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سياسة
على الغالف

األمير السعودي الموقوف:

أتعاطى المخدرات ...وحقائبي ليست لي!
يدي أمير سعودي في لبنان .فللمرة االولى ،ال يقف ّ
لم يسبق أن ُوض َعت األغالل في َ
مدع عام عند كون الرجل
ِ
ّ
الذي يحمل في حقائبه طنين من المخدرات أميرًا سعوديًا يحمل لقب «صاحب السمو الملكي»
حسن عليق
لـلـمــرة االول ــى فــي لـبـنــان ،يـخــرج أمير
س ـعــودي م ـخ ـفــورًا ،مــن م ـطــار بـيــروت
الـ ـ ــدولـ ـ ــي ،إلـ ـ ــى الـ ـنـ ـي ــاب ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة ،ثــم
إل ــى مـكـتــب لـلـشــرطــة ال ـق ـضــائ ـيــة .هو
عبداملحسن بن وليد من عبداملحسن
ب ــن ع ـب ــدال ـع ــزي ــز آل سـ ـع ــود .ه ــو اب ــن
حفيد ّ
مؤسس مملكة آل سعود ،وابن
أخ أم ـيــر حــائــل وع ـضــو هـيـئــة البيعة
سعود بن عبداملحسن بن عبدالعزيز.
املــوقــوف إذًا من العائلة الحاكمة .من
أحفاد عبدالعزيز ،أصحاب الحصانة
في غالبية دول العالم .في مطار رفيق
الـحــريــري ،كــان عبدالرحمن بــن وليد
ي ـه ـ ّـم ب ــرك ــوب ط ــائ ــرت ــه ،م ـتـ ّ
ـوج ـهــا إلــى

ّ
أقر األمير السعودي بأنه
ينف قبل
يتعاطى المخدرات ولم ِ
التوقيف ملكيته للطرود
السفارة
رفض القاضي طلب
َ
السعودية عدم تكبيل يدي
األمير الموقوف
الحجاز .كان برفقته أربعة أشخاص،
ومعهم  24طردًا و 8حقائب سفر كبيرة،
ّ
ت ــراوح زنــة كــل منها بــن  40كلغ و60
ألصقت على كل واحد من الطرود
كلغِ .
ورقـ ــة تـحـمــل ع ـب ــارة «خـ ــاص صــاحــب
السمو امللكي األمـيــر عبداملحسن بن
ّ
ول ـي ــد آل سـ ـع ــود» ،ت ــذك ــر ب ـت ـلــك الـتــي
اع ـتــاد آل سـعــود نـشــر صــورهــا خــال
توزيع املساعدات و»املـكــرمــات» .رجل
األمــن فــي مطار رفيق الـحــريــري طلب
تـفـتـيــش الـ ـط ــرود ،ف ـمــا ك ــان م ــن كبير
مرافقي األمـيــر ،املدعو يحيى ش ،.إال

ّ
لم تتمكن األجهزة األمنية من ضبط المصنع الذي ينتج الكبتاغون منذ  6سنوات

عربدة ابن الملك
ليس عبداملحسن بن وليد آل سعود األمير السعودي االول الذي ُي َ
ضبط في
حالة جرمية .اعتادت دول العالم إقفال امللفات القضائية ألبناء األسرة الحاكمة
في الجزيرة العربية ،ألسباب ُت ّ
رد إلى «األمن القومي» و»املصلحة الوطنية» .من
فضيحة صفقة اليمامة في بريطانيا ،إلى قضية األمير السعودي سعود بن
الذي أدانه القضاء البريطاني عام  2009بقتل
عبدالعزيز بن ناصر آل سعود ّ
شاب سوداني لدوافع جنسية ،ثم سلمته السلطات البريطانية إلى بالده «ليكمل
وغيرها من الدول ،يحظى أمراء
عقوبته بالسجن» فيها ،إلى آخرين في فرنسا ّ
العائلة املالكة بحصانة قل نظيرها في العالم .آخر
هؤالء ،قبل توقيف عبداملحسن آل سعود في بيروت
أمس ،هو ماجد ابن امللك السابق عبدالله بن عبدالعزيز،
الذي أوقفته السلطات األميركية في لوس أنجلس ،بعدما
ّ
وجهت له ثالث نساء عملن في خدمته في قصره تهمًا
ُ
بالضرب واالغتصاب .وبحسب مقال نشر في صحيفة
الـ«دايلي مايل» يوم  20تشرين األول الجاري ،فإن
املدعي العام ملقاطعة لوس أنجلس قد ّ
رد التهم املوجهة
إلى األمير البالغ من العمر  29عامًا ،بداعي عدم كفاية
األدلة ،لتفرج الشرطة عن ابن عبدالله لقاء كفالة قدرها
َّ
ولتحول القضية إلى املدعي العام ملدينة
 300ألف دوالر،
لوس أنجلس «الذي يعمل على بناء قضيته» .وتكشف الصحيفة ،من خالل
اطالعها على وثائق املحكمة ،عن تفاصيل رواية النساء الثالث عن ممارسات
األمير السعودي ،التي تتجاوز الضرب واالغتصاب إلى سلوكيات منحرفة
ً
ومقززة ،ال مجال لذكر تفاصيلها هنا ،فضال عن تعاطيه املخدرات وإجبارهن
ً
على مشاهدته وهو يقوم بأفعال جنسية مع أحد مساعديه ،وصوال إلى ضربه
إحدى السيدات إلى ّ
حد اإلدماءُ .وي ّ
رجح أنه هرب من الواليات املتحدة بعد إطالقه.
(األخبار)

أن قــال لــه ،بـحـضــور االم ـيــر« :أال تــرى
املكتوب عليها؟ هــذه أغ ــراض خاصة
ُ ّ
لطويل العمر ال تـفــتــش» .رجــل األمــن
ً
أص ـ ّـر عـلــى التفتيش ق ــائ ــا :لــو كانت
ألبيه أو ألبي ،سأفتشها.
بـ ـ ـ ـ ــدأ ال ـ ـت ـ ـف ـ ـت ـ ـيـ ــش ،ف ـ ـظ ـ ـهـ ــر مـ ـحـ ـت ــوى
ال ـح ـقــائــب .ح ـبــوب ال ـك ـب ـتــاغــون .كمية
هــائـلــة مـنـهــا ،نـحــو ط ـنــن ،أو مليون
حبة ،بحسب تقديرات املحققني .وهذه
ّ
الكمية موضبة فــي أكـيــاس «مرتبة»،
أف ـ ـ ـ ِـرغ م ـن ـهــا ال ـ ـهـ ــواء ،وع ـل ـي ـهــا ش ـعــار
ّ
موحد يعرفه املحققون جيدًا .إنه نوع
خــاص من الكبتاغون ،معروف باسم
«زينيا» ،وهو أجود االنواع .وبحسب
املحققني ،فإن قيمة الصفقة تزيد على
 110ماليني دوالر.
أوق ـ ــف األم ـي ــر وم ــراف ـق ــوه ،يـحـيــى ش.
ِ
وزيــاد ح .ومبارك ح .وبندر ش .جرى
ذل ــك ع ـنــد ال ـثــان ـُيــة م ــن ب ـعــد منتصف
الليل .صباحًا ،أعـ ِـلــم القضاء ،فحضر
ال ـنــائــب ال ـع ــام االس ـت ـئ ـنــافــي الـقــاضــي
دان ـ ــي ش ــرابـ ـي ــه إل ـ ــى امل ـ ـطـ ــار ،وب ــاش ــر
ال ـت ـح ـق ـيــق مـ ــع املـ ــوقـ ــوفـ ــن .وب ـح ـســب
امل ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات ال ـ ـتـ ــي حـ ـصـ ـل ــت ع ـل ـي ـهــا
«األخ ـب ــار» ،فــإن األمـيــر نفى بــدايــة ّ
أي
ً
صلة له باملضبوطات ،قائال «اسألوا
يـ ـحـ ـي ــى ،ال أعـ ـ ـ ــرف كـ ـي ــف أت ـ ـ ــى ب ـه ــذه
الصناديق» .ومع ّ
تقدم التحقيقّ ،
أقر
االم ـي ــر بــأنــه يـتـعــاطــى املـ ـخ ــدرات .أمــا
يحيى ،فقال في البداية إن وكيل األمير،
خ ــال ــد ح ،.ات ـص ــل ب ــه م ــن ال ـس ـعــوديــة،
وقـ ـ ـ ــال لـ ـ ــه« :س ـ ــأرس ـ ــل لـ ــك «بـ ـي ــك أب»
ّ ً
محمال بصناديق تحوي قطعًا أثرية
أح ـضــرهــا لـ ــي» .امل ــوق ــوف ــون اآلخـ ــرون

نفوا أي صلة لهم باملضبوطات .أحال
القاضي املوقوفني على مكتب مكافحة
املخدرات ملتابعة التحقيق .في «مخفر
حبيش» ،ازداد الـتـضــارب فــي إف ــادات
املوقوفني .يحيى أصـ ّـر على روايــة أن
وك ـي ــل االم ـي ــر ه ــو م ــن ط ـلــب م ـنــه نقل
الـطــرود ،مع قوله إنــه كــان يعرف أنها
كانت تحوي كبتاغون ال تحفًا أثرية.
أما «صاحب السمو امللكي» ،فقال إنه
ال توجد عالقة بني يحيى وخالد ،وإن
يحيى هو املسؤول عن الطرود .ولفتت
مـ ـص ــادر أم ـن ـي ــة إل ـ ــى أن ـ ــه ك ـ ــان يـمـكــن
تصديق كالم االمير لوال اآلتي:
 1ـ ـ املـخــدرات ضبطت فــي حــوزتــه .هو
مــن اس ـتــأجــر ال ـطــائــرة ال ـخــاصــة الـتــي
أق ـل ـتــه ومــراف ـق ـيــه م ــن ال ـس ـعــوديــة إلــى
لـبـنــان ي ــوم  24الـشـهــر ال ـج ــاري ،وكــان
ّ
ينبغي أن تقلهم في رحلة العودة إلى
بالدهم فجر أمس.
 2ـ ـ ـ ل ــم ي ـقــل االمـ ـي ــر ،ق ـبــل تــوق ـي ـفــه ،إن
ه ــذه ال ـط ــرود والـحـقــائــب ال ت ـعــود لــه،
علمًا بأنه كان موجودًا عندما تالسن
مرافقه مع رجل األمن.
 3ـ ـ خ ــال الـتـحـقـيــق ،تـضــاربــت رواي ــة
األم ـيــر مــع رواي ــة مــراف ـقــه ،ول ــم ّ
يقدما
أي رواية مقنعة بشأن ما هو موجود
في الطرود والحقائب .ولم يدل األمير
بــأي رواي ــة مقنعة لقبوله نقل طــرود
باسمه ،من دون معرفة محتواها.
وتـشـيــر امل ـص ــادر إل ــى أن ــه ف ــي ح ــاالت
كهذه ،من الطبيعي أن ُينكر املوقوفون
ّ
ويعول املحققون
أي صلة لهم باألمر.
على دور لفرع املعلومات يتيح كشف
كافة مالبسات القضية ،استنادًا إلى

داتــا االتصاالت واملعلومات املتوافرة
ّ
ح ــول ال ـس ـيــارة ال ـتــي ســلـمــت ال ـطــرود
والـحـقــائــب لــأمـيــر ومــرافـقـيــه .وحتى
انتهاء التحقيقات ليل أمــس ،لــم يكن
«صــاحــب الـسـمــو املـلـكــي» وال مــرافـقــه
قــد أدلـيــا بــأي معلومات جــديــة بشأن
مصدر الكبتاغون.
ع ـل ــى ص ـع ـي ــد آخ ـ ـ ــر ،ب ـ ـ ــدأت ال ـس ـف ــارة
الـسـعــوديــة اتـصــاالتـهــا للضغط على
الجهات القائمة بالتحقيق ،ولكنها
ل ــم تـ ـج ــرؤ ب ـع ــد ع ـل ــى ط ـل ــب «ل ـف ـل ـفــة»
القضية ،مكتفية بجس النبض .وكيل
ال ـس ـف ــارة والـ ــوزيـ ــر املـ ـف ــوض تـ ّ
ـوج ـهــا
إل ـ ــى امل ـ ـطـ ــار أم ـ ـ ــس ،وط ـل ـب ــا ّ م ـعــام ـلــة
املــوقــوف ــن بــالـحـسـنــى ،ف ـت ـلــقــوا وع ـدًا
بذلك .كذلك طلب الوزير ّ
املفوض عدم
ُ
تكبيل يـ َـد ْي األمـيــر ،لكن َ
ُ
طلبه ر ِفــض.
وع ـل ــى امل ـس ـت ــوى ال ـس ـي ــاس ــي ،بـ ــدأ آل
س ـعــود ات ـصــاالت ـهــم مل ـحــاولــة فـهــم ما
ي ـج ــري ،وال ـح ـص ــول ع ـلــى مـعـلــومــات
م ــن الـتـحـقـيــق ،وب ـح ــث ال ـس ـبــل اآلي ـلــة
إل ـ ــى إطـ ـ ــاق سـ ـ ــراح األم ـ ـيـ ــر .م ـص ــادر
ّ
مــواكـبــة للتحقيق أك ــدت أن االم ـيــر ال
يحظى بأي حصانة دبلوماسية ،رغم
كونه يحمل جــواز سفر دبلوماسيًا.
ً
فـفـضــا ع ــن «ال ـج ــرم امل ـش ـهــود» ال ــذي
ي ـن ـط ـب ــق عـ ـل ــى حـ ــالـ ــة ت ــوقـ ـيـ ـف ــه ،ف ــإن
ج ــواز السفر الــدبـلــومــاســي ال يعطيه
ُ
أي ح ـصــانــة ت ـم ـنــح ح ـص ـرًا ألع ـضــاء
الـ ـبـ ـعـ ـث ــات ال ــدبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة .وأك ـ ـ ــدت
م ـ ـصـ ــادر ق ـض ــائ ـي ــة ل ـ ــ»األخ ـ ـب ـ ــار» أن
ال ـق ــاض ــي دان ـ ــي ش ــراب ـي ــه مـقـتـنــع بــأن
مــا فــي حــوزتــه مــن َ معطيات تتيح له
ّ
االدعاء على املوقوفني (عبداملحسن آل
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المشهد السياسي

أمراء
وكوميديون
اع ـ ـتـ ــاد الـ ـقـ ـض ــاء ال ـل ـب ـنــانــي،
وخ ــاص ــة ف ــي ع ـه ــد امل ــدع ــي
الـ ـع ــام ال ـت ـم ـي ـيــزي ال ـقــاضــي
سعيد مـيــرزا ،إطــاق ســراح
الـ ـسـ ـع ــودي ــن امل ـن ـت ـم ــن إل ــى
الـعــائـلــة املــال ـكــة ،أو القريبني
م ـن ـه ــا ،والـ ــذيـ ــن ُي ـض ـب ـطــون
ب ـ ـجـ ــرم حـ ـ ـي ـ ــازة مـ ـ ـخ ـ ــدرات.
واألم ـ ـ ـ ـ ــر ال ي ـق ـت ـص ــر ع ـلــى
املـ ـحـ ـظـ ـي ــن م ـ ــن آل س ـع ــود
وحلفائهم في إمارات الخليج
ومشيخاته ،بــل يـتـعــداه إلى
امل ـح ـم ـيــن ف ــي ب ـعــض ال ــدول
الـ ـع ــربـ ـي ــة االخـ ـ ـ ـ ـ ــرى .وع ـل ــى
أوقف قبل نحو
سبيل املثالِ ،
 5س ـن ــوات ف ــي م ـطــار رفـيــق
الـ ـح ــري ــري م ـم ـث ــل م ـصــري
كوميدي وفــي حــوزتــه كمية
مــن امل ـخ ــدرات «لالستعمال
ال ـش ـخ ـصــي» .وب ـعــد إجــرائــه
اتـصــاالت بأحد الكوميديني
املـصــريــن ال ـنــافــذيــن ،تدخل
م ـك ـت ــب ال ــرئـ ـي ــس املـ ـص ــري
املخلوع حسني مبارك ُ لدى
الـسـلـطــات اللبنانية ،فأطلق
امل ـ ـم ـ ـثـ ــل املـ ـ ـ ــوقـ ـ ـ ــوف ب ـس ـن ــد
إقامة ...فغادر إلى القاهرة!

سعود ويحيى ش ).وإحالتهما على
قاضي التحقيق .وهو ينتظر اكتمال
التحقيقات الت ـخــاذ ال ـقــرار املـنــاســب.
ّ
ّ
وتــوقـعــت امل ـصــادر أال يتخذ شرابيه
ق ــرارًا بــإطــاق س ــراح األمـيــر املــوقــوف،
وأن أم ــام الـعــائـلــة املــالـكــة الـسـعــوديــة
خ ـي ــارًا واح ـ ـ ـدًا لـلـفـلـفــة قـضـ ّيــة ابـنـهــا:
إق ـنــاع املــوقــوف اآلخ ــر بتبني عملية
ال ـت ـه ــري ــب ب ـ ّ
ـرم ـت ـه ــا ،وإق ـ ـنـ ــاع امل ـ ّـدع ــي
ال ـ ـعـ ــام ال ـت ـم ـي ـي ــزي الـ ـق ــاض ــي سـمـيــر
ّ
ح ـمــود ب ــإص ــدار قـ ــرار خــطــي بــإطــاق
ع ـبــدامل ـح ـســن آل سـ ـع ــود ،ق ـبــل إحــالــة
امل ـل ــف ع ـلــى ق ــاض ــي ال ـت ـح ـق ـيــق .فبعد
اإلحالة ،ينبغي إقناع قاضي التحقيق
واملدعي العام التمييزي معًا ،لضمان
ع ـ ــدم إبـ ـ ـق ـ ــاء األمـ ـ ـي ـ ــر ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي فــي
الـسـجــن .ه ــذا قـبــل أن ي ـبــدأ آل سعود
ضغوطًا سبق أن استخدموها على
دول تملك ِمنعة وطنية ال تقاس بتلك
الضحلة امل ــوج ــودة فــي لـبـنــان ،حيث
ُ
أوامر آل سعود للسلطة ال ترد.
عـلــى صـعـيــد آخ ــر ،تــوقــف مـســؤولــون
أمنيون عند نوعية الحبوب املخدرة
املـ ـضـ ـب ــوط ــة ،امل ــوضـ ـب ــة ف ـ ــي أكـ ـي ــاس
تحمل دمغة موحدة ،ما يشير إلى أن
م ـصــدرهــا مـصـنــع «م ـح ـتــرف» .ولـفــت
املسؤولون إلــى أن هــذه الدمغة سبق
أن ُوج ـ ـ ـ ـ َـدت ع ـل ــى أكـ ـي ــاس ك ـب ـتــاغــون
ف ــي ع ــدد كـبـيــر م ــن عـمـلـيــات الـضـبــط
الـســابـقــة ،بينهما عملية ك ـبــرى عــام
 ،2009عندما اكتشف مكتب مكافحة
املـ ـ ـخ ـ ــدرات ع ـم ـل ـيــة ت ـه ــري ــب أكـ ـث ــر مــن
م ـل ـيــون و 100ألـ ــف قـ ــرص كـبـتــاغــون
كانت في طريقها بـ ّـرًا إلى السعودية.
ولفت املسؤولون إلى أن مرور أكثر من
 6سنوات بني عمليتي الضبط ،يشير
إل ــى تقصير كـبـيــر فــي عـمــل األجـهــزة
االمنية ،وعلى رأسها مكتب مكافحة
املـ ـ ـخ ـ ــدرات ف ــي ال ـش ــرط ــة ال ـق ـضــائ ـيــة،
ال ـع ــاج ــزة ح ـتــى الـ ـي ــوم ع ــن اك ـت ـشــاف
املصنع الذي ال يزال يعمل بكل حرية
طوال هذه السنوات.

الحوار يراوح مكانه:
سالم يشكو السياسيين إلى أنفسهم!
لم تخرج جلسة الحوار التي ُع ِقدت في
مجلس الـنــواب أمــس عن حــال املراوحة
السياسية الـتــي تحكم الـبــاد .الرئيس
ت ـم ــام سـ ــام اش ـت ـكــى م ــن ت ــرك ــه وح ـي ـدًا
ً
يــواجــه أزم ــة ال ـن ـفــايــات ،م ـحـ ّـمــا الـقــوى
ال ـس ـيــاســة م ـســؤول ـيــة األزمـ ـ ــة .وأشـ ــارت
م ـص ــادر ال ـحــاضــريــن إل ــى أن «الــرئـيــس
سـ ــام قـ ــال أم ـ ــام امل ـت ـح ــاوري ــن إنـ ــه على
اس ـت ـع ــداد لـتـحـ ّـمــل أي خ ــاف سـيــاســي
م ـه ـمــا ب ـل ــغ ح ـج ـم ــه ،ل ـك ـنــه ل ــن يـتـحـمــل
تبعات ملف الـنـفــايــات وح ــده» .حينها
طـلــب الــرئ ـيــس نـبـيــه ب ـ ّـري م ــن س ــام أن
«ي ــذه ــب إل ــى تـطـبـيــق الـ ـق ــرار الـ ــذي كــان
اتخذ في مجلس الوزراء سابقًا» ،فوافق
س ــام «ب ـش ــرط ال ـح ـصــول ع ـلــى تغطية
مــن جـمـيــع ال ـقــوى الـسـيــاسـيــة» .وقــالــت
امل ـ ـصـ ــادر إن «امل ـش ـك ـل ــة ه ــي ف ــي أن كــل
التضامن ال ــذي يسمعه الــرئـيــس سالم
والتعهدات بتقديم املساعدة تبقى في
ّ
وتحدثت املصادر
خانة القول ال الفعل».
عن أن ســام لفت خــال الجلسة إلــى أن
أزم ــة ال ـن ـفــايــات بـعــد هـطــل امل ـطــر كــانــت
مفتعلة!
ك ــذل ــك ن ــاق ــش املـ ـتـ ـح ــاورون م ــواص ـف ــات
رئ ـيــس ال ـج ـم ـهــوريــة ،لـنــاحـيــة الحيثية
الشعبية ونـظــرتــه إلــى املـقــاومــة والـنــأي
بــالـنـفــس ب ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى م ــا ج ــاء ف ــي إع ــان
ب ـ ـع ـ ـبـ ــدا ،واالل ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــزام بـ ـبـ ـن ــود الـ ـط ــائ ــف.
وب ـح ـســب امل ـ ـصـ ــادر ،ف ـقــد ت ــم االعـ ـت ــراف
للمرة األولــى بضرورة حصول الرئيس
عـلــى حـيـثـيــة شـعـبـيــة .وأوض ـ ــح الـعـمــاد
مـ ـيـ ـش ــال عـ ـ ــون طـ ــرحـ ــه «ال ـ ـ ـعـ ـ ــودة إل ــى
الشعب» ،الفتًا إلى أنه ليس كما يجري
الترويج له بأنه من خارج الدستور ،بل
هــو مــن صلب الــدسـتــور .وحصل نقاش
حــول األمــر ،وتــم االتفاق على استكماله
ف ــي األسـ ـب ــوع امل ـق ـب ــل ،ب ـعــد أن كـ ــان مــن
املـحــرمــات فــي الجلسات املــاضـيــة .حتى
إن تيار املستقبل لم يستطع الحديث من
خارج هذه الفكرة ،إن على صعيد قانون
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ،أو ع ـل ــى ص ـع ـيــد رئ ــاس ــة
الجمهورية.

وب ـح ـس ــب م ـ ـصـ ــادر امل ـ ـشـ ــاركـ ــن ،ف ـ ــإن 9
مشاركني من أصل  13أكــدوا ضــرورة أن
يـكــون الــرئـيّــس مــن الــداعـمــن للمقاومة،
فـ ـيـ ـم ــا تـ ـح ــف ــظ نـ ــائـ ــب رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـلــس
ال ـن ــواب ،فــريــد م ـكــاري ،وال ــوزي ــر ميشال
فرعون والنائب عاطف مجدالني (ممثل
ال ــرئـ ـي ــس ف ـ ـ ــؤاد الـ ـسـ ـنـ ـي ــورة) ّوال ـن ــائ ــب
السابق جــواد بولس الــذي مثل النائب
بطرس حرب ،مؤكدين ضرورة أن تكون
مسألة املقاومة مرتبطة بالدولة وضمن
ضوابط.
ُ
وخـ ـ ــارج ط ــاول ــة الـ ـح ــوار ال ـت ــي ســتـعـقــد
م ـجــددًا األس ـب ــوع املـقـبــل ،الـتـقــى الـنــائــب
إبراهيم كنعان والوزير علي حسن خليل،
لـلـتـبــاحــث ب ـش ــأن ال ـج ـل ـســة الـتـشــريـعـيــة
الـتــي يـنــوي الــرئـيــس نبيه بــري الــدعــوة
إلــى انـعـقــادهــا قــريـبــا .وأش ــارت مـصــادر
التيار الوطني الـحــر إلــى أن اللقاء كان

إيـ ـج ــابـ ـي ــا ،ومـ ّـ ــن امل ـم ـك ــن ج ـ ـ ـدًا ح ـص ــول
اختراق في ملف اقتراح قانون استعادة
الجنسية للمنحدرين من أصل لبناني،
ووضـ ـع ــه ع ـلــى ج ـ ــدول أعـ ـم ــال الـجـلـســة
التشريعية .وأك ــدت امل ـصــادر أن التيار

المشكلة أن
التعهدات بتقديم
المساعدة لسالم تبقى
في خانة القول ال الفعل

ينتظر مـشــاوراتــه مــع الـقــوات اللبنانية
ب ـشــأن م ـشــروع قــانــون االن ـت ـخــابــات ،ثم
م ــع الــرئ ـيــس بـ ــري ،لـتـحــديــد مــوقـفــه من
املشاركة في الجلسة التشريعية .ولفتت
مصادر تكتل التغيير واإلصالح إلى أنه
ينظر بإيجابية إلــى إمكانية املشاركة
في الجلسة.
وعـلــى صعيد أزم ــة الـنـفــايــات ،لــم تظهر
في األفق ّ
أقفلت
أي بوادر لحلها ،بعدما ِ
ك ــل املـ ـخ ــارج ال ـت ــي ك ــان ــت ت ـب ـحــث فـيـهــا
ال ـق ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة .وعـ ــاد إل ــى ال ـت ــداول
خ ـيــار تــرحـيــل ال ـن ـفــايــات ،خ ــال مرحلة
ان ـت ـق ــال ـي ــة ُيـ ـفـ ـت ــرض أن ت ـن ـت ـه ــي ب ـب ــدء
معالجة النفايات بطريقة علمية تراعي
الـشــروط البيئية ،رغــم عــدم ثقة غالبية
املهتمني بالقضايا البيئية بــإمـكــان أن
تحقق السلطة شيئًا على هذا الصعيد.
(األخبار)

ّأيد  9من الحاضرين فكرة أن يكون الرئيس داعمًا للمقاومة (هيثم الموسوي)

تقرير

ّ
حوار عين التينة :المشنوق لم يقرر الحضور بعد
ميسم رزق
ُ
لم يكن رئيس مجلس النواب نبيه ّبري
لـ ُـي ـفـ ّـرط فــي ج ـهــوده ال ـتــي أث ـمــرت ح ــوارًا
ثنائيًا بني حزب الله وتيار املستقبل بعد
قطيعة دامت سنوات .فسارع ،فور عودته
م ــن ج ـن ـي ــف ،الـ ــى ال ـع ـم ــل ع ـل ــى مـعــالـجــة
ال ـكــدمــات ال ـتــي ت ـعــرض لـهــا «حـ ــوار عني
الـتـيـنــة» ،وال ـتــي ك ــادت ت ــودي ب ــه ،بعدما
وصــل االشتباك السياسي بــن الطرفني
إل ــى «أع ـل ــى م ـس ـتــويــاتــه» .ورغـ ــم تـهــديــد
املستقبل بــاالنـسـحــاب مــن ه ــذا ال ـحــوار،
ّ
ورد الحزب بـ»الله معكم» ،ظهر أن اتفاق
الجانبني على مـبــدأ اسـتـمــراريــة الـحــوار
أك ـب ــر م ــن قــدرت ـه ـمــا ع ـلــى الـتـنـصــل مـنــه.
فكانت النتيجة «الدعوة إلى عقد الجلسة
العشرين» الـيــوم ،مصحوبة بتساؤالت
كـثـيــرة عــن شـكــل الـجـلـســة ومضمونها،
بعدما المست الخطابات املتبادلة سقفًا
غير مسبوق لناحية ّ
حدتها.
صحيح أنـهــا ليست الـهــزة األول ــى التي
يتعرض لها الحوار الثنائي ،لكنها املرة
األولى التي ّ
يرد فيها الحزب بمثل هذه
ال ـق ـســوة ،بـعــدمــا اعـتـمــد دائ ـم ــا سياسة
ضبط النفس إزاء التصعيد املستقبلي.
هذه «القسوة» تعزوها مصادر مطلعة
ال ــى أن الـتـصـعـيــد ك ــان ه ــذه املـ ــرة على

ل ـس ــان ّ وزي ـ ــر ال ــداخ ـل ـي ــة ن ـه ــاد امل ـش ـنــوق
«املصنف بالنسبة الى الحزب في خانة
املـعـتــدلــن ،وأش ـ ّـد املتحمسني لالنفتاح
على الخصوم السياسيني ،ما يعني أنه
لم ُ
يعد هناك من ُيمكن الحديث معه في
ً
ت ـيــار املـسـتـقـبــل» ،ف ـضــا عــن أن «كــامــه
ّ
الحد املسموح به في شــأن ربط
تجاوز
النزاع املعتمد بني الطرفني».
وح ـت ــى م ـس ــاء أم ـ ــس ،ل ــم ي ـكــن امل ـش ـنــوق
قــد حـســم قـ ــراره بــاملـشــاركــة مــن عــدمـهــا،
منتظرًا «نتيجة املشاورات التي يجريها
م ــع الــرئ ـي ـســن س ـعــد ال ـح ــري ــري ونـبـيــه
ّ
بحسب م ـصــادر في
بـ ــري» ،علمًا بــأنــهّ ،
امل ـس ـت ـق ـبــل« ،كـ ـ ــان ي ـف ــض ــل ت ــأج ـي ــل عـقــد
الـجـلـســة أس ـبــوعــن آخ ــري ــن ح ـتــى تـهــدأ
األمـ ـ ــور» ،خـصــوصــا «أن ـن ــا وصـلـنــا إلــى
وضــع بــالــغ الــدقــة والـحـســاسـيــة ،بعدما
وص ـ ـ ــل خ ـ ـطـ ــاب الـ ـ ـح ـ ــزب ال ـ ـ ــى م ـ ـسـ ــاواة
السعودية بإسرائيل».
املصادر املطلعة تقول إن وزير الداخلية
«مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرك عـ ـ ـ ـ ــدم وجـ ـ ـ ـ ـ ــود مـ ـصـ ـلـ ـح ــة ف ــي
االن ـس ـح ــاب م ــن ال ـ ـحـ ــوار» ،وه ــو «عــالــق
ّ
يشجعه
بــن رأي ــن مستقبليني :األول
على عدم الجلوس مع ممثلي حزب الله
على طــاولــة ّ واح ــدة لترميم صــورتــه في
الشارع السني بعدما كيلت له االتهامات
بالجلوس فــي حضن الـحــزب وتقديمه

التنازالت له من دون انتزاع أي مكاسب
فــي امل ـقــابــل؛ وال ـثــانــي ينصحه بأهمية
الحفاظ على املصداقية والثقة املتبادلة
ال ـت ــي ب ـنــاهــا م ــع الـ ـح ــزب ،وع ـل ــى دوره
كصلة وصل بينه وبني تيار املستقبل».
ويرى أصحاب هذا الرأي أن «ليس على
الوزير املشنوق أن يرفع كتفه فوق كتف
الـحــريــري ال ــذي أعـلــن ّ
تمسكه بــالـحــوار،

تيار ّ في المستقبل
يشجع المشنوق على
االنسحاب لترميم صورته
وبالتالي فليربط موقفه بموقف رئيس
تيار املستقبل ،فال يخرج من الحوار إال
في حال قرر التيار االنسحاب» ،مشيرين
الى أن «الحوار الحالي هو محطة تنتظر
اك ـت ـمــال املـشـهــد اإلق ـل ـي ـمــي ،وف ــي إمـكــان
املشنوق أن ُيبقي على سقفه املرتفع في
امل ـل ـفــات اإلقـلـيـمـيــة كـمــا ع ـهــدنــاه فــي كل
خطاباته».

ّ
م ـص ــادر ع ــن الـتـيـنــةّ أك ـ ــدت أن ـه ــا حتى
م ـس ــاء أم ــس ل ــم ت ـت ـلــق م ــن امل ـش ـن ــوق ما
يفيد في شأن مشاركته ،الفتة الى أن «ال
اتصاالت تجري أساسًا في هــذا الشأن،
ألننا ال نبحث في أسماء املشاركني .املهم
أن التيار مستمر في الحوار» .وأوضحت
ً
أن «لكل طرف في الحوار ممثال أساسيًا،
وه ــو ف ــي ح ــال ــة املـسـتـقـبــل م ــدي ــر مكتب
الرئيس سعد الحريري ،نادر الحريري».
ّ
لكنها أك ــدت عـلــى «أهـمـيــة املــوقــع الــذي
ّ
ُيـمــثـلــه ال ــوزي ــر امل ـش ـنــوق»  ،مـعـتـبــرة أن
ّ
«حضوره ّ
مهم ويعزز أهمية الجلسات،
ألنــه يملك فـكـرًا مـمـتــازًا ،وهــو شخصية
م ـت ــوازن ــة وم ـع ـت ــدل ــة ،ب ـغــض ال ـن ـظــر عن
حديث املنابر».
في املبدأ ،لم يطرأ أي تعديل على جدول
أع ـ ـمـ ــال ال ـ ـحـ ــوار ال ـ ـ ــذي ي ـت ـم ـح ــور ح ــول
ّ
س ــت ن ـق ــاط أســاس ـيــة تـتـعــلــق بتخفيف
االح ـ ـت ـ ـقـ ــان وتـ ـنـ ـفـ ـي ــذ الـ ـخـ ـط ــة األم ـن ـي ــة
ومواجهة اإلرهــاب وقانون االنتخابات
والـحـّكــومــة والــرئــاســة ،مــع خــرق بسيط
ي ـت ـمــثــل ف ــي م ـنــاق ـشــة امل ـت ـح ــاوري ــن آخــر
الـ ـتـ ـط ــورات ال ـس ـيــاس ـيــة وامل ـي ــدان ـي ــة في
الــداخــل اللبناني وخــارجــه .وعليه ،فإن
«ال ـن ـقــاش سـ ُـيـسـتــأنــف مــن حـيــث انتهى
في الجلسة األخيرة» ،على ما يقول أحد
املشاركني في الجلسات.
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سياسة
في الواجهة
أجينكور:
رمية القوس
عامر محسن
تصادف هــذه األيــام ذكــرى مــرور ستة قــرون بالتمام على احــدى أشهر
معارك التاريخ :موقعة أجينكور التي احتدمت بني الجيشني االنكليزي
والفرنسي في  25اكتوبر  ،1415وانتهت بإبادة أفــواج الخيالة الفرنسية
الثقيلة ،وزه ــرة االرسـتـقــراطـ ًيــة املـلـكـيــة ،عـلــى يــد رم ــاة األس ـهــم االنكليز
والويلزيني ـ ـ ّ
يتقدمهم ،راجــا ،ملكهم هنري الخامس الــذي رفعته حملة
اجينكور الى مصاف األسطورة في املخيال القومي البريطاني.
فــي الـتــاريــخ العسكري ،تــرمــز أجينكور الــى انـتـصــار السهم على ال ـ ّـدرع
والحديد ،وهي جزء من سباق عسكري قديم يضع ،تكرارًاّ ،
القوة الصلدة
ٍ
ً
(الـسـيــف م ـثــا) فــي وج ــه امل ـقــاع الـخـفـيــف ،والـتـحـصـيـنــات فــي مواجهة
املدفعية ،والدبابة ضد الصاروخ ّ
املوجه الــخ… في أجينكور ،مال امليزان
ّ
معلنًا نهاية أربعة قرون من هيمنة الخيالة املدرعة على مسرح الحروب.
لم يثبت ّ
القواس املاهر ،املزارع ابن الطبقات الفقيرة ،بأنه ٌ
قادر على هزيمة
ّ
فحسب ،بل أن هجمة ُالخيالة األسطورية صارت انتحارًا
الفارس النبيل
ّ
تشكيالت منظمة من الرماة (قتل أكثر من  8000فرنسي مقابل
في وجه
ٍ
مئات الضحايا االنكليز).
بشرح لصعود نظام الخيالة
باركر كتابها املمتع عن املعركة
ٍ
تبدأ جولييت ّ
الفاتح» اثــر معركة
ـم
ـ
ي
ـ
ل
«و
ـع
ـ
م
انكلترا،
النورمانديون
ـل
الثقيلة .حــن احـتـ
ً
هاستينغ ،دشنوا نمطًا جديدًا في استخدام الخيالة :بــدال من استغالل
ـي الــرمــاح القصيرة عليه ثم
ســرعــة األحـصـنــة لــاقـتــراب مــن الـعــدو ورم ـ ً
االنـسـحــاب ،صــار الـفــارس يضع رمـحــا ثقيال تحت ابـطــه ،ويعتمد على
وزن الحصان وطاقته الحركية الختراق خطوط املشاة وتروسهم .وحني
تضع آالف الفرسان ّ
املدرعني جنبًا الى جنب ،ويتسارعون سوية صوب
خطوط العدو ،تصير الهجمة كالسيل الذي يستحيل ايقافه (تنقل باركر
«خرق
شهادة نبيلة معاصرة ،وصفت صولة الخيالة بأنها قــادرة على
ّ
أسوار بابل») .من هنا ولدت ثقافة املبارزة بالرمح ومسابقاتها ،التيّ تعلم
الفرسان االنضباط الفائق ،وكيفية توجيه حصانهم وسالحهم بدقة؛ ّثم
ّزود النظام االقطاعي الجيوش امللكية بآالف النبالء القادرين على احتراف
ّ
ّ
والتدرب منذ الصغر على الخيل والقناة.
(وتحمل أكالفها)
الفروسية
في الثلث األول من القرن الرابع عشر ،أعلن امللك االنكليزي ادوارد الثالث
انــه يملك الحق الــوراثــي في حكم مناطق واسعة من شمال فرنسا ،وأن
ابتدأت حرب املئة عام،
نحو شرعي .هكذا
يجر على ٍ
انتقال العرش فيها لم ِ
ّ
حيث جعل ادوارد شعاره الرسمي «(من أجل) الله ،وحقي» ،وأرسل الى
ّ
برجاء لتجنب
غريمه ،امللك فيليب السادس ،رسالة تهديد مقتضبة ينهيها
ٍ
ّ
«بحق جسد يسوع املسيح ،أعد (لي) ما تدين به»ّ ،ثم ّ
شن الحملة
الحرب
االنكليزية األولى في فرنسا.
ّ
يتحضر ّ
لشن
بعدها بنصف قــرن ،كــان حفيد ادوارد ،هنري الخامس،
أشـهــر ال ـغــزوات االنكليزية فــي ال ـحــرب ،وك ــان رم ــاة الـسـهــام هــم سالحه
هنري الرابع
«الـســري» .ع ّــام  ،1410قبل املعركة بخمس سنوات ،أصــدر ّ
أم ـرًا يلزم كــل الرعايا بني سن السادسة عشرة والستني بتعلم الرماية
على القوس الطويل .كــان عليهم أن يذهبوا ،كل يــوم أحــد وأيــام األعياد،
ّ
للتدرب على رمي السهام في ميادين خصصت لذلك .االعتماد على مهارة
ّ
العامة (وانـتــاج االف الــرمــاة املحترفني) كانت الوسيلة الوحيدة ملواجهة
ارستقراطية فرنسية ضخمة ،بإمكانها أن ترسل الى امليدان أعــدادًا من
الفرسان واملشاة النبالء ّ
املدرعني ًال يقدر العرش االنكليزي على مجاراتها.
القوس أمرًا سهال ،وتلزمه سنوات من التدريب ،غالبًا منذ
لم يكن استخدام ّ
يتمكن الفتى من استخدام القوس الطويل بحجمه الكامل.
الصغر ،قبل أن ً
القوس هنا ليس أداة للصيد ،بل سالح حربي طوله يقارب املترين ،وتلزمه
ضغط تفوق الخمسني كيلوغرامًا إلطــاق السهم الــواحــد .والــرامــي
قـ ّـوة
ٍ
ٌ
درع معدني من
املاهر قادر على اصابة ٍ
هدف به من ثالثمئة متر ،وخرق ٍ
كرام محترف في الجيش ،كان يفترض به
بالجندي
مئة متر .حتى ُيقبل
ٍ
ّ
أسهم موجهة خالل دقيقة من الزمن؛ والرامي
أن يطلق ،على األقل ،عشرة
ٍ
املاهر كــان يطلق عشرين ،واملـعـ ّـدل في معركة أجينكور كــان  15سهمًا
رزم مــن  24سهمًا ،والــرامــي يحمل
فــي الدقيقة .كانت السهام تباع ًفــي ٍ
محموم
»
«قصف
في
جميعها
يطلقها
في املعركة ما بني  60و 70رمية،
ٍ
ّ ٍ
ّ
يقرر
تنسيق معق ٍد مــع نظرائه
ـن
ـ
م
ـ
ض
(و
يستغرق أقــل مــن ســت دقــائــق
ٍ
وتيرة االطالق واملدى).
تكشف بــاركــر فــي كتابها عــن تـحـضـيــرات ال ـعــرش االنـكـلـيــزي للحملة،
وسبل استقدام األخشاب وريش األوز لصنع كميات ضخمة من السهام
(كانت كلفة السهم الواحد تعادل دوالرين بأسعار اليوم ،والحملة بأكملها
استلزمت مئة مليون دوالر) .حني وجد هنري الخامس نفسه أمام الجيش
أضعاف على األقــل ،كان
امللكي الفرنسي ،وهو أكبر من جيشه بخمسة
ٍ
االمتياز الوحيد الــذي حرص عليه هو في أن يموضع قواته بني غابتني،
حتى ال يتمكن الخيالة الفرنسيون من االلتفاف على رماته واجبارهم على
عبور الوادي الضيق في مواجهة صلياتهم.
حني انطلق هجوم الخيالة الفرنسية ،وخلفهم االف املشاة املدرعني (بينهم،
ايضًا ،عـ ٌ
ـدد كبير من النبالء) ،في الحقل املوحل قــرب أجينكور ،انهمر
ّ
عليهم ما معدله خمسة وسبعون الف سهم في الدقيقة ،بحسب تقديرات
باركر .وحني انكسرت املوجة األولى من الفرسان وعلق املشاة في الوحول
الهائجة وسهام االنكليز ،كانت املعركة ً قد انتهت فعليًا وما
بني األحصنة َ
تبعها محض مقتلة .قبيل املعركة ،تعاهد  18نبيال فرنسيًا على أنهم
سيشقون طريقهم الى امللك هنري شخصيًا ،ويضربوا عن رأسه التاج
ّ
املـ ّ
ٌ
مستفز يرمز الــى ادعــاء امللك األحقية
شعار
ـزيــن بزهر الزنبق (وهــو
بعرش فرنسا) .الشبان الـ  18تمكنوا بالفعل من الوصول الى موكب امللك،
وقد قتل آخرهم وهو يسدد ضربة أطاحت احدى األزهار عن تاج هنري.
(تقول خرافة شعبية أن شعار النصر  - V ّ -نشأ اثــر أجينكورُ .اذ أمر
امللك الفرنسي الحانق بعد املعركة بأن كل انكليزي يقع في األسر تقطع
سبابته والــوسـطــى ،حتى ال يتمكن مــن الــرمــي بالقوس مـجــددًا .فصار
الجنود االنكليز ،حني يشاهدون خصومهم عبر خطوط الجبهة ،يرفعون
االصبعني لهم استفزازًا).

حكومة سالم
تنتظر اإلنضمام
إلى مائدة الفراغ
الى ان يتخذ الرئيس
تمام سالم قرارًا يحدد
مصير حكومته باالبقاء
عليها او استقالتها ،ال يقل
الجدل الدستوري حيال مآل
خطوة التنحي اهمية عن
السجال السياسي .كالهما
يدقان سلفا ناقوس
فوضى وشيكة ما ان تقع
االستقالة هذه
نقوال ناصيف
ق ــد ي ـك ــون ف ــي مـحـلــه اع ـت ـقــاد رئـيــس
الـحـكــومــة ت ـمــام س ــام ب ــأن اسـتـقــالــة
الحكومة اقل ضررًا من بقائها عاجزة
ع ــن ال ـح ـكــم وم ـم ــارس ــة الـصــاحـيــات
واتـخــاذ ال ـقــرارات ،واالجـتـمــاع حتى.
وقـ ــد ي ـك ــون ف ــي م ـح ـلــه اي ـض ــا يقينه
مــن ان االجـتـهــاد فــي ق ــراءة نصوص
دسـ ـت ــوري ــة ي ـس ـ ّـه ــل ايـ ـج ــاد املـ ـخ ــارج
عـنــدمــا تـتــوافــر الـتـســويــة .وق ــد جـ ّـرب
بعض ذلك االجتهاد عند وضع املادة
 62م ــن ال ــدس ـت ــور م ــوض ــع التطبيق
فـ ــي ح ـك ــوم ـت ــه فـ ـ ــور شـ ـغ ــور رئ ــاس ــة
ال ـج ـم ـه ــوري ــة وت ــول ـي ـه ــا صــاح ـيــات
الــرئـيــس عـبــر آل ـيــة ـ ـ ـ ـ يسميها ســام
مقاربة ـ ـ ممارسة الصالحيات تلك
س ــواء فــي اتـخــاذ ال ـقــرارات او اصــدار
املراسيم.
اال ان املشكلة تصبح جسيمة تمامًا
اذ تــوصــد اب ــواب التفاهم السياسي
داخــل الحكومة وتوقعها في العجز
وتعطيل اجتماعات مجلس الــوزراء
ومنعه من اتخاذ القرارات.
ت ـ ـح ـ ــت وط ـ ـ ـ ـ ـ ــأة تـ ـ ـمـ ـ ـيـ ـ ـي ـ ــزه الـ ـحـ ـج ــج
الدستورية والقانونية عن املبررات
ال ـس ـيــاس ـيــة ،يـعـبــر رئ ـيــس الـحـكــومــة

مــرحـلــة قــاتـمــة تـضـعــه ام ــام خ ـيــارات
شتى ليس بينها اي استثناء من اي
نوع.
لم يقل بعد انه سيستقيل او يوشك
على االسـتـقــالــة .لكن اح ــدا لــم يسمع
منه انــه قــادر على االستمرار طويال
على نحو كهذا.
مع ذلك ،فان استقالة محتملة لسالم،
في ظل الشغور ،تضع البالد في واقع
غــامــض ،فــي الـنـصــوص وامل ـمــارســة،
حـيــال سـبــل اي ـجــاد امل ـخــارج التالية.
وقــد يتعذر العثور على طريقة ملء
شـغــور حـكــومــة نـيــط بـهــا بـعــد ثالثة
اشهر من تأليفها ملء شغور رئاسة
الجمهورية.
من دون رئيس للجمهورية ال مرجع
ّ
دسـتــوريــا صالحًا لتسلم االستقالة
من رئيسها .من دونــه ليس ألحــد ان
يقبل االستقالة او يرفضها .من دون
موافقته ال يسع الحكومة املستقيلة
مباشرة تصريف االعـمــال .من دونه
ايـ ـض ــا ال ي ـم ـكــن اج ـ ـ ــراء اسـ ـتـ ـش ــارات
نـ ـي ــابـ ـي ــة مـ ـل ــزم ــة وتـ ــأل ـ ـيـ ــف ح ـك ــوم ــة
تـخـلـفـهــا .ب ــذل ــك تـحـمــل اي اسـتـقــالــة
مـحـتـمـلــة ل ـس ــام الـ ـب ــاد الـ ــى مــائــدة
الفراغ الشامل.
اذا اس ـت ـقــال س ــام حـقــا ـ ـ ـ ـ وه ــو ق ــرار
يظل مستبعدًا موقتًا على االق ــل ما
دام ثمة شركاء اقليميون اساسيون
للرجل فيه ـ ـ تكون قد تكررت تجربة

لم يقل سالم بعد
انه سيستقيل ،لكنه لم
يقل انه سيستمر طويال
على نحو كهذا

الفراغ الشامل التي عرفها لبنان ملرة
اولــى ،ال سابقة لها في تاريخه منذ
االسـتـقــال ،هــي تــوالــي االح ــداث عام
 1988على اثــر انتهاء واليــة الرئيس
امـ ــن ال ـج ـم ـي ــل ،ث ــم اس ـت ـك ـم ـلــت عـلــى
امتداد  13شهرًا و 13يومًا تمامًا.
ب ـع ــد ال ـش ـغ ــور ال ــرئ ــاس ــي ف ــي اي ـل ــول
 ،1988انقسمت البالد الى حكومتني
احداهما دستورية برئاسة الرئيس
ميشال عون واالخرى واقعية برئاسة
الرئيس سليم الحص ،شغرت رئاسة
مجلس الـنــواب في تشرين االول مع
تعذر تجديد انتخاب الرئيس حسني
الـحـسـيـنــي لـهــا وك ــذل ــك هـيـئــة مكتب
امل ـج ـل ــس ف ــأض ـح ــى الـ ـب ــرمل ــان بـ ــدوره
ب ــا رأس اض ــف تـشـتـتــه ب ــن «قـصــر
النجمة من دون ان
منصور» وساحة
ُ ّ
يلتئم في اي منهما فشل .في الشهر
ال ـ ــذي تـ ــا ،ت ـش ــري ــن الـ ـث ــان ــي ،انـقـســم
الجيش بني الوية يقودها من اليرزة
عون والوية املناطق الغربية يقودها
م ــن الــرم ـلــة ال ـب ـي ـضــاء الـ ـل ــواء ســامــي
الـخـطـيــب .ال ــى ان اكـتـمـلــت الـفــوضــى
بمرسوم عون فجر  5تشرين الثاني
 1989بحل مجلس النواب.
ه ـك ــذا اسـتـسـلـمــت الـ ـب ــاد لـلـفــوضــى
الـكــامـلــة ف ــي ظ ــل ح ــرب مشتعلة في
ط ــول ال ـب ــاد وعــرض ـهــا ،ب ــن فريقي
ال ـن ــزاع ال ــدس ـت ــوري م ـق ــدار م ــا كــانــت
ب ــن ال ــوي ــة ال ـج ـي ــش الـ ــواحـ ــد ،وب ــن
املسيحيني والجيش السوري.
مـ ــن دون ات ـ ـفـ ــاق الـ ـط ــائ ــف لـ ــم يـكــن
ف ــي االمـ ـك ــان اع ـ ــادة ان ـب ـثــاق شــرعـيــة
دستورية لبلد منقسم على نحو غير
مسبوق في كل االتجاه :في الرئاسة
والـ ـحـ ـك ــوم ــة وال ـ ـبـ ــرملـ ــان وامل ــؤس ـس ــة
العسكرية .اع ــادت تسوية الطائف،
مـعـ ّـولــة عـلــى دع ـمــن عــربــي وغــربــي،
تشريع املؤسسات :اهمال قرار الحل
وانتخاب الحسيني رئيسًا للمجلس
ً
اوال كــي تـتـكـ ّـون الـسـلـطــة املـشـتــرعــة،
ثــم الـتـصــويــت سياسيًا عـلــى وثيقة
التسوية ،ثم انتخاب الرئيس توطئة
لتأليف حكومة جديدة.

تقرير

ّ
قادة محاور التبانة وجبل محسن في «العـ
رضوان مرتضى
جـنـبــا إل ــى ج ـنــب ،وق ــف قـ ــادة امل ـحــاور
فــي جبل محسن وبــاب الـتـ ّـبــانــة .سعد
امل ـص ــري وزي ـ ــاد ال ـص ــال ــح املـ ـع ــروف بـ
ّ
«زي ـ ــاد ع ــل ــوك ــي» إلـ ــى ج ــان ــب «ك ـ ــوادر
ال ـج ـبــل» ج ـ ّـس ــدوا م ـش ـه ـدًا كــوم ـيــديــا لـ
الوطنية» .في قفص املحكمة
«الوحدة
ُ ّ
«ســنــة وع ـلــويــون» ،رفـعــوا
الـعـسـكــريــة،
أص ــواتـ ـه ــم ب ـ ـ «أن ـ ـنـ ــا م ـ ـ ّ
ـوح ـ ــدون ل ــوال
السياسيون الذين يخلفوننا»! وفيما
خاطب أحدهم رئيس املحكمة العميد
خليل ابــراهـيــم« :س ـيــادة العميد فوت
باملصالحة»ّ ،
رد آخر« :نحن تصالحنا
ّ
خـ ـل ــص» ،ف ـي ـمــا دخـ ــل «ع ــل ــوك ــي» على
ً
الـخــط قــائــا« :الـسـيــاسـيــن هـنــي اللي
خــارب ـي ـنــا وأكـ ـب ــر دل ـي ــل إن ـن ــا م ــش عم
نتقاتل بالسجن».
استمع رئـيــس املحكمة إلــى أحــد عشر

مــوقــوفــا ف ــي أح ـ ــداث ط ــراب ـل ــس ،ك ــادوا
أن يـكــونــوا مناصفة بــن جبل محسن
وب ــاب ّ
التبانة ،جميعهم أع ــادوا روايــة
ج ــوالت االشـتـبــاكــات الـتــي انتهت منذ
مــا يـقــارب السنتني .ت ــردد مـجــددًا اسم
الضابط املتقاعد عميد حمود املعروف
ب ـ «بـيــع ال ـســاح فــي ال ـش ــارع» ،بحسب
إفــادة املوقوف محمد رعــد ،الــذي أجاب
ّردًا ع ـلــى سـ ــؤال الـعـمـيــد اب ــراه ـي ــم عن
سبب اختياره حمود بالقول« :سامع
ّ
بالشارع إنو العميد حمود بوزع سالح
ومكتبو فوق محل للشاورما».
كــان بني من مثلوا أمــام املحكمة أمس،
أح ـم ــد سـلـيــم امل ـي ـقــاتــي امل ـل ـقــب ب ـ ـ «أب ــو
ال ـهــدى» ،أمير «الــدولــة اإلســامـيــة» في
ال ـش ـم ــال .بـلـحـيــة خـفـيـفــة ،ب ـعــدمــا كــان
قــد ادعــى أن الشرطة العسكرية حلقت
ل ـح ـي ـت ــه ،وقـ ـ ــف امل ـي ـق ــات ــي أم ـ ـ ــام ق ــوس
امل ـح ـك ـم ــة ،وعـ ـل ــى م ـق ــرب ــة مـ ـن ــه ،خـلــف

ال ـق ـض ـبــان ،ك ــان ي ـقــف اب ـن ــه ع ـم ــر ،أحــد
«ذابـ ـح ــي» ال ـع ـس ـكــري ع ـلــي ال ـس ـيــد في
جــرود عرسال .امليقاتي األب كان رابط
الـ ـج ــأش ،وخ ــاط ــب ال ـقــاضــي ب ـكــل ثـقــة:
ُ
«حـ ـ ّـدد أي مـلــف تــريــد أن تستجوبني
فيه حتى أعرف وجهتي… في شغالت
كتيرة أنا بريء منها» .استعاد املوقوف
رحلة توقيفه منذ أحداث الضنية مرورًا
بما ُع ــرف بـ«قضية املــاكــدونــالــدز» في
ً
طرابلس وصوال إلى اليوم .ومن جملة
ّ
ما بدأ امليقاتي كالمه به ردًا على سؤال
عن سبب عدائه للمؤسسة العسكرية:
«املــؤس ـســة الـعـسـكــريــة ه ــي م ــن بــدأ ّنــي
ال ـعــداوة .أبـنــاء منطقتي يشهدون أنــي
أول م ــن أدخـ ــل الـجـيــش إل ــى املـنـطـقــة».
ت ـحــدث «أبـ ــو ال ـه ــدى» ع ــن ب ــدء تــورطــه
ً
قــائــاّ « :كــان الهدف جماعة من الحزب
علمنا أن ـهــم أت ــوا إل ــى الـ ـج ــرود» .وعــن
أف ــراد مجموعته التي ُعـ ِـرفــت ب ـ «خلية
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كالم في السياسة

واشنطن وحبوب الكبتاغون السعودية
جان عزيز

يعبر سالم
مرحلة
قاتمة
تضعه
امام خيارات
ليس بينها
استثناء من
اي نوع
(هيثم
الموسوي)

عاما  2007و 2008تكرر املشهد على
نحو مصغر :ال رئيس للجمهورية،
ح ـكــومــة م ـط ـعــون ف ــي دس ـتــوري ـت ـهــا
الس ـت ـق ــال ــة وزراء ط ــائ ـف ــة رئ ـي ـس ـيــة،
م ـج ـل ــس الـ ـ ـن ـ ــواب م ــوص ــد االبـ ـ ـ ــواب،
فـلـتــان ف ــي ال ـش ــارع نـجــم م ــن اح ــداث
 7ايـ ــار جـعـلــت ال ـج ـيــش يـفـصــل بني
َ
ومهاجمني رغــم محاولة
مهاجمني
ِ
ف ـ ــري ـ ــق ال ـ ـت ـ ـلـ ــويـ ــح ب ـ ـشـ ــق امل ــؤسـ ـس ــة
الـ ـ ّعـ ـسـ ـك ــري ــة وع ـ ـص ـ ـيـ ــان ع ـس ـكــريــن
سنة في صفوفه .هكذا كـ ّـرت سبحة
ّ
الـفــوضــى عـلــى نـحــو ذك ــر بـمــا حــدث
قـبــل عـقــديــن مــن الــزمــن ،ال ــى ان اعــاد
ات ـ ـفـ ــاق ال ـ ــدوح ـ ــة ت ـك ــوي ــن ال ـش ــرع ـي ــة
الدستورية بانتخاب رئيس وتأليف
حكومة وحدة وطنية جديدة ،ال تزال
الـكـلـفــة املــذهـبـيــة ملــا حـصــل حـيـنــذاك
تستوفى بطريقة او اخرى.
ّ
كــانــت تلك ايـضــا كلفة سابقة تعذر
ان ـت ـخ ــاب خ ـل ــف ل ـل ـج ـم ـيــل ،ف ـت ـهــاوت
املؤسسات الدستورية تباعًا .قــد ال
ي ـكــون ال ـف ــارق مــؤث ـرًا لـلـغــايــة ال ـيــوم،
ك ـ ــأن يـ ـق ــال ان ال ـ ـبـ ــاد اآلن فـ ــي ظــل
ات ـف ــاق ال ـط ــائ ــف ،او ك ــأن ت ـكــون هــذه
الحجة مبررًا لعدم الوقوع في الفراغ
الشامل.
االصــح ان االمــر يصبح فــي نتائجه
سيانا:

ـ ـ منذ  24ايــار  ،2014لسنة وخمسة
اشـ ـه ــر اك ـت ـم ـل ــت ق ـب ــل ي ــوم ــن ف ـقــط،
ال رئ ـي ــس ل ـل ـج ـم ـهــوريــة ،رغـ ــم دع ــوة
مجلس النواب الى هذه املهمة جلسة
تلو اخــرى ،آخرها الجلسة ال ــ 30في
 21تشرين االول.
ـ ـ منذ  28آب لم ينعقد مجلس الوزراء
بسبب مقاطعة افــرقــاء اساسيني له
هم تكتل التغيير واالصــاح وحزب
الله ،استكماال لحال مماثلة ما بني
 9تموز و 25آب ،ما حمل سالم ـ ـ بعد
نصيحة الرئيس نبيه بــري وتمنيه
ـ ـ ـ ـ ع ـلــى تـعـلـيــق ال ــدع ــوة الـ ــى جلسة
ملجلس الوزراء.
ـ ـ ـ ـ ب ـ ــدوره مـجـلــس الـ ـن ــواب ل ــم يلتئم
طــوال سنة كاملة تقريبا فــي جلسة
عــامــة مـنــذ  3تـشــريــن ال ـثــانــي .2014
م ـ ّـر ال ـع ـقــد الـ ـع ــادي االول ،واخـفـقــت
مـحــاولــة فـتــح عـقــد اسـتـثـنــائــي ،وهــا
ه ــو ال ـع ـقــد الـ ـع ــادي ال ـث ــان ــي ف ــي ظل
مساعي بري التئام الهيئة العامة.
لـ ـ ــم ي ـ ـعـ ــد يـ ـنـ ـق ــص ذلـ ـ ـ ــك ك ـ ـلـ ــه سـ ــوى
استقالة الحكومة كي تدخل البالد،
للمرة الثالثة ،في الفراغ الشامل في
انـتـظــار َمــن يتولى ترميم الشرعية
الدستورية املفككة واملتهاوية.
عندما ال يكون ذلك كله فراغا شامال.
ماذا عساه يسمى؟

ـــسكرية» :نحن أحباب!
عاصون» قــال« :بعضهم معي صحيح
لكن اآلخــريــن أنــا افتريت عليهم .كنت
محرجًا ويجب أن أعــدد أسـمــاء» .وعن
تمويله وكيفية حصوله على السالح
قال« :لدي سالح ومن جيبي الخاص».
وذكر امليقاتي أنه شارك ّ
مرة في إحدى
جوالت القتال في طرابلس.
لم تكن قضية أحــداث طرابلس وحدها
ال ـت ــي ح ـض ــرت أمـ ــام الـعـسـكــريــة أم ــس.
س ـجــل امل ـحــاك ـمــات زخ ــر ب ـ ـ  ٩٥جـلـســة.
ّ
ح ـضــرت قـضـيــة «خ ـل ـيــة ب ــل ــون ــة» الـتــي
يحاكم أف ــراده ــا بـجــرم تأليف عصابة
ّ
م ـســلـحــة وق ـص ــف األراض ـ ـ ــي ال ـســوريــة
من األراضــي اللبنانية .استمع العميد
اب ــراهـ ـي ــم إلـ ــى إف ـ ـ ــادة ُاملـ ــوقـ ــوف محمد
د .ال ــذي أنـكــر كــل مــا نـســب إلـيــه بشأن
«ج ـ ــوالت اس ـت ـطــاع ق ــام ب ـهــا لتحديد
األهــداف» .أما املوقوف محمد د .امللقب
بـ «أبو جبر» ،فذكر أنه نقل صاروخني

ّ
ّ
ميروبا مقابل
خبأهما داخــل بــراد إلى ّ
 ٤٠٠دوالر أميركي .وروى أنــه نقلهما
مـ ــن مـ ـن ــزل املـ ــدعـ ــو م ـح ـم ــد اس ـمــاع ـيــل
املـعــروف ب ـ «أبــو ال ـنــور» ،الــذي انتفض
مـهـ ّـددًا املـ ّـدعــى عليهّ .
فوجه له القاضي
تحذيرًا ّ
ّ
يحمله املسؤولية إذا تعرض
املـ ّـدعــى عليه ّمحمد ألي أذى .لــم يهدأ
املــوقــوف فتدخل أحــد عناصر الشرطة
ُليسكته بالقوة فيُ قاعة املحكمة بطلب
مــن رئيسها .وقــد أرجـئـ َـت الجلسة إلى
 ١٢كانون األول .كذلك َمثل في املحكمة
ّ
ألول م ـ ـ ـ ّـرة املـ ــوقـ ــوف اب ــراهـ ـي ــم قــاســم
األطــرش ،إضافة إلــى موقوفني آخرين،
ي ـح ــاك ـم ــون بـ ـج ــرم ت ـف ـخ ـيــخ سـ ـي ــارات
بــاملـتـفـجــرات واألل ـغ ــام والـقـنــابــل وركــن
إحــداهــا فــي محلة املـعـ ُمــورة ليلة عيد
األضحى ،لكن الجلسة أرجئت إلــى ١٥
آذار العام املقبل بسبب عدم سوق أحمد
األطرش املشهور بـ «نسر عرسال».

واضح جدًا أن واشنطن في أزمة رؤية .خصوصًا حيال
الشرق األوســط .واملؤكد أكثر أنها أزمة نحن من يدفع
ثمنها.
أمثلة قليلة ،لكن ّ
معبرة ،كافية لتشي بذلك التشخيص:
تــومــاس فــريــدمــان ،فــي عــامــود شهير لــه فــي  2أيـلــول
املـ ــاضـ ــي ،وض ـ ــع نـ ـظ ــام آل سـ ـع ــود ف ــي م ــوق ــع املـتـهــم
َ
واملـحــاكــم .حتى أصــدر بحقه أحكامًا مبرمة :أســوأ ما
حصل للعاملني العربي واإلســامــي ،هــو دأب مليارات
النظام السعودي على ضرب كل ما هو تعددي ومعتدل
وعصري في هذين العاملني ،منذ السبعينات!
بـ ــروس ري ـ ــدل ،أح ــد خ ـب ــراء ال ـتــرك ـي ـبــة ال ـس ـعــوديــة في
واش ـن ـط ــن ،وم ـســاعــد ب ـيــل كـلـيـنـتــون ســاب ـقــا ل ـشــؤون
املـنـطـقــة ومـنـهــا ش ـجــون ال ــري ــاض ،كـتــب فــي  21أيـلــول
ً
املاضي أيضًا ،بحثًا مفصال ألحد مراكز صناعة القرار
األميركي .فبدا الكاتب الـعــارف بمحمد بن نايف منذ
عقود ،حــذرًا متحفظًا مـتــرددًا في اتخاذ أي موقف أو
رفع أي توصية .اكتفى بتوصيف سردي ،مع إشارات
إلى أن كل األمور ممكنة ،وكل الحلول معقدة!
هنري كيسنجر ،تأخر في اإلدالء بدلوه حتى  16تشرين
األول الجاري .كانت طائرات موسكو قد بدأت تهدر في
سماء الشرق األوسط .مسألة ال شك أنها تركت مرارة
بالغة لدى وزير الخارجية األكثر شهرة في واشنطن.
ً
أص ــا ،ال يخفي ذلــك فــي مقاله .ي ــروي كيف أن عــودة
روسـيــا إلــى ضـفــاف املـتــوســط ،تشكل انـقــابــا جذريًا
على األح ــداث الـتــي «شـهــدهــا» قبل  43عــامــا ،وانتهت
بخروج االتحاد السوفياتي كليًا من عندنا ،وسيطرة
إدارت ــه الكاملة على منطقتنا .املهم أن كيسنجر ،وإن
تحت وطأة حساسيته الشخصية والحدث الروسي في
ســوريــا ،كتب إلــى صناع الـقــرار األميركيني ما فحواه:
ال تتخلوا عن الــدول السنية في املنطقة .ال تركنوا إلى
إي ــران .غير صحيح أنـكــم تستطيعون أن ت ـكــرروا مع
طهران ما أنجزته أنا مع بيجينغ قبل  44عامًا .إدعموا
مصر والـسـعــوديــة واألردن .ال تقبلوا بهزيمة داعــش
على أي ــدي طــرف غير سـنــي .أكـثــر مــن ذل ــك ،ال تقبلوا
بأن يحكم أرض دولة داعش الحالية في سوريا وحتى
فــي الـعــراق ،إال «سنة معتدلون» .قبل أن يختم دارس
ميترنيخ بتوصية :إنتظروا تركيا .إذا خرجت سليمة
معافاة من أزمتها الراهنةّ ،
ضموها إلى هذا املعسكر.
فقد تكون مفيدة جدًا فيه وله!
ثــاثــة أمـثـلــة أمـيــركـيــة م ـع ـبــرة .ف ــاإلط ــار ال ـف ـكــري الـعــام
ألصحابها ،ال يفترض أن يكون بهذه الهوامش .ومع
ذلــك ،تجد امامك ثالثة نماذج :السعودية هي املشكلة.
ال ـس ـعــوديــة ه ــي  ...ال ـس ـعــوديــة .ال ـس ـعــوديــة ه ــي الـحــل!
هــي املعضلة نفسها ،أو اإلشكالية السياسية الجيو
استراتيجية نفسها ،التي ال تزال واشنطن تتعامل معها
منذ غ ــادر روزف ـلــت يالطا متجهًا مـبــاشــرة للقاء عبد
العزيز بن سعود .بعدما اكتشف في لقائه الثالثي مع
القيصر املنتصر ستالني ،والعجوز الذاهب إلى هزيمة

بنك عوده
يجدّد هو ّية عالمته التجار ّية

انتخابية تشرشل ،أن نظام عامله املقبل محصور بينه
وبــن موسكو .وبالتالي ال بد من محاصرة العاصمة
الحمراء باإلسالميني شرقًا وبالديمقراطيني املسيحيني
غربًا.
عاشت تلك املعادلة حتى سقوط االتحاد السوفياتي.
بعدها ،في حمأة النصر ونشوة العالم اإلحادي القطبية،
لــم تتعب واشنطن نفسها فــي التفكير بنظام جديد.
ظلت طيلة ثالثة عقود متكلة على خلطة هجينة ،بني
عوملة ال عالقة لها بحقيقة مجتمعات العاملني العربي
واإلســامــي ،وبني عصرنة سطحية ،أو ما سمي يومًا
«ماكدونالدية» ،وبني بوليصة تأمني مخابراتية ،اسمها
أنظمة الجيوش وفخامة الجنراالت .ارتاحت واشنطن
ً
طويال إلى تلك املعادلة الهشة .حتى أنها عممتها على
من يختلف معها عضويًا وبنيويًا .بدليل أنها فرضتها
على لبنان ،مع السوري ومن دونه...
حتى جاء صيف العام  .2010وألسباب لم تتضح كليًا
بعد ،قررت واشنطن التخلي عن تلك املعادلة برمتها .وقع
أوباما مذكرته السرية تلك في  26آب ،وانطلق ما سمي
«الربيع العربي» .األكيد الوحيد في فهم ذلــك االنقالب
األم ـيــركــي ،أن ثـمــة فــي واشـنـطــن مــن اقـتـنــع بالنموذج
اإلردوغ ـ ــان ـ ــي .واق ـت ـن ــع ب ــإم ـك ــان وض ـ ـ ــرورة ومـصـلـحــة
ً
تعميمه .كان العنوان الظاهري إسالمًا معتدال وتنمية.
أي توأمة االعتراف باسرائيل مع اقتصاد السوق .لكن
في العمق ،كــان العنوان مشروعًا ثنائيًا مشتركًا بني
ماكينة الـقــرار األميركي وبــن اإلخ ــوان املسلمني .لكن
م ــرة ثــانـيــة ،وف ـجــأة أي ـضــا ،سـقــط امل ـش ــروع .سـقــط في
مصر وفــي تــونــس وفــي ليبيا .ثــم انفجر فــي ســوريــا.
وبدأ يترنح في مهده األول ،في تركيا.
على وقــع هــذا الـسـقــوط العظيم ،بــدأ املـســار األميركي
الثاني :االتفاق مع إيران .هنا ،كان العنوان الظاهر نوويًا.
لكن العمق املضمر ظــل مطروحًا لـلـســؤال :هــل قــررت
واشنطن التخلي عن تحالفها مع السنة واالنتقال إلى
تركيبة متنوعة تعددية أخرى؟
من دون أوهام حول سطحية الفهم األميركي ملنطقتنا
وم ـك ــون ــات ـه ــا ،ومـ ــن دون ت ـخ ــرص ــات حـ ــول امل ـصــالــح
الحقيقية للدولة العظمى ،الــواضــح أن واشنطن اليوم
مربكة ،ضائعة ،مترددة ،بني أي من خياراتها السابقة
تعيد إنتاجه .هل تعيد نظام «ستابيليتي» العسكر من
دون إخوان؟ أو تعيد إنتناج تحالف سني مع مكون آخر
من دون «ربيع»؟ أو تذهب نحو تعددية شرق أوسطية
على قاعدة سايكس بيكو جديد؟
البلبلة السياسية املنبثقة من لبس فكري ،هي السمة
الطاغية على سلوك واشنطن هذه األيام .لكن في ختام
ب ـحــث كـيـسـنـجــر م ــا ق ــد ي ـضــيء ع ـلــى مــؤشــر لحسم
االت ـجــاه :إنـهــا االنـتـخــابــات الـتــركـيــة .إذا عــاد إردوغ ــان،
يـكــون رأي كيسنجر هــو الــراجــح .أمــا إذا سقط أكثر
وظهرت في األفق مالمح صعود «سيسي تركي» فقد
يكون رأي فريدمان أكثر رجحانًا .وعندها ،كل حبوب
الكبتاغون في األرض لن تنفع مع نظام السعوديني أو
تكفي!

بتوسع املرصف
بعد االسرتاتيجية الجديدة التي ا ّتبعها ،والتي تقيض ّ
خارج لبنان ومتوضعه الراسخ كإحدى املجموعات املرصف ّية اإلقليم ّية
الرائدة ،وبهدف تحسني العالقة مع عمالئه ،قرر بنك عوده تجديد
وسيتم تطبيق هذه العمل ّية
هوية عالمته التجارية بطريقة مبتكرة.
ّ
بشكل تدريجي وأمني ،يسمح ملختلف العمالء من مختلف األسواق
بالتواصل مع املرصف بشكل وثيق حينام يدخلون إىل الفروع أو
حينام يعاينون أ ّياً من نقاط اال ّتصال التابعة للمرصف.
تقدّم هو ّية عالمة بنك عوده التجار ّية الجديدة لغ ًة مرئ ّية َم ِرنة تؤدّي إىل تناغم بني ّ
الخاصة باملرصف،
منصات التواصل
ّ
كل ّ
وتتك ّيف مع ّ
كل أشكال التواصل والتصميم.
ليتوجه إىل رشائح مختلفة برسالة واحدة .أ ّما
شكله
يغي
االستعامالت
ّد
د
املتع
فشعارها
ة،
م
التا
باملرونة
ة
ي
التصوير
وتوحي اللغة
ّ
ّ
ّ
ّ
املوجهة إىل
صوره املختلفة املرتكزة عىل ثالث دعامات هي الخدمات املرصف ّية ّ
الخاصة ،وخدمات املرصف التجاري ،والخدمات ّ
األشخاص ،فتش ّكل كينونة واحدة متامسكة .كام ّأن الجهاز التصويري ،عىل الرغم من تن ّوعه ،يعطي عالمة بنك عوده التجار ّية
الخاصة باملرصف ،من التصميم التخطيطي إىل التصميم الداخيل.
ديناميك ّية تناسب التنفيذات التواصل ّية املختلفة ّ
ّ
كل هذا يتكامل مع مرشوع إعادة تصميم فروع املرصف ،الذي ّتم إطالقه لتسهيل تجربة العمالء يف الفرع ،يف ج ٍّو معارص يجري
فيه العمل بسالسة وكفاءة.
تندرج هذه االنطالقة الجديدة لهويّة العالمة التجاريّة ،ضمن اطار إرضاء العمالء ،وهو ما يعتربه بنك عوده أولويّة أساسيّة.
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مجتمع وإقتصاد
تحقيق هي قصاصة ورق صغيرة .كان من المفترض أن تعبر ـ ّ
سرًا ـ من مؤسسة كهرباء لبنان إلى مكتب النائب
ٍ
ّ
العام المالي ،إال أنها انحرفت صدفة عن مسارها ،وصارت «للعموم» .قصاصة ّصغيرة ،سربتها حملة «بدنا نحاسب»،
وفضحت من خاللها أسماء سياسيين« ،انكسروا» على فاتورة الكهرباء ،وتستروا عليها  15عامًا ،متكئين على
«حصانتهم» .حدث ذلك ،في أيلول الماضي ،عندما كانت القصاصة تحمل فقط  13سياسيًا .أما اآلن ،وقد لحقتها
ورقة أخرى تحمل  26آخرين ،فقد صار من المغري معرفة ما إذا دفع هؤالء ديونهم المستحقة للدولة أو ال؟

اضحكوا مع السياسيين :لهذه األسباب لم ندفع الفـــ
راجانا حمية
ذات صيف ،أقفل وزير األشغال العامة
والـ ـنـ ـق ــل غ ـ ـ ــازي زع ـي ـت ــر أب ـ ـ ــواب بـيـتــه
الـبـيــروتــي ،حسبما ي ــروي ،ولـجــأ إلــى
بيت الضيعة ،مصطافًا ...وباحثًا عن
«امل ـفــات ـيــح» ال ـتــي سـتــأتـيــه بــاألصــوات
ال ـتــي سـتـحـمـلــه إل ــى مـقـعــده الـنـيــابــي.
موسم
ح ــدث ذل ــك ع ــام  ،1996فــي أول ّ
نيابي لزعيتر .يــومــذاك ،فتح املــرشــح
«ع ــزبـ ـت ــه» لـ ـق ــاص ــدي ــه ،م ـس ـت ـم ـعــا إل ــى
هـمــومـهــم ومـطــالـبـهــم .فــي ذل ــك الــوقــت
الـ ــذي ك ــان فـيــه «ال ـب ـي ــك» ،كـمــا يـنــاديــه
أبـنــاء الضيعة هـنــاك ،يـغــدق خدماته،
كان ّ
عداد الكهرباء في املنزل البيروتي
ي ـك ـمــل ع ـم ـل ــه .ي ـح ـت ـســب «ال ـك ـي ـل ــواط»
امل ـص ــروف ــة ،ال ـتــي بـلـغــت قـيـمـتـهــا أحــد
عشر مليون ليرة .لم ّ
يسددها النائب ـ
الفائز بثالث دورات انتخابية وتمديد
ّ
ـ بل تركها معلقة في فاتورة .ال ألنه ال
يملك املال ،بل ألنه «صاحب حصانة»،
كما بقية غـيــره ،منهم عاصم قانصو
وع ـبــد الـلـطـيــف الــزيــن وكــريــم الــراســي
ون ــاص ــر ق ـنــدي ــل (مـ ــع ح ـف ــظ األلـ ـق ــاب)
وآخرون ال تزال أسماؤهم ّ
طي الكتمان.
خـمـســة عـشــر ع ــام ــا ،و«ال ـف ــوات ـي ــر» بال

نادي ملحم بركات!
على ما يبدو ،لم تطل الالئحة السياسيين
وح ــده ــم ،فـقــد حـجــز ال ـف ـنــانــون أيضًا
مكانهم فـيـهـا ،ومـنـهــم الموسيقار
مـلـحــم ب ــرك ــات ،الـ ــذي يــديــن لمؤسسة
كهرباء لبنان بسبعة ماليين ليرة لبنانية.
غـيــر أن ــه عـلــى عـكــس السياسيين ،كــان
الوحيد ــ ربـمــا ــ ال ــذي اعـتــرف بفعلته.
وبـطــرافــة ،استرجع قصة ال ـنــادي الــذي
كــان يملكه فــي الثمانينيات« ،وال ــذي
عندما
اض ـطــررت إلــى إقـفــالــه ،غير أنني ّ
أقفلته نسيت ساعة الكهرباء شغالة،
وبعد فترة عندما تنبهت لذلك ،حكيت
مــع أحــدهــم بالمؤسسة وق ــال إنــو رح
يسويلي وضعي ،بس لألسف مات الزلمي
ّ
وضل العداد شغال وما حدا ّرد ّ
علي خبر
لشفت اسمي بالالئحة».

ح ـ ـسـ ــاب .لـ ــم ي ــدف ـع ـه ــا ه ـ ـ ـ ــؤالء .بـقـيــت
ّ
كذلك ،حتى تسلم املدعي العام املالي
ال ـق ــاض ــي ع ـلــي اب ــراه ـي ــم الئ ـح ــة تـضــمّ
أسماء ثالثة عشر سياسيًا لم ّ
يسددوا
ف ــوات ـي ــر ال ـك ـه ــرب ــاء ،ت ـع ــود بمعظمها
إلــى ما قبل العام  .2001كــان يمكن أن
ّ
تبقى هذه الفواتير معلقة لو لم يطلب
القاضي ابراهيم من مؤسسة كهرباء
لبنان قطع التيار الكهربائي عن منازل
املعنيني ،مستندًا إلى «اإلخبار» الذي
ت ـق ـ ّـدم ب ــه وزيـ ــر ال ـش ــؤون االجـتـمــاعـيــة
رشيد درباس بشأن الهدر الحاصل في
مؤسسة كهرباء لبنان وسرقة األموال
الـ ـع ــام ــة .ي ــومـ ـه ــا ،ط ـل ــب اب ــراهـ ـي ــم مــن
املؤسسة مجموعة من االستفسارات،
ّ
«مــن بينها الئـحــة بــأسـمــاء املتخلفني
عــن الــدفــع» ،بحسب مــا تشير مصادر
املؤسسة .هــذا اإلخـبــار كانت نتيجته
الئ ـح ـت ــن مـ ــن امل ـت ـخ ـل ـفــن ح ـت ــى اآلن.
الـ ــدف ـ ـعـ ــة األولـ ـ ـ ـ ــى ت ـ ـضـ ـ ّـم ثـ ــاثـ ــة ع ـشــر
سياسيًا (قيمة فواتيرهم غير املسددة
ّ
تقدر بنحو مليار و 200مليون ليرة)،
ّ
ف ـي ـمــا ت ـض ــم ال ـث ــان ـي ــة س ـت ــة وع ـشــريــن
سـ ـي ــاسـ ـي ــا وح ـ ــوال ـ ــى سـ ـت ــة وث ــاث ــن
«رئيس بلدية وفاعليات ومنتجعات
سياحية وشــركــات تـجــاريــة وعـقــاريــة
ومصارف» ،بحسب املؤسسة أيضًا.
ت ـس ـع ــة وث ـ ــاث ـ ــون سـ ـي ــاسـ ـي ــا ،إذًا فــي
الالئحتني .ال ّ
يهم إن كانت ثمة دفعة
ثالثة وراب ـعــة .املـهــم اآلن ،هــو اإلجــابــة
عن السؤال :ما الذي حصل لتحمل ّ
ذمة
ً
هؤالء ماال عامًا؟ يبدو أن ال أحد يملك
جرأة ّالجواب ،فمؤسسة كهرباء لبنان
تـتـحــفــظ ع ــن اإلج ــاب ــة ،ألن املـتـخـلـفــن
ي ـت ـم ـت ـع ــون ب ـح ـص ــان ــة ت ـح ـم ـي ـهــم مــن
املـحــاسـبــة .هــذه املــؤسـســة هــي نفسها
الـتــي تقطع التيار عــن مـنــازل الفقراء،
بمخالفة أو من دونها.
أمــا اآلن ،وقــد ّ
تسربت بعض األسماء،
ب ــات ال ـس ــؤال مـغــريــا ملـعــرفــة م ــن ال ــذي
ّ
سدد فاتورته منهم ،وما كانت أسباب
ّ
التخلف عــن ال ـســداد .املضحك هنا أن
ال أحــد من السياسيني الذين ّ
تحدثنا
إل ـي ـه ــم اعـ ـت ــرف ب ــدي ــون ــه ،ف ـي ـمــا أب ــدى
ً
ال ـب ـعــض ده ـش ـت ــه ،س ــائ ــا «أنـ ـ ــا؟ مش
مظبوط هالحكي .ما معي خبر» .أما
مــن اع ـت ــرف ،فـقــد ت ـصـ ّـرف عـلــى قــاعــدة
«إنـ ــو ه ــاي ال ـق ـصــة ص ــار إل ـه ــا زم ــان»
(لــربـمــا اعتقد أنـهــا تسقط بالتقادم)،
ّ
ـؤك ــد أن ّ
ذم ـت ــه «ن ـض ـي ـفــة»،
ع ـلــى أنـ ــه ي ـ
مــع إضــافــة «بـتـحــداكــي إذا عليي شي
ملؤسسة الكهرباء» .لكن ،متى أصبحت

هـ ــذه الـ ـ ّ
ـذمـ ــة ب ـي ـض ــاء؟ ق ـب ــل اس ـت ــدع ــاء
النائب العام املالي أم بعده؟
ق ـ ـبـ ــل أن نـ ـ ـب ـ ــدأ بـ ـحـ ـك ــاي ــا املـ ـخ ــالـ ـف ــن
«ال ـظ ــرف ــاء» ،يـمـكــن حـســم أم ــر الــائـحــة
األولى التي تضم ثالثة عشر سياسيًا
«م ـك ـســوريــن» عـلــى ف ــات ــورة الـكـهــربــاء،
اس ـت ـن ــادًا إل ــى م ـص ــادر ق ـضــائ ـيــة .فقد
اعتبرت األخيرة أن اثني عشر سياسيًا
دف ـع ــوا مـسـتـحـقــاتـهــم لـلـمــؤسـســة بعد
االستدعاء .فيما بقي سياسي واحــد،
وه ــو الـنــائــب عــاصــم قــانـصــو صاحب
ال ـف ــات ــورة األش ـه ــر ،ال ــذي «ط ـلــب مهلة
لتسوية ملفه» .أما الالئحة الثانية ،فلم
«يحن دورها بعد ولم يدفع أحد بعد»،
ّ
يتخوف من
وإن كان القاضي ابراهيم
«قـصــة الـحـصــانــة» .يـعـنــي م ــاذا لــو لم
يدفع أحد املخالفني ،وهو نائب ،كيف
س ـي ـت ـصـ ّـرف ال ـقــاضــي حـيـنـهــا ف ــي ظل
وجود الحصانة؟
أطـ ـ ـ ــرف ت ـع ـل ـي ــق ك ـ ــان عـ ـن ــدم ــا ســأل ـنــا
ال ـنــائــب عـبــد الـلـطـيــف ال ــزي ــن ،صاحب
فــاتــورة الـ ــ« 21مـلـيــون ل ـيــرة» ،عـمــا إذا
كــان قــد س ـ ّـدد أم ال ،فـكــان جــوابــه «مني
أنا؟ عبد اللطيف الزين عليي ملؤسسة
ً
ال ـك ـه ــرب ــا؟ م ــا م ـع ــي خـ ـب ــر .وأصـ ـ ـ ــا ال

استحقاق للمؤسسة ّ
علي» .أما النائب
كامل الرفاعي ،فقد كان جوابه جاهزًا
بسرعة البرق ،فلم يكد السؤال ينتهي
حـتــى ب ــادر بــالـقــول «أن ــا مـحـمــد كامل
محمد الرفاعي ،والـفــاتــورة هي باسم
مـحـمــد عـلــي مـحـمــد الــرفــاعــي ،اســألــوا
مؤسسة الكهرباء عن هذا اللغط».
من جهته ،بادر النائب عاصم قانصو
إل ــى تـصـحـيــح قـيـمــة ال ـف ــات ــورة .يعني
«م ـ ــش  671م ـل ـي ــون لـ ـي ــرة ،إنـ ـم ــا 276
مـلـيــون ل ـي ــرة ،وع ــام ــل مـخــالـصــات من
إي ـ ـ ــام ع ـب ــدال ـل ــه م ـ ـعـ ـ ّـوض (مـ ــديـ ــر ع ــام
م ــؤس ـس ــة كـ ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان س ــابـ ـق ــا)».
يـسـتـغــرب وجـ ــود اس ـمــه ف ــي الــائـحــة،

أنا محمد كامل
الرفاعي «مش» محمد
علي الرفاعي

ّ
وخصوصًا فــي «ظــل وجــود الشيكات
اللي دافعهن» ،وهو يعتزم «رفع دعوى
ع ـل ــى امل ــؤسـ ـس ــة» .وأكـ ـث ــر م ــا يـضـحــك
ص ــاح ــب امل ــاي ــن أن هـ ـن ــاك «ف ــات ــورة
قيمتها  51مـلـيــون ل ـيــرة ،مــن وق ــت ما
شفتها وبـســأل حالي إذا كاين عندي
مصنع نووي وناسي أمرو».
أمـ ــا الـ ــوزيـ ــر غ ـ ــازي زع ـي ـت ــر ،ف ـق ــد دف ــع
م ـب ـلــغ ال ـ ـ ــ 11م ـل ـيــون ل ـي ــرة «مـ ــن زمـ ــان،
وخصوصًا أنها قصة قديمة من إيام
ان ـت ـخ ــاب ــات الـ ـع ــام  .»1996وإذ ينفي
الوزير أن يكون قد دفع «اآلن» ،إال أنه ال
يزال مستغربًا قيمة الفاتورة عن ثالثة
أشهر فقطّ ،
مرجحًا أن يكون البعض
ّ ٍ
«علق على الخط» في حينها.
بالنسبة للنائب السابق ناصر قنديل،
ف ـق ــد ّ
دس اس ـم ــه «ب ــال ـغ ـل ــط» ،فــاملـبـلــغ
امل ـت ــراك ــم «هـ ــو ب ـحــق ش ـخــص كـ ــان قد
اس ـتــأجــر بـيـتــي ،وه ــي فــوات ـيــر قديمة
وقد ّ
سوينا األمــور ...ويطعمكن الحج
والناس راجعة».
ت ـب ـقــى ق ـ ّـص ــة ال ـن ــائ ــب م ـح ـمــد ق ـبــانــي،
ّ
وه ــي ال ـتــي تـتـعــلــق بـقـصــة املـسـتــأجــر
الشهير في أرضه والذي تظاهر إحدى
ّ
امل ــرات بــاملــوت ،مــن أج ــل الـتـخــلــص من

دين عام

عروض إصدار اليوروبوندز :عمليات استبدال وسندات

انطلقت أمس المرحلة التمهيدية
إلصدار سندات دين بالعملة األجنبية
«يوروبوندز» بقيمة تبلغ  2.1مليار دوالر.
ّ
تلقى المكتتبون المحتملون عروضًا
تتضمن استبدال وشراء سندات جديدة
تتراوح آجالها بين  9سنوات و 20سنة.
المفاوضات ستصل خالل اليومين المقبلين
إلى مرحلة تحديد سعر الفائدة على ضوء
ّ
التطورات السياسية التي تستعمل كورقة
ضغط لزيادة أكالف هذا الدين

محمد وهبة
ق ــال ــت م ـص ــادر م ـصــرف ـيــة مـطـلـعــة إن
امل ـ ـص ـ ــارف األرب ـ ـ ـعـ ـ ــة« :ف ــرن ـس ـب ـن ــك»،
«س ــوس ـي ـت ـي ــه جـ ـ ـن ـ ــرال ف ـ ــي لـ ـبـ ـن ــان»،
«سيتي بنك» و«ستاندرد تشارتر»،
ّ
التي كلفتها وزارة املال بإدارة إصدار
سـ ـن ــدات ديـ ــن بــال ـع ـمــات األج ـن ـب ـيــة،
قيمتها اإلجمالية تبلغ  2.05مليار
دوالر ،بـ ــدأت ص ـب ــاح أم ــس جــولـتـهــا
التمهيدية على املصارف وصناديق
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار وال ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــات امل ـع ـن ـي ــة
باالكتتاب .اإلصدار الجديد املعروض
ينقسم إلى شريحتني؛ األولى تتعلق

بــإصــدار سـنــدات ديــن جــديــدة بقيمة
إج ـم ــال ـي ــة ت ـب ـل ــغ  1.3م ـل ـي ــار دوالر،
وال ـثــان ـيــة تـتـعـلــق بــاس ـت ـبــدال مسبق
لشريحة قيمتها  750مـلـيــون دوالر
وتستحق في كانون الثاني .2016
م ــدي ــرو اإلصـ ـ ـ ــدار قـ ـ ّـدمـ ــوا ن ـي ــاب ــة عــن
وزارة املــال عرضًا يتضمن استبدال
ال ـس ـن ــدات ال ـتــي تـسـتـحــق ف ــي كــانــون
الـثــانــي  2016بــزيــادة  %1عــن القيمة
السوقية لكل سند ،أي أن حاملي هذه
السندات سيحصلون على تعويض
ع ــن ف ـت ــرة االسـ ـتـ ـب ــدال امل ـب ـكــر بـقـيـمــة
دوالر واح ــد عـلــى كــل سـنــد يستبدل
ب ــاسـ ـتـ ـحـ ـق ــاق جـ ــديـ ــد ت ـ ـكـ ــون آج ــال ــه

المكتتبون يستغلون
األنباء السياسية السلبية
لزيادة أسعار الفوائد
ّ
عـلــى فـتــرة أط ــول تمتد أقــلـهــا عـلــى 9
سـ ـن ــوات .قـيـمــة ال ـس ـن ــدات املـسـتـحـقــة
فــي كــانــون الـثــانــي تبلغ  750مليون

ّ
دوالر ويـفـتــرض أن يـغــطــي اإلص ــدار
قيمة الـفــوائــد املستحقة على السند
والعالوة أيضًا.
أمــا بالنسبة للسندات الجديدة ،فإن
سبب إصدارها يتعلق بحاجة الدولة
إلــى سيولة فــوريــة ،بقيمة  1.3مليار
دوالر .العرض التمهيدي الذي ّ
قدمته
امل ـ ـصـ ــارف املـ ــديـ ــرة لـ ــإصـ ــدار يـشـمــل
االك ـت ـت ــاب ب ــإص ــدار سـ ـن ــدات جــديــدة
ت ـت ــراوح آجــال ـهــا بــن  9س ـنــوات و13
س ـنــة و 20س ـن ــة .الـ ـخـ ـي ــارات ال ـثــاثــة
م ـ ـطـ ــروحـ ــة ج ـم ـي ـع ـه ــا عـ ـل ــى ط ــاول ــة
امل ـصــارف والـصـنــاديــق االستثمارية
والشركات املالية ،لكن القرار النهائي
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مجتمع وإقتصاد

متابعة

أخبار

هل تنجو هيئة التنسيق
من االنقسام؟

ـاتورة
عاصم
قانصو
سيرفع
دعوى على
مؤسسة
الكهرباء
وقباني
يحكي عن
مؤامرة
(مروان
طحطح)

لم تلتزم معظم
المدارس الخاصة واإلدارات
الرسمية في بيروت
دعوة هيئة التنسيق
النقابية لإلضراب ،في
وقت يواصل فيه رئيس
مجلس النواب نبيه بري
مسعاه لكسب التوافق
السياسي على جعل
سلسلة الرواتب أحد بنود
تشريع الضرورة
فاتن الحاج

الفاتورة العالية القيمة .وهــي القصة
التي تخللها رفع قضايا والتي انتهت
منذ فـتــرة طــويـلــة ،بحسب قــولــه« ،من
دون مــا إدف ــع وال قــرش ألنــو مــا عليي
ش ــي» .ويعتبر قـبــانــي أن إي ــراد اسمه
في الالئحة «مش مظبوط» ،وهو فعل
مؤامرةّ .
دسوا اسمه ألنه يستلم لجنة
األشغال العامة والطاقة النيابية .مع
ذلــك« ،رح ضلني راقــب» .ولئن لم يكن
ً
اس ــم الـنــائــب قـبــانــي قــد ورد ف ـعــا في
الالئحة ،إال أن من املفيد اإلش ــارة إلى
أنــه دفــع مــا فــي ذمـتــه قبل شـهـ ٍـر واحـ ٍـد
فـقــط .أي أن ــه بـقــي خمسة عـشــر عــامــا،
«حصانته» ،ولــم يدفع
مستلقيًا على
ّ
مستحقاته إال عندما «هفت الريحة».
هؤالء كانوا مجموعة من السياسيني
ّ
التحدث
الــذيــن تمكنت «األخ ـبــار» مــن
إلـيـهــم ،فيما لـ ّـم تستطع الـتـحـ ّـدث إلى
ال ـب ـق ـي ــة ،ل ـت ـع ــذر االت ـ ـصـ ــال بـبـعـضـهــم
ول ـ ـعـ ــدم ال ـت ـم ـك ــن مـ ــن الـ ـحـ ـص ــول عـلــى
أس ـمــاء أخـ ــرى ،وت ـحــدي ـدًا مــن الــائـحــة
الثانية .مع ذلك ،يبقى هؤالء مديونني
ً
لـلــدولــة أوال ،ومـخــالـفــن ثــانـيــا ،مهما
ب ـق ـيــت أس ـم ــاؤه ــم م ـك ـتــومــة ف ــي ورق ــة
النائب العام املالي.

ب ـي ـن ـم ــا تـ ـعـ ـي ــد هـ ـيـ ـئ ــة ال ـت ـن ـس ـي ــق
النقابية تــرتـيــب بيتها الــداخـلــي،
تتطلع إلى أن يكون اجتماع هيئة
م ـك ـتــب امل ـج ـلــس ال ـن ـي ــاب ــي ،ال ـي ــوم،
م ـف ـص ـل ـيــا ل ـج ـه ــة إدراج سـلـسـلــة
الرتب والرواتب على جدول أعمال
الجلسة التشريعية املنوي عقدها
ف ــي ب ــداي ــة ال ـش ـهــر امل ـق ـبــل .وت ـل ـ ّـوح
ال ـه ـي ـئ ــة ب ــال ـت ـص ـع ـي ــد وب ـت ـس ـم ـيــة
ال ـج ـهــات الـسـيــاسـيــة امل ـعــرق ـلــة إذا
لــم يحصل ذل ــك .الــافــت أن إشاعة
رئـيــس مجلس ال ـنــواب نبيه بــري
رغـبـتــه فــي أن تـكــون السلسلة من
أول ـ ــوي ـ ــات ت ـش ــري ــع ال ـ ـض ـ ــرورة لــم
ّ
تـتــرجــم فــي الــائ ـحــة ال ـتــي وزع ـهــا
ل ـل ـن ــواب ع ـش ـيــة اج ـت ـم ــاع امل ـك ـتــب،
وال ـت ــي تـتـضـمــن  45ب ـن ـدًا ،ليست
ّ
ال ـس ـل ـس ـل ــة م ـ ــن ضـ ـمـ ـنـ ـه ــا ،إال أن
ّ
أوســاط الرئيس تؤكد أن املساعي
مـسـتـمــرة م ــع ك ــل األط ـ ــراف لكسب
التوافق على املشروع .وينقل أحد
النقابيني عــن عضو هيئة املكتب
الـ ـن ــائ ــب انـ ـ ـط ـ ــوان زه ـ ـ ــرا (ال ـ ـقـ ــوات
اللبنانية) قوله إن «السلسلة هي
مــن تـشــريــع الـ ـض ــرورة» .إل ــى ذلــك،
عـلـمــت «األخ ـ ـبـ ــار» أن اجـتـمــاعــات
عقدت بــن ممثلي التيار الوطني
الـحــر وحــركــة أم ــل ،أم ــس ،للتداول
في امللف.
الهيئة الـتــي نـفــذت أمــس إضــرابــا
باهتًا في بيروت وناجحًا نسبيًا
في املناطق ،تعقد اجتماعًا ،عند
ال ــرابـ ـع ــة وال ـن ـص ــف م ــن ب ـع ــد غــد
الخميس ،في مقر نقابة املعلمني
بحضور رابـطــة أســاتــذة التعليم
الثانوي الرسمي لتقويم املرحلة
ال ـســاب ـقــة ودراسـ ـ ــة ام ـك ــان تنفيذ

خ ـط ــوات مـشـتــركــة ف ــي  4تشرين
الثاني املقبل .تجدر اإلشــارة هنا
إل ــى أن الــراب ـطــة كــانــت ق ــد رفـعــت
توصية إلى جمعياتها العمومية
بـ ـ ــإقـ ـ ــرار اإلض ـ ـ ـ ـ ــراب واالعـ ـتـ ـص ــام
فــي ه ــذا ال ـتــاريــخ .ه ــذا االجـتـمــاع
سيكون كما يقول أعضاء الهيئة
جلسة مكاشفة بينهم ،في وقت ال
ينعكس فيه اإلصرار على تظهير
«ال ـ ــوح ـ ــدة ال ـن ـق ــاب ـي ــة» ج ـل ـي ــا فــي
صـفــوف املعلمني وبــن ممثليهم
في الروابط ،ففيما يسعى أساتذة
ال ـت ـع ـل ـي ــم الـ ـث ــان ــوي إل ـ ــى انـ ـت ــزاع
اع ـت ــراف م ــن اآلخ ــري ــن بحقوقهم
وبـ ــال ـ ـفـ ــوارق ال ـت ــاري ـخ ـي ــة بـيـنـهــم
وبــن باقي القطاعات الوظيفية،
يرفض ّ
مدرسو التعليم األساسي
إ ّثـ ــارة ه ــذا الـتـمــايــز ،عـلــى خلفية
أنــه ال فــرق بني أساتذة القطاعني
ل ـ ـج ـ ـهـ ــة املـ ـ ـ ـ ــؤهـ ـ ـ ـ ــات ال ـ ـع ـ ـل ـ ـم ـ ـيـ ــة،
فالجميع يحمل إجــازة تعليمية.
فـ ـ ــي املـ ـ ـق ـ ــاب ـ ــل ،ي ـ ـضـ ــع األسـ ـ ــاتـ ـ ــذة
الـثــانــويــون ه ــذا ال ـكــام فــي خانة
ضرب الفئات الوظيفية ،فالتعليم
الثانوي يندرج في الفئة الثالثة
والـتـعـلـيــم األس ــاس ــي ينتمي إلــى
الـفـئــة الــراب ـعــة ،و«إذا كــانــت هــذه
املقاربة صحيحة فلماذا ال تطبق

اجتماع الخميس
يحدد مصير الوحدة
النقابية

ع ـل ــى امل ــدي ــر الـ ـع ــام الـ ـ ــذي يـحـمــل
إجازة تعليمية وينتمي إلى الفئة
األولى».
ـواز ،ك ـشــف اإلضـ ــراب
ـ
ـ
ـ
م
ـط
ع ـلــى خ ـ
ٍ
أمـ ـ ــس أن قـ ـ ـ ــدرة نـ ـق ــاب ــة امل ـع ـل ـمــن
عـلــى إق ـفــال امل ـ ــدارس الـخــاصــة في
بيروت ال تــزال محدودة ســواء في
املدارس التابعة التحاد املؤسسات
الطائفية أو في املدارس اإلفرادية.
وقد عزا رئيس نقابة املعلمني في
امل ــدارس الخاصة نعمه محفوض
ال ـخــروق إلــى ضـغــوط تـعــرض لها
املـعـلـمــون فــي بـيــروت وبـعـبــدا ،إذا
جرى تهديدهم بقطع رواتبهم إذا
لم يدخلوا الصفوف ،داعيًا اياهم
إلـ ــى ت ـق ــدي ــم ش ـك ــوى إلـ ــى ال ـن ـقــابــة
ال ـت ــي ل ــن تـ ـت ــردد ف ــي ال ـل ـج ــوء إلــى
ال ـق ـضــاء لـتـكــريــس ح ــق اإلض ـ ــراب.
ً
الوضع لم يكن مماثال في املناطق،
ب ـح ـس ــب مـ ـحـ ـف ــوض ،فـ ـ ـ «االل ـ ـتـ ــزام
ك ــان تــامــا وال سيما فــي طرابلس
وزح ـ ـل ـ ــة وضـ ــواح ـ ـي ـ ـهـ ــا والـ ـبـ ـق ــاع
الغربي وصيدا وجونيه وكسروان
والجنوب».
وفيما أصر رئيس رابطة موظفي
اإلدارة العامة محمود حيدر على
التلويح باإلضراب املفتوح بعيدًا
عن التجاذبات السياسية ،اقتصر
ال ـت ــزام ال ـ ــوزارات فــي ب ـيــروت على
ال ـت ــرب ـي ــة وال ـ ـشـ ــؤون االج ـت ـمــاع ـيــة
وال ــزراع ــة .أمــا موظفو وزارة املــال
في بيروت وبعبدا ،الذين رفضوا
ص ـبــاحــا اس ـت ـق ـبــال أي م ـعــامــات،
فـ ـ ـع ـ ــادوا ورضـ ـ ـخ ـ ــوا ل ـ ـقـ ــرار مــديــر
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواردات ال ـ ـ ـ ــذي ف ـ ـ ــرض ع ـل ـي ـهــم
الـعــودة إلــى العمل .الـتــزام املناطق
ً
كــان مـقـبــوال ،بحسب الــرابـطــة ،في
طرابلس وزحلة وصيدا والنبطية
وصور وبعلبك.

اقتصر التزام الوزارات على التربية والشؤون االجتماعية والزراعة (هيثم الموسوي)

لـ ــن ُيـ ـتـ ـخ ــذ قـ ـب ــل ج ــول ــة واس ـ ـعـ ــة مــن
االت ـصــاالت الـتــي يجريها املكتتبون
ً
امل ـح ـت ـم ـلــون ،ف ـض ــا ع ــن أنـ ــه مــرتـبــط
بمجموعة تطورات مالية وسياسية.
يــأتــي ه ــذا اإلص ـ ــدار فــي ظــل أوض ــاع
ّ
س ـيــاس ـيــة ســري ـعــة ال ـت ـقــلــب سـيـكــون
لـ ـه ــا أث ـ ـ ــر مـ ـب ــاش ــر ف ـ ــي امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات
ال ـ ـجـ ــاريـ ــة بـ ــن ال ـ ــدول ـ ــة وامل ـك ـت ـت ـبــن
املـحـتـمـلــن لـتـحـقـيــق م ـكــاســب أعـلــى
م ــن ت ـلــك ال ـت ــي ي ـف ـتــرض أن تـقـ ّـدمـهــا
الــدولــة .فقد انتشرت أمــس شائعات
وأخـبــار تداولها املصرفيون تتعلق
بموقف رئيس الحكومة من موضوع
الـنـفــايــات وتلويحه بــاالسـتـقــالــة ،ثم

يــومــن ارتـفــع خاللها سعر الصرف
إل ــى  1516ل ـيــرة لـكــل دوالر ،ث ــم عــاد
وانـخـفــض إل ــى مـسـتــوى  1513لـيــرة،
وسـ ـب ــب هـ ـ ــذا ال ـط ـل ــب هـ ــو أن ه ـنــاك
عددًا من أصحاب الودائع املتوسطة
الحجم عـمــدوا إلــى تحويل قسم من
أمــوال ـهــم مــن الـلـيــرة إل ــى ال ـ ــدوالر ،إال
أن األم ــر لــم يـتـطـ ّـور إلــى حـ ّـد تحويل
ودائــع كثيرة من لبنان إلــى الخارج،
ب ــل بـقـيــت ه ـ ّـذه ال ـخ ـطــوة ف ــي مرحلة
ال ـحــذر وال ـتــرقــب ،علمًا ب ــأن مـصــادر
ف ــي م ـص ــرف ل ـب ـنــان ال تـ ـع ـ ّـول كـثـيـرًا
على حجم هــذه الـتـحــويــات الـتــي ال
تزيد كثيرًا على املـعــدالت الوسطية

المسؤولية االجتماعية
ّ
تعزز قيمة الشركات

قال حاكم مصرف لبنان رياض سالمة في افتتاح
املنتدى السنوي الخامس للمسؤولية االجتماعية
للشركات ،ال ــذي تنظمه «س ــي .أس .آر .ليبانون»،
بعنوان «دور االسـتــدامــة فــي تعزيز قيمة العالمة
التجارية وسمعتها» ،إن هناك ارتباطًا بــن ردات
ف ـعــل امل ـج ـت ـمــع وس ـم ـعــة امل ــؤس ـس ــة وت ــأث ـي ــره على
قـيـمـتـهــا ،م ـش ـي ـرًا إل ــى أن م ـص ــرف ل ـب ـنــان ســاهــم
مـبــاشــرة فــي إن ـشــاء جــامـعــة متقدمة فــي بـيــروت،
وأصـ ــدر تـعــامـيــم تـنــص عـلــى تـخـصـيــص ق ــروض
ميسرة للتحصيل الجامعي بلغت اليوم نحو 50
ألف قرض .وأوضح أن حجم القروض املخصصة
للبيئة وللطاقة البديلة تجاوزت  600مليون دوالر...
لكن يبقى العمل األكبر واألهــم للمركزي ،الحفاظ
على الثقة بالوضع النقدي وبالليرة اللبنانية «الليرة
ستبقى مستقرة -خلقنا ثقة ساعدت على إعادة
تـفـعـيــل ال ـل ـيــرة كـعـمـلــة تـسـلـيــف ،وس ــاع ــدت أيـضــا
في كثير من املـبــادرات ،ألن معظم الـقــروض ،وهي
قروض مدعومة ،هي بالليرة اللبنانية».

ّ
الدولة تركز على االقتصاد المالي

استضافت «كلية عدنان القصار الدارة األعمال»
ف ــي ال ـجــام ـعــة الـلـبـنــانـيــة األم ـي ــرك ـي ــة ،وزيـ ــر الـعـمــل
س ـج ـع ــان قـ ــزي ف ــي م ـح ــاض ــرة حـ ــول «ت ـح ــدي ــات
أس ــواق العمل فــي لبنان» .قــزي اشــار إلــى أن أكبر
ّ
تحد لسوق العمل الـيــوم هــو الــدولــة اللبنانية ،التي
ال تهتم بــاالقـتـصــاد االنـتــاجــي منذ س ـنــوات ،فيما
كــل اقتصادها مركز على االقـتـصــاد املــالــي فقط،
الف ـتــا إل ــى أن ك ــل امل ـشــاريــع مـنــذ الـتـسـعـيـنـيــات لم
ً
ت ـخ ـلــق فـ ــرص ع ـمــل ب ــل أوجـ ـ ــدت م ـ ــاال وس ـم ـســرة
وفسادًا وعمرانًا لغير اللبنانيني .وقال إن اللبنانيني
يرفضون الدخول إلى سوق العمل إال من السقف،
وال يرضون العمل إال في املهن العليا ،وهم يرغبون
في العيش أكبر من طاقتهم ،إذ إن القيمة الشرائية
لـلــراتــب ال ت ـتــوازن وال ـق ــدرة الـشــرائـيــة .وأوض ــح أن
«قـطــاع امل ــال والـتــأمــن يستوعب  %39مــن الطاقة
الـبـشــريــة ،وتـسـتــوعــب الـصـنــاعــة  ،%12والـتـجــارة
 ،%27والورش  ،%9واالتصاالت  ،%7والزراعة %6
من الطبقة العاملة في لبنان .هذا يعني أن القطاعات
االنتاجية تستوعب النسب األقل من الطاقة العاملة.

المستأجرون يطالبون
بتعديل قانون االيجارات

ط ــالـ ـب ــت ل ـج ـن ـت ــا «امل ـ ـتـ ــاب ـ ـعـ ــة ل ـل ـم ــؤت ـم ــر ال ــوطـ ـن ــي
للمستأجرين» و»الــدفــاع عــن حقوق املستأجرين
البيان اآلتــي» ،أمــس ،بــإدراج قانون اإليـجــارات على
جــدول أعـمــال جلسة الهيئة العامة التالية ملجلس
النواب ،بهدف تعديل «صيغته الكارثية» ،وبالتالي
ح ـســم م ـســألــة ع ــدم نـ ـف ــاذه .وجـ ــدد امل ـس ـتــأجــرون
رفضهم لـ «القانون األسود» ،ولـ «اقتراحات التعديل
الشكلية» التي اقرتها لجنة االدارة والعدل النيابية،
مشيدين بأهمية مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه
بري القاضية بشراء او بيع املأجور لقاء تعويض
ع ــادل ،داع ــن إل ــى تفعيلها سعيًا ملـعــالـجــة االزم ــة
«وذلـ ــك ع ـبــر»اس ـت ـمــرار الـعـمــل بــال ـقــانــون 92\160
الــى حــن اقــرا ر خطة سكنية قابلة للتنفيذ ترفع
الغنب عن املالك وتؤمن حق السكن وتحمي حقوق
املستأجرين في تعويض اإلخالء».

توضيح من شركة H.P.I

جديدة لـ 20عامًا
ّ
املسجل
ربط األمر بالطلب اإلضافي
على الــدوالر خالل األسبوع املاضي.
املقصود من هذه األخبار إثارة أجواء
سلبية عن احتمال انهيار الحكومة
وتـفـكـكـهــا ،إال أن املـطـلـعــن يــؤكــدون
أن املستفيد األول واألخـيــر مــن هذه
األخـ ـب ــار ه ــم امل ـك ـت ـت ـبــون املـحـتـمـلــون
مــن مـصــارف وصـنــاديــق استثمارية
ّ
وشركات مالية ...بث القلق في السوق
بـ ـه ــذه ال ـط ــري ـق ــة ال هـ ـ ــدف لـ ــه س ــوى
تحقيق مكاسب أكبر من خالل فرض
فوائد أعلى على الخزينة اللبنانية.
فــال ـط ـلــب ع ـلــى ال ـ ـ ــدوالر امل ـس ـ ّـج ــل في
ّ
يستمر ألكثر من
األسبوع املاضي لم
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اليومية للطلب على الدوالر.
وبالتالي ،فإن ربط اإلصدار بموضوع
ال ـط ـل ــب ع ـل ــى الـ ـ ـ ــدوالر ال أسـ ـ ــاس ل ــه،
لكنهما يتفاعالن من خالل التطورات
السياسية الـتــي تستغلها املـصــارف
للحصول على إي ــرادات ريعية أكبر،
م ــا ي ـج ـعــل ض ـب ــط هـ ــذا األم ـ ــر ف ــي يــد
وزي ـ ــر امل ـ ــال ع ـلــي ح ـســن خ ـل ـيــل ال ــذي
زارتــه جمعية املصارف ونسقت معه
بشأن هذا اإلصدار ،وقال أحد أعضاء
الجمعية :إن اإلصــدار الحالي ّ
منسق
بشكل كامل مع حاكم مصرف لبنان
ري ــاض ســامــة وم ــع وزي ــر امل ــال علي
حسن خليل.

تعليقا على التقرير املنشور في «األخـبــار» تحت
عـ ـن ــوان «م ــابـ ـس ــات م ـنــاق ـصــة ت ـش ـغ ـيــل مـعـمـلــي
ال ـك ـه ــرب ــاء :ات ـه ــام ــات م ـت ـب ــادل ــة» .اوض ـح ــت شــركــة
ً
 H.P.Iأن السيد محمد دنش ليس وكيال للشركة
فــي لـبـنــان ،إذ إن املمثل الـحـصــري على األراض ــي
اللبنانية هــو شــركــة .Gil Capital Group UK
وقــالــت إنـهــا طلبت اسـتـشــارة الحكومة األميركية
ف ــي م ــا ي ـخ ــص ب ـع ــض ال ـ ـق ـ ــرارات الـ ـت ــي ات ـخــذت ـهــا
مــؤسـســة كـهــربــاء لـبـنــان ،وه ــذا الـطـلــب يــدخــل في
مسار الطلبات العادية في ما خص الدعم التجاري
القانوني املتوافر لجميع املوردين األميركيني ،الذين
يتابعون مشاريع في بالد أجنبية .واضافت انها
لم تضع يومًا اإلج ــراءات القانونية للمناقصة قيد
التساؤل ،ولكنها أرادت فقط أن توضح أن التمديد
للمناقصة بعد تاريخ التقديم للعروض والسماح
لعروض أخــرى للمشاركة في املناقصة بعد فتح
الـعــرضــن املـقــدمــن ،هــو إج ــراء بعيد عــن املعايير
العاملية املقبولة للمرافق الـعــامــة .واش ــارت H.P.I
انها ستتعامل بحزم مع أي تخمني يتعلق بعرض
الـشــركــة ومـطــابـقـتــه لــدفـتــر ش ــروط املـنــاقـصــة قبل
فض العروض وإعالن النتائج رسميًا.
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الحراك اللبناني كاشف لهوة بين عالمين
بول أشقر *

السؤال األول املطروح ّ
علي يدور حول موقع
الـ ـح ــراك م ــن ال ـح ــرك ــات االح ـت ـجــاج ـيــة خــال
وبـعــد الـحــرب األه ـل ـيــة ...مــا يـفـتــرض تحديد
ماهية هذا الحراك قبل تحديد موقعه.
I
م ــن االج ـت ـم ــاع ــي الـ ـظ ــرف ــي ...إلـ ــى الـسـيــاســي
الثقافي
* ق ـض ـيــة الـ ـح ــراك األولـ ـ ــى (ال ــوحـ ـي ــدة؟) هي
الـنـفــايــات ال ـتــي لــوالهــا ملــا ب ــدأ ه ــذا ال ـحــراك.
ً
مــا يعني أنــه لــو كــان هناك «خطة ب« (مثال
للكهرباء واملاء والتلفون« ،موتورات« الزبالة
أو «صهاريجها«) عند اللبنانيني ،ملا كان هذا
الحراك ...بالتالي الحراك في بدايته اجتماعي
ظ ــرف ــي ...وج ــود «طـلـعــت ريـحـتـكــم« الـنــاشــط
ّأم ــن وع ــاء عـنــدمــا طـفــح الـكـيــل عـنــد ال ـنــاس،
ً
عند املــواطـنــن الـعــاديــن وص ــوال إلــى قواعد
االح ــزاب كــافــة ...أي عندما شـعــروا جميعهم
أن الــزع ـمــاء (زع ـم ــاؤه ــم ال ــذي ــن أع ـطــوهــم كل
شيء ...حتى شرفهم!) قد غدروهم ،وبالزبالة
هذه املرة ...عندما خافوا أن تبقى الزبالة في
شوارعهم أو ف ــي ...بيوتهم! فــي  29آب ،جزء
ّ
من هذا الجمهور العريض شكل مادة الحراك
البشرية وربـمــا أكـثــريـتــه ...وال ـحــراك كــان قد
ّأمن له قبل أسبوع «وعاء« سمح له بإيصال
صــوتــه لـلـمـطــالـبــة بـفــك ح ـصــار الــزبــالــة عنه
وعن أوالده .بهذا التفاعل في االتجاهني بني
طرفني ،أي الحراك والرأي العام ،صار الحراك
– وع ــى ذل ــك أم ال  -سـيــاسـيــا ول ــو بــاملـعـنــى
الثقافي.
* لعب أيضًا الـحــراك في أزمــة النفايات دور
املحمض ( ...)revelateurأو ّ
ظهر إذا شئتم ما
آلت إليه حقبة كاملة من الالمحاسبة امتدت
برأيي على طول  40سنة ( 15سنة حرب و25
مــا بعد ال ـح ــرب) ...وم ــاذا يبقى مــن أي نظام
ولــو مثاليًا – حتى لــو حكمه الـلــه  -بعد 40
سنة من الالمحاسبة؟ فكيف بنظام زعمائنا
املــاف ـيــوي (تـقــاســم مـنــاطــق ن ـفــوذ ،دور أمني
م ــزدوج مــن الـحـمــايــة إل ــى االب ـت ــزاز ،خــافــات
تحل حول «الطاولة«) الذي نهش الدولة مرة
أول ــى خ ــال ال ـحــرب ثــم لــم يــردعــه اسـتـيــاؤه
عليها عن تفكيكها مجددًا ...بل بالعكس.

المافيات والغضب الشبابي
/alakhbarnewspaper

ّ
* أي ـ ـ ــا ي ـ ـكـ ــن ،دل ه ـ ـ ــذا «الـ ـتـ ـحـ ـمـ ـي ــض« (أو
«التظهير«) على ظاهرتني فاقعتني لم نكن
ّ
نوزنهما فــي حياتنا وتحاليلنا كما يجب
قبل الحراك:
 )1كشف الحراك إفالسًا مبرمًا لطبقة سياسية
بـكــامـلـهــا قـ ّـائـمــة منتظمة ح ــول املحاصصة
والفساد ،كنا نعرف أنها مافيوية ،اكتشفنا
اآلن أنـهــا ّ
«دودت« .طبقة ُيــرمــز إليها بعدد
مــن الزعماء (مــن  2إلــى  ،8كما تــريــدون) و/

أو بــألـقــابـهــم ...كشف أيـضــا كــم ص ــاروا ليس
ّ
ِّ
فقط معطلني لشؤون الوطن (وهو أمر مسلم
َ
به) ،بل أيضًا معطلني (أي أنهم باتوا ال يرون
وال يسمعون حتى «جماعتهم«) .ال أستهني
هنا بقوتهم (استغفر الله) وال بقوة أحزابهم
وموازناتهم ومصالحهم وطوائفهم ...التي
هي هي .فقط أقول اآلن أنهم فقدوا حيويتهم،
وأنـ ــه طـبـيـعــي أن ي ـحــدث ذل ــك ب ـعــد  40سنة
ل ــم ي ـخ ـت ـل ـفــوا ولـ ــم ي ـت ـف ـقــوا إال ب ــن بعضهم
البعض ...والبحث يطول حول مسؤولية كل
فئة أو مسؤوليتهم املشتركة .اقترحت على
 LBCIتنظيم مسابقة بني الزعماء مع سؤال
واح ــد« :مــا مسؤوليتك أنــت ولـيــس الزعماء
اآلخرين بما آلت إليه أوضاع البلد؟«.
 )2كشف الـحــراك أيضًا عمق غضب الشباب
اللبناني املقيم (العاجز عن الهجرة؟) ،شباب
 20و 30و 40سـنــة ...وقــد نصل إلــى «شباب«
عمرهم  60سنة ،فهؤالء كان عمرهم  20سنة
عـنــدمــا ب ــدأت ال ـحــرب وتـعـطـلــت الـبـلــد (ومــن
امل ـل ـفــت ه ـنــا أن اس ـت ـط ــاع ــات الـ ـ ــرأي تعطي
أكـبــر نسبة لتأييد ال ـحــراك أي لــرفــض طبقة
امل ـحــاص ـصــة وال ـف ـس ــاد ب ــن ال ـف ـئــة الـعـمــريــة
األكبر أي فوق الـ .)55ما يعني أن هناك غضبًا
مجتمعيًا عارمًا يحضن غضب الشباب في
الشارع .وهذا األخير جذري ومقدام ،ال يريد
أكثر من «حياة كالحياة« ويراها تبتعد منه
(ومـ ــن أه ـل ــه) ك ــل يـ ــوم .م ــزاج ــه يـشـكــل نقضًا
مطلقًا لحكم الــزعـمــاء (اب ــن الـ ــ 20يـقــول إنهم
خـطـفــوا مـنــه  20سـنــة مــن ع ـمــره ،واب ــن ال ــ30
ثــاثــن س ـنــة ،ولـ ــوال ال ـح ـيــاء ل ـقــال «ال ـش ــاب«
األربعيني  40سنة .)...نحن أمام زلزال جيلي
ك ـب ـي ــر ،ه ـ ــوة ع ـم ـي ـقــة ب ــن ل ـغ ـتــن وعـ ــاملـ ــن...
املشكلة أنه بعد مــرور أكثر من شهرين على
بداية الحراك ،لست متأكدًا أن طبقة األصنام
فهمت مــا ح ــدث .فــي كــل األح ــوال ،لــم يتوجه
أحد من هؤالء األصنام إلى هذه الشبيبة بل
ّ
وج ـهــوا عليها كــل أن ــواع «أسلحتهم« (بعد
«الـتــرحـيــب« ب ــه ...ول ـكــن) فيما ت ـحــاول الفئة
األوع ــى مــن الـنــاشـطــن تــوجـيــه ه ــذا الغضب
«الجيلي« (الذي تتمناه السلطة عنيفًا لعزله)
نـحــو امل ـحــاس ـبــة ،نـحــو املـحــاسـبــة الـغــاضـبــة
أو نحو الغضب املحاسب (دون تقويم اآلن
ماهية هذه املحاسبة أو عمقها.)...
ه ـنــا ت ـك ـمــن ب ــرأي ــي ع ـب ـقــريــة ش ـع ــار «طـلـعــت
ري ـح ـت ـكــم« ال ـت ــي رب ـط ــت ب ــن قـضـيــة الــزبــالــة
وإفالس الطبقة وغضب الشباب.

اإلحتجاج بعد الحرب وخاللها
أناقش اآلن مسألة موقع الحراك من الحركات
االجتماعية خالل وما بعد الحرب ...سأكتفي
النماذج:
بالتأكيد باختيار بعض
ّ
أ  -أبدأ بما بعد الحرب ،وإذا شخصنا الحراك
بأنه مطلبي ...في نهاية الحقبة التي نعيش،
دخ ــل ن ـمــط الـتـحـكــم بــالـبـلــد (وبـ ـن ــا) مــرحـلــة

التعطيل واإلفـ ــاس .وبسبب طبيعته هــذه،
بـقــي الكثير مــن قـضــايــا ه ــذه الحقبة بحكم
الـعــالـقــة .مــن األق ــرب إلــى األب ـعــد ،أسئلة مثل
التي طرحها أهالي املفقودين في حملة «40
الحرب« (حكام لبنان وينكم؟ مواطنو لبنان
ويننا؟ )...قبل أشهر قليلة تدل عن مزاج قريب
مــن م ــزاج ال ـح ــراك .ك ــوادر ال ـحــراك األســاسـيــة
خ ــاض ــت م ـع ــا ت ـح ــت اس ـ ــم «الـ ـ ـح ـ ــراك امل ــدن ــي
للمحاسبة« نضاالت السنوات األخيرة ضد
ال ـت ـمــديــد وغـ ـي ــره ــا ...م ــا س ــاه ــم ف ــي تــرسـيــخ
الـصـفــوف بينهم .قـبــل ذل ــك ،ه ــؤالء وغيرهم
عاشوا تجربة أولى غنية عام ( 2011إسقاط
الـنـظــام الـطــائـفــي) اسـتـخـلـصــوا مـنـهــا خبرة
وعـبــر .ال ـحــراك أيـضــا هــو نـتــاج م ــأزق نضال
نقابي عريض دام سنوات حول السلسلة ولم
ِّ
يؤد إال إلى تكتل طبقة املحاصصة والفساد
نفسها (التي يتكلم عنها الحراك) ضد حنا
غــريــب (الـ ـي ــوم ه ــو رم ــز م ــن رمـ ــوز الـ ـح ــراك).
ال ـح ــراك ن ـتــاج أي ـضــا م ــا آل ــت إل ـيــه خـنــدقــة 8
و ،14كما يـقــول الـنــاشـطــون (« 14و 8عملوا
ّ
البلد دكانة«) ،من دون نسيان «ثقل« الوضع
ال ـس ــوري الـسـيــاســي واملـجـتـمـعــي و«ال ـق ــراءة
السعودية – اإليرانية« ألبسط األمور ...وقبل
ذلك إن شئتم في ذاكرة الحراك« ،بلدي بلدتي
ّ
ب ـل ــدي ـت ــي« ك ـن ـم ــوذج ل ـح ـم ـلــة خ ــاق ــة أحـبـهــا
الـنــاس وحققت إن ـج ــازًا ...وحصلت على 70
ألــف توقيع خــال  6أشهر فــي حقبة مــا قبل
اإلنترنت.
ّ
شخصنا الحراك
ب  -اآلن ،خالل الحرب ،وإذا
هذه املرة بأنه سياسي ،من املهم التذكر بأن
الثمانينيات شكلت نقلة نوعية فــي العمل
االحـ ـتـ ـج ــاج ــي ضـ ــد ال ـ ـحـ ــرب وأحـ ـي ــان ــا ضــد
امليليشيات (التي صارت عبئًا على الناس).
هناك حقبتان 1984-1983 :حيث صــارت كل
بيانات االتحاد العمالي تبدأ بمطلب إيقاف
ُ
ال ـحــرب ،كـمــا أذك ــر إيـمــان خليفه أس ـتــاذة ما
كــان يعرف بــالــ ،BUCوكيف «تملكت« معبر
امل ـت ـح ــف ...كـمــا أذكـ ــر إق ـف ــال امل ـعــابــر م ــن قبل
أهالي املفقودين خالل أيام عدة بعد انتحار
نايفة نـجــار ( .)1984ومــن بعد حقبة عامي
 1987و 1988ب ــدءًا ب ــ«م ـس ـيــرة امل ـعـ ّـوقــن من
أجل الوحدة والسالم« من حلبا إلى صــور...
ً
وصــوال إلــى اإلضــراب العمالي العام ،وقتها
ب ـق ـي ــادة أنـ ـط ــوان ب ـش ــارة والـ ـ ــذي دام  6أي ــام
وح ـيــث تـحــولــت «هـيـئــة تـنـسـيــق« آنـ ــذاك إلــى
«ناطق باسم الشعب«.
بــرأيــي (مــع فــارق الـظــروف والــوســائــل) أقــرب
شـ ــيء م ـمــا ي ـح ــدث اآلن ...ح ـم ـلــة «الــرئ ـيــس
ال ـحــل« فــي نـهــايــة عـهــد أم ــن الـجـمـيــل ،وقبل
ال ــوق ــوع ب ــال ـف ــراغ ال ــرئ ــاس ــي (ح ـتــى انـتـخــاب
رينيه معوض) والتي حملت برنامجها (أول
نقطة فيه «حــل امليليشيات«) إلــى كــل لبنان
(تحت االحتالل اإلسرائيلي وتحت الهيمنة
الـســوريــة وتـحــت رحـمــة امليليشيات) والتي

جمعت  50ألف توقيع خالل شهرين قبل عهد
اإلنترنت...
أركــز على نـضــاالت الثمانينيات السياسية
ألن ميزتها املشتركة أنها قاربت امليليشيات
ككتلة واح ــدة (ش ــيء يشبه مـقــاربــة الـحــراك
ال ـيــوم لــ«طـبـقــة املـحــاصـصــة وال ـف ـســاد«) .إنــه
تكتيك يفاجئ «الخصم الجماعي« للوهلة
األولى (ألنه متمترس ومتموقع ضد بعضه
البعض) ...قبل أن يعود وينتظم ملحاربتنا...
وفي الوقت نفسه ،هذه املقاربة («البنيوية«
إذا ص ــح ال ـت ـع ـب ـيــر) أم ـن ــت وت ــؤم ــن حـصــانــة
وخط دفــاع (ولــو موقت) لهذه الحركات كما
للحراك ال ـيــوم ...فــي حقل ألـغــام الـحــرب وفي
حقل النفايات الـيــوم ...يبدو أنــه أسهل لهذه
الحراكات مقارعة جميع األطراف من محاربة
طرف واحد.
II
ه ــذه ه ــي الـ ـج ــذور إذا ص ــح الـتـعـبـيــر ،ولـكــن
ً
األهم هو الجديد .وأود أن أتطرق إليه قليال
اآلن فــي ال ـســؤال الـثــانــي امل ـط ــروح :هــل تعدد
املجموعات وتوجهاتها الفكرية والسياسية
تصب في مصلحة الحراك ،وملاذا؟

Los indignados
دعوني أوضــح بداية أن الصحافي املتقاعد
ً
يــرى فــي ال ـحــراك اللبناني شـكــا مــن أشكال
حراكات عرفناها في الـ 5أو  6سنوات أخيرة
تحت خانة « «los indignadosأي الغاضبني
أو الـســاخـطــن (وق ــد غـطـيــت بـعـضـهــا) ،وقــد
رأيـ ـن ــا نـ ـم ــاذج ع ـن ـهــا ف ــي ال ـب ــرت ـغ ــال (2009
و )2010وفي إسبانيا وفي إسرائيل ()2012
وفي البرازيل خالل كأس العالم ( )2014وفي
اليونان ...امليزة املشتركة لكل هذه الحراكات
الداخلية (بطبيعتها ألنها ال تحمل «هوية«)
أن ـه ــا ت ـح ــدث ت ـحــت ض ـغــط أزمـ ــة اقـتـصــاديــة
م ــن نـ ــوع ج ــدي ــد و/أو ف ـض ــائ ــح فـ ـس ــاد ،فــي
مـجـتـمـعــات مـخـنــدقــة تـقـلـيــديــا و/أو حــزبـيــا
(وق ــد جـ ّـربــت كــل األح ـ ــزاب دون ج ـ ــدوى) ،ما
يـ ــؤدي إل ــى ف ـق ــدان املــرج ـع ـيــات أو الـبــوصـلــة
التقليدية لدى الرأي العام يفقد وإلى خلخلة
األطــر التي كان ينتظم حولها ...هي حركات
دون رأس و/أو م ــع رؤوس عـ ـ ــدة ...ويـلـعــب
فـيـهــا ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي دورًا يتخطى
دوره كمجرد وسيلة ات ـصــال ...أكتفي بهذا
ّ
الحد وأضيف فقط أن هذه الحراكات بسبب
طابعها املـضـخــم واملـتـعــدد والـظــرفــي وغير
املـنـظــم إم ــا نـنـجــح بــالـتـحــول إل ــى ق ــوة ثالثة
(ك ـم ــا ح ـصــل ف ــي إس ـبــان ـيــا أو الـ ـي ــون ــان) أو
تتالشى (مــن يتذكر مــا بعد حــراك إسرائيل
الذي بدأ حول أزمة السكن؟).

فوارق في أنماط العمل
أعـ ــود إل ــى ل ـب ـنــان ،حـيــث لـحــراكـنــا الـغــاضــب
ميزة شبابية في قرصه الصلب وقــد َع َب َرت

الحراك الشعبي والدولة المستنكرة والمضطهدة...
نقوال تويني *

درج عند السياسيني من خــارج وداخــل كنف
الدولة انتقاد الدولة وأدائها بشكل عام .كذلك
تتعرض الدولة ورجاالتها لشتائم يومية من
املــواطـنــن املعترضني الــزاحـفــن فــي الـشــوارع
أو املرابطني فــي منازلهم ومــراكــز عملهم من
خ ــال أحــاديـثـهــم الـيــومـيــة ،حـتــى أنـنــي قــرأت
تصريحًا منذ أيــام يقول فيه وزيــر (مــن دون
ذكر اسمه) ،أنه يخجل كونه من كنف الدولة أو
الــوزارة أمام تقاعص الدولة الكبير في خدمة
ال ـنــاس .هـكــذا اع ـتــاد املــواط ـنــون والــرسـمـيــون
ّ
شيطنة الــدولــة وأجهزتها وكــأن هــذا الكيان،
أي الدولة ،منعزل تمامًا عن إرادة السياسيني
أو شعب لبنان أو كأنها كيان مستقل غريب
معلق بالهواء أو جزيرة منعزلة في املحيط .ال
مسؤولية للسياسيني والشعب اللبناني في
سوء ادارتها أو تكوينها.
تـكــونــت الــدولــة فــي حــدودهــا بـعــد االسـتـقــال
عن فرنسا وتأسيسها عام  ،1943على موافقة
نـيــافــة بـطــريــرك امل ــوارن ــة تـحــديـدًا باالنفصال
ع ــن وادي ال ـن ـص ــارى ف ــي س ــوري ــا ،وتـحــالــف
وال ـطــائ ـفــة الـسـنـيــة ت ـحــدي ـدًا بــاالن ـف ـصــال عن
ال ـس ـن ـي ــة ال ـش ــام ـي ــة وم ــديـ ـن ــة دمـ ـش ــق ط ــوع ــا.

وأخذت الحدود الشمالية اسم أحد البطاركة،
العريضة ،حيث حددت حدود لبنان الشمالية
م ــع س ـل ـطــات فــرن ـســا آنـ ـ ــذاك ،وحـ ــدد االنـكـلـيــز
ال ـحــدود الجنوبية بفلسطني وك ــان ال يغفل
ع ـل ــى ال ـج ـم ـي ــع ال ـت ـح ـض ـي ــرات ال ـص ـه ـيــون ـيــة
الـ ـ ـج ـ ــاري ـ ــة الغ ـ ـت ـ ـصـ ــاب ال ـ ـك ـ ـيـ ــان الـ ـجـ ـغ ــراف ــي
الفلسطيني وتهجير شعبه ،والبحر املتوسط
الحدود البحرية الغربية لدولة لبنان...
الـ ـت ــزم ال ـس ـي ــاس ـي ــون ال ـل ـب ـنــان ـيــون امل ـع ـن ـيــون
بموازين القوى الطائفية وفق توزيع فرنسا
للمناصب تبعًا للنفوذ والتمثيل الطائفي
وأخــذوا على عاتقهم بعد االستقالل متابعة
ت ـكــويــن ال ــدول ــة وامل ــؤسـ ـس ــات وف ـق ــا ل ـقــوانــن
ونظم جرت ممارستها في االنتداب ...غير أن
العائالت والطوائف والعشائر واملناطق حالت
دون متابعتها ،فأهملوا الــزراعــة والصناعة
واتكلوا على دور العاصمة بيروت التبادلي
التجاري واستقبلوا شتات رجــاالت األزمــات
ال ـعــرب ـيــة املـتـعــاقـبــة ورســام ـي ـل ـهــا م ـنــذ نكسة
فلسطني حتى االنـقــابــات العربية املتتابعة
م ـ ــن س ـ ــوري ـ ــا وم ـ ـصـ ــر والـ ـ ـع ـ ــراق وال ـ ـس ـ ــودان
وليبيا ونسوا تنشئة الدولة وتربية االجيال
وتضافروا على االلتفاف على القوانني ضمنًا
وتبعًا ملعادالت طائفية معقدة شهدت صعود

ون ـكــوث كــل طــائـفــة اســاسـيــة فــي عمليات مد
وجزر للنفوذ الطائفي لكل طائفة وأصبحت
ال ــدول ــة يـتـيـمــة م ــن أبـ ـ ـ ّـوة ســاس ـت ـهــا وأم ــوم ــة
شعبها ،فتم استبدال الــدولــة بامليليشيا من
قبل البعض أو الجيش بالقوات الفلسطينية،
واع ـ ـتـ ــاد ال ـس ـي ــاس ـي ــون أو م ـم ـث ـلــو ال ـط ــوائ ــف
املنتصرة اخـتــزال الــدولــة في تحقيق مآربهم
الضيقة بمعزل عن املصلحة الوطنية العليا.
ف ـم ــوض ــوع اإلن ـ ـمـ ــاء املـ ـتـ ـس ــاوي ف ــي امل ـنــاطــق
أو تـقــويــة الـجـيــش واالج ـه ــزة املــركــزيــة كذلك
حماية الحدود بحرًا وجوًا وأرضًا ومواضيع
أس ــاسـ ـي ــة وط ـن ـي ــة أخ ـ ـ ــرى ش ـك ـلــت م ــواض ـيــع
ثانوية على جــدول أعمال السلطة التنفيذية
ال ـطــائ ـف ـيــة ال ـص ــاع ــدة امل ـن ـه ـم ـكــة ع ـلــى تــركـيــز
م ـنــاصــري ـهــا وت ـث ـب ـيــت سـلـطـتـهــا .اسـتـعـمـلــت
الدولة وأجهزتها في خدمة الطائفة الصاعدة
وقد اعتلى ممثليها الحصريني مقاعد الحكم
االماميةّ ،
وجيرت الدولة لخدمة املد الصاعد
الطائفي وممثليه فــي الــدولــة وفــي الوظيفة
في مشاريع محورها مصالح ضيقة تخص
البطانة وزعمائها والسلطوية الجديدة.
وكـ ــانـ ــت ت ـت ـغ ـيــر أه ـ ـ ـ ــداف ال ـ ــدول ـ ــة وخ ـط ـط ـهــا
تـبـعــا لـلـطـيــف ال ـطــائ ـفــي وال ـف ــري ــق الـسـيــاســي
ال ـط ــائ ـف ــي امل ـس ـي ـطــر ف ــي املـ ـع ــادل ــة الـطــائـفـيــة

الــوطـنـيــة خ ــال عملية امل ــد وال ـجــزر الطائفي
عبر ممثلني الطائفة الطاغية فــي حينه في
اعـتــاء كرسي السلطة واع ــادة توجيه مركب
الدولة وأولوياتها تبعًا للمصلحة الطائفية
واملناطقية واحيانًا العائلية العليا اآلنية.
فشهدنا صـعــود املــوارنــة وتحالفهم والسنة
م ـنــذ ال ـتــأس ـيــس  1943ح ـتــى أواخـ ـ ــر ال ـحــرب
االهـلـيــة سـنــة  ،1975ثــم بـعــد ال ـحــرب االهلية
صعد تحالف السنة والشيعة نتيجة صراع
ال ـحــرب االهـلـيــة مــن الـفـتــرة االنـتـقــالـيــة 1991
الى  2005ثم الفترة الحالية التي نعيشها في
تعادل قوتني متساويتني في العدد والنفوذ
قــوام القوتني مزيج متعادل من الطوائف ،ما
جعل الغلبة مفقودة والتناحر املتوازن جدول
الحياة السياسية اليومية وهذا الوضع يدوم
منذ حوالى  7سنولت حتى اليوم.
اغتنمت أجهزة الــدولــة العميقة ،أيامنا هذه،
فرصة تــوازن الكتلتني السياسيتني ( 8و 14
أذار) من محافظية ومــن أمــن داخلي وجيش
ومحاكم وبلديات ودوائ ــر ومؤسسات عامة
مـسـتـقـلــة ف ــي ال ـص ـنــاعــة والـ ــزراعـ ــة والـطـبــابــة
والـتـعـلـيــم لـشــق طــريــق ل ــدى ال ـن ــاس كخشبة
خالص للوضع التناحري السياسي اليومي
واب ـ ـت ـ ـعـ ــدت ال ـ ــدول ـ ــة ال ـع ـم ـي ـق ــة عـ ــن ال ـك ـي ــدي ــة
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املـجـتـمــع كــالـتـيــار امل ـك ـهــرب ،وحـ ــررت الـلـغــة،
ّ
والبعض علق على هذا التيار قضايا أخرى
كانت بقيت عالقة (في  29آب تحديدًا).
أنــا ال يقلقني تعدد املجموعات (وهــي سمة
عــامــة لـهــذا ال ـنــوع مــن الـتـحــركــات الغاضبة)
وق ـ ـ ــد أج ـ ـ ــد ووجـ ـ ـ ـ ــدت ف ـي ـه ــا أوجـ ـ ـه ـ ــا ت ـغ ـنــي
الـحــراك .فــي الـحــراك املــركــزي – البيروتي إذا
شئتم – هناك  6أو  7أو  8أو « 9مجموعات
شـبــابـيــة« حـســب كيفية تـصـنـيـفـهــا ...حسب
نـمــط تشكيلها ،انـطــاقــا مــن صــداقــات و/أو
نضاالت سابقة ،أحيانًا انطالقًا من ائتالفات
«حزبية« تقليدية أو جديدة .هناك أيضًا أطر
مــن طبيعة مختلفة ك ــ«امل ـف ـكــرة الـقــانــونـيــة«
التي أراهــا مثل «األخــت الكبيرة« للحراك (ال
تشبه «التيار النقابي املستقل« – حنا غريب،
أول ضحية لطبقة املحاصصة والفساد الذي
ال يشبه بــدوره «فــرح العطاء« – أحلى عطاء
للحراك) ...والحركة البيئية تدخل وتخرج من
الحراك حسب قانون خاص بها .وقد تقصدت
السلطة وأعــوانـهــا شقها واستخدامها ضد
بعضها الـبـعــض وض ــد ال ـح ــراك! ول ــم يعرف
الحراك التعاطي مع هــذه الـظــاهــرة ...يحاول
الـحــراك تنظيم صفوفه وقــد نجح (إلــى حد)
بـعــد  22آب فــي تنظيم «الـفــوضــى الـخــاقــة«
وفـ ــي إيـ ـص ــال «ع ــرب ــة امل ـج ـم ــوع ــات« تـقــريـبــا
ساملة حتى املحطة الحالية .وهو جهد يجب
أن يـسـتـمــر لـتـحـســن الـتـنـسـيــق والـشـفــافـيــة،
احترامًا لكل من يثق بنا ويحضننا.
سـ ـ ـ ّ
ـأزعـ ـ ــل أص ـ ـحـ ــابـ ــي ف ـ ــي ك ـ ــل املـ ـجـ ـم ــوع ــات
عـلــى األك ـيــد إن قـلــت أن ــي لــم أج ــد فـيـهــا هــذه
التوجهات الفكرية والسياسية التي يوحيها
ً
الـ ـس ــؤال ...أوال ألن فــي ال ـح ــراك ال وق ــت لها.
ً
وثانيًا ألنها إجماال هويات ما قبل حراكية.
وح ـتــى املـجـمــوعــات ال ـتــي ول ــدت مــع ال ـحــراك
فليست اليوم كما كانت قبل شهرين .هناك
في املقابل ،فــوارق في أنماط العمل وهــو ما
شكل حتى اآلن محور النقاشات ومادتها.

مصادر القلق
هناك أشياء كثيرة تفرحني وتطمئنني في
الحراك ،ولكن لن أحدثكم اآلن إال عما يقلقني
(اح ـت ــرام ــا ل ـص ــرح ال ـع ـلــوم الـسـيــاسـيــة ال ــذي
يجمعنا ال ـي ــوم) ومـكـتـفـيــا اآلن بــالـعـنــاويــن،
نعود إليها إذا شئتم في املناقشة.

 1ــ في الحراك
يقلقني أحيانًا التهاء املجموعات بنفسها
وبتنافسها .وإذا اختلفت بني بعضها ،أكيد
أن ــه سـنـصــل إل ــى مـشـكـلــة .ول ـكــن إذا اتـفـقــت،
أحيانًا يوجد مشكلة أيضًا ألن النقطة التي
يتفقن حولها قد ال تهم الجمهور العريض.
وإذا صح أن  29آب هو نقطة تقاطع ال نقطة
الـتـحــام ،فمن املمكن أال يملك الـحــراك أدوات
كافية لفهم أو تأطير ما يطلبه هذا الجمهور

الذي تقاطع معه يومًا .واألهم من كل ذلك ،ما
سبق ينطبق بنسبة مضاعفة على الجمهور
األع ــرض – أي الـشـعــب اللبناني  -ال ــذي هو
ح ــاض ــن الـ ـح ــراك (ألن ـ ــه غ ــاض ــب أي ـض ــا عـلــى
طريقته) دون أن يـشــارك بنشاطات الـحــراك
(حـتــى بــدايــة تـشــريــن %15 ،مــن املستطلعني
كـ ــانـ ــوا قـ ــد ش ـ ــارك ـ ــوا ول ـ ــو م ـ ــرة ب ـن ـش ــاط مــن
نشاطات الحراك).
لــأســف ح ــراك «عــالــم املـجـمــوعــات« ال يعرف
الكثير عن هــذا الجمهور العريض وال يقدر
حقيقة «ال ـك ــوة« ال ـتــي فتحها ال ـح ــراك ككل.
ك ــل ج ـه ــده م ــوج ــه لـتـحـقـيــق «انـ ـتـ ـص ــار« في
مـلــف ال ـن ـفــايــات ...مــع أن املـطـلــوب «متابعة«
خ ــاق ــة لـلـمـلــف الـ ــذي ل ــن يـ ــؤدي ب ــال ـض ــرورة
إلــى «انـتـصــار« ونقطة عالسطر ...فقد سبق
وحققنا الكثير في هذا امللف بالذات .مطلوب
مع أننا حققنا الكثير .برأيي ،هناك أطراف في
الحراك لم تستوعب بعد الكفاية انه ،وحتى
ه ــذه ال ـل ـح ـظــة ،ع ـنــدمــا ي ـخـ ّـيــر ه ــذا «الـشـعــب
املستطلع«بني «طبقة الفاسدين« و«الحراك«،
مــا زال يـخـتــار ال ـح ــراك ألس ـبــاب تتخطى أو
تخطت أزمة النفايات .هذه مسؤولية كبيرة
ّ
وكبيرة ج ـدًا ،يرهبني أن الـحــراك ال يوزنها
كما يجب.
 ال ـنــزعــة ال ـف ـ ّـردي ــة تـقـلـقـنــي أي ـض ــا .أمضينا
ّ
يــومــن ن ــرد عـلــى ن ـقــوال ش ـم ــاس؟! وتـطــلـبــت
جهدًا إعادة الحراك إلى النفايات.
– يـقـلـقـنــي ص ـعــود ال ــذك ــوري ــة ف ــي ال ـعــاقــات
ولــو قــرأت النساء البيانات .مــع أن املشاركة
الـنـســائـيــة كــانــت وم ــا زالـ ــت م ـم ـيــزة ف ــي هــذا
ال ـح ــراك ...ومــع أن ال ـحــراك بــأمــس حــاجــة إلى
صفات «نسائية« ال أقول نسوية ،وغير مهم
صراحة جنس من يحملها.

 2ــ في توسيع الحراك وتعميقه
يـقـلـقـنــي عـ ــدم اس ـت ـع ــداد (ب ـم ـع ـنــى الـتـجـهــز)
الـ ـح ــراك الس ـت ـق ـبــال آخ ــري ــن ،ح ـل ـفــاء وجـ ــدوا
قبله مـثــل الــدالـيــة أو املـعــوقــن أو املفقودين
أو الـنـضــاالت النقابية القطاعية أو هيئات
محلية أو مستقلني أو مـبــادرات فــرديــة ...أو
استقبال كل ما هو قادم ...إذا كتب للحراك أن
يستمر ...وعليه أن يستعد.
تقلقني إشكالية التطور املناطقي .ما الذي
ً
يـعـمــق ال ـح ــراك ف ــي امل ـنــاطــق؟ أن تـفـتــح مـثــا
طــراب ـلــس «م ـلــف املـحــاصـصــة وال ـف ـســاد« في
طرابلس أو أن «تلتحق« بالحراك املــركــزي؟
وال ـب ــاب الـغـلـيــظ ال ــذي نـجـحـنــا فــي شـقــه في
ب ـي ــروت ال ي ـجــب أن يـنـسـيـنــا وجـ ــود أب ــواب
لـيـســت أق ــل غ ــاظ ــة ف ــي ك ــل مـنـطـقــة ،ومـهـمــة
شقها ليست أسهل (بالعكس) من شق الباب
البيروتي ،وإن أصبحت أسهل من قبل بعد
شق الباب املركزي .ويقلقني السؤال التالي
«هل طرابلس تستطيع أن تحاسب طرابلس
إن لــم تحاسب بــدورهــا النبطية النبطية؟«.

وفهمنا جميعًا الكفاية عن أرضنا امللغومة
ال ـ ــخ ...ك ــل م ــا أن ــا مـتــأكــد مـنــه أن ال ـح ــراك في
الحقبة املقبلة إم ــا أن يـكــون المــركــزيــا أو ال
يكون ...وعليه أن يجد صلة وصل
تقلقني أي ـضــا إشـكــالـيــة الـتـعـمــق الـقـطــاعــي،
خصوصًا الجامعي .كيفما أنظر إلى الحراك،
أفكر بالجامعة اللبنانية ...ولو كانت معافاة،
لـكــانــت مـعـمــل ال ـح ــراك  7/7و ...24/24متى
ستفتح الـجــامـعــة اللبنانية مـلــف الجامعة
الـلـبـنــانـيــة؟ مـتــى سـيـفـتــح الـتـعـلـيــم الــرسـمــي
مـلــف التعليم الــرس ـمــي؟ مـتــى سـ ُـيـفـتــح ملف
املحاصصة والفساد في الجامعة اللبنانية
وال ـت ـع ـل ـيــم ال ــرس ـم ــي؟ يـقـلـقـنــي غ ـي ــاب (حـتــى
اللحظة) حراكًا طالبيًا وجامعيًا ...حتى في
الجامعات الخاصة ،الحراك في بدايته وليس

تقلقني دائمًا في لبنان األرض
الملغومة ،والمستنقعات
الممزوجة بالنفايات والفساد
بديهي التعويض بسحر ســاحــر عــن غياب
نضاالت وطنية طالبية منذ أربعة عقود .في
املـقــابــل ،ومــن ضمن الـقـطــاعــي ،عــاقــة اتحاد
املقعدين أو حملة الدالية مع الحراك (مبادرة
في ملفها ومشاركة في امللفات الباقية) تبدو
لي صحيحة وصحية...

3ــ في مقاربة الوضع العام
مع حراك أو من دون حراك ،تقلقني دائمًا في
لبنان األرض امللغومة ،املستنقعات املمزوجة
بالنفايات والفساد والطائفية .عمر الحراك
شهران وقد انفجر فيه عدد ال يستهان به من
األلغام ...وما زال موجودًا في العاصفة التي
تحاول السلطة إغــراق فيها الحراك ،تبسيط
املـقــاربــة أحـيــانــا ض ــروري ولـكــن ال يـجــوز أن
يغني عن تعميق القراءة ...املقاربة البنيوية
لن تخدم إال لحقبة محدودة ولن تعوض بعد
اآلن فقدان «العقل« الجماعي ملواكبة املرحلة،
علينا أن نفكر على األقل «يومني إلى األمام«.
 وت ـق ـل ـق ـنــي أخـ ـيـ ـرًا ولـ ـي ــس آخ ـ ـ ـرًا إش ـكــال ـيــةالدولة أو (وهــذا أدق) «ما تبقى من الدولة«،
وكيفية التعاطي مع هذا الباقي؟ سؤال مربك
للبنانيني بشكل عام وللحراك بشكل خاص.
III

ّ
أن تعيش «البنوت« ستة أشهر

أنتقل إلى السؤال األخير :أي مستقبل للحراك
وضمن أي أطر؟ وأعدكم بجواب أقصر.
ً
أوال  -ال م ـج ــال لـلـتـنـجـيــم حـ ــول مستقبل
الحراك ،فالكثير يتوقف على الخصم وعلينا
أيضًا .وال أجوبة شفافة بعد ،فنحن مثلهم

رأي

نتاج «حقبة  40سنة من دون محاسبة« .في
أول ال ـحــراك ،بــدأنــا بــالـقــول «املـهــم أال نخلق
إحباطًا جديدًا ،املهم أال ّ
نبعد من الشأن العام
ً
ـدال من أن ّ
نقرب منه« .أعتقد (أتمنى) أننا
بـ
اجتزنا هذه املرحلة ...حتى لو انتهى ُالحراك
قبل أسبوع لدينا أسباب كافية لئال ن َ
حبط
ولـ ـك ــي ن ـس ـت ـمــر ونـ ـتـ ـط ــور .ب ـع ــد أس ـب ــوع ــن،
تـجــرأنــا القليل وصــرنــا ن ـقــول« :بــدنــا الــولــد
يـعـيــش  6أشـ ـه ــر«« .ال ـب ـن ــوت« صـحـحــت لي
ناشطة نسوية من الكورة .فليكن :أن تعيش
«البنوت« ،أن يعيش الحراك ...هذه مسؤولية
ً
ك ــل واح ــد م ـنــا ،ألن ـنــا نـعـلــم أن ف ـشــا ذريـعــا
للعراك يعني تمديدًا آليًا لعشر أو  20سنة
لـ ـه ــؤالء امل ـح ــاص ـص ــن/ال ـف ــاس ــدي ــن ...وه ــذه
مـســؤولـيــة كــل واح ــد مـنــا أيـضــا ألن الـحــراك
ّأمـ ـ ــن ل ـل ـج ـم ـيــع ف ــرص ــة ل ــم ت ـك ــن ب ــاالن ـت ـظ ــار،
وعلى كــل واحــد أن يمألها اآلن ،أينما أراد،
ف ــي ال ـح ــراك أو خ ــارج ــه .بـعــد ش ـهــريــن ،أرى
اليوم أن األهــم هو أن ننجح في إيجاد أطر
لكي يستمر مبدأ املحاسبة والحقوق ...لكي
يبقى الحراك موجودًا حتى لو خرج مؤقتًا
من الشارع .لكي ننجح في دفن عهر «الفكر
الوحيد املتاح« إلــى غير رجعة ،فكر «اتفاق
الزعماء بعد نهاية خالفاتهم« ...الذي يتحكم
بـنــا وبـمـثـقـفـيـنــا وبــإعـ ّـام ـنــا مـنــذ رب ــع ق ــرن،
ومفاده أنه بعد أن يفض الزعماء خالفاتهم
أو «مناقصاتهم« ،ال يبقى مجال أو فسحة
لألمل أو لالعتراض أو للتفكير أو للرفض
أو للتغيير ...املهم بعد اليوم أن تبقى دائمًا
فسحة أي خيار آخر للبنانيني ...في النفايات
وفي األزمة الوطنية وفي كل شي ...قبل وبعد
اتفاق الزعماء .وإذا تحقق ذلــك ،فهو أجمل
إنجازات الحراك.

ختامًا كلمة وحيدة :االستمرارية...
الظرفية فــي مجتمع مثل املجتمع اللبناني
(ق ــائ ــم ع ـلــى ع ـص ـب ـيــات نــائ ـمــة وأرضـ ـي ــة غير
راسخة) ستخسر دائمًا أمام االستمرارية ...هي
سيبتسمون لــك ،سيتحمسون
املقتل .الناس
َ
لــك ،ثم ينبذونك إن لم تبق معهم ،خصوصًا
في أيــام الـشـ ّـدة الداخلية واملجهول اإلقليمي
كــال ـتــي ن ـع ـي ـش ـهــا .وك ـس ــب ث ـقــة الـ ـن ــاس لـيــس
قفزة ...إنه مسار قد يتحول بعد وقت إلى نقلة.
وفــي كــل األحـ ــوال ،إنــه يتطلب وقـتــا ووج ــودًا
ُ
دائمني من قبلنا ...وتأكدًا وتجريبًا دائمني من
قبلهم ...االستمرارية ليست ألعاب نارية ،أيًاّ
ُ
كــان ملعانها ،وبعد البريق ،ستعود العتمة...
فاألحزاب باقية معنا ،والطوائف باقية معنا،
واملشاكل باقية معنا ،ويبقى علينا نحن أن
نبقى أبدًا مع أنفسنا ومع شعبنا ،وشكرًا.
(مداخلة في ندوة « الحراك الشعبي ،ثورة أو فورة«،
ضمن سلسلة «حــوارات جامعة« (جامعة القديس
يوسف) في  7تشرين األول )2015
* ناشط وصحافي لبناني

والمستباحة
السياسية اليومية وجــذبــت جـمـهــورًا عتيدًا
م ــن ج ـم ـيــع ال ـف ـئ ــات االج ـت ـمــاع ـيــة واالعـ ـم ــار،
جمهور تعددي يعتبر ان على الناس العاديني
وأجـ ـه ــزة ال ــدول ــة امل ـتــاحــة ال ـتــآلــف والـتـعــامــل
الـ ـي ــوم ــي واالس ـ ـت ـ ـفـ ــادة مـ ــن ف ــرص ــة ال ـت ـع ــادل
فــي ن ـفــوذ الـقــوتــن االســاسـيـتــن  8و 14آذار،
وأم ـك ــن ه ــذا ال ـت ـعــادل ان يـلـغــي ق ــوة الـطــرفــن
الفاعلة على مستوى أجهزة الــدولــة العميقة
الن ـش ـغــال الـفــريـقــن ف ــي خـلــو ك ــراس ــي الــدولــة
التنفيذية املـبــاشــرة .فالقوة والـقــوة املـضــادة
مكنت أجهزة الدولة ان تعمل من جديد بكثير
مــن الحرية واالستقاللية والثقة فــي تطبيق
القوانني والشروع في إحالل بعض العقالنية
ال ـض ـم ـي ــري ــة والـ ـق ــان ــونـ ـي ــة فـ ــي م ـس ـي ــرة ه ــذه
الهيئات الرسمية الفاعلة ،فلمع نجم الجيش
وقــوى االمــن والبلديات املحلية واتحاداتها
والجامعة اللبنانية واملستشفيات الحكومية
وامل ــؤس ـس ــات الـصـنــاعـيــة وال ـط ـي ــران الــوطـنــي
والبنك املــركــزي ،وبــدأ الناس في حراكهم في
الشوارع أو في ثباتهم في منازلهم وأعمالهم
يشعرون أن باإلمكان بل من االفضل العيش
ب ــال ـخ ــروج ع ــن امل ـع ــادل ــة ال ـطــائ ـف ـيــة الـنــاظـمــة
للعمل الحكومي والعمل السياسي ،واالكتفاء
ب ــوط ـن ـي ــة الـ ــدولـ ــة ال ـع ـم ـي ـقــة ع ـل ــى مـ ــا تـحـقــق

للمواطنني من حدود دنيا للحياة دون أعباء
وتبعيات املعادالت الطائفية وزعماء الطوائف
القابعني في كراسي السلطة الحاكمة .وبات
ه ــذا الـنـمــط يـتـمــدد وعـيــا يــومـيــا فــي النسيج
االجتماعي الوطني اللبناني ونتج عنه نمط
تغييري حقيقي حراكي متنامي سقفه وهدفه
السامي بناء الدولة الحديثة العلمانية.
ننطلق مــن امل ــؤش ــرات أع ــاه للنظر وتحليل
الحراك الشعبي الحالي في بيروت ،وفــي كل
امل ـنــاطــق بـمــا فـيــه م ــن مـطــالــب شـعـبـيــة ّ
تعبر
عن مظلومية شعبية عامة وتاريخية ،جراء
ف ـش ــل ذري ـ ــع ف ــي أداء الـ ــدولـ ــة املـ ـب ــاش ــرة منذ
االسـتـقــال حتى ال ـيــوم .وذل ــك رغــم مـحــاوالت
ع ــدي ــدة ل ــاص ــاح ل ــم تـنـجــح ف ــي ك ـبــح جـمــاح
املد والجزر الطائفي في ادارة الدولة الطائش
الى ما وصلنا اليه اليوم في االزمة الحياتية
واملعيشية من شلل.
يتألف الـحــراك الشعبي مــن فـئــات اجتماعية
وطوائف اعتادت عدم التالقي تبعًا ملوروثها
الطائفي والطبقي على أرضية مشتركة مهما
كانت املطالب .فنجدها تسير اليوم في الحراك
مــوحــدة وجــامـحــة للتغيير وال ـكــام الصريح
عن الزعامات الفاسدة وغــش التمثيل وسوء
وغ ــن األداء وال ـف ـس ــاد وامل ـح ــاس ـب ــة .ويـحـمــل

التزم السياسيون المعنيون
موازين القوى الطائفية وفق
توزيع فرنسا للمناصب
الـ ـح ــراك بـ ــذوغ وع ــي م ـف ـهــوم وف ــائ ــدة الــدولــة
العميقة العادلة الذي يلفظ ممارسات الدولة
امل ـبــاشــرة الـبـلــوتــوقــراطـيــة الـنـفـعـيــة املجحفة
وزعاماتها األبوية الطائفية الطاغية .فانتقل
الحراك للمطالبة بدولة مباشرة أهلية مأهولة
وظ ـي ـف ـيــة ورف ـ ــض ال ــدول ــة االب ــوي ــة الـطــائـفـيــة
املـجـحـفــة وأي ـض ــا نخبها وتــواب ـع ـهــا ،فاتحة
لـبــاب النقد واملـحــاسـبــة والتصحيح شروعًا
ال ــى ت ـغ ـي ـيــرات ب ـنــويــة ج ــذري ــة .فـنـفــي الــدولــة
امل ـبــاشــرة ه ــذه هــو أي ـضــا نتيجة نـفــي النفي
بني القوتني  8و 14آذار املتناحرة واملتعادلة
ما شرع االبواب للحراك في التوغل في مسألة
األداء ال ـس ـل ـطــوي ،نــاه ـيــك ع ــن ح ـســن ادارتـ ــه
ونزاهته ومحاسبة املاضي .الجدير بالتذكير
أن عديد الـحــراك وتنوعه في تلوينه ال بأس
ب ــه ،ولـكـنــه ال ي ــزال يتعاطى مــع قـلــة نخبوية
وه ــام ــش ش ـع ـبــي ض ـئ ـيــل وه ـن ــال ــك غ ـمــوض
ألهدافه السياسية املستقبلية من عدمه .كما

ان الـفــريـقــن املـتـنــاحــريــن  8و 14آذار يمثالن
أكثرية شعبية وسلطوية ال مجال لالستهانة
بها ،والبديل عنهما أو عــن توازنهما أو عن
ّ
يعبد،
نفي الـنـفــي ،هــو الغلبة ألحــدهـمــا مما
ال سمح الله ،لحرب أهلية ثانية محتملة أو
لفترة اضطرابات طويلة كما تشهدها البالد
العربية املحيطة وال سيما انخراط السياسات
اللبنانية فــي فلك الـحــرب السورية بما فيها
ال ـتــدخــات الـعـسـكــريــة امل ـبــاشــرة والسياسية
الــدولـيــة أقـلـهــم الـتــدخــل الــروســي واالطـلـســي.
فــامل ـخــاطــر ك ـث ـيــرة وع ـل ــى الـ ـح ــراك أن ي ــدرس
ويتمعن في خياراته وأهدافه املستقبلية عله
ً
ال يكون معجال أو مسببًا ألزمة أكبر.
ففي معادلة نفي النفي تتبلور عامية شعبية
مناطقية ووطـنـيــة بــإمـكــان حركتها ووعيها
في نموها أن تغير معادالت أساسية معوجة
ً
غير متساوية موروثة وصوال ان شاء الله الى
معادلة وطنية علمانية جــديــدة تفتح الباب
ملستقبل في لبنان يمكننا أخيرًا بناء الدولة
العلمانية الحديثة الوطنية.
ال ـح ــراك هــو ال ــرد املــدنــي فــي ضـ ــرورة تثبيت
الـ ــدولـ ــة ال ـع ـم ـي ـقــة لـعـقـلـنــة الـ ــدولـ ــة امل ـب ــاش ــرة
التاريخية املأزومة.
* رئيس تجمع عائالت بيروت
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تقرير

الجيش يتقدم و«الموك» تحتضر في الجنوب

صواريخ مضادة
للطائرات من تركيا

انقلب السحر على الساحر في الجنوب السوري ،فاستعاد الجيش زمام المبادرة في
مقابل تراجع المسلحين وتبدل في المزاج الشعبي ،إضافة إلى ّ
تخبط كبير في األداء
ّ
ّ
المرجح أن تزود تركيا الجماعات المسلحة بمنظومات
األردني .أما في الشمال ،فمن
مضادة للطائرات مصدرها أوكرانيا لمواجهة سالح الجو الروسي
فراس الشوفي
تـ ـس ــرق الـ ـ ـغ ـ ــارات الـ ـج ــوي ــة ال ــروس ـي ــة
وح ـ ـم ـ ــات الـ ـجـ ـي ــش ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري ع ـلــى
ج ـب ـهــات ال ـش ـمــال وال ــوس ــط ال ـس ــوري
األض ـ ــواء مــن ال ـج ـنــوب .وم ــع أن زخــم
ّ
ال ـع ـم ـل ـي ــات ال ـع ـس ـك ــري ــة يـ ـ ـت ـ ــوزع بــن
ّ
حلب وحـمــاه والــاذقـيــة وحـمــص ،إل
أن ج ـب ـهــات ال ـج ـن ــوب ،م ــن الـقـنـيـطــرة
إل ــى مدينتي درع ــا والـشـيــخ مسكني،
لــم ت ـهــدأ ،مــع اسـتـعــادة الـجـيــش زمــام
املبادرة ،من دون االستعانة بالقصف
الجوي الروسي.
مـ ــع بـ ــدايـ ــة أي ـ ـلـ ــول املـ ــاضـ ــي ،سـجـلــت
املـ ـ ـ ـع ـ ـ ــارض ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري ـ ـ ــة املـ ـسـ ـلـ ـح ــة،
املنضوية تحت عباءة غرفة العمليات
األردنـيــة «امل ــوك» ،انكسارًا كبيرًا بعد

ف ـشــل م ــا سـ ّـمــي «عــاص ـفــة ال ـج ـنــوب»،
في خمس هجمات ،في السيطرة على
مــدي ـنــة درع ـ ــا .وم ــا حـقـقـتــه الـفـصــائــل
امل ـ ـس ـ ـل ـ ـحـ ــة م ـ ـ ــن تـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ّـدم ع ـ ـلـ ــى ج ـب ـه ــة
ال ـق ـن ـي ـط ــرة ب ــال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى ســريــة
طــرنـجــة وت ــل الـقـبــع (ت ــل الـ ـ ــ )UNوتــل
األحمر املطل على مدينة خان أرنبة،
ح ـس ـمــه ال ـج ـيــش ف ــي األيـ ـ ــام املــاض ـيــة
ملـصـلـحـتــه ب ــاس ـت ـع ــادة ال ـن ـق ــاط الـتــي
خسرها وفك الحصار عن بلدة حضر،
ً
مـ ـح ـ ّـوال ال ـق ــرى ال ـت ــي تـسـيـطــر عليها
ال ـج ـم ــاع ــات اإلره ــابـ ـي ــة ع ـل ــى ح ــدود
ال ـ ـجـ ــوالن امل ـح ـت ــل ،ك ـج ـبــاتــا الـخـشــب
وطــرنـجــة والـقـحـطــانـيــة والـحـمـيــديــة،
إلى مصائد للمسلحني ،باالستهداف
الدائم آللياتهم ومواقعهم وتكبيدهم
خسائر في اآللـيــات واألرواح .وكذلك

ّ
والتغير في المزاج الشعبي
المصالحات
انعكس صمود مدينة درعا ،ومن ّثم استعادة الجيش زمام املبادرةّ ،
تغيرًا كبيرًا في
املزاج الشعبي في قرى ريف محافظة درعا .وبدأت في األسابيع املاضية «ورشة»
عدد من القرى ،ال سيما داعل وطفس وإبطع وإنخل واملسيفرة
مصالحات في ٍ
عدد ال بأس به من
وصيدا والغارية ،مترافقة مع تسليم ٍ
املطلوبني أنفسهم للجيش السوري ،وبدء املفاوضات
بني فصائل محلية من املعارضة املسلحة واألجهزة
األمنية السورية .وانعكست األجواء الجديدة مع بدء
ّ
تمرد أهالي القرى على املسلحني الغرباء والتكفيريني،
ّ
ّ
وال يمر يوم ال يسجل فيه اشتباك بني أهالي البلدات
ومسلحني من «النصرة» .وسجل األسبوع املاضي
مقتل أربعة عناصر من «النصرة» في داعل على أيدي
أبناء البلدة ،وفي بلدة صيدا وقع اشتباك بني األهالي
و«النصرة» بعد محاولة االخيرة منع األهالي من إقامة
عرس «حوراني» ،كذلك ُعثر على جثث ملسلحني
غرباء في بلدة أم املياذن ،قرية املعارض هيثم املناع،
وفي مساكن صيدا .وبحسب املعلومات ،فإن نداءات
االستغاثة و«الفزعة» التي طلبها املسلحون ملؤازرتهم أثناء ّ
تقدم الجيش في الشيخ
مسكني لم تفلح في حشد أحد من القرى املجاورة.

أف ـش ــل ال ـج ـيــش والـ ـق ــوات ال ــردي ـف ــة له
ربــط ح ــدود الـجــوالن ببلدة بيت جن
وبـيـتـيـمــا وب ـي ــت س ــاب ــر ع ـلــى الـسـفــح
الشرقي لجبل الشيخ ،وبمخيم خان
الـشـيــخ فــي غــوطــة دم ـشــق الجنوبية
الـ ـغ ــربـ ـي ــة ،ومـ ـن ــع رب ـط ـه ــا ب ــال ـح ــدود
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ل ـج ـهــة بـ ـل ــدة ش ـب ـعــا عـلــى
الـسـفــح الـغــربــي لجبل الـشـيــخ ،تــاركــا
بيت جن تحت الحصار.
أمـ ــا ع ـلــى ج ـب ـهــات الـ ـس ــوي ــداء ،فـمـنــذ
غرب
فشل الهجوم على مطار الثعلةّ ،
املدينة فــي حــزيــران املــاضــي ،ال يوفر
الـجـيــش مــواقــع املـسـلـحــن وقــوافـلـهــم
م ــن االسـ ـتـ ـه ــداف ــات ال ــدائـ ـم ــة ،إن مــن
الشرق ،قاطعًا الطريق على إرهابيي
«داعــش» وتوسيع طوق األمــان شرق
مطار خلخلة (على طريق السويداء ـ
دمـشــق) ،أو من الـغــرب ،بــدءًا بخطوط
الـ ـتـ ـم ــاس امل ـح ـي ـط ــة بـ ـمـ ـط ــار ال ـث ـع ـلــة
ً
وص ـ ـ ــوال إل ـ ــى م ــدي ـن ــة بـ ـص ــرى ال ـش ــام
والحدود األردنية جنوبًا ،إضافة إلى
تـثـبـيــت ال ــواق ــع الـشـعـبــي والـسـيــاســي
الـ ـح ــاض ــن لـ ـل ــدول ــة الـ ـس ــوري ــة داخـ ــل
املحافظة.
ثـ ّـمــة م ــا تـغـ ّـيــر عـلــى ام ـت ــداد الـجـنــوب
الـ ـ ـس ـ ــوري فـ ــي ال ـش ـه ــري ــن امل ــاض ـي ــن،
خ ـص ــوص ــا ف ــي م ـح ــاف ـظ ــة درعـ ـ ـ ــا .وال
يـقـتـصــر ال ـت ـبـ ّـدل عـلــى أحـ ــوال امل ـيــدان
واسـ ـتـ ـع ــادة ال ـج ـيــش زم ـ ــام املـ ـب ــادرة،
بــل تعكس أح ــوال امل ـيــدان الـتـطـ ّـورات
السياسية املــرافـقــة لـصـمــود الجيش
ب ـع ــد االن ـ ـخـ ــراط الـ ــروسـ ــي ،وال ـت ـغـ ّـيــر
الكبير في املزاج الشعبي في حاضنة
املسلحني ،على امتداد الريف الشرقي
ً
وال ـغــربــي ملـحــافـظــة درعـ ــا ،ف ـضــا عن
الـنــزاعــات وال ـصــراعــات الـتــي تعصف
بالجماعات اإلرهابية.

األردن و«الموك»
ال ينفصل الواقع امليداني في الجنوب
الـســوري عــن مــدى االن ـخــراط األردن ــي
ف ـ ــي الـ ـ ـح ـ ــرب عـ ـل ــى س ـ ــوري ـ ــا .امل ــوق ــف
األردن ــي فــي الجنوب لــم يصل حــدود
االنـ ـق ــاب ال ـك ــام ــل ،ف ـ ــ«املـ ــوك» ال ت ــزال
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م ــوج ــودة ،وال ي ــزال وزي ــر الـخــارجـيــة
األردني ناصر جوده من أشد املعادين
ّ
ومحرضًا
لنظام الرئيس بشار األسد،
أســاسـيــا ضــد تغيير املــوقــف األردن ــي
من سوريا التزامًا باملوقف السعودي
واألمـيــركــي ،على الرغم من محاوالت
جـ ـ ــوده ال ـت ـق ــرب م ــن الــدب ـلــومــاس ـيــن
الـســوريــن فــي املـحــافــل الــدول ـيــة .لكن
بــرق ـيــة الـتـهـنـئــة ال ـت ــي رف ـع ـهــا رئـيــس
ه ـي ـئــة األرك ـ ـ ــان ف ــي ال ـج ـيــش األردن ـ ــي
الـفــريــق أول الــركــن مشعل الــزبــن إلــى
ال ـج ـيــش الـ ـس ــوري ف ــي م ـنــاس ـبــة عيد
األض ـحــى ،والـتــي سبقت إع ــان وزيــر
الخارجية الــروســي سيرغي الفــروف
عن غرفة التنسيق املشترك مع القوات
الــروسـيــة فــي ع ـمــان ،ال يمكن أن ّ
تمر
م ــرور الـ ـك ــرام ،مـضــافــا إلـيـهــا ت ـبـ ّـدالت
الــواقــع املـيــدانــي وال ـت ـحـ ّـوالت فــي دور
االسـتـخـبــارات األردن ـيــة على الحدود
الجنوبية.
فــي األس ـبــوع األخ ـيــر مــن شـهــر أيـلــول،
اسـ ـت ــدع ــت غـ ــرفـ ــة «امل ـ ـ ـ ـ ــوك» عـ ـ ـ ــددًا مــن
ق ــادة امل ـج ـمــوعــات املـسـلـحــة ،ووجـهــت
لـ ـه ــم ت ــأن ـي ـب ــا ب ـس ـب ــب فـ ـش ــل ال ـه ـج ــوم
ع ـل ــى م ــدي ـن ــة درعـ ـ ـ ــا ،ع ـل ــى الـ ــرغـ ــم مــن

اإلم ـك ــان ــات امل ــادي ــة وال ـع ـس ـكــريــة الـتــي
تــم رصــدهــا لـهــم .وتـتــوافــق معلومات
أك ـثــر مــن م ـصــدر أم ـنــي س ــوري معني
فــي الـجـنــوب مــع مــا ن ـشــره املسلحون
على صفحاتهم عبر مواقع التواصل
االجتماعي ،عن أن «امل ــوك» ،بعد فشل
«عــاص ـفــة ال ـج ـنــوب» ،خـفـضــت دعمها
لـ ـع ــدد مـ ــن ال ـف ـص ــائ ــل امل ــرت ـب ـط ــة ب ـهــا،
وق ـط ـعــت ال ــروات ــب وامل ـع ــون ــات عـنـهــا،
ّ
لعدد
فــي ظــل حملة اغـتـيــاالت واسـعــة
ٍ
ّ
من كوادر «الحر» و«النصرة» .ويروج
األردن ـ ـيـ ــون أن «املـ ـ ــوك» ات ـخ ــذت ق ــرارًا
وأبلغته لإلرهابيني املدعومني منها،
بــوقــف الـهـجـمــات ضــد مــواقــع الجيش
ال ـس ــوري ،إال أن املـعـلــومــات املـيــدانـيــة
ّ
تــؤكــد الـتـخـ ّـبــط األردنـ ــي بــن اسـتـمــرار
الهجوم على الجيش وتنفيذ إجراءات
ت ـص ـ ّـع ــب ع ـل ــى امل ـج ـم ــوع ــات املـسـلـحــة
االس ـت ـمــرار فــي ال ـحــرب .وت ـ ّ
ـرد مـصــادر
دبـلــومــاسـيــة ســوريــة رفـيـعــة املستوى
الترويج األردني إلى «محاولة إرضاء
ً
الجانب الروسي ،فضال عن امتصاص
االن ـ ـق ـ ـسـ ــام الـ ـح ــاص ــل عـ ـل ــى م ـس ـتــوى
الجيش واالستخبارات والخارجية»،
إذ س ـبــق ل ـلــزبــن أن ع ـ ّـب ــر ق ـبــل عــامــن،

تحقيق

منهج كردي في مناطق «اإلدارة الذاتية» :صفوف للعرب
الحسكة ــ أيهم مرعي
عـ ــدم االسـ ـتـ ـق ــرار ي ــرخ ــي ب ـظــالــه على
مـ ـ ـ ـ ــدارس مـ ـن ــاط ــق سـ ـيـ ـط ــرة «اإلدارة
ال ـ ـ ــذاتـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة» ف ـ ـ ــي م ـ ـنـ ــاطـ ــق ال ـ ـجـ ــزيـ ــرة
(ال ـح ـس ـك ــة) ،ك ــوب ــان ــي (عـ ــن الـ ـع ــرب)،
عفرين (ريــف حلب) وتل أبيض (ريف
الـ ّـرقــة) ،بعدما طبعت «هيئة التعليم
في اإلدارة الذاتية» أكثر من  500ألف
كتاب من املنهج الكردي .هذه الخطوة،
دفـعــت بمديرية تربية الحسكة ،التي
ال تـ ــزال تـسـيـطــر إداريـ ـ ــا ع ـلــى م ــدارس
املحافظة ،الــى نقل كــوادر أكثر من 49
مــدرســة ابتدائية كــإجــراء ملنع اعتماد
املنهج الكردي.

«اإلدارة الذاتية» كانت قد فرضت منذ
عــامــن تــدريــس الـلـغــة ال ـكــرديــة بأكثر
ّ
دراسية ،الى أن ّ
أقرت «هيئة
من حصة
الـتـعـلـيــم» ف ــي مــؤت ـمــرهــا ف ــي حــزيــران
الفائت بدء تطبيق املنهج الذي ّ
أعدته
في مــدارس مقاطعات اإلدارة الذاتية،
والعمل من أجــل إحــداث جامعة ،األمر
الـ ـ ــذي اع ـت ـب ــره ال ـب ـع ــض خـ ـط ــوة نـحــو
االنفصال.

نشر أفكار حــزب العمال الكردستاني
وزعيمه عبدالله أوجــان» ،إضافة الى
ُ
أن ـه ــا ســت ـســاهــم ف ــي تــدم ـيــر مستقبل
ال ـج ـيــل الـ ـك ــردي وأبـ ـن ــاء املـنـطـقــة وفــي
ارت ـف ــاع نـسـبــة ال ـه ـجــرة م ــن املـحــافـظــة.
«ات ـحــاد الطلبة والـشـبــاب ال ـكــردي في
روج أف ــا» ،أص ــدر أيـضــا بيانًا ّأي ــد فيه
«امل ـج ـل ــس ال ــوط ـن ــي ال ـ ـكـ ــردي» ،وأع ـلــن
رفضه للمنهج.

خالف كردي ــ كردي

ال عودة عن تطبيق المنهج
الكردي

الــرفــض األولـ ــي للمنهج ال ـك ــردي أتــى
الوطني» الكردي
من أحــزاب «املجلس
ّ
الـ ـ ــذي وص ـ ــف الـ ـخـ ـط ــوة ب ــأنـ ـه ــا «غ ـيــر
صحيحة وتــؤدلــج التعليم مــن خــال

مــن جهتها ،عـقــدت هيئة التعليم في
«مقاطعة الـجــزيــرة» مؤتمرًا صحافيًا
فـ ــي م ــدي ـن ــة ع ـ ــام ـ ــودا ،ك ـش ـف ــت خــالــه

ع ــن إع ــداده ــا ثــاثــة م ـنــاهــج بــالـلـغــات
ال ـك ـ ّ
ـردي ــة وال ـعــربـ ّـيــة وال ـســريــانـ ّـيــة بما
يتيح للجميع ال ــدراس ــة بلغتهم األم.
أما ،التأخير بتطبيق املنهجني العربي
والسرياني فيعود لـ«أسباب تقنية».
ب ـي ــان «ه ـي ـئــة ال ـت ـع ـل ـيــم» أك ــد أن «ه ــذا
النظام ال يعادي أحدًا ،بل على النقيض
ً
م ــن ذل ــك ف ـهــو يـبـنــي مـسـتـقـبــا حـ ـرًا».
وأك ــد رئـيــس هيئة الـتــربـيــة والتعليم
محمد عبدو أن «املنهج ُ
سيطبق مهما
بلغت الصعوبات والتحديات».
مصدر في مديرية تربية الحسكة قال
ل ــ«األخ ـبــار» إن «املــديــريــة ال تعترف
ب ــأي مـنـهــج س ــوى ذاك املـعـتـمــد من
قبل وزارة التربية السورية» ،مؤكدًا

ن ـقــل ك ـ ــوادر  49م ــدرس ــة «وسـنـعـمــل
ُ
على نقل كامل الكوادر التي تفرض
عليها هــذه املناهج باتجاه مناطق
سيطرة الجيش أو م ــدارس الحلقة
الـ ـث ــانـ ـي ــة» .أم ـ ــا بــال ـن ـس ـبــة ل ـل ـط ــاب،
«ف ـس ـ ُـي ـن ـق ـل ــون إل ـ ــى مـ ـ ـ ــدارس واق ـع ــة
ّ
تحت سيطرة الــدولــة ،ولــو كلف ذلك
اع ـت ـمــاد ن ـظــام ال ــدوام ــن الـصـبــاحــي
وامل ـ ـسـ ــائـ ــي ...اإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات امل ـنــاس ـبــة
ُ
سـ ــت ـ ـت ـ ـخـ ــذ ل ـ ـض ـ ـمـ ــان ح ـ ـ ــق ال ـ ـطـ ــاب
ّ
بــالـتـعــلــم» .وك ــان ــت اج ـت ـمــاعــات ع ـ ّـدة
قــد ُع ـقــدت بــن ممثلني عــن «اإلدارة
الــذاتـيــة» والـحـكــومــة الـســوريــة أبــدت
خاللها األخـيــرة مــرونــة فــي تدريس
املناهج الجديدة خارج أوقات الدوام
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وصــل إلــى أي ــدي «الـنـصــرة» فــي بلدة
محجة املـطـلــة عـلــى الـطــريــق الــدولــي.
وال ي ـم ـكــن إغـ ـف ــال سـلـسـلــة إجـ ـ ــراءات
قـ ــامـ ــت بـ ـه ــا ق ـ ـ ـ ــوات ح ـ ـ ــرس ال ـ ـحـ ــدود
األردن ــي ،بمنع املسلحني من الدخول
إلــى األردن ووقــف عــاج الجرحى ،إذ
ّ
أكــدت املصادر أنــه في الشهر الحالي
بــات رســم الــدخــول للعالج فــي األردن
يـ ـتـ ـج ــاوز  750أل ـ ــف ل ـ ـيـ ــرة سـ ــوريـ ــة،
وبعض الجرحى سمع على الحدود
األردن ـي ــة كــامــا م ـفــاده أن ال ـعــاج في
املستشفيات السورية «أرخص»!

استرضاء إسرائيلي للروس

وفـ ـ ـ ــي م ـ ـقـ ــابـ ــل ال ـ ـت ـ ـخـ ـ ّـبـ ــط األردنـ ـ ـ ـ ـ ــي،
ي ـب ــدو ال ـ ـقـ ــرار اإلس ــرائ ـي ـل ــي بــاع ـت ـبــار
«الـنـصــرة» تنظيمًا إرهــابـيــا ،تماشيًا
م ــع الـ ــدور ال ــروس ــي ال ـجــديــد ،مــؤشـرًا
ع ـلــى ت ــراج ــع إس ــرائ ـي ــل ف ــي مـسـتــوى
الدعم العسكري للجماعات املرتبطة
بـتـنـظـيــم «الـ ـق ــاع ــدة» م ــع االس ـت ـم ــرار
ف ــي الـتـشـغـيــل األمـ ـن ــي ،ب ـعــد س ـنــوات
م ــن ال ــدع ــم ال ـع ـس ـك ــري وال ـلــوج ـس ـتــي
وح ـ ـتـ ــى املـ ـ ـي ـ ــدان ـ ــي ،عـ ـب ــر اسـ ـتـ ـه ــداف
م ــواق ــع ال ـج ـي ــش ال ـ ـسـ ــوري بــال ـن ـيــران
اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة امل ـ ـبـ ــاشـ ــرة .وب ـح ـســب
معلومات متقاطعة من داخل الجوالن
امل ـح ـت ــل وأخ ـ ـ ــرى م ــن مـ ـص ــادر أمـنـيــة
سورية ولبنانية ،فإن إسرائيل أوقفت
فــي األي ــام املــاضـيــة اسـتـقـبــال جرحى
املـجـمــوعــات املسلحة مــن «ال ـغــربــاء»،
وتابعت الحفاظ على الدعم املحدود
للمسلحني من القرى الحدودية.

صواريخ دفاع جوي في
الشمال

خـ ــال مــؤت ـمــر ع ــامل ــي ل ــرؤس ــاء أركـ ــان
جيوش حلف «الناتو» ودول خليجية،
عــن امـتـعــاضــه مــن الـخـطــة الـسـعــوديــة
ّ
إلسقاط الجنوب السوري ،لـ«ما يشكله
األمر من خطر على األردن» ،مع تأكيد
املعلومات السورية لضغوط تمارسها
رئ ــاس ــة األركـ ـ ــان األردنـ ـي ــة لــوقــف دعــم
الجماعات املسلحة في مقابل الضغط
الـ ـسـ ـع ــودي ل ــاسـ ـتـ ـم ــرار فـ ــي ال ـق ـت ــال.
وت ـق ــول امل ـص ــادر األم ـن ـيــة إن «مشكلة
األردن ليست فقط في إرهابيي داعش
املــوجــوديــن على الـحــدود الشرقية مع
سوريا والـعــراق فحسب ،بل حتى في
إرهابيي النصرة ،ملا لهم من امتدادات
ف ــي ال ــداخ ــل األردن ـ ــي ،ع ـلــى ال ــرغ ــم من
ـدد م ــن قـ ـ ــادة ال ـن ـص ــرة فــي
ارت ـ ـبـ ــاط عـ ـ ـ ٍ
الـ ـجـ ـن ــوب ب ــاالسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات األردن ـ ـيـ ــة
بشكل مباشر».
قـبــل عـشــرة أي ــام ،حـشــدت الـجـمــاعــات
املسلحة في محيط قرية خربة غزالة
كبير من
ـدد
حوالى ألــف مسلح مع عـ ٍ
ٍ
اآلل ـ ـيـ ــات ،ف ــي م ـح ــاول ــة أخـ ـي ــرة لقطع
طريق درعا ـ دمشق وفرض الحصار
على املــديـنــة ،بــالـتــزامــن مــع حشد في
ّ
ـوم
مـحـيــط ب ـلــدة الـصـنـمــن ل ـشــن هـجـ ٍ

من محورين ،بعد اجتماع في «املوك»
ح ـضــره ل ـل ـمــرة االول ـ ــى م ـن ــدوب ــان عن
«الـ ـنـ ـص ــرة»ّ .إل أن االخ ـت ـب ــار ّ
األولـ ــي
أثبت جاهزية للجيش في خربة غزالة
وق ــدرت ــه ع ـلــى ص ــد ال ـه ـج ــوم ،م ــا دفــع
ب ــ«امل ــوك» إل ــى ال ـتــراجــع عــن العملية.
ّ
وبدل ذلك ،شن الجيش هجومًا مضادًا
استعاد من خالله السيطرة على حي
امل ـن ـش ـيــة ف ــي درعـ ـ ــا ال ـب ـل ــد ،ووص ـل ــت
قــوات الجيش مــن منطقة سجنة إلى
مـحــور «كــازيــة امل ـصــري» ،ال ــذي يبعد
عن الجامع العمري الذي انطلقت منه
شــرارة الحرب السورية حوالى 1200
متر ،وبات الجيش على بعد  500متر
عن معبر الجمرك القديم مع الحدود
األردنـ ـي ــة .كــذلــك ت ـق ـ ّـدم ال ـج ـيــش نحو
بلدة الشيخ مسكني من مقدمة اللواء
 ،82وبدأ باإلعداد امليداني الستعادة
ّ
وتردد أن األردن وعد
البلدة أو عزلها.
ال ــروس بــاعـتـبــار «ال ـن ـصــرة» تنظيمًا
إرهــاب ـيــا تـمـهـيـدًا لــرفــع الـغـطــاء عنها
عدد
في الجنوب ومحاولة استيعاب ٍ
من الفصائل في إطار املصالحات مع
الـجـيــش ال ـس ــوري ،مــن دون أن تظهر
ح ـتــى اآلن ن ـيــة الـ ـط ــائ ــرات الــروس ـيــة

وأخرى لألكراد!
الــرس ـمــي .ع ــدم االعـ ـت ــراض الــرسـمــي
على افتتاح معاهد لتعليم اللغات،
وخ ـ ّ
ـاص ــة ال ـك ــردي ــة ،ل ــم ي ــرق «اإلدارة
الذاتية» التي اتهمت الدولة بـ«عرقلة
ال ـت ـع ـل ـي ــم فـ ــي املـ ـح ــافـ ـظ ــة عـ ـب ــر نـقــل
الكوادر التعليمية ،الذي سيؤدي الى
إغالق املدارس».
بـعــد مـضـ ّـي أي ــام عـلــى افـتـتــاح الـعــام
ّ
الـ ـ ــدراسـ ـ ــي ال ـ ـجـ ــديـ ــد ،وزع ـ ـ ـ ــت هـيـئــة
تـعـلـيــم «اإلدارة ال ــذات ـي ــة» منهجها،
معتبرة أن الحل يكون بتخصيص
صـ ـف ــوف لـ ـلـ ـع ــرب وأخ ـ ـ ـ ــرى ل ــأك ــراد
كحل وســط بــن الـطــرفــن .هــذا األمــر
دفــع العديد من األهــالــي الــى رفضه،
مـمـتـنـعــن ع ــن إرس ـ ــال أوالدهـ ـ ــم الــى

ّ
امل ــدارس العتبارهم أن هــذه املناهج
تسيء إلــى مستقبل أبنائهم فــي ما
خ ـ ّـص قـبــولـهــم فــي ال ـش ـهــادة الـعـ ّ
ـامــة
ّ
السورية.
والجامعات
األهالي لجأوا الى املــدارس الخاصة
التي رفضت استقبال الطالب األكراد،
كمحاولة ُ منها لتجنب فرض املنهج
الكردي امللزم للطالب األكراد .أما من
«ت ـمـ ّـرد» على ال ـقــرار ،كمدير املجمع
التربوي في مدينة املالكية وإداريني
ومــوج ـهــن آخ ــري ــن ف ـكــان مصيرهم
االع ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــال« .امل ـ ـع ـ ـت ـ ـق ـ ـلـ ــون» أجـ ـ ـ ــروا
استفتاء ّ
ً
بي أن ثالثة طالب فقط في
املدينة أيدوا املنهج الجديد ،استنادًا
الى مصدر في مديرية التربية.

وصلت صواريخ «تاو»
إلى «النصرة» في قرية
محجة قرب أوتوستراد
درعا ــ دمشق

قصف فــي الجنوب،
القيام بعمليات
ٍ
عـلـمــا ب ــأن ع ــددًا م ــن ال ـخ ـبــراء ال ــروس
ق ـ ــام ـ ــوا ب ــاسـ ـتـ ـط ــاع م ـ ـطـ ــار خ ـل ـخ ـلــة
لدرس احتياجاته في حال ّ
تقرر البدء
ّ
بالعمليات الجوية في الجنوب .إل أن
ّ
مصادر عسكرية تؤكد أنه «ال حاجة
ح ـتــى اآلن إل ــى ال ـط ــائ ــرات الــروس ـيــة،
ول ــدي ـن ــا ب ـن ــك أه ـ ـ ــداف ك ــام ــل ،وت ـق ــوم
الطائرات السورية بتسديد ضربات
نــاج ـحــة» .وأشـ ــارت مـعـلــومــات أمنية
أخرى إلى أن عددًا من صواريخ «تاو»
الـتــي سلمها األردن إلــى املجموعات
«املعتدلة» ،ال سيما «جيش اليرموك»،

من الجنوب إلى الشمال ،يبدو املوقف
ال ـت ــرك ــي أكـ ـث ــر وض ــوح ــا م ــن امل ــوق ــف
األردني في استمرار مواجهة الجيش
السوري والعملية الجوية الروسية،
عـ ـب ــر زي ـ ـ ـ ـ ــادة ال ـ ــدع ـ ــم ل ـل ـم ـج ـم ــوع ــات
اإلره ــاب ـي ــة املــرتـبـطــة بــاالسـتـخـبــارات
ـدد مــن املسلحني
الـتــركـيــة وإدخـ ــال ع ـ ٍ
اآلس ـيــويــن إل ــى الـشـمــال ال ـس ــوري ،ال
سـيـمــا ف ــي ج ـب ـهــات ال ــاذق ـي ــة وإدل ــب
وح ـ ـ ـمـ ـ ــاه .وبـ ـحـ ـس ــب مـ ـعـ ـل ــوم ــات مــن
مـ ـص ــادر أم ـن ـيــة س ــوري ــة ،فـ ــإن تــركـيــا
ك ـ ــان ـ ــت ق ـ ـ ــد سـ ـلـ ـم ــت امل ـ ـس ـ ـل ـ ـحـ ــن ف ــي
الشمال منظومات مضادة للطائرات
ق ـب ــل حـ ــوالـ ــى أرب ـ ـعـ ــة شـ ـه ــر ،أي قـبــل
ب ــدء الـعـمـلـيــة ال ـجــويــة ال ــروس ـي ــة ،من
دون أن يظهر لـهــا أث ــر حـتــى اآلن في
ّ
ال ـت ـص ــدي ل ـل ـط ــائ ــرات ال ــروسـ ـي ــة .إل
ّ
أن م ـص ــادر أخـ ـّـرى أك ـ ــدت أن ال ـق ــوات
ّ
ال ــروس ـي ــة ت ـتــوقــع أن ي ـت ــم اس ـت ـهــداف
م ــروحـ ـي ــاتـ ـه ــا بـ ـ ـص ـ ــواري ـ ــخ مـ ـض ــادة
ل ـل ـط ــائ ــرات ،م ــع وج ـ ــود ص ـعــوبــة في
استهداف الطائرات القاذفة الحديثة
م ــن دون وجـ ـ ــود م ـن ـظ ــوم ــات كــام ـلــة،
بسبب قدرتها العالية على االرتفاع
وامل ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــاورة .وب ـ ـح ـ ـسـ ــب مـ ـعـ ـل ــوم ــات
أخـ ـ ــرى ،فـ ــإن ال ـس ـع ــودي ــة وت ــرك ـي ــا في
ص ـ ـ ــدد ال ـ ـح ـ ـصـ ــول عـ ـل ــى م ـن ـظ ــوم ــات
روس ـي ــة م ـض ــادة ل ـل ـطــائــرات م ــن نــوع
«سـ ــام ـ ـ ـ  »8و«س ـ ــام ـ ـ ـ  »9م ــن م ـخــازن
الـجـيــش األوك ــران ــي ال ـتــابــع لحكومة
كـيـيــف امل ـنــاوئــة لــروس ـيــا ،لتسليمها
لإلرهابيني في الشمال السوري.
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حلب ...كابوس
الحصار مجددًا
حلب ــ باسل ديوب
لم تستمر نشوة االنـتـصــارات التي حققها
الجيش السوري في ريف حلب بمرور أربعة
أيام على قطع الشريان الحيوي الوحيد الذي
يربط املدينة ببقية املحافظات ،ومع اتضاح
حجم االخ ـتــراق الكبير ال ــذي حققه تنظيم
«داعش» في هذا املحور.
إذ اس ـت ـع ــاد س ـك ــان ح ـلــب ذك ـ ــرى كــابــوس
الحصار األول عام ّ ،2013
وكأن تجار املدينة
على أهبة االستعداد لتلقف خبر قطع طريق
خناصر ـ ـ أثــريــا (ال ــذي يــربــط املــديـنــة ببقية
املـحــافـظــات) واحـتـكــار امل ــواد الـ ــواردة عبره،
بــإخـفــائـهــا م ــن األس ـ ــواق أو رف ــع أسـعــارهــا
اعتباطيًا ،وســط عجز حكومي عــن ضبط
السوق .الوقود تضاعف سعره ثالث مرات
بعد نفاد الكميات املخصصة لالستهالك
اليومي فــي املحطات ،أمــا الخضر والفواكه
فـقــد تـضــاعــف سـعــرهــا عـلــى ال ـف ــور ،لتنفد
كمياتها خالل يومني.
ومـ ــا زاد ال ـط ــن ب ـلــة ال ـه ـج ــوم ال ــواس ــع على
محور الــرامــوســة ،ما ّأدى إلــى توقف حركة
السيارات املدنية فيه ،لتضعف واردات املدينة
من السلع الزراعية واملواد املنتجة في ريفها
الجنوبي الشرقي ومدينتها الصناعية في
الشيخ نجار.
أم ــا ثــال ـثــة اآلث ـ ــار ،ف ـهــي ت ــوق ــف مـعـمــل غــاز
ال ـ ــرام ـ ــوس ـ ــة ع ـ ــن الـ ـعـ ـم ــل بـ ـع ــد اس ـت ـه ــداف ــه
بالقصف ونشوب حريق كبير فيه ،عالوة
على االنقطاع العام في الكهرباء الحكومية
م ـتــراف ـقــا ذل ــك م ــع ان ـق ـطــاع دوري ف ــي مـيــاه
الشرب ،لتتحول فرحة السكان بانتصارات
الجيش وتقدمه الكبير في ريفيها الجنوبي
والشرقي إلى غصة مع توالي االنتكاسات.
وحدات الجيش تمكنت من صد الهجوم على
محور الراموسة وتصفية جيوب املسلحني
الذين سيطروا على عدة نقاط شمال معمل
ّ
اسـمـنــت الـشـيــخ سـعـيــد ،األم ــر ال ــذي مكنهم
من استهداف الطريق بشكل مباشر وشل
الحركة فيه.
وتحتفظ خــزانــات الــوقــود االستراتيجة في
املدينة بأكثر من مليوني ليتر من البنزين
وامل ـ ـ ـ ـ ـ ــازوت ت ـك ـف ــي ملـ ـخـ ـصـ ـص ــات األفـ ـ ـ ــران
واملشافي واإلدارات الحكومية لنحو خمسة
عشر يومًا ،باإلضافة إلى خزانات املحطات
العشر العاملة فــي املــديـنــة والـتــي بيد لجنة
الخدمات في املحافظة كيفية توزيعها.
وق ــال مـصــدر فــي محافظة حـلــب ّإن ورش
الصيانة تعمل على إع ــادة خــط اإلنـتــاج في
مـعـمــل ال ـغ ــاز وإن امل ـحــاف ـظــة مـسـتـمــرة في
ت ــزوي ــد األف ـ ـ ــران وامل ـش ــاف ــي ب ـحــاج ـت ـهــا من
الوقود ،مؤكدًا توقف تزويد املولدات الخاصة
بالوقود.
وتعتمد املدينة فعليًا على الكهرباء الخاصة،
حيث عمد أصـحــاب املــولــدات إلــى توقيفها
أو خفض عــدد ساعات التشغيل مع زيــادة
في األسـعــار لتصل في بعض األحـيــان إلى
 1400ليرة لألمبير الواحد.
وق ـ ــال م ـص ــدر ف ــي غ ــرف ــة زراعـ ـ ــة ح ـلــب ّإن
إنـتــاج منطقة السفيرة مــن السلع الزراعية
ّ
سيتحول كله إلى مدينة حلب ،ما سيساهم
في خفض األسعار وإعادتها إلى ما كانت
عليه.

خناصر ــ أثريا

طبعت «هيئة التعليم»
أكثر من  500ألف كتاب
من المنهج الكردي

منهج كردي في تل أبيض

ً
تطبيق املنهج الجديد ُعـ ّـد أم ـرًا سهال
فــي عــن ال ـعــرب وعـفــريــن وت ــل أبـيــض،
ن ـظ ـرًا إل ــى غ ـيــاب الـحـكــومــة ال ـســوريــة.
من الصف ّ
األول حتى الخامس ُيدرس
ّ
املـنـهــج بــالــلـغــة ال ـكــرديــة ،وم ــن الصف
ُ
ال ـســادس حتى الـثــانــي ثــانــوي يــدرس
منهج وزارة التربية ،مع استبدال كتاب
القومية بكتاب «األمة الديموقراطية»،

كما أنه ُمنع تدريس تاريخ العرب.
«ال ـ ـصـ ــراع» ب ــن ال ـح ـكــومــة ال ـســوريــة
ُ
ّ
و«اإلدارة الــذات ـيــة» الـلـتــن ت ـصـ ّـر كــل
منهما عـلــى تطبيق منهجها ،يبدو
أن ــه سـيـنـعـكــس سـلـبــا ع ـلــى مستقبل
التعليم فــي مناطق سيطرة األك ــراد.
ه ــذا ّ مــع الـعـلــم ب ــأن الـحـكــومــة ال تــزال
تتكفل بتجهيز املــدارس وصيانتها،
وت ـ ــأم ـ ــن ال ـ ـك ـ ـتـ ــب م ـ ـجـ ــانـ ــا ف ـ ــي ت ـل ــك
امل ـن ــاط ــق ،إض ــاف ــة ال ــى ت ــأم ــن روات ــب
العاملني في قطاع التربية ،بمن فيهم
ب ـعــض ال ـعــام ـلــن ف ــي ه ـي ـئــة الـتـعـلـيــم
ف ــي اإلدارة ال ــذات ـي ــة ،وال ـح ـكــومــة هي
الجهة الــوحـيــدة الـتــي تـتـعــاون معها
املنظمات الدولية لتطوير التعليم.

وفيما تتقدم وحــدات الجيش لتأمني طريق
خناصر ـ أثريا من جهة الشمال (محافظة
حلب) مسترجعة «التلة  ،»11تمكن مسلحو
«داعـ ــش» مــن الـسـيـطــرة عـلــى حــاجــز جديد
فــي منطقة أثــريــا جنوبًا (محافظة حـمــاة)،
حيث ّ
فجر انتحاري نفسه بشاحنة محملة
بــأربـعــة أط ـنــان مــن املـتـفـجــرات عـلــى حاجز
ثريان ،ليعقب ذلك هجوم على الحاجز وعلى
محطة ضخ أثريا القريبة منه.
في سياق متصل ،تراجعت وتيرة العمليات
فــي الــريـفــن الجنوبي والـشــرقــي مــع انتقال
زخــم العمليات الــى محور خناصر ـ ـ أثريا،
واق ـت ـصــرت عـلــى قـصــف مل ـقــار التنظيمات
املسلحة عبر سالحي الجو واملدفعية.
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سوريا

الحدث

ّ
على الدبلوماسية:
الن
يعو
ال
وموسكو
األسد
ّ

أردوغان منافق والرياض والدوحة عدوان لدودان للشعب السوري

صخب المبادرات التسووية ال أثر له،
ال في دمشق وال في موسكو.
العاصمتان الحليفتان تتفقان على عدم
التعويل على الدبلوماسية؛ األولى ترى
أن الرياض والدوحة تتصرفان كعدوين
لدودين لها ،فيما تصف الثانية رجب طيب
أردوغان بالمنافق ،وترى باريس تتصرف
وكأن لها ثأرًا شخصيًا مع سوريا
إيلي حنا
بـ ـ ـ ــن «دب ـ ـ ـلـ ـ ــومـ ـ ــاس ـ ـ ـيـ ـ ــة ال ـ ـ ـهـ ـ ــواتـ ـ ــف»
واالجتماعات املتنقلة بني العواصم
ّ
ال ـع ــرب ـي ــة والـ ـغ ــربـ ـي ــةُ ،يـ ـب ــث ج ـ ـ ّـو مــن
ّ
ّ
التقدم في املباحثات حول حل األزمة
ّ
الـســوريــة .تسريبات حــول بـنــود حل

يستقبل الرئيس السورى بشار األسد
اليوم في دمشق ثالثة نواب فرنسيني
ينتمون ألح ــزاب يمينية ،بحسب ما
نقلت صحيفة «ل ــو مــونــد» الفرنسية
عن مصادر ّ
مقربة من أحد الزائرين.
وأضافت املصادر أن النواب الثالثة هم
رئيس الحزب املسيحي الديموقراطي،
جــان فرديريك بــواســون ،التابع لحزب
«الجمهوريني» ،الــذي يتزعمه الرئيس
الـســابــق نـيـكــوال س ــارك ــوزي ،والـنــائــب
ك ــزافـ ـيـ ـي ــه ب ـ ـ ــروت ـ ـ ــون ،ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـت ــرأس
م ـج ـمــوعــة الـ ــدراسـ ــة حـ ــول الـفــاتـيـكــان
بالبرملان الفرنسي ،والنائبة فيرونيك
بيس العضوة فــي حــزب «الحركة من
أجل فرنسا» ،التي تشارك فى الدراسة
حول مسيحيي الشرق ،على أن يعود
الوفد الفرنسي غدًا إلى باريس.

روســي يجري «التصويت» عليه بني
أروقة وزارات الخارجية ،ولقاءات في
ّ
وموسعة،
فيينا وبــاريــس« ،رباعية»
تـ ـطـ ـغ ــى ع ـ ـلـ ــى امل ـ ـش ـ ـهـ ــد الـ ـسـ ـي ــاس ــي
السوري .وجاء كالم الرئيس السوري
ب ـش ــار األسـ ــد ع ــن اس ـت ـع ــداده إلج ــراء
انتخابات رئاسية مبكرة كحلقة في
ّ
سلسلة «السير نحو الحل» ،لكن كالم
األسـ ــد (ال ـ ــذي نـقـلــه ال ـنــائــب الــروســي
ألكسندر يوشينكو خالل لقائه وفدًا
روسيًا يوم األحد املاضي) ،وإن ارتبط
«بموافقة الشعب الـســوري» ،ال يعني
ّ
أن الحسابات تسير وفق هذا االتجاه.
وينقل أحد اعضاء الوفد لـ«األخبار»
ّ
أن األســد كــان «واضحًا في كالمه لنا
أن كل من يحمل السالح هو إرهابي
واملعركة هي اآلن لدحر االرهاب».
ّ
ويـ ــروي امل ـس ــؤول ال ــروس ــي أن ب ــاده
ّ
«ال ت ـ ــرك ـ ــز اهـ ـتـ ـم ــامـ ـه ــا الـ ـ ـي ـ ــوم ع ـلــى
االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ...ف ـه ــي أيـ ـض ــا هــدف ـهــا
ال ـ ـق ـ ـضـ ــاء عـ ـل ــى االره ـ ـ ـ ـ ـ ــاب وتـ ـح ــري ــر
االراضــي السورية ،لتكون بلدًا سيدًا
بمؤسساته وجيشه وشعب الواحد».
ّ
ويـ ـضـ ـي ــف أن ال ـ ـكـ ــام عـ ــن «ال ـج ـي ــش
ال ـحــر» وغ ـيــره مــن مـنـظـمــات مسلحة
هــو كــام دبـلــومــاســي« ،فــأيــن هــو هذا
الـ ـجـ ـي ــش...؟ ق ــول ــوا ل ـنــا م ــن ي ـ ّتــرأســه،
مــن م ـســؤولــه؟» ،مـشـيـرًا إل ــى أن ــه رغــم
االس ـت ـع ــداد ال ــروس ــي ل ـس ـمــاع جميع
وجـهــات النظر واالجـتـمــاع باملعنيني
بــاألزمــة الـســوريــة« ،لكن الـســوريــن ال
يقبلون بأي كالم من هذا النوع ،وهم
يخوضون هذه الحرب».
ويـ ـ ـلـ ـ ـف ـ ــت إلـ ـ ـ ـ ــى «وج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود م ـ ـعـ ــارضـ ــة
وط ـن ـي ــة ع ـك ــس مـ ـع ــارض ــة الـ ـفـ ـن ــادق»
ّ
يـمـكــن ال ـتـ ّ
ـوصــل مـعـهــا إل ــى ح ــل ،عبر
املفاوضات.
وع ـ ــن «الـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاؤل ال ـ ــدول ـ ــي» وت ـ ـكـ ــرار
ال ـ ـت ـ ـصـ ــري ـ ـحـ ــات وال ـ ـت ـ ـسـ ــري ـ ـبـ ــات عــن
ّ
«اق ـ ـتـ ــراب ال ـح ــل» أو «م ـ ـشـ ــروع» ح ــل،
ّ
ّ
ينقل املسؤول الروسي أن األســد أكد
أن أنقرة والرياض والدوحة تتصرف
«ك ــأع ــداء ل ــدودي ــن» للشعب ال ـســوري.

بن علوي لم يحمل ّ
أي مبادرة إلى دمشق (أ ف ب)

ّ
ويـ ـضـ ـي ــف أن ـ ـ ـ ــه بـ ـ ــرأيـ ـ ــه ال ـش ـخ ـص ــي:
«فــرن ـســا أي ـضــا ت ـت ـصـ ّـرف ك ــأن لــد ّيـهــا
ثأرًا شخصيًا مع دمشق ،وهي تفضل
التحالف مع الخليج وأمواله».
ّ
ويـ ــروي أن األس ــد ق ـ ّـدر تـقــديـرًا عاليًا
أمامهم «مساهمة املقاومة اللبنانية
فــي محاربة االرهــابـيــن فــي ســوريــا»،
وذكر مساندة طهران النوعية في هذا
املجال.
ويـلـفــت امل ـس ــؤول ال ــروس ــي ،ال ــذي زار
ّ
لبنان أم ــس ،إلــى أن الــرئـيــس التركي
رجــب طيب أردوغ ــان ظهر «نفاقه في
افـتـتــاح املـسـجــد الكبير فــي موسكو؛
ّ
يتجرأ على ذكــر اســم سوريا
فهو لــم
أمام الحاضرين» ،وهو ال يزال يعاند

أي قـبــول بــالــدولـ ّـة الـســوريــة الحالية.
وبـ ـع ــد ت ــأكـ ـي ــده أن ـ ــه ي ـج ــب أن ت ـكــون
ه ـن ــاك ع ــاق ــات ج ـي ــدة وط ـب ـي ـعــة بــن
أنـ ـق ــرة وم ــوسـ ـك ــو ،خ ــاص ــة مل ــا يــربــط
الـبـلــديــن مــن ّعــاقــة اق ـت ـصــاديــة ،أعــاد
التأكيد على أنه في حال ثبت حصول
امل ـج ـم ــوع ــات امل ـس ـل ـحــة ع ـل ــى أسـلـحــة
مضادة للطائرات ،إن كان عبر تركيا
أو غ ـي ــره ــا ،فـ ـه ــذا س ـي ـك ــون «ال ــدل ـي ــل
القاطع على أنهم الحلفاء الطبيعيون
واملـ ـ ـ ــوضـ ـ ـ ــوع ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــون ل ـ ـل ـ ـم ـ ـس ـ ـل ـ ـحـ ــن»،
و«روس ـ ـيـ ــا ل ــن تـسـتـطـيــع أن تـتـحـ ّـمــل
ذلك».
ّ
الحج» إلى دمشق،
وفي إطار «موسم
زار وزيــر الخارجية العماني يوسف

بــن علوي الرئيس األســد أمــس .وأكــد
بــن عـلــوي حــرص سلطنة عـمــان على
وح ــدة س ــوري ــا واس ـت ـق ــراره ــا ،مشيرًا
إل ــى أن ب ــاده «مـسـتـمــرة فــي ب ــذل كل
مسعى ممكن لـلـمـســاعــدة فــي إيـجــاد
حل ينهي األزمة في سورية».
بدورهّ ،
عبر األسد «عن تقدير الشعب
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري ملـ ـ ــواقـ ـ ــف سـ ـلـ ـطـ ـن ــة عـ ـم ــان
وتــرحـيـبــه بــالـجـهــود ال ـصــادقــة الـتــي
تبذلها ملساعدة السوريني في تحقيق
تطلعاتهم بما يضع ح ـدًا ملعاناتهم
مــن اإلرهـ ــاب ،ويـحـفــظ س ـيــادة الـبــاد
ووحـ ــدة أراض ـي ـه ــا» ،م ـش ــددًا عـلــى أن
ال ـق ـضــاء ع ـلــى اإلرهـ ـ ــاب سـيـسـهــم في
نجاح أي مسار سياسي في سوريا.

العالم

خميس الخنجر يجمع ممثلي السلطات العراقية
في الوقت الذي
ُيشغل فيه رئيس
الحكومة العراقية
حيدر العبادي الرأي العام
واإلعالم بالترويج إلصالحات
لم يتمكن من القيام
بها بعد ،كانت العاصمة
اللبنانية بيروت تشهد انعقاد
مؤتمر ،برعاية المطلوب
للقضاء خميس الخنجر
وبحضور ممثلين عن
العبادي وكتل سياسية
أخرى ،للتفاوض مع
قيادات «بعثية»

فــي خـطــوة الفـتــة فــي طبيعتها وفي
ت ــوق ـي ـت ـه ــا ،وت ـع ـك ــس ح ـ ــرص ح ـيــدر
العبادي على االستجابة لكل املطالب
األمـيــركـيــة وتتقدمها املـصــالـحــة مع
امل ـع ــارض ــة وخ ــاص ــة الـبـعـثـيــة مـنـهــا،
عقد في بيروت خالل نهاية األسبوع،
مـ ــؤت ـ ـمـ ــر ضـ ـ ـ ـ ّـم م ـ ـسـ ــؤولـ ــن ب ـع ـث ـيــن
ً
سابقني وممثال عــن رئيس ال ــوزراء،
وذلك برعاية الثري العراقي خميس
خـنـجــر ،امل ـعــروف بــأنــه ممثل كــل من
السعودية وقطر فــي بــاد الرافدين،
والـ ـقـ ـن ــاة امل ــال ـي ــة ال ـت ــي ت ــدع ـم ــان مــن
ّ
خاللها املجموعات املسلحة العاملة
ف ــي هـ ــذا ال ـب ـل ــد ،ح ـيــث بـ ــدا أن حجم
ال ـض ـغ ــوط والـ ــرفـ ــض ل ـت ـع ـيــن ع ـمــاد
الخرسان أمينًا عامًا ملجلس الوزراء،
قد أتت أكلها تريثًا في املضي بهذه
الخطوة.
وك ــان ــت صـحـيـفــة «ذي انــدب ـنــدنــت»
الـ ـب ــريـ ـط ــانـ ـي ــة ق ـ ــد ك ـ ـشـ ــف ،ف ـ ــي وق ــت
س ـ ــاب ـ ــق مـ ـ ــن ال ـ ـش ـ ـهـ ــر الـ ـ ـح ـ ــال ـ ــي ،عــن
محادثات سرية بني حكومة العبادي
وشـخـصـيــات سـنـيــة عــراق ـيــة ترتبط
ب ـم ـج ـمــوعــات وع ـن ــاص ــر م ــن ال ـن ـظــام

«الـ ـبـ ـعـ ـث ــي» ال ـ ـسـ ــابـ ــق ،فـ ــي م ـح ــاول ــة
لـ ـضـ ـمـ ـه ــم إل ـ ـ ـ ــى ص ـ ـف ـ ــوف الـ ـجـ ـي ــش،
والحصول على دعمهم لقتال تنظيم
«داعش» ،وذلك بضغط من الحكومة
األميركية وبرعاية منها ومــن األمــم
املتحدة.
وحـ ـ ـض ـ ــر مـ ــؤت ـ ـمـ ــر ب ـ ـ ـيـ ـ ــروت س ــاس ــة
ع ــراقـ ـي ــون ورج ـ ـ ــال أعـ ـم ــال يـقـيـمــون
ف ــي أرب ـي ــل وع ـ ّـم ــان ودب ــي وال ــدوح ــة،
ي ـت ـقــدم ـهــم م ـم ـث ـلــون ع ــن «ال ـت ـحــالــف
الوطني» ،ومــن هــؤالء النائب املقرب
جدًا من العبادي ومحط أسراره ،علي
ال ـع ــاق ،ورئ ـيــس الـهـيـئــة السياسية
ل ــ«ال ـت ـيــار ال ـص ــدري» أم ـيــر الـكـنــانــي،
وأيضًا ممثلون عن «تحالف القوى»،
م ـن ـهــم ظ ــاف ــر ال ـع ــان ــي وحـ ـي ــدر امل ــا،
وكذلك النائب عن «التحالف املدني
الــدي ـمــوقــراطــي» شـ ــروق الـعـبــايـجــي،
ب ـح ـضــور ق ـ ــادة ف ــي حـ ــزب «ال ـب ـعــث»
املحظور ،الذين يسعون إلى إسقاط
العملية السياسية في العراق.
وت ـ ـ ـحـ ـ ــدثـ ـ ــت أن ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاء عـ ـ ـ ــن م ـ ـشـ ــاركـ ــة
سـ ـي ــاسـ ـي ــن م ـ ــن امل ـ ـج ـ ـلـ ــس األع ـ ـلـ ــى
اإلس ــام ــي ال ـع ــراق ــي ،بـيـنـهــم الـشـيــخ

ّ
حميد مـعــلــه ال ـســاعــدي ،إضــافــة إلــى
املمثل عن «التيار الـصــدري» ،ضياء
األس ـ ــدي ،كـمــا حـضــر املــؤت ـمــر عضو
هيئة الدفاع عن صدام حسني محمد
ال ـش ـي ـخ ـل ــي ،وإعـ ــام ـ ـيـ ــون مـ ــن ق ـن ــاة
«الرافدين» البعثية.

أعلن قائد «الحشد الشعبي»
في األنبار إنشاء «قوة ضاربة» من
أبناء المحافظة
وتـحــدثــت معلومات وســائــل اإلعــام
العراقية عن أن «املؤتمر يسعى إلى
ال ـت ـفــاوض مــع ق ــادة بـعـثـيــن ،إلنـهــاء
ال ـح ــرب م ــع داع ــش ف ــي ال ـع ــراق بــأقــل
الخسائر» ،مشيرة إلى أنه أقيم تحت
عنوان «عشر سنوات على الدستور
العراقي ..رؤية نقدية».
وتثير رعــايــة الخنجر لـهــذا املؤتمر
ت ـ ـسـ ــاؤالت ك ـث ـي ــرة ،وخ ـص ــوص ــا أن ــه
ّ
معروف بدعمه للجماعات املسلحة

على فصائل
فــي ال ـعــراق ،وبتهجمه ّ
«الـحـشــد الـشـعـبــي» .وتـنــقــل الخنجر
عبر أسلوبه السياسي النفعي ،بني
مؤيد للعملية السياسية مطلع عام
 2003وداعــم متحمس ،إلــى معارض
شديد لها ،وبعدما كان لفترة ّ
عراب
«ال ـقــائ ـمــة ال ـعــراق ـيــة» ال ـتــي تـقـ ّـوضــت
شعبيتها ،ســاهــم فــي إن ـشــاء «كتلة
ال ـكــرامــة» الـتــي أن ـفــق عليها املــايــن
ولم تكسب سوى مقعد واحد.
وبــال ـتــزامــن م ــع ان ـع ـقــاد املــؤت ـمــر في
بيروت ،أصدر مجلس القضاء األعلى
في العراق ،أمس ،مذكرة اعتقال بحق
خميس الخنجر ،بتهمة «اإلره ــاب»،
فـيـمــا ق ــرر م ـص ــادرة أم ــوال ــه املنقولة
وغ ـي ــر امل ـن ـقــولــة وم ـن ـعــه م ــن ال ـس ـفــر،
وذلك وفقًا للمادة الرابعة من قانون
مكافحة اإلرهاب».
فــي غـضــون ذل ــك ،يـبــدو أن الضغوط
دف ـعــت بــال ـع ـبــادي إل ــى «ال ـت ــري ــث في
ت ـع ـيــن عـ ـم ــاد الـ ـخ ــرس ــان ف ــي أم ــان ــة
م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء» ،ب ـح ـســب م ــا أف ــاد
موقع «كــل ال ـعــراق» .وذك ــرت مصادر
أن «الكتب الرسمية لألمانة ستكون
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مستودعات مؤسسات الدولة:
غنائم «الثورة» و«داعش» بمليارات الليرات
وعـ ـلـ ـم ــت «األخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار» م ـ ــن مـ ـص ــادر
ّ
ســوريــة واس ـعــة االط ــاع أن الــزيــارة
متفق عليها منذ زيارة الوزير وليد
امل ـع ـلــم ملـسـقــط ف ــي الـ ـس ــادس م ــن آب
املاضي.
وأض ــاف ــت املـ ـص ــادر أن ب ــن ع ـل ــوي لم
يحمل ّ
أي م ـب ــادرة ،وال ــوف ــد العماني
ق ــادم ليسمع وجـهــة النظر الـســوريــة،
وإع ــان «استعداهم للقيام بـ ّ
ـأي دور
ّ
إيجابي يحل األزمة السورية».
ّ
وتــاب ـعــت املـ ـص ــادر أن ب ــن ع ـل ــوي زار
ســابـقــا سـبــع عــواصــم عــربـيــة «واتـفــق
معها على أنه يجب التحرك والعمل»

فرنسا ّ
تتصرف
كأن لديها ثأرًا شخصيًا
مع دمشق
إليجاد حل في سوريا.
ّ
ونـقـلــت امل ـصــادر أن الــوزيــر العماني
ّ
ق ــال أم ــام مضيفه إن «ال ـعــرب ظلموا
سوريا ...ويجب ّإصالح األمور ...وهي
اليوم أسهل وأخف من السابق».
ـوي ،لـ ــدى وص ــول ــه إلـ ــى مـطــار
ب ــن ع ـل ـ ُ
دم ـشــق ،نـقــل إل ــى الـقـصــر الجمهوري
حيث التقى األس ــد فــي خـلــوة مغلقة،
قـبــل أن يـجـتـمــع مــع نـظـيــره ال ـســوري
ول ـ ـيـ ــد املـ ـعـ ـل ــم ،ووفـ ـ ـ ــد م ـ ــن خ ــارج ـي ــة
البلدين.
إل ــى ذل ــك ،ق ــال امل ـت ـحــدث بــاســم وزارة
ال ـخــارج ـيــة األم ـيــرك ـيــة ج ــون كـيــربــي،
ّ
أمس ،إن جولة جديدة من املباحثات
الدبلوماسية قــد تـجــرى عقب نهاية
هـ ــذا األس ـ ـبـ ــوع ،مـ ـق ـ ّـرًا ب ــأن ــه سـيـتـعـ ّـن
ف ــي ن ـهــايــة امل ـط ــاف إش ـ ــراك إي ـ ــران في
املحادثات بشأن انتقال سياسي في
سوريا.

وجدت فيها المجموعات
المسلحة مصدرًا لتمويل عملياتها
وتأمين احتياجاتها ،وعصابات اللصوص
تعاملت معها كـ«غنيمة محرزة» ال
تعوض .هذا ما آل إليه حال مستودعات
عشرات المؤسسات والمعامل ُ
ومخازنها التي إما أنها نهبت
الحكومية
ُ
بالكامل ،أو دمرت وأحرقت محتوياتها
قطعة قطعة
دمشق ــ زياد غصن
عـلــى عـكــس الـنـصـيـحــة االس ـت ـث ـمــاريــة الـقــائـلــة ب ـضــرورة
«توزيع البيض لتقليل املخاطر» ،فإن االنتشار الجغرافي
النسبي ملنشآت الدولة ومعاملها وتوزعها على مختلف
محافظات الـبــاد ،جعلها أكـثــر عــرضــة للنهب والسرقة
والتخريب خالل سنوات األزمة ،وإن كان بعضها قد سلم
بداية األمر من املصادرة باسم «الثورة» و«دولة الخالفة»،
فــإنــه لــم يسلم مــن الـعـصــابــات الـتــي تشكلت تـحــت رايــة
الـفــوضــى ،ووج ــدت فــي منشآت الــدولــة «غنيمة مـحــرزة»
يجب أال ّ
تفوتها.
وأك ـثــر مــا يـغــري فــي مـنـشــآت ال ــدول ــة ،إل ــى جــانــب خطوط
اإلنتاج واآلالت ومولدات الكهرباء وخزانات األمــوال ،تأتي
املستودعات واملخازن املليئة باملواد األولية وقطع التبديل
والسلع النهائية املنتجة ،الـتــي قــدرت قيمتها فــي أحيان
كثيرة بعدة مليارات من الليرات .فبحسب التقديرات األولية
لخسائر وزارة الصناعة ،والتي حصلت «األخـبــار» على
نسخة خاصة منها ،فإن قيمة املواد األولية التي تعرضت
للسرقة أو التخريب في ثماني مؤسسات صناعية منذ
بداية األزمــة ولغاية شهر أيــار املــاضــي ،بلغت نحو 52.6
مليار لـيــرة ،منها  36.8مليار لـيــرة فــي املؤسسة العامة
لألقطان 5.8 ،مليارات ليرة في املؤسسة العامة الهندسية،
و 3.8مليارات ليرة في املؤسسة العامة الكيميائية.
وتضيف تلك التقديرات أن األضــرار التي لحقت بالسلع
واملــواد الصناعية املنتجة في املؤسسات الثماني قدرت
قيمتها بأكثر مــن  25.9مليار لـيــرة ،منها  18.3مليار
ليرة في مؤسسة األقطان 3 ،مليارات ليرة في املؤسسة
الـهـنــدسـيــة ،و 1.1مـلـيــار لـيــرة فــي املــؤسـســة الكيميائية.

وبذلك تكون الخسارة األقسى هي في محصول القطن
الـخــام واملـحـلــوج ،إذ بلغت قيمة مــا تـعــرض منه للسرقة
والتخريب أكثر من  55مليار ليرة ،وهــذا هو أيضًا حال
مـحـصــول الـقـمــح ال ــذي كــانــت صــوامـعــه وأمــاكــن تخزينه
هــدفــا للنهب والـســرقــة مــن قبل أط ــراف مـتـعــددة ،أبــرزهــا
املجموعات والتنظيمات املسلحة على اختالف مرجعياتها
وشـعــاراتـهــا ،وعصابات اللصوص وأثــريــاء الـحــرب التي
استباحت املمتلكات العامة والخاصة .وفي أحيان كثيرة
كانت عمليات السرقة تجري بتسهيل وتواطؤ وتشجيع
من بعض العاملني املوالني للمجموعات املسلحة من جهة،
أو الطامحني إلــى الظفر بمكاسب مادية من جهة ثانية.
وه ــذا تــواطــؤ ال يستبعد حــدوثــه مـعــاون وزي ــر الصناعة
السابق ومدير مشروع التحديث الصناعي ،فؤاد اللحام،
«فالفساد مــوجــود قبل األزم ــة ،إذ كنا نسمع عــن حرق
مستودعات كاملة قبل اجــراء عمليات الجرد أو االنتهاء
منها وذلــك بغية إخـفــاء الـســرقــات .الـيــوم ونتيجة األزمــة
أصبح الوضع أسهل إلخفاء هــذا األمــر بسبب الفوضى
ال ـعــارمــة م ــن نــاح ـيــة ،وإم ـكــان ـيــة ت ـبــريــره بـحـجــة األع ـمــال
العسكرية والتدمير والتخريب من ناحية أخرى ،إضافة
إل ــى وج ــود سـبــب آخ ــر يـســاعــد عـلــى ح ــدوث ه ــذا األم ــر،
ويتمثل في تعاطف أو انتماء بعض العمال للمجموعات
املسلحة».
ويضيف اللحام أن عمليات السرقة «ال تجري لقطعة غيار
تحمل في كيس أو علبة كرتون صغيرة ،إنما هي غالبًا
ملواد أولية ومنتجات جاهزة وخطوط انتاج وآالت ،يحتاج
فكها ونقلها الى تجهيزات وتسهيالت ليس من السهل
تأمينها حتى تصل إلى هدفها املقصود .لذلك ال يمكن
نفي وجود تواطؤ في بعض الحاالت ،وليس جميعها .مع
اإلشارة إلى أن هذه الحوادث لم تكن محصورة باملنشآت
العامة فقط ،بل شملت أيضًا عددًا من املنشآت الخاصة».
لـكــن ذلــك اتـهــام لــم يــوثــق رسـمـيــا إلــى اآلن ،ال مــن جانب
املــؤسـســات الرقابية املعنية بمتابعة أداء جهات القطاع
الـعــام ،وال قبل املؤسسة القضائية التي لــم تشهد حتى
الـيــوم تحريك دع ــاوى جزائية بحق أشـخــاص محددين.
ووفق ما يؤكده مصدر في الجهاز املركزي للرقابة املالية
فإن «حجم األضــرار الكبيرة التي تعرضت لها املنشآت
واملــؤسـســات العامة خــال سـنــوات األزم ــة ،دفــع بالجهاز
إلى اقتراح تشكيل لجنة وزاريــة عليا تتولى مهمة العمل
على حصر األضرار وتحديد املسؤوليات ،ليصار الحقًا
إلــى اتخاذ اإلج ــراءات القانونية املناسبة ،ســواء بتحريك
الــدعــوى القضائية بحق جميع املتورطني أو بمنح بــراءة

ذمة للعاملني املسؤولني عن تلك املؤسسات واملستودعات،
والذين ال يتحملون أي مسؤولية فيما حــدث» .ويضيف
املصدر أن «رئــاســة ال ــوزراء وافقت مبدئيًا على تشكيل
لجنة من عدة وزراء لدراسة ملف األضرار ،التي تعرضت
لـهــا ال ـس ـي ــارات ال ـعــائــدة ل ـكــل ج ـهــة حـكــومـيــة ع ـلــى ح ــدة،
وتحديد املسؤوليات وتبرئة ذمم العاملني».

وضع مالي صعب
وفيما كانت املواد األولية والسلع املنتجة املسروقة تهرب
إلــى خ ــارج الـبــاد وتـبــاع بأبخس األث ـمــان ،كــانــت فرصة
استعادة مؤسسات الدولة وشركاتها بعضًا من عافيتها
ونشاطها االقتصادي تتضاءل إلى درجــة فقدان األمل.
وبـحـســب الــدك ـتــور الـلـحــام ف ــإن «أث ــر ه ــذه ال ـظــاهــرة على
الوضع املالي للمؤسسات الصناعية العامة يتباين حسب
حجم السرقة واألضــرار ،التي جرى تقديرها بنحو 366
مـلـيــار لـيــرة ســوريــة كخسائر مـبــاشــرة وغـيــر مـبــاشــرة،
إضافة لتوقفها عن اإلنتاج ،لكن قيمة الخسائر الحقيقية،
سواء كانت صغيرة أو كبيرة الحجم ،هي أكبر بكثير مما
هو معلن اذا ما جرى احتساب قيمة اآلالت والتجهيزات
الـجــديــدة ،التي سيجري شــراؤهــا عوضًا عــن املــدمــرة أو
املسروقة في ظل ارتفاع سعر القطع األجنبي .وسيكون
أثر ذلك سلبيًا ليس فقط على الوضع املالي لهذه املنشآت
ً
(الصعب أصال ،حيث لم تعد تملك سوى األرض واملباني
املدمرة) ،بل على املوازنة العامة للدولة التي ستمول عملية
إعادة تأهيل وتشغيل هذه املنشآت ،إضافة لقيامها بدفع
رواتب العاملني الباقني فيها لحني تحسن الظروف وإعادة
ً
تأهيلها وتشغيلها مـسـتـقـبــا» .ولــذلــك يـنـصــح الـلـحــام
ب ـض ــرورة «اجـ ــراء دراسـ ــة جــديــة لـتـحــديــد م ــدى الـجــدوى
االقتصادية من إعادة تشغيل هذه املنشآت وفق نشاطها
ال ـســابــق ،أو تـحــولـهــا لـنـشــاط صـنــاعــي آخ ــر ي ـكــون أكثر
جدوى من نشاطها السابق».
وانطالقًا من املثل الشعبي القائل «أن تأتي متأخرًا خير
من أن ال تأتي» ،جاء قرار االتحاد العام لنقابات العمال،
وال ـق ــاض ــي بـتـشـكـيــل ك ـتــائــب ع ـمــال ـيــة مـسـلـحــة لـحـمــايــة
املـنـشــآت الـعــامــة مــن عمليات التخريب والـســرقــة ،ووفــق
ما يقوله رئيس االتحاد جمال الـقــادري لـ«األخبار» فإن
«الـكـتــائــب الـتــي هــي قـيــد التشكيل حــالـيــا ،ستتكون من
العاملني الراغبني باملساهمة في حماية مؤسسات الدولة
ومصدر رزقهم ،بمعنى أن االنتساب سيكون اختياريًا
ملن يرغب ولــن يكون إلــزامـيــا» ،مشيرًا إلــى أن استهداف
مؤسسات الدولة «لم يوفر الحجر أو البشر ،وبالطبع كل
ً
ما يمكن أن يدر ماال على اإلرهابيني».

مع «البعثيين» في بيروت
بتوقيع معاون األمــن العام ملجلس
ال ـ ــوزراء رح ـمــن عـيـســى ح ـســن ،حتى
إشعار آخر».
وكـ ــان قـ ــرار ال ـع ـب ــادي ،الـ ــذي أص ــدره
ق ـبــل أي ـ ــام بـتـعـيــن ع ـم ــاد ال ـخــرســان
أمينًا عــامــا ملجلس الـ ــوزراء وتفريغ
ّ
مهدي الـعــاق إلدارة مكتبه ،قد أثار
اعتراضات من كتل سياسية مختلفة.
كــذلــك ،أف ــادت مـصــادر أخ ــرى بتريث
الـحـكــومــة فــي تطبيق سـلــم الــرواتــب
ال ـج ــدي ــد ،وذلـ ــك ب ـعــدمــا ك ــان مجلس
ال ـ ــوزراء قــد قـ ـ ّـرر ،فــي  13مــن تشرين
ّ
األول ،تـعــديــل ســلــم ال ــروات ــب امللحق
ب ـ ـقـ ــانـ ــون رواتـ ـ ـ ـ ــب م ــوظـ ـف ــي الـ ــدولـ ــة
والقطاع العام ،وتوحيد املخصصات
التي يتقاضاها موظفو الدولة كافة
وتـقـلـيــص الـ ـف ــوارق بـيـنـهــم ،ع ـلــى أن
يطبق فــي األول مــن تـشــريــن الثاني
املقبل.
عـ ـل ــى املـ ـسـ ـت ــوى الـ ـسـ ـي ــاس ــي أيـ ـض ــا،
أك ـ ــد رئـ ـي ــس م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب سـلـيــم
ال ـج ـب ــوري ض ـ ــرورة اس ـت ـم ــرار الــدعــم
األم ـي ــرك ــي ل ـل ـع ــراق .وب ـعــد ل ـقــائــه في
مكتبه السفير األمـيــركــي سـتـيــورات

جــونــز ،أف ــاد ب ـيــان ص ــادر عــن مكتب
الـجـبــوري ،بــأنــه أثـنــى «عـلــى أي دعم
ي ـصــب ف ــي إس ـن ــاد الـ ـق ــوات الـعــراقـيــة
باملعلومات االستخبارية واإلسناد
الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــوي والـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدري ـ ـ ــب والـ ـتـ ـسـ ـلـ ـي ــح
وضـ ـ ـ ـ ـ ــرورة اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار ه ـ ـ ــذا الـ ــدعـ ــم،
والسـ ـيـ ـم ــا فـ ــي م ـح ــاف ـظ ـت ــي األنـ ـب ــار
وصالح الدين».
يأتي ذلك فيما أعلن وزير الدفاع خالد
العبيدي ،عقب لقائه في مكتبه أمس
نـظـيــرتــه األمل ــان ـي ــة اورس ـ ــا فــونــديــر،
أنها دعت إلى أن «يكون هناك تعاون
م ـش ـت ــرك فـ ــي ال ـ ـجـ ــوانـ ــب ال ـع ـس ـكــريــة
للقضاء على إرهابيي داع ــش ،لكون
هؤالء اإلرهابيني يمثلون خطرًا على
أوروبا وأملانيا أيضًا».
ميدانيًا ،أعلن قائد «الحشد الشعبي»
ف ــي مـحــافـظــة األن ـب ــار ال ـفــريــق رشـيــد
ف ـل ـيــح ،أمـ ــس ،إن ـش ــاء «قـ ــوة ضــاربــة»
م ــن أب ـن ــاء امل ـحــاف ـظــة ،سـتــوكــل إليها
«مـهـمــات خ ــاص ــة» ،مـشـيـرًا إل ــى أنها
ستكون «فوجًا مرتبطًا بمقر الحشد
ّ
وتعد
الشعبي الرئيسي في األنـبــار،
قـ ــوة ض ــارب ــة ت ـت ـج ــاوز  500عـنـصــر

مــن أبـنــاء األن ـبــار» .وأوض ــح فليح أن
«ه ــذا ال ـف ــوج س ــوف ُيـنـشــأ م ــن خــال
سـ ـح ــب قـ ـ ـ ــوات م ـ ــن ج ـم ـي ــع األفـ ـ ـ ــواج
فـ ــي الـ ـحـ ـش ــد ،الـ ـت ــي ج ـ ــرى تــدري ـب ـهــا
وتسليحها وتجهيزها» ،الفتًا إلى أن
«التحالف الدولي مستمر في تدريب
عناصر الحشد الشعبي من عشائر
ً
األنبار ،فضال عن تقديم التجهيزات
العسكرية وبعض األسلحة».
مــن ناحية أخ ــرى ،أكــد فليح أن عدد
أبناء املحافظة املنضمني لـ«الحشد»
يبلغ  8000مقاتل ،موضحًا أن «هؤالء
موجودون في جميع مناطق األنبار
الخاضعة لسيطرة الـقــوات األمنية،
ومنها حديثة والبغدادي والعامرية
والخالدية والحبانية والكرمة».
وف ـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،أع ـ ـلـ ــن نـ ــائـ ــب ق ــائ ــد
«الحشد الشعبي» في األنبار اللواء
طــارق العسل ،أمــس ،بــدء إنـشــاء قوة
من  1000مقاتل من عشائر الرمادي،
الفتًا إلى أن هذه القوة «ستشارك في
تـحــريــر املــدي ـنــة وم ـســك األرض بعد
التحرير».
(األخبار)

أفادت مصادر
عن تريث
الحكومة
في تطبيق
سلم الرواتب
الجديد
(أ ف ب)
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فلسطين

ّ
نتنياهو يتوعد بتشريد
مئات آالف المقدسيين
عقدت لجنة الخارجية واألمن اإلسرائيلية ،أمس ،جلستها التي أظهر فيها
رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو وجهه اليميني الحقيقي ،إذ طلب
«بيبي» دراسة إمكانية سحب الهوية الزرقاء (بطاقة تعريف شخصية لإلقامة
الدائمة في القدس) من المقدسيين بحجة عدم تطبيقهم القانون
علي حيدر
ربما لم يكشف رئيس حكومة العدو
بنيامني نتنياهو جديدًا عندما أعلن
أم ــام لجنة الـخــارجـيــة واألم ــن ،أمــس،
أن ع ـل ــى إس ــرائـ ـي ــل «فـ ــي هـ ــذا ال ــوق ــت
السيطرة على كل االرض (في الضفة
ال ـغــرب ـيــة) وذل ــك ف ــي امل ــدى امل ـن ـظــور».
قــرن نتنياهو عبارته بتكرار تمسكه
ب ــرف ــض الـ ــدولـ ــة ال ـث ـنــائ ـيــة ال ـقــوم ـيــة.
ّ
وتقصده تسريب األمر
بإعالنه هــذا،
في وسائل اإلعالم ،يكون نتنياهو قد
ّ
وجه رسالة في اتجاهني ،األول داخلي
والـثــانــي تـجــاه السلطة الفلسطينية
التي ال تزال تراهن وتعمل على خيار
تسوية نهائية مع اسرائيل.
داخـلـيــا ،طـمــأن رئـيــس حكومة العدو

أطلق صاروخان من غزة في
اتجاه ّموقع ناحل عوز العسكري
وقد ردت إسرائيل بغارتين
م ـع ـس ـك ــر الـ ـيـ ـم ــن املـ ـتـ ـط ــرف إل ـ ــى أن
حكومته لــن تنسحب مــن الضفة في
املــدى املنظور ،معتبرًا أن االنسحاب
فــي ه ــذه املــرحـلــة الـتــاريـخـيــة ينطوي
ع ـلــى م ـخــاطــر اس ـتــرات ـي ـج ـيــة نتيجة
الـ ـص ــراع ــات امل ـح ـي ـطــة وعـ ـ ــدم ض ـمــان
استقرار االنظمة املــؤيــدة للغرب ،مع
ما قد يترتب على ذلك من سيناريوات
تهدد االمن القومي االسرائيلي.
كذلك أكد نتنياهو ما كشفته تقارير
إعــامـيــة إســرائـيـلـيــة عــن نيته سحب
اإلق ــام ــة مــن املـقــدسـيــن الـقــاطـنــن في
األحـ ـ ـي ـ ــاء الـ ـت ــي ب ـق ـي ــت خـ ـ ــارج جـ ــدار
الفصل العنصري ،إضافة الــى زيــارة
ه ـ ــذه األح ـ ـيـ ــاء ال ـع ــرب ـي ــة فـ ــي ال ـق ــدس
املـ ـحـ ـتـ ـل ــة لـ ـ ــاطـ ـ ــاع عـ ـل ــى مـ ـج ــري ــات
األمــور عن قــرب ،عارضًا على أعضاء
املـجـلــس الـ ـ ــوزاري املـصـغــر مـشــاركـتــه
فــي الــزيــارة التـخــاذ قــرار بشأن إقامة
املقدسيني .وقــدم أمــام أعضاء اللجنة
أس ـلــوبــا إســرائ ـي ـل ـيــا ج ــدي ـدًا ملــواجـهــة
الشبان الفلسطينيني ،بقوله إن لجنة
حكومية تقنية تدرس تطوير تطبيق
ّ
ل ـل ـهــواتــف ال ـن ـقــالــة ي ـمــكــن ك ــل مــواطــن
مــن االت ـصــال على الـفــور بـقــوى األمــن
واإلنـقــاذ اإلسرائيلية في حالة وقوع
حادث «إرهابي».
ه ـكــذا ،يــأتــي تــأكـيــد نتنياهو موقفه،
ب ــدراس ــة س ـحــب االق ــام ــة ال ــدائ ـم ــة من
سكان أحياء القدس الشرقية الواقعة
وراء ال ـجــدار الـفــاصــل ،بمثابة تلويح
بإحدى االوراق الدراماتيكية ملواجهة
الـهـبــة الفلسطينية .وم ــع أن الكشف
ع ــن ذلـ ــك أتـ ــى ب ــال ـت ــزام ــن م ــع االعـ ــان
عن تسوية تهدف الــى احـتــواء غضب
الشارع الفلسطيني ،إال أن إعالنه نيته
سـحــب الجنسية ال ــزرق ــاء رســالــة الــى
ال ــداخــل ،وج ــزء مــن الــرســائــل الــردعـيــة
إزاء الشارع الفلسطيني.
في ما يتعلق بالبعد الداخلي ،يعاني
رئـ ـي ــس حـ ـك ــوم ــة ال ـ ـعـ ــدو مـ ــن ت ــراج ــع
ش ـع ـب ـي ـت ــه ف ـ ــي اس ـ ـت ـ ـطـ ــاعـ ــات ال ـ ـ ــرأي
مل ـص ـل ـحــة وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـســابــق
واليميني املتطرف أفيغدور ليبرمان،
بـ ــاع ـ ـت ـ ـبـ ــاره االك ـ ـ ـفـ ـ ــأ ع ـ ـلـ ــى م ــواجـ ـه ــة
الـتـحــديــات االمـنـيــة إلســرائـيــل .ويريد

ن ـت ـن ـيــاهــو م ــن ت ـســري ـبــه م ــوق ـف ــه ال ــى
االعالم ،وتأكيده أمام لجنة الخارجية
واالم ـ ـ ـ ـ ــن ،الـ ـ ـق ـ ــول إن لـ ــديـ ــه خ ـ ـيـ ــارات
دراماتيكية في مواجهة الفلسطينيني
ً
ومستعد للمبادرة اليها ،أمال بتعزيز
رصيده في الشارع االسرائيلي ،على
قاعدة أن من يدعو الى املزيد من قمع
الـجـمـهــور الفلسطيني يـحـصــل على
أرقام أعلى في االستطالعات.
أمـ ــا فـلـسـطـيـنـيــا ،فـيـخـشــى نـتـنـيــاهــو
عــدم نجاح التسوية التي أعلن عنها
فــي تهدئة ال ـشــارع الفلسطيني ،كما
تــؤكــد االج ـه ــزة االم ـن ـيــة أن ــه حـتــى لو
عــاد ال ـهــدوء فــإن إمكانية تـجــدد مثل
هذه النشاطات ممكنة في أي مرحلة.
ويريد نتنياهو بتلويحه بأحد أشكال
العقاب الجماعي ،ردع الفلسطينيني
بعدما فشلت كل االج ــراءات السابقة
في تحقيق هذه النتيجة.
وكانت صحيفة «هآرتس» قد نشرت
عـلــى صـفـحـتـهــا االول ـ ــى أن نتنياهو
ط ــرح خ ــال إح ــدى جـلـســات املجلس
الـ ــوزاري املـصـغــر ،الـتــي انـعـقــدت قبل
ح ــوال ــى أس ـب ــوع ــن ،ف ـحــص إمـكــانـيــة
س ـح ــب االقـ ــامـ ــة مـ ــن سـ ـك ــان األحـ ـي ــاء
الـفـلـسـطـيـنـيــة ف ــي الـ ـق ــدس ال ـشــرق ـيــة
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الواقعة وراء الـجــدار الفاصل .ونقلت
الـقـنــاة الثانية عــن مـصــادر فــي مكتب
نتنياهو أنه أمر بإجراء نقاش منظم
حـ ــول هـ ــذه ال ـق ـض ـيــة ،مـ ـب ــررًا خـطــوتــه
ب ــأن س ـك ــان ت ـلــك االحـ ـي ــاء ال يـقــومــون
بواجباتهم بينما يتمتعون بالحقوق
ال ـت ــي تـمـنـحـهــا ل ـهــم دول ـ ــة إس ــرائ ـي ــل،
ومشيرًا الــى عــدم تطبيق القانون في
هذه األحياء.
وكشف مصدر شــارك في الجلسة أنه

«ال يــوجــد إج ــراء كـهــذا يتم مــن خالله
س ـح ــب االقـ ــامـ ــة أو امل ــواطـ ـن ــة بـشـكــل
جــارف من آالف الـنــاس» ،فيما وصف
وزراء آخرون شاركوا في الجلسة هذه
الـخـطــوة بأنها «ذات أبـعــاد سياسية
دراماتيكية».
وت ـع ـل ـي ـق ــا عـ ـل ــى م ـ ــا ت ـ ــم تـ ـ ــداولـ ـ ــه عــن
ن ـي ــة إس ــرائـ ـي ــل س ـح ــب ال ـج ـن ـس ـيــة مــن
امل ـقــدس ـيــن ،ش ــدد امل ـت ـحــدث الــرسـمــي
ب ــاس ــم األم ـ ــن الـ ـع ــام ل ــأم ــم امل ـت ـحــدة،

استيفان دوغريك ،أمس ،على «ضرورة
امتناع إسرائيل عن اتخاذ أي إجراءات
أحــاديــة الجانب ،من شأنها أن تؤدي
إلى زيادة حدة التوتر».
على صعيد آخر ،قدمت مدينة الخليل
أم ــس  3ش ـه ــداء ف ــي  6س ــاع ــات ،وهــم
رائ ــد ج ــردات ،وسـعــد األط ــرش ،وإيــاد
جــردات .فقد نفذ الشهيد رائد جردات
عملية طـعــن انـتـقــامــا للشهيدة دانـيــا
ارشيد التي اغتيلت بالقرب من الحرم

مصر

ّ
السيسي يتقمص دور ...رئيس الوزراء
ترأس عبد الفتاح
السيسي اجتماع
حكومة بالده في
قصره الرئاسي .بدا
الرجل كأنه يمارس دور
رئيس الوزراء في إصدار
التعليمات المباشرة
إلى كل وزارة لتدارك
الغضب الشعبي
المتزايد

تـ ـص ــرف ال ــرئـ ـي ــس املـ ـ ـص ـ ــري ،عـبــد
ال ـف ـتــاح الـسـيـســي ،ي ــوم أم ــس ،بما
يظهر أنــه يحمل مسؤولية كاملة
ع ــن ال ـح ـكــومــة ال ـت ــي ق ـبــل يمينها
ال ــدس ـت ــوري ــة ب ـعــد فـضـيـحــة فـســاد
كـ ـبـ ـي ــرة طـ ــاولـ ــت وزارة ال ـ ــزراع ـ ــة.
ف ــاجـ ـتـ ـم ــع ب ـ ــوزرائـ ـ ـه ـ ــا وأعـ ـط ــاه ــم
ال ـت ـع ـل ـي ـم ــات وزارة وزارة ،كــأنــه
رئـ ـي ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء .تـ ــزامـ ــن ذل ـ ــك مــع
اسـ ـتـ ـق ــال ــة مـ ـح ــاف ــظ اإلسـ ـكـ ـن ــدري ــة
بسبب املـطــالـبــات الشعبية بــذلــك،
ج ـ ــراء وف ـ ــاة س ـتــة م ــواط ـن ــن خــال
ب ــداي ــة م ــوس ــم ال ـش ـت ــاء ،ف ـضــا عن
انتقاد سابق وجهه السيسي إلى
املـحــافــظ بسبب مــرافـقــة زوجـتــه له
فــي عــدة مناسبات رسـمـيــة ،وهما
عامالن ّ
سرعا في تلك االستقالة.
وي ـ ـت ـ ـطـ ــابـ ــق الـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــرف الـ ـس ــري ــع
والـ ــافـ ــت لـلـسـيـســي م ــع مـضـمــون
مــا رف ــع إل ـيــه قـبــل أي ــام مــن تـقــاريــر
أمنية (راجــع عــدد أمــس) تفيد بأن
ح ـج ــم ال ـغ ـض ــب ال ـش ـع ـب ــي ي ـتــزايــد
وكذلك الوقفات االحتجاجية ،كما
أشـ ـ ــارت إلـ ــى أن ع ـل ـيــه أال يتمسك
بــالـحـكــومــة الـحــالـيــة بـعــد انتخاب
البرملان ،ألنه بالنسبة إلى الشعب
مـســؤول عــن تصرفاتها كــافــة ،وأن
عليه ت ــرك ال ـبــرملــان يــؤلــف حكومة
جديدة .وإلى حني تحقق ذلك ،عمل
السيسي على إدارة دفــة االجتماع
الوزاري األخير.
ووفق ما ورد فإن الرئيس املصري
ط ـ ــال ـ ــب ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة بـ ـ ـ ــأن «ت ـش ـه ــد
اسـتــراتـيـجـيــة عـمـلـهــا م ــع مختلف
األزم ــات تغييرًا نوعيًا» ،وذلــك من

أجل التحسب لألزمات واالستعداد
ً
لها قبل وقوعها بما يضمن تعامال
أفضل وإدارة جيدة لألزمة تحول
دون وقوع الخسائر ،وال سيما في
أرواح املواطنني.
وقـ ـ ـ ــال املـ ـتـ ـح ــدث ال ــرسـ ـم ــي ب ــاس ــم
الــرئــاســة ،السفير عــاء يــوســف ،إن
الـسـيـســي نــاقــش فــي اجـتـمــاعــه مع
م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ب ـك ــام ــل تـشـكـيـلــه

ُ
طلب من الحكومة
تغيير استراتيجية
عملها مع األزمات

ف ــي قـصــر االت ـح ــادي ــة ع ــدة قضايا
ف ــي م ـقــدم ـت ـهــا «ت ـع ــام ــل الـحـكــومــة
مــع تــداع ـيــات أم ـطــار اإلسـكـنــدريــة،
ومناقشة صــرف تعويضات ألسر
ال ـض ـحــايــا وأه ـم ـيــة تـنـفـيــذ أع ـمــال
امل ـ ــراجـ ـ ـع ـ ــة وال ـ ـص ـ ـيـ ــانـ ــة ال ـ ــدوري ـ ــة
ل ـ ـل ـ ـمـ ــرافـ ــق» ،كـ ـم ــا شـ ـم ــل ال ـن ـق ــاش
«ت ـط ــوي ــر ق ـط ــاع ال ـت ـع ـل ـيــم وض ـبــط
األسعار للسلع الغذائية ولللحوم
ول ـ ـ ــأدوي ـ ـ ــة ،وأوضـ ـ ـ ـ ــاع امل ـص ــري ــن
فــي ال ـخــارج وط ــرق االس ـت ـفــادة من

خ ـبــرات ـهــم» ،وه ــي ال ـن ـقــاط نفسها
التي أشارت إليها التقارير األمنية
السابقة.
فــي املـقــابــل ،ح ــاول رئـيــس ال ــوزراء،
شريف إسماعيل ،شرح أن استمرار
مياه األمطار في الهطول ملدة تسع
ـات «ب ـم ـعــدالت غـيــر مسبوقة
ســاعـ ً
وخاصة من التاسعة صباحًا حتى
الثانية عشرة ظهرًا» ،تسبب في ما
جرى ،لكن السيسي أكد أنه يتعني
الـتـحـســب ملـثــل ه ــذه الـ ـظ ــروف ،في
املحافظات الساحلية.
ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه ،ت ـق ــول م ـصــادر
ص ـحــاف ـيــة وم ـح ـل ـيــة إن الـسـيـســي
س ـي ـجــري ت ـعــديــات ع ـلــى ع ــدد من
املـشــروعــات الـكـبــرى الـتــي لــم تفلح
الــوزارات املعنية في إتمامها حتى
اآلن ،بل إنه سيسعى إلى متابعتها
بنفسه كما فعل فــي مـشــروع قناة
ال ـ ـسـ ــويـ ــس الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة ،كـ ـم ــا ج ــدد
طلبه للجهات األمنية والسيادية
بـ ـ ـت ـ ــزوي ـ ــده بـ ـتـ ـق ــاري ــر أسـ ـب ــوعـ ـي ــة،
واالهتمام بمحاربة قضايا الفساد
عبر تعزيز دور األجـهــزة الرقابية
وأحكام القضاء.
ف ــي غ ـضــون ذلـ ــك ،أص ـ ــدرت «هـيـئــة
قـ ـن ــاة الـ ـس ــوي ــس» ،أمـ ـ ــس ،ب ـيــانــات
عـ ــن إي ـ ـ ـ ـ ــرادات ال ـ ـبـ ــاد مـ ــن ال ـق ـن ــاة،
ظهر فيها مستوى انـخـفــاض إلى
 448.8م ـل ـي ــون دوالر فـ ــي أي ـل ــول
املاضي مقارنة ب ــ 462.1مليون في
آب املــاضــي .ويعني هــذا انخفاض
إيــرادات البالد من العملة الصعبة
ً
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـ ـعـ ــانـ ــي ف ـ ـقـ ــدان ـ ـهـ ــا أص ـ ـ ــا
بـ ــ 68.8مليون دوالر فــي الشهرين
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هكذا ساعد «الموساد» على تقسيم السودان
يحيى دبوق

االب ــراه ـي ـم ــي وهـ ــي ف ــي طــري ـق ـهــا الــى
جــامـعـتـهــا .وف ــي وق ــت الحـ ــق ،أطـلـقــت
شرطة العدو النار على الشهيد سعد
األطـ ـ ــرش ف ــي ال ـخ ـل ـيــل ،ومـ ـس ـ ً
ـاء أعـلــن
استشهاد إي ــاد ج ــردات بعد إصابته
برصاصة في رأسه .على صعيد آخر،
ً
وع ـمــا بــاالتـفــاق الشفهي بــن االردن
وإس ــرائـ ـي ــل ،ح ــاول ــت دائـ ـ ــرة االوق ـ ــاف
االسالمية تركيب كاميرات مراقبة في
املسجد االقصى ،إال أن شرطة العدو،

وبحسب بيان لألوقاف« ،منعت وضع
كــامـيــرات مــراقـبــة فــي املـسـجــد بالرغم
من إعالن إسرائيل موافقتها على هذه
الخطوة».
الــى ذل ــك ،أطـلــق صــاروخــان مــن قطاع
غـ ـ ــزة فـ ــي ات ـ ـجـ ــاه مـ ــوقـ ــع نـ ــاحـ ــل ع ـّـوز
العسكري ،وقــد ّ
ردت إسرائيل بشنها
غ ـ ــارت ـ ــن عـ ـل ــى ب ـ ـ ــرج اإلرسـ ـ ـ ـ ـ ــال ش ــرق
املـ ـ ـغ ـ ــازي ،وب ـ ــرج اإلرس ـ ـ ـ ــال فـ ــي أرض
املطار شرق رفح.

سـمـحــت الــرقــابــة الـعـسـكــريــة ف ــي تل
أب ـ ـيـ ــب ب ـ ـصـ ــدور ك ـ ـتـ ــاب إس ــرائ ـي ـل ــي
جــديــد ،تـضـمــن تـفــاصـيــل عــن تدخل
جـ ـه ــاز االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات وال ـع ـم ـل ـيــات
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة «امل ـ ـ ــوس ـ ـ ــاد» ف ـ ــي ع ـم ـل ـيــة
تـ ـقـ ـسـ ـي ــم الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــودان وب ـ ـ ـنـ ـ ــاء ال ـ ـقـ ــوة
ال ـع ـس ـك ــري ــة واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ل ــدول ــة
االنفصاليني في الجنوب.
والـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــاب ،تـ ـح ــت عـ ـ ـن ـ ــوان «م ـه ـم ــة
املوساد في جنوب السودان» ،الذي
ن ـشــر م ــوق ــع «مـ ـي ــدا» ال ـع ـب ــري أمــس
خ ــاص ــة ع ـن ــه ،ي ـ ــؤرخ ل ـ ــدور ضــابــط
فــي «امل ــوس ــاد» ،داف ـيــد بــن عــوزئـيــل،
في تدريب االنفصاليني وتوجيههم
وتـسـلـيـحـهــم ،مـنــذ سـتـيـنـيــات الـقــرن
ً
املــاضــي ،وص ــوال إلــى «استقاللهم»
فـ ــي عـ ـ ــام  ،2011األم ـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي ي ـع ـ ّـد
«إنـجــازًا إسرائيليًا ونجاحًا خاصًا
للموساد».
امل ــوق ــع ذك ـ ــر أن إس ــرائـ ـي ــل رأت فــي
ال ـ ـسـ ــودان «عـ ـق ــدة ش ــائ ـك ــة» تـتـطـلــب
عالجًا خاصًا ،وباألخص أنه يتشكل
م ـ ــن ديـ ـ ــانـ ـ ــات وإث ـ ـن ـ ـيـ ــات مـ ـتـ ـع ــددة،
موزعة بني الشمال العربي واملسلم،
والـ ـجـ ـن ــوب امل ـس ـي ـح ــي ،األمـ ـ ــر ال ــذي
يسهل عملية تقسيمه .بل إن رئيسة
الوزراء اإلسرائيلية السابقة ،غولدا
مائير ،قــررت العمل على هــذا البلد
واملــوافـقــة على طلب املـســاعــدة التي
تقدم بها الجنوبيون إلــى تــل أبيب
فــي الستينيات ،وهــو املسعى الــذي
تكلل بالنجاح بعد أربعة عقود.
ويـ ـ ـ ــرد ف ـ ــي الـ ـكـ ـت ــاب ت ــوثـ ـي ــق ل ـك ــام
سفير جنوب السودان في إسرائيل
لــدى تقديم أوراق اعتماده للرئيس
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي ،رؤف ـ ـ ــن ريـ ـفـ ـل ــن ،فــي
كـ ــانـ ــون األول مـ ــن ال ـ ـعـ ــام امل ــاض ــي،

ويؤكد فيه أن «جنوب السودان أقيم
بفضلكم ،ولقد ولد الجنوب بفضل
دولة إسرائيل والجنرال جون».
والـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــرال ج ـ ـ ـ ــون ،وف ـ ـ ــق الـ ـكـ ـت ــاب،
ه ـ ــو االس ـ ـ ـ ــم امل ـ ـ ـعـ ـ ــروف ل ـ ـ ـ ـ «ط ـ ـ ــرزان»
ف ــي ال ـ ـسـ ــودان ،دافـ ـي ــد ب ــن عــوزئ ـيــل،
«الشخص الذي ّأسس جيش جنوب
الـ ـ ـس ـ ــودان وأش ـ ـ ــرف ع ـل ــى تـسـلـيـحــه
وتدريبه».
وح ـ ـ ــول األسـ ـ ـب ـ ــاب الـ ـت ــي دفـ ـع ــت تــل
أبـ ـ ـي ـ ــب إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـع ـ ـمـ ــل ع ـ ـلـ ــى ت ـق ـس ـيــم
الـســودان وتقديم الـعــون واملساعدة
واملشورة لالنفصاليني ،لفت املوقع
إل ـ ــى أن إس ــرائـ ـي ــل أرادت أن ت ـعــزز
ع ــاق ــات ـه ــا بـ ـ ــدول م ـح ـي ـطــة ب ــال ــدول
ال ـع ــرب ـي ــة ،وت ـش ـم ــل (آن ـ ـ ـ ــذاك) تــرك ـيــا
وإي ــران وإثـيــوبـيــا وكـيـنـيــا ،بإضافة
جنوب السودان إلى هذه الدول ،أما
الـسـبــب ال ـثــانــي ،فـهــو مـنــع الـتــرابــط
ب ــن وحـ ـ ــدات ال ـج ـي ـشــن ال ـس ــودان ــي
واملصري.
ويؤكد الكتاب أن حركة «االنيانيا»
االنـفـصــالـيــة تـ ّ
ـأسـســت خــال الـحــرب
األه ـل ـيــة ال ـس ــودان ـي ــة األولـ ـ ــى1955 ،
ـ ـ  ،1972وتـحــولــت الحـقــا إلــى جيش
قـ ـ ـ ــوي بـ ـفـ ـض ــل ث ـ ــاث ـ ــة مـ ـ ــن ضـ ـب ــاط

كانت إسرائيل ترفض
ترابط وحدات الجيشين
السوداني والمصري

«امل ــوس ــاد» ،فــي مقدمتهم «ط ــرزان»
ال ـ ــذي ل ــه دور م ـهــم ج ـ ـدًا ف ــي تـقــديــم
امل ـ ـشـ ــورة ال ـع ـس ـك ــري ــة والـتـنـظـيـمـيــة
لــان ـف ـصــال ـيــن ،إلـ ــى ج ــان ــب ضــابــط
آخـ ــر ه ــو إي ـل ــي ك ــوه ــن ،ال ـ ــذي عـمــل
مـسـتـشــارًا سـيــاسـيــا لــانـفـصــالـيــن،
وضابط ثالث باسم «تشارلي».
وب ـ ـشـ ــأن ال ـ ـ ـ ــدور ال ـ ـ ــذي اضـ ـطـ ـل ــع بــه
الـ ـضـ ـب ــاط الـ ـث ــاث ــة ،ك ـش ــف ال ـك ـت ــاب
أن ـ ـ ـهـ ـ ــم درب ـ ـ ـ ـ ـ ــوا ال ـ ـج ـ ـنـ ــوب ـ ـيـ ــن ع ـل ــى
كـيـفـيــة تــأسـيــس الـجـيــش وتقسيمه
إلـ ـ ـ ــى وحـ ـ ـ ـ ـ ــدات ع ـ ـس ـ ـكـ ــريـ ــة ،إضـ ــافـ ــة
إلـ ــى ت ــزوي ــده ــم ب ــاألس ـل ـح ــة .و«م ـنــذ
الستينيات ،استمر الدعم العسكري
ون ـقــل األس ـل ـحــة واملـ ـع ــدات الـحــربـيــة
مــن إســرائـيــل إل ــى جـنــوب ال ـســودان،
وهـ ـ ـ ـ ــذه األس ـ ـل ـ ـحـ ــة شـ ـمـ ـل ــت ب ـ ـنـ ــادق
ورشــاشــات وقـنــابــل يــدويــة وألغامًا
وصواريخ مضادة للدروع وأجهزة
اتـ ـص ــاالت ،وأي ـض ــا ألـبـســة عسكرية
ه ــي ف ــي مـعـظـمـهــا غ ـنــائــم م ــن حــرب
األي ــام الستة مــن الجيشني املصري
والسوري ،عام .»1967
ويروي الكتاب الكثير من التفاصيل
ال ـت ــي ش ـهــدت ـهــا ال ـس ـن ــوات ال ـتــال ـيــة،
ً
وصــوال إلى  ،2011حينما تم إعالن
انفصال جنوب السودان.
ويــؤكــد أن رئـيــس جـنــوب ال ـســودان،
سـيـلـفــا ك ـيــر م ـي ــاردي ــت ،يــذكــر جـيـدًا
ال ــدع ــم اإلس ــرائ ـي ـل ــي ط ـ ــوال ال ـع ـقــود
املاضية ،بل ّ
وجه دعوة إلى «طرزان»
لزيارة بالده بعد إعالن انفصاله عن
السودان ،واستقبله ّ
وكرمه بصورة
خاصة جدًا في القصر الرئاسي ،بل
أرس ــل رســالــة إلــى رئـيــس الحكومة،
بنيامني نـتـنـيــاهــو ،أش ــار فيها إلــى
أن ـ ــه ع ـ ـ ّـن الـ ـجـ ـن ــرال «ج ـ ـ ــون» م ــوف ـدًا
ً
وم ـم ـث ــا شـخـصـيــا خ ــاص ــا ع ـنــه فــي
إسرائيل.

مساهمة أميركية معلنة
في النووي اإلسرائيلي
املاضيني ،مقارنة باملدة نفسها من
العام املاضي ،كما أظهرت بيانات
الـهـيـئــة ال ـت ــي غ ــاب ــت ل ـثــاثــة أشـهــر
ع ـلــى غ ـيــر الـ ـع ــادة ،أن ع ــدد الـسـفــن
املــارة في أيلول انخفض إلى 1515
سفينة مـقــارنــة بـ ــ 1585سفينة في
الشهر السابق.
وعلى صعيد العملية االنتخابية،
انطلقت مساء أمس عملية تصويت
امل ـ ـص ـ ــري ـ ــن ف ـ ـ ــي جـ ـ ــولـ ـ ــة اإلعـ ـ ـ ـ ـ ــادة
للمرحلة األول ــى فــي ال ـخــارج ،على
أن تنتهي ال ـيــوم ،فــي الــوقــت نفسه
الـ ـ ــذي تـ ـب ــدأ ف ـي ــه اإلع ـ ـ ـ ــادة لـلـجــولــة
عينها داخــل الـبــاد .وبينما يدلي
امل ـ ـصـ ــريـ ــون ب ــأص ــواتـ ـه ــم فـ ــي 139
سفارة وقنصلية مصرية ،لم يجر
االق ـتــراع فــي أرب ــع دول هــي سوريا
واليمن وليبيا وإفريقيا الوسطى
إثر األوضاع األمنية فيها.
في قضية أخرى ،نقل مصدر أمني
فــي وزارة الــداخـلـيــة لــوكــالــة «أنـبــاء
ال ـش ــرق األوس ـ ــط» الــرسـمـيــة نـجــاح
األج ـهــزة األمـنـيــة فــي إلـقــاء القبض
عـلــى حـســن إبــراه ـيــم ،وه ــو األمــن
ال ـع ــام ل ـحــزب «ال ـحــريــة وال ـع ــدال ــة»،
الذراع السياسية املحلولة لجماعة
«اإلخـ ـ ـ ـ ـ ــوان املـ ـسـ ـلـ ـم ــن» ،وب ــرف ـق ـت ــه
شـ ـخ ــص يـ ــدعـ ــى الـ ــرفـ ــاعـ ــي ح ـس ــن.
وأوض ـ ـ ـ ــح امل ـ ـصـ ــدر أن دوري ـ ـ ـ ــة مــن
«ق ـط ــاع األمـ ــن الــوط ـنــي وامل ــرك ــزي»
دهـ ـم ــت مـ ـك ــان اخـ ـتـ ـب ــاء امل ـت ـه ـمــن،
واعترفا بأنهما كــان في طريقهما
لـلـهــرب خ ــارج ال ـبــاد عـبــر الـحــدود
املصرية ـ الليبية.
(األخبار)

بعد سنوات من املراوحة األميركية بشأن
ال ـبــرنــامــج ال ـن ــووي اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،واف ـقــت
ال ــوالي ــات املـتـحــدة عـلــى ال ـتـعــاون العلني
مع إسرائيل في «املجال النووي املدني»،
في ما يبدو أنه جزء من املراضاة املنوي
ال ـت ـع ــام ــل ب ـه ــا م ــع ت ــل أبـ ـي ــب ف ــي أع ـق ــاب
االت ـفــاق الـنــووي الــدولــي مــع إي ــران ،علما
بأن إسرائيل لم توقع معاهدة حظر نشر
السالح النووي بعد.
وأع ـل ـن ــت وزارة ال ـط ــاق ــة األم ـيــرك ـيــة هــذا
الـتـعــاون األسـبــوع املــاضــي ،لكن صحيفة
«ه ــآرت ــس» اإلســرائ ـي ـل ـيــة ،ذك ــرت أم ــس أن
ه ـ ــذا املـ ــوقـ ــف «ي ـم ـث ــل ت ـغ ـي ـي ــرا م ـه ـم ــا فــي
ال ـس ـي ــاس ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة تـ ـج ــاه ال ـب ــرن ــام ــج
النووي اإلسرائيلي».
وب ـس ـب ــب امـ ـتـ ـن ــاع إس ــرائـ ـي ــل عـ ــن تــوق ـيــع
معاهدة حظر نشر السالح الـنــووي ،فإن
مفاعل ديمونا ال يخضع لرقابة اللجنة
الدولية للطاقة الذرية ،لكن اإلسرائيليني
يـ ـق ــول ــون إن املـ ـنـ ـش ــأة الـ ـن ــووي ــة «ن ــاح ــال
شــوريــك» تخضع لــرقــابــة تـطــوعـيــة وغير
رسمية.
وب ــال ـع ـم ــوم ،ف ــإن ال ـت ـع ــاون ب ــن أي دول ــة
وأخ ـ ـ ـ ــرى فـ ــي م ـ ـجـ ــال الـ ـتـ ـط ــوي ــر ال ـ ـنـ ــووي
أله ـ ــداف مــدن ـيــة مـ ـش ــروط ب ــااللـ ـت ــزام بــأن
برنامجًا كـهــذا غايته سلمية ال مــن أجل
تـ ـط ــوي ــر سـ ـ ــاح ن ـ ـ ـ ــووي ،وبـ ـسـ ـب ــب رف ــض
إســرائـيــل إمــاطــة الـلـثــام عــن التعتيم على
برنامجها النووي وترسانتها النووية،
فإنها لم تحظ في املاضي بتعاون رسمي
من جانب دول ،على األقل بصورة معلنة.
وذكـ ـ ـ ـ ــرت الـ ـصـ ـحـ ـيـ ـف ــة أن ب ـ ــن ال ـ ــوالي ـ ــات
املـتـحــدة وإســرائـيــل عــاقــات طويلة األمــد
ف ــي امل ـج ــال الـ ـن ــووي ،ف ـقــد زودت أمـيــركــا
إسرائيل بمفاعل «ناحال شوريك» الذي
ي ـقــال أن ــه يـسـتـخــدم ل ــأب ـح ــاث .وف ــي عــام
 2008توصلت الدولتان إلى اتفاق يقضي

ب ـت ـس ـل ـيــم أم ـي ــرك ــا ق ـض ـب ــان ال ــوق ــود
ال ـن ــووي املـسـتـخــدمــة كــافــة تمهيدا
إلغالق «ناحال شوريك» في .2018
وب ـ ــرغ ـ ــم أن الـ ــرئ ـ ـيـ ــس األم ـ ـيـ ــركـ ــي،
ب ـ ـ ـ ــاراك أوبـ ـ ــامـ ـ ــا ،طـ ــالـ ــب إس ــرائـ ـي ــل
ب ـ ـتـ ــوق ـ ـيـ ــع م ـ ـ ـعـ ـ ــاهـ ـ ــدة حـ ـ ـظ ـ ــر ن ـش ــر
ال ـ ـ ـسـ ـ ــاح ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــووي ،ل ـ ـكـ ــن اإلدارة
األمـيــركـيــة لــم تـعــد تـطــالـبـهــا بــذلــك،
بعد رفضها توقيع املـعــاهــدة التي
تـعـنــي إخ ـضــاع مـنـشــآتـهــا الـنــوويــة
للمراقبة الدولية.
وجـ ـ ـ ـ ــرى الـ ـ ـت ـ ــوص ـ ــل إل ـ ـ ـ ــى االت ـ ـف ـ ــاق
بـشــأن هــذا الـتـعــاون ال ـنــووي خــال
زي ـ ــارة وزيـ ــر ال ـط ــاق ــة اإلس ــرائ ـي ـل ــي،

يــوفــال شطاينيتس ،إلــى واشنطن
األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع املـ ـ ــاضـ ـ ــي .ووفـ ـ ـ ــق ب ـي ــان
صادر عن وزارة الطاقة األميركية،
ف ــإن ال ـحــوار «يـشـمــل ت ـبــادل طــواقــم
وم ـبــاح ـثــات ح ــول ال ـغ ــاز الـطـبـيـعــي
وأمـ ـ ــن ال ـس ــاي ـب ــر والـ ـط ــاق ــة امل ــائ ـي ــة
والطاقة النووية املدنية واألبحاث
والتطوير».
ف ــي غـ ـض ــون ذلـ ـ ــك ،ن ـق ـل ــت صـحـيـفــة
«إس ــرائ ـي ــل ال ـي ــوم» أن وزي ــر األم ــن،
موشيه يعلون ،غادر متوجها إلى
الــواليــات املـتـحــدة ،حيث سيجتمع
بـ ـ ـنـ ـ ـظـ ـ ـي ـ ــره األم ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــي ،اش ـ ـ ـتـ ـ ــون
ك ـ ــارت ـ ــر ،ويـ ـنـ ــاقـ ــش مـ ـع ــه «م ـس ــائ ــل

قال يعلون قبيل لقائه كارتر إن زيارته ستناقش تدعيم الجيش اإلسرائيلي (األخبار)

إس ـتــرات ـي ـج ـيــة تـتـعـلــق بــال ـت ـطــورات
في الشرق األوســط» .وقــال يعلون،
ق ـب ــل مـ ـغ ــادرت ــه ،إن «ه ـ ــذه ال ــزي ــارة
ب ــالـ ـغ ــة األهـ ـمـ ـي ــة ألنـ ـه ــا س ـت ـنــاقــش
عـمـلـيــة تــدع ـيــم ق ــوة ال ـج ـيــش خــال
العقد القريب».
ومـ ـ ـ ــن بـ ـ ــن ال ـ ـق ـ ـضـ ــايـ ــا ال ــرئـ ـيـ ـسـ ـي ــة
الـ ـت ــي س ـت ـط ــرح خـ ــال املـ ـح ــادث ــات،
كـ ـم ــا أوردت الـ ـصـ ـحـ ـيـ ـف ــة ،م ـس ــأل ــة
الـ ـتـ ـع ــوي ــض األم ـ ـيـ ــركـ ــي إلس ــرائـ ـي ــل
فــي أع ـقــاب االت ـف ــاق ال ـن ــووي .وهـنــا
ت ـح ــدي ــدًا قـ ــال ي ـع ـل ــون« :س ـن ـت ـحــدث
أوال عــن ال ـقــدرات املـطـلــوبــة لتقديم
رد على التهديدات ،وبعد ذلك فقط
سنترجمها إلى معان اقتصادية».
كـ ــذلـ ــك قـ ــالـ ــت «ه ـ ـ ــآرت ـ ـ ــس» إن ـ ـ ــه فــي
ال ــزي ــارة سـيـبـحــث ال ــوزي ــران حـجــم
حــزمــة امل ـســاعــدات الـعـسـكــريــة الـتــي
ستمنحها أمـيــركــا إلســرائ ـيــل ،كما
ق ــال ــت فـ ــي وق ـ ــت سـ ــابـ ــق ،إن حـجــم
املـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــدات األم ـ ـن ـ ـيـ ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة
إلسرائيل سيرتفع إلى مليار دوالر
فــي الـعــام الــواحــد .كــذلــك فــإن زيــارة
ي ـع ـل ــون س ـت ـك ــون ت ـم ـه ـي ــدا ل ــزي ــارة
رئ ـ ـيـ ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة،
بـنـيــامــن نـتـنـيــاهــو ،ل ـل ـقــاء أوب ــام ــا،
الشهر املقبل.
وق ـبــل ن ـحــو أس ـبــوعــن ،أك ــد رئـيــس
ه ـي ـئ ــة أرك ـ ـ ــان ال ـج ـي ــش األمـ ـي ــرك ــي،
جوزيف دانفورد ،خالل لقاء جمعه
مع يعالون أن العالقات العسكرية
اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة ـ ـ ـ األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ،غ ـيــر
مـتـعـلـقــة بــال ـعــاقــات الــدبـلــومــاسـيــة
بني البلدين ،وأنها ستبقى عالقات
متينة .
(األخبار)
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«بالك ووتر» في عدن 800 :كولومبي لمؤازرة اإلمارات

ّ
في ظل خروج الوضع في عدن عن
سيطرة القوات االماراتية العاجزة عن
حكم المدينة الجنوبية مع انتشار تنظيمي
«القاعدة» و"داعش» ،برزت أنباء عن نية أبو
ظبي «استئجار» قوة كولومبية لدعمها
وللوقوف ضد أي ّ
تحرك مناهض للوجود
االماراتي في الجنوب
صنعاء ــ علي جاحز

ف ـي ـم ــا تـ ـت ــده ــور االوض ـ ـ ـ ـ ــاع فـ ــي ع ــدن
بسرعة كبيرة مع انتشار التنظيمات
امل ـ ـت ـ ـطـ ــرفـ ــة ،تـ ـ ـ ـ ــزداد الـ ـ ـتـ ـ ـس ـ ــاؤالت عــن
التدابير التي ستتخذها قــوات الغزو
ملـ ـح ــاول ــة اسـ ـتـ ـع ــادة ال ـس ـي ـط ــرة عـلــى
ّ
ال ــوض ــع ،ف ــي ظ ــل ع ـجــزهــا ع ــن تــأمــن
املــدي ـنــة وحـكـمـهــا كـمــا ك ــان مـفـتــرضــا.
وب ــرز فــي الـيــومــن املــاضـيــن ،فــي هذا
املـ ـج ــال ،ح ــدي ــث ع ــن ت ـعــاقــد االمـ ـ ــارات
مع قــوات كولومبية لدخول عــدن إلى
جانب القوات اإلماراتية والسودانية.
وعلمت «األخبار» أن اإلمارات تعاقدت
مــع شــركــة «ب ــاك ووت ــر» املـسـ ّـجـلــة في
أبـ ــو ظ ـبــي ت ـحــت اسـ ــم (Reflex( »R2
 »Responsesالس ـ ـت ـ ـقـ ــدام قـ ـ ـ ــوات مــن
املـ ــرتـ ــزقـ ــة الـ ــذيـ ــن ت ـج ـن ــده ــم ال ـش ــرك ــة

أميركيون مختطفون
في اليمن
أكدت مصادر دبلوماسية لـ«األخبار» وجود أميركيني
مـحـتـجــزيــن ف ــي ال ـي ـمــن ،م ـش ـيــرة إل ــى أن املختطفني
يتبعون ألجهزة أمنية أميركية.
وفيما رفضت املصادر الكشف عن عدد املختطفني،
أكــدت أن احتجازهم حــدث أخـيـرًا ،وأن الـتـفــاوض مع
الطرف املحتجز جار بطرق مختلفة.
(األخبار)

ليشاركوا في عمليات قوات «التحالف»
ف ــي ع ــدن .وك ــان مــوقــع رادي ـ ـ ــو»»RCN
الـكــولــومـبــي ،قــد ذكــر أن « 800عنصر
من الجيش الكولومبي السابق سوف
ي ـخــدمــون ف ــي الـيـمــن بـعــد اجـتـيــازهــم
عـمـلـيــة اخ ـت ـبــار ص ــارم ــة» ،الف ـتــا «أن ــه
مع نهاية شهر تشرين االول الحالي
سيكونون ضمن ق ــوات التحالف في
مدينة عــدن» .ومن جهته ،أفــاد رئيس
جمعية الـضـبــاط املـتـقــاعــديــن للقوات
ّ
املسلحة الكولومبية «أكــور» ،الجنرال
املتقاعد خايمي رويــز ،في مقابلة مع
اإلذاعة نفسها ،أن «األمر ليس جديدًا،
ف ـه ــم أرسـ ـل ــوا جـ ـن ــودًا س ــاب ـق ــن مـ ــرارًا
وتكرارًا إلى بلدان اخرى» ،مشيرًا إلى
أن االت ـفــاق أب ــرم بـعـيـدًا عــن السلطات
الكولومبية.
وبــرغــم نفي قـيــادة املنطقة العسكرية
ال ـي ـم ـن ـيــة ال ــرابـ ـع ــة ف ــي ع ـ ــدن ،امل ــؤي ــدة
للتحالف ،هذا األمر ،ذكرت املعلومات
أن صــاحــب ال ـشــركــة ال ـقــاب ـضــة «ب ــاك
ووتــر» هو أميركي الجنسية ُ
ويدعى
إري ـ ــك بــري ـنــس كـ ــان ي ـع ـمــل ف ــي ســاح
البحرية سابقًا وهو صديق شخصي
لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد ،وأن
اإلمــارات كانت قد دفعت للشركة 529
مليون دوالر لبناء جيش خــاص من
ّ
املرتزقة كلهم من كولومبيا وصربيا
وجـ ـن ــوب أف ــري ـق ـي ــا عـ ــام  ،2011أث ـن ــاء
ازديــاد مخاوفها من تنظيم «اإلخــوان
املـ ـسـ ـلـ ـم ــن» خ ـ ـ ــال مـ ــوجـ ــة «ال ــربـ ـي ــع
ال ـعــربــي» .وتـشـيــر املـعـلــومــات إل ــى أن
ب ــن زاي ـ ــد وب ـح ـكــم عــاق ـتــه بــال ـشــركــة،
ف ــإن ــه ي ـن ــوي االمـ ـس ــاك ب ــزم ــام الــوضــع
األمـنــي والعسكري فــي عــدن عبر تلك
القوات املتخصصة في قمع أي تحرك
م ـنــاهــض ل ـلــوجــود اإلمـ ــاراتـ ــي ه ـنــاك.
وبحسب املـعـلــومــات ،فــإن رئـيــس فرع
الشركة في اإلمارات هو مايكل رومي،
وه ــي ت ـت ـعــاقــد ع ـبــر ال ـف ــرع م ــع شــركــة
م ــن ج ـن ــوب أفــري ـق ـيــا مـتـخـصـصــة في
األم ــن والـجـيــوش مــن املــرتــزقــة اسمها
« .»executive outcomesوكشف رويز
أن ال ـقــوات امل ـنــوي إرســال ـهــا ال ــى عــدن
«سـتـكــون تـحــت قـيــادة دول ــة اإلم ــارات
بدعم من السعودية» .وكانت وسائل
اعــام كولومبية قد تحدثت في وقت

ال يبدو أن القوات السودانية التي وصلت إلى عدن قد حققت أي خرق على المستوى األمني (أ ف ب)
ُ
سابق عن أنه قد أرســل فوج ّأولــي من
تلك الـقــوات وقــوامــه عـشــرات املقاتلني
الذين ال يتجاوزون املئة مقاتل خالل
األســابـيــع املاضية إلــى عــدن بمالبس
عسكرية سـعــوديــة .وبـحـســب االع ــام
ال ـك ــول ــوم ـب ــي ،ف ــإن ــه «م ـ ــن امل ـت ــوق ــع أن
يلتحق بهم آخرون خالل األيام املقبلة
للمشاركة في اقتحام صنعاء».
وكانت وسائل إعالمية موريتانية قد
تـحــدثــت األس ـبــوع املــاضــي عــن توجه
ح ـك ــوم ــي إلرسـ ـ ـ ــال قـ ـ ــوات إل ـ ــى ال ـي ـمــن
ل ـل ـق ـتــال ف ــي ص ـف ــوف ال ـت ـحــالــف ال ــذي
تـ ـق ــوده ال ـس ـع ــودي ــة .ون ـف ــى امل ـت ـحــدث
ب ــاســم ال ـح ـكــومــة املــوري ـتــان ـيــة محمد

األمني ولد الشيخ وجود اي معلومات
رسمية عن إرسال جنود موريتانيني
إلى اليمن.
م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،ال ي ـب ــدو أن ال ـق ــوات
الـ ـس ــودانـ ـي ــة الـ ـت ــي وصـ ـل ــت إلـ ــى ع ــدن
ق ـب ــل أس ـب ــوع ــن ق ــد ح ـق ـقــت أي خ ــرق
على املستوى األمـنــي ،وخصوصًا أن
«الـقــاعــدة» و»داع ــش» أحكما القبضة
على عدن باعتراف إعالم العدوان أول
من أمــس ،أو على املستوى العسكري
وال سيما أن حديثًا واسعًا كان يتردد
عــن أنــه مــن ضمن مهماتها االلتحاق
بجبهة تعز دعمًا ملسلحي «القاعدة»
و»اإلص ـ ـ ـ ـ ـ ــاح» الـ ـت ــي تـ ـك ـ ّـب ــدت ه ــزائ ــم

وخسائر فادحة خالل الفترة املاضية.
خ ـســرت اإلمـ ـ ــارات الـكـثـيــر مــن قــواتـهــا
وعتادها في عــدن ومكيراس ومــأرب،
لذا يبدو أنها تبحث عن قــوات أخرى
لتحمي وجودها في عــدن على األقــل،
حيث تقع مصالحها االستراتيجية.
ف ـف ـي ـم ــا ي ـ ـسـ ــود اعـ ـتـ ـق ــاد ل ـ ــدى ال ـ ــرأي
الـعــام اليمني بــأن اإلم ــارات تقف منذ
سـنــوات وراء إحـبــاط مـشــروع السوق
الحرة في عدن ،عادت بعض الصحف
امل ــوال ـي ــة ل ــإم ــارات لـلـحــديــث ع ــن نية
األخـ ـي ــرة ال ـت ـعــاقــد م ــع ح ـكــومــة خــالــد
ب ـحــاح املـسـتـقـيـلــة بــاسـتـثـمــار منطقة
عــدن ال ـحـ ّـرة .ورأى ناشطون يمنيون

الظروف الصعبة ال تثني المقاتل اليمني عن التقدم في العمق السعودي
جيزان ـ يحيى الشامي
تترجم جبهات القتال وراء الحدود
إص ــرار اليمنيني عـلــى ردع الـعــدوان
املوغل في دمائهم .ويعكس الحضور
املتنوع للمقاتلني اليمنيني في العمق
ال ـس ـع ــودي س ـم ــات امل ـقــاتــل ال ـعــربــي،
معيدًا إلى الذاكرة الصورة النمطية
للقبيلة العربية املرتبطة بمنظومة
أخالقية عقائدية ُ
ّ
ويتكون
وعــرفـيــة.
املقاتلون اليمنيون من ثالثة عناصر
(الجندي في الجيش ،رجــل القبيلة،
و»اللجان الشعبية») .يخضع هؤالء
ل ــدورات عسكرية الكـتـســاب مـهــارات
قتالية عالية.
ّ
تـ ـت ــوزع ج ـب ـهــات ال ـق ـت ــال ال ـح ــدودي ــة
عـ ـل ــى ت ـ ـضـ ــاريـ ــس ب ـي ـئ ـي ــة م ـخ ـت ـل ـفــة
جبلية وصحراوية وتمتد السالسل
الجبلية ـ كــأبــرز سمة بــن الجبهات
ـ على كــامــل املـســاحــة الجغرافية في
املـنــاطــق الـحــدوديــة (عـسـيــر ،نـجــران،
ُ
ـت اشـ ــت ـ ـهـ ــر ف ـيــه
ج ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــزان) ،فـ ـ ــي وق ـ ـ ـ ـ ٍ
امل ـقــات ـلــون الـيـمـنـيــون بـخـبــرتـهــم في
خوض املعارك الجبلية.
ولـلــوصــول إلــى جبهات الـقـتــال وراء
الحدود تداهم املقاتل اليمني مخاطر
عــدة (حربية وبيئية) ،ليس أهونها
ّ
وتمدد خطوط النار
جغرافية األرض
على كامل أرض الحدود ،وهي أرض
ي ـع ــد ال ـع ـي ــش ف ـي ـهــا ت ـح ـ ّـدي ــا ف ــي ظــل
الظروف االعتيادية.
عسكريًا ،تفرض الـطــائــرات الحربية

السعودية حالة من السيطرة الدائمة
على مدار الساعة تشمل كيلومترات
عدة قبل نقاط الترسيم الحدودي بني
البلدين .وتتعامل الـطــائــرات مــع كل
ّ
املتحركة والثابتة كأهداف
األجسام
عسكرية (ق ــرى ،م ــزارع ،وســائــل نقل،
أســواق ،وحتى مخيمات النازحني).
وه ــو تـحـ ٍّـد نـجــح املـقــاتــل اليمني في
تجاوزه معتمدًا على أساليب قتالية
ام ـت ــزج ــت ف ـي ـهــا قـ ـ ــدرات ال ـج ـيــش مع
خـبــرات مقاتلي «الـلـجــان الشعبية»،
الذين ّ
طوروا أساليب قتالية تتناسب
مع الظروف الجغرافية والبيئية.
وكــان املقاتلون اليمنيون فــي بداية
املعارك قد تمكنوا من تطهير معظم
السالسل الجبلية ،ومــن طــرد حرس
الحدود السعودي ،الذين كانوا عبر
ســاح املدفعية يستهدفون الطريق
العام املتاخم للشريط الحدودي.
يـ ــوضـ ــح ال ـ ـق ـ ـيـ ــادي امل ـ ـيـ ــدانـ ــي «أب ـ ــو
مــرتـضــى» أن «ال ـطــائــرات السعودية
ال يـمـكـنـهــا أن ت ـم ـنــع ت ـن ـقــات ـنــا بــن
مـخـتـلــف الـجـبـهــات ال ـتــي تـمـتــد على
مـ ـس ــاح ــة شـ ــاس ـ ـعـ ــة» .ويـ ـضـ ـي ــف فــي
ح ــدي ــث لـ ــ«األخـ ـب ــار» أن «ال ـط ــائ ــرات
يمكنها أن تمنع الحركة في مساحة
مـ ـح ــدودة وملـ ــدة ق ـص ـيــرة ،وهـ ــذا أم ـ ٌـر
ّ
تكيفنا مـعــه طيلة سبعة أشـهــر من
العدوان باالعتماد على أساليب عدة
تجاوزنا فيها هذا التحدي ،وأفقدنا
س ــاح ال ـجــو تــأثـيــره فــي ه ــذا املـجــال
وفــاع ـل ـي ـتــه» .وت ـع ـ ّـد مـنـطـقــة تـهــامــة ـ

الجبهة الغربية الشمالية ـ مــن أشد
مناطق الجزيرة العربية حرارة ،حيث
تصل الحرارة فيها إلى  50درجة في
ف ـصــل ال ـص ـي ــف ،وهـ ــو ت ـح ـ ّـد ُي ـضــاف
إل ــى ت ـحــديــات ال ـت ـضــاريــس الجبلية
الوعرة املمتدة على مساحة جغرافية
كبيرة .تمكن املقاتلون اليمنيون من
ّ
التكيف مع هذه الظروف بالرغم من
انـتـمــائـهــم ملـنــاطــق يختلف مناخها
كليًا .ويـبــدي اليمنيون صبرًا كبيرًا
حيث يرابط البعض في هذه الجبهة
مـنــذ بــدايــة ال ـع ــدوان فــي ظــل ظــروف
قاسية فرضتها الحرب« .أبو محمد»

أحــد أبـنــاء املـنــاطــق الــوسـطــى التقته
«األخـ ـ ـب ـ ــار» ف ــي أحـ ــد م ــواق ــع ال ـق ـتــال
يـ ـق ــول إن ـ ــه «ف ـ ــي الـ ـب ــداي ــة ك ـ ــان األم ــر
صعبًا للغاية ،وخصوصًا في أشهر
الصيف لكننا ّ
تعودنا ظروفا كهذه،
فالجهاد في سبيل الله والدفاع عن
املستضعفني يستحق مـنــا كــل هــذا
ال ـع ـن ــاء» .وأض ـ ــاف «أبـ ــو م ـح ـمــد» أن
«ال ـج ـن ــود ال ـس ـعــوديــن ال يتمكنون
ّ
مــن ّالـثـبــات فــي مواقعهم إال فــي ظل
محفزات وأجــواء من الرفاهية ،حيث
املـكـ ّـيـفــات الـهــوائـيــة والـكـهــربــاء التي
تـ ـص ــل حـ ـت ــى إلـ ـ ــى م ـ ـتـ ــارس ـ ـهـ ــم» .فــي

الدافع اإليماني يبرز كأهم عامل ينطلق منه اليمنيون للقتال (أ ف ب)

يعامل المقاتلون
األسرى السعوديين
باعتبارهم «ضيوفًا»

املقابل ،يقول املقاتلون اليمنيون إن
«صبرنا وثباتنا في أوضــاع قاسية
كهذه هما أحد أسباب النصر اإللهي
الذي نسعى لتوفير كل عوامله ،وأن
نؤهل أنفسنا له».
وبخالف جبهة جيزان ،تشهد جبهة
ع ـس ـي ــر ذات االرت ـ ـفـ ــاعـ ــات ال ـج ـب ـل ـيــة
الشاهقة جـوًا ب ــاردًا ،وخصوصًا مع
دخــول فصل الشتاء ،ولــم تمنع هذه
الظروف الصعبة املقاتل اليمني من
املرابطة في هذه الجبهة.
وبالرغم مــن تعدد األسـبــاب الدافعة
باليمنيني إل ــى م ــلء جـبـهــات القتال
وت ـل ـب ـي ــة دعـ ـ ـ ــوات ال ـت ـع ـب ـئــة ال ـع ــام ــة،
إال أن ال ــداف ــع اإلي ـم ــان ــي ي ـب ــرز كــأهــم
عامل ينطلق منه اليمنيون للقتال.
ه ــو ش ـعــور ن ــاب ـ ٌـع م ــن ص ـلــب الـهــويــة
اإليـ ـ ـم ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة لـ ـلـ ـمـ ـجـ ـتـ ـم ــع الـ ـيـ ـمـ ـن ــي،
ويـنـعـكــس فــي ح ـضــور املـقــاتـلــن من
م ـخ ـت ـل ــف االن ـ ـت ـ ـم ـ ــاءات ال ـس ـي ــاس ـي ــة
واملذهبية وبمختلف الفئات العمرية،
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أن تضمن بـقــاء عــدن على
أنـهــا تــريــد ً
حالها حماية للسوق الحرة في دبي،
األمر الذي يفسر أنباء نية استقدامها
املزيد من املرتزقة إلى عدن.
فــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،ي ــرى عـضــو املكتب
السياسي ل ـ «أنـصــار الـلــه» ،عبد امللك
ال ـع ـج ــري ،أن امل ـش ــارك ــة ف ــي ال ـع ــدوان
مـ ـح ــرج ــة لـ ـك ــل الـ ـ ـ ـ ــدول ال ـ ـتـ ــي أع ـل ـن ــت
تأييدها لحملة السعودية ألنهم في
قـ ـ ــرارة أن ـف ـس ـهــم ي ـع ـل ـمــون أن ـه ــا حــرب
عبثية وليس لها أي مبرر .ويضيف
ال ـع ـجــري ف ــي حــديــث لـ ـ «األخـ ـب ــار» أن
تـلــك ال ــدول «ال تــريــد إغ ـضــاب النظام
السعودي كما ان املشاركة تحرجهم
أم ـ ــام ش ـعــوب ـهــم وامـ ـ ــام ال ـع ــال ــم النـهــا
ت ـف ـت ـقــر ملـ ـب ــرر خ ـص ــوص ــا فـ ــي الـ ـ ــدول
ال ـتــي ال ي ــزال لــديـهــا بـعــض االح ـت ــرام
لنفسها ال كـمــا فــي األنـظـمــة املبتذلة
مثل نظام عمر البشير» .ولذلك نجد
ت ـصــري ـحــات ع ــن م ـشــاركــة ل ـق ــوات من
م ـص ــر أو ال ـس ـن ـغ ــال ث ــم ي ــأت ــي الـنـفــي
ّ
ً
مباشرة .وعلق العجري على مشاركة
الـ ـس ــودان ف ــي ال ـح ــرب ،ب ـكــون البشير
م ـط ـلــوبــا ل ـل ـم ـحــاكــم ال ــدولـ ـي ــة بـتـهـمــة
جرائم حرب ،ويعتقد املسؤول اليمني
أن ال ـس ـعــوديــة وع ــدت ــه بــالـحـمــايــة من
املــاح ـقــة ال ــدول ـي ــة م ـقــابــل مـشــاركـتــه،
مضيفًا أن «نظام البشير نظام قمعي
ودك ـت ــات ــوري وي ـت ـخــذ قـ ـ ــرارات ليست
مـحــل رض ــى الـشـعــب ال ـســودانــي الــذي
راض عن إرسال قوات
نعتقد انه غير
ٍ
ســودان ـيــة إل ــى ال ـي ـمــن» .وع ــن سيطرة
«القاعدة» و»داعــش» على عدن ،يقول
العجري لــذي يمثل «أنصار الله» في
الــوفــد إل ــى مسقط حــالـيــا ،إن الحركة
أكدت من البداية وجود هذه العناصر
وأن ع ـم ـل ـي ــات الـ ـتـ ـح ــال ــف م ـت ــواط ـئ ــة
ومتورطة في تسهيل سيطرتهم على
م ــدن ف ــي ال ـج ـن ــوب .وأضـ ـ ــاف« :كــانــت
تـصـلـنــا مـعـلــومــات عــن حـجــم االم ــداد
ال ـ ــدي ت ـت ـل ـقــاه ال ـج ـم ــاع ــات اإلره ــاب ـي ــة
س ـ ــواء ف ــي عـ ــدن أو ف ــي ت ـعــز وع ـبــرنــا
ع ــن اس ـت ـغــراب ـنــا م ــن ص ـمــت املـجـتـمــع
ال ـ ــدول ـ ــي ال ـ ـ ــذي لـ ــم ي ـك ــن ي ـج ـه ــل ه ـ ّـذه
املـعـلــومــات ،وفــي لـقــاءاتـنــا معهم كنا
قــد نصحناهم بـهــذه املـعـلــومــات ولــم
يكونوا يستطيعون إنكارها».

تفاهم أوروبي على استقبال البلقان
 100ألف الجئ نصفهم في اليونان
بعدما رفضت تركيا،
حكومة ومعارضة ،أن
تتحول البالد إلى «معسكر
اعتقال» لالجئين إلى أوروبا،
قرر األوروبيون نقل جزء
مهم من عبء الالجئين
إلى اليونان ودول البلقان،
وتفعيل آلية لترحيل أعداد
غير معروفة من هؤالء
أعـلــن االت ـحــاد األوروب ـ ــي تــوصـلــه ،بعد
ق ـمــة م ـص ـغــرة ط ــارئ ــة س ــاده ــا ال ـتــوتــر،
إلــى قــراره استقبال  100ألــف الجــئ في
اليونان ودول البلقان ،في سياق رزمة
ح ـلــول «ج ـمــاع ـيــة» لـلـتـعــامــل م ــع تــدفــق
الالجئني واملهاجرين من الضفة املقابلة
لـلـبـحــر امل ـتــوســط إل ــى أراضـ ـي ــه ،م ــرورًا
بدول البلقان.
شــارك فــي قمة بــروكـســل ،التي انعقدت
قبل يومني ،رؤساء الدول أو الحكومات
فـ ــي عـ ـش ــر دول أع ـ ـضـ ــاء فـ ــي االتـ ـح ــاد
األوروبي ،هي أملانيا والنمسا وبلغاريا
وكرواتيا واليونان واملجر ولكسمبورغ
وهولندا ورومانيا وسلوفينيا ،إضافة
إلــى ثــاث دول مــن خ ــارج االت ـحــاد ،هي
ألبانيا ومقدونيا وصربيا .وبموجب
االتـ ـف ــاق ال ـ ــذي ت ــوص ــل إل ـي ــه بـصـعــوبــة
القادة املجتمعون ،ستستقبل اليونان،
بـمـســاعــدة مــن مفوضية األم ــم املتحدة
الـعـلـيــا لــاج ـئــن 30 ،أل ــف الج ــئ حتى
ن ـه ــاي ــة ال ـ ـعـ ــام ،ث ــم  20أل ـف ــا آخ ــري ــن فــي
وق ــت الح ــق .وسـيـجــري اسـتـقـبــال ال ــ50
أل ــف الج ــئ املـتـبـقــن عـلــى ط ــول «طــريــق
الـبـلـقــان» (الـ ــذي يسلكه األخ ـي ــرون في
رحلتهم إلى دول غرب وشمال أوروبا)،
بالتنسيق مع األمم املتحدة.
وفي بيان مشترك صدر في وقت متأخر
مــن ليل األول مــن أم ــس ،تعهدت الــدول

املشاركة فــي القمة املصغرة أن ّ
تطبق،
اعـ ـتـ ـب ــارًا م ــن أم ـ ــس 17 ،إجـ ـ ـ ـ ً
ـراء يـسـعــى
«إل ـ ـ ــى إعـ ـ ـ ــادة الـ ـنـ ـظ ــام» ع ـل ــى الـ ـح ــدود
األوروب ـي ـ َـة الــداخـلـيــة ،و«إب ـط ــاء التدفق
غير املــراقــب لألشخاص» عبر الحدود
ال ـخ ــارج ـي ــة ل ــاتـ ـح ــاد ،ب ـح ـســب رئ ـيــس
املفوضية األوروبية ،جان كلود يونكر.
وأب ـ ـ ــرز اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات امل ـع ـل ـن ــة ،مـضــاعـفــة
الجهود على املستوى الوطني لترحيل
«املـ ـ ـه ـ ــاج ـ ــري ـ ــن الـ ـ ــذيـ ـ ــن ال يـ ـحـ ـت ــاج ــون
الـ ــى ح ـم ــاي ــة» ،ب ــال ـت ـع ــاون م ــع الــوكــالــة
االوروبية ملراقبة الحدود (فرونتكس)؛
وال ـع ـم ــل م ــع األخ ـ ـيـ ــرة إلع ـ ـ ــادة تــرحـيــل
الج ـئــن ومـهــاجــريــن إل ــى ب ـلــدان ثــالـثــة،
و«توثيق التعاون» في هــذا املجال مع
افغانستان وبنغالدش وباكستان.
وم ـ ــن أبـ ـ ــرز اإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات امل ـت ـف ــق عـلـيـهــا
أيضًا ،منع انتقال الالجئني واملهاجرين
مــن بلد إلــى آخــر ،مــن دون إطــاع البلد
الثاني ،وضمان الــدول قــدرة تامة على

تـسـجـيــل ه ـ ــؤالء ع ـبــر أك ـب ــر قـ ــدر ممكن
م ــن ال ـب ـي ــان ــات ال ـق ـي ــاس ـي ــات ال ـح ـيــويــة
(البيومترية) ،بالتعاون مــع الــوكــاالت
االوروبية لتبادل املعلومات ،وتحسني
تـبــادل املـعـلــومــات ،بوتيرة يومية ،بما
يشمل تقارير حــول حركة التنقل على
طريق البلقان الغربية ،وتقارير تقييم
حاجات الــدول للدعم ،في هــذا السياق.
وينص االتفاق أيضا على تعاون وثيق

جرى االتفاق على
إعادة ترحيل الجئين
ومهاجرين إلى بلدان ثالثة

أبرز اإلجراءات المعلنة ترحيل المهاجرين «الذين ال يحتاجون إلى حماية» (أ ف ب)

بني املؤسسات املالية الدولية ،وأبرزها
ال ـب ـنــك االوروبـ ـ ـ ــي لــاس ـت ـث ـمــار وال ـب ـنــك
االوروبـ ـ ــي الع ـ ــادة االعـ ـم ــار والـتـنـمـيــة،
لدعم الدول املعنية ماليًا.
وك ـ ــان ف ــي ص ـلــب االتـ ـف ــاق ال ـت ـش ــدد في
ض ـب ــط ال ـ ـحـ ــدود الـ ـخ ــارجـ ـي ــة لــات ـحــاد
األوروب ـ ـ ـ ــي ،وت ـع ــزي ــز ج ـه ــود «مـكــافـحــة
االت ـ ـجـ ــار ب ــال ـب ـش ــر» وت ـع ـق ــب امل ـه ــرب ــن،
وتـعــزيــز ال ـت ـعــاون فــي ه ــذا الـسـيــاق مع
الشرطة االوروبية (يوروبول) والشرطة
ال ــدول ـي ــة (اإلنـ ـت ــرب ــول) و«ف ــرون ـت ـك ــس»،
ومـ ــراق ـ ـبـ ــة ت ـط ـب ـي ــق االل ـ ـ ـتـ ـ ــزامـ ـ ــات م ــرة
اس ـب ــوع ـي ــا ،بــالـتـنـسـيــق م ــع املـفــوضـيــة
االوروبية ،كما لم يغفل البيان املشترك
تعهد الدول املعنية العمل على «توعية
امل ـهــاجــريــن وال ــاج ـئ ــن ع ـلــى حـقــوقـهــم
وواجباتهم».
ّ
وح ــذر ال ـقــادة األوروبـ ـي ــون فــي بيانهم
من أن «األعمال األحادية الجانب يمكن
أن تــؤدي الى سلسلة من ردود الفعل»،
وأن «س ـ ـيـ ــاسـ ــة ت ـ ـقـ ــوم عـ ـل ــى ال ـس ـم ــاح
لــاجـئــن بــاملــرور إل ــى الـ ّـدولــة امل ـجــاورة
أمر غير مقبول» .كما حذر بعض القادة
األوروبـ ـي ــن ،فــي تـصــريـحــات مختلفة،
من أن فشل االتحاد في التعامل الفعال
مع تدفق الالجئني واملهاجرين سيؤدي
إل ــى ت ـعــزيــز م ــوق ــف األح ـ ـ ــزاب الـفــاشـيــة
الرافضة لالتحاد األوروب ــي ،التي ترى
أن االتـ ـح ــاد «ال ي ـع ـم ــل» .ورأى رئـيــس
الوزراء السلوفيني ،ميرو سيرارُ ،إنه في
حال عدم تنفيذ التعهدات التي قطعت
فــي الـقـمــة« ،سـيـبــدأ االت ـح ــاد االوروب ــي
برمته في االنهيار» .وفي املقابل ،أبدى
قادة دول البلقان تخوفًا من أن يستقر
فـيـهـ ّـا ال ــاج ـئ ــون إل ــى أم ــد غ ـيــر م ـحــدد.
وحــذر أمــس الرئيس املقدوني ،يورغي
إي ـف ــان ــوف ،م ــن أن بـ ــاده «ق ــد تستقبل
 2000مـهــاجــر كـحــد أق ـص ــى» ،موضحًا
أن م ـق ــدون ـي ــا س ـت ـت ـع ــاون م ــع االتـ ـح ــاد
األوروبـ ـ ـ ـ ــي «ب ـص ـف ـت ـهــا ب ـل ــد ت ــران ــزي ــت،
ول ـيــس بـلــد يـقـيــم فـيــه امل ـهــاجــرون ألمــد
طويل».
(األخبار ،أ ف ب)

تقرير
م ــا ُي ـك ـس ــب امل ـع ــرك ــة ُبـ ـعـ ـدًا ع ـقــائــديــا
متينًا ،وهــو ٌ
بعد ال يمكن فهم صبر
ّ
اليمنيني وتـجــلــدهــم وانـتـصــاراتـهــم
في حال إغفاله.
ّ
يـعــلــق أب ــو مــرتـضــى عـلــى املــوضــوع:
ي ـش ـعــر ال ـي ـم ـن ـيــون م ــن الـ ـي ــوم األول
لـ ـلـ ـع ــدوان ع ـل ـي ـهــم ب ــأن ـه ــم ي ــدف ـع ــون
ثـ ـم ــن ح ــريـ ـتـ ـه ــم وانـ ـ ـعـ ـ ـت ـ ــاق ب ـل ــده ــم
م ـ ــن ال ـ ـن ـ ـفـ ــوذ الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي امل ـت ـس ـل ــط
عـلـيـهــم ل ـع ـقــود .وي ـض ـيــف «ل ــم تفلح
الـسـعــوديــة فــي ح ــرف مـســار ثورتنا
بمختلف األســالـيــب بما فيها ورقــة
التكفيريني».
وف ــي م ـصــادفــة جـمـعـتـنــا ف ــي إح ــدى
الجبهات مع لحظة وقوع جنود من
الجيش السعودي أســرى في قبضة
املقاتلني اليمنيني كــان الفتًا طريقة
التعامل التي يحظون بها من جانب
ال ـي ـم ـن ـي ــن مـ ـن ــذ أسـ ــرهـ ــم فـ ــي أرض
امل ـعــركــة حـتــى وصــول ـهــم إل ــى أمــاكــن
«ضيافتهم» كما ُيسميها اليمنيون،
باعتبارهم «ضيوفا» ال أسرى .يعمل
املقاتل اليمني على تطبيب األسير
فــي حــال إصــابـتــه ،حيث يحمل على
أكـ ـت ــاف ال ـي ـم ـن ـيــن مل ـس ــاف ــات طــويـلــة
ق ــد ت ـت ـجــاوز أح ـيــانــا الـكـيـلــومـتــرات،
ً
وص ــوال إلــى مكان يبعد عــن خطوط
الـ ـن ــار وي ــأم ــن ف ـي ـهــا م ــن اس ـت ـه ــداف
الطائرات وخصوصًا أنها تستهدف
ال ـج ـن ــود ال ـس ـع ــودي ــن مل ـج ــرد ال ـشــك
في وقوعهم أســرى أو إذا حاصرهم
املقاتلون اليمنيون.

األرجنتين :تحشيد متبادل لحسم الجولة الثانية
بيونس آيرس ــ علي فرحات
مع بدء الساعات األولى لفرز األصوات ساد الصمت
داخل أروقة حزب «العدالة» اليساري الحاكم ومرشحه
دانيال سيولي ،كانت األرقام تشير إلى تقدم مرشح
املـعــارضــة مــاوريـسـيــو مــاكــري ول ــو بنسبة ضئيلة.
صمت كسرته ســاعــات الفجر التي أع ــادت اإلعتبار
ولــو على املستوى املعنوي لسيولي ،الــذي كــان يأمل
تحقيق فــوز كــاســح مــن الـجــولــة األول ــى ،فلم تتطابق
حساباته مع حساب الصندوق الذي أعطاه الصدارة
بـفــارق مخيف لــم يـتـجــاوز الـثــاث نـقــاط ،وعليه فقد
تـصـ ّـدر سيولي النتيجة النهائية بعد حصوله على
 %36،88مــن األص ــوات فيما حــل مــرشــح املعارضة
مــاوريـسـيــو مــاكــري ثــانـيــا بحصوله عـلــى ،%34،33
نتيجة تلزم املرشحني اإلنتقال إلى املواجهة الحاسمة
في الثاني والعشرين من تشرين الثاني املقبل.
وعلى الرغم من التوقعات السابقة التي ّ أشــارت إلى
صـعــوبــة الـحـســم م ــن ال ـجــولــة األول ـ ــى ،مــثـلــت األرق ــام
التي وجــدت نفسها في
مفاجأة غير ســارة للمواالةّ ،
سباق محموم مــع معارضة مثلت لها تحديا جديا
على مستوى املـحــافـظــات وخـصــوصــا بعد خسارة
مـحــافـظــة بــويـنــس أيــريــس املـعـقــل الـتــاريـخــي للحزب
اليساري ،فيما تشير النتيجة إلى معركة قاسية في
املواجهة الرئاسية املقبلة التي تحتاج إلى الكثير من
مراجعة الحسابات قبل أن تقطف املـعــارضــة لحظة

املفاجأة ،وتطيح كل مكتسبات الحزب الحاكم الذي
يجهد منذ ثالثة عشر عامًا لرسم الهوية السياسية
واإلقتصادية لألرجنتني.
أم ــام تــرقــب امل ــواالة واحـتـفــال املـعــارضــة الـتــي أمعنت
في الحرب النفسية ضد اليسار األرجنتيني ،علمت
«األخ ـبــار» بــأن سيولي بــدأ منذ منتصف ليل األحــد
سلسلة اتصاالت لعقد تحالفات تتيح له حسم الجولة
الثانية .مصادر الحزب الحاكم أكدت لـ«األخبار» بأن
سـيــولــي سيسعى إل ــى ال ـح ــوار مــع املــرشــح الـخــاســر
سيرخيو ماسا ،الذي حاز املرتبة الثالثة بعد حصوله
على  % 21،39من األصــوات وهي نسبة حاسمة إذا
ّ
السابق .مصادر
جير ماسا هــذا التأييد إلــى حليفه ً
املعارضة قللت من هذا الرهان ،مشيرة إلى أن الناخب
األرجنتيني فــي تصويته ملــاكــري وبــاقــي املرشحني
املـسـتـقـلــن ك ــان يـسـعــى إل ــى الـتـغـيـيــر ،وبــالـتــالــي فــإن
املزاج العام لن يلتزم قرارات وتحالفات الخارجني من
املنافسة.
أمــام هــذا املشهد ،استعرت الحمالت االنتخابية قبل
إع ــان ـه ــا رس ـم ـي ــا ،ف ـمــرشــح امل ـع ــارض ــة مــاوري ـس ـيــو
ماكري وفي أول خطاب له بعد صــدور النتائج أعلن
سعادته وفخره بالشعب األرجنتيني ،مشيرًا إلى أن
النتيجة هي إشارة التغيير التي يسعى إليها الناس،
داعيًا كل الذين صوتوا للمرشحني الخاسرين وحتى
الــذيــن أي ــدوا مــرشــح املـ ــواالة إل ــى الـتـصــويــت مــن أجــل
«أرجنتني جديدة» بحسب وصفه.

أمــا سيولي وفــي رده األول على النتيجة اإلنتخابية،
فقد حــذر مــن فــوز الـســاعــن إلــى خصخصة مــوارد
الشعب األرجنتيني وبيع ثراوته .تصعيد ترافق مع
استثمار املواالة لنجاح العملية اإلنتخابية التي سارت
فــي أج ــواء آمـنــة وسلسة دون تسجيل أي مخالفات
ت ــذك ــر ،وه ــو م ــا أكـ ــده ال ـج ـهــاز ال ــرق ــاب ــي والـقـضــائــي
املستقل الــذي أشــرف على سير العملية اإلنتخابية،
نجاح سبقه إعالن الرئيسة األرجنتينية ،كريستينا
دي كيرشنر بعد إدالئها بصوتها أن األرجنتني باتت
دولة معافاة على املستويني السياسي واإلقتصادي.
النتيجة اإلنتخابية أطلقت صفارة املعركة اإلنتخابية
القاسية التي سيحشد إليها الطرفان كل قواهم بعدما
آمن الحزب الحاكم بأن الثقة العمياء كــادت أن تطيح
مشروعه ،وأن إستطالعات الــرأي ليست بالضرورة
قــراءة دقيقة ملا يفكر فيه الناس أو بما يتأثرون فيه
في اللحظات األخيرة .أما املعارضة ،فقد بدأت تحلم
بالفوز بعد الدفع املعنوي املفاجئ ،وعليه ،ستسعى
بكل ما أوتيت من قوة اللتقاط الفرصة التاريخية في
إزاح ــة إرث آل «كريشنر» .كباش سياسي وحماوة
انـتـخــابـيــة ل ــم تـشـهــدهـمــا األرج ـن ـتــن م ــن ق ـبــل ،حيث
أنـهــا تـعـيــش لـلـمــرة األولـ ــى مـنــذ انـتـقــالـهــا إل ــى الـنـظــام
الديموقراطي مواجهة رئاسية ثانية ،وهي ربما إشارة
إلى صحة ما قالته الرئيسة كريستسنا كريشنر بأن
ً
معافى وجاهزًا لكل اإلختبارات
األرجنتني باتت بلدًا
السياسية.
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تقرير

أردوغان :الحرب مستمرة إلى ما بعد االنتخابات
ّ
«بـ ــشـ ــر» ال ــرئ ـي ــس الـ ـت ــرك ــي ،رجـ ــب طـيــب
أردوغ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ،م ــواط ـن ـي ــه ب ـ ــأن ح ــرب ــه عـلــى
حــزب العمال الكردستاني (وسائر قوى
املعارضة التي تعدها السلطة «إرهابية»)
«ستستمر حتى بعد االنتخابات» املقبلة،
وفـيـمــا واص ــل أردوغـ ـ ــان تـحــريـضــه على
حــزب الـشـعــوب الــديـمـقــراطــي (الـيـســاري،
وذي الغالبية الكردية) ،كانت قوات األمن
التركية تشتبك مع عناصر خلية تابعة
لـتـنـظـيــم «ال ــدول ــة اإلس ــام ـي ــة» ف ــي دي ــار
بكر ،ما أدى إلى مقتل  7من أفراد الخلية
َ
وعنصري أمن.
ّ
«ال يتوقعن أحد منا التهاون أو التوقف
عن محاربة اإلرهاب؛ العمليات العسكرية
ستستمر حـتــى بـعــد االن ـت ـخــابــات» ،قــال
ً
أردوغـ ـ ـ ــان أم ـ ــس ،م ــواص ــا حـمـلـتــه على
ال ـقــوى الـكــرديــة خــاصــة ،بشقيها املــدنــي
والعسكري .وأكد رئيس الدولة ،والزعيم
ال ـف ـع ـل ــي لـ ـح ــزب «ال ـ ـعـ ــدالـ ــة وال ـت ـن ـم ـي ــة»
اإلسالمي الحاكم ،أن «العمليات ستستمر
ضــد كــل املـنـظـمــات اإلرهــاب ـيــة بـعــد األول
مــن تـشــريــن الـثــانــي (مــوعــد االنـتـخــابــات
الـتـشــريـعـيــة امل ـب ـكــرة» ،مـشـيـرًا كــذلــك إلــى
القوى اليسارية الراديكالية ،وإلى تنظيم
ُ
«الدولة اإلسالمية» (داعــش) ،الــذي تتهم
الحكومة بدعمه لوجستيًا واستخباريًا.
وكــان أردوغ ــان قد اتهم أمنيني من حزب
ال ـع ـم ــال ال ـك ــردس ـت ــان ــي وح ـ ــزب االت ـح ــاد
ً
ال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي ،فـ ـض ــا عـ ــن ضـ ـب ــاط مــن
اإلسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات الـ ـس ــوري ــة وأم ـن ـي ــن مــن

«داعش» ،بأنهم «خططوا جميعًا» لعملية
التفجير االن ـت ـحــاري املـ ــزدوج ال ــذي وقــع
ّ
الـشـهــر ال ـج ــاري فــي أن ـق ــرة ،وخــلــف أكثر
من  100قتيل من املتظاهرين املناهضني
للحكومة.
وان ـت ـقــد أردوغ ـ ـ ــان أم ــس ح ــزب الـشـعــوب
الــديـمـقــراطــي (ال ـي ـس ــاري ،وذي الغالبية
الكردية) ،دون أن يسميه ،مجددًا اتهامه

أردوغان :ال سالم
ما لم «ينسحب
(الكردستاني) من تركيا«
بــأنــه الــواجـهــة املــدنـيــة لــ«الـكــردسـتــانــي»،
ً
وقــائــا إن «الــذيــن يحملون أعــامــا غير
علمنا يحصلون على األصوات في بلدنا؛
أال ينبغي أن نرد عليهم في االنتخابات؟
أنـظــروا إلــى توابيتهم امللفوفة بخرقة».
ودعـ ـ ــا أردوغـ ـ ـ ـ ــان األكـ ـ ـ ــراد ل ــام ـت ـن ــاع عن
دع ـ ـ ــم ح ـ ـ ــزب ال ـ ـش ـ ـعـ ــوب ال ــديـ ـم ــوق ــراط ــي
ف ـ ــي االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ال ـت ـش ــري ـع ـي ــة األح ـ ــد
امل ـق ـبــل ،مـتـهـمــا ال ـح ــزب «بــال ـتــواطــؤ» مع
«الكردستاني» ،الذي تجددت االشتباكات
ب ــن مـقــاتـلـيــه وقـ ــوات األم ــن الـتــركـيــة في

ننعى وفاة املرحوم
كامل حسن محفوظ
زوجته :نجوى قاسم محفوظ
ولداه :عصام ـ ـ ّ
ريان
اشـ ـق ــاؤه :ابــراه ـيــم ـ ـ ـ ـ مـحـمــد ـ ـ ـ ـ عبد
ال ـه ــادي (رئ ـي ــس املـجـلــس الــوطـنــي
لالعالم)
ت ـق ـب ــل الـ ـتـ ـع ــازي فـ ــي ب ـ ـيـ ــروت ي ــوم
ال ـج ـم ـع ــة  2015/10/30ال ـج ـن ــاح
مركز جمعية التخصص والتوجيه
العلمي قرب أمن الدولة من الساعة
ال ـث ــال ـث ــة ع ـص ـرًا وح ـت ــى ال ـس ــادس ــة
ً
مساء.
اآلسفون :آل محفوظ وعموم أهالي
الهرمل

تموز املاضي ،على خلفية تجدد حمالت
القمع من قبل السلطة ،واتهامها بالوقوف
وراء الهجوم االنتحاري الــذي استهدف
مدينة
تجمعًا كرديًا ـ يساريًا معارضًا في ُ
سوروتش ،في الشهر نفسه (تموز) .وقتل
أكثر مــن  150شرطيا أو جنديًا فــي هذه
ال ـع ـم ـل ـيــات ،فـيـمــا ع ـمــد ال ـج ـيــش الـتــركــي
إل ــى قـصــف املـنــاطــق ال ـكــرديــة فــي تركيا،
ّ
وتوعد أردوغان
وأيضًا في شمال العراق.
بمواصلة القصف بعد االقتراع« ،طاملا لم
تدفن املنظمة االرهابية السالح وتنسحب
من تركيا»؛ علمًا أن القصف قد طاول قرى
ً
كردية ،فضال عن مواقع لـ«الكردستاني»،
وأوقع ضحايا بني املدنيني.
وبـ ـحـ ـس ــب امل ـ ـت ـ ـحـ ــدث بـ ــاسـ ــم ال ـح ـك ـ ُـوم ــة
الـ ـت ــركـ ـي ــة ،نـ ـعـ ـم ــان ك ـ ــورت ـ ــومل ـ ــوش ،ق ـت ــل
شــرطـيــان تــركـيــان وسـبـعــة مـمــن ُيشتبه
بأنهم عناصر من «داع ــش» خــال تبادل
إلطالق النار ،حني داهمت قوى األمن أكثر
من  12منزال في مدينة دياربكر ،جنوب
ش ــرق تــركـيــا ،فــي وق ــت مبكر مــن صباح
أمس؛ ولفتت مصادر أمنية تركية إلى أن
«املعركة» هي األولى من نوعها .وبحسب
ك ــورت ــومل ــوش ،أص ـيــب  5م ــن أفـ ــراد ق ــوات
ُ
األم ــن ،فيما اعــتـقــل  12مــن املشتبه بهم.
وق ــال املـتـحــدث إن ــه «ج ــرى تحييد خلية
خطيرة للدولة االسالمية ...ما زال العمل
ج ــاري ــا لـتـحــديــد ه ــوي ــة (امل ـش ـت ـبــه ب ـهــم)،
والكشف عن صالتهم في مدن أخرى».
(األخبار ،رويترز ،أ ف ب ،األناضول)

ت ـ ـصـ ــادف نـ ـه ــار االح ـ ـ ــد  1ت ـشــريــن
ال ـثــانــي ذكـ ــرى مـ ــرور اس ـب ــوع على
وفاة املرحوم الحاج
حسني علي محمود فواز
زوج ـ ـ ـتـ ـ ــه الـ ـ ـح ـ ــاج ـ ــة م ـ ــري ـ ــم ح ـســن
حراجلي
اوالده :امل ـه ـن ــدس ع ـلــي واالسـ ـت ــاذ
حسان واالستاذ محمد
ب ـ ـنـ ــاتـ ــه :االس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــاذة لـ ـيـ ـل ــى زوجـ ـ ــة
امل ـحــامــي ع ــزت شـبـلــي واملـهـنــدســة
جميلة زوجــة الدكتور محمد فواز
وامل ـه ـنــدســة وفـ ــاء زوجـ ــة املـهـنــدس
علي حمود واالستاذة سناء زوجة
ال ـح ــاج اح ـم ــد دكـ ـ ــروب واالسـ ـت ــاذة
هناء زوجة االستاذ محمود دكروب
شقيقاه :الــدكـتــور احـمــد واالسـتــاذ
محمود
وبـ ـه ــذه امل ـن ــاس ـب ــة ت ـت ـلــى آي ـ ــات مــن
الــذكــر الحكيم ويـقــام مجلس عــزاء
ع ــن روح ـ ــه ال ـط ــاه ــرة ع ـنــد الـســاعــة
ال ـت ــاس ـع ــة والـ ـنـ ـص ــف ص ـب ــاح ــا فــي
حسينية بلدته تبنني.
تقبل التعازي في منزله طيلة ايام
االسبوع
اآلس ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــون :آل فـ ـ ـ ـ ــواز وحـ ــراج ـ ـلـ ــي
وشـبـلــي وح ـمــود ودكـ ــروب وعـمــوم
اهالي تبنني

نتائج اللوتو اللبناني

استراحة

أفقيا
سويسرية –  -2شركة آالت موسيقية يابانية
 -1دار العقاب األبدي بعد املوت – مدينة
ُ
– يضجر –  -3قرع الجرس – إسم ّ
عدة رجال نسبوا الى تولوز فرنسا من مشاهيرهم
أحد ّ
قواد الحملة الصليبية األولى –  -4عائلة رئيس جمهورية أميركي – دخل البيت
–  -5عملة إيطالية قبل الوحدة األوروبية – طبيب –  -6رجل دين – مدينة كبيرة في
والية واشنطن األميركية –  -7من األزهار – في الفم – إله مصري – ّ -8
صوتت الذبابة
– جمود إقتصادي في البالد –  -9مدينة أميركية عاصمة والية كارولينا الشمالية –
نبي من أنبياء الله في التوراة –  -10من األمراض الصدرية – عملة آسيوية

عموديًا

ج ــرى م ـســاء أم ــس سـحــب ال ـلــوتــو اللبناني
لــإصــدار الرقم  1347وجــاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرقــام الرابحة 21 :ـ 40 - 36 - 32 - 27 - 24
الرقم اإلضافي2 :
¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلجـمــالـيــة حـســب املــرتـبــة: 2.091.826.531ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة: الجائزة اإلفرادية لكل شبكة:¶ المرتبة الثانية (خمسة أرقــام مع الرقم
اإلضافي):
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة: عدد الشبكات الرابحة: الجائزة اإلفرادية لكل شبكة:¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلجـمــالـيــة حـســب املــرتـبــة: 54.808.830ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 24 :شبكة الـجــائــزة اإلفــراديــة لكل شبكة2.283.701 :ل .ل.
¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
ق ـي ـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـم ــال ـي ــة ح ـســب املــرت ـبــة:
 54.808.830ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 1.004 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 54.590 :ل.ل.¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلجـمــالـيــة حـســب املــرتـبــة: 125.112.000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 15.639 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األولــى واملنقولةللسحب املقبل 2.235.699.710 :ل .ل.
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل 178.267.261 :ل .ل.

حل الشبكة 2130

شروط اللعبة

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

 -1رئيس أميركي راحل –  -2عاصمة آسيوية – خاصتنا وملكنا –  -3وشى أو ثرثر – من عوامل
الطقس في الشتاء – قــرأ الكتاب –  -4من رجــال الـثــورة الفرنسية إغتيل في أوج مجده – من
األمراض – للتعريف –  -5سيطر على البلد – فراش النوم –  -6موقع في تونس إنهزم فيه القائد
التاريخي هنيبعل بمواجهة الجحافل الرومانية – حقيبة باألجنبية –  -7عائلة قائد تركي
راحل ورئيس جمهورية ومن ثم رئيس وزراء –  -8مدينة مكسيكية – نوتة موسيقية –  -9بحر
– مقياس سوائل – عائش –  -10امتداد من املاء متوغل في اليابس أو لسان بحري طويل ممتد
مع املحيط الى داخل البر – مرح ولهو

مشاهير 2131

حلول الشبكة السابقة

1

ُ
 -1سرغي الفروف –  -2اورغ – زرنيخ –  -3نتشاور – ممر –  -4ت ّر – رمقت – با –  -5ردع – مدلل
–  -6والد – تسميد –  -7بم – منفاخ –  -8الصلح – دن –  -9زحل – ري – جب –  -10بوليساريو

عموديًا

ّ
غرش – عل – الو –  -4يغار – دمل –  -5ومض – نصري
 -1سان تروبيز –  -2روتردام – حب – ّ -3
ّ
–  -6أزرق – تفليس –  -7فر – تمساح –  -8رنم – دمخ – جر –  -9ويمبلي – دبي –  -10فخر الدين

2 40 36 32 27 24 21

2131 sudoku

كلمات متقاطعة 2 1 3 1

أفقيا

ذكرى

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

سياسي إيطالي ( )1944-1903ووزير الخارجية وصهر موسوليني .أعدمه الحزب
الفاشي ملعارضته مواصلة الحرب .من أقواله "ان النصر له مائة اب والهزيمة يتيمة"
 = 8+7+6+5+3+2طعام ياباني معروف ■  = 2+10+9+1عاصمتها اكرا ■ 9+11+4
= أنت باألجنبية

حل الشبكة الماضية :روبير الصفدي

نتائج زيد
ج ـ ــرى مـ ـس ــاء أم ـ ــس س ـح ــب زي ـ ــد رق ـ ــم 1347
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح64168 :
¶ الجائزة االولى
 قيمة الجوائز اإلجمالية 30.012.901 :ل .ل. عدد األوراق الرابحة4 : الجائزة اإلفرادية لكل ورقــة 7.503.225 :ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.4168 :
 الجائزة اإلفرادية 450.000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.168 :
* الجائزة اإلفرادية 45.000 :ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.68 :
 الجائزة اإلفرادية 4.000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل75.000.000 :

الثالثاء  27تشرين األول  2015العدد 2725

إعالنات

19

◄ إعالنات رسمية ►
اعالن
ّ
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان ب ـ ــأن مـه ـلــة تـقــديــم
ال ـعــروض الـعــائــد لنقل م ــادة ال ـغــاز أويــل
بــن معملي الــزهــرانــي وبعلبك ومعملي
ال ــزه ــران ــي وصـ ـ ــور ،م ــوض ــوع اسـ ـت ــدراج
ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــروض رق ـ ـ ـ ــم ث4د 9852/تـ ــاريـ ــخ
 2015/9/5قــد م ـ ّـددت لغاية يــوم االثنني
 2015/11/16عند نهاية الــدوام الرسمي
الساعة  3,30ب.ظ.
يمكن للراغبني فــي االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور أع ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـتــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 )1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /200 000/ل.ل.
ّ
علمًا بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة املفعول
وم ــن امل ـم ـكــن ف ــي مـطـلــق االحـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد الـ ــى أم ــان ــة ســر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2015/10/23
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 1988
اعالن
ّ
تـعـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان ب ـ ــان مـهـلــة تـقــديــم
الـ ـع ــروض ال ـع ــائ ــد الس ـت ـق ـصــاء االس ـع ــار
النـ ـ ـش ـ ــاء غـ ــرفـ ــة املـ ـنـ ـي ــوم وزجـ ـ ـ ـ ــاج ل ـ ــزوم
امل ـ ـنـ ــاوبـ ــن داخ ـ ـ ـ ــل صـ ــالـ ــة ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة فــي
م ـح ـط ــة ال ـ ــدام ـ ــور ال ــرئ ـي ـس ـي ــة ،م ــوض ــوع
استقصاء االسعار رقم ث4د 9408/تاريخ
 2015/8/25قد مددت لغاية يوم الجمعة
 2015/11/6عند نهاية ال ــدوام الرسمي
الساعة .11.00
يمكن للراغبني فــي االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور أع ــاه ال ـح ـصــول على
ن ـس ـخــة م ـج ــان ــا م ــن دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط مــن
مصلحة الــديــوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق
( 12غــرفــة  )1223مبنى كـهــربــاء 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 االحـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد الـ ــى أم ــان ــة ســر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2015/10/21
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 1980
إعالن تلزيم (للمرة الثانية)
تـعـلــن امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة ل ـل ـم ــوارد املــائـيــة
وال ـك ـهــربــائ ـيــة ،ع ــن إعـ ـ ــادة اجـ ـ ــراء تـلــزيــم
بـطــريـقــة اسـ ـت ــدراج ع ــروض عـلــى أس ــاس
ت ـقــديــم أس ـع ــار لـتـنـفـيــذ م ـش ــروع اش ـغــال
انشاء خط توتر متوسط ومحطة تحويل
هــوائ ـيــة ف ــي ب ـلــدة رع ـيــت ـ ـ ـ ـ ق ـضــاء زحـلــة
(للمرة الثانية).
تجري عملية التلزيم في الساعة التاسعة
من يوم الخميس الواقع في .2015/11/26
فـعـلــى املـتـعـهــديــن املـصـنـفــن فــي الــدرجــة
الـ ـث ــالـ ـث ــة عـ ـل ــى األقـ ـ ـ ــل ل ـت ـن ـف ـي ــذ ص ـف ـقــات
األشغال الكهربائية الراغبني باالشتراك
بـ ـه ــذا الـ ـتـ ـل ــزي ــم تـ ـق ــدي ــم ع ــروضـ ـه ــم قـبــل
الـ ـس ــاع ــة ال ـث ــان ـي ــة عـ ـش ــرة مـ ــن آخ ـ ــر ي ــوم
عـمــل يـسـبــق ال ـيــوم امل ـحــدد لجلسة فض
الـعــروض ـ ـ وفــق نصوص دفتر الشروط
الـخــاص ال ــذي يمكن االط ــاع والحصول
عليه في املديرية العامة للموارد املائية
وال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة ـ ـ ـ ـ ـ م ـص ـل ـحــة الـ ـ ــديـ ـ ــوان ـ ـ ـ ـ
كورنيش النهر.
بيروت في  21تشرين االول 2015
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 1996
اعالن مناقصة عمومية
تجري املصلحة الوطنية لنهر الليطاني
مـنــاقـصــة عـمــومـيــة وف ــق دف ـت ــر ال ـش ــروط
الخاص لـ"تقديم يد عاملة مختلفة الزمة

للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني للعام
 .»2016يمكن االطــاع على ملف التلزيم
ّ
وت ـس ــل ــم ن ـس ـخــة ع ـن ــه ض ـم ــن الـ ـ ـ ــدوام فــي
مـكـتــب دائ ـ ــرة ال ـص ـف ـقــات ف ــي ش .ب ـشــارة
الـ ـ ـخ ـ ــوري ،ب ـن ــاي ــة غ ـن ــاج ــه ،ط  .4مـقــابــل
دف ــع مـبـلــغ  /1.000.000/ل.ل .ن ـق ـدًا الــى
صندوق املصلحةَّ .
تقدم العروض باليد
حتى ظهر يوم االثنني
الى القلم املركزي ّ
 ،2015/11/16وتـفــض فــي جلسة علنية
الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي
على العنوان أعاله.
املدير العام باإلنابة
املهندس عادل حوماني
التكليف 1987
إعالن مناقصة تلزيم
ص ـ ـيـ ــانـ ــة وت ـ ـش ـ ـغ ـ ـيـ ــل اجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــزة ال ـ ـصـ ــوت
واالضاءة والسينما وتقديم قطع الغيار
في قصر االونيسكو.
الساعة التاسعة مــن يــوم االثـنــن الواقع
فـيــه ال ـثــاثــون م ــن شـهــر تـشــريــن الـثــانــي
 ،2015تجري إدارة املناقصات في مركزها
الكائن في بناية بيضون ـ ـ شارع بوردو ـ ـ
الصنايع ـ ـ بيروت ،لحساب وزارة الثقافة
مناقصة تلزيم صيانة وتشغيل اجهزة
ال ـص ــوت واالض ـ ـ ــاءة والـسـيـنـمــا وتـقــديــم
قطع الغيار في قصر االونيسكو.
ـ ـ التأمني املؤقت :مليونا 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 الـ ـخ ــاص ال ـ ــذي ي ـم ـكــن االطـ ــاع
والـحـصــول عليه مــن قلم دي ــوان املديرية
ال ـع ــام ــة ل ـل ـش ــؤون ال ـث ـقــاف ـيــة ال ـك ــائ ــن فــي
م ـن ـط ـقــة ال ـب ــري ـس ـت ــول ـ ـ ـ ـ ـ ب ـن ــاي ــة ح ـط ــب ـ ـ ـ ـ
الطابق السابع.
يـ ـج ــب أن تـ ـص ــل ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض إل ـ ـ ــى إدارة
املـنــاقـصــات قـبــل الـســاعــة الـثــانـيــة عشرة
مــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يـسـبــق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
املدير العام إلدارة املناقصات
ّ
العلية
جان
التكليف 1998
اعالن
اس ـت ــدراج ع ــروض اس ـعــار لتلزيم تقديم
تجهيزات فنية لزوم مختبرات
الـ ـتـ ـم ــري ــض ف ـ ــي م ـع ـه ــد ح ـ ــزرت ـ ــا ال ـف ـن ــي
الرسمي
فــي تـمــام الساعة الـعــاشــرة مــن قبل ظهر
يــوم الخميس الــواقــع فيه ،2015/11/19
يـجــري الـصـنــدوق الــداخـلــي فــي املــديــريــة
العامة للتعليم املهني والتقني استدراج
ع ــروض اسـعــار لتلزيم تقديم تجهيزات
فنية لزوم مختبرات التمريض في معهد
حزرتا الفني الرسمي.
ت ـ ـقـ ــدم ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ال ـ ـ ــى قـ ـل ــم الـ ـصـ ـن ــدوق
ال ــداخ ـل ــي لـلـتـعـلـيــم امل ـه ـنــي وال ـت ـق ـنــي في
الــدكــوانــة وفـقــا لــدفـتــر ال ـش ــروط الـخــاص
َ
املعد لهذه الغاية والــذي يمكن الحصول
عليه من قلم الصندوق على أن تصل هذه
الـعــروض قبل الساعة الثانية عشرة من
َّ
املحدد
دوام آخــر يــوم عمل يسبق الـيــوم
الج ـ ــراء االس ـ ـتـ ــدراج وي ــرف ــض ك ــل عــرض
يصل بعد هذا التاريخ.
الدكوانة في  19تشرين االول 2015
رئيس مجلس ادارة الصندوق الداخلي
مدير عام التعليم املهني والتقني
احمد دياب
التكليف 1976
إعالن بيع باملعاملة 2015/118
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
ت ـبــاع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي ن ـهــار الـجـمـعــة في
 2015/11/6ال ـس ــاع ــة الـ ـح ــادي ــة ع ـشــرة
والـ ـنـ ـص ــف ظـ ـهـ ـرًا س ـ ـيـ ــارة املـ ـنـ ـف ــذ عـلـيــه
ح ــات ــم م ـح ـمــود املـ ـ ــراد م ــارك ــة ه ـيــونــداي
 SONATAموديل  1999رقم /144564/ب
ً
ال ـخ ـص ــوص ـي ــة ت ـح ـص ـي ــا لـ ــديـ ــن ط ــال ــب
التنفيذ البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل.
وك ـي ـلــه امل ـحــامــي لـبـيــب ح ــرف ــوش الـبــالــغ
 $/2453.01/عدا اللواحق واملخمنة بمبلغ
 $/2500/واملطروحة بسعر  $/1750/أو
ما يعادلها بالعملة الوطنية وان رسوم
امليكانيك قد بلغت /377.000/ل.ل .فعلى
الراغب بالشراء الحضور باملوعد املحدد
إلــى مــرآب البنك في بيروت مقابل نقابة
املحامني مصحوبًا بالثمن نقدًا أو شيك

مصرفي و ٪5رسم بلدي.

رئيس القلم
أسامة حمية

اعالن بيع باملعاملة 2014/859
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج اوغست عطية
ت ـبــاع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي ن ـهــار ال ـثــاثــاء في
 2015/11/10الساعة الثانية والنصف
ب ـعــد ال ـظ ـهــر س ـي ــارة امل ـن ـفــذ عـلـيــه ج ــورج
جـ ـ ــول الـ ـ ـخ ـ ــازن املـ ـ ـع ـ ــروف ب ـ ـ ــواب م ــارك ــة
هـ ـي ــون ــداي  Accentمـ ــوديـ ــل  2012رق ــم
ً
/493221/ب ال ـخ ـص ــوص ـي ــة تـحـصـيــا
لـ ــديـ ــن طـ ــالـ ــب ال ـت ـن ـف ـي ــذ بـ ـن ــك ب ـي ـب ـلــوس
ش.م.ل .وكيله املحامي عامر عبيد البالغ
 $/16296/عدا اللواحق واملخمنة بمبلغ
 $/10691/واملطروحة بسعر  $/9000/أو
ما يعادلها بالعملة الوطنية وان رسوم
املـيـكــانـيــك ق ــد بـلـغــت  /1,663,000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
امل ـ ـحـ ــدد الـ ـ ــى م ـ ـ ــرآب املـ ـ ـ ــدور فـ ــي ب ـي ــروت
الكرنتينا مصحوبًا بالثمن نقدًا او شيك
مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
اسامة حمية
إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ دوما
الرئيسة مارجي مجدالني
رقم املعاملة2015/34 :
الـجـهــة املـنـفــذة :ج ــورج مـخــايــل سـعــاده ـ ـ
املحامي طوني تاجر
املنفذ عليهما :رونلد نقوال ونبيها مشرق
بواسطة رئيس دائرة تنفيذ طرابلس.
السند التنفيذي :استنابة دائ ــرة تنفيذ
طرابلس برقم 2013/864
تاريخ الحكم2013/6/6 :
تـ ــاريـ ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه لـ ـ ــدى امـ ــانـ ــة ال ـس ـجــل
العقاري2013/12/5 :
املطروح للبيع :العقار رقــم  1120منطقة
كفرحلده العقارية.
محتوياته :ارض سقي مغروسة نصوب
ليمون وعريش ورمان ومختلف.
مساحته 1350 :م2
ً
حدوده :شماال 35 :ـ ـ  36ـ ـ  37ـ ـ  34ـ ـ 33
شرقًا 37 :و  1121ومجرى ماء حدود بيت
شالال
ج ـنــوبــا :م ـجــرى م ــاء يـشـكــل حـ ــدود بيت
شالال
غربًا1119 :
التخمني 33750 :د.أ.
بدل الطرح 33750 :د.أ.
امل ـط ــروح لـلـبـيــع :ال ـع ـقــار رق ــم  33منطقة
كفرحلده
مـحـتــويــاتــه :ارض سـقــي مـغــروســة تفاح
وليمون وضمنها بعض اشجار توت.
مساحته 332 :م2
ً
ح ــدوده :شـمــاال 34 :ـ ـ  16طــريــق ومجرى
ماء عام شرقًا34 :
جنوبًا 1120 :غربًا16 :
التخمني 9960 :د.أ.
بدل الطرح 9960 :د.أ.
م ــوع ــد املـ ــزايـ ــدة وم ـك ــان ـه ــا :يـ ــوم الـسـبــت
الــواقــع فــي  2016/1/23الـســاعــة الثانية
عشرة ظهرًا امام رئيس دائرة التنفيذ في
محكمة دوما.
شروط البيع :على الراغب وقبل املباشرة
بـ ــاملـ ــزايـ ــدة ايـ ـ ـ ــداع ب ـ ــدل ال ـ ـطـ ــرح بــال ـل ـيــرة
اللبنانية امــا نقدًا في صندوق الخزينة
أو تقديم شــك او كفالة مصرفيني باسم
رئيسة دائ ــرة تنفيذ دومــا وعليه اتخاذ
م ـحــل اق ــام ــة م ـع ــروف ض ـمــن ن ـط ــاق هــذه
الـ ــدائـ ــرة واال ع ــد قـلـمـهــا م ـقــامــا مـخـتــارًا
ل ــه وع ـل ـي ــه ان ي ــدف ــع اض ــاف ــة الـ ــى رس ــوم
التسجيل  %5رسم داللة.
مأمورة التنفيذ
وفاء ضاهر
إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ دوما
الرئيسة مارجي مجدالني
رقم املعاملة2015/33 :
الجهة املـنـفــذة :امـيــرة املــزرعــانــي وكيلها
املحامي طوني تاجر
املـ ـنـ ـف ــذ ع ـل ـي ـه ـم ــا :رون ـ ـل ـ ــد ف ـ ـ ـ ــؤاد ن ـق ــوال
وانطونيوس عبد النور ـ ـ بواسطة دائرة
تنفيذ طرابلس.
السند التنفيذي :استنابة دائ ــرة تنفيذ

طرابلس برقم 2013/463
تاريخ الحكم2013/5/27 :
تـ ــاريـ ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه لـ ـ ــدى امـ ــانـ ــة ال ـس ـجــل
العقاري2013/12/5 :
امل ـطــروح للبيع :الـعـقــار رقــم  359منطقة
كفرحلده العقارية.
مـحـتــويــاتــه :ارض بـعــل مـشـجــرة زيـتــون
وكرم عنب.
مساحته 313 :م2
ً
حدوده :شماال 9 :و 358وطريق عام
شرقًا :العقار رقم 9
جنوبًا :العقارات  9و 640و358
غربًا :العقار 358
التخمني 9390 :د.أ.
بدل الطرح 9390 :د.أ.
م ــوع ــد املـ ــزايـ ــدة وم ـك ــان ـه ــا :يـ ــوم الـسـبــت
الــواقــع فيه  2016/1/23الساعة الثانية
ع ـش ــرة وال ـن ـص ــف م ــن ب ـع ــد ال ـظ ـه ــر ام ــام
رئيس دائرة التنفيذ في محكمة دوما.
شروط البيع :على الراغب وقبل املباشرة
بـ ــاملـ ــزايـ ــدة ايـ ـ ـ ــداع ب ـ ــدل ال ـ ـطـ ــرح بــال ـل ـيــرة
اللبنانية امــا نقدًا في صندوق الخزينة
أو تقديم شــك او كفالة مصرفيني باسم
رئيسة دائ ــرة تنفيذ دومــا وعليه اتخاذ
م ـحــل اق ــام ــة م ـع ــروف ض ـمــن ن ـط ــاق هــذه
الـ ــدائـ ــرة واال ع ــد قـلـمـهــا م ـقــامــا مـخـتــارًا
ل ــه وع ـل ـي ــه ان ي ــدف ــع اض ــاف ــة الـ ــى رس ــوم
التسجيل  %5رسم داللة.
مأمورة التنفيذ
وفاء ضاهر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
طلب علي صــادق عبدالله ملوكله محمد
حسن سالمه بوكالته عن كل من سعدى
م ـح ـمــد س ــام ــي وزيـ ـن ــب م ـح ـمــد ســامــي
ش ـه ــادات قـيــد ب ــدل عــن ضــائــع لـلـعـقــارات
رق ــم  556و 1087و 1089و 1104و1109
و 1114و 1091مـنـطـقــة ب ــاط ال ـع ـقــاريــه
بموجب وكالة عدد .2015/3592
للمعترض  15يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
يوسف شكر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
طلبت فاديه رجا عبد النور ملورثها رجا
الـيــاس عبد الـنــور بصفتها احــد الــورثــة
ش ـهــادة قـيــد ب ــدل عــن ضــائــع للعقار رقــم
 1839منطقة جديدة مرجعيون العقاريه
للمعترض  15يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
يوسف شكر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
طـلــب ان ـط ــوان رائ ــف عـبــا ملــوكـلــه سهيل
مجيد عبال احد ورثة روزات عيد فرهود
عبال وعن موكله سامي فيليب عبال احد
ورثــة فيليب فــرهــود عبال وبصفته احد
ورثــة رائــف عبال والــذي بــدوره وريــث عن
ك ــل م ــن مـنـيــر ومـ ــراد وفـ ــؤاد وذك ـي ــه عيد
ف ــره ــود ع ـبــا شـ ـه ــادات ق ـيــد ب ــدل ضــائــع
عائده للعقار رقم  897جديدة مرجعيون.
للمعترض  15يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
في مرجعيون وحاصبيا
يوسف شكر
إعالن
عن القاضي العقاري في الجنوب
طـ ـل ــب املـ ـح ــام ــي م ـح ـم ــد فـ ـي ــاض ملــوك ـلــه
سليمان مسعد شـهــادة قيد مؤقتة بدل
ضائع للعقار رقم  1056املجيدل.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
القاضي العقاري في الجنوب
محمد الحاج علي
إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ البترون
الرئيسة مارجي مجدالني
رقم املعاملة2014/99 :
امل ـن ـفــذ :امل ـحــامــي انـ ـط ــوان ح ـنــا ك ـي ــوان ـ ـ

املحامي بطرس نصرالله
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ــه :م ـخ ــاي ــل ي ــوس ــف جــرجــس
نخول ـ ـ بواسطة دائرة تنفيذ طرابلس.
السند التنفيذي :استنابة دائ ــرة تنفيذ
ط ـ ــرابـ ـ ـل ـ ــس ب ـ ــرق ـ ــم  2013/657تـ ــاريـ ــخ
2014/12/12
تاريخ الحكم2013/1/28 :
تـ ــاريـ ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه لـ ـ ــدى امـ ــانـ ــة ال ـس ـجــل
العقاري2013/10/8 :
امل ـطــروح للبيع :الـعـقــار رقــم  429منطقة
عبرين العقارية.
محتوياته :ارض بعل صخرية مهمولة
واث ـنــاء الكشف تبني انـهــا مربعة الشكل
ولها طريق منحدرة بعض الشيء.
مساحته/378 :م2
ً
حدوده :شماال 428 :ـ ـ  33ـ ـ  437شرقًا440 :
ـ ـ  437ـ ـ 432
جنوبًا 432 :ـ ـ  437ـ ـ  428غربًا 428 :ـ ـ 432
التخمني/20.000/ :د.أ.
بدل الطرح/20.000/ :د.أ.
م ــوع ــد املـ ــزايـ ــدة وم ـك ــان ـه ــا :يـ ــوم االث ـنــن
الــواقــع فــي  2015/12/7الـســاعــة الثانية
عشرة ظهرًا امام رئيسة دائرة التنفيذ في
محكمة البترون.
شـ ــروط ال ـب ـيــع :ع ـلــى ال ــراغ ــب ف ــي ال ـشــراء
وقبل املباشرة باملزايدة ايداع بدل الطرح
بالليرة اللبنانية امــا نـقـدًا فــي صندوق
الخزينة أو تقديم شك او كفالة مصرفيني
ب ــاس ــم رئ ـي ـس ــة دائـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ ال ـب ـت ــرون
وعـلـيــه ات ـخ ــاذ مـحــل اق ــام ــة ضـمــن نـطــاق
هذه الدائرة واال عد قلمها مقامًا مختارًا
ل ــه وع ـل ـي ــه ان ي ــدف ــع اض ــاف ــة الـ ــى رس ــوم
التسجيل  %5رسم داللة.
رئيس القلم
وفاء ضاهر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طلبت قمر نزيه بعلبكي سند تمليك بدل
ع ــن ضــائــع لـلـقـســم  13م ــن ال ـع ـقــار 5132
مصيطبه
للمعترض مراجعة االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في بيروت
حسني خليل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طلبت زه ــره تــوفـيــق مـكــي بوكالتها عن
ث ـن ــاء ت ــوف ـي ــق م ـك ــي س ـن ــدي ت ـم ـل ـيــك ب ــدل
عــن ضائع عــن حصة سناء توفيق مكي
بالعقارين  850و 5152مــزرعــه واملسجل
قيد احتياطي على الصحيفه بتصحيح
ً
اسمها ليصبح ثناء توفيق مكي بدال من
سناء توفيق مكي
للمعترض مراجعة االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون بالتكليف
في بيروت
محمود الالذقي
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
القاضي ميرنا كالب
ّ
يبلغ الــى املنفذ عليها فــي ســي ايفنتس
ليميتد ش.م.م
مجهولة محل االقامة
ً
عمال بأحكام امل ــادة  /409/أ.م.م تبلغكم
دائ ـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ ب ـ ـيـ ــروت بـ ـ ــأن ل ــدي ـه ــا فــي
املعاملة التنفيذية رقم  2015/264انــذارًا
تنفيذيًا موجهًا اليكم من طالبي التنفيذ
جورجيت فرحة وديانا زين الدين ودونا
ودان ـ ــا وأدي ـ ــب اس ــام ــة ح ــوران ــي ونــاتـجــا
عـ ــن ط ـل ــب ت ـن ـف ـيــذ ح ـك ــم ق ــاض ــي االم ـ ــور
املستعجلة في بيروت اساس 2014/251
ً
قرار  2014/684تحصيال ملبلغ  25000د.أ.
وعـلـيــه ،تــدعــوكــم ه ــذه ال ــدائ ــرة للحضور
اليها شخصيًا أو بواسطة وكيل قانوني
الستالم االنذار التنفيذي واالوراق املرفقة
به علمًا بأن التبليغ يتم قانونًا بانقضاء
مهلة عشرين يومًا على نشر هذا االعالن
وع ـلــى تـعـلـيــق نـسـخــة ع ـنــه وع ــن االنـ ــذار
املذكور على لوحة االعــانــات لــدى دائــرة
تنفيذ بيروت ويصار بعد انقضاء هذه
امل ـه ـلــة وم ـه ـلــة االنـ ـ ــذار الـتـنـفـيــذي الـبــالــغ
خمسة ايــام الــى متابعة التنفيذ بحقكم
ً
اصوال حتى الدرجة االخيرة.
مأمور تنفيذ بيروت
وجدي القزي
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رياضة

البطوالت األوروبية الوطنية

«مدفعجية» أرسنال يقصفون الجبهات بعنف
وقــف أرسـنــال مبكرًا كشريك في صــدارة
ال ــدوري اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم،
وه ــي م ـســألــة ت ـعـ ّـد إع ــان ــا رس ـم ـيــا من
«المدفعجية» بأنهم حاضرون للمنافسة
بقوة في مختلف البطوالت
هادي أحمد
«كان أسبوعًا مثاليًا» .وإن َّ
صح هذا
ال ـق ــول الـ ــذي أط ـل ـقــه مـ ــدرب أرس ـنــال
الفرنسي أرســن فينغر على مــا َّ
مر
به فريقه في املباريات
األخ ـ ـيـ ــرة ،ف ــإن ــه يـمـكــن
ال ـحــديــث ع ــن صـعــوبــة
امل ـه ـم ــات امل ـل ـق ــاة عـلــى
ع ــاتـ ـق ــه وع ـ ـلـ ــى ع ــات ــق
ال ـ ـ ــاعـ ـ ـ ـب ـ ـ ــن م ـ ـ ـعـ ـ ــا ف ــي
اإلستحقاقات املقبلة.
وال ش ـ ـ ــك ف ـ ـ ــي أن م ــا
ق ـ ـ ّـدم ـ ــه ال ـ ـفـ ــريـ ــق ح ـتــى
اآلن هو بداية اكثر من
جيدة مقارنة بانطالق
الـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـط ـ ـ ــول ـ ـ ــة ،وحـ ـ ـت ـ ــى
مـ ــع مـ ـسـ ـت ــواه امل ــوس ــم
املاضي.
«إن ـ ــه أس ـ ـبـ ــوع م ـثــالــي
تصدر مهاجم أرسنال
الفرنسي أوليفيه جيرو قائمة ول ـ ـ ـيـ ـ ــس م ـ ـ ــن الـ ـسـ ـه ــل
َّ
تـ ـحـ ـقـ ـي ــق ذل ـ ـ ـ ـ ــك» .أكـ ـ ــد
هدافي الدوري اإلنكليزي ،من
حيث معدل األهداف بعد مرور ف ـ ـي ـ ـن ـ ـغـ ــر بـ ـ ـع ـ ــد فـ ـ ـ ــوزه
ع ـ ـلـ ــى وات ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــورد 0-3
 10أسابيع من عمر البطولة.
ف ــي ال ـ ـ ــدوري ،ث ــم عـلــى
وأوردت صحيفة «مترو»
بـ ــايـ ــرن م ـي ــون ـي ــخ 0-2
البريطانية إحصائية تصدر
ف ـ ــي دوري األبـ ـ ـط ـ ــال،
جيرو القائمة حيث تمكن من
وع ـ ـلـ ــى إفـ ـ ــرتـ ـ ــون 1-2
تسجيل  5أهداف خالل 444
فـ ــي نـ ـه ــاي ــة األسـ ـب ــوع
دقيقة شارك فيها ،ليسجل
ً
املاضي.
معدال تهديفيًا بواقع هدف
ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان أسـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــوع ـ ـ ـ ـ ــا
كل  88.8دقيقة ،يليه مهاجم
رائ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــا ل ـ ـج ـ ـمـ ــاه ـ ـيـ ــر
فاردي
ليستر سيتي جيمي
«امل ــدف ـع ـج ـي ــة» ،ال ــذي ــن
أهداف
هداف البطولة بـ 10
طــالــب بـعـضـهــم بــدايــة
بمعدل
خالل  892دقيقة،
املــوســم بــإقــالــة فينغر،
هدف واحد كل  89.2دقيقة.
مـ ـثـ ـلـ ـم ــا ط ـ ــالـ ـ ـب ـ ــوا ف ــي
وكان املركز الثالث ملهاجم
م ــواس ــم خ ـلــت ،اذ بعد
مانشستر سيتي األرجنتيني خ ـ ـسـ ــارت ـ ـهـ ــم امل ـ ـ ـبـ ـ ــاراة
سيرجيو أغويرو ،الذي تمكن
األولـ ـ ـ ــى عـ ـل ــى «م ـل ـعــب
من تسجيل  6أهداف خالل
اإلمـ ـ ــارات» أم ــام وســت
 548دقيقة ،بمعدل هدف كل
هام ،هبطت معنويات
 91.33دقيقة.
ك ـ ـث ـ ـيـ ــريـ ــن ،ل ـ ـكـ ــن ب ـع ــد
عـشــر ُج ــوالت ،انقلبت
اآلي ـ ـ ــة .ق ـل ـب ــت ب ــال ـق ــوة،
ّ
فـ ــأث ـ ـبـ ــت ف ــريـ ـقـ ـه ــم أن
بــاس ـت ـطــاع ـتــه ال ـت ـع ــاف ــي ،إذ أس ـكــت
فـيـنـغــر ك ــل امل ـطــال ـبــن بــاقــال ـتــه بعد
الخسارة األولى.

جيرو األفضل في
معدل األهداف

إذا بقي على مستواه فسينافس أوزيل على جائزة أفضل العب في «البريميير ليغ» (بول إليس  -أ ف ب)

ص ـبــر فـيـنـغــر ،ث ــم ص ـبــر ح ــن خسر
أم ـ ـ ــام ت ـش ـل ـســي  ،2-0ل ـك ــن ب ـع ــده ــا،
انـ ـتـ ـف ــض الـ ـف ــري ــق وسـ ـح ــق لـيـسـتــر
سـيـتــي  ،2-5ومــانـشـسـتــر يــونــايـتــد
 ،0-3ووات ـف ــورد  0-3أي ـضــا ،وأخـيـرًا
إف ــرت ــون .إن ـت ـص ــارات جـعـلـتــه يــأخــذ
مـ ـك ــان ــه ف ـ ــي امل ـ ــرك ـ ــز ال ـ ـثـ ــانـ ــي خ ـلــف
مــان ـش ـس ـتــر س ـت ــي امل ـت ـص ــدر ب ـف ــارق

يقترب أوزيل من كسر
رقم قياسي لميسي

األهـ ــداف .مشهد لــم تــره الجماهير
منذ زمن بعيد جدًا.
لم يكن أي شخص يتوقع أن يتصدر
ارس ـنــال ويـصـعــد إلــى الـقـمــة ،للمرة
ّ
األولـ ــى مـنــذ  20ش ـه ـرًا ،ل ـكــن االكـيــد
أن الـفــوز على بــايــرن ميونيخ بطل
املانيا أعطى الفريق هذه اإلندفاعة
القوية ،التي كــان منتظرًا اال تظهر

ام ــام فــريــق مـثــل بــايــرن ،حـيــث يفقد
العبون كثر تركيزهم بفعل الضغط
الكبير الــذي يواجهونه أمــام فريق
بحجم وقوة البافاري.
األمل ــان ــي مـسـعــود أوزيـ ــل لـيــس أحــد
ه ـ ـ ــؤالء .عـ ـ ــراب الـ ـف ــوز األخـ ـي ــر عـلــى
إفرتون ،وضابط إيقاع املباراة أثبت
أنه عاد نجمًا ،كالذي كان عليه أيام
لعبه مع فريقه السابق ريال مدريد.
قـ ـ ّـدم ع ــرض ــا ق ــوي ــا ب ـم ـه ــارات فــرديــة
وملحات فنية وكرات بينية وعكسية
راقت أيدي الجماهير ،التي صفقت
ك ـ ـث ـ ـي ـ ـرًا ،إض ـ ــاف ـ ــة ال ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،ص ـنــع
هـ ــدف ال ـفــرن ـســي أول ـي ـف ـي ـيــه ج ـيــرو،
لـ ـتـ ـنـ ـش ــر ب ـ ـعـ ــدهـ ــا شـ ـبـ ـك ــة «س ـ ـكـ ــاي
س ـبــورتــس» اإلنـكـلـيــزيــة ،إحصائية
عـ ــن أفـ ـض ــل ص ــان ـع ــي األه ـ ـ ـ ــداف فــي
الـبـطــوالت األوروب ـي ــة مـنــذ شـهــر آب
.2008
بـهــذا الـهــدف صــار أوزي ــل عـلــى بعد
أه ــداف قليلة ليكسر رقـمــا قياسيًا
ً
م ـ ـس ـ ـجـ ــا ب ـ ــاس ـ ــم ن ـ ـجـ ــم ب ــرشـ ـل ــون ــة
األرجنتيني ليونيل ميسي ،الــذي
يتصدر القائمة منذ موسم -2008
 2009ب ـ ـ  98تـ ـم ــري ــرة .أمـ ــا أوزيـ ــل
فـيـحـمــل  93ت ـم ــري ــرة حــاس ـمــة فــي
جـعـبـتــه ،وال ـفــرصــة كـبـيــرة جـ ـدًا له
إذ ان «الـبــرغــوث» ال ي ــزال وسيبقى
غـ ــائ ـ ـبـ ــا ألس ـ ــابـ ـ ـي ـ ــع قـ ـلـ ـيـ ـل ــة ب ـس ـب ــب
إصابته في الركبة.
ال ــاعـ ـب ــون ال ــذي ــن ي ـس ـب ـق ـهــم أوزي ـ ــل
ب ـع ـي ــدون ع ــن اإللـ ـتـ ـح ــاق ب ــه إذا مــا
استمر بالعطاء نفسه ،واألقرب اليه
هو العب تشلسي اإلسباني سيسك
فابريغاس بـ  83تمريرة ،يليه نجم
ريال مدريد البرتغالي كريستيانو
رون ـ ــال ـ ــدو ب ـ ـ  73تـ ـم ــري ــرة ،ث ــم نـجــم
بايرن الفرنسي فرانك ريبيري بـ 67
تمريرة.
وبـعــد تــذبــذب مـسـتــواه فــي املــواســم
السابقة مــع أرسـنــال ،استفاق بطل
ال ـع ــال ــم ح ـيــث ي ـم ـكــن الـ ـق ــول انـ ــه إذا
ما استمر بالعطاء نفسه فسيكون
منافسًا على جائزة أفضل العب في
الـ «بريميير ليغ».
ال يـ ـ ـمـ ـ ـك ـ ــن الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـب ـ ـ ــور ف ـ ـ ـ ـ ــوق رغ ـ ـبـ ــة
«امل ــدف ـج ـي ــة» بـتـحـطـيــم ك ــل م ــا يقف
أمــام ـهــم ،سـعـيــا إلحـ ــراز الـلـقــب ألول
مرة منذ  ،2004كما ال يمكن العبور
ف ــوق رغـبـتـهــم بــالـتـتــويــج بــأكـثــر من
ب ـط ــول ــة ،وال ـ ـفـ ــوز ع ـل ــى ب ــاي ــرن ك ــان
ال ــدل ـي ــل األب ـ ـ ــرز ع ـل ــى ذلـ ـ ــك ،فـقـصــف
الـ ـجـ ـبـ ـه ــات ي ـ ـجـ ــري بـ ـعـ ـن ــف ح ــال ـي ــا
ع ـلــى ال ـص ـع ـيــد امل ـح ـل ــي ،وسـيـنـتـقــل
بالتأكيد الى ساحة دوري األبطال،
حيث ستكون االسلحة دائمًا جاهزة
طاملا ان لعنة االصابة ستبتعد عن
مالحقة جنود فينغر.

برنامج البطوالت األوروبية الوطنية
إيطاليا (المرحلة )10

كأس الرابطة اإلنكليزية (الدور الرابع)

كأس ألمانيا (الدور الثاني)

 الثالثاء:بولونيا  -انتر ميالنو ()21.45

 الثالثاء:شيفيلد ونسداي  -أرسنال ()21.45
إفرتون  -نوريتش سيتي ()21.45
هال سيتي  -ليستر سيتي ()21.45
ستوك سيتي  -تشلسي ()21.45

 الثالثاء:نورمبرغ  -فورتونا دوسلدورف ()20.00
ماينتس  -ميونيخ )20.00( 1860
ارتـسـغـيـيــرغــه  -اي ـن ـتــراخــت فــرانـكـفــورت
()20.00
فرانكفورت  -هيرتا برلني ()20.00
بوخوم  -كايزرسالوترن ()21.30
فولسبورغ  -بايرن ميونيخ ()21.30
اونترهاخينغ  -اليبزيغ ()21.30
دارمشتات  -هانوفر ()21.30

 االربعاء:ميالن  -كييفو ()21.45
اتالنتا  -التسيو ()21.45
روما  -اودينيزي ()21.45
تورينو  -جنوى ()21.45
نابولي  -باليرمو ()21.45
هيالس فيرونا  -فيورنتينا ()21.45
فروزينوني  -كاربي ()21.45
ساسوولو  -يوفنتوس ()21.45
 الخميس:سمبدوريا  -امبولي ()21.45

 االربعاء:مــانـشـسـتــر سـيـتــي  -كــري ـس ـتــال ب ــاالس
()21.45
ليفربول  -بورتموث ()21.45
ساوثمبتون  -استون فيال ()21.45
مانشستر يونايتد  -ميدلسبره ()22.00

 االربعاء:بوروسيا دورتموند  -بادربورن ()20.00
فرايبورغ  -اوغسبورغ ()20.00
ساندهاوسن  -هايدنهايمر ()20.00
فيكتوريا كولن  -باير ليفركوزن ()20.00
ش ــال ـك ــه  -بـ ــوروس ـ ـيـ ــا م ــون ـش ـن ـغ ــادب ــاخ
()21.30
فيردر بريمن  -كولن ()21.30
روت ـل ـي ـن ـغ ــن  -ايـ ـنـ ـت ــراخ ــت ب ــراون ـش ـف ـي ــغ
()21.30
كارل تسيس يينا  -شتوتغارت ()21.30

كأس الرابطة الفرنسية (دور الـ )32
 الثالثاء:تور  -أنجيه ()21.00
إيفيان  -الفال ()21.00
باستيا  -رين ()22.00
 األربعاء:غازيليك اجاكسيو  -غانغان ()19.30
ديجون  -ريمس ()21.00
ليل  -تروا ()22.00
تولوز  -أوكسير ()22.00
كان  -نيس ()22.00
لوريان  -مونبلييه ()22.00
بورج بيروناس  -نانت ()22.00
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الفيفا

السلة اللبنانية

الشيخ سلمان وأنفانتينو آخر المرشحين األقوياء
أسماء جديدة من
قارات مختلفة دخلت
السباق إلى رئاسة «الفيفا»
مع إغالق باب التراشيح
أمس .أسماء ستفتح الباب
على احتماالت عدة في
أقسى المعارك االنتخابية
أص ـ ـ ـبـ ـ ــح آلس ـ ـ ـيـ ـ ــا م ـ ـم ـ ـثـ ــل آخـ ـ ـ ـ ــر ف ــي
انـتـخــابــات رئــاســة االت ـحــاد الــدولــي
لكرة القدم التي ستقام في  26شباط
امل ـق ـب ــل ،وذلـ ــك ب ـعــدمــا ت ـق ـ ّـدم رئـيــس
االتـحــاد اآلسـيــوي للعبة البحريني
الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة
بترشيحه ،متعهدًا بإعادة املنظمة
الـعــاملـيــة ال ـتــي ضــربـهــا ال ـف ـســاد الــى
مسارها الصحيح.
وذكـ ـ ــر بـ ـي ــان ح ـ ــول ت ــرش ـي ــح رئ ـيــس
االتـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــاد اآلس ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــوي« :ال ـ ـ ـتـ ـ ــزامـ ـ ــا
بمسؤولية مواصلة خدمة لعبة كرة
القدم بكل عزم ومهنية ،واستشعارًا
بدقة املرحلة التي ّ
يمر بها االتحاد
ً
ال ــدول ــي ،ورغ ـب ــة فــي إع ــادة املنظمة
ال ـع ــامل ـي ــة الـ ـ ًـى م ـس ــاره ــا ال ـص ـح ـيــح،
واسـ ـتـ ـج ــاب ــة لـ ــدعـ ــوات الـ ـع ــدي ــد مــن
أعضاء املنظومة الكروية ،فقد قررت
الترشح لرئاسة االتحاد الدولي في
االنتخابات املقبلة».
وأضـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـب ـ ـيـ ــان« :تـ ـ ـم ـ ـ ّـر م ـس ـي ــرة
االتحاد الدولي لكرة القدم بمرحلة
دقـيـقــة فــي الــوقــت الــراهــن تستدعي
الـ ـعـ ـم ــل بـ ـك ــام ــل ال ـ ـجـ ــديـ ــة م ـ ــن أج ــل
اسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــادة الـ ـثـ ـق ــة ب ـ ـهـ ــذه امل ـن ـظ ـم ــة
الرياضية الكبرى ،وهــو األمــر الذي
يدفعنا إلــى عــدم الــوقــوف مكتوفي
األيدي ،وبذل كل جهد ممكن لتنقية
ص ــورة املـظـلــة الـجــامـعــة لـكــرة الـقــدم
العاملية».
وخـ ـت ــم ب ــالـ ـق ــول« :لـ ـق ــد وج ـ ـ ــدت مــن
زم ـ ــائ ـ ــي ف ـ ــي الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة
ل ــات ـح ــاد اآلس ـ ـيـ ــوي ك ــل الـتـشـجـيــع
ل ـخ ـطــوة ال ـتــرشــح لــرئــاســة االت ـحــاد
ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي ،وأع ـ ـت ـ ـقـ ــد أن تـ ـل ــك ال ـث ـق ــة
تمنحني ال ــداف ــع للمضي قــدمــا في
امل ــرح ـل ــة امل ـق ـب ـل ــة ،ووض ـ ــع ال ـب ــرام ــج
واألف ـ ـك ـ ــار الـ ـخ ــاق ــة الـ ـت ــي س ـت ـثــري
مسيرة االتحاد الدولي».
ويـ ـعـ ـتـ ـب ــر ت ـ ــرش ـ ــح س ـ ـل ـ ـمـ ــان ض ــرب ــة
ل ـبــات ـي ـنــي ت ـح ــدي ـدًا ألنـ ــه سـيـخـســر
أصوات اآلسيويني ،كون البحريني
يـ ـسـ ـتـ ـن ــد الـ ـ ـ ــى قـ ـ ــاعـ ـ ــدة صـ ـلـ ـب ــة م ــن
ـارات
األص ـ ـ ـ ــوات فـ ــي ق ـ ــارت ـ ــه ،ال ـ ــى ق ـ ـ ـ ٍ
أخرى أيضًا.
ودعــم الشيخ سلمان ترشيح بالتر
ف ــي ان ـت ـخــابــات أيـ ــار امل ــاض ــي ،الـتــي

تغلب فيها األخير على األمير علي
بــن الحسني ،قبل أن يـقـ ّـدم استقالة
مفاجئة بعد أربعة أيام.
وأعـ ـ ـل ـ ــن الـ ـبـ ـح ــريـ ـن ــي الح ـ ـقـ ــا دع ـم ــه
لـلـفــرنـســي مـيـشــال بــاتـيـنــي رئـيــس
االتـ ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي ف ــي ان ـت ـخــابــات
ش ـ ـبـ ــاط املـ ـقـ ـب ــل قـ ـب ــل إيـ ـ ـق ـ ــاف ن ـجــم
يوفنتوس اإليطالي السابق من قبل
لجنة األخالق املستقلة في االتحاد
الدولي بقضية «دفع غير مشروع»
مل ـب ـل ــغ م ـل ـي ــون ــي فـ ــرنـ ــك س ــوي ـس ــري
تـلـقــاهــا الـفــرنـســي مــن «الـفـيـفــا» في
عام .2011

ويـحـظــى ب ــن ابــراه ـيــم بـغـطــاء كبير
م ــن ال ـش ـيــخ ال ـكــوي ـتــي أح ـم ــد الـفـهــد
ال ـص ـب ــاح رئ ـي ــس امل ـج ـلــس األومل ـب ــي
اآلسـ ـي ــوي ورئـ ـي ــس اتـ ـح ــاد ال ـل ـجــان
األومل ـب ـيــة الــوطـنـيــة (أن ـ ــوك) وعـضــو
ال ـل ـج ـن ــة ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة فـ ــي «ال ـف ـي ـف ــا»
ب ــاعـ ـتـ ـب ــاره أحـ ـ ــد أب ـ ـ ــرز األشـ ـخ ــاص
امل ــؤث ــري ــن ف ــي ال ــري ــاض ــة اآلس ـي ــوي ــة
والعاملية.
فــي ه ــذا اإلطـ ــار ،تـحــدث سـلـمــان عن
ال ــدع ــم ال ــذي تـلـقــاه إلع ــان تــرشـحــه
بالقول« :تلقيت اتصاالت عديدة من
منتسبي أس ــرة ك ــرة ال ـقــدم العاملية

«القيصر» لن يسكت
يبدو ان «قيصر» الكرة األملانية السابق فرانتس بكنباور لن يسكت بعد
اآلن عن االتهامات بشأن شراء األصوات خالل التصويت على اختيار
املانيا الستضافة مونديال  ،2006حيث كان رئيسًا للجنة املنظمة.
وقال بكنباور ملجلة «دير شبيغل» األملانية« :اإلجابات في الطريق»،
مبديًا استعداده للمثول أمام املحققني الذين سيباشرون التحقيق في
القضية بناء على طلب االتحاد األملاني.
وأشارت صحيفة «بيلد» إلى أنه يحتمل ان يعقد النجم السابق اجتماعًا
مع املحققني هذا األسبوع ،بعدما ُع ّد من األشخاص الضالعني في
الفضيحة ،التي تدور حول  7ماليني و 580ألف دوالر ُدفعت إلى «الفيفا».

(س ـ ـ ـ ـ ــواء فـ ـ ــي االت ـ ـ ـحـ ـ ــاديـ ـ ــن ال ـ ــدول ـ ــي
واآلسـ ـ ـي ـ ــوي واالتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــادات ال ـق ــاري ــة
والوطنية) تطالبني بالترشح».
اس ـ ـ ـ ٌـم ق ـ ــوي آخ ـ ــر دخ ـ ــل ع ـل ــى ال ـخــط
أيـ ـ ـض ـ ــا ،ه ـ ــو الـ ـس ــويـ ـس ــري ج ـي ــان ــي
أن ـفــان ـت ـي ـنــو األم ـ ــن الـ ـع ــام لــات ـحــاد
األوروبي ،الذي يحظى بدعم اللجنة
التنفيذية لالتحاد القاري.
وأوضـ ــح ب ـيــان لــات ـحــاد األوروب ـ ــي:
«نـ ـح ــن سـ ـعـ ــداء ب ـت ــرش ــح ج ـي ــان ــي»،
مضيفًا «إنه في خضم إجراء تقديم
رعاته الضروريني ،وسيصدر بيانًا
فــي وق ــت الحـ ــق» ،مــن دون اإلش ــارة
بأي كلمة الى رئيسه بالتيني.
وانـ ـض ــم الـ ــى س ـل ـم ــان وأن ـفــان ـت ـي ـنــو
رئ ـي ــس االتـ ـح ــاد ال ـل ـي ـب ـيــري مــوســى
ب ـي ـل ـي ـتــي ،ال ـ ــذي ق ـ ــال« :ل ـق ــد تـقــدمــت
رسـمـيــا بترشحي لــرئــاســة الفيفا»،
مـضـيـفــا «أن ــا مـتـفــائــل ج ـدًا بفرصي
ل ـل ـف ــوز وأع ـ ــد بـ ــأن أدخ ـ ــل ت ـغ ـي ـيــرات
إيجابية».
ومـ ــع ت ــرش ــح ب ـي ـل ـي ـتــي ،ارتـ ـف ــع ع ــدد
املـ ـ ــرش ـ ـ ـحـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ــى ث ـ ـمـ ــان ـ ـيـ ــة ح ـي ــث
انـ ـ ـض ـ ــم الـ ـ ـث ـ ــاث ـ ــة امل ـ ـ ـ ــذك ـ ـ ـ ــورون الـ ــى
األم ـي ــر األردنـ ـ ــي ع ـلــي ب ــن الـحـســن،
وبالتيني ،والفرنسي اآلخر جيروم
شـ ــام ـ ـبـ ــانـ ــي ،وال ـ ـج ـ ـن ـ ــوب أف ــريـ ـق ــي
طــوكـيــو سيكسويل والـتــريـنـيــدادي
ديفيد ناكيد.

منتخب كرة السلة للناشئين
الى كأس آسيا
غادرت بعثة منتخب لبنان للناشئني في كرة
السلة لالعبني دون  16سنة بعد ظهر امس
الى اندونيسيا للمشاركة في بطولة آسيا
التي ستقام بني  29الشهر الحالي و 7تشرين
الثاني املقبل ،وهي مؤهلة الى كأس العالم
لتحت الـ  17سنة التي ستقام السنة املقبلة،
حيث ّ
ينص نظام البطولة على تأهل ثالثة
منتخبات من القارة الصفراء الى نهائيات
بطولة العالم.
وتألفت البعثة اللبنانية من :أالن صايغ
(رئيسًا) ،ايلي نجم (اداريًا) ،سليم الشمالي
(مدربًا) ،روالن تابت (مساعدًا للمدرب)،
ايلي رعد (معالجًا فيزيائيًا) ،وليد ابي راشد
وجورج سعد (حكمني دوليني) ،توفيق صقر،
محمد قبطان ،شربل سعد ،جاد نمر ،نادي
هاشم ،ميتشل تابت ،كريم زينون ،سليم
عالء الدين ،نادر ابو املنى ،جو زيادة ،محمد
الخطيب وجورج بيروتي (العبني).
وحضر رئيس لجنة املنتخبات الوطنية مارون
جبرايل الى مطار بيروت ،حيث التقى افراد
البعثة وتمنى لهم التوفيق في البطولة القارية.
يشار الى ان لبنان وقع ضمن املجموعة
الثانية التي تضم اندونيسيا صاحبة الضيافة
وتايبه وبنغالدش ،وسيخوض مباراته األولى
الخميس مع اندونيسيا ،تليها مباراة ثانية
الجمعة امام تايبه ،قبل ان يختتم مبارياته في
دور املجموعات السبت امام بنغالدش.

أصداء عالمية

دعم الشيخ سلمان بالتر ثم بالتيني قبل أن يقرر ترشيح نفسه (أولغا مالتسيفا ــ أ ف ب)

موغوروزا تفوز على سافاروفا
في بطولة الماسترز

ت ـغ ـل ـبــت اإلس ـب ــان ـي ــة غ ــارب ـي ـن ــي مـ ــوغـ ــوروزا
امل ـص ـن ـف ــة ث ــان ـي ــة ع ـل ــى ال ـت ـش ـي ـك ـيــة لــوســي
ســافــاروفــا السابعة  3-6و 6-7فــي الجولة
االولى من منافسات املجموعة البيضاء في
ُ
بطولة املاسترز لالعبات الثماني األ َول في
كرة املضرب .وثأرت بالتالي موغوروزا من
سافاروفا ،التي كانت قد أخرجتها من الدور
ربــع النهائي لبطولة فرنسا املفتوحة على
مالعب روالن غاروس في حزيران املاضي
في أول مواجهة بني الالعبتني.
وفــي م ـبــاراة ثانية ضمن املجموعة ذاتـهــا،
تغلبت األملانية أنجليك كيربر السادسة على
التشيكية بترا كفيتوفا الرابعة  2-6و.6-7
برشلونة قد يخسر ماسكيرانو
في «الكالسيكو»

الدوري األميركي للمحترفين

أنظمة جديدة في النسخة الـ  70لدوري العمالقة
ينطلق الـ ــدوري األم ـيــركــي الشمالي
للمحترفني في كــرة السلة ،بنسخته
الـسـبـعــن بـمـشــاركــة  30فــري ـقــا ،وفــي
ظ ــل م ـنــاف ـســة ش ــدي ــدة م ـن ـت ـظــرة بــن
غولدن ستايت ووريــرز حامل اللقب
ووصيفه كليفالند كافالييرز.
وك ـ ـ ــان غـ ــولـ ــدن س ـت ــاي ــت وك ـل ـي ـفــانــد
كافالييرز قــد سيطرا على مجريات
ال ــدوري املوسم املــاضــيّ ،
فتوج األول
ً
بطال للمنطقة الغربية ،وحمل الثاني
لقب الشرقية ،قبل أن يحسم ووريرز
لقب الــدوري للمرة األولــى منذ 1975
بـفــوزه على كليفالند كافالييرز 2-4
في الدور النهائي.
ويبدأ غولدن ستايت ووري ــرز حملة
الـ ــدفـ ــاع ع ــن ل ـق ـبــه ب ــاس ـت ـض ــاف ــة نـيــو
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اورل ـي ــان ــز بـيـلـيـكــانــز ،ب ـغ ـيــاب مــدربــه
ستيف كير بسبب مضاعفات عملية
جراحية في الظهر.
وسيواجه فريق «املحاربني» منافسة
قــويــة ف ــي املـنـطـقــة الـغــربـيــة م ــن ســان
أنـطــونـيــو س ـبــرز الـ ــذي ع ــزز صفوفه
ب ــاع ــب بـ ــورتـ ــانـ ــد تـ ــرايـ ــل ب ــاي ــزرز
الم ــارك ــوس ال ــدري ــدج ال ـ ــذي سيمثل
س ـ ـن ـ ـدًا قـ ــويـ ــا لـ ـلـ ـث ــاث ــي تـ ـي ــم دانـ ـك ــن
والفرنسي طوني باركر واالرجنتيني
مانو جينوبيلي.
بـ ــدوره ،لــم يـخــرج هـيــوســن روكـتــس
ع ــن دائ ـ ــرة ال ـف ــرق امل ـنــاف ـســة لـغــولــدن
ستايت ،بعدما عزز صفوفه بصانع
األل ـعــاب تــاي الوس ــون ،ال ــذي سيزيد
الفعالية الهجومية من دون شك الى

جانب نجمي الفريق جيمس هاردن
ودوايت هاورد.
فـ ــي امل ـ ـقـ ــابـ ــل ،ي ـم ـن ــي لـ ـ ــوس أن ـج ـلــس
اليكرز النفس بمحو آثــار أحــد أسوأ
مـ ــواس ـ ـمـ ــه ( 21فـ ـ ـ ــوزًا و 61خـ ـس ــارة
املــوســم املــاضــي) معتمدًا على عــودة
نجمه كوبي براينت بعد تعافيه من
االصابة.
وأجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت رابـ ـ ـ ـط ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري ب ـع ــض
ال ـت ـع ــدي ــات ف ــي ن ـظ ــام ال ـب ـط ــول ــة ،اذ
ل ــن ي ـض ـمــن أبـ ـط ــال امل ـج ـم ــوع ــات فــي
ال ـ ـ ــدوري م ــن اآلن ف ـص ــاع ـدًا أفـضـلـيــة
ـدور االول مــن ال ـ «بــاي
االرض فــي ال ـ ّ
أوف» ،وستصنف الـفــرق فــي األدوار
االقـ ـص ــائـ ـي ــة ب ـح ـس ــب ن ـت ــائ ـج ـه ــا فــي
ال ـ ـ ــدوري امل ـن ـت ـظــم .وب ـح ـســب ال ـن ـظــام

ال ـ ـقـ ــديـ ــم ،ف ـ ـ ــان أبـ ـ ـط ـ ــال املـ ـجـ ـم ــوع ــات
الثالث في كل من املنطقتني الغربية
وال ـشــرق ـيــة ال ــى ج ــان ــب أف ـض ــل فــريــق
م ــن غ ـيــر أب ـط ــال امل ـج ـم ــوع ــات ،كــانــوا
يصنفون فــي املــراكــز األرب ـعــة األولــى
في الدور االول من االدوار االقصائية.
كـ ـم ــا سـ ـيـ ـج ــري ت ـص ـن ـي ـف ـهــا االنـ ــديـ ــة
امل ـ ـت ـ ـعـ ــادلـ ــة فـ ـ ــي ال ـ ـتـ ــرت ـ ـيـ ــب ب ـح ـســب
ً
امل ــواجـ ـه ــات املـ ـب ــاش ــرة ب ـي ـن ـهــا ،ب ــدال
مــن االعـتـمــاد على الفريق الفائز في
مجموعته.
وهنا برنامج مـبــاريــات الـيــوم االول:
أتالنتا هوكس  -ديترويت بيستونز،
شيكاغو بولز  -كليفالند كافالييرز،
غـ ـ ــولـ ـ ــدن س ـ ـتـ ــايـ ــت ووريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرز  -ن ـيــو
اورليانز بيليكانز.

قــد يخسر برشلونة بطل اسبانيا واوروب ــا
خدمات العبه األرجنتيني خافيير ماسكيرانو
فــي موقعة «الكالسيكو» فــي حــال معاقبته
باإليقاف ملــدة  4مباريات أو أكثر بعد طرده
من اللقاء الذي فاز فيه الفريق الكاتالوني على
إيـبــار  1-3فــي املــرحـلــة التاسعة مــن ال ــدوري
االسباني .وتلقى ماسكيرانو البطاقة الحمراء
مباشرة لشتمه الحكم املساعد عندما كان
فريقه متقدمًا  1-2واللعب متوقفًا .وبحسب
تقرير الحكم فان ماسكيرانو تلفظ بعبارات
مهينة بحق الحكم املـســاعــد ،وفــي مثل هذه
الـحــالــة ينص قــانــون الـعـقــوبــات على معاقبة
الالعب بني  4مباريات و 12مباراة.
كانافارو ّ
يدرب النصر السعودي

تـعــاقــد ن ــادي الـنـصــر ال ـس ـعــودي م ــع املــدافــع
اإلي ـطــالــي ال ـســابــق فــابـيــو ك ــان ــاف ــارو لـقـيــادة
فريقه مدربًا حتى نهاية املوسم الحالي .وذكر
الـنـصــر فــي صفحته عـلــى مـ ّ
ـدونــة «تــويـتــر»:
«استلم فابيو كانافارو مهمة التدريب خلفًا
لخورخي دا سيلفا ،الــذي أقيل مــن منصبه
بعد خسارة الفريق أمام الشباب  1-0في ربع
نهائي كأس ولي عهد السعودية».
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ثقافة وناس

نجوم

ّ
واخيبتاه« ...أم هاري» وقعت على عريضة العار
أبواق صهيون

إستغرب عدد كبير
من جمهور الكاتبة
الشهيرة تأييدها لرسالة
تعارض المقاطعة
الثقافية إلسرائيل ،وتضم
مجموعة من األسماء
البريطانية المعروفة في
مجاالت مختلفة
نادين كنعان
أغـضـبــت الـكــاتـبــة الـبــريـطــانـيــة جــاي.
ك ــاي .رولـيـنــغ (ال ـص ــورة) ع ــددًا كبيرًا
مــن معجبيها بتوقيعها أخـيـرًا على
رس ــال ــة ت ـع ــارض مـقــاطـعــة إســرائ ـيــل،
وهــي املـعــروفــة بمواقفها السياسية
واالجتماعية التقدمية .كاتبة سلسلة
روايـ ـ ـ ـ ــات «ه ـ ـ ـ ــاري بـ ــوتـ ــر» ال ـش ـه ـي ــرة
انـضـمــت إل ــى أس ـمــاء كـثـيــرة معروفة
م ـث ــل مـ ـق ـ ّـدم الـ ـب ــرام ــج م ـي ـل ـفــن بـ ــراغ،
والكاتبة ليندا غــرانــت ،وامل ــؤرخ توم
ه ــوالن ــد ،واملــؤل ـفــة ه ـي ــاري مــانـ ّتـيــل.
هــؤالء البريطانيون وغيرهم ،وقعوا
ع ـل ــى ن ــص ي ــدع ــم ش ـب ـكــة بــري ـطــان ـيــة
وص ـفــوهــا بــ«املـسـتـقـلــة» تـحـمــل اســم
( Culture for Coexistanceث ـقــافــة
التعايش).

أقــل مــا يمكن قوله عــن الرسالة التي
نشرتها أخيرًا ّ صحيفة الـ«غارديان»
الـبــريـطــانـيــة أن ـه ــا «م ـخ ــادع ــة» ،على
حد تعبير ســارة إيرفينغ في مقالها
الــذي نشرته على موقع «االنتفاضة
ّ
اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة» .ت ــزع ــم ال ــرس ــال ــة أن
«دعـ ــوات املـقــاطـعــة الثقافية والفنية
ال ـ ـتـ ــي ت ـس ـت ـف ــرد ب ــإس ــرائـ ـي ــل تـسـبــب
الخالفات وهــي تمييزية ،ولــن تؤدي
ّ
وتشدد في سياق ّ
نصها
إلى السالم».
ّ
ع ـلــى أن «الـ ـت ــواص ــل ال ـث ـقــافــي يبنى

ّ
جـ ـس ــورًا ،ويـ ـغ ــذي ال ـحــريــة وال ـحــركــة
اإليجابية من أجل التغيير».
بهذا ،تتجاهل الرسالة العدد الهائل

يدعم النص شبكة بريطانية تحمل
اسم Culture for Coexistance
من الفنانني الفلسطينيني املمنوعني
من االنخراط في عمليات «التواصل»
بسبب التضييق ال ــذي يـمــارســه في

ّ
حــقـهــم جـيــش االح ـتــال اإلســرائـيـلــي،
وعلى رأسها الجدران غير القانونية،
ون ـ ـقـ ـ ّـاط ال ـت ـف ـت ـي ــش ،وق ـ ـيـ ــود ال ـس ـفــر
والتنقل...
وتفشل الــرســالــة أيضًا فــي االعـتــراف
ّ
بــأن التاريخ الطويل من «الحوارات»
و«ال ـت ــواص ــل ال ـث ـقــافــي» لـطــاملــا أهـمــل
ّ
والحرية
الـهـ ّـوة الكبيرة لجهة الـقـ ّـوة
ب ــن الـفـلـسـطـيـنـيــن واإلســرائ ـي ـل ـيــن
الذين يحتلون أرضهم.
في سياق بحثنا عن هوية القائمني

على شـبـكــة،Culture for Coexistance
ّ
نجد معلومات ال تشكل صدمة على
ّ
اإلط ــاقّ .أول هــذه املـعـلــومــات هــو أن
أحد قادتها هو الوكيل األدبي لجاي.
كاي .رولينغ املدعو نيل بلير ،العضو
ظـمــة
ف ــي الـ ـف ــرع ال ـب ــري ـط ــان ــي م ــن مـنـ ّ
 Abraham Fundال ـتــي ت ـ ّـدع ــي بــأنـهــا
تعمل على «تعزيز التعايس واملساواة
بــن الـيـهــود وال ـع ــرب فــي إســرائ ـيــل».
ّ
واأله ــم أن هــذه الشبكة مــدعــومــة من
بـنــك «هـبــوعـلـيــم» اإلســرائ ـي ـلــي ال ــذي
يــدعــم إن ـش ــاء مـسـتــوطـنــات «لـلـيـهــود
فقط» في الضفة الغربية.
وفـ ـ ــي  21ت ـش ــري ــن ّ
األول (أكـ ـت ــوب ــر)
الـ ـح ــال ــي ،أعـ ـل ــن أصـ ـ ـ ــدقـ ـ ـ ــاءAbraham
 Fundف ــي بــريـطــانـيـ ّـا اخ ـت ـيــار ألـكــس
بــرامــر رئيسًا لهم .إنــه مـحـ ّـرر وكاتب
عـ ـم ــود ف ــي ص ـح ـي ـفــة «ديـ ـل ــي م ــاي ــل»
ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة ،ال ـش ـه ـي ــرة ب ـمــواق ـف ـهــا
الداعمة إلسرائيل ،من دون أن ننسى
صورها النمطية املليئة بالعنصرية
ّ
واإلس ــام ــوف ــوب ـي ــا ،عـلـمــا بـ ــأن بــرامــر
هــو كــاتــب ف ــيThe Jewish Chronicle
ذات امل ـيــول الـصـهـيــونـيــة الــواض ـحــة.
ّ
وكانت Abraham Fundقد علقت على
االن ـت ـف ــاض ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ال ـحــال ـيــة
فــي األراض ــي املحتلة على صفحتها
ّ
الـفــايـسـبــوكـيــة بــال ـقــول إن «املـجـتـمــع
ّ
العربي فــي إســرائـيــل يجب أن يتحد
ض ــد االعـ ـ ـت ـ ــداءات وع ـم ـل ـيــات الـطـ ّعــن
ال ـ ـتـ ــي ت ـس ـت ـه ــدف ال ـ ـي ـ ـهـ ــود ل ـت ـجــنــب
ّ
التحريض الذي يولد هذه األعمال»!

ندوة

 IFPOالحرب اللبنانية مجددًا على بساط البحث
محمد همدر
ال يـمـكــن ال ـع ــودة إل ـ ّـى أرش ـي ــف حــرب
لـبـنــان مــن دون الـتــوقــف عـنــد صــورة
ّ
ومصوريها الصحافيني،
مراسليها
وخ ـص ــوص ــا األج ــان ــب م ـن ـهــم ،الــذيــن
ت ـحـ ّـولــوا إل ــى إح ــدى ظــواهــر الـحــرب،
ثـ ّـم إلــى حــدث من أحداثها حني بدأت
عمليات اختطافهم أو تصفيتهم.
في  21تشرين ّ
األول (أكتوبر) الحالي،
ّ
اسـ ـتـ ـض ــاف ــت ك ــلـ ـي ــة اإلع ـ ـ ـ ــام (ال ـ ـفـ ــرع
الثاني) في الجامعة اللبنانية نقاشًا
ع ـن ــوان ــه «ال ـص ـح ــاف ـي ــون وال ـ ـحـ ــرب»،
م ــن خـ ــال ت ـج ــرب ــة ل ـب ـن ــان ال ـخ ــاص ــة،
وتجربة املنطقة اليوم ،ضمن املؤتمر
الذي نظمه «املعهد الفرنسي للشرق
األدن ـ ـ ـ ـ ــى» ( )IFPOأخـ ـ ـيـ ـ ـرًا ب ـع ـن ــوان
«مـقــاربــات جــديــدة حــول لبنان خالل
ال ـ ـحـ ــرب» .ش ـ ــارك ف ــي ال ـن ـق ــاش مــديــر
قسم التصوير في «وكالة الصحافة
الفرنسية» باتريك باز ،ومدير مكتب
ال ــوك ــال ــة ف ــي بـ ـي ــروت س ــام ــي ك ـي ـتــز،
ومــراســل «ب ــي .بــي .س ــي ».فــي الشرق
األوسـ ــط جـيــم م ــوي ــر ،ون ــائ ــب رئـيــس
تحرير جريدة «األخبار» الزميل بيار
أب ــي ص ـع ــب ،وم ــراس ــل صـحـيـفــة «لــو
موند» الفرنسية بانجامني بارت.
ّ
س ــاع ـت ــان ون ـص ــف س ــاع ــة ،تـخــلـلـتـهــا
مـقــدمــات وع ــرض فيديو مــن أرشيف
تغطية ال ـح ــرب ،وم ــداخ ــات قصيرة
ّ
لخمسة ضـيــوف ،لكل منهم تجربته
ّ
املـ ـتـ ـع ــلـ ـق ــة بـ ـ ــأهـ ـ ـ ّـم أحـ ـ ـ ـ ـ ــداث ال ـ ـحـ ــرب
ً
اللبنانية ،وصوال إلى الصراع الدائر
في سوريا واليمن.
الـجــدل حــول تغطية الـحــروب يــوازي
الـجــدل حــول أح ــداث ال ـحــروب ذاتـهــا،
الــوجــود فــي قـلــب ال ـحــدث والـتـعـ ّـرض
للخطر لنقل الصورة أو حقيقة الواقع
املـ ـي ــدان ــي ،ال ي ـع ـفــي ال ـص ـح ــاف ــي مــن
ّ
ومهنيته.
األسئلة مجددًا حول دوره
ّ
فللصورة أو للحدث تأثير قــد يغير
أحيانًا مجرى األحداث.
ـي املـيــدان مـعـ ّـرض دائمًا
الصحافي فـ ّ
ل ـل ـخ ـط ــر ،ل ـك ــن ــه أحـ ـي ــان ــا ،وبــامل ـع ـنــى

املـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــازي ،ق ـ ـ ــد ي ـ ـص ـ ـبـ ــح ج ـ ـ ـ ـ ــزءًا م ــن
ال ـح ــرب ح ــن يـنـقــل ص ــورت ـه ــا ،مهما
أب ــدى مــن مــوضــوعـيــة ح ـيــاد ،ومهما
ح ــاول بـعــدسـتــه الـتـقــاط كــل ال ــزواي ــا،
والـتـصــويــر فــي كــل ال ـجــوانــب .بعض
ال ـق ـص ــص الـ ـت ــي ق ـ ّـدم ـه ــا امل ـش ــارك ــون
ّ
ذك ـ ـ ـ ـ ـ ــرت ك ـ ـيـ ــف يـ ـمـ ـك ــن أن يـ ـتـ ـع ـ ّـرف
الـ ـصـ ـح ــاف ــي إلـ ـ ــى قـ ــاتـ ــل ،ويـ ـش ــاه ــده
وهــو يـشــارك فــي ارت ـكــاب مـجــزرة في
وضح النهار ،ويأكل على مائدته أو
يبيت فــي مـنــزلــه ،وكـيــف يتلقى آخــر
تهديدات من فريق ّ
معي ،وكيف ينقل
رس ــائ ــل مــدن ـيــن ان ـق ـط ـعــوا ع ــن رؤي ــة
بعضهم بعضًا بــن منطقة وأخ ــرى.
للصحافيني األجانب هذه األفضلية
فـ ــي ح ـ ـ ــروب م ـن ـط ـق ـت ـنــا ،أي س ـهــولــة
ّ
عبور خطوط التماس ،ألن الصحافي
ّ
املـ ـح ــل ــي أكـ ـث ــر ع ــرض ــة ل ـل ـخ ـط ــر ،وال
ُ
ب ــد م ــن أن يـحـســب عـلــى مـعـسـكــر مــا.
تـ ـج ــارب س ــام ــي ك ـي ـتــز وج ـي ــم م ـيــور،
أمثلة على قصص العبور من ّ جانب
إل ــى آخ ــر ب ـس ــام .ق ــال كـيـتــز إنـ ــه كــان
ّ
يـضـطــر أحـيــانــا إل ــى ال ـتــزلــف للزعيم
ّ
أو املسلح أو امليليشيا هنا أو هناك،
ففي النهاية هو يقصدهم في منطقة
نفوذهم العسكرية ،ويطلب مقابلتهم
أو استطالع آرائهم وقراراتهم.
ف ــي امل ـقــابــل ،يـصــف م ـيــورال ـحــرب في
بيروت بـ«الجنة والنار في آن معًا»،
م ـقــارنــة ب ـغ ـيــرهــا م ــن الـ ـح ــروب الـتــي
لم ير فيها إال جهنم .ففي العاصمة
الـلـبـنــانـيــة ،ك ــان مـمـكـنــا رغ ــم امل ـعــارك
«السهر والشرب واالحتفال».
م ــن زاوي ـ ــة أخ ـ ــرى ،قـ ـ ّـدم الــزم ـيــل بـيــار
أبـ ـ ــي صـ ـع ــب م ــداخـ ـلـ ـت ــه عـ ــن تـغـطـيــة
ً
الصحافي األجنبي لحروبنا ،سائال:
ّ
«مـ ـّــاذا ي ـغ ـطــي؟ مل ــن وم ـ ـتـ ــى؟» ،م ــذك ـرًا
بــأن ـنــا «اع ـتــدنــا س ـمــاع قـصـصـنــا من
ّ
اآلخرين» ،وأضاف إن املراسل الغربي
ي ــأت ــي غــال ـبــا م ــع حّـكـمــه امل ـس ـبــق ،مع
أفكاره التي قد تمثل مصالح الجهة
التي أرسلته.
ّ
ل ـعــل الـتـغـطـيــة ف ــي ح ــرب س ــوري ــا من
ق ـبــل أط ـ ــراف الـ ـن ــزاع اإلق ـل ـي ـم ـيــة خير

(ترايكو
بوبوف ــ
بلغاريا)

ً
ّ
مثال .بداية ،تمتع املراسلون األجانب
ب ـ ـحـ ـ ّ
ـريـ ــة تـ ـنـ ـق ــل ف ـ ــي مـ ـن ــاط ــق ن ـف ــوذ
املعارضة ،افتقدوها في مناطق نفوذ
الحقًا ،حتى في املناطق
النظامّ ،
لكن ّ
الـ ـت ــي ظـ ــنـ ــوا أن ـ ـهـ ــا آم ـ ـنـ ــة ،ت ـع ـ ّـرض ــوا
للخطف واإلعدام واالستغالل أحيانًا.

ّ
تطرق النقاش أيضًا إلى الصعوبات
التقنية واللوجستية في نقل األخبار.
في حــرب لبنان ،لم تكن هناك أدوات
ووســائــل مـتـطـ ّـورة كـمــا ال ـيــوم .كانت
ّ
خـ ـط ــوط الـ ـه ــات ــف األرضـ ـ ـ ــي م ـعــط ـلــة
ّ
فــي معظم األح ـيــان ،فيما شكلت آلة

الـتـلـكــس الـشـهـيــرة خـشـبــة ال ـخــاص.
ّ
للمصور باتريك
كذلك األمر بالنسبة
ّ
ب ــاز الـ ــذي ك ــان يـتـمــكــن بــواس ـطــة آلــة
أخرى من إرسال صورة أو اثنتني إلى
«أ .ف .ب» ،من أصل العشرات.
لـ ـ ــم تـ ـسـ ـتـ ـم ــر ال ـ ــوس ـ ــائ ـ ــل املـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ـ ّـورة
والـتـكـنــولــوجـيــا فــي خــدمــة التغطية
اإلعالمية للحرب السورية بعد أربع
سنوات على بدايتها .روى بانجامني
ب ـ ـ ــارت ك ـي ــف ي ـض ـط ــر ال ـ ــى االع ـت ـم ــاد
م ـج ــددًا ع ـلــى ال ـع ـن ـصــر ال ـب ـش ــري ،أي
على مقيمني في مناطق ال يستطيع
األجــانــب دخــولـهــا .فــي حــرب سوريا،
تـ ـح ـ ّـول ش ــاه ــد ال ـع ـي ــان إلـ ــى م ــراس ــل
مـيــدانــي ،بـغــض الـنـظــر عــن مـيــولــه أو
مواقفه ،وعن دوره أو شكل مشاركته
ّ
فـ ــي مـ ــا ي ـ ـجـ ــري .واأله ـ ـ ـ ــم أن عـمـلـيــة
التدقيق في صحة الخبر الوارد على
لسانه أو في رسائله الهاتفية ليست
ّ
باملهمة اليسيرة.
ش ـم ــل الـ ـنـ ـق ــاش أيـ ـض ــا ت ـس ـم ـيــة ه ــذه
ّ
املهمة ومفهومها .فتسمية «صحافي
ال ـح ــرب» أصـبـحــت تـشـمــل جـمـيــع من
ي ـشــارك فــي التغطية ،وت ـكــاد تصبح
مصطلحًا يحمل مغالطات« .أنا لست
صحافي حرب ،أنا كنت مراسل وكالة
«فــرنــس ب ــرس» فــي ال ـشــرق األوس ــط،
وف ــي ال ـش ــرق األوسـ ــط ح ــروب بشكل
دائ ــم» ،ق ــال ســامــي كـيـتــز .أم ــا مــراس ّــل
الحرب ،فقد ُع ّرف خالل النقاس بأنه
«امل ـل ـح ــق اإلع ــام ــي ال ـع ـس ـكــري ال ــذي
يعمل ضمن صفوف الجيش».
أما عن الصحافة املحلية في الحرب
والـ ـت ــي ل ــم ي ـظ ـهــر دوره ـ ـ ــا ج ـل ـيــا إل ــى
الخارج إال مع االجتياح اإلسرائيلي
لـ ـلـ ـبـ ـن ــان عـ ـ ـ ــام  ،1982ف ـ ـقـ ــد قـ ـ ّـدمـ ــت
الصحافية جوزيت أبي تامر شهادة
عرضت فيها كيف تناولت الصحافة
ّ
املحلية ،وال ّ
سيما صحيفتا «النهار»
و«ال ـ ـ ـس ـ ـ ـف ـ ـ ـيـ ـ ــر» ،الـ ـ ـ ــذكـ ـ ـ ــرى األرب ـ ـع ـ ــن
النــدالع الحرب في لبنان .وبــدا الفتًا
االختالف املستمر في التوصيف بني
«حــرب أهلية» و«حــرب اآلخرين على
أرضنا».
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مكسيم خليل Wanted
وسام كنعان
بعد موضة الحجز على أمالك بعض
املعارضني ّالسوريني ،كشفت مواقع
م ـعــارضــة أن ـه ــا حـصـلــت ع ـلــى نسخ
م ــن م ــذك ــرت ــي اع ـت ـق ــال ب ـح ــق الـنـجــم
ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري م ـك ـس ـي ــم خـ ـلـ ـي ــل .األولـ ـ ــى
ّ
العامة»
ص ــادرة عــن «االسـتـخـبــارات
بــرقــم  ،78442والـثــانـيــة صـ ــادرة عن
«األمن السياسي» برقم  ،770667وقد
ّ
ُســطــرتــا بحق مكسيم هــانــي خليل،
والدته ستيال ،من مواليد الصالحية
ّ
سنة  .1978وأضافت تلك املواقع إن
األمــر لم يتوقف عند هــذا الحد ،فقد
ّ
بـ ّـي ـنــت امل ــذك ــرات أن زوج ـت ــه املـمـثـلــة
ســوســن أرش ـي ــد مـطـلــوبــة أي ـضــا من
قبل «االستخبارات العامة» باملذكرة

رقــم  ،78450الـصــادرة باسم سوسن
كميل أرشيد ،والدتها ناديجدا ،من
مواليد الصالحية في عام .1979
ـار» ،ي ـقــول
ف ــي ح ــدي ـث ــه إلـ ــى «األخ ـ ـب ـ ـ ّ
نجم مسلسل «غدًا نلتقي» إنه سمع
ّ
بهذا الخبر ،لكن معلوماته أن هناك
ّ
فرعني آخرين قاما باستدعائه ،وأن
ً
األمــر «صــار قــابــا للتصديق بشكل
ّ
ّ
كــلــي ألن ه ـنــاك تـهـكـيـرًا وصـ ــورًا عن
ال ـب ــرق ـي ــات ال ـت ــي ت ـط ـلــب إحـ ـض ــاري.
ه ــذا الـخـبــر لـيــس م ـفــاجــأة بالنسبة
لــي ،وسبق أن قلت في أحــد لقاءاتي
ّ
ال ـس ــاب ـق ــة إن اسـ ـم ــي م ــوج ــود عـلــى
ّ
الحدود» .ويضيف خليل «أعتقد أن
مــن اإليـجــابـيــة إل ــى درج ــة كـبـيــرة أن
ُيـطـلــب شـخــص ّلـلـمـثــول أمـ ــام ف ــروع
االستخبارات ألنــه وقــف مع مطالب

الـ ـن ــاس امل ـح ـقــة ب ــوج ــه ال ـظ ـل ــم ،ومــن
املؤكد ّأن الظالم لن ّ
يقدم له مكافأة
ع ـل ــى م ــواقـ ـف ــه» .أمـ ــا ب ـخ ـص ــوص مــا
ّ
تــداولـتــه بـعــض املــواقــع عــن قــولــه إن
ه ـ ــذه املـ ــذكـ ــرة هـ ــي ب ـم ـث ــاب ــة «وس ـ ــام

في ّالبداية ،اعتبر
الممثل السوري األمر
«وسامًا على صدره»
ّ
ش ــرف» ،يــوضــح املـمـثــل ال ـس ــوري أن
ه ــذا «ك ــان ّ
ردي ّ
األول ـ ــي عـلــى إح ــدى
الصحافيات عندما ســألــت عــن هذا
املوضوع عبر الفايسبوك».
ب ـنـ ً
ـاء عـلــى ذل ــك ،وبـحـســب املعطيات

املـ ـي ــدانـ ـي ــة ،ي ـت ــوق ــع أن ي ـب ـق ــى بـطــل
مسلسل «الـ ــوالدة مــن الـخــاصــرة »1
ً
خ ــارج ســوريــا وقـتــا طــويــا مــع بقاء
الـحـكــم ال ـحــالــي ،فـهــل سيتخلى عن
الـ ـع ــودة إلـ ــى وط ـن ــه م ـقــابــل مــواق ـفــه
ّ
سؤالنا
مما يحدث؟ يرد خليل على ّ
بسؤال آخــر« :وهــل املطلوب مني أن
ّ
أهرولّ لالعتذار والتخلي عن موقفي
رغــم أنـنــي لــم أرتـكــب أي خطأ؟ حتى
ل ــو ع ــاد ال ــزم ــن إل ــى الـ ـ ــوراء ســأتـخــذ
امل ــوق ــف ن ـف ـســه ولـ ــن أت ـ ـ ـ ّ
ـردد ف ــي ذلــك
ـدة» .مـ ــن ج ــان ــب آخـ ــر،
ل ـح ـظ ــة واح ـ ـ ـ ـ ـ ّ
يوضح خليل أنه لم ينشر أي جملة
عن هذا املوضوع عبر صفحته على
ّ
فايسبوك «ألن املوضوع قديم .بدأت
فـ ــروع االس ـت ـخ ـب ــارات تـطـلـبـنــي منذ
سنة  2012وت ـكـ ّـرر األم ــر م ــرارًا .ومع

ّ
ذلـ ــك ،أع ـت ـبــره ع ــادي ــا جـ ـدًا ّومـتــوقـعــا
بالنسبة لي .ال أخفيكم بأنني أتوقع
ّاألس ــوأ واألخـطــر فــي أي لحظة .غير
ّ
أن ـن ــي فــوجـئــت بـ ــأن ه ـنــاك صفحات
ع ـ ّـدة م ـ ّ
ـزورة تنشر تفاصيل وردودًا
ذات مـسـتــوى مـنـحــدر وال تشبهني
بشيء».
أخ ـ ـي ـ ـرًا ،ي ـس ـت ـغــرب امل ـم ـث ــل ال ـس ــوري
الضجة التي أثارها املوضوع،
سبب
ّ
مــع العلم بــأنــه خبر طبيعي وليس
جديدًا.
عـلــى ضـفــة أخـ ــرى ،س ــرت مـعـلــومــات
غ ـيــر م ــؤك ــدة ع ــن إم ـك ــان ض ــم قــوائــم
امل ـط ـلــوبــن ألج ـه ــزة األمـ ــن ال ـســوريــة
ع ــددًا مــن املـمـثـلــن ال ـســوريــنّ ،
ربـمــا
يكون بينهم جمال سليمان ،وكندة
ّ
علوش ،وغيرهما.

على الشاشة

«أراب كاستينغ» :بحثًا عن مزيد من التشويق
ت ـقــع ق ـن ــاة «أب ـ ــو ظ ـب ــي» ف ــي مـغــالـطــة
واض ـح ــة ع ـنــد ال ـت ــروي ــج لـبــرنــامـجـهــا
كاستينغ» (الـجـمـعــة ـ ـ )20:30
«أراب
ّ
ّ
من نوعه في
ل
«األو
ـه
ـ
إن
تقول
عندما
ً ّ
العالم الـعــربــي» ،متناسية أن قنوات
ً
ع ـ ّـدة سبقتها إلــى هــذه الـفـكــرة .مثال،
قـ ّـدمــت قـنــاة «الــدن ـيــا» ال ـســوريــة ّسنة
 2010بــرنــامــج ( The Actorامل ـمــثــل)،
وك ـ ـ ــان بـ ــن أع ـ ـضـ ــاء ل ـج ـن ــة تـحـكـيـمــه
النجم باسل ّ
خياط الذي يجلس أيضًا
ف ــي لـجـنــة تـحـكـيــم «أراب كــاسـتـيـنــغ»
إلــى جانب قصي خــولــي ،وغ ــادة عبد
الــرازق ،وكارمن ّلبس .وشاهدنا منذ
ف ـتــرة الـنـجـمــة امل ـصــريــة نـبـيـلــة عبيد
وهــي تـقـ ّـدم نسخة مــن هــذا البرنامج
ب ـع ـن ــوان «ن ـج ـم ــة الـ ـع ــرب» («روت ــان ــا
س ـي ـن ـمــا» )lbc ،ق ـبــل أن ت ـصــل ال ـكــرة
ال ـي ــوم إل ــى مـلـعــب «أبـ ــو ظ ـب ــي» الـتــي
تتقاسم اإلنـتــاج كــالـعــادة مــع «شركة
كالكيت» (إيــاد الـنـجــار) .قبل انطالق
«أراب كــاس ـت ـي ـنــغ» ال ـ ــذي وصـ ــل إل ــى
ُ
حقلته الرابعة ،طرحت أسئلة نقدية
ّ
رك ـ ــزت ع ـلــى إم ـكــان ـيــة ج ــذب املـشــاهــد
ّ
ُ
مــن خ ــال اسـكـتــش يـقــدمــه أح ــد هــواة
التمثيل منفردًا من دون عناصر فنية
ّ
مكملة تعتبر جزءًا أساسيًا من الحالة
ال ــدرامـ ـي ــة ،وعـ ــن ال ــرؤي ــة اإلخ ــراج ـي ــة
وغ ـ ـيـ ــاب اإلدارة ال ـ ــازم ـ ــة ل ـل ـم ـم ـثــل،
وضرورة أن تكون النصوص مكتوبة
بعناية قريبة من االحترافية.
وت ـط ـ ّـرق ــت األس ـئ ـل ــة أي ـض ــا إل ــى مـكــان

ال ـت ـصــويــر ،وال ــديـ ـك ــور ،واملــوس ـي ـقــى،
وغ ـ ـيـ ــرهـ ــا .لـ ـك ــن س ـ ــرع ـ ــان م ـ ــا ج ـ ــاءت
حلقات البرنامج لتكشف ّ
تنبه الجهة
امل ـن ـت ـج ــة ل ـت ـل ــك املـ ـس ــائ ــل ،وال ـ ُت ــرك ـي ــز
عـ ـل ــى م ــوس ـي ـق ــى تـ ـص ــوي ــري ــة أعـ ـ ـ ـ ّـدت
سلفًا بشكل ينسجم مــع منولوجات
امل ـش ـت ــرك ــن ،وتـ ـ ــرك ال ـح ــري ــة ل ـه ــم فــي
إع ــداد مشاهدهم بنفسهم كما تفعل
امل ـعــاهــد امل ـت ـخـ ّـصـصــة ل ــدى إجــرائ ـهــا
اخـ ـتـ ـب ــارات ال ـق ـب ــول ل ـطــاب ـهــا .ه ـكــذا،
ُ
ت ــرك ال ـبــاب مـفـتــوحــا أم ــام اكـتـشــافــات
حقيقية ملــواهــب شـبــابـيــة ،خصوصًا
ت ـلــك اآلت ـي ــة م ــن امل ـغ ــرب ال ـعــربــي مثل
زوب ـي ــر بـلـحــر ،وول ـي ــد بـلـحــاج عـ ّـمــار،
وجـيـهــان خـلـيــل ،وجــولـيــا الـشــواشــي
ال ــذي ــن ق ـ ّـدم ــوا أس ـلــوبــا اح ـتــراف ـيــا في
ف ــن الـتـمـثـيــل .بـعــض املـشـتــركــن أت ــوا
مــن مـعــاهــد تـمـثـيــل ،وبـعـضـهــم وصــل
مـصـحــوبــا بـحـمــاسـتــه ومــوهـبـتــه من
سابق معرفة أكاديمية عــن هذا
دون
ّ
ال ـف ــن امل ـع ــق ــد .م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،عــرف
الطاقم اإلخراجي لـ «أراب كاستينغ»
كـيــف يـصـطــاد الـلـحـظــات الـكــومـيــديــة
ّ
ال ـع ـف ــوي ــة وي ـ ــرك ـ ــز ع ـل ـي ـه ــا ،وي ـن ـت ـقــي
أسـلــوبــا ذكـيــا فــي مــونـتــاج ســاهــم في
ـادة الـفـنـيــة وجـعـلـهــا أكـثــر
تـكـثـيــف املـ ـ ّ
رش ــاق ــة ،مـخــفـفــا م ــن عـبـئـهــا أح ـيــانــا.
لـ ـك ــن رغ ـ ـ ــم اع ـ ـت ـ ـمـ ــاد قـ ـس ــم ك ـب ـي ــر مــن
املـشـتــركــن عـلــى األداء ال ـخــارجــي ،لم
ن ـت ــاب ــع م ــاح ـظ ــات تـحـكـيـمـيــة تـشـيــر
إلى ضرورة تخطي العيب الكبير في

يختار باسل
ّ
خياط
األداء املعاصر أو املبالغة فــي إظهار
ّ
ة
بدق
مالحظاته
الـتــراجـيــديــا بغية اسـتـجــداء عــواطــف
ّ
وحولها إلى ما
امل ـش ــاه ــدي ــن .وهـ ــذه مـشـكـلــة م ــا زال ــت
يشبه النصائح
تواجه ممثلني محترفني حتى اآلن.
األكاديمية
المكثفة
شـ ـه ــدن ــا ت ــوجـ ـي ــه مـ ــاح ـ ـظـ ــات ح ــول
ص ــاح ـي ــة ب ـع ــض امل ـش ـت ــرك ــن ل ـ ــأداء

ّ
امل ـســرحــي دون غ ـي ــره ،عـلـمــا بـ ــأن كل
الظروف املتاحة تفرض على املشترك
ّ
الـ ـت ــأث ــر ب ــاملـ ـس ــرح ال ـ ـ ــذي ي ـق ــف عـلـيــه
أم ــام لجنة التحكيم .ورأي ـنــا النجمة
املـصــريــة غ ــادة عبد ال ــرازق متعاطفة
(إل ــى ح ـ ّـد ال ـت ـطـ ّـرف) مــع أب ـنــاء بلدها،

ّ
ف ــي ظ ــل غ ـيــاب مــاح ـظــات ذات عمق
ّ
فني لكارمن لبس وقصي خولي .ترك
هذا األمــر فراغًا واضحًا لجهة تقييم
املواهب ،لتقع ّ
املهمة على عاتق باسل
خـ ّـيــاط .تابعنا النجم ال ـســوري وهو
ّيرفع معنويات املشتركني ،ويخبرهم
أن ـ ــه س ـبــق ل ــه أن ُرف ـ ــض ف ــي «امل ـع ـهــد
العالي للفنون املسرحية» ّ
مرتني قبل
ّ
أن ُيـقـبــل ف ــي ال ـثــال ـثــة .يـخـتــار خــيــاط
مــاح ـظــاتــه ب ــدق ــة ،وي ـحـ ّـول ـهــا إل ــى ما
يشبه الـنـصــائــح األكــاديـمـيــة املكثفة،
وف ــي مـكــانـهــا الـصـحـيــح .نـصــح بطل
مـسـلـســل «ط ــري ـق ــي» ب ـعــض م ــن وقــف
أم ــام ـ ّـه بــال ـتــرك ـيــز ع ـلــى ل ـغــة ال ـج ـســد،
وت ـمــنــى ع ـلــى آخ ــري ــن ن ـســف م ــا علق
في ذاكرتهم من مشاهد وشخصيات
تــأثــروا بها سابقًا ،مثنيًا على األداء
ّ
السليم عند البعض .باختصار ،شكل
ح ـضــور بــاســل خ ـ ّـي ــاط حــالــة حـيــويــة
ت ـب ـت ـعــد عـ ـ ّـن جـ ـم ــود األسـ ـ ـت ـ ــذة وث ـقــل
ّ
تصوب نحو ما يجب
الــوعــظ ،لكنها
تقييمه بأسلوب مهني.
ّ
عـلــى ك ــل األحـ ـ ــوال ،يـسـتـحــق بــرنــامــج
«أراب كاستينغ» مزيدًا من االهتمام
واالس ـت ـمــرار فــي امل ـشــاهــدة ،عـلــى أمــل
أن تـحـمــل الـحـلـقــات املـقـبـلــة تصعيدًا
يجعل من ّ
املادة أكثر تشويقًا.
وسام...
ّ
«أراب كاستينغ» :كــل جمعة ـ  20:30على
«أبو ظبي»

َ
ع السمع

ّ
أنغام تحرك بـ«أحالمها» ركود السوق
زكية الديراني
الـ ـ ـع ـ ــام ال ـ ـ ـجـ ـ ــاري  2015بـ ـخـ ـي ــل مــن
نــاح ـيــة ط ــرح األل ـب ــوم ــات ال ـف ـن ـيــة ،إذ
غــاب الفنانون عن تسجيل األغاني،
ـان م ـن ـفــردة أو
واك ـت ـف ــوا ب ــإص ــدار أغ ـ ـ ٍ
بإحياء حفالت .لكن مع اقتراب نهاية
ً
ّ
يتحرك قليال
هــذا الـعــام ،بــدأ السوق
مع أعمال طرحتها شركات اإلنتاج،
آخ ــره ــا كـ ــان ألـ ـب ــوم امل ـص ــري ــة أن ـغــام
«أحـ ـ ــام ب ــري ـئ ــة» (صـ ـ ــادر ع ــن شــركــة
«روت ــان ــا» لـلـمــرئـيــات وال ـصــوت ـيــات)
الذي أبصر النور قبل ّأيام معدودة.
وخالل الفترة املقبلة ،تستعد الفنانة
املغربية سميرة سعيد لطرح عملها
املنتظر «عــايــزة أعيش» («روتــانــا»)،
وي ـض ـ ّـم  12أغ ـن ـيــة ه ــي« :هـ ــوا ه ــوا»،
«عايزة أعيش»« ،إنسانة مسؤولة»،
«مــاضـمـنــش ن ـف ـســي»« ،م ــا حصلش

حاجة»« ،احتمال وارد»« ،يا لطيف»
و«مـ ــا ع ـنــديــش وق ـ ــت» ،إض ــاف ــة إل ــى:
«ج ـ ـ ــرال ـ ـ ــك اي ـ ـ ـ ـ ــه»« ،أي ـ ـ ـ ـ ــوه ات ـ ـغ ـ ـيـ ــرت»
و«أوق ـ ــات كـتـيــر وحـ ــب» .كـمــا تنتظر
هيفا وهبي وضع اللمسات األخيرة
على ألبومها.
بالعودة إلى أنغام ،فهي ال ّ
تقصر في
ط ــرح أع ـمــال خــاصــة بـهــا ،لـكــن باتت
أغانيها متشابهة إلى درجة ال يمكن
الـتـمـيـيــز بينها إال مــن خ ــال بعض
النوتات .صاحبة الصوت الرومنسي،
لــم ّ
تغير مــوجــة األغــانــي الـتــي عرفت
ّ
مــن خاللها شـهــرة ،وأهــمـهــا «شنطة
سفر» و«بحبك وحشتيني» .اعتمدت
أنـغــام على ال ــروح الفنية نفسها في
«أحالم بريئة».
ب ـعــد غ ـي ــاب ح ــوال ــى خ ـمــس س ـنــوات
عن الساحة الفنية ،جمعت أنغام كل
آمالها في عمل غنائي حـ ّـرك السوق

ً
ق ـل ـيــا ،وت ـح ــدي ـدًا ال ـص ـحــافــة الـفـنـيــة
الـتــي وج ــدت فـيــه الكثير مــن النقاط
ّ
الـجـ ّـيــدة .ولـعــل اإليجابية األكـبــر في
العمل املــوجــود فــي األس ــواق حاليًا،
ً
كان خوض أنغام مجاال جريئًا وهو
الـلـهـجــة الـلـبـنــانـيــة فــي أغـنـيــة «بـكــره
املــوسـيـقــى» حملت تــوقـيــع الـشــاعــرة

ّ
يتضمن األلبوم  13أغنية بينها
واحدة باللهجة اللبنانية
ك ــات ــري ــن مـ ـ ـع ـ ـ ّـوض ،وه ـ ـشـ ــام بــولــس
ل ـنــاح ـيــة ال ـت ـل ـح ــن ،وط ـ ـ ــارق م ــدك ــور
لناحية التوزيع .من السهل أن ّ
تؤدي
فـنــانــة لـبـنــانـيــة أغـنـيــة مـصــريــة ،لكن
العكس صعب نوعًا ما.
ّ
غير أن أنغام فعلتها بكل ثقة! ُيؤخذ
على صاحبة أغنية «ســاعــات كتير»

ّ
ً
أنها تتبع ستايال واحدًا ،وهذا األمر
ً
ق ــد ي ـج ـعــل أغ ــان ـي ـه ــا ب ــاه ـت ــة ق ـل ـيــا،
ّ
وربـ ـم ــا ت ـح ـتــاج إلـ ــى م ــوج ــة غـنــائـيــة
أخــرى ّ
تغرد فيها وتبرز من خاللها
صــوت ـهــا الـ ــذي ي ـعـ ّـد م ــن األب ـ ــرز على
الساحة املصرية.
ّ
ً
على أنغام أن تتعلم قليال من تجربة
زميلتها شيرين عبد الــوهــاب التي
قـلـبــت صـفـحــات أعـمــالـهــا رأس ــا على
ُ
عقب ،وقـ ّـررت أن تغامر فنيًا وتطرح
أغ ــان ــي ّ
ربـ ـم ــا ع ـك ــس الـ ـط ــري ــق ال ـتــي
سلكتها سابقًا .يحتوي ألبوم «أحالم
بريئة» على  13أغنية منسجمة في
ّ
ما بينها ،وكلها ذات طابع رومنسي،
وهــي إلــى جــانــب «بـكــره املوسيقى»:
«اتجاه واحــد» (كلمات أمير طعيمة،
وألحان رامي جمال) ،و«بني البينني»
(كلمات أمير طعيمة وألحان محمد
ح ـ ـمـ ــاقـ ــي) ،و«طـ ـ ـ ـ ــول مـ ــانـ ــت ب ـع ـي ــد»

(كـ ـلـ ـم ــات عـ ـص ــام ح ـس ـن ــي ،وألـ ـح ــان
مـحـمــدي) ،و«أح ــام بــريـئــة» (كلمات
أمـيــر طعيمة ،وأل ـحــان شــريــف بــدر)،
و«فنجان النسيان» (كلمات محمود
صـ ـ ـ ــاح ،وأل ـ ـ ـحـ ـ ــان وتـ ـ ــوزيـ ـ ــع مـحـمــد
ّ
و«بحب أغني» (كلمات أمير
رحيم)،
ط ـع ـي ـم ــة ،وأل ـ ـحـ ــان وتـ ــوزيـ ــع مـحـمــد
رحيم) ،و«ساندة عليك» (كلمات أمير
طـعـيـمــة ،وألـ ـح ــان عــزيــز ال ـشــاف ـعــي)،
و«بـ ـقـ ـي ــت وحـ ـ ـ ــدك» (كـ ـلـ ـم ــات ع ـصــام
عبدالله ،وألـحــان خــالــد ع ــز) .وهناك
أي ـضــا «أهـ ــي ج ــت» (ك ـل ـمــات كــاتــريــن
م ـ ـعـ ـ ّـوض ،وأل ـ ـحـ ــان هـ ـش ــام ب ــول ــس)،
ّ
و«ح ـ ــت ـ ــة نـ ــاق ـ ـصـ ــة» (ك ـ ـل ـ ـمـ ــات أم ـي ــر
طـعـيـمــة ،وألـ ـح ــان عــزيــز ال ـشــاف ـعــي)،
و«أكتبلك تعهد» (كلمات بهاء الدين
محمد ،وألحان إيهاب عبد الواحد)،
و«جنبك مكاني» (كلمات بهاء الدين
ّ
محمد وألحان شريف تاج).
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صورة
وخبر

ّ
ّ
األوروبيـة» الـذي نظمتـه  mtvأول مـن أمس فـي مدينة
حصـد المغنـي الكنـدي جاسـتين بيبـر (الصـورة) أكبـر عـدد مـن الجوائـز فـي مهرجـان «جوائـز الموسـيقى
ّ
ميلان اإليطاليـة .وحصـل بيبـر علـى جوائـز «أفضـل مغـن» ،و«أفضـل مغن من أميركا الشـمالية» ،و«أوسـم مغـن» ،إضافة إلـى «أفضل إنتاج مشـترك» .مـن جهتها،
بـوب» ،فيمـا حازت األميركيـة ريهانا جائـزة «أفضل مغنيـة» .وكانت جائزة «أفضـل برنامج علـى الهواء» من
حصلـت فرقـة «وان دايركشـن» علـى جائـزة «أفضـل أغنيـة
ّ
نصيـب مغنـي األغنيـات وكاتبهـا ،البريطانـي إيد شـيران الـذي تولى تقديم فقـرات االحتفال( .جوسـيبي كاكاس ـــ أ ف ب)

جاز وموشحات شرقي
َ
«ع نوطة» في المترو

«نجمة» دايفد بوي
ستلمع في يناير

أصدقاء كمال جنبالط:
فلسطين إلى أين؟

تعود «فرقت َع نوطة» إلى «مترو
املدينة» (الحمرا ـ بيروت) في
السادس من تشرين الثاني
(نوفمبر) املقبل .الفرقة اللبنانية
الشابة التي اشتهرت بدمج أنماط
مختلفة مثل الجاز
موسيقية
ّ
ّ
ستقدم
والشرقي واملوشحات،
خالل هذه السهرة أغنيات من ألبوم
«ح  ،»Jazzوأخرى جديدة ،إضافة
ِ
إلى أعمال معروفة وكالسيكية
بتوزيع جديد وعصري« .فرقت
َع نوطة» مؤلفة من بترا حاوي
(غناء ـ الصورة) ،ورغيد جريديني
(ساكسوفون) ،وجدي أبو دياب
(بيانو) ،وزاهر حمادة (باص)،
وعلي صباح (غيتار إلكتروني)،
وجهاد زغيب (درامز).

بعدما اضطر محبو دايفد بوي
( 68سنة ـ الصورة) لالنتظار عشر
سنوات إلطالق ألبومه األخير The
( Next Dayاليوم التالي) ،يبدو
ّ
أن وقت استقبال األلبوم املقبل
اقترب .أكد متحدث باسم الفنان
البريطاني أمس ما سبق أن أعلنته
صحيفة «تايمز» البريطانية حول
ّ
أن األلبوم رقم  26لبوي بعنوان
ُ
( Blackstarنجمة سوداء) سيبصر
النور في الثامن من كانون الثاني
(يناير) املقبل ،تزامنًا مع احتفاله
بعيد ميالده الـ .69
ّ
سيتألف العمل من سبع أغنيات،
ّ
مدتها اإلجمالية  45دقيقة .وأكد
ّ
ّ
املتحدث أن أغنية منفردة من
ُ
األلبوم ستطلق في  20تشرين
الثاني (نوفمبر) املقبل ،فيما لفتت
ّ
مصادر مطلعة لـ«تايمز» إلى أن
طابع األغنيات سيميل إلى الجاز
مع إيقاع مستوحى من فرق أملانية
رائدة في السبعينيات مثل  Canو
.Kraftwerk

تدعو «رابطة أصدقاء كمال
جنبالط» إلى ندوة بعنوان «ما
يحصل من أحداث في فلسطني
اليوم أعاد القضية الفلسطينية
الى الواجهة ،فإلى أين فلسطني
وقضيتها؟» غدًا األربعاء في ّ
مقرها
في كليمنصو (بيروت) .يشارك
في الندوة الباحثة املتخصصة
بالشؤون اإلسرائيلية رندة حيدر
(الصورة) ،واألستاذ الجامعي
والباحث الفلسطيني جابر
سليمان ،إضافة إلى اإلعالمي
والباحث يقظان التقي الذي
ّ
سيتولى أيضًا إدارة املناقشات.

حفلة «فرقت َع نوطة» :الجمعة 6
ً
مساء
تشرين الثاني ـ الساعة العاشرة
ـ في «مترو املدينة» (مبنى «الساروال»
ـ الحمرا /بيروت) .للحجز واالستعالم:
76/309363

«إلى أين فلسطني وقضيتها» :غدًا
األربعاء  28تشرين ّ
األول (أكتوبر) ـ
الساعة الخامسة بعد الظهر ـ في مقرّ
«رابطة أصدقاء كمال جنبالط» في
كليمنصو (بيروت ـ شارع املكسيك ،تجاه
«مستشفى طراد» ،بناية «توتال» سابقًا،
الطابق الثاني).
لالستعالم01/370117 :

