ـق ــذائ ــف امل ــدف ـع ـي ــة ،ح ـيــث ُسـجـلــت
عشرات االصابات الدقيقة في مواقع
جديدة ،منها ما ُيقصف ّ
للمرة األولى،
كاملوقع العسكري الواقع خلف موقع
«جوبح» في جيزان والــذي استهدف
بعشرين قــذيـفــة ،شــوهــدت على إثــره
نـ ـي ــران ك ـب ـي ــرة ت ـت ـصــاعــد م ــن امل ــوق ــع
وفــرار جماعي لآلليات والجنود من
امل ــوق ــع ،ك ــذل ــك ت ــم اس ـت ـه ــداف مــواقــع
عسكرية في محيط الخوبة وموقعي
ال ـ ـقـ ــرن وال ـ ـ ـ ــدود ب ــأك ـث ــر مـ ــن ع ـشــريــن
صاروخًا وقذيفة.

و«القاعدة»
تـمـهـيـدًا ل ـعــودتــه ،وم ــن نــاحـيــة أخــرى
ً
ن ــزوال عند رغبة اإلم ــارات التي تدعم
عـ ـ ــودة رئ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة املـسـتـقـيـلــة.
وب ـح ـس ــب امل ـ ـصـ ــادر ،فـ ــإن هـ ـ ــادي ق ــال
خ ــال االجـتـمــاع لـلـقـيــادات الجنوبية
اإلص ــاحـ ـي ــة إن «م ـ ــن ح ـ ــرر ع ـ ــدن هــو
صاحب الحق في تعيني قيادتها» في
إشارة إلى اإلمارات.
وعـلـمــت «األخـ ـب ــار» أن اجـتـمــاعــا آخــر
جرى مساء أمس ،بني هادي وقيادات
«امل ـق ــاوم ــة ال ـج ـنــوب ـيــة» ،خ ــرج بـنـقــاط
عدة ،أهمها :عودة هادي إلى العاصمة
عدن حيث ستتكفل املقاومة الجنوبية
بـ ـحـ ـم ــايـ ـت ــه .وامل ـ ــوافـ ـ ـق ـ ــة عـ ـل ــى «دم ـ ــج
امل ـقــاومــة» ب ـ «الـجـيــش الــوطـنــي» وفــق
اآللية التي وضعتها املقاومة في عدن.
وفتح باب التأهيل لشباب الجنوب في
املؤسسة العسكرية واألمنية ومنحهم
راتبًا شهريًا .وتوفير طائرات لنقل كل
الجرحى في الجنوب إلى كل من مصر
والهند والسودان .على أن تنقل طائرة
خاصة اليوم وفــد «املقاومة» إلــى أبو
ظبي.
من جهة أخــرى ،وبعدما شهدت عدن
خـ ــال ال ـش ـه ــري ــن امل ــاض ـي ــن عـمـلـيــات
اغ ـت ـيــاالت وسـحــل وقـتــل عـلــى الهوية
ســواء بحق شماليني أو بحق قيادات
في «الحراك الجنوبي» ،يواصل تنظيم
«ال ـقــاعــدة» مـمــارســاتــه اإلجــرام ـيــة في
عدن وبقية مدن الجنوب ومحافظاته
التي يسيطر على معظمها .وبعدما
ّ
دم ــر التنظيم وفـ ّـجــر ع ــددًا مــن القباب
واملـ ـ ـ ـ ــزارات ال ـص ــوف ـي ــة وق ـت ــل واع ـت ـقــل
ب ـ ـعـ ــض رج ـ ــاالتـ ـ ـه ـ ــاّ ،
دم ـ ـ ـ ـ ــر عـ ـن ــاص ــر
«ال ـق ــاع ــدة» أم ــس وأح ــرق ــوا الكنيسة
الـكــاثــولـيـكـيــة ف ــي مــديــريــة كــريـتــر في
محافظة عدن.

يضيق
ال يزال نظام آل سعود ّ
صدرًا يومًا بعد يوم بكل صوت
يشي بنفحة من الخروج عن
قوانين المملكة الجائرة ،ويتجرأ
على المطالبة بأدنى حقوقه
كإنسان .ويأتي تأييد المحكمة
العليا للقرار الصادر بإعدام علي،
ابن شقيق الشيخ المعارض،
المملكة
نمر النمر ،تأكيدًا لرغبة ّ
في استمرار قمعها لكل فكرة
خارجة عن نطاقها ،حتى ولو
بلغ ذلك معاقبة شاب بغية
االنتقام من عائلته
مريم عبدالله
انتهت آمــال عائلة محمد النمر بخالص
اب ـن ـه ــم ع ـل ــي وخـ ــروجـ ــه م ــن ال ـس ـج ــن مــع
إصــدار املحكمة العليا قــرارًا مؤيدًا لحكم
اإلعدام الصادر بحق علي ( 20عامًا) ،بعد
خـضــوعــه ملـحــاكـمــة ســريــة مـنــع فـيـهــا من
بمحام يدافع عن ابن السابعة
االستعانة
ٍ
عشرة لحظة اعتقاله.
ال ـح ـكــم ال ـن ـهــائــي ح ـســب وصـ ــف الـعــائـلــة
جــاء «نكاية» بهم ،خاصة حني نعرف أن
املحكوم عليه هو ابــن شقيق الشيخ نمر
النمر ،املعارض لحكم آل سعود ،املحكوم
هو اآلخر باإلعدام .وفيما أثار الحكم حالة
مــن الغضب الشعبي ،تـخــوف حقوقيون
من إقــدام السلطات السعودية على إعدام
النمر في غضون أيام قليلة.

وما يعزز نظرية االنتقام من العائلة غياب
أي تبرير من السلطات السعودية لعفوها
عن إرهابيني منتمني إلى تنظيم «داعش»
و«الـ ـ ـق ـ ــاع ـ ــدة» ،ف ـي ـمــا تـ ـط ــارد بـ ــا ه ـ ــوادة
ال ـن ـش ـطــاء ع ـ ُّلـ َـى خـلـفـيــة الـ ـح ــراك املـطـلـبــي
ال ـس ـل ـمــي .ال ــث ــغ ــر ال ـقــانــون ـيــة وال ـشــرع ـيــة
املحيطة بالقضية والتهم ال ــ 14املوجهة
إل ــى الـنـمــر (اعـتـقــل فــي  15شـبــاط ،)2012
أوض ـح ـت ـهــا ال ـعــائ ـلــة ف ــي عـ ــدة ت ـغــريــدات
عـلــى مــواقــع ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي .األب
والناشط محمد النمر وأم علي وشقيقه
بـ ــاقـ ــر ،ت ـ ـصـ ــدوا خـ ـ ــال األي ـ ـ ـ ــام امل ــاض ـي ــة،
لتوضيح مـجــريــات التحقيق ،مــع الطفل
ع ـلــي الـ ــذي أدخـ ــل إل ــى دار املــاح ـظــة في
الــدمــام لحظة اعتقاله ،عــاد معها َإلكمال
دراسته الثانوية لسنتني ،قبل أن ُينقل إلى
سجن املباحث ويتوقف مشواره املدرسي.
التحول األب ــرز فــي محاكمة علي أنها لم
تكن ســريــة كما أرادت السلطة ،إذ واكــب
ال ــوال ــد مـحـمــد الـنـمــر عـبــر صـفـحـتــه على
«تــوي ـتــر» ،مـجــريــات التحقيق وم ــا تبعه
تحت قوس العدالة املسخرة لتنفيذ أحكام
معلبة ومختومة من وزارة داخلية محمد
ُ
بــن نــايــف .الطفل الــذي اعتقل عبر دهسه
بواسطة سيارات مكافحة الشغب ،الحق
والده كشف طرق تلفيق التهم لعلي خالل
االس ـت ـج ــواب ،وك ـيــف ك ـتــب امل ـح ـقــق بـيــده
األسـئـلــة واألج ــوب ــة ،وبالقلم نفسه أجبر
الفتى التوقيع على ورقة اعترافاته .ليقف
بعدها املحقق بكل وقــاحــة أمــام القاضي
معتذرًا من ســوء خط املتهم خــال إحدى
جلسات املحاكمة الهزلية التي ضمن فيها
الجالد ساحة اللعبة القضائية ملصلحته.
ب ــاق ــر ال ـن ـم ــر ش ـق ـيــق امل ـع ـت ـقــل عـ ـل ــي ،نـقــل
لــ«األخـبــار» استغراب العائلة من الحكم،
رغــم توقعهم ذلــك بسبب الحكم املبدئي.
يـقــول بــاقــر« :توقعنا مــن املحكمة العليا

أن تـطـعــن الـحـكــم ال ـجــائــر ،ول ـكــن لألسف
ل ــم يـتـغـيــر شـ ــيء .أخ ــي ف ــي ال ـب ــدء مظلوم
وال ـلــه سـبـحــانــه وتـعــالــى لــن يـنـســاه ،وإن
أعدم فالله أرحم الراحمني» .وأكد باقر أن
العائلة ستستمر في اإلجراءات القضائية
بـضــرورة مراجعة القضية وع ــدم القبول
بالحكم النهائي.
وك ــان بــاقــر قــد كتب قبل فـتــرة مــن الحكم
ف ــي م ــدون ــة ،م ــا جـ ــرى ب ـعــد اع ـت ـق ــال علي
بثالثة أشـهــر .يـقــول« :زارت والــدتــي أخي
عـلــي فــي (دار األح ـ ــداث) فــي ال ــدم ــام ،وكــل

الحق والده كشف
طرق تلفيق التهم
وكيف كتب المحقق
بيده األسئلة واألجوبة

ما رأته الوالدة املفجوعة كان وجهًا مليئًا
بالكدمات ،إضافة إلى فقدان علي عددًا من
أسنانه وكسر فــي أنـفــه ،وكــان يعاني من
مشاكل في املسالك البولية وقال لوالدتي
إنــه ينزف دم أثناء التبول» ،وبالرغم من
شكوى األم لــم يعرض ابنها على طبيب
حتى آخر يوم له في دار «املالحظة».
خ ـضــع ع ـلــي ب ـعــدهــا لـجـلـســات س ــري ــة لم
يحضرها والده محمد وال محامي املتهم
نـفـســه ،لـتـنـقــل صـحــف ال ـن ـظــام ف ــي الـيــوم
التالي مجريات الجلسة والنطق بالحكم
االبتدائي بحق علي النمر.

أراد النظام السعودي أن يكون القاضي
والـحـكــم فــي قضية الـنـمــر ،لـفــق لــه التهم
الـ ـتـ ـعـ ـسـ ـفـ ـي ــة ب ـ ـعـ ــد ج ـ ـل ـ ـسـ ــات ال ـت ـح ـق ـي ــق
والتعذيب ،غيب العدالة وهو الذي يدعي
تطبيق الشريعة اإلســامـيــة ،لكن يومها
س ـق ـط ــت «شـ ــري ـ ـعـ ــة» الـ ـح ــاك ــم وش ــرع ـي ــة
املحاكمة .أرادت السلطة من طريق طاقمها
الـ ـقـ ـض ــائ ــي املـ ـمـ ـس ــك بـ ـخـ ـي ــوط ال ـق ـض ـيــة،
االستمرار في مسرحيته الهزلية ،مورس
ك ــل م ــا يـمـكــن أن يـخـطــر ف ــي ب ــال معذبي
السجون والتحقيقات في سبيل اإليقاع
بابن السابعة عشرة.
امل ـحــاك ـمــة امل ـخــال ـفــة ل ــأع ــراف وال ـقــوانــن
ال ــدول ـي ــة ،حـســب مـتــابـعــن ،ل ــم تـقــف عند
منع علي من التواصل مع محاميه طوال
ً
جـلـســات املـحــاكـمــة القليلة أص ــا مقارنة
بكثرة عــدد التهم امللفقة للنمر .وال طلب
املــدعــي الـعــام تنفيذ حــد الـحــرابــة باملتهم
امل ـغ ـي ــب ع ــن مـحـكـمـتــه قـ ـسـ ـرًا ،ل ــم يفصل
القاضي في خلفية القرار ـ الطفل ينتمي
إل ــى عــائـلــة مشاغبة وس ـيــرة عـمــه الشيخ
ن ـم ــر ال ـن ـم ــر ت ـش ـهــد ب ـه ــا س ــاح ــة امل ـحــاكــم
حتى اليوم .لتجيء جلسة النطق بالحكم
األخيرة والتي ّ
أقر فيها حكم اإلعدام على
أي ــدي ثــاثــة ق ـضــاة ،فــي محاكمة سقطت
قانونيًا وشرعيًا وأخالقيًا ،حسب تصريح
العائلة التي ال ترى في مجموع التهم ضد
ابنها ما يجعلها مساوية لحياته.
حوى ملف علي النمر االتهامي االنضمام
إلــى خلية إرهابية للعمل على تحريض
الناس على التظاهر وإثــارة الفتنة .وهي
تهم فضفاضة وجاهزة لكل من يخرج عن
محرمات الدولة السعودية .تقابلها أحكام
قراقوشية ضــد مطالبات أقلية مسلوبة
الحقوق ،توصم باإلرهاب عند كل تحرك،
س ـل ـطــة ن ـك ـلــت ب ـن ـش ـطــاء ح ـ ــراك الـشــرقـيــة
ورموزها.

العراق

الجعفري لقطر :العرب ال يغدرون ...وحذار اللعب بالنار
ّ
تتوضح يومًا بعد يوم معالم خريطة
الطريق التي رسمتها الواليات املتحدة
م ــن أجـ ــل «تـ ـح ــري ــر» األن ـ ـبـ ــار ،ان ـطــاقــا
مــن الـتــرتـيـبــات األمـيــركـيــة بــن قـيــادات
«سـنـيــة» وزع ـمــاء عـشــائــر وأطـ ــراف في
ال ـح ـكــومــة .وق ــد تــدخــل زي ـ ــارة مـحــافــظ
األن ـ ـبـ ــار ص ـه ـيــب الـ ـ ـ ــراوي الـ ــى أم ـيــركــا
فــي ه ــذا امل ـج ــال ،ذل ــك أن بـيــانــا ص ــادرًا
عــن دي ــوان املحافظة األن ـبــار ،أف ــاد بأن
الـ ــراوي غ ــادر بــروكـســل إل ــى واشـنـطــن،
بــالـتـنـسـيــق م ــع ال ـح ـكــومــة االت ـح ــادي ــة
فــي ب ـغ ــداد ،لـغــرض زي ــادة الــدعــم الــذي
تقدمه الواليات املتحدة للقوات األمنية
العراقية ومقاتلي العشائر في الحرب
ضد «داعش».
ي ــأت ــي ذل ـ ــك فـ ــي وق ـ ــت ف ـت ــح ف ـي ــه وزيـ ــر
الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري،
ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــار عـ ـ ـل ـ ــى قـ ـ ـط ـ ــر السـ ـتـ ـض ــافـ ـتـ ـه ــا
عناصر عــراقـيــة وصفها بـ«املشبوهة
وال ـ ـطـ ــائ ـ ـف ـ ـيـ ــة» ،وقـ ـ ـ ــال إن ـ ـهـ ــا «ت ـ ـحـ ــاول
تكريس الطائفية في العراق ،من خالل
اإللحاح على تناولها من زاوية شيعية
أو سنية».
وق ــال الـجـعـفــري ،فــي ح ــوار مــع «الـيــوم
الـســابــع»« :نــريــد عــاقــة مــع قطر تخدم
البلدين ،ولكن عندما تتدخل عن قصد
أو عن خطأ وغير قصد فــإن هــذا األمر
مرفوض».
وأض ـ ـ ـ ــاف« :نـ ـح ــن ال ن ـع ــان ــي م ــن أزم ــة
تعامل بــن األشـقــاء العراقيني الشيعة
والـ ـسـ ـن ــة .فـ ـه ــذا ال ـت ـك ــري ــس واإلل ـ ـحـ ــاح
عـلــى ت ـنــاول ال ـعــراق مــن زاوي ــة شيعية
أو سنية مــرفــوض ،س ــواء ك ــان بتبني
ح ـس ــاب ال ــوح ــدة
ش ـي ـعــة الـ ـعـ ــراق ع ـل ــى ّ
الــوطـنـيــة أو بتبنى ســنــة ال ـعــراق على
حساب الوحدة الوطنية».
ّ
وأضــاف« :إن من يريد أن يقف بجانب
ال ـش ـعــب ال ـع ــراق ــي عـلـيــه أن يـبـتـعــد عن
م ـســألــة ال ـع ـنــاويــن ال ـجــان ـب ـيــة وإي ـج ــاد

الجعفري :لم تعد الجامعة العربية بمستوى األحداث (األناضول)

شـ ــروخ ف ــي ال ـصــف الــوط ـنــي ال ـعــراقــى،
سـ ـ ـ ــواء كـ ــانـ ــت دولـ ـ ـ ــة ك ــأمـ ـي ــرك ــا ودول
ً
أوروبـ ــا أو دوال عــرب ـيــة» ،م ـشــددًا على
أن «كل الــدول من دون استثناء ،عليها
أال تلعب بــالـنــار ،ألن الــدخــول مــن هذه
البوابات سيؤدي إلى مشاكل ال طائل
من ورائها».
وردًا على ما تستفيده قطر ّ
مما تفعله
ف ــي ال ـع ــراق وم ـصــر ودول أخ ـ ــرى ،قــال
الجعفري إن «هذا النوع من التصرف ال
يفيد العالقات وال يفيد قطر تحديدًا»،
مضيفًا أن «حرمة الدول العربية أمانة
في أعناقنا جميعًا ،وإذا كنا نزعم أننا
عرب ،فالعربي عرف عنه أنه بعيد عن
الغدر فال يغدر».
وأشـ ــار وزي ــر الـخــارجـيــة ال ـعــراقــي إلــى
دعم اإلرهاب وتمويله من قبل البعض،
مشيرًا إلــى أن «طــريـقــة تعامل جماعة
داعـ ــش اإلره ــاب ـي ــة وس ـهــولــة ال ـتــدريــب
وان ـت ـقــال عـنــاصــرهــا مــن بـلــد إل ــى آخــر،

غادر محافظ األنبار إلى
واشنطن لزيادة الدعم الذي
تقدمه أميركا للقوات
األمنية ومقاتلي العشائر

ت ـك ـشــف ع ــن إمـ ـك ــان ــات دول تـ ـج ــاوزت
إمكانات املنظمة نفسها».
وانتقد الجعفري عدم فاعلية الجامعة
الـ ـع ــربـ ـي ــة ،وقـ ـ ـ ــال« :ل ـ ــم ت ـع ــد ال ـجــام ـعــة
الـعــربـيــة بمستوى األح ـ ــداث» ،مضيفًا
أن ـهــا «ك ــي ت ـكــون جــامـعــة عــربـيــة يجب
أن ت ـع ـ ّـب ــر عـ ــن ك ــام ــل الـ ـ ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة
األعـ ـض ــاء ،وال ـ ــدول الـعــربـيــة عـلـيـهــا أن

ّ
تعبر أيضًا عن الشعوب املمتدة ،ومن
غير الصحيح أن يكون هناك استئثار
أو يكون هناك تحكم من جانب دولة أو
دولتني أو حتى محور».
وفي السياق ذاته ،كشف وزير خارجية
«ال ـبــرملــان األم ـيــركــي ال ــدول ــي» واألم ــن
الـ ـ ـع ـ ــام ل ـل ـم ـن ـظ ـم ــة األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ل ــأم ــن
واملعلومات ،السفير هيثم أبــو سعيد،
عن لقاء ُ
سيعقد في عاصمة السعودية
ال ــري ــاض ،مـمــاثــل لـلـقــاء ال ــذي عـقــد في
الـعــاصـمــة الـقـطــريــة ال ــدوح ــة ،بحضور
شـ ـخـ ـصـ ـي ــات ع ـ ــراقـ ـ ـي ـ ــة ،وذل ـ ـ ـ ــك ل ـب ـحــث
ق ـض ـيــة م ـحــاف ـظــة األنـ ـب ــار إض ــاف ــة إلــى
تشكيل قوات شبه منفصلة عن القوات
العراقية ،يكون عناصرها مــن عشائر
املحافظة.
وقال أبو سعيد ،في بيان ،إنه «يجري
اإلعداد لهذا اللقاء املرتقب في الرياض،
ف ــي ال ـعــاص ـمــة األردن ـ ـيـ ــة ،وي ـن ـشــط في
ذلــك أحــد القناصل املعتمدين هـنــاك».
وأوضح أن «هذا اللقاء ُ
سيعتبر اللقاء
ال ـث ــان ــي ،ب ـعــد ال ــدوح ــة ،وسـيـبـحــث في
برنامج عمله قضية األنبار التي تعمل
عليها شـخـصـيــات عــراق ـيــة ،مـنــذ فترة
طويلة ،لجهة قيام قــوة عسكرية شبه
منفصلة ع ــن ال ـق ــوات ال ـعــراق ـيــة ،تحت
سقف الـقـضــاء على تنظيم داع ــش من
قبل العشائر».
وأشــار أبــو سعيد إلــى أن «تلك القوات
ُ
ُ
التي ستنشأ من مذهب واحــد ،تفضي
إل ـ ـ ــى إعـ ـ ـ ـ ــادة ه ـي ـك ـل ـي ــة ح ـ ـ ــزب ال ـب ـع ــث،
للتنسيق ال ـكــامــل مــع ق ــوات أمـيــركـيــة،
خـ ـص ــوص ــا عـ ـل ــى األرض الـ ـع ــراقـ ـي ــة،
وقوامها عشرة آالف جـنــدي» ،مضيفًا
أنـ ــه «س ـت ـق ــوم ت ـلــك الـ ـق ــوات األم ـيــرك ـيــة
ب ـت ـج ـه ـي ــز ه ـ ـ ــذا الـ ـجـ ـي ــش ف ـ ــي م ـن ـط ـقــة
األنـ ـب ــار ،ب ـكــامــل ال ـع ـتــاد والـتـجـهـيــزات
وتعمل تحت إمرتها مباشرة».
(األخبار)
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ً
«جهود» طوني بلير هباء منثورًا:
«ليست أكثر من لقاءات عالقات عامة»

فلسطين

ما إن وصلت كاميرات التلفاز
وعيون الصحافة إلى معرفة تفاصيل
الحوارات التي كانت تجري بين «حماس»
وإسرائيل ،بطريقة غير مباشرة ،حتى
ّ
تبين أن الطبخة ُعلم بها بعدما احترقت.
يبدو أن جهود طوني بلير ،مع الطرفين،
وصلت إلى حائط مسدود
غزة ــ زاهر الغول
م ــع أن م ـب ـعــوث «ال ـل ـج ـنــة الــربــاع ـيــة»
ال ـ ـسـ ــابـ ــق ،ط ــون ــي بـ ـلـ ـي ــر ،عـ ـم ــل عـلــى
أكثر مــن محور بــن حركة «حماس»
وإس ـ ــرائ ـ ـي ـ ــل ،رغ ـ ـ ــم غـ ـض ــب ال ـس ـل ـطــة
الفلسطينية الظاهري على ذلك ،فإن
جهوده لم تفلح ،برغم أنه حرص على
أال يـسـتـثـنــي م ـصــر ،بـصـفـتـهــا نقطة

إسرائيل
رغم ذلك
تدرسمنها مدّ
عدة مقترحات
قناة غاز إلى غزة
ً
التقاء بني األطــراف املختلفة ،وعامال
أساسيًا في إنجاح ما يمكن التوصل
ً
إلـ ـي ــه أصـ ـ ـ ــا .ف ـف ــي األيـ ـ ـ ــام امل ــاض ـي ــة،
ب ـ ــدأت مـ ـص ــادر فـلـسـطـيـنـيــة وأخـ ــرى
إسرائيلية تكشف عن إخفاق االتفاق
الــذي أعلنت «حـمــاس» بـصــورة شبه
رسمية رفضها إياه ،في ظل شروطه
غير املقنعة لها ،وأيضًا خشيتها من
ت ـكــرار سـيـنــاريــو أوس ـل ــو ،فـيـمــا تــرى
إس ــرائ ـي ــل ب ـح ــذر ضـ ـ ــرورة الـحـصــول
ع ـل ــى ه ـ ـ ــدوء ،ل ـك ــن م ــن دون اع ـت ــراف
أوروبي بالحركة.
وجـ ـ ــاء ف ــي ال ـص ـح ــاف ــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة
أن رئ ـي ــس ح ـكــومــة الـ ـع ــدو ،بـنـيــامــن

نتنياهو ،تراجع لعدة أسباب أهمها
«االعـ ـت ــراف ال ــدول ــي بـحــركــة إرهــابـيــة
ك ـ ـح ـ ـمـ ــاس» ،إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى ال ـت ـخ ــوف
م ــن إقـ ـ ــدام رئ ـي ــس ال ـس ـل ـطــة ،مـحـمــود
عـ ـب ــاس ،ع ـل ــى خـ ـط ــوات غ ــاض ـب ــة مــن
شأنها التأثير في االلتزامات األمنية
للسلطة فــي مناطق الضفة املحتلة.
وورد أيـ ـض ــا أن ث ـم ــة ت ـخ ــوف ــا عـلــى
مستقبل السلطة ،في حال قرر عباس
الرحيل.
ولكن ّ«حـمــاس» ال تــريــد ،فــي املقابل،
أن تــوقــع عـلــى ات ـفــاق ي ــؤدي بطريقة
مــا إل ــى إجـ ـ ــراءات تـفـصــل الـضـفــة عن
غـ ـ ـ ــزة ،مـ ـق ــاب ــل بـ ـع ــض ال ـت ـس ـه ـي ــات،
ً
ـا ما ّ
عبر عنه نائب رئيس
وهــو أصـ
املكتب السياسي للحركة ،موسى أبو
مرزوق.
وكـ ـ ــان م ـح ـلــل ال ـ ـشـ ــؤون ال ـع ـس ـكــريــة
في صحيفة «يديعوت أحــرونــوت»،
ألـيـكــس فـيـشـمــان ،قــد قــال فــي مقالة
له قبل أيام ،إنه «أثناء انعقاد نقاش
أمني موسع بقيادة نتنياهو ،قال
األخـيــر إن التعاطي مــع املقترحات
امل ـ ـقـ ــدمـ ــة (ط ـ ــون ـ ــي بـ ـلـ ـي ــر) س ـت ـك ــون
لـهــا آث ــار سـلـبـيــة قــد تــدفــع الــرئـيــس
م ـح ـم ــود عـ ـب ــاس إل ـ ــى االس ـت ـق ــال ــة».
وأضـ ــاف فـيـشـمــان« :م ـصــر مــارســت
ض ـغــوطــا ع ـلــى م ـفــاوض ـي ـنــا بـسـبــب
أنـ ـه ــم ل ــم ي ـت ـع ــاط ــوا م ــع م ـق ـتــرحــات
بـلـيــر امل ـقــدمــة لـتـثـبـيــت الـتـهــدئــة في
غــزة ،ولكن نتنياهو استجاب لتلك
الـضـغــوط ،فــي حــن أدرك ــت السلطة
الـفـلـسـطـيـنـيــة أن ـهــا م ـجــرد خ ــدع ــة...
إس ــرائ ـي ــل ل ــم تـعـتـبــر بـلـيــر وسـيـطــا،
والـلـقــاء ات التي أجــراهــا مع (خالد)
مشعل كــانــت عـلــى سبيل الـعــاقــات
العامة».
فــي املقابل ،قــال موسى أبــو مــرزوق
إن حــرك ـتــه ال ت ـجــري أي مـبــاحـثــات
م ــع ال ـجــانــب اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،مـضـيـفــا:
«أبـلـغـنــا موقفنا لـطــونــي بلير وكــل
مـ ــن ي ـ ـطـ ــرق ب ــابـ ـن ــا أن ـ ـنـ ــا لـ ــن ن ـك ــون

«حماس» أعلنت أنها ال تريد «أوسلو  »2وإسرائيل تتخوّف من االعتراف األوروبي بالحركة وتأثر السلطة (آي بي ايه)
اسـ ـتـ ـم ــرارًا ألوسـ ـل ــو ،ومـ ــا رف ـض ـنــاه
لغيرنا ال يمكن أن نقبله ألنفسنا».
وتــابــع« :قلنا وكــررنــا أكـثــر مــن مرة
إن أي ّتـثـبـيــت ل ــوق ــف إطـ ــاق ال ـنــار
الذي وقعناه مع جميع الفصائل في
القاهرة ّإبان الحرب على غزة ،2014
يـجــب أن يـكــون مـقــابــل فـتــح املـعــابــر
وإي ـ ـص ـ ــال كـ ــل م ـس ـت ـل ــزم ــات إعـ ـ ــادة
اإلع ـم ــار ،وكـســر الـحـصــار وتشغيل
امل ـطــار وب ـنــاء املـيـنــاء ال ـب ـحــري ،وأن
ي ـكــون ه ــذا األم ــر ف ــي س ـيــاق وطـنــي
وليس منفردًا».
ولكن أبو مرزوق رفض اإلفصاح عن
م ـب ــادرة بـلـيــر املـنـتـهـيــة بالتفصيل،
م ــع أنـ ــه أوضـ ـ ــح أن «اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــن
أع ـ ّـدوا خطة ملواجهة األزمــة في غزة
ووضع آليات جديدة في التعامل مع

املواطن الغزي ،ولكن يصعب تنفيذ
ت ـلــك ال ـخ ـطــة إال ب ـم ـســاعــدة الـسـلـطــة
ومـ ـص ــر» .وشـ ــرح أن ال ـخ ـطــة تـهــدف
إلى تحسني البنية التحتية وإنشاء
محطات لتحلية املياه ،وزيادة كمية
الكهرباء والغاز ،وفتح التصدير من
القطاع وإليه عبر دول العالم ،وكذلك
إقامة مناطق صناعية قــرب الجدار
الفاصل وإعــادة فتح معبر «املنطار
ـ كارني» ،وإعادة الوصل بني القطاع
واألراضي املحتلة عام 1948م.
فــي هــذا السياق (علي حـيــدر) ،كشف
مـصــدر إسرائيلي رفـيــع عــن أنـهــم في
تــل أبـيــب «يــدرســون بعمق» إمكانية
م ـ ّـد ق ـنــاة غ ــاز طـبـيـعــي ب ــن إســرائ ـيــل
وال ـق ـط ــاع ،م ــن أج ــل ح ــل أزم ــة الـطــاقــة
ال ـتــي يـعــانــي مـنـهــا األخ ـي ــر .وأوض ــح

مــوقــع «وال ـ ــا» ،ال ــذي وص ــف املـصــدر
بــامل ـط ـلــع ع ـل ــى ال ـت ـف ــاص ـي ــل ،أن ال ــذي
يـقــف وراء ه ــذه امل ـب ــادرة طــونــي بلير
ومـ ـع ــه االت ـ ـحـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ــي وم ـنـ ّـســق
شؤون املناطق اللواء يوآف مردخاي،
والـ ـط ــرف األه ـ ــم ه ــو «ق ـط ــر ال ـت ــي من
امل ـتــوقــع أن تــدفــع الـكـلـفــة ال ـتــي تـقــدر
بمليارات الدوالرات».
ول ـفــت «والـ ــا» إل ــى أن ــه فــي األس ـبــوع
املـ ــاضـ ــي تـ ــم ن ـش ــر خ ـب ــر عـ ــن ت ـمــويــل
قـ ـط ــري الق ـ ـتـ ــراح إق ــام ــة قـ ـن ــاة تــؤمــن
الـغــاز الطبيعي لـغــزة ،ووفــق املصدر
نفسه ،فــإن «نقل هــذا االقـتــراح حصل
على دعــم جـهــات أخ ــرى فــي املجتمع
الدولي ،ولكن إسرائيل لم تتخذ حتى
اآلن قــرارًا بتبنيه» .وأضــاف املصدر:
«إس ــرائ ـي ــل تـنـقــل حــالـيــا إل ــى الـقـطــاع

ماذا جرى مع «الجهاد اإلسالمي» في القاهرة؟
زي ــارة ثانية فــي أقــل مــن عــام لحركة
«ال ـج ـهــاد اإلس ــام ــي» إل ــى ال ـقــاهــرة،
ب ــوف ــد م ـث ـلــه األم ـ ــن الـ ـع ــام لـلـحــركــة،
رمـ ـ ـ ـض ـ ـ ــان ش ـ ـ ـلـ ـ ــح ،ونـ ـ ــائ ـ ـ ـبـ ـ ــه ،زي ـ ـ ــاد
ال ـن ـخــالــة ،وق ـ ــادة آخـ ـ ــرون .مـثــل امل ــرة
املاضية ،لم يخرج عن طرفي اللقاء
أي تصريحات بـشــأن النتائج التي
تــوصــا إل ـي ـهــا ،إن ك ــان ثـمــة نـتــائــج،
فـ ــي ظـ ــل أن الـ ـقـ ـض ــاي ــا الـ ـت ــي يـمـكــن
ال ـب ـحــث ف ـي ـهــا ،كـمـعـبــر رفـ ــح املـغـلــق

«ال يمكن أن نعيش في
جو يتسم باإلشكال مع
القاهرة»
والفلسطينيني األرب ـعــة املختطفني
وأزم ـ ــة امل ـصــال ـحــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ،لم
يطرأ عليها أي تغير.
ـدث م ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــدر ق ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــادي ف ــي
يـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ّ
غ ـ ـ ــزة ،ت ـح ــف ــظ ع ـل ــى ذك ـ ــر اس ـ ـمـ ــه ،أن
«ال ـج ـهــاد اإلس ــام ــي تـتـحــرك فــي كل
االتـ ـج ــاه ــات م ــن أجـ ــل رفـ ــع امل ـعــانــاة
عن الفلسطينيني ،وفي هذا السياق
ج ـ ـ ـ ــاءت زي ـ ـ ـ ـ ــارة األم ـ ـ ـ ــن ال ـ ـع ـ ــام إل ــى
مـصــر بــاعـتـبــارهــا مـفـتــاحــا أســاسـيــا
لـحــل أزمـ ــات غـ ــزة ،ال ـتــي ال يـمـكــن أن
تعيش فــي جــو يتسم بــاإلشـكــال مع
ال ـقــاهــرة» .وأوض ــح أن ه ــذه الــزيــارة
أتــت بعدما أج ــرت الـحــركــة فــي غــزة،
ع ــدة لـ ـق ــاءات م ــع مـخـتـلــف األطـ ــراف

الفلسطينية حــول مختلف عناوين
األزم ــة كالكهرباء واملعابر وجامعة
األقـ ـ ـص ـ ــى ،ومـ ـ ــن ق ـب ـل ـه ــا األزم ـ ـ ـ ــة مــع
«وكــالــة الـغــوث ـ ـ األون ـ ــروا» والـعــاج
في الخارج.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف املـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــدر« :فـ ـ ـ ـ ــي ب ـع ــض
ً
الـقـضــايــا وج ــدن ــا ح ـل ــوال وأخ ـ ــرى ال
ي ــزال العمل فيها قائمًا ومستمرًا...
املـشـكــات معقدة ومتشابكة ،ولكن
لنا رؤيتنا إزاء كــل التفاصيل ولنا
أيضًا طريقتنا في الحل أو على األقل
التخفيف من حدة تلك األزمات».
ولـ ـع ــل ال ـح ــدي ــث األخـ ـي ــر ع ــن زي ـ ــارة
رئـيــس ال ــوزراء البريطاني السابق،
ط ــون ــي ب ـل ـيــر ،إل ــى م ـص ــر ،بــالـتــزامــن
م ـ ـ ــع زيـ ـ ـ ــارتـ ـ ـ ــن ل ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـسـ ـلـ ـط ــة
الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـنـ ـي ــة ،م ـ ـح ـ ـمـ ــود ع ـ ـبـ ــاس،
وال ـ ـق ـ ـيـ ــادي املـ ـن ــاف ــس لـ ــه فـ ــي حــركــة
«ف ـ ـتـ ــح» ،م ـح ـم ــد دحـ ـ ـ ــان ،مـ ــع تـنـقــل
ال ـق ـيــادي ف ــي «ح ـم ــاس» مــوســى أبــو
مــزروق ،بني القاهرة وبـيــروت ،يثير
التساؤالت عن تزامن ذلك مع زيارة
وف ــد «ال ـج ـهــاد» وعــاقـتــه بالقضايا
املطروحة مؤخرًا ،كاملفاوضات غير
امل ـبــاشــرة بــن «ح ـم ــاس» وإســرائ ـيــل
ع ـ ـبـ ــر ب ـ ـل ـ ـيـ ــر ،أو م ـ ـش ـ ـكـ ــات «ف ـ ـتـ ــح»
الداخلية.
يــؤكــد املـ ـص ــدر ،الـ ــذي ت ـحــدث إلـيـنــا،
أن «مــا يجري ال يرقى إلــى مستوى
محادثات أو مفاوضات ،وهي أفكار
ش ـف ـي ـهــة ط ــرح ــت ع ـل ــى اإلخـ ـ ـ ــوة فــي
حماس ،ومن غير املعقول أن تدرس

الفصائل ،ونـحــن منها ،عــرضــا غير
واضح».
واسـ ـ ـت ـ ــدرك« :عـ ـم ــوم ــا ،فـ ــإن ال ـج ـهــاد
ترفض خطة بلير وتحذر منه وترى
أن خطته ترمي إلــى تثبيت احتالل
الضفة».
ّ
وبـشــأن اط ــاع «الـجـهــاد اإلســامــي»
عـلــى ه ــذه امل ـح ــادث ــات ومـجــريــاتـهــا،
ب ــاعـ ـتـ ـب ــار أن ـ ـهـ ــا الـ ـفـ ـصـ ـي ــل الـ ـث ــان ــي
ق ــوة ف ــي ال ـس ــاح ــة الـفـلـسـطـيـنـيــة في
غ ــزة ،ق ــال« :ن ـحــن وح ـم ــاس وجميع

الـ ـفـ ـص ــائ ــل ع ـل ــى تـ ــواصـ ــل م ـس ـت ـمــر،
وعقدت اجتماعات مكثفة بني قيادة
الحركتني على مستوى األمني العام
ون ــائ ـب ــه م ــن ج ـه ــة ،ورئـ ـي ــس املـكـتــب
السياسي لحماس األخ خالد مشعل
وال ــدكـ ـت ــور م ــوس ــى أبـ ــو مـ ـ ــرزوق في
الـ ـخ ــارج ،وأي ـض ــا ف ــي غ ــزة اجتمعت
قيادة الحركتني أكثر من مرة».
واس ـ ـت ـ ـطـ ــرد بـ ــال ـ ـقـ ــول« :خـ ـ ـ ــال ه ــذه
االجـتـمــاعــات ك ــان لـنــا تقييمنا لكل
االتصاالت التي تجري بني األطراف

ّ
عقد شلح اجتماعات عديدة مع مسؤولين مصريين وقيادات حمساوية (أرشيف)

األوروبية وحماس ،وهم يعون حجم
املـخــاطــر ...نقلنا لهم رأيـنــا لكن هذا
املـ ــوضـ ــوع وصـ ــل أصـ ــا إلـ ــى طــريــق
مسدودة ،ألن من يعرف طوني بلير
وم ـس ــاع ـي ــه ي ـف ـه ــم أس ـ ـبـ ــاب ال ــرف ــض
الفلسطيني».
وتــابــع« :إذا كــانــت األط ــراف الدولية
مـعـنـيــة بــال ـهــدوء فــانــه يـجــب عليها
الـ ـت ــوج ــه إل ـ ــى س ـب ــب امل ـش ـك ـل ــة وه ــو
االح ـتــال ال ــذي يـحــاصــرنــا ويعتدي
علينا ...ندافع عن أنفسنا ،ومطالب
رفــع الـحـصــار وفـتــح املـعــابــر مطالب
عــادلــة وإنـســانـيــة ،وغـيــر ال ـعــادل هو
أن تأتي األطراف الدولية لتطلب من
الفلسطيني ثمنًا لرفع العذاب عنه».
وعــن الحل البديل ،قــال الـقـيــادي ،إن
«الجهاد ترى ضرورة ملحة للتوافق
ال ــوطـ ـن ــي وع ـ ـ ــدم ال ـ ـت ـ ـفـ ــرد ،وخ ــاص ــة
أن م ـح ـي ـط ـنــا الـ ـع ــرب ــي واإلق ـل ـي ـم ــي
مشغول تمامًا عنا ،لذا يجب حل كل
اإلشكاالت بــدءًا من منظمة التحرير
وانتهاء بأصغر مصلحة أو هيئة أو
لجنة».
وأشار إلى أن حركته أكدت «ضرورة
ان ـ ـع ـ ـقـ ــاد اإلطـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـق ـ ـيـ ــادي امل ــؤق ــت
للمنظم وفتح كل امللفات على طاولة
ال ـ ـحـ ــوار ...ف ــي االتـ ـج ــاه اآلخـ ــر يجب
االنفتاح مجددًا على عاملنا العربي
واإلسـ ـ ــامـ ـ ــي ،ألنـ ـن ــا ب ـح ــاج ــة مــاســة
إلـ ــى ك ــل دعـ ــم يـعـيـنـنــا ع ـلــى ت ـجــاوز
األزمات».
زاهر...

الخميس  17أيلول  2015العدد 2694

العالم

17

االعتداءات اإلسرائيلية ...في سياقها اإلقليمي والدولي
ال ـ ـسـ ــوالر ،م ــن أجـ ــل ت ـش ـغ ـيــل مـحـطــة
ّ
الطاقة فيه ،لكن إحــدى مساوئ ذلك
فــي نـظــر األج ـهــزة األمـنـيــة أن ــه يمكن
لفصائل املـقــاومــة أن تستخدمه في
صناعة الصواريخ ،وهو ما ال يمكن
فعله مع الغاز الطبيعي».
على هذه الخلفيةّ ،
عبرت إسرائيل عن
استعدادها كي تفحص بعمق اقتراح
ن ـق ــل ال ـ ـغـ ــاز ال ـط ـب ـي ـعــي مـ ــن ال ـح ـقــول
البحرية التابعة لها إلى غزة ،بحجم
مليار متر مكعب فــي الـسـنــة .وتابع
املـســؤول أن جهات أمنية إسرائيلية
ط ــرح ــت ال ـف ـكــرة ع ـلــى ش ــرك ــات ال ـغــاز
كي تدرسها ،مع تقدير مفاده أن من
املمكن أن تتضاعف كميات الغاز في
املستقبل .لذلك ،من املتوقع أن يلتقي
م ــردخ ــاي م ــع امل ـب ـعــوث ال ـق ـطــري إلــى
غزة محمد العمادي ،مرة أخــرى ،في
األيام املقبلة.
وي ـ ـ ــدور ال ـح ــدي ــث ف ــي إس ــرائـ ـي ــل عــن
خـ ـي ــاري ــن :األول إقـ ــامـ ــة قـ ـن ــاة ل ـغــزة
تنطلق من حقل لفيتان وتصل إليها
ع ــن ط ــري ــق ال ـب ـح ــر .وال ـث ــان ـي ــة إقــامــة
ق ـنــاة غ ــاز مــن عـسـقــان إل ــى الـقـطــاع،
وتتصل بمحطات الطاقة في شمال
القطاع .وإذا ما تقرر في الواقع دفع
هذه الخيارات ،فإن جهات دولية مثل
قـطــر واالت ـح ــاد األوروب ـ ــي سيقدمان
تكاليف التمويل املالي .كذلك يتوقع
أن تظهر الــواليــات املتحدة اهتمامًا
بـ ـ ـه ـ ــذا امل ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــروع ،مـ ـ ــع أن امل ـم ـث ـل ــن
األمـ ـي ــركـ ـي ــن لـ ــم يـ ـش ــارك ــوا فـ ــي ه ــذه
االق ـتــراحــات والـطـلـبــات الـتــي وصلت
تل أبيب.
تعقيبًا على هــذه املعلومات ،أوضح
مكتب منسق ش ــؤون املـنــاطــق ،الــذي
يـتــرأســه م ــردخ ــاي ،أن «املـكـتــب يقود
ً
ع ـمــا أركــان ـيــا مــع وزارات الحكومة
االسرائيلية لــدراســة حلول محتملة
ألزمــات الطاقة في غزة ،بما فيها ّ
مد
قناة غاز طبيعي ...في النهاية يعود
القرار إلى املستوى السياسي».

وضع عربي ودولي يوجب
على إسرائيل حقًا أن تستغله.
من جانب ،هي تواصل
تحقيق واقع جديد في
القدس المحتلة ،وترفض اإلقرار
بانتصار األسير محمد عالن،
فتعيد اعتقاله إداريًا وتنقض
قراراتها القضائية
علي حيدر
يأتي االع ـتــداء اإلسرائيلي على املسجد
األق ـص ــى امـ ـت ــدادًا لـسـيــاســة الـ ـع ــدوان في
فلسطني املحتلة ،التي تأخذ عدة أساليب،
من االستيطان إلى هدم البيوت ومصادر
األراضي واالعتقاالت وسياسة التهويد.
مع ذلــك ،تتسم االعـتــداءات على األقصى
بكونها ترجمة لخلفيات وأيديولوجيات،
ال يختلف فيها العلماني الصهيوني عن
املتدين الصهيوني.
بـ ــدت إس ــرائ ـي ــل ف ــي خ ـطــوات ـهــا األخ ـي ــرة
كأنها انتقلت إلــى مرحلة جديدة بعدما
حـقــق ات ـفــاق أوس ـلــو هــدفــه اإلســرائـيـلــي،
وفي النهاية ال يختلف كثيرًا ما تحاول
اآلن فرضه فــي الـقــدس والضفة املحتلة،
وب ــن نـظــرتـهــا إل ــى الـصـيـغــة الــدائ ـمــة ملا
يسمى «الحل النهائي» .في هــذا املجال،
بلغت إسرائيل مرحلة متقدمة جدًا على
مستوى التغيير الجغرافي والديمغرافي
ف ــي الـ ـق ــدس ،ب ــل أن ـت ـجــت واق ـع ــا يصعب
العودة عنه ،من جهة تمحور الحدود بني
شرقي املدينة وغربها.
أيضًا ،في الضفة ،تدير السلطة الشؤون
املـ ــدن ـ ـيـ ــة ل ـغ ــال ـب ـي ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــن فــي
التجمعات السكانية الكبيرة ،أي مناطق
( Aو  ،)Bفـيـمــا تـسـيـطــر إس ــرائ ـي ــل على
بقية مناطق  ،Cخاصة بعدما نقلت عبء
وفــاتــورة إدارة املناطق الفلسطينية إلى
الدول املانحة ،بل باتت السلطة مسؤولة
أمامها عن فرض األمن ومنع أي محاولة
اس ـ ـت ـ ـهـ ــداف ل ـل ـم ـس ـت ــوط ـن ــن والـ ـجـ ـن ــود
امل ـح ـت ـلــن ،وال يـخـفــى أن رام ال ـل ــه تـقــوم
بالحد األقصى من الجهد وتحقق نتائج
«مذهلة» في هذا املجال.

لكن األهم أن األداء العمالني اإلسرائيلي
ال ي ـح ــدث ف ــي الـ ـف ــراغ ،وال ي ـصــح حصر
رب ـط ــه ب ـح ـســابــات سـيــاسـيــة داخ ـل ـيــة أو
اعـ ـتـ ـب ــارات ح ــزب ـي ــة فـ ـق ــط ،ب ــل ي ــأت ــي فــي
ظــل إج ـم ــاع جــديــد ف ــي إســرائ ـيــل يتعلق
ٍّ
بــال ـق ـض ـيــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة .وأبـ ـ ـ ــرز ت ـجــل
لهذه الحقيقة أن القضايا املتفرعة على
ال ـق ـضــايــا الـفـلـسـطـيـنـيــة ل ــم ت ـعــد تـقـ ّـســم
املـجـتـمــع اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،أو ع ـلــى األقـ ــل ال
تشكل انقسامًا حادًا فيه.
أم ــا م ــا ي ـجــري ف ــي األق ـص ــى اآلن ،فليس
سوى ترجمة لسياسة عدوانية مدروسة
األهـ ـ ــداف تـنـطـلــق م ــن رؤيـ ــة م ـح ــددة إلــى
ال ــواق ــع اإلقـلـيـمــي وال ــدول ــي ،ل ــذا ال يمكن
فصلها عــن الـبـيـئــة االسـتــراتـيـجـيــة ومــا
تنطوي عليه من تهديدات وفــرص .ومن
أبرز العوامل التي شجعت إسرائيل على
ه ــذه ال ـخ ـط ــوات ،أن الـثـمــن األم ـن ــي ال ــذي
تدفعه بات يمكن التعايش معه ،وخاصة
عندما لم تتحرك الضفة في ذروة املجازر
التي ارتكبها جيش العدو في غزة السنة
امل ــاض ـي ــة ،واألم ـ ــر ن ـف ـســه يـنـسـحــب على
الثمن األمني الذي قد يدفع من جهة غزة،
فــي ظــل مـعــادلــة ال ــردع القائمة ،وظــروف
القطاع املعروفة.
ك ــذل ــك ل ــم ت ـخــف إس ــرائ ـي ــل ن ـظــرت ـهــا إلــى
انهيار النظام العربي القديم ،وما ينطوي
عليه من تهديدات وفرص بالنسبة إليها.
مع ذلك ،ال تزال املنطقة العربية ّ
تمر بحالة
مخاض عسيرة ال يبدو أنها سترسو في

وغير تناسبية ،فــإن الــواقــع أنــه ال توجد
نيات أميركية أو أوروبية جدية للضغط
على إسرائيل .ضمن اإلطــار نفسه ،تبرز
حقيقة أن املـعــادلــة التي كانت مطروحة
على إسرائيل خــال التسعينيات ،وهي
أنــه مــن أجــل الــدخــول فــي الـســوق العاملية
وتجنيد االسـتـثـمــارات وإن ـهــاء املقاطعة
العربية فــإن عليها عقد اتـفــاقــات ســام،
ليست قــائـمــة ،فـهــي اآلن بــاتــت ج ــزءًا من
االق ـت ـصــاد ال ـعــاملــي دون ال ـح ـصــول على
بـطــاقــة ال ــدخ ــول (الـتـســويــة الـنـهــائـيــة مع
الفلسطينيني) ،بــل وص ــل األم ــر برئيس
حكومة العدو ،نتنياهو ،إلى اإلعالن مرارًا
عن وجود فرصة لعقد تحالفات مع دول
عربية خليجية ،من دون دفع أثمان تتصل
بالقضية الفلسطينية ،وذلك على خلفية
«املصالح املشتركة القائمة على مواجهة
التهديدات املشتركة» بني الطرفني .ويوم
أمــس ،قــال نتنياهو إنهم سيذهبون إلى
«تشديد العقوبات بحق راشقي الحجارة
«سي َ
في مجاالت عدة» ،كذلك ُ
بحث تعديل
قــواعــد االش ـت ـبــاك» .وأضـ ــاف« :ستفرض
غ ــرام ــات ك ـب ـيــرة ع ـلــى ال ـقــاصــريــن الــذيــن
يــرت ـك ـبــون م ـثــل ه ــذه الـ ـتـ ـج ــاوزات وعـلــى
أهاليهم» ،ألنــه «عشية العام (اليهودي)
الـجــديــد ثبت مـجــددًا أن الـحـجــارة يمكن
أن تقتل» .وأعلن مرة أخرى أن «إسرائيل
تتمسك بالوضع القائم في جبل الهيكل
(امل ـس ـجــد األقـ ـص ــى) ،ولـكـنـهــا ل ــن تسمح
ملثيري الشغب بمنع زيارات (اقتحامات)
يهود للموقع».
فـ ــي سـ ـي ــاق آخـ ـ ــر ال يـ ـق ــل إشـ ـك ــالـ ـي ــة عــن
موضوع األقصى ،أفادت مؤسسة «مهجة
ّ
ال ـقــدس ،ب ــأن الـعــدو تنصل مــن تعهداته
بــاإلفــراج عــن األسـيــر محمد ع ــان ،الــذي
أضرب أخيرًا نحو شهرين عن الطعام.
وقــالــت إن جهاز املـخــابــرات اإلسرائيلي،
أخ ـ ـ ـبـ ـ ــر مـ ـ ـح ـ ــام ـ ــي عـ ـ ـ ـ ــان أنـ ـ ـ ـ ــه س ـي ـك ـم ــل
أم ـ ــر االعـ ـتـ ـق ــال اإلداري ال ـ ـصـ ــادر بـحــق
ع ـ ــان ،ب ـعــدمــا عـلـقـتــه «امل ـح ـك ـمــة الـعـلـيــا
اإلســرائ ـي ـل ـيــة» ن ـظ ـرًا إل ــى خ ـطــورة وضــع
عالن الصحي ،الذي يبدو أنه تحسن وهو
ما دفع إلى تجديد أمر اإلداري بحقه ،مع
أنه كان من املقرر أن ينتهي في الرابع من
تشرين الثاني املقبل.
وقــالــت مـصــادر صحافية إن عــان أعلن
إض ــراب ــه مـ ـج ــددًا ،ب ـعــد وقـ ــت قـصـيــر من
إعادة اعتقاله إداريًا.

املدى املنظور على صيغة نهائية.
ف ــي ظ ــل ه ــذا ال ــواق ــع ،الـ ــذي تـنـشـغــل فيه
الـشـعــوب واألنـظـمــة بــأولــويــات وقضايا
أب ـ ـعـ ــد م ـ ــا ت ـ ـكـ ــون ع ـ ــن ق ـض ـي ــة فـلـسـطــن
وشعبها ،تجد إسرائيل فيه فرصًا كثيرة
لفرض وقائع جديدة ،على أمل أن تصبح
ن ـهــائ ـيــة ،ث ــم م ــواص ـل ــة تــزخ ـيــم سـيــاســة
الـتـســويــف فــي عملية الـتـســويــة ،خاصة
أن تــل أبـيــب بــاتــت تتمسك اآلن بنظرية
غـيــاب ثقتها فــي ق ــدرة األنـظـمــة العربية
عـلــى حـمــايــة أي اتـفــاقـيــة تـتــوصــل إليها
مع السلطة ،حتى تنسحب بموجبها من
الضفة ،التي تشكل عمقًا استراتيجيًا من
منظور أمن قومي إسرائيلي.
وبــرغــم كــل االنـتـقــادات الـتــي قــد توجهها
الدول العظمى إلى السياسة اإلسرائيلية،
ومنها ما أخذ شكل «التعبير عن القلق»
وآخــر يتحدث عــن استخدام قــوة مفرطة

وصل األمر بنتنياهو
إلى اإلعالن عن فرصة
لعقد تحالفات مع دول
عربية خليجية

أنتجت إسرائيل واقعًا يصعب العودة عنه في القدس (آي بي ايه)

تقرير

خامنئي :احذروا اختراق أميركا لمراكز صنع القرار في إيران
ّ
حـ ـ ـ ــذر امل ـ ــرش ـ ــد األعـ ـ ـل ـ ــى ل ـل ـج ـم ـه ــوري ــة
اإلس ــامـ ـي ــة فـ ــي إيـ ـ ـ ــران آي ـ ــة الـ ـل ــه عـلــي
خــامـئـنــي ،أم ــس ،مــن «التغلغل الثقافي
والسياسي» األمـيــركــي ،فــي وقــت أعلن
فيه نائب قائد الـحــرس الـثــوري حسني
سـ ــامـ ــي ،أن إيـ ـ ـ ــران ت ـم ـل ــك ص ــاروخ ــا
ب ــال ـس ـت ـي ــا م ـن ـق ـط ــع ال ـن ـظ ـي ــر ال ي ـم ـكــن
التصدي لــه ،نافيًا كذلك أن يكون قائد
فيلق «القدس» قاسم سليماني قد زار
روسيا.
وخ ــال اسـتـقـبــالــه ق ــادة وك ـ ــوادر ق ــوات
ح ــرس ال ـث ــورة فــي حسينية الخميني،
قــال خامنئي إن «التغلغل االقتصادي
واألمـ ـنـ ــي ي ـح ـظــى بــأه ـم ـيــة أقـ ــل مـقــابــل
التغلغل الفكري والثقافي والسياسي»،
مـضـيـفــا أن «ح ــرس ال ـث ــورة اإلســامـيــة
قادر على التصدي للتغلغل األمني».
ورأى خــامـنـئــي أن «األعـ ـ ــداء ي ـحــاولــون
النفاذ إلى مراكز اتخاذ القرارات ،وإذا لم
ينجحوا في ذلك فسيحاولون النفاذ إلى
مــراكــز صنع ال ـق ــرارات» .وأكــد ضــرورة
أن «تـكــون األع ــن املـبـصــرة للمسؤولني
االقـتـصــاديــن مفتوحة ملــواجـهــة النفاذ
االق ـت ـص ــادي» ،م ـشــددًا عـلــى أن «ال ـعــدو
يسعى أيـضــا مــن أجــل الـنـفــاذ الثقافي

ويريد النيل من املعتقدات التي يرتكز
املجتمع عليها».
وقــال« :يــريــدون أن يبقى الشعب نائمًا
وب ـعــد عـشــر س ـن ــوات ،عـنــدمــا لــن أكــون
مــوجــودًا ،سيحاولون تحقيق أهدافهم،
ل ـكــن امل ـس ــؤول ــن وال ـش ـعــب ل ــن يسمحا
ب ــذل ــك» ،مــوض ـحــا أن «األع ـ ـ ــداء حـيـنـمــا
يرون أنفسهم عاجزين عن التوغل في
مــراكــز اتـخــاذ ال ـقــرار ،يـحــاولــون التأثير
عـلـيـهــا وحـي ـن ـمــا ت ـك ــون ال ـب ــاد مـتــأثــرة
بــالـنـفــوذ الـسـيــاســي ،فحينها ستكون
حركتها وتوجهاتها متطابقة مــع كل
ما يمليه عليها املستكبرون».
وأش ــار خــامـنـئــي إل ــى أن «ال ـعــدو حــاول
ب ـك ــل م ــا ل ــدي ــه ،ال ـت ـغ ـل ـغــل ال ـث ـق ــاف ــي مــن
خـ ــال املـ ـس ــاس ب ــامل ـع ـت ـق ــدات ال ـس ــائ ــدة
ف ــي املـجـتـمــع وال ـع ـمــل ع ـلــى تـغـيـيــرهـ ّـا».
ورأى أن «ه ــدف ال ـع ــدو ه ــو أن يتخلى
اإليرانيون عن مثالهم الثوري ويفقدون
قــوتـهــم» .وأش ــار إلــى أن «شـعــار إرســاء
الــديـمــوقــراطـيــة فــي املـنـطـقــة ،ال ــذي رفعه
األمـيــركـيــون ،قــد تـحــول الـيــوم إلــى أكبر
امل ـش ــاك ــل بــال ـن ـس ـبــة إل ـي ـه ــم ،ألن الـ ــدول
األكثر رجعية وديكتاتورية في املنطقة
ت ـ ــواص ـ ــل ج ــرائـ ـمـ ـه ــا بـ ــدعـ ــم وإس ـ ـنـ ــاد

س ـل ـي ـم ــان ــي ،ق ــد ق ـ ــام بـ ــزيـ ــارة روسـ ـي ــا،
أميركي».
ّ
من جهته ،أكد الرئيس حسن روحاني م ـع ـت ـب ـرًا ذلـ ــك «ح ــرب ــا ن ـف ـس ـيــة يـشــنـهــا
أن «الضغوط املضاعفة التي تحملتها األميركيون إلثارة الشكوك».
إي ـ ـ ــران ،ب ـع ــد ان ـت ـص ــار ال ـ ـثـ ــورة ،وك ــذل ــك وردًا على أحــد األسـئـلــة ،نفى سالمي،
ال ـع ـق ــوب ــات وإغـ ـ ــاق األب ـ ـ ــواب ف ــي وج ــه
الشعب اإليــرانــي ،زادت مــن عزيمة هذا
الـشـعــب» .وق ــال أم ــام مــؤتـمــر الـشــركــات
العاملة فــي مجال السالمة ،إن «جميع
ال ـع ـقــوبــات وال ـض ـغــوط ضــاعـفــت إرادة نفى سالمي زيارة
وعـ ــزم الـشـعــب اإلي ــران ــي امل ـحــب لــوطـنــه سليماني لروسيا ،مشيرًا
واملـحــب للعلم ليبلغ مكانته الـتــي
تليق إلى أنها حرب أميركية
ش ــار إل ــى أن «أح ــد امل ـبــادئ التي
ب ــه» .وأ
ل ــم ن ـت ـخـ ّـل عـنـهــا ط ـ ــوال  23ش ـه ـرًا مــن نفسية إلثارة الشكوك
املفاوضات ،كان عدم التراجع عن النمو
العلمي وتـطــويــر التكنولوجيا الـنــوويــة
السلمية».
في غضون ذلك ،أعلن نائب القائد العام أي ـض ــا ،وج ــود ق ــوات ال ـح ــرس ،بـصــورة
لـقــوات الـحــرس الـثــوري حسني سالمي م ـب ــاش ــرة ،ف ــي س ــوري ــا ،وق ـ ــال« :يـمـكــن
أن «إي ـ ـ ــران ت ـم ـلــك ص ــاروخ ــا بــالـسـتـيــا ت ـصـ ّـور حــالـتــن لـهــذا األم ــر ،األول ــى هي
منقطع النظير ،وال يمكن التصدي له» ،أن لنا وجــودًا في سوريا والـعــراق ،وأن
مضيفًا أنه «ربما تملك روسيا وأميركا األميركيني عــاجــزون عــن رؤيـتـنــا ،بكل
ادع ــاءاتـ ـه ــم ،ف ــي امل ـج ــال االس ـت ـخ ـبــاري
منه فقط».
وفي مقابلة مع التلفزيون اإليراني ،نفى واالستطالعي ،وإما أننا غير موجودين
ســامــي أن يـكــون قــائــد فيلق «الـقــدس» م ـ ـبـ ــاشـ ــرة ف ـ ــي هـ ــذيـ ــن الـ ـبـ ـل ــدي ــن وه ــو
ال ـتــابــع ل ـل ـحــرس الـ ـث ــوري ،الـ ـل ــواء قــاســم ال ـص ـح ـيــح» .وأوض ـ ــح أن «ال ــوج ــود في

ســوريــا هــو فــي امل ـجــال االس ـت ـشــاري»،
م ـعــربــا ع ــن اع ـت ـق ــاده ب ــأن «ع ـل ـي ـهــم هم
أنفسهم التصدي لألعداء بقواتهم».
مــن جـهــة أخ ــرى ،قــال ســامــي« :نــراقــب
جميع التحركات ليل نهار فــي الخليج
وبحر عمان وقسم من املحيط الهندي
ون ــرص ــد أي مـ ـك ــان ي ــرتـ ـب ــط ،ب ـص ــورة
مـ ـب ــاش ــرة أو غـ ـي ــر م ـ ـبـ ــاشـ ــرة ،بــأم ـن ـنــا
الـ ـق ــوم ــي» .وأكـ ـ ــد أن «امل ــراقـ ـب ــة ت ـجــري
بـ ــواس ـ ـطـ ــة ال ـ ـ ــدوري ـ ـ ــات االسـ ـتـ ـخـ ـب ــاري ــة
األمـ ـنـ ـي ــة والـ ـ ـط ـ ــائ ـ ــرات مـ ــن دون ط ـي ــار
وال ـ ـ ــرادارات الـحــديـثــة واألدوات املـعـقــدة
لـلـحــرب اإللـكـتــرونـيــة» .وأوض ــح أن «أي
قــاعــدة جــويــة أميركية يمكن طائراتها
ال ــوص ــول إل ــى س ـمــاء إي ـ ــران وحــامــات
طائراتها ،هي في مرمى صواريخ إيران
البالستية البالغة الدقة واملنقطعة النظير
وطائراتها من دون طيار».
وفــي مــا يتعلق بــالـقــدرات الصاروخية،
أوضح سالمي أنه «ليس هناك أي قيود
على إطالق الصواريخ على أي عدد من
األه ـ ـ ــداف» ،مـضـيـفــا أن «هـ ــذه ال ـق ــدرات
جاهزة دائمًا أينما اقتضى األمر ،سواء
بصورة سرية أو علنية».
(األخبار)
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الجزائر

ّ
تقشف جديد في نثريات
المسؤولين والوزارات

◄ وفيات ►
ولده :رمزي قربان وعائلته
بناته :تاتيانا زوجة سعيد سماحه
وعائلتها
جـ ــومـ ــانـ ــا زوج ـ ـ ـ ــة سـ ــامـ ــي ال ـ ـخـ ــراط
وعائلتها
م ـ ــري ـ ــان ـ ــا زوجـ ـ ـ ـ ــة ع ـ ــزي ـ ــز م ـج ــاع ــص
وعائلتها
أشقاؤه :ميشال قربان وعائلته
حنا قربان وعائلته
جوزف قربان وعائلته (في املهجر)
نصري قربان وعائلته
عائلة املرحوم توفيق قربان
وعــائــات :قــربــان ،سـمــاحــه ،الـخــراط،
مجاعص ،معلوف ،ريــاشــي ،وعموم
عائالت الخنشارة والـجــوار وجميع
أنسبائهم في الوطن واملهجر ينعون
إل ـي ـك ــم ب ـم ــزي ــد م ــن األسـ ـ ــى فـقـيــدهــم
الغالي املرحوم
فؤاد سالم قربان
امل ـن ـت ـق ــل إلـ ـ ــى رحـ ـمـ ـت ــه تـ ـع ــال ــى ي ــوم
اإلث ـنــن ال ــواق ــع فـيــه  14أي ـلــول 2015
متممًا واجباته الدينية.
تـقـبــل ال ـت ـع ــازي ال ـي ــوم الـخـمـيــس 17
الجاري في صالون كاتدرائية النبي
ً
ابتداء من الساعة
إلياس ،الخنشارة
ال ـحــاديــة ع ـشــرة قـبــل الـظـهــر ولـغــايــة
ً
مساء.
السابعة
لكم من بعده طول البقاء

ذكرى أسبوع
لم يتفاعل الناس مع دعوة الحكومة إلى إيداع األموال في البنوك (أرشيف)

الجزائر ــ آدم الصابري
ي ـب ــدو أن األزمـ ـ ــة االق ـت ـص ــادي ــة الـتــي
أصــابــت الـجــزائــر بعد انهيار أسعار
النفط وتهاوي قيمة العملة الوطنية،
ً
أربـكــت السلطات الـتــي لــم تجد حــا،
على ما يبدو ،إال أن تطالب وزراءها
وك ـ ــوادره ـ ــا ب ـتــرش ـيــد ال ـن ـف ـق ــات ،فــي
محاولة لجلب انتباه املواطنني الذين
لم يتجاوبوا مع تعليمات الحكومة
ووزارة املــال ـيــة ال ـتــي تـمـنــع التعامل
املـ ـب ــاش ــر بـ ـ ــاألمـ ـ ــوال بـ ــن الـ ـش ــرك ــات
وال ـ ـت ـ ـجـ ــار ،والـ ــداع ـ ـيـ ــة إل ـ ــى ض ـ ــرورة
ً
اكـتـنــاز األمـ ــوال فــي الـبـنــوك ب ــدال من
البيوت.
وق ــد وج ــه ال ــوزي ــر األول ،عـبــد املــالــك

ُع ّمم تقليل
السفريات واقتصار
تذاكر الدرجة األولى
على الوزراء
سـ ـ ـ ــال ،قـ ـب ــل ي ـ ــوم ـ ــن ،م ــراسـ ـل ــة إل ــى
ال ــوزراء يدعوهم فيها إلــى تخفيض
الـنـفـقــات بـشــأن الــرحــات واستعمال
الهواتف وهدايا نهاية السنة .وجاء
فــي مـحـتــوى املــراس ـلــة ،وه ــي الثانية
مـ ــن ن ــوعـ ـه ــا فـ ــي شـ ـه ــري ــن ووصـ ـل ــت
«األخـ ـب ــار» نـسـخــة عـنـهــا ،أن الـ ــوزراء
مــدعــوون إل ــى تخفيض الـنـفـقــات في
كــل مــا يتعلق بــأمــور تسيير الــدوائــر
الـ ــوزاريـ ــة م ــن ال ـنــاح ـيــة امل ــال ـي ــة ،ب ــدءًا
ً
مـ ــن االت ـ ـص ـ ــاالت ال ـه ــات ـف ـي ــة وص ـ ــوال
إلـ ــى ال ـت ـن ـقــات ال ـخ ــاص ــة بــال ـجــوالت
والتفتيش في واليات البالد.
ومــن النقاط التي أوصــى بها ســال:
تـقـلـيــص نـفـقــات ال ـكــراجــات الـخــاصــة
بـ ــال ـ ـس ـ ـيـ ــارات ب ـن ـس ـب ــة  ،%50وذل ـ ــك
ً
بإعطاء أولوية لصيانة العربات بدال
من شراء أخرى جديدة ،وكذلك يجب
حجز تذاكر اقتصادية للطيران لسفر
أي مــن كـ ــوادر ال ـ ــوزارة ،بـيـنـمــا تبقى
تذاكر الدرجة األولى للوزراء فقط.
وكانت وزارة املالية قد أرسلت مذكرة
توجيهية إلــى ال ــوزارات بشأن إعــداد
قــانــون املــالـيــة لـعــام  .2016وف ــي هــذه
املــذكــرة ،كتبت أن «عــامــات التحذير

مـ ــن ال ـب ـي ـئ ــة االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ال ـص ـع ـبــة
عــززت الدعوة إلى أن تكون الحكومة
أكثر حــذرًا في آفــاق التزام امليزانية».
كذلك كان الوزير األول قد أمر أعضاء
الـحـكــومــة والـ ــوالة بتأجيل املـشــاريــع
الـ ـت ــي لـ ــم ت ـط ـل ــق بـ ـع ــد ،مـ ــع إل ــزام ـه ــم
باستخدام املواد املصنعة وطنيًا في
ورشات الصفقات العمومية .والالفت
أنه في خضم هذه القرارات تقرر ّ
الحد
مــن التنقالت الرسمية إلــى الـخــارج،
وتقليص التكفل بــالــوفــود األجنبية
إال في حالة التمثيل القصوى.
ه ــذه اإلجـ ـ ـ ــراءات الــرس ـم ـيــة تــوازي ـهــا
دعــوة املــواطـنــن إلــى ض ــرورة اكتناز
ً
أموالهم في البنوك بدال من البيوت،
كــذلــك ج ــرى تـقــديــم وع ــود بـمـنــح من
يضع أمواله في البنك بفوائد سنوية
وعدم مساءلتهم عن مصدر األموال،
بل ترك املتهربني منهم من الضرائب،
وهـ ـ ــو مـ ــا ي ـت ـن ــاف ــى مـ ــع ت ـص ــري ـح ــات
سابقة تـقــول إن العملية تـهــدف إلى
محاربة تبييض األموال.
مـ ــديـ ــر مـ ــركـ ــز «ال ـ ـ ــرائ ـ ـ ــد ل ـ ـلـ ــدراسـ ــات
االستراتيجية» ،سليمان شنني ،قال
إن «الـجــزائــريــن ال يـثـقــون ببنوكهم
بعد سلسلة الفضائح الـتــي هزتها،
خ ـ ــاص ـ ــة مـ ـ ــا يـ ـ ـع ـ ــرف بـ ـقـ ـضـ ـي ــة ب ـنــك
الخليفة ،ال ــذي لــم يتمكن املكتنزون
(املــودعــون) فيه إلــى حـ ّـد الساعة من
استعادة أموالهم ،رغــم إغــاق البنك
بعد إفالسه منذ سنوات» .واستدرك
شنني« :كان من األجدر فتح حوار مع
مختلف األطراف املعنية للخروج من
األزمة ،ألن القرار من غير الواضح هل
هو اقتصادي أو سياسي؟».
أما الخبير االقتصادي رضا بودراع
الـحـسـيـنــي ،ف ـقــال إن ال ــدول ــة أخفقت
ط ـ ــوال  15س ـنــة ح ـص ـلــت ف ـي ـهــا على
سيولة مالية تاريخية بأكثر من 950
مليار دوالر ،لم تحقق خاللها الحد
األدنــى من التنمية .وعـ ّـدد الحسيني
بعض الحلول التي منها «استعادة
األم ــوال املهربة ،وتغليظ النصوص
ال ـق ـض ــائ ـي ــة الـ ـت ــي خ ـف ـض ــت اع ـت ـب ــار
اخـتــاس امل ــال الـعــام مــن جريمة إلى
جنحة».
رغـ ــم ذل ـ ــك ،يـ ــرى م ــراق ـب ــون أن لـجــوء
ال ــدول ــة إلـ ــى هـ ــذه ال ـت ـع ـل ـي ـمــات بحق
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء خ ـ ـطـ ــوة م ـ ـح ـ ـمـ ــودة ،وه ــي
ل ـت ـش ـج ـي ــع الـ ـشـ ـع ــب عـ ـل ــى ال ـت ـق ـشــف
واالسـ ـتـ ـج ــاب ــة ل ـ ــإج ـ ــراءات امل ـت ـخــذة
ملــواج ـهــة االزم ـ ــة ،خــاصــة بـعــد غـيــاب
الـتـفــاعــل مــع دع ــوة وزي ــر املــالـيــة إلــى
إيداع األموال في البنوك.

تصادف اليوم الخميس الــواقــع فيه
 17أيـلــول  2015ذكــرى مــرور أسبوع
على وفاة فقيدتنا الغالية املرحومة
الحاجة أميرة حسن مقلد
زوجة :محمد سمير الخنسا
أوالدها :علي ،روان ،جواد وحسني
أش ـ ـقـ ــاؤهـ ــا :س ـم ـي ــر ،ال ـع ـم ـي ــد ال ــرك ــن
محمد والشهيد علي
وف ــي ه ــذه املـنــاسـبــة سـتـتـلــى آي من
الذكر الحكيم ومجلس عزاء حسيني
ع ــن روحـ ـه ــا الـ ـط ــاه ــرة م ــن ال ـســاعــة
ال ـخ ــام ـس ــة ل ـغ ــاي ــة ال ـس ــاب ـع ــة م ـس ـ ً
ـاء
ل ـلــرجــال ف ــي حـسـيـنـيــة امل ــرح ــوم أبــو
رياض الخنسا وللنساء في حسينية
أبو مشهور الخنسا في الغبيري.
للفقيدة الرحمة ولكم األجر والثواب
اآلس ـف ــون :آل الـخـنـســا ،مـقـلــد ،رح ــال
وعموم أهالي ساحل املنت الجنوبي
وتبنني والنميرية.

شكر على تعزية
عائلة املرحوم االستاذ
صائب ابراهيم الخليل
رئيس قسم السوق سابقًا
ت ـش ـكــر األهـ ـ ــل واألص ـ ــدق ـ ــاء وكـ ــل مــن
واساها بمصابها األليم

إلعالناتكم
ّفي صفحة
المبوب والوفيات

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

إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في اجراء
استدراج عروض لتقديم وتركيب اجهزة
تسجيل املـكــاملــات الهاتفية ل ــزوم بعض
محطات التحويل الرئيسية.
يمكن للراغبني فــي االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور أع ــاه الـحـصــول على
ن ـس ـخــة م ـج ــان ــا م ــن دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط مــن
مصلحة الــديــوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق
( 12غــرفــة  ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ
طريق النهر.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إلـ ــى أم ــان ــة ســر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
علمًا ان اخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2015/10/9عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة .11.00
بيروت في 2015/9/10
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 1722
إعالن
تجري مصلحة األبحاث العلمية الزراعية
مناقصة عامة بواسطة الظرف املختوم
ل ـت ـلــزيــم ت ـقــديــم تــرك ـيــب م ــول ــد كـهــربــائــي
وك ــات ــم ل ـل ـصــوت وانـ ـش ــاء ش ـب ـكــة تــوزيــع
كهرباء رئيسية جديدة في محطة تربل
التابعة للمصلحة.
املكان :محطة تل العمارة الزراعية ـ ـ رياق
ـ ـ البقاع.
الــزمــان :الساعة العاشرة من صباح يوم
الثالثاء الواقع بتاريخ .2015/10/13
فعلى من ّ
يهمه االمر الحصول على دفتر
ال ـش ــروط ال ـخ ــاص املـ ــودع نـســخ عـنــه في
محطة تــل الـعـمــارة ـ ـ ريــاق ـ ـ البقاع لدى
ق ـســم امل ـنــاق ـصــات وف ــي مـحـطــة ال ـف ـنــار ـ ـ
جديدة املنت لدى السيد غي قاروط ضمن
اوقــات الــدوام الرسمي علمًا بــأن ثمن كل
نـسـخــة عــن دف ـتــر ال ـش ــروط هــو خمسون
الف ليرة لبنانية.
ترسل العروض مباشرة باليد الى ادارة
مـصـلـحــة االبـ ـح ــاث الـعـلـمـيــة ف ــي محطة
تل العمارة ـ ـ ريــاق ـ ـ البقاع خــال الــدوام
ال ــرس ـم ــي ع ـلــى ان ت ـصــل الـ ـع ــروض قبل
الساعة الثانية عشرة من آخــر يــوم عمل
يسبق تاريخ اجراء هذه املناقصة وتهمل
العروض التي تصل بعد هذا املوعد.
تل العمارة في  12ايلول 2015
رئيس مجلس االدارة ـ ـ املدير العام
ميشال انطوان افرام
التكليف 1745
إعالن تلزيم
ت ـقــديــم ورق وط ـب ــع ال ـج ــري ــدة الــرسـمـيــة
ومالحقها ومحاضر جلسات
مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــواب وم ـ ـ ـ ــا شـ ــاب ـ ـه ـ ـهـ ــا م ــن
املنشورات الرسمية
الساعة الحادية عشرة مــن يــوم الثالثاء
الواقع فيه الثالث عشر من شهر تشرين
االول  ،2015تجري إدارة املناقصات في
مركزها الكائن في بناية بيضون ـ ـ شارع
ب ـ ــوردو ـ ـ ـ ـ ال ـص ـنــايــع ـ ـ ـ ـ بـ ـي ــروت ،لـحـســاب
رئــاســة مـجـلــس ال ـ ــوزراء مـنــاقـصــة تلزيم
ت ـقــديــم ورق وط ـب ــع ال ـج ــري ــدة الــرسـمـيــة
ومــاح ـق ـهــا وم ـحــاضــر ج ـل ـســات مجلس
ال ـ ـنـ ــواب وم ـ ــا ش ــاب ـه ـه ــا مـ ــن املـ ـنـ ـش ــورات
الرسمية.
ـ ـ التأمني املــؤقــت :مئة وخمسون مليون
ليرة لبنانية.
ـ ـ طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
ت ـ ـقـ ــدم ال ـ ـع ـ ــروض وفـ ـ ــق ن ـ ـصـ ــوص دف ـت ــر
الـ ـش ــروط ال ـخ ــاص ال ـ ــذي يـمـكــن االطـ ــاع
والـ ـحـ ـص ــول ع ـل ـيــه م ــن امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة
لرئاسة مجلس الوزراء.
يـجــب أن تـصــل ال ـع ــروض إل ــى قـلــم إدارة
املـنــاقـصــات قـبــل الـســاعــة الـثــانـيــة عشرة
مــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يـسـبــق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
املدير العام إلدارة املناقصات
ّ
العلية
جان
التكليف 1743
إعالن
ت ـع ـلــن م ــؤس ـس ــة امل ـح ـف ــوظ ــات الــوط ـن ـيــة

ع ــن حــاج ـت ـهــا الـ ــى ت ـلــزيــم ش ـ ــراء خــزائــن
حــديــد خــاصــة لـحـفــظ أف ــام امليكروفيلم
(الـ ـتـ ـص ــوي ــر املـ ـصـ ـغ ــر) وخ ـ ــزائ ـ ــن ح ــدي ــد
خاصة لحفظ الخرائط.
لــذلــك يطلب مــن الـشــركــات أو املؤسسات
املختصة بهذا املجال االتصال باملؤسسة
خ ــال أوق ــات الـ ــدوام الــرسـمــي للحصول
على املواصفات الفنية والشروط املتعلقة
بــاملــوضــوع امل ــذك ــور أع ــاه عـلــى أن تـقـ ّـدم
ال ـع ــروض ف ــي مـكـتــب امل ــدي ــر ال ـع ــام خــال
أوق ــات ال ــدوام الرسمي ضمن الفترة من
بــدء تــاريــخ النشر فــي الجريدة الرسمية
والـ ـصـ ـح ــف امل ـح ـل ـي ــة اع ـ ـت ـ ـبـ ــارًا مـ ــن ي ــوم
الخميس الواقع فيه  2015/9/17ولغاية
الساعة الثانية عشرة من بعد ظهر يوم
االثنني الواقع فيه  2015/10/5مع العلم
بأن جلسة فض العروض ستتم في مركز
املؤسسة الكائن في شارع الحمراء بناية
الـبـيـكــادلـلــي ـ ـ ـ ـ ال ـطــابــق ال ـســابــع الـســاعــة
العاشرة من صباح يــوم الثالثاء الواقع
فيه .2015/10/6
ت 01/345854 :ـ ـ ـ ـ ـ ـ  01/344941ـ ـ ـ ـ ـ
01/739702
مؤسسة املحفوظات الوطنية
التكليف 1714
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
العروض العائد الستقصاء النشاء قناة
كــابــات بــن املستوعب واملـمــر االساسي
لـلـكــابــات فــي محطة ال ـحــرج الرئيسية،
مــوضــوع استقصاء االس ـعــار رقــم ث4د/
 9409تاريخ  ،2015/8/25قد مددت لغاية
يـ ــوم ال ـج ـم ـعــة  2015/10/9ع ـنــد نـهــايــة
الدوام الرسمي الساعة .11.00
يمكن للراغبني فــي االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور أع ــاه الـحـصــول على
ن ـس ـخــة م ـج ــان ــا م ــن دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط مــن
مصلحة الــديــوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق
( 12غــرفــة  ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ
طريق النهر.
علمًا بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة املفعول
وم ــن امل ـم ـكــن ف ــي مـطـلــق األحـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إلـ ــى أم ــان ــة ســر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2015/9/15
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 1757
إعالن قضائي
ت ــدع ــو امل ـح ـك ـمــة االب ـت ــدائ ـي ــة امل ــدن ـي ــة في
النبطية
ب ــرئ ــاس ــة ال ـق ــاض ــي املـ ـن ــاوب ع ـبــد زلــزلــي
وع ـض ــوي ــة ال ـق ــاض ـي ــن املـ ـن ــاوب ــن حـســن
سكيني ووس ـيــم ابــراه ـيــم س ـن ـدًا لـلـمــادة
 3م ــن ال ـقــانــون  82/16املـسـتــدعــى ضــده
يــوســف زي ــن ال ــدي ــن زي ــن ال ــدي ــن  /يحمر
ال ـ ـش ـ ـق ـ ـيـ ــف وامل ـ ـ ـج ـ ـ ـهـ ـ ــول م ـ ـحـ ــل االق ـ ــام ـ ــة
الـ ـحـ ـض ــور الـ ـ ــى قـ ـل ــم امل ـح ـك ـم ــة السـ ـت ــام
نسخة عن االستدعاء ومربوطاته املقدم
من املستدعية نايفة نعيم حــرب بوكالة
املحامي علي اسماعيل بموضوع ازالــة
شيوع للعقار رقم  /1582/منطقة يحمر
العقارية واملسجل برقم اساس 2015/808
واتـخــاذ محل االقــامــة فــي نطاق املحكمة
والجواب بمهلة خمسة عشر يومًا خالل
«ع ـشــريــن يــومــا» تـلــي الـنـشــر واال سيتم
ابالغكم بقية االوراق والقرارات بواسطة
التعليق على باب ردهة املحكمة.
رئيس القلم
فاطمة فحص
إعالن تبليغ
صادر عن محكمة جزين املدنية
تدعو هذه املحكمة املدعى عليه بشارة بن
نقوال ضاهر من عني املير واملجهول محل
االقامة للحضور الى قلمها شخصيًا ابو
بــواسـطــة وكيله السـتــام اوراق الــدعــوى
العقارية رقم  2015/220واملقامة من ديما
حنا نجم وايلي يوسف حرب بموضوع
حق مرور على العقار رقم  224عني املير

الخميس  17أيلول  2015العدد 2694
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◄ إعالنات رسمية ►
وذل ـ ــك بـمـهـلــة ع ـشــريــن ي ــوم ــا م ــن تــاريــخ
النشر.
رئيس القلم
جرجس ابو زيد
إعالن
تعلن بلدية راسمسقا على العموم انها
قــد وضـعــت ج ــداول التكليف االســاسـيــة
الـ ـع ــائ ــدة عـ ــن س ـن ــة االسـ ـتـ ـحـ ـق ــاق 2015
واالعوام السابقة قيد التحصيل.
تـســدد هــذه الــرســوم خــال مهلة شهرين
من تاريخ النشر واال تفرض غرامة قدرها
 %2عن كل شهر تأخير.
راسمسقا في 2015/9/17
رئيس بلدية راسمسقا
جرجس خازن القاري
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
غرفة القاضي طارق طربيه
تنفذ جانيت عبدالله باملعاملة 2013/36
بـ ــوجـ ــه زك ـ ــري ـ ــا وكـ ـ ــارمـ ـ ــن ش ـ ـ ــاال وع ـ ـ ــادل
بـ ـ ـش ـ ــارة خ ـل ـي ـف ــه ووداد الـ ـ ـي ـ ــاس س ـل ــوم
وغ ـس ــان ومـ ـ ــروان وج ـي ـهــان ج ــرج ــس ابــو
ج ــودة وج ـنــاة حليم نخله ومـنــى وولـيــد
ج ــوزي ــف ابـ ــو جـ ـ ــودة وأنـ ــريـ ــات صـلـيـبــي
معوض وسهام وكاترين اسعد أبو جودة
وامل ـحــامــي ع ـصــام اس ـعــد اب ــو ج ــودة قــرار
الغرفة االبتدائية التاسعة في جبل لبنان
ـ ـ املنت رقم  2011/447تاريخ 2011/11/10

والـ ــذي قـضــى ب ــإزال ــة ال ـش ـيــوع فــي الـعـقــار
رقـ ــم  /172ط ـبــرجــا م ـســاح ـتــه  2542م.م.
بدل تخمينه /1016800/د.أ .وطرحه بعد
التخفيض /667 . 123/د.أ .وهو بموجب
االفـ ـ ــادة ال ـع ـق ــاري ــة ق ـط ـعــة ارض مـشـجــرة
سنديان «مرج» وبالكشف تبني ان الواقع
مطابق لالفادة العقارية وانه يقع في حي
ض ـهــر ال ــذه ــب يـمـكــن ال ــوص ــول ال ـي ــه عبر
طريق كفرياسني ادما من خالل مفرق قرب
محطة البنزين وطبيعته حرجية صخرية
ومنحدرة يتضمن اشجار سنديان.
ت ــاري ــخ م ـح ـضــر ال ــوص ــف 2013/1/19
وت ــاري ــخ تـسـجـلـيــه  2013/1/19يـجــري
الـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــع يـ ـ ـ ـ ــوم االرب ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــاء ال ـ ـ ـ ــواق ـ ـ ـ ــع ف ـي ــه
 2015/11/11الساعة  12ظهرًا فــي قاعة
محكمة ك ـس ــروان .لـلــراغــب بــال ـشــراء دفــع
بدل الطرح بموجب شيك مصرفي منظم
المر حضرة رئيس دائرة تنفيذ كسروان
أو تقديم كفالة وافـيــة مــن احــد املصارف
امل ـق ـب ــول ــة مـ ــن ال ـ ــدول ـ ــة وي ـت ـح ـم ــل رسـ ــوم
التسجيل وال ــدالل ــة وعـلـيــه االط ــاع على
قيود الصحيفة العينية العائدة للعقار
م ــوض ــوع املـ ــزايـ ــدة واتـ ـخ ــاذ م ـحــل اقــامــة
ضمن نطاق الدائرة واال عقد قلمها مقامًا
مختارًا له.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن عن مزايدة عمومية
ان املديرية العامة ألمن الدولة ترغب في

إجراء مزايدة عمومية لبيع آليات ّ
منحاة
قديمة على اســاس السعر االعـلــى ،وذلــك
ّ
للمرة الثانية.
فعلى الراغبني باالشتراك في هذه املزايدة
العمومية الحضور الى قسم التلزيم في
املديرية العامة املذكورة ـ ـ محلة سبينس
ـ ـ لــاطــاع عـلــى دفـتــر ال ـشــروط الخاصة
وتقديم طلباتهم وذلك اعتبارًا من تاريخ
نشر هــذا االع ــان ولغاية الساعة 12.00
من تاريخ 2015/10/12
إن جلسة فض العروض تجري في مبنى
املديرية العامة الساعة  10.00من تاريخ
2015/10/13
اللواء جورج قرعة
املدير العام ألمن الدولة
التكليف 1755
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي احمد مزهر
املعاملة التنفيذية 2014/93
طــالــب الـتـنـفـيــذ :بـنــك االع ـت ـمــاد اللبناني
ش.م.ل.
املنفذ عليهم :علي ملع ورفاقه
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :س ـن ــدات دي ــن بقيمة
 133560د.أ .واللواحق
املعامالت :تاريخ التنفيذ2014/2/22 :
تاريخ تبليغ االنذار2014/5/7 :
تاريخ قــرار الحجز 2014/2/24 :وتاريخ
تسجيله في السجل العقاري2014/3/7 :

تاريخ محضر وصف العقار2014/4/15 :
وتاريخ تسجيله2014/11/17 :
الـعـقــارات املــوصــوفــة :القسم /30 /1963
دي ــر ال ــزه ــران ــي ع ـب ــارة ع ــن ش ـقــة سكنية
مؤلفة من مدخل وموزع و 6غرف ومطبخ
و 4ح ـمــامــات وش ــرف ــات وتـ ــراس تـقــع في
ط.5
مساحتها 240 :م2
التخمني 96000 :د.أ.
الطرح 57600 :د.أ.
القسم  14/2013النبطية التحتا عبارة
عــن شـقــة سكنية فــي ط 6مــن مـبـنــى يقع
على الشارع الرئيسي مقابل  KFCمؤلفة
من مدخل و 5غرف ومطبخ و 3حمامات
وم ــوزع و 7شــرفــات وهــي مـسـتــأجــرة من
عائلة سورية
مساحتها 230 :م2
التخمني 138000 :د.أ.
الطرح 82800 :د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مكان املــزايــدة وتاريخها نهار الخميس
الــواقــع فيه  2015/11/12الساعة 11.30
ظـهـرًا ام ــام رئـيــس دائ ــرة تنفيذ النبطية
تطرح هــذه الــدائــرة للبيع باملزاد العلني
العقارات املوصوفة اعــاه ،فعلى الراغب
بالشراء ايداع بدل الطرح في قلم الدائرة
بموجب شيك مصرفي منظم المر رئيس
دائرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل اقامة
لــه ضـمــن نـطــاقـهــا واال عــد قلمها مقامًا
ً
مختارًا له ما لم يكن ممثال بمحام ،وعليه

2100 sudoku

أفقيا

ّ
ّ
ّ
جنوبي األرجنتني
بالحب – أرخبيل في األطلسي
 -1دولة عربية – قل ماء الينبوع –  -2إعتراف
إحتلته بريطانيا منذ سنة  1833حــاولــت األرجنتني إستعادته فــي حــرب قصيرة عــام 1982
ففشلت –  -3ثرى – كتاب لجبران خليل جبران –  -4للتعريف – مدينة سورية –  -5مضغ لقمة
الطعام – املوت –  -6أزمنة قليلة – للنفي –  -7من يتولى إدارة عمل أو مشروع أو مؤسسة ويكون
ً
مسؤوال عن ُحسن تنفيذ األعمال – املؤسسة العامة لتشجيع اإلستثمارات في لبنان –  -8غذاء
يومي – وجع – إشتاق اليه –  -9إسم موصول – من مستلزمات البناء – فترات من الزمن أو
الوقت –  -10جزيرة في البحر األبيض املتوسط – إحدى الواليات املتحدة األميركية

عموديًا
 -1لقب شاعر هجاء عراقي من بني ّ
أمية عاصر شعراء عدة وهجاهم كبشار بن ّ برد وأبي
العتاهية وأب ــي ن ــواس كــان عظيم األن ــف قبيح املنظر ومـفــرط الـطــول –  -2للتمني – نوتة
موسيقية – تسمية تطلق على الحيوانات التي تستعمل في الحمل أو الركوب –  -3يم – من
أسماء الخمر –  -4صفار البيض – حيوان أليف – برق وتألأل –  -5سرب من الطيور – نقود
ّ
ّ
عذب وأصاب بأذى –
الحجة بملكية عقار أو بناء – -7
ودراهــم – سعل –  -6يتابع العمل –
عملة عربية –  -8عاصمة أوروبية – ّ
ُ
حك وأزال –  -9ما ينبت على الشفة العليا من شعر بلغة
العامة – يتبعك حتى يدركك –  -10من مؤلفات الفيلسوف اللبناني جبران خليل جبران
باإلنكليزية

أفقيا

شروط اللعبة

مشاهير 2100

حلول الشبكة السابقة

1

ّ
 -1حمام زاجل –  -2اوالن باتور –  -3فزع – أنب – رس –  -4اذرح – شاي –  -5أهدم – زقاق –  -6الي
– أمون –  -7أناني – ّ
ّ
تسلم – نوم –  -9دل – يافع – فا –  -10املفرقعات
موال – -8

عموديًا

ّ
 -1حافظ األسد –  -2موز – هان – ال –  -3العاديات –  -4ما – ّ
ذم – نسيم –  -5زنار – ايالف – -6
ّ
عق – ّ -8
لت – شانون – ّ -9
وراق – اوفا –  -10مرسي – كلمات
ابن حزم – مفر –  -7جاب – قوم –

حل الشبكة 2099

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.

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

رئيس جمهورية جزائري أعطت رزانته ثمارها في إدارة أخطر أزمــة شهدتها
الجزائر في تاريخهاُ .ي ّ
عد أول رئيس جمهورية إنتخب بطريقة ديموقراطية
 = 11+9+10+2+1في الطليعة ■  = 6+5+4+3خالف يسار ■  = 8+7في القميص

حل الشبكة الماضية :ويليام هارلي

إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي احمد مزهر
الــى املنفذ عليه علي محمد ملــع مــن دير
ً
الزهراني ومجهول محل االقامة ،وعمال
ب ــاح ـك ــام املـ ـ ــادة  409أ.م.م ،.تـنـبـئــك هــذه
ال ــدائ ــرة ان لــديـهــا بــاملـعــامـلــة التنفيذية
رقـ ـ ــم  2014/388واملـ ـتـ ـك ــون ــة بـ ــن بـنــك
االعتماد اللبناني وبينك ورفيقتك انذارًا
تـنـفـيــذيــا ب ـمــوضــوع ال ـق ــرار ال ـص ــادر عن
اللجنة القضائية الناظرة في الخالفات
ال ـنــاش ـئــة ع ــن تـطـبـيــق ق ــوان ــن االس ـك ــان
رقــم /1513ل.ق 2013/تــاريــخ 2014/6/3
واملـنـتـهــي الــى تسليم الـقـســم /1963/30
ديــر الــزهــرانــي الــى املنفذ تمهيدًا لبيعه
باملزاد العلني وذلك على مسؤوليتكم.
وع ـل ـيــه ت ــدع ــوك ه ــذه ال ــدائ ــرة لـلـحـضــور
اليها شخصيًا او بواسطة وكيل قانوني
الس ـتــام االنـ ــذار ومــرفـقــاتــه تـحــت طائلة
متابعة التنفيذ بعد انقضاء  20يومًا تلي
النشر مضافًا اليها مهلة االنذار.
رئيس القلم
حسن ايوب
تبليغ مجهول املقام
محكمة ايجارات بيروت برئاسة القاضي
فاطمة جوني تدعو جورج صبري حبيب
لـحـضــور جلسة  2015/11/14واسـتــام
اوراق ال ــدع ــوى  2015/640امل ـق ــام ــة من
شـ ــركـ ــة حـ ـس ــن ح ـ ـمـ ــاد وش ـ ــرك ـ ــاه مـمـثـلــة
بشخص السيدة غادة حماد وموضوعها
اس ـ ـقـ ــاط حـ ــق املـ ــدعـ ــى ع ـل ـي ــه بــال ـت ـمــديــد
القانوني باملأجور الكائن بالطابق االول
بالعقار  /396راس بيروت والزامه بدفع
البدالت /2945250/ل.ل.
رئيس القلم بالتكليف
محمد إبراهيم

استراحة
كلمات متقاطعة 2 1 0 0

االطـ ــاع عـلــى قـيــود الصحيفة العينية،
للعقارات املطروحة ودفع الثمن والرسوم
ض ـم ــن امل ـه ـل ــة ال ـق ــان ــون ـي ــة ت ـح ــت طــائ ـلــة
متابعة التنفيذ على عهدته.
رئيس القلم
حسن ايوب

إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ جويا
اساس2014/24 :
امل ـن ـف ــذ :ب ـن ــك بـ ـي ــروت ش.م.ل/ .وك ـي ـل ـتــه
املحامية نضال الطفيلي
املنفذ عليه :خضر احمد عيساوي
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :س ـن ــدات دي ــن بقيمة
$15536
تاريخ الحجز2013/7/6 :
تاريخ تسجيله2013/8/19 :
تاريخ محضر وصف العقار2014/3/24 :
تاريخ تسجيله2014/12/9 :
ال ـع ـقــار املـ ـط ــروح 600 :س ـهــم ف ــي ك ــل من
العقارات  526ـ ـ  527ـ ـ /530جويا
مساحة العقارات168 :م 2لكل طابق
حدوده من الغرب :طريق عام السوق عني
السفلى
من الشرق :عقار عائد الى زينب عكر
من الشمال :طريق العقار /525جويا
من الجنوب :طريق داخلي
وصـ ـف ــه :ب ـن ــاء م ــؤل ــف م ــن ث ــاث ــة طــوابــق
مبني على العقارات الثالثة مجتمعة مع
فسحة سماوية بمساحة 30م 2تقريبًا.
قيمة التخمني$35700 :
بدل الطرح$21420 :
تــاريــخ امل ــزاي ــدة وم ـكــان اجــرائـهــا الساعة
الـثــانـيــة ع ـشــرة ظ ـه ـرًا م ــن ي ــوم الخميس
الواقع فيه  2015/10/8امام رئيس دائرة
تنفيذ جويا.
عـ ـل ــى راغ ـ ـ ــب الـ ـ ـش ـ ــراء قـ ـب ــل ال ـ ــدخ ـ ــول فــي
املزايدة ان يقدم بدل الطرح نقدًا او بكفالة
مصرفية وافية او شيك مصرفي من احد
املـ ـص ــارف امل ـق ـبــولــة الم ــر ح ـضــرة رئـيــس
دائـ ــرة تنفيذ جــويــا وعـلـيــه ات ـخــاذ محل
القامته ضمن نطاق املحكمة واال اعتبر
ك ــل تـبـلـيــغ ل ــه ف ــي ق ـلــم املـحـكـمــة قــانــونـيــا
وع ـل ـيــه ع ـ ــاوة ع ـلــى ذلـ ــك رس ـم ــا ال ــدالل ــة
والفراغ.
رئيس القلم
ابراهيم حمود
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رياضة

ّ
روما يعطل برشلونة وصدمة ألرسنال ولفالنسيا
دوري أبطال أوروبا

بــدايــة متعثرة لبرشلونة بتعادله أمــام
روما ،وانتصارات كبيرة لبايرن ميونيخ وباير
ليفركوزن وتشلسي وخـســارة مفاجئة
ألرسنال وفالنسيا ،في الجولة األولــى من
دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في
كرة القدم
لــم تكن بــدايــة حــامــل اللقب برشلونة
اإلس ـبــانــي فــي الـنـسـخــة ال ـجــديــدة من
دوري أبطال أوروبا كما كان يتمناها
ج ـم ـهــوره بـسـقــوطــه ف ــي ف ــخ ال ـت ـعــادل
أم ـ ــام م ـض ـي ـفــه روم ـ ــا اإليـ ـط ــال ــي ،1-1
ضمن منافسات املجموعة الخامسة.
ورغم أن «البرسا» كان األكثر سيطرة
ف ــي الـ ـش ــوط األول ع ـب ــر اس ـت ـح ــواذه
ع ـلــى الـ ـك ــرة ،إال أن «ج ـي ــال ــوروس ــي»
ك ــان األخ ـطــر مــن خ ــال اعـتـمــاده على
الهجمات املرتدة السريعة.
وكـ ــان ال ـن ـجــم لـيــونـيــل مـيـســي أفـضــل
الع ـب ــي ال ـفــريــق ال ـكــاتــالــونــي ف ــي هــذا
الشوط من خالل تحركاته ،إال أن دفاع
روما املتماسك أجبر األرجنتيني على
التسديد من خارج منطقة الجزاء كما
فــي الدقيقتني  4و 33مقابل اختراقة
واح ـ ـ ــدة ف ــي ال ــدق ـي ـق ــة  ،38ل ـك ــن كــرتــه
انـتـهــت بــن ي ــدي ال ـحــارس البولوني
فوتشيك تشيزني.

حققت فرق بايرن ميونيخ
وباير ليفركوزن وتشلسي
انتصارات كبيرة
وافـ ـ ـتـ ـ ـت ـ ــح ب ـ ــرش ـ ـل ـ ــون ـ ــة الـ ـتـ ـسـ ـجـ ـي ــل
ف ـ ــي ال ــدقـ ـيـ ـق ــة  21عـ ـب ــر رأس ـ ـي ـ ــة مــن
األوروغ ــواي ــان ــي لــويــس س ــواري ــز من
عرضية الكرواتي إيفان راكيتيتش.
وفـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ــدقـ ـ ـيـ ـ ـق ـ ــة  33عـ ـ ـ ـ ــاش م ـل ـع ــب
«أوملـبـيـكــو» لـحـظــة ستبقى مـحـفــورة
ف ــي س ـج ــات ــه ،إذ س ـج ــل ابـ ــن مــديـنــة
روم ـ ــا أل ـي ـس ــان ــدرو ف ـل ــوري ـن ــزي هــدفــا
خ ـي ــال ـي ــا أدرك بـ ــه الـ ـتـ ـع ــادل ب ـع ــد أن
قطع الـكــرة وانـطـلــق بها على ال ــرواق
األيمن ثم أطلق تسديدة من نحو 50
مـتـرًا م ـ ّـرت مــن فــوق الـحــارس األملــانــي
مــارك  -أندريه تير شتيغن الــذي كان
متقدمًا عن مرماه واصطدمت بالقائم
األي ـم ــن وتـ ـه ــادت ف ــي ال ـش ـب ــاك ،وســط
ذه ــول الــاعــب ال ــذي بــدا غـيــر مصدق
لـهــذا ال ـهــدف .وك ــاد البلجيكي رادجــا
ن ــاي ـن ـغ ــوالن ي ـض ـيــف الـ ـه ــدف ال ـثــانــي
ب ـت ـس ــدي ــدة ق ــوي ــة م ــن خـ ـ ــارج مـنـطـقــة
الجزاء تصدى لها تير شتيغن (.)43
وبـقــي الــوضــع على حــالــه فــي الشوط

سجل أليساندرو فلورينزي هدفًا رائعًا في مرمى برشلونة (أندرياس سوالرو ــ أ ف ب)

ال ـث ــان ــي ب ـس ـي ـطــرة ب ــرش ـل ــون ــة مـقــابــل
تنظيم دفــاعــي لــرومــا ،وكــانــت أخطر
ف ــرصـ ـت ــن ف ـ ــي ال ــدقـ ـيـ ـق ــة  77مل ـي ـســي
ب ـت ـســديــدة ع ـلــى ال ـع ــارض ــة والــدقـيـقــة
 90لـجــوردي ألـبــا بمواجهة الـحــارس
الـبــديــل مــورغــان دي سانكتيس بعد
تمريرة رائعة من ميسي ،إال أن الدفاع
أبعد الكرة.
وحقق باير ليفركوزن األملــانــي بداية
قوية بفوزه الكبير على ضيفه باتي
بوريسوف البيالروسي  ،1-4سجلها
ال ـ ـسـ ــوي ـ ـسـ ــري أدمـ ـ ـي ـ ــر مـ ـحـ ـم ــدي ()4
والتركي هاكان كالهانوغلو ( 47و57
مــن ركـلــة ج ــزاء) واملـكـسـيـكــي خافيير
ه ــرن ــان ــدي ــز «ت ـش ـي ـت ـش ــاري ـت ــو» ()59
لليفركوزن ،ونيمانيا ميلونوفيتش
( )13لبوريسوف.
وتصدر ليفركوزن الترتيب بـ  3نقاط
أمام برشلونة (نقطة) ورومــا (نقطة)
وبوريسوف من دون نقاط.
وفــي املجموعة السادسة ،حــذا بايرن
م ـيــون ـيــخ حـ ــذو م ــواط ـن ــه ل ـي ـفــركــوزن
بفوزه على مضيفه أوملبياكوس ،0-3
سـجـلـهــا ت ــوم ــاس مــولــر ( 52و 90من
ركلة جزاء) وماريو غوتزه (.)89
في املقابل ،تعرض أرسنال اإلنكليزي
لخسارة مفاجئة أمام مضيفه دينامو

زغرب الكرواتي  ،2-1سجلها يوسيب
بـ ـيـ ـف ــاريـ ـت ــش ( )24وال ـت ـش ـي ـل ـي ــان ــي
جــون ـيــور فــرنــانــديــس ( )58لــديـنــامــو
زغ ــرب ،وثيو والـكــوت ( )79ألرسـنــال،
فــي م ـبــاراة أكملها «املدفعجية» منذ
الدقيقة  40بعشرة العبني بعد تلقي
ال ـف ــرن ـس ــي أول ـي ـف ـي ــه جـ ـي ــرو ال ـب ـطــاقــة
الصفراء الثانية وطرده.
وتصدر بايرن الترتيب بـ  3نقاط أمام

دي ـن ــام ــو زغـ ــرب ( 3ن ـق ــاط) وأرس ـن ــال
فأوملبياكوس من دون نقاط.
وف ـ ــي امل ـج ـم ــوع ــة الـ ـس ــابـ ـع ــة ،اك ـت ـســح
ت ـش ـل ـس ــي اإلن ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــزي عـ ـل ــى م ـل ـع ـبــه
«ستامفورد بريدج» ماكابي تل أبيب
اإلســرائـيـلــي  ،0-4سجلها الـبــرازيـلــي
ويليان ( )15ومواطنه أوسكار ( 45من
ركلة جزاء) واإلسباني دييغو كوستا
( )59ومواطنه فرانسيسك فابريغاس

عملية عاجلة لشو وخلع في كتف راموس
خضع العب مانشستر يونايتد لوك شو لعملية جراحية عاجلة بعد
تعرضه لكسر مزدوج في ساقه خالل مباراة فريقه ضد بي أس في
ايندهوفن في دوري األبطال .وكسرت قدم الالعب إثر تدخل املدافع
املكسيكي هكتور مورينو وبقي على أرض امللعب يتلقى االسعافات
االولية لحوالي  10دقائق قبل ان ينقل الى املستشفى.
بدوره ،افاد ريال مدريد في بيان له تعرض سيرجيو راموس لخلع في
كتفه خالل مواجهة شاختار دونيتسك .ولم يوضح ريال مدة غياب
العبه عن املالعب ،لكن بحسب صحيفتي «ماركا» و»آس» املحليتني،
ستحرم هذه اإلصابة راموس املشاركة ضد غرناطة في املرحلة الرابعة
من الدوري املحلي.

( ،)79بينما أه ــدر البلجيكي إيــديــن
هازار ركلة جزاء لـ «البلوز» (.)6
وعــاد بورتو البرتغالي من أوكرانيا
بنقطة بعد تعادله مع دينامو كييف
 ،2-2سـجـلـهــا أول ـي ــغ غــوس ـيــف ()20
وفـيـتــالــي بــويــالـسـكــي ( )89لدينامو
كييف ،والكاميروني فنسان أبو بكر
( 23و )81لبورتو.
وتـصــدر تشلسي الترتيب ب ـ  3نقاط
أم ــام بــورتــو (نـقـطــة) وديـنــامــو كييف
(نقطة) وماكابي من دون نقاط.
وفــي املجموعة الثامنة ،فاجأ زينيت
س ــان بـطــرسـبــورغ الــروســي فالنسيا
اإلسـ ـب ــان ــي وأسـ ـقـ ـط ــه فـ ــي ع ـق ــر داره
 ،2-3س ـج ـل ـهــا الـ ـب ــرازيـ ـل ــي ه ــال ــك (9
و )45وال ـب ـل ـج ـي ـك ــي أك ـ ـسـ ــل فـيـتـســل
( )76لــزيـنـيــت ،وال ـبــرت ـغــال ـيــان ج ــواو
كونسيلو ( )54وأندريه غوميش ()73
لفالنسيا.
وسقط ليون الفرنسي في فخ التعادل
أم ـ ـ ـ ــام م ـض ـي ـف ــه جـ ـيـ ـن ــت ال ـب ـل ـج ـي ـكــي
 ،1-1س ـج ـل ـه ـمــا ك ــري ـس ـت ــوف جــال ـيــه
( )58ل ـل ـي ــون ،وال ـس ــوي ـس ــري دان ـي ــال
ميليسيفيتش ( )68لجينت.
وتـصــدر زينيت ب ـ  3نقاط أمــام ليون
(نقطة) وجينت (نقطة) وفالنسيا من
دون نقاط.

الكرة اللبنانية

المقداد إلى النجمة وكجك مع الراسينغ

لن يلعب كجك في مواجهة األنصار ذهابًا وإيابًا (أرشيف)

تــوالــت تــواقـيــع الــاعـبــن عـلــى كشوف
ف ـ ــرق ال ـ ــدرج ـ ــة األول ـ ـ ــى وك ـ ـ ــان آخ ــره ــا
ان ـض ـمــام الع ــب ال ـص ـفــاء ب ـشــار امل ـقــداد
الى النجمة على سبيل اإلعارة ،والعب
األنـصــار محمود كجك الــى الراسينغ
ايـ ـ ـض ـ ــا ب ـ ـ ـ ــاالع ـ ـ ـ ــارة ،لـ ـكـ ــن األخ ـ ـ ـيـ ـ ــر لــن
يستطيع اللعب في مواجهة األنصار
كما هو االتفاق بني اداراتي النادي.
مــن جـهــة أخ ــرى ،افـتـتـحــت أم ــس دورة
صقل الحكام اللبنانيني التي يقيمها
االتحاد اللبناني للعبة تحت إشــراف
االت ـ ـحـ ــاد الـ ــدولـ ــي ع ـل ــى م ـ ــدى خـمـســة
أيـ ــام بـحـضــور امل ـحــاضــريــن الــدولـيــن
ال ـس ـع ــودي ع ـلــي ال ـطــري ـفــي واألردنـ ـ ــي
اسماعيل الحافي ،بمشاركة  40حكمًا
في فندق الغولدن توليب .وأقيم حفل

االفتتاح بحضور األمني العام لالتحاد
جهاد الشحف ،ورئيس لجنة الحكام
جــورج شاهني وأعضاء اللجنة ،حيث
تحدث الشحف ّ
مرحبًا ،بإسم االتحاد
ال ـل ـب ـن ــان ــي ب ــامل ـح ــاض ــري ــن «الـ ــذيـ ــن لــم
يبخلوا بأي عطاء لتطوير حكامنا».
وتمنى الشحف على الحكام اإلستفادة
م ـ ــن خ ـ ـبـ ــرة املـ ـح ــاض ــري ــن وت ـح ـص ـيــل
املعلومات لتغطية أي نقص «إذ ال أحد
كامال في العالم ،ووجــود املحاضرين
ّ
يعزز ثقة الحكام ،وأتمنى أل تخجلوا
من السؤال سعيًا وراء املعرفة».
وتـحــدث الشحف عــن دور الـحـكــام في
ً
املسابقات اللبنانية قائال «انتم قضاة
املــاعــب وع ـيــون االت ـح ــاد ،وأتـمـنــى أن
ً
ي ـكــون عـطــاؤكــم ك ــام ــا ،فـهـنــاك قــانــون

ي ـح ـكــم ع ـم ـل ـنــا ب ــرغ ــم ض ـ ـ ــرورة تـحـلــي
الحكام بالحكمة فــي ادارة املـبــاريــات،
كما أن التعيينات يجب أن تبقى سرية،
وأال تـصــل ال ــى األن ــدي ــة قـبــل االت ـحــاد،
وهـ ـ ـ ــذا إذا حـ ـص ــل ي ـ ـكـ ــون ب ـخ ـط ــأ مــن
الحكام .واتمنى على الحكام االبتعاد
عن األندية واداراتها والعبيها ،فأنتم
سـمـعــة االتـ ـح ــاد وص ــورت ــه وامل ـط ـلــوب
االبتعاد عن الصداقات الشخصية مع
االندية والالعبني».
من جهته تحدث الحافي شاكرًا بإسم
االتـ ـح ــاد الـ ــدولـ ــي ،وإس ـم ــه م ــع زمـيـلــه
الـطــريـفــي االت ـح ــاد الـلـبـنــانــي ورئـيــس
لجنة الحكام جــورج شاهني وأعضاء
الـلـجـنــة ال ــذي ــن ه ــم عـلــى ت ــواص ــل دائ ــم
مــع الـحــافــي «وه ــذا دلـيــل ح ــرص على

ت ـط ــوي ــر الـ ـحـ ـك ــام ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن ،ورفـ ــع
مستواهم .فاالتحاد اآلسـيــوي أصبح
يطلق إسم «مودرن غايم» على اللعبة
داللة على ضرورة تطوير الحكام».
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــار الـ ـ ـح ـ ــاف ـ ــي ال ـ ـ ـ ــى أن ال ـ ـ ـ ـ ــدورة
ستتضمن محاضرات وتمارين عملية
واخ ـت ـب ــارات وس ـتــرســل نـتــائـجـهــا الــى
االتحاد الدولي.
من جهة أخرى ،كان الشحف قد افتتح
أول م ــن أم ــس دورة ت ـخــريــج مــدربــن
جدد في كرة القدم للصاالت – مستوى
أول .ويـ ـح ــاض ــر فـ ــي الـ ـ ـ ـ ــدورة امل ـ ــدرب
الوطني حسني ديــب ويـعــاونــه املــدرب
دوري زخ ــور بـمـشــاركــة  23حـكـمــا من
ل ـب ـنــان .وت ـق ــام امل ـح ــاض ــرات ف ــي فـنــدق
الالنكستر.
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يوروبا ليغ

الليلة انطالق المسابقة األوروبية الرديفة
ينطلق الليلة دور المجموعات في مسابقة «يوروبا ليغ» لكرة القدم ،التي أصبحت تحمل
وقت مضى بالنسبة الى الفرق التي تشارك فيها ،لكون الفائز بلقبها سيحجز مكانًا له في
أهمية أكبر من أي ٍ
مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل
ي ـم ـكــن ال ـت ــوق ــف ع ـن ــد عـ ــدة م ـب ــاري ــات
فــي انـطــاق دور املجموعات ملسابقة
«ي ــوروب ــا ل ـيــغ» ،أواله ــا بــن ليفربول
االنكليزي ومضيفه بــوردو الفرنسي
ضمن منافسات املجموعة الثانية.
ويــدخــل ليفربول الــذي لــم يفز فــي أي
من مبارياته القارية الخمس االخيرة
خ ــارج أرض ــه ( 4هــزائــم وت ـع ــادل) الــى
مباراته مع بوردو بمعنويات مهزوزة،
بعد خسارته مباراتيه االخيرتني في
الـ ــدوري املـمـتــاز بنتيجتني كبيرتني
أمام ضيفه وست هام ( )3-0ومضيفه
مانشستر يونايتد ( ،)3-1وذلــك بعد
أن تعادل أيضًا قبل ذلك أمام أرسنال
لكن خارج ملعبه (.)0-0
وتضم املجموعة سيون السويسري
الــذي سيتواجه على أرضــه مع روبن
كازان الروسي.
وف ـ ـ ــي املـ ـجـ ـم ــوع ــة االولـ ـ ـ ـ ـ ــى ،ي ـت ــواج ــه
اياكس امستردام الهولندي مع ضيفه
س ـل ـت ـيــك االس ـك ــوت ـل ـن ــدي ف ــي مـ ـب ــاراة
قوية تجمع بني فريقني تذوقا سابقًا
طعم التتويج الـقــاري ،إذ أحــرز االول
 4ألـقــاب فــي دوري االبـطــال ولقبًا في
كأس الكؤوس وكأس االتحاد واثنني
فــي الـكــأس الـســوبــر ،فيما فــاز الثاني
بكأس االنــديــة االوروب ـيــة البطلة عام
.1967
وتـضــم املـجـمــوعــة مـنــافـســا قــويــا آخــر
هو فنربخشه التركي الذي يستضيف
مولده النروجي.
وفي املجموعة السابعة ،يحل التسيو
االيطالي ضيفًا على دنيبروبتروفسك
االوكـ ـ ـ ــرانـ ـ ـ ــي وص ـ ـيـ ــف بـ ـط ــل امل ــوس ــم
املاضي في مواجهة قوية هي االولى
بني الفريقني.
وفـ ــي ال ـل ـق ــاء ال ـث ــان ــي ف ــي امل ـج ـمــوعــة،
ي ـل ـع ــب س ــان ــت ات ـ ـيـ ــان ال ـف ــرن ـس ــي مــع
ضيفه روزنبرغ النروجي.
وهنا البرنامج (بتوقيت بيروت):
 -املجموعة االولى:

فنربخشه التركي  -مــولــده النروجي
()20.00
اياكس امستردام الهولندي  -سلتيك
االسكوتلندي ()20.00
 املجموعة الثانية:بوردو الفرنسي  -ليفربول االنكليزي
()20.00
سـ ـي ــون ال ـس ــوي ـس ــري  -روب ـ ــن ق ـ ــازان
الروسي ()20.00

 املجموعة الثالثة:غ ــاب ــاال االذري  -بـ ـ ــاوك ســالــون ـي ـكــي
اليوناني ()20.00
بـ ــوروس ـ ـيـ ــا دورت ـ ـم ـ ــون ـ ــد االملـ ـ ــانـ ـ ــي -
كراسنودار الروسي ()20.00
 املجموعة الرابعة:مـ ـي ــدتـ ـي ــان ــد الـ ــدن ـ ـمـ ــاركـ ــي  -ل ـي ـج ـيــا
فرصوفيا البولوني ()20.00
نــابــولــي االيـطــالــي  -ب ــروج البلجيكي

العب اياكس نيمانيا غودلي خالل التمارين أمس (أ ف ب)

يبدأ دورتموند مشواره
على أرضه بمواجهة
كراسنودار الروسي

()20.00
 املجموعة الخامسة:رابـ ـي ــد ف ـي ـي ـنــا ال ـن ـم ـس ــوي  -ف ـي ــاري ــال
االسباني ()20.00
فـيـكـتــوريــا ب ـلــزن الـتـشـيـكــي  -ديـنــامــو
مينسك البيالروسي ()20.00
 املجموعة السادسة:سلوفان ليبيريتش التشيكي  -براغا
البرتغالي ()20.00
غــرون ـي ـن ـغــن ال ـه ــول ـن ــدي  -مــرسـيـلـيــا
الفرنسي ()20.00
 املجموعة السابعة:دنيبروبتروفسك االوكراني  -التسيو
االيطالي ()22.05
ســانــت ات ـيــان الـفــرنـســي  -روزن ـب ــورغ
النروجي ()22.05
 املجموعة الثامنة:سبورتينغ البرتغالي  -لوكوموتيف
موسكو الروسي ()22.05
س ـك ـن ــدرب ــو االلـ ـب ــان ــي  -بـشـيـكـطــاش
التركي ()22.05
 املجموعة التاسعة:ف ـ ـيـ ــورن ـ ـت ـ ـي ـ ـنـ ــا االيـ ـ ـ ـط ـ ـ ــال ـ ـ ــي  -بـ ـ ـ ــازل
السويسري ()22.05
ليخ بوزنان البولندي  -بيلينينسيش
البرتغالي ()22.05
 املجموعة العاشرة:ان ـ ــدرلـ ـ ـخ ـ ــت ال ـب ـل ـج ـي ـك ــي  -م ــون ــاك ــو
الفرنسي ()22.05
توتنهام االنكليزي  -قــره بــاغ االذري
()22.05
 املجموعة الحادية عشرة:ابــويــل نيقوسيا الـقـبــرصــي  -شالكه
االملاني ()22.05
اس ـت ـي ــراس تــري ـبــول ـيــس ال ـي ــون ــان ــي -
سبارتا براغ التشيكي ()22.05
 املجموعة الثانية عشرة:بــارت ـيــزان بـلـغــارد الـصــربــي  -الـكـمــار
الهولندي ()22.05
اتلتيك بلباو االسباني  -اوغسبورغ
االملاني (.)22.05

يبدو نابولي قادرًا على
التأهل بسهولة عن
المجموعة الرابعة

السباحة

 11رقما قياسيًا في اليوم األول لبطولة الفئات العمرية
اف ـت ـتــح االتـ ـح ــاد ال ـل ـب ـنــانــي لـلـسـبــاحــة
املرحلة األولى من بطولة لبنان العامة
للفئات العمرية في السباحة لحوض
 50مترا برعاية قائد الجيش اللبناني
العماد جــان قهوجي وبمشاركة 485
سباحا وسباحة ينتمون الى  25ناديا
ات ـحــاديــا ،تـنــافـســوا الح ــراز  62سباقًا
و 62ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية.
وشـهــد ال ـيــوم األول تسجيل  11رقما
قياسيًا منها  3ارقام لنادي الجمهور،
ورقمان لكل من (املــون ال ســال ،اوركــا،
وال ـ ـفـ ــوربـ ــي) ورق ـ ــم لـ ـن ــادي ــي ال ـن ـجــاح
والكولينا ،وهي على الشكل التالي:
  400متر حرة: م ـجــد ح ـج ــازي (ال ـف ــورب ــي) 6:26:28دق ــائ ــق ،رقـ ــم ق ـيــاســي ج ــدي ــد ال ـســابــق
 6:44:81للسباح موسى شامي.

 البدل  50 × 4مترًا حرة: الـفــوربــي :مجد حـجــازي ،رام صالح،حمزة ناصر ،احمد صفية  2:36:39رقم
قياسي جديد السابق السابق 2:58:41
دقيقتني لنادي االكوامارينا.
االطفال  11 – 10سنة:
 البدل  50 × 4مترًا حرة:– (الجمهور) :شادي حيدر ،ديم شهيب،
ادم الشاب ،الكسندر فخري  2:16:08رقم
قياسي جديد السابق  2:23:93دقيقتان
لفريق نادي الجمهور.
  50مترًا فراشة:– م ـنــذر ك ـب ــارة (مـ ــون ال سـ ــال) 30:32
ث ــان ـي ــة .رقـ ــم ق ـي ــاس ــي ج ــدي ــد ال ـســابــق
 31:09للسباح رجب بيضون.
  100متر صدر:– رامي غزيري (اوركــا ) 1:16:73دقيقة

رق ــم ق ـيــاســي جــديــد ال ـســابــق 1:19:25
للسباح شارلي سالمة.
  200متر ظهر:– رام ـ ـ ــي غـ ــزيـ ــري (اوركـ ـ ـ ـ ــا )2:37:37
دقـيـقـتــن رق ــم قـيــاســي جــديــد الـســابــق
 2:42:09للسباح محمد جراب.
 البدل  100 × 4متر حرة:– (امل ــون ال ســال)  4:31:63راي ــان كترا،
مارفن قزي ،ماريو غصن ،منذر قبارة
رق ــم ق ـيــاســي جــديــد ال ـســابــق 4:39:30
دقائق ملنتخب لبنان.
الصبيان  15 – 14سنة:
  400متر فردي متنوع:– مـحـمــود جمعة (ال ـفــوربــي) 5:16:20
دقـ ــائـ ــق.رقـ ــم ق ـي ــاس ــي ج ــدي ــد ال ـســابــق
 5:21:87دقائق للسباح رالف مجدالني.
رجال فوق  18سنة:

  200متر ظهرًا:مارون واكد (رمال)  2:18:44دقيقتان.رق ــم ق ـيــاســي جــديــد ال ـســابــق 2:19:15
للسباح فرنسوا غطاس.
االناث
الحديثات  9 – 8سنني:
  400متر حرة:– سـ ـيـ ـل ــوات ع ـب ــد الـ ـب ــاق ــي (الـ ـنـ ـج ــاح)
 6:00:62دق ــائ ــق .رق ــم ق ـيــاســي جــديــد
الـ ـس ــاب ــق  6:05:50ل ـل ـس ـب ــاح ــة رانـ ـي ــا
فاخوري.
 البدل  50 × 4مترًا حرة:– كولينا  .3:59:58ياندي ابو عبسي،
تريزا بستاني ،ياسمني خجاجي ،يارا
ع ــون رق ــم قـيــاســي جــديــد دقــائــق رقــم
قياسي جديد السابق  3:05:52لفريق
النجاح.
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كرة المضرب

باروني وباتشيك في الدور
الثاني من دورة كيبيك
بلغت الكرواتية ميريانا لوسيتش باروني
املصنفة ثانية وحاملة اللقب الدور الثاني
من دورة كيبيك الكندية الدولية لكرة
املضرب البالغة قيمة جوائزها  250ألف
دوالر ،بعد فوزها على الكندية فرانسواز
اباندا  3-6و 1-3ثم باإلنسحاب .وتلعب
باورني في الدور الثاني مع النمسوية
تاميرا باتشيك الفائزة على االوكرانية
كاتيرينا كوزلوفا  1-6و.1-6
وكانت باروني توجت بلقب العام املاضي
إثر فوزها على األميركية فينوس وليامس
املصنفة أولى  4-6و 3-6في املباراة
النهائية.
كذلك ،تأهلت التشيكية لوسي هراديتشكا
املصنفة رابعة الى الدور الثاني بفوزها
على الكرواتية دونا فيكيتش  2-6و،4-6
والروسية ايفغينيا رودينا السابعة
بفوزها على األميركية ساشيا فيكيري
 2-6و ،2-6والفرنسية اماندين هيس
بفوزها على األرجنتينية ماريا ايريغوين
 3-6و ،2-6واألميركية سامانتا كراوفورد
بفوزها على اللوكسمبورغية ماندي
مينيال  2-6و.1-6
في املقابل ،ودعت األملانية تاتيانا
ماريا والبلجيكية آن صوفي ميستاش
املصنفتان سادسة وثامنة تواليًا ،البطولة
من الدور األول بعد خسارة األولى أمام
األميركية الكسيا غالتش  1-6و 6-4و،6-1
والثانية أمام البولونية باوال كانيا 6-4
و.6-3

أصداء عالمية
الكرة الذهبية في  11كانون الثاني

َّ
حدد االتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» يوم 11
كانون الثاني  2016موعدًا لحفل تسليم جائزة
الكرة الذهبية ألفضل العب في العالم .كما
َّ
وسيكرم
سيسلم «الفيفا» جائزة أفضل العبة،
أفضل املدربني للرجال والسيدات وسيحصل
صاحب أفضل هدف في العام ،بناء على
تصويت الجماهير عبر موقع «الفيفا» الرسمي،
على جائزة «بوشكاش».

ترشيح خمس مدن الستضافة
األلعاب األولمبية الصيفية
قال رئيس اللجنة األوملبية الدولية األملاني توماس
باخ أن خمس مدن ترشحت رسميًا الستضافة
دورة األلعاب األوملبية الصيفية عام 2024
َ
ومن املقرر أن يعلن اسم املدينة الفائزة بالتنظيم
خالل شهر أيلول من عام  2017في العاصمة
البيروفية ليما .وأشار باخ إلى أن املدن الخمس
هي :بودابست (املجر) وهامبورغ (أملانيا) ولوس
أنجلس (الواليات املتحدة) وباريس (فرنسا)
وروما (إيطاليا).
وجرى إغالق باب الترشح منتصف ليل أول من
أمس ،حيث لم تتلق اللجنة أي طلبات من مدن
أخرى للترشح ،بعدما أعلنت مدينة تورونتو
الكندية في وقت سابق عدم نيتها للترشح.

هانغجو تستضيف األلعاب اآلسيوية
لعام 2022
أعلنت الجمعية العمومية للمجلس األوملبي
اآلسيوي أن مدينة هانغجو الصينية
ستستضيف دورة األلعاب اآلسيوية لعام .2022
وكانت هانغجو الوحيدة املرشحة الستضافة
هذه الدورة ،لتصبح ثالث مدينة صينية تنال هذا
الشرف بعد نسختي  1990و 2010في بكني
وجوانجهو على التوالي.
وتعد دورة األلعاب اآلسيوية ثاني أكبر حدث
متعدد الرياضات في العالم بعد دورة األلعاب
االوملبية.
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ثقافة وناس

فنون تشكيلية

أسامة دياب« :غرنيكا» سورية

ُ
معرض «ماذا حدث هنا» الذي افتتح
أخيرًا في «غاليري أيام» ،هو إشارة إلى
«ما يحدث» في البلد الذي عاش فيه
ثان
الرسام الفلسطيني كوطن ٍ
حسين بن حمزة

ه ـن ــاك ش ــيء أو ف ـك ــرة تـسـبــق إن ـجــاز
لوحات أسامة دياب ( .)1977ال نقصد
أن ي ـكــون ال ــرس ــم ارت ـجــال ـيــا بــالـكــامــل
ط ـب ـعــا ،ل ـكــن ال ــرس ــام الـفـلـسـطـيـنــي ال
ُيخفي هــذا االنطباع املسبق الصنع
فــي مـعــرضــه «م ــاذا حــدث هـنــا» الــذي
ُ
افتتح أخيرًا في «غاليري أيام» .أغلب
لوحات املعرض قائمة على التركيب
والتأليف واللصق .الخطوط األولــى
والبروفات واالستكشات هي تمهيد
ألشغال الحقة تخضع لفكرة الرسام
أو ّملفهوم محدد أو لتقنية أسلوبية
يـفــضــل أن تحضر فــي عـمـلــه .الفكرة
لـ ـيـ ـس ــت ن ـ ـظـ ــريـ ــة أو ج ـ ــاف ـ ــة بـ ـ ــل هــي
مـمــزوجــة بــالـحــالــة الــراه ـنــة ،وعـنــوان
املـعــرض هــو إش ــارة إلــى «مــا يحدث»
فــي ســوريــا الـتــي عــاش فيها الــرســام
ـان ،وم ــا تـعــرضــه الـشــاشــات
كــوطــن ثـ ـ ٍ
من مشهديات العنف والقتل والدمار
في أمكنة أخــرى أيضًا .تكثر األشالء
ف ــي ال ـل ــوح ــات املـ ـع ــروض ــة .األج ـس ــاد
غير كاملة .اللصق والتركيب ّ
يقربان
مـنــاخ الـلــوحــات مــن الـنـحــت .املــذاقــات
التكعيبية تعزز ذلك من خالل تجسيم
الـخـطــوط واألش ـك ــال وزيـ ــادة األبـعــاد
الكتلوية فيها .املعرض هو احتجاج
ض ــد ال ـح ــرب وال ـع ـنــف .االن ـط ــاق من
«غــرن ـي ـكــا» بـيـكــاســو الـشـهـيــرة يـبــدو
واضحًا كمقترح آني لتوثيق الحرب
ورص ـ ـ ـ ــد ت ــأثـ ـي ــراتـ ـه ــا ال ـ ـك ـ ـبـ ــرى ع ـلــى
الشعوب ،وتأثيراتها املينيمالية على
ح ـيــاة األف ـ ــراد وم ـصــائــرهــم .املـنـظــور
التكعيبي يمنح الــوجــوه واألش ـكــال

ال ـب ـشــريــة نــوعــا م ــن ال ـعــزلــة وال ـغــربــة
والخواء والخيبة.
ه ـ ـنـ ــاك رج ـ ـ ــل وام ـ ـ ـ ـ ــرأة ف ـ ــي أك ـ ـثـ ــر مــن
ل ــوح ــة ،ل ـك ــن م ــا ي ـج ـمــع بـيـنـهـمــا هــو
وردة مـسـتـحـيـلــة أو طــائــر م ـجــروح.
املـ ــرأة نـفـسـهــا ن ــراه ــا وح ـي ــدة رأسـهــا
فـ ــي ق ـف ــص والـ ـحـ ـم ــام ــة فـ ــي الـ ـخ ــارج
م ــرب ــوط ــة ب ـخ ـي ــط .ال ـح ـم ــام ــة واملـ ـ ــرأة
م ـم ـنــوع ـتــان م ــن ال ـط ـي ــران وال ـح ــري ــة.
الحمامة ذاتها نراها مربوطة بخيط
في يد الرجل ،بينما املرأة فوقه تطير
فــي حــركــة تــذكــرنــا بـطـيــران شخوص
شــاغــال ،باستثناء أن الخرائب التي
نتخيلها تحت املــرأة والرجل ّ
مغيبة
ع ــن الـ ـل ــوح ــة ،وحـ ــاضـ ــرة ف ــي األس ــى
الكثيف على مالمحهما .هي حمامة
ال ـس ــام ال ـغــائــب ن ــراه ــا م ـج ــددًا فــوق
رأس رج ــل وأم ــام ــه ام ـ ــرأة ذاه ـل ــة .ثم
نــراهــا مقتولة على طــاولــة فــي لوحة

أخرى .هذه العناصر والرموز تحضر
مجتمعة في لوحة أكبر تحمل عنوان
ّ
املعرض نفسه ،وتذكرنا فورًا بلوحة
ّ
«غ ــرن ـي ـك ــا» .واألكـ ـي ــد أن ال ـح ــرب هي
القاسم املشترك لجلب لوحة بيكاسو

شخوص مكسورون
ّ
منفيون
من الداخل،
أو مقتلعون من
أمكنتهم

في لحظة األهــوال السورية .األطراف
املـ ـقـ ـط ــوع ــة والـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرؤوس واألج ـ ـس ـ ــاد
الـنـصـفـيــة وال ـح ـمــامــات املـقـتــولــة هي
تــأويــات مـبــاشــرة وم ــوارب ــة للحرب،
بينما طبقة الوحشة واأللم املنتشرة
بشكل بارد على تلك العناصر تجعل
ال ـلــوحــات صــامـتــة رغ ــم محتوياتها
ال ـت ــراج ـي ــديــة .ل ـعــل ه ــذا ال ـص ـمــت هو
اإلض ــاف ــة ال ـض ــروري ــة ال ـتــي ُيـحــدثـهــا
أس ــام ــة دي ـ ــاب ف ــي م ــوض ــوع ال ـح ــرب
كمسألة عمومية ومعروفة .كأن على
ال ـل ــوح ــات أن ت ـسـ ّـجــل تــأث ـيــر ال ـحــرب
وال ـصــراعــات الـتــي تـمــزق الجغرافيا
والـ ـه ــوي ــات ،ول ـك ــن ب ـش ــرط أن ال تقع
في امليلودراما الفجائعية املباشرة.
هـنــاك خـطــاب سـيــاســي فــي املـعــرض،
ول ـك ـنــه م ـتــرجــم ع ـلــى ش ـكــل ت ــأوي ــات
س ــاك ـن ــة ت ــذك ــرن ــا أح ـي ــان ــا ب ـمــاغــريــت
وهوبر ،ولكن املناخات الساكنة لهما
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مـمــزوجــة هنا مــع الـخـطــوط القاسية
لـتـعـبـيــرات الـتـكـعـيـبـيــة .امل ـف ـتــرض أن
الـشـخــوص فــي حــالــة حــركــة ،إال أنها
م ـثـ ّـبـتــة ف ــي لـحـظــة زم ـن ـيــة ومــزاج ـيــة
مـ ـ ـح ـ ــددة .هـ ـن ــاك م ـس ـح ــة سـ ــوداويـ ــة
وحزن كثيف وصامت في حضورهم.
ّ
منفيون
إنهم مكسورون من الداخل،
ُ ّ
«م ــذل ــون
أو مـقـتـلـعــون مــن أمـكـنـتـهــم.
ُمـ ـ ـه ـ ــان ـ ــون» ب ـح ـس ــب عـ ـ ـن ـ ــوان رواي ـ ـ ــة
لــدي ـس ـتــوي ـف ـس ـكــي .الـ ـح ــرب ش ـ ّـوش ــت
طمأنينتهم وأبـعــدتـهــم عــن حياتهم
ال ـت ــي «ج ـ ــرت ه ـن ــا» ق ـبــل أن «ت ـجــري
الحرب» فوقها.
اللوحات ترسل كل هذه االنطباعات،
لـكــن إحـســاسـنــا بــأنـهــا حصيلة رســم
ن ـظ ـي ــف ومـ ـنـ ـف ــذ ب ـع ـق ــان ـي ــة مـ ـش ــددة
ي ـج ـعــل ه ـ ــذه االنـ ـطـ ـب ــاع ــات مــربــوطــة
بــال ـت ـق ـن ـيــة واألسـ ـل ــوبـ ـي ــة ،ويـجـعـلـهــا
أيضًا مادة مكشوفة للزائر واملشاهد.
ٌ
الــرســم مـشــروط باملنطق املفاهيمي،
ومــا ن ــراه يـبــدو تنفيذًا جـيـدًا لخطط
وأس ــال ـي ــب م ـس ـب ـقــة .رب ـم ــا هـ ــذا ج ـ ٌ
ـزء
مــن املـنــاخــات املـعــاصــرة الـتــي كسرت
املفهوم التقليدي للوحة .هــذا تبرير
ل ـي ــس ب ـع ـي ـدًا ع ـم ــا ن ـ ــراه ف ــي م ـعــرض
أس ــام ــة ديـ ــاب الـ ــذي ت ـخــرج م ــن كلية
الفنون في دمشق عام  ،2002وينتمي
إلـ ــى م ـج ـمــوعــة م ــن األسـ ـم ــاء الـشــابــة
التي ابتعدت بمسافات متفاوتة عن
املحترف السوري التقليدي .لقد دخل
هـ ــؤالء ف ــي امل ـع ــاص ــرة ك ـع ـنــوان يـقــدم
حــزمــة هــائـلــة مــن امل ـمــارســات الفنية
ُ
ال ـجــديــدة ال ـتــي تــرضــي طموحاتهم،
ولـكـنـهــم ص ـ ــاروا «أسـ ـ ــرى» ألســالـيــب
وهـ ــويـ ــات م ــرغ ــوب ــة فـ ــي س ـ ــوق ال ـفــن
املعاصر .السوق تصنع ما هو رائج،
وتضغط عليهم ليكونوا منتجني لـ
«بضاعة» رائجة ومطلوبة.
«م ـ ـ ــاذا حـ ــدث ه ـن ــا :أس ــام ــة ديـ ـ ـ ــاب» :حـتــى
ال ـخ ــام ــس م ــن ت ـش ــري ــن األول (أك ـت ــوب ــر)
ـ ـ ـ «غ ــال ـي ــري أيـ ـ ــام» (ب ـ ـيـ ــروت -ســول ـيــديــر).
لالستعالم01374450 :

معرض

 Beirut Art Fairعن ثنائيات تصنع الفن المعاصر
روان عزالدين
مـ ـ ـ ــا هـ ـ ـ ــي امل ـ ـ ـسـ ـ ــافـ ـ ــة بـ ـ ـ ــن الـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــة
واالفـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراض؟ يـ ـط ــرح «ب ـ ـيـ ــروت آرت
ف ـي ــر» هـ ــذه اإلش ـكــال ـيــة حـ ــول الـفـنــون
الرقمية من خالل ّ
منصة يستضيفها
ّ
للمرة األولــى منذ إطالقته عام .2010
تحت عنوان «افتراض /واقــع» ،يدعو
امل ـ ـعـ ــرض فـ ــي هـ ـ ــذه ال ـ ــزاوي ـ ــة ،تـسـعــة
ف ـنــانــن م ــن ك ــوب ــا وأمل ــان ـي ــا وصــربـيــا
وإيـطــالـيــا وج ـنــوب أفــريـقـيــا وفرنسا
وبولندا وبريطانيا.
ّ
ّ
ووف ــق وصــف املنظمني ،ف ــإن األعـمــال
ستخلخل حواس الزائرين ،عبر طرح
تساؤالت حول دور التكنولوجيا في
الفنون املعاصرة ،إلى جانب العالقة
بـ ــن الـ ـفـ ـن ــون وال ـ ـع ـ ـلـ ــوم ،وال ـح ـق ـي ـقــة
والـفــانـتــازيــا وغـيــرهــا مــن الثنائيات
اإلش ـكــال ـيــة ال ـت ــي ت ــراف ــق ت ـط ـ ّـور الـفــن
املعاصر .الــدورة السادسة من Beirut
 Art Fairتـنـطـلــق عـنــد ال ـســادســة من
ّ
وتستمر حتى  20أيلول
مساء اليوم
(سبتمبر) الحالي في قاعة «بيال» في
بيروت.
ي ـش ـهــد الـ ـح ــدث هـ ــذه ال ـس ـنــة ازدي ـ ــادًا
ف ـ ــي ع ـ ـ ــدد الـ ـغ ــالـ ـي ــريـ ـه ــات املـ ـش ــارك ــة
( )51والـفـنــانــن ( )300والـ ــدول ()30
واألعـ ـ ـم ـ ــال ( ،)1500ف ـي ـمــا ال يـخـفــي
املـنـظـمــون طـمــوحـهــم ف ــي ت ــزاي ــد عــدد
ال ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـزوار أيـ ـض ــا ال ـ ـ ــذي قـ ــد ي ـص ــل إل ــى
 24000هـ ــذه ال ـس ـن ــة .ي ــوف ــق ال ـح ــدث
إذًا بــن الـهــاجـســن الـفـنــي والــربـحــي.
هكذا يسعى إلى جمع أسماء مكرسة
م ـ ــع أخـ ـ ـ ــرى ش ـ ـ ّـاب ـ ــة ،وي ـ ــؤم ـ ــن فـسـحــة

«اقرأ» لفرح خليل (حبر على ورق ــ )2013
للتالقي بــن الغاليريهات واملقتنني
ال ـف ـن ـيــن ،ويـ ـف ــرد ق ــاع ــة «بـ ـي ــال» أم ــام
مختلف أنــواع الفنون :الفوتوغرافيا
وال ـت ـج ـه ـي ــز وال ـ ـلـ ــوحـ ــات وال ـف ـي ــدي ــو.
تـ ـ ـش ـ ــارك غ ــالـ ـي ــريـ ـه ــات م ـ ــن ت ــاي ـل ـن ــدا

وف ــرن ـس ــا ،وس ــويـ ـس ــرا ،واألرج ـن ـت ــن،
واليونان والصني وبلجيكا وتركيا،
وغــال ـيــري ـهــات لـبـنــانـيــة مـثــل «جــانــن
رب ـيــز» ،و«مـ ــارك هــاشــم» ،و«تــانـيــت»،
و«آرت فاكتم» ...هذا جزء من الخليط

األسـ ـل ــوب ــي وال ـف ـن ــي وال ـ ــدول ـ ــي ال ــذي
يسعى املعرض السنوي إلى تحقيقه
فــي الـعــاصـمــة الـلـبـنــانـيــة ،إل ــى جانب
ن ـش ــاط ــات وف ـعــال ـيــات أخـ ــرى تنطلق
على هامش  Beirut Art Fairأو ضمنه.

أبــرز هــذه الفعاليات «أسبوع بيروت
للفن» الذي انطلقت دورته الثالثة قبل
يومني في أماكن عدة في وسط بيروت
التجاري حصرًا حيث يعرض حوالى
ً
 20ع ـم ــا وت ـج ـه ـي ـزًا فـنـيــا ف ــي ســاحــة
ال ـش ـه ــداء وال ــزي ـت ــون ــة بـ ــاي ،وأسـ ــواق
بـيــروت والصيفي ف ـيــادج ...وغيرها
مــن املـعــالــم الـتـجــاريــة واالسـتـهــاكـيــة
فــي املــديـنــة .ال ينفصل الـحــدث أيضًا
عن اإلشكاليات اآلنية للفنون ،فتقيم
طـ ــاوالت مـسـتــديــرة ح ــول الـتـغـيـيــرات
التي تطاول السوق الفنية بمشاركة
منسقني ،وفنانني ،وم ــدراء ومنظمي
مـ ـع ــارض وم ـه ــرج ــان ــات ع ــامل ـي ــة .كما
س ـي ـن ــاق ـش ــون أم ـ ـ ــورًا ت ـت ـع ـلــق بــوضــع
الـ ـفـ ـن ــان ،وك ـي ـف ـي ــة ت ـط ــوي ــر الـ ـص ــورة
الفوتوغرافية التوثيقية.
الفوتوغرافيا حاضرة أيضًا من خالل
ج ــائ ــزة لــدعــم امل ـص ــوري ــن الـلـبـنــانـيــن
الشباب .وفي املساحة التي يخصصها
الحدث كل سنة الستضافة مؤسسة
فـنـيــة ت ـقــدم أع ـمــال ـهــا ،وق ــع االخ ـت ـيــار
هـ ــذه ال ـس ـن ــة ع ـلــى «دار ق ـن ـبــز» ال ـتــي
تـمـ ّـيــزت إصــدارات ـهــا وكتبها بصريًا.
هنا يـشــارك الفنان حسن زهــرالــديــن،
صاحب الرسومات في كتاب «سما»
(قنبز) الذي كتبت قصته ندين توما،
في معرض يضم مجموعة من أعماله،
يليه عرض حكواتي لندين توما.
 :Beirut Art Fairابتداء من السادسة من
م ـســاء ال ـي ــوم حـتــى  20أي ـل ــول (سـبـتـمـبــر)
ـ ـ ـ ق ــاع ــة «الـ ـبـ ـي ــال» (ب ـ ـيـ ــروت) .لــاس ـت ـعــام:
03/386979
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منصور الهبر :شعرية الحياة اليومية
ي ـ ــرس ـ ــم م ـ ـن ـ ـصـ ــور ال ـ ـه ـ ـبـ ــر ()1970
املــرئـيــات واألح ـ ــداث واملـشــاهــد التي
تـحــدث حــولــه وفــي محيطه القريب.
إنها حاالت وتأمالت سريعة معاشة
بمزاج شخصي قبل أن تتحول إلى
رسـ ــومـ ــات م ـن ـج ــزة ب ـق ــوة االرتـ ـج ــال
وحــدهــا تـقــريـبــا .نـكــاد ال ن ــرى شيئًا
أب ـ ـعـ ــد م ـ ــن ذل ـ ــك ف ـ ــي شـ ـغ ــل الـ ــرسـ ــام
ُ
الـلـبـنــانــي ال ــذي افــت ـتــح مـعــرضــه في
«غاليري جانني ربيز» تحت عنوان
«حياة منزلية».
ال ـع ـنــوان يـبــدو مـثــل اس ـت ـعــارة كبرى
تـ ـ ّـوحـ ــد االن ـ ـط ـ ـبـ ــاعـ ــات ال ـ ـتـ ــي تـبـثـهــا
ال ـل ــوح ــات ال ـت ــي ت ـتــألــف م ــن عـنــاصــر
ً
وتـفــاصـيــل ويــوم ـيــات مـنــزلـيــة فـعــا.
أشـ ـخ ــاص ال ـل ــوح ــات ي ـح ـض ــرون في
وضعياتهم املنزلية الـعــاديــة ،بينما
ال ــرس ــم يـ ـح ـ ّـول ذل ـ ــك إل ـ ــى عـ ـم ـ ٍـل فـنــي
تـ ـت ـ ّـأرخ ف ـيــه ت ـلــك ال ـل ـح ـظــات ال ـعــابــرة
وتحصل على نوع من الخلود .الرسم
يمنح مــا هــو عــابــر ومهمل ومـكــرور
فرصة أن يصير شيئًا جوهريًا ،وأن
ي ـح ـ ّت ـفــظ ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه بـقـيـمـتــه
الهشة والزائلة .هذا التوصيف ِّ
يقرب
الرسم من الكتابة .كأن منصور الهبر
يـ ـ ـ ِّ
ـدون هـ ــذه امل ـش ـه ــدي ــات ويـلـتـقـطـهــا
ّ
ُ
وي ـث ــب ـت ـه ــا ق ـب ــل أن تـ ـ ــزول أو تـتـغـيــر
الحالة الجسدية ألشخاص اللوحات.
يشبه ذلك مقطعًا للشاعرة البولونية
تقول فيه« :في
فيسوافا
شيمبورسكا ُ
وصف الغيومّ /
علي أن أسرع /فبعد
َ َ
غيرها» .الرسام يراقب
قليل ستكون
ما يحدث أمــام نظرته ومخيلته .إنه
جـ ٌ
ـزء مــن املـشـهــد امل ـنــزلــي ،لـكـنــه يــراه
م ــن ال ـخ ــارج بـعــن ال ــرس ــام ال ــذي في
داخـلــه ،بينما يــده مستعدة ملحاكاة
أي نأمة جسدية أو أي تغيير طفيف
فــي سينوغرافيا املشهد الــذي غالبًا
ما يكون جلسة عائلية ،حيث يمكننا
أن نــرى شخصًا مستلقيًا على كنبة
طويلة ،وآخــر قد يكون امــرأة جالسة
على كرسي قريب ،أو نرى شخصني
أو ثالثة منشغلني بشاشات هواتفهم

«واحد» (مواد مختلفة على كانفاس ـــ  40 × 30سنتم ــ )2015

املحمولة ،أو متلذذين باسترخاءات
الظهيرة وقيلوالتها ،بينما الرسام
ّ
نـفـســه ي ـط ــل ع ـلــى امل ـش ـهــد م ــن نفس
ّ
ال ــزاوي ــة ال ـتــي سـيـطــل مـنـهــا املتلقي
فــي امل ـعــرض .الــرســم بقلم الــرصــاص
ّ
ي ــوفــر ســرعــة الئ ـقــة بـســرعــة املـشـهــد،
وال ـ ـق ـ ـيـ ــاسـ ــات الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة ل ـل ــوح ــات
تشير إلى أنها في األصل اسكتشات
مــرت ـج ـلــة ،وأن اإلض ــاف ــات الــاح ـقــة،
وهـ ـ ـ ــي قـ ـلـ ـيـ ـل ــة ع ـ ـلـ ــى أي ح ـ ـ ـ ــال ،هــي
لتكريس املشهد وتوثيقه بجرعات
لونية أحيانًا ،وبملصقات كوالجية
تـ ـ ـع ـ ــزز االنـ ـ ـطـ ـ ـب ـ ــاع ـ ــات االرت ـ ـجـ ــال ـ ـيـ ــة
املنبعثة من اللوحة.
ال ـ ـ ـخـ ـ ــط وال ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ــوالج هـ ـ ـم ـ ــا أسـ ـ ـ ــاس
الـ ـت ــألـ ـي ــف فـ ــي شـ ـغ ــل الـ ـهـ ـب ــر ،ول ـع ــل
الـحـضــور الـطــويــل نسبيًا للوحاته
املـ ـتـ ـج ــاورة م ــع ن ـص ــوص وك ـتــابــات
م ـن ـش ــورة ف ــي ال ـص ـح ــاف ــة ال ـث ـقــاف ـيــة
جعله مكتفيًا إلى حد ما بالهاجس
االرت ـج ــال ــي وال ـت ـل ـقــائــي ل ـلــرســم .أمــا
اإلضافات التالية فال تختلف كثيرًا
ّ
عـ ــن املـ ـك ــون ــات ال ـخ ــط ـي ــة الـبـسـيـطــة

ُ
واملــوهــوبــة الـتــي ت ًنجز بها اللوحة.
ُيحضر الهبر حــركــة أو شخصًا من
خــارج املشهدُ ،
ويلصقه في مساحة
شــاغــرة بــن أث ــاث امل ـنــزل وأشـخــاص
ل ــوح ـت ــه املـ ـن ــزلـ ـي ــة .الـ ـ ـك ـ ــوالج ي ـق ـ ّـوي
اللوحة ،ويخففها من الهوية املنزلية
املسبقة والضيقة .ال يكتفي الرسام
بذلك ،فهو باألساس يرسم أشخاص
امل ـ ـنـ ــزل ،وي ـم ـح ــو ح ـ ـ ــدوده كـمـســاحــة
مكانية محددة .ال نرى في اللوحات
جــدرانــا أو دي ـك ــورات كــامـلــة .ال نــرى
مــامــح واضـحــة لـهــؤالء األشـخــاص.

الخط والكوالج
هما أساس التأليف
في شغله

مــا يـعـ ّـرفـنــا إلـيـهــم هــو الــوحــدة التي
يسبح كــل واح ــد منهم فــي فقاعتها
غير املرئية .إنهم معًا ولكنهم على
ح ـ ـ ــدة أيـ ـ ـض ـ ــا .ه ـ ـنـ ــاك س ـ ــت ل ــوح ــات
بعنوان «وحدة» في املعرض .لوحات
أخـ ـ ــرى غ ـي ــر م ـع ـنــونــة ال ت ـن ـجــو مــن
انـطـبــاعــات الــوحـشــة والـعــزلــة .تفوح
من هذه اللوحات روائح معاصرة لها
صلة بـتـيــارات وتـجــارب فنية كبرى
لعبت على مفاهيم الهوية والحياة
املدينية وعــزلــة األف ــراد واملـحــدوديــة
البشرية وزوالها التدريجي .لوحات
منصور الهبر تبدو بسيطة وعفوية
وفورية ومنجزة على عجل ،ولكنها
عـ ـل ــى صـ ـل ــة ق ــوي ــة ب ــأفـ ـك ــار ش ــدي ــدة
املـ ـع ــاص ــرة .االنـ ـشـ ـغ ــال ب ـم ــراق ـب ــة مــا
يحدث ،والشغف بتدوين الجزئيات
وال ـت ـف ــاص ـي ــل الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة ،يـ ـح ـ ّـوالن
ال ـ ــرس ـ ــم إلـ ـ ــى مـ ـم ــارس ــة وس ــواسـ ـي ــة
باملعنى اإليجابي للكلمة .اللوحات
ه ـ ــي ت ـ ــدويـ ـ ـن ـ ـ ٌ
ـات م ـ ـعـ ــاصـ ــرة ل ـح ـي ــاة
م ـع ــاص ــرة .إن ـه ــا «ق ـص ــائ ــد مــرئ ـيــة»،
ب ـح ـســب عـ ـن ــوان م ـج ـمــوعــة شـعــريــة
لـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــدي ي ـ ـ ــوس ـ ـ ــف .امل ـ ـ ـقـ ـ ــارنـ ـ ــة م ــع
ال ـت ــدوي ــن وال ـك ـت ــاب ــة ت ـع ــزز ف ـك ــرة أن
شغل منصور الهبر يشبه ما يكتبه
شعراء ما ّ
سمي «القصيدة اليومية»
أو «قـ ـصـ ـي ــدة الـ ـتـ ـف ــاصـ ـي ــل» .ه ـن ــاك
غــالــة غــرافـيـكـيــة تـقــوي خـطــوط قلم
الرصاص ،وتسند اإلكريليك الخافت
فــي بـعــض ال ـلــوحــات ،بينما البقايا
ّ
الط ّ
للية للخطوط الرصاصية تجعل
ذلـ ــك ك ـل ــه م ـع ـ ّـرض ــا ل ـل ـخ ـفــة وال ـ ـ ــزوال
وامل ـح ــو .الـشـعــر م ــوج ــود ه ـنــا .إنـهــا
شعرية التالشي والعزلة التي تتسع
أكـ ـث ــر ف ــأك ـث ــر ل ـش ـخ ــوص ال ـل ــوح ــات
فـ ــي ح ـي ــوات ـه ــم امل ـن ــزل ـي ــة ال ـح ـم ـي ـمــة
واملعاصرة.
حسني...
«حياة منزلية» ملنصور الهبر :حتى 23
أيلول (سبتمبر) الحالي « -غاليري جانني
ربيز» (الروشة) .لالستعالم01868290 :

underground

زيد حمدان ومريم صالح «حالويال» يولد الليلة
محمد همدر
ال ـت ـع ــاون الـ ــذي بـ ــدأه زي ــد ح ـم ــدان مع
مــريــم صــالــح فــي ال ـقــاهــرة ع ــام ،2010
يـثـمــر ه ــذه ال ـل ـي ـلــة أل ـب ــوم «ح ــاوي ــا»
ال ـ ــذي س ـي ـجــد طــري ـقــه إلـ ــى الـجـمـهــور
عبر الشبكة العنكبوتية .يضم العمل
عشر أغنيات ،معظمها سبق أن عزفه
وص ـ ّـوره الثنائي ،ال ّ
سيما مــا أعــادت
مريم غناءه بصوتها للشيخ إمام.
ّ
وسيد
دخل زيد إلى عالم الشيخ إمام
دروي ـ ــش بــواس ـطــة م ــري ــم .دخ ــل ب ــذات
النمط الذي يؤلفه مع األصوات نفسها
التي يعتمدها تقريبًا .لكن هــذه املـ ّـرة
كسب العمل ّ
ّ
بثوريته
قوة مع املضمون
وسخريته ،ومع صوت صالح.
ً
ّ
الشخصيات
عـ ــادة ،تستحضر مــريــم
التي تغنيها على طريقتها الخاصة،
أو ك ـم ــا تـ ـق ــول لـ ـ ـ «األخـ ـ ـب ـ ــار»« :أح ـ ـ ّـب
َم ـ ْـس ـ َـرح ــة ال ـش ـخ ـص ـيــات ،ف ــأن ــا درس ــت
املـســرح فــي األسـ ــاس» .ل ــذا ،ستتفاعل
الفنانة املصرية الشابة الليلة هازئة
حـ ـ ــن تـ ـ ـ ـ ــؤدي أغـ ـنـ ـيـ ـت ــي «ديـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــان»
و«نيكسون بابا» الشهيرتني للشيخ
إم ــام وأح ـمــد ف ــؤاد نـجــم .أو سترقص
وت ـق ـف ــز ك ـم ــا لـ ــم ن ــره ــا مـ ــن ق ـب ــل حــن
تستحضر أفـ ــراح امل ـحــروســة وتغني
ألحمد عدوية.
ك ــان ــت ش ـخ ـص ـيــة م ــري ــم ص ــال ــح عـلــى
حقيقتها ف ــي ألـبــومـهــا ال ـخ ــاص «أن ــا
مش بغني» ( 2011ـ بالتعاون مع تامر
أبــو غــزالــة و«إي ـق ــاع»)« .أن ــا كنت أنــا»،
ت ـقــول ًحـ ّـن تتكلم عــن ه ــذه الـتـجــربــة،
مضيفة أنها خالصة «أشياء كتبتها

ّ
وتسجل،
وألحان كان يجب أن تخرج
وهـ ـ ـ ـ ــذا مـ ـ ــا ح ـ ـ ـصـ ـ ــل» .كـ ـ ـ ــان اإلصـ ـ ـ ـ ــدار
بالنسبة لها إشــارة على أن التجربة
ان ـ ـت ـ ـهـ ــت ،وت ـ ـ ــم ت ــوث ـي ـق ـه ــا وح ـف ـظ ـه ــا
وتـقــديـمـهــا لـلـجـمـهــور .فــاألل ـبــوم كما
تصفه «نهاية مرحلة» ،قبل أن يحني
ـارب غـنــائـيــة
وقـ ــت االن ـت ـق ــال ّإلـ ــى تـ ـج ـ ّ
جديدة .علمًا بأن مريم تتحضر اليوم
ً
فعال لتأدية أعمال شخصيات جديدة
ّ
ت ـحــب ـهــا كـ ـج ــورج وس ـ ـ ــوف ،وال ــراح ــل
إسماعيل ياسنيّ ،وغيرهما.
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،يـ ـح ــض ــر زي ـ ــد مل ـش ــاري ــع
منفصلة في ّ السنوات التي تلت لقاءه
ب ـم ــري ــم ،ل ـك ــن ّــه ي ـق ــول ف ــي اتـ ـص ــال مــع
«األخـ ـب ــار» إن ــه «رغ ــم الــوقــت الـطــويــل
ال ـ ــذي مـ ـ ّـر م ـنــذ ان ـطــاق ـتــي ال ـف ـن ـيــة لم
أكـتـشــف مــوهـبــة مـثــل مــريــم صــالــح .ال

أحــد يملك قوتها وطاقتها .بالنسبة
ل ــي ه ــي ف ــري ــدة ،وال يـمـكــن تصنيفها
فـ ّـي خــانــة أو فــي ل ــون» .ويـضـيــف زيــد
أنــه يحب أن يعمل مع الفنانني الذين
يملكون هوية أو بصمة خاصة بهم.
هكذا ،قـ ّـرر االثـنــان أخيرًا التعاون في
ألبوم «حالويال» بعد سلسلة حفالت
ج ـم ـع ـت ـه ـمــا فـ ــي ب ـ ـيـ ــروت ،والـ ـق ــاه ــرة،
وتـ ــونـ ــس ،وال ـ ـ ـ ــدار ال ـب ـي ـض ــاء ،ع ـ ّـم ــان،
وفـ ــي ع ــواص ــم أوروب ـ ـيـ ــة ،وإث ـ ــر م ــرور
خ ـمــس س ـن ــوات ع ـلــى لـقــائـهـمــا ّ
األول
وتصوير أغنية «ديستان» في شوارع
اإلسكندرية.
ّعن تجربة غنائها للشيخ تؤكد مريم
أنها تأخذ معها «الشيخ أينما ذهبت.
هــو مـصــدر إل ـهــام بالنسبة ل ــي ،وهــو
مــن الشخصيات التي أحبها كثيرًا».

وج ــاءت الـفــرصــة مــع زي ــد إلف ــراغ هــذا
ال ـ ـحـ ــب بـ ـشـ ـك ــل م ــوسـ ـيـ ـق ــي عـ ـص ــري،
ّ
وشـ ـب ــاب ــي ،ي ـت ـن ــاس ــب مـ ــع روح ال ـف ــن
الـجــديــد الـبــديــل ال ــذي خ ــرج بـقــوة في
مصر بعد  25يناير عام .2011
مــن أغــانــي الـشـيــخ إم ــام وأح ـمــد فــؤاد
نـ ـج ــم ،اخ ـ ـتـ ــار ال ـث ـن ــائ ــي «ديـ ـسـ ـت ــان»،
و«يويو» ،و«غابة» ،و«نيكسون بابا»
و«حـ ــاويـ ــا» ال ـت ــي اع ـت ـم ــدت ع ـنــوانــا
للعمل .مع اإلشارة إلى املحافظة على
ألـ ـح ــان ال ـش ـي ــخ ،ل ـكــن ب ـت ــوزي ــع جــديــد
ومختلف ،ال شك أنه ساهم في وصول
ص ــوت إم ــام وكـلـمــات الـفــاجــومــي إلــى
ش ــري ـح ــة ش ـب ــاب ـي ــة أوسـ ـ ـ ــع ،ال ت ـعــرف
بــاألسـطــورتــن املـصــريـتــن الراحلتني
جـ ـ ّـي ـ ـدًا .إل ـ ــى ج ــان ــب ه ـ ــذه األغـ ـنـ ـي ــات،
ً
سيضم «حالويال» أعماال خاصة هي
ّ
«إصــاحــات» ،و«وطــن الـعــك» ،و«ولعة
ســودة» ،و«إمشي على رمشي» ،وهي
مــن أل ـحــان زي ــد وكـتــابــة مــريــم صــالــح،
وميدو زهير ،وعمر مصطفى ،وعمر
قناوي.
إذًا ،ال ـي ــوم ه ــو مــوعــد إطـ ــاق األل ـبــوم
ع ـلــى اإلن ـتــرن ــت م ــن إن ـت ــاج «مـسـتـقــل»
( ،)www.mostakell.comوهي العالمة
ال ـ ـتـ ــي خـ ــرجـ ــت م ـ ــن شـ ــركـ ــة «إيـ ـ ـق ـ ــاع»
وأط ـل ـق ـهــا ال ـف ـن ــان الـفـلـسـطـيـنــي تــامــر
أبــوّ غزالة في  .2007في هــذا السياق،
ّ
يوضح زيد حمدان أن األلبوم سيكون
متوافرًا على الشبكة اآلن ،أمــا النسخ
املـسـ ّـجـلــة فـلــن ت ـبــاع إال خ ــال حـفــات
مريم وزيــد التي ستجرى في املرحلة
املقبلة بني بيروت ،والقاهرة ،ولندن،
ومدن أخرى.

أزادوهي صموئيل
راهبة المسرح العراقي
بغداد ــ حسام السراي
أزادوهــي صموئيل «راهبة املسرح العراقي» كما
ّ
يسميها النقاد والصحافيون العراقيون ،ترقد
اآلن على فــراش املــرض فــي بـغــداد .وكــالـعــادة في
ّ
املـ ـب ــادرات الـتـضــامـنـيــة املـشــابـهــة ،ف ــإن األص ــوات
تـتـعــالــى م ــن أج ــل االه ـت ـم ــام بـحــالـتـهــا الـصـحـيــة
املـ ـت ــده ــورة ،ومـ ــا م ــن ّ
رد ح ـكــومــي س ــري ــع يليق
بمكانة هذه الفنانة وتاريخها الطويل.
الــرائــدة املسرحية املــولــودة في بغداد عــام ،1942
تـ ـع ـ ّـد م ــن ال ـن ـس ــاء األول الـ ـل ــوات ــي دخـ ـل ــن مـعـهــد
الـفـنــون الـجـمـيـلــة ،قـبــل أن تخطو بثقة للتمثيل
ع ـلــى م ـس ــارح بـ ـغ ــداد ،ف ــي م ـس ـيــرة سـ ّـج ـلــت فيها
الكثير مــن امل ـشــاركــات عـبــر مـســرحـيــات «النخلة
والجيران» (عن رواية غائب طعمة فرمان وإعداد
وإخـ ــراج الــراحــل قــاســم مـحـ ّـمــد) و»ثـ ــورة املــوتــى»
و»العاصفة»ّ .أسست في أوائــل السبعينيات في
محافظة األنبار ،فرقة مسرحية من خريجي معهد
ال ـف ـنــون ،لـلـتــوفـيــق بــن عملها كـمـشــرفــة تــربــويــة
ه ـن ــاك وول ـع ـه ــا ب ــامل ـس ــرح .ي ـم ـكــن الـ ـق ــول إن آخــر
مشاركاتها كانت في مسرحية «نساء في الحرب»
( )2006ل ـل ـم ـخــرج ك ــاظ ــم ال ـن ـ ّـص ــار ،ب ـعــد ت ـجــارب
م ـع ــروف ــة ف ــي ع ـق ــود ســاب ـقــة م ــع إب ــراه ـي ــم ج ــال،
وسامي عبد الحميد،
وبـ ـهـ ـن ــام م ـي ـخــائ ـيــل،
وبدري حسون فريد،
ّ
ورب ـم ــا آخ ــر مشاركة
ّ
سـيـنـمــائــيــة ل ـهــا هي
فــي فـيـلــم «كــرنـتـيـنــا»
( )2009ملخرجه عدي
رشيد.
ول ـع ـم ــره ــا وح ــراج ــة
وض ـ ـ ـع ـ ـ ـهـ ـ ــا ،ضـ ـ ّـجـ ــت
مـ ـ ـ ــواقـ ـ ـ ــع الـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل
ب ــالـ ـتـ ـن ــدي ــد إزاء مــا
ت ــواج ـه ــه صـمـ ّـوئـيــل،
خـ ـ ـ ـص ـ ـ ــوص ـ ـ ــا أنـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا
ب ـق ـي ــت ح ـ ــاض ـ ــرة فــي
املـنــاسـبــات الثقافية
واملهرجانات األدبية،
تجلس بني الجمهور
وت ـس ـت ـم ــع وت ـش ـج ــع،
ّ
وهــي تــؤكــد عبر هذا
ترقد في أحد
ال ـ ـ ـح ـ ـ ـ ّضـ ـ ــور صـ ـ ـ ــورة
مستشفيات
«الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــن ـ ـ ــان املـ ـثـ ـق ــف»
بغداد وسط
الــذي ال يكتفي بــأداء
أدواره فـ ــي الـ ــدرامـ ــا
إهمال رسمي
واملسرح والسينما.
وم ـ ّـم ــا ل ــوح ــظ عـنـهــا
ابتعادها من اإلسهام
ف ـ ــي أعـ ـ ـم ـ ــال درام ـ ـيـ ــة
منذ عقد تقريبًا ،في
حني اقتصر وجودها على أداء مشاهد ُممسرحة
تـخـتــارهــا ه ــي وف ــق رغـبـتـهــا ،مـثـلـمــا حـصــل عــام
 2012في «مهرجان املربد الشعري» في البصرة،
إذ قـ ّـدمــت مـشـهــديــن مـســرحـيــن قـصـيــريــنّ ،
األول
ّ
«سيدة
عن الحادث اإلرهابي الذي لحق بكنيسة
النجاة» في بغداد ،والثاني عرض «بانتومايم»
ّ
املسرحي عادل كاظم.
ملؤلفه الكاتب
ّ
ُعرفت الفنانة بمزاجها الحاد وانضباطها الذي
ّ
يفاجئك أحيانًا بمستوى اإلفـصــاح عنه ،نتذكر
كيف عـ ّـبــرت عــن عــدم شعورها بالسعادة عندما
كــرمــت ف ــي «م ـهــرجــان ق ــرط ــاج امل ـســرحــي» .2008
يومها قالت«ّ :لم يكن مكان التكريم كاملكان الذي
ّ
ّ
مخيلته جــامـحــة ...أنــا قطعت
تخيلته ،والـفــنــان
ّ
ّ
آالف األميال وفكرت لعشر سنوات ّومن ثم ماذا،
لم تكن العملية مثل ّ
تخيلي ،لم يتحقق من خيالي
ش ــيء ،العملية كــانــت متعبة ومـضـنـيــة ،فعندما
يكون التكريم للعشرات ال يكون له طعم ،كان من
املفروض أن يكون لخمسة يستحقون ،وفي مكان
ينتبه إليه الجميع وليس في زاوية وعلى موائد
طعام».
سـيـبـقــى اسـ ــم ص ـمــوئ ـيــل تــأس ـي ـسـ ّـيــا ف ــي املـشـهــد
الثقافي والفني العراقيني ،فهي -مع عدد آخر من
الفنانات بالطبع -فتحت الطريق لدخول النساء
ّ
بقوة إلى فضاءات الفن واملسرح والسينما .ولنا
ّ
أخ ـي ـرًا أن نستعيد مــا قــالـتــه ذات م ــرة لنفهم أي
ّ
تتحدث عــن تسعينيات القرن
روح تحمل وهــي
املــاضــي وعـمـلـهــا املـســرحــي فــي أجـ ــواء الـحـصــار:
ّ
مضنيًا ،من التاسعة صباحًا إلى
«التمرين كــان
ً
مساء ،متنقلة بني قاعات التمارين ،كنت
التاسعة
فــي عملي فــي هــذه املسرحيات أتـحـ ّـدى الحصار
ّ
ّ
وأتحدى نفسي ّ
مفجرة كل اإلمكانيات في داخلي
ّ
ّ
كي أسخرها وأضعها في محك املواصلة للرسالة
الفنية كي ّ
بفعالية ّ
ّ
ّ
معبرة عن ّ
همنا
تؤدي دورها
وما أصابنا من جرم».
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جهاد عقل:

الكمان الفلسطيني «يغني»
مع األوركسترا
الرا مالعب

بعد أكثر من  20عامًا أمضاها محاربًا السرطان الذي فتك بجسمه مرتني ،انطفأ املؤلف املوسيقي ّ والكاتب
واملنتج الفرنسي غي بيار عن عمر ناهز  85عامًا ( .)2015-1930بيار الذي ولد في القاهرة ،وتنقل كثيرًا
بني دول الساحل املتوسطي ،وأقام فترة في ًلبنان ،انسحب أمس في منزله الباريسي في مقاطعة غارش
(غربي العاصمة الفرنسية) ،منهيًا بذلك حياة حافلة بالنجاحات في كالسيكيات األغنية الفرنسية ،التي
يصل عددها الى  .300كان طموحه الدائم أن تبقى هذه األعمال لجيل املستقبل ،وتحفر في القرن العشرين.
بــدأ مـشــواره عــام  1954ليحوز بعد  4سنوات «الجائزة الكبرى ألسطوانة شــارل ك ــروس» ،وتكر سبحة
الجوائز العاملية .والد املمثلة الشهيرة إيمانويل بيار ،انتقل الى التلفزيون في الستينيات وحجز له برنامجًا
استقبل فيه عشرات الفنانني املعروفني ،وكانت آخر حفالته في «أوملبيا» (إيرلندا) في كانون الثاني (يناير)
املاضي( .إيريك فيفيربيرغ ــ أ ف ب)

تميم البرغوثي
في ضيافة «لبنان الجنوبي»
ضمن اللقاءات األدبية والفكرية
والثقافية التي يقيمها
ّ
باستمرار ،ينظم «املجلس
الثقافي للبنان الجنوبي» اليوم
ً
لقاء مع الشاعر الفلسطيني تميم
البرغوثي ( 1977ـ الصورة).
اللقاء عبارة عن أمسية شعرية
سيحييها صاحب قصيدة «في
القدس» ،وستتولى تقديمها
الشاعرة واإلعالمية اللبنانية
لوركا سبيتي .تجري األمسية
في قاعة املجلس في بيروت عند
ً
مساء .يذكر
الساعة السادسة
ّ
أن البرغوثي أحيا في  12أيلول
(سبتمبر) الحالي أمسية شعرية
في الدوحة.
أمسية تميم البرغوثي :اليوم ـ
ً
مساء ـ قاعة «املجلس
السادسة
بيروت
في
الجنوبي»
للبنان
الثقافي
ّ
(نزلة برج أبي حيدر ـ خلف محطة
«توتال») .لالستعالم 01/703630 :أو
www.althakafi-aljanoubi.com

بعد انقضاء عطلتها الصيفية تحيي «األوركسترا
الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق عربية» بقيادة
أنــدريــه الـحــاج الليلة أمسيتها األول ــى لهذا املوسم
الليلة فــي «قـصــر األونـيـسـكــو» .أمـسـيــة تستضيف
الفلسطيني جهاد عقل (1968
فيها عــازف الكمان
ّ
ـ الـصــورة) .يشير الحاج إلــى أنــه منذ تسلمه إدارة
وقـ ـي ــادة األورك ـ ـس ـ ـتـ ــرا ،يـ ـح ــاول ج ــاهـ ـدًا تـبـسـيـطـهــا
للناس ،األمــر الــذي دفعه إلــى تخصيص كل سهرة
ملطرب أو كورال ُيلبس املوسيقى بالكلمة ليوصلها
إلى الجمهور ،في حني ّ
يمرر قطعًا موسيقية «خام»
ّ
ً
لعل األنـغــام تشق طريقًا مستقال إلــى أذن املستمع
الشرقي.
ّ
تميز الحاج بانفتاحه على كل املبدعني العرب ،عبر
اسـتـضــافــة وتـكــريــم الـعــديــد مـنـهــم .ال يخيفه إب ــداع
أع ـضــاء فــرقـتــه ،ف ـنــراه متحمسًا لتبيان واستثمار
طاقاتهم من خالل تحفيز االرتجال وإفساح املجال
أمام التقاسيم العزفية .أما في هذه األمسية ،فيعتبر
ّ
القائد الشاب الــذي اشتهر بعزف العود بــأن جهاد
عقل هو بمثابة املغني ،واعـدًا إيانا بأمسية فريدة
ُ
سيضفي عليها الكمان جـوًا لطيفًاُ ،يغني أرشيف
الفرقة املوسيقي.
مـنــذ طـفــولـتــه ،ي ـعــزف عـقــل عـلــى ال ـك ـمــان ،إذ حــرص
وال ــده على استثمار طاقته املوسيقية فــي دراســة
«ج ــدي ــة» .ت ـشـ ّـبــع ب ــال ــدراس ــات املــوسـيـقـيــة الـغــربـيــة
م ـت ـ ّ
ـزودًا ب ـقــدرات تقنية عــالـيــة ،ليفيض الحـقــا بما
حـفـظـتــه أذنـ ــاه مـنــذ الـصـغــر م ــن مــوسـيـقــى مقامية
يترجمها على الكمان .هذه اآللة الغربية التي دخلت
التخت الـشــرقــي عبر حلب مــع األتـ ــراك ،فانسجمت
معه ومع طبيعة موسيقاه املقامية.
عــزف مــع كـبــار الـفـنــانــن اللبنانيني ،قـبــل أن يتخذ
لنفسه دورًا بطوليًا مكان املغني ،في مجتمع ِّ
يقوم
ٍ
الكلمة على اللحن.
تـ ّ
ـوجــه عـقــل إل ــى االس ـت ـعــراض الـعــزفــي ول ــم يتجنب
اسـتـعـمــال ال ـك ـمــان الـكـهــربــائــي ،ف ـحــذا ح ــذو أسـمــاء
عــاملـيــة مـثــل فانيسا م ــاي ،وداي ـفــد غــاريــت ،وبــونــد،
ـان عربية
وتـيـتــانـيــوم ،أم ــادي ــوس .أع ــاد ت ــوزي ــع أغـ ـ ٍ

وعــامل ـيــة ،م ــن دون أن يـتـجـنــب األس ـل ــوب الـتــأويـلــي
ّ
االرتـ ـج ــال ــي ف ــي أدائ ـ ـهـ ــا .ولـ ـع ــل م ــا م ـ ّـي ــز مــوسـيـقــاه
املعادلة التي حققها بممارسة االستعراض التقني
ُ
جمل لحنية تداعب
الباهر (تقليد غربي) على تكرار
ٍ
ً
أذن املستمع طربًا ونشوة (تقليد مشرقي) .بيد أن
جمالية هذا الخليط قد تكون موضعًا للجدل.
ّ
يعدد أندريه الحاج لـ«األخبار» األعمال املوسيقية
ّ
املـنــوعــة لبرنامج األمسية التي تعود إلــى شريحة
ك ـب ـيــرة م ــن امل ــؤل ـف ــن ال ـع ــرب ك ـع ـ ّـم ــار ال ـشــري ـعــي في
موسيقى مسلسل رأفت الهجان ،وأحمد فؤاد حسن،
ً
وفــريــد األطـ ــرش ،وص ــوال إل ــى جـهــاد عـقــل وأنــدريــه
ّ
الحاج في دورهما كمؤلفني .سنسمع «زركفند» ذات
اإليـقــاع املكسور للحاج ،و Stay Hereلعقل ،إضافة
إلى تحية عمالقة كفيروز ووديع الصافي وصباح.
ّ
يتطرق الـحــاج إلــى تجربة األوركـسـتــرا مــع صاحب
ّ
«ش ـ ـيـ ــراز» ،إذ ي ـشــارك ـهــا ل ـل ـم ــرة األولـ ـ ــى ف ــي لـبـنــان
ّويضيف معيارًا عاليًا لعازفيها .ومما ال شك فيه
ّ
جو
أنه يعرض نفسه في الوقت نفسه للتحدي في ٍ
بعيد عن املوسيقى اإللكترونية واإليقاعات املركبة
ٍ
ً
اصطناعيًا ،فيسمعنا سماعي ولونغا تارة ،ويضع
حضن يقترح ويستعد لتجاوز
تقنياته العزفية في
ٍ
ً
املألوف تارة أخرى.
الليلة ـ  20:00ـ في «قصر األونيسكو» (بيروت) .لالستعالم:
01/824040

