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على الغالف

ّ
«المستقبل» يتخلى عن عبد المنعم يوسف
ليس عبد المنعم يوسف سوى حلقة في سلسلة طويلة من الموظفين الممسكين بالمفاصل المالية واإلدارية للدولة
اللبنانية ،نيابة عن تيار المستقبل .لكنه بعد الشح الذي أصاب الكثير من مؤسسات الدولةّ ،
تحول إلى حارس لمغارة يغرف
منها أركان النظام السياسي ،على رأسهم «المستقبل» الذي كان له نصيب األسد .يبدو أن هذا التيار قرر التخلي عن حارس
المغارة
إبراهيم األمين
كـشـفــت م ـص ــادر مـطـلـعــة ل ــ»األخ ـب ــار»
أن تيار «املستقبل» وافــق على إعفاء
رئـ ـي ــس ه ـي ـئــة أوج ـ ـيـ ــرو ع ـب ــد املـنـعــم
يـ ــوسـ ــف م ـ ــن مـ ـهـ ـم ــات ــه ،وب ـ ــاش ـ ــر فــي
إعـ ــداد تــرشـيـحــات ل ـبــدالء ل ــه .وقــالــت
ّ
إن ال ــرئ ـي ــس س ـع ــد الـ ـح ــري ــري اط ـل ــع
م ــن الـنـيــابــة ال ـعــامــة الـتـمـيـيــزيــة على
مـ ـعـ ـطـ ـي ــات تـ ــرفـ ــع نـ ـسـ ـب ــة االشـ ـتـ ـب ــاه
بتورط يوسف في مخالفات كثيرة،
من بينها ما يتعلق بملف اإلنترنت
غير الشرعي.
وأوض ـح ــت امل ـص ــادر أن «املـسـتـقـبــل»
كان قد رفض البحث في األمر «تحت
الـ ـضـ ـغ ــط» ،وأن رئ ـي ــس ك ـت ـلــة ن ــواب
التيار الرئيس فــؤاد السنيورة ،كان
أبرز املتشددين في الدفاع عن يوسف،
ليتبني الحـقــا أن حــرصــه لـيــس على
يوسف نفسه ،بل بهدف التوصل إلى

ّ
ينف رئيس الحكومة احتمال بت
لم ِ
مجلس الوزراء قريبًا بملف تعيينات
جديدة في قطاع االتصاالت
اتفاق مع بقية األطــراف على مرشح
ب ــدي ــل يـ ـخـ ـت ــاره «املـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل» ،وأنـ ــه
ّ
يحبذ ترشيح أحد مستشاريه ،نبيل
يموت ،لهذا املنصب.
وب ـح ـســب امل ـ ـصـ ــادر ،فـ ــإن مـســؤولــن
فــي «املـسـتـقـبــل» أجـ ــروا ج ـ ّـس نبض
لقوى سياسية ب ــارزة حــول ترشيح
يـ ـم ــوت ،ل ـك ـن ـهــم واج ـ ـهـ ــوا اع ـت ــراض ــا
ح ـ ــازم ـ ــا ،مـ ــا دفـ ـ ــع إلـ ـ ــى الـ ـبـ ـح ــث عــن
ُ
في هذا السياق
أسماء جديدة .وعلم ّ
أن «ب ـيــت ال ــوس ــط» تـلــقــى ف ــي األي ــام
املــاضـيــة ِسـ َـي ـرًا ذاتـيــة عــدة ملرشحني
محتملنيُ ،
وعلم أن قـيــادات شمالية
ّ
في التيار تصر على أن يكون بديل

معالجة ملف «أوجيرو» لن تقف عند إعفاء يوسف من مهماته (مروان بوحيدر)

يــوســف مــن الـشـمــال ،بعد تسريبات
ب ــأن ال ـحــريــري قــد يـسـ ّـمــي للمنصب
مهندس اتصاالت من إقليم الخروب.
امل ـع ـلــومــات ع ــن ي ــوس ــف ال ـت ــي اطـلــع
عليها الحريري ُعرضت أيضًا على
أكـ ـث ــر م ــن جـ ـه ــة ،م ــن ب ـي ـن ـهــا رئ ـيــس

املجلس النيابي نبيه بري والنائب
وليد جنبالط .لكن املـصــادر أشــارت
إل ـ ـ ــى أن «املـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل» واف ـ ـ ـ ــق ع ـلــى
إع ـف ــاء يــوســف ش ــرط ع ــدم مالحقته
قـ ـض ــائـ ـي ــا ،عـ ـب ــر تـ ـس ــوي ــة ت ـت ـضـ ّـمــن
االك ـت ـف ــاء بــالـتـحـقـيـقــات ال ـت ــي جــرت

ف ــي م ـلــف اإلن ـت ــرن ــت غ ـيــر ال ـشــرعــي،
وع ـ ـ ـ ــدم ال ـ ـتـ ــوسـ ــع نـ ـح ــو مـ ـلـ ـف ــات قــد
تـسـ ّـبــب مـشـكــات قــانــونـيــة ليوسف
وألصحاب تلفزيون «املر .تي .في».
لكن امل ـصــادر نفسها قــالــت إن وزيــر
االت ـ ـصـ ــاالت ب ـط ــرس حـ ـ ــرب ،يــرفــض

أي ت ـس ــوي ــة ف ــي ه ـ ــذا امل ـ ـجـ ــال ،وأن ــه
أبـ ـل ــغ ال ـج ـه ــات ك ــاف ــة ،ب ـم ــا ف ــي ذل ــك
النيابة العامة ،إصراره على متابعة
ال ـت ـح ـق ـي ــق حـ ـت ــى الـ ـنـ ـه ــاي ــة ب ـص ــرف
ال ـن ـظــر ع ــن ه ــوي ــة املـ ـت ــورط ــن ،وأن ــه
سـيـمـنــح إذنـ ــا بـمــاحـقــة أي مــوظــف

تقرير

نحو «لجنة تحقيق برلمانية» في اإلنترنت غير الشرعي؟
ميسم رزق
ال تــزال قضية اإلنترنت غير الشرعي
وم ـت ـف ــرع ــات ـه ــا ت ـش ـغــل ل ـج ـنــة اإلع ـ ــام
واالت ـصــاالت ومعها األج ـهــزة األمنية
وال ـق ـض ــائ ـي ــة امل ـع ـن ـيــة بــال ـت ـح ـق ـي ـقــات.
م ــع ك ــل جـلـســة ج ــدي ــدة ي ـت ـبـ ّـن تــداخــل
ال ـ ـع ـ ــوام ـ ــل األم ـ ـن ـ ـيـ ــة واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة
واإلداريـ ـ ـ ـ ــة ،وي ـت ـب ـ ّـن مـعـهــا امل ــزي ــد من
غموض املعلومات وعــدم توافر األدلة
ال ــازم ــة لـتـسـمـيــة األمـ ـ ــور بــأسـمــائـهــا
وم ـح ــاك ـم ــة املـ ـت ــورط ــن ال ـف ـع ـل ـيــن فــي
ُ
ال ـق ـض ـي ــة .إلـ ــى ج ــان ــب ك ــل ذل ـ ــك ،ت ـث ــار
شبهات إضافية حــول «أدوار» املدير
الـ ـع ــام ألوجـ ـي ــرو ع ـبــد امل ـن ـعــم يــوســف
ال ـ ــذي ي ـتــولــى ث ــاث ــة م ــواق ــع حـســاســة
فــي قطاع االتـصــاالت فــي آن واحــد ،ما
يشكل مخالفة قانونية مستمرة منذ
سنوات .وفي ظل تأكيد رئيس اللجنة
ال ـنــائــب حـســن فـضــل ال ـلــه «ال ـس ـيــر في
ه ــذا املـلــف حـتــى الـنـهــايــة وع ــدم لفلفة

ال ـق ـض ـي ــة» ،ت ـش ـيــر امل ـع ـل ــوم ــات إلـ ــى أن
«ثـ ّـمــة طرفًا يسعى إلــى إرس ــاء تسوية
ش ــام ـل ــة ت ـس ـحــب املـ ـت ــورط ــن وت ـح ــول
دون م ـحــاس ـب ـت ـهــم م ـق ــاب ــل تـعـيـيـنــات
جــديــدة فــي املــواقــع ال ـثــاثــة ،لــن يكون
ليوسف مكان فيها ،علمًا أن االنقسام
املستقبلي حوله ال يزال قائمًا ،ويظهر
بوضوح خالل الجلسات التي تعقدها
لجنة اإلعالم واالتصاالت.
جلسة اللجنة أمــس تـمـ ّـيــزت بحضور
امل ــدي ــر الـ ـع ــام لـ ـق ــوى األمـ ـ ــن ال ــداخ ـل ــي
اللواء إبراهيم بصبوص ،الذي أكد أن
«التحقيق الــذي أجــراه فرع املعلومات
ّ
يؤكد أن ما من شيء يستدعي التحقيق
م ــع ال ـض ـب ــاط وال ــرتـ ـب ــاء ال ــذي ــن ج ــرى
تركيب األجهزة غير الشرعية في أعالي
الجبال ضمن نطاقهم اإلقليمي» .وقال
إن ــه «إذا وج ــد مــدعــي ع ــام التمييز أن
التحقيق غير مكتمل يحق له التحقيق
م ــع أي م ـن ـهــم م ــن دون أن أعـ ـط ــي لــه
اإلذن بــذلــك» .وبـحـســب امل ـص ــادر ،فقد

ثبت أمام اللجنة أن «مديرية الجمارك
ل ــم تـسـتـجــب لــاسـت ـنــابــات الـقـضــائـيــة
ّ
املقدمة بحق بعض مسؤولي املديرية،
ب ـس ـبــب االشـ ـتـ ـب ــاه ف ــي «تـخـلـيـصـهــم»
معامالت استيراد املعدات املستخدمة
فــي مـحـطــات اإلن ـتــرنــت غـيــر الـشــرعــي.
ِّ
وب ـم ــا أن االس ـت ـن ــاب ــات ُسـ ــطـ ـ َـرت مـنــذ
شهرين ،منح وزيــر املالية علي حسن
خليل اإلذن باالستماع إلــى مسؤولي
الـ ـجـ ـم ــارك ،بـ ـن ـ ً
ـاء ع ـل ــى ط ـل ــب ال ـن ـيــابــة
العامة التمييزية .وفيما كانت اللجنة
ق ــد نــاق ـشــت ك ــاف ــة مـ ـس ــارات الـقـضـيــة،
لفتت املصادر في شــأن املسار األمني
والتجسس اإلسرائيلي إلى أن «امللف
شــائــك ج ـ ـدًا» ،وأن مشكلته تـكـمــن في
«عدم ثبوت التجسس نتيجة التالعب
ال ــذي حصل بــالــداتــا ،وبعدما اتخذت
جهة معينة قرارًا بفك املعدات ،ومسح
«ال ــرق ــم ال ـت ـس ـل ـس ـلــي» ،ح ـتــى ال تـعــود
هناك قــدرة على معرفة الوجهة التي
ّ
تشغلها».

«الجمارك» لم تستجب
لالستنابات القضائية
بالمسؤولية
المتعلقة
ّ
عن إدخال معدات
اإلنترنت غير الشرعي

يجمع أكثر من نائب على أن «الجهات
التنفيذية والقضائية ال تريد التعاون،
وك ــل ط ــرف يــريــد أن يــرمــي املسؤولية
ع ـلــى الـ ـط ــرف اآلخ ـ ـ ــر ...ف ــي الـجـلـســات
ن ــدخ ــل م ــن زاروب ونـ ـخ ــرج م ــن آخ ــر،
وال نـحـصــل عـلــى ج ــواب واح ــد ملـئــات

األس ـئ ـلــة املـتـعـلـقــة بــامل ـســاريــن األم ـنــي
أو اإلداري» .وقــد عكست تصريحات
الـ ـن ــواب ه ــذا ال ـج ــو ب ـعــد الـ ـخ ــروج من
ال ـج ـل ـســة ،إذ أش ـ ــار ال ــوزي ــر وائ ـ ــل أبــو
فاعور إلــى أن «ال أجوبة ومــا زلنا في
الــدوامــة نفسها ،ومــن األنسب الذهاب
ب ــاتـ ـج ــاه طـ ـ ــرح ال ــرئـ ـي ــس ن ـب ـي ــه ب ــري
تشكيل لجنة تحقيق نـيــابـيــة ملعرفة
م ــا ح ـص ــل» .فـيـمــا أش ــار وزي ــر الــدفــاع
سمير مقبل إلــى أن «الـقــانــون واضــح
والجمارك مسؤولة عن أي شيء يدخل
الى البلد أو يخرج منه ،هذه مسؤولية
الجمارك وليست مسؤولية الجيش».
أما وزير االتصاالت بطرس حرب ،فقد
ّ
باملهمة ،إذ «تـ ّـم إطالع
وصف الجلسة
الحاضرين على ما استجد في عملية
التحقيقات التي تحصل وفي ما اتخذ
مــن تدابير مــا يتعلق باإلنترنت غير
الشرعي والغوغل كاش».
وأع ـ ــاد رئ ـي ــس الـلـجـنــة ال ـنــائــب حسن
ف ـضــل ال ـل ــه ال ـتــذك ـيــر ب ــامل ـس ــارات الـتــي
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المشهد السياسي

خطوة أولى على طريق حل أزمة المصارف؟
يـثـبــت الـتـحـقـيــق ت ــورط ــه .ون ـقــل عن
حرب قوله« :ال أتحمل أن يقال الحقًا
إنه تمت لفلفة ملفات جنائية خالل
عهدي».
ُ
«صفقة يــوســف» يبدو أنها طرحت
أيـضــا عـلــى جـهــات أخ ــرى .وق ــد جــاء
ال ــرد مــن خ ــال تكثيف عـمــل اللجنة
الـ ـنـ ـي ــابـ ـي ــة ل ـ ــاتـ ـ ـص ـ ــاالت واإلعـ ـ ـ ـ ــام
بــرئــاســة ال ـنــائــب ح ـســن ف ـضــل ال ـلــه،
الـ ــذي كـ ــرر ،ب ــاس ــم م ــن ي ـم ـثــل ،رفــض
تغطية أي مخالفة .وأكــد أن اللجنة،
ك ـمــا نـ ــواب كـتـلــة ال ــوف ــاء لـلـمـقــاومــة،
س ـيــواص ـلــون الـعـمــل داخـ ــل املجلس
ال ـن ـيــابــي ل ـج ــاء ك ــل ت ـفــاص ـيــل ملف
االتصاالت واإلنترنت غير الشرعي.
وقال فضل الله إن املقاومة «استمعت
إلـ ــى ت ـف ـس ـيــرات وتــوض ـي ـحــات حــول
احـتـمــال ت ــورط الـبـعــض فــي عــاقــات
اقتصادية أو تجارية أو خــافــه مع
العدو ،وتريد التدقيق في كل تفصيل
في هذا األمر الخطير للغاية».
وف ــي ه ــذا ال ـس ـي ــاق ،ل ــم ي ـنــف رئـيــس
الـحـكــومــة ت ـمــام سـ ــام ،اح ـت ـمــال بـ ّـت
ال ـح ـك ــوم ــة ،خـ ــال وقـ ــت ق ـص ـيــر ،في
م ـل ــف ت ـع ـي ـي ـنــات ج ــدي ــدة ف ــي ق ـطــاع
االتـصــاالت ،وســط حديث عن اتجاه
مل ـعــال ـجــة ال ــدم ــج ب ــن مـنـصــب مــديــر
االس ـت ـث ـم ــار ف ــي وزارة االتـ ـص ــاالت
ومـ ـنـ ـص ــب رئـ ـي ــس ه ـي ـئ ــة أوج ـ ـيـ ــرو،
ل ـي ـص ــار إل ـ ــى ت ـع ـي ــن ش ـخ ـص ــن فــي
املنصبني الـلــذيــن يتوالهما يوسف
خـ ــافـ ــا لـ ـل ـ ـقـ ــانـ ــون .كـ ــذلـ ــك س ـي ـص ــار
أي ـضــا إل ــى ال ـبـ ّـت فــي مـصـيــر الـفــريــق
امل ـشــرف عـلــى عـمــل الـهـيـئــة الناظمة
ل ــات ـص ــاالت .ول ــم تستبعد مـصــادر
رئ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة إنـ ـج ــاز األم ـ ــر فــي
األسبوعني املقبلني.
وعلمت «األخ ـبــار» أن معالجة ملف
«أوجيرو» لن تقف عند إعفاء يوسف
من مهماته ،بل سيصار إلى مراجعة
كل امللف اإلداري لهذه الهيئة ولعدد
غ ـي ــر ق ـل ـيــل م ــن امل ــوظ ـف ــن الــرف ـي ـعــي
املـ ـسـ ـت ــوى الـ ــذيـ ــن كـ ــانـ ــوا ي ـش ـك ـلــون
ف ــري ــق ع ـم ـلــه ،وال ـت ــدق ـي ــق ف ــي ك ــل ما
ي ـق ــوم ــون ب ــه التـ ـخ ــاذ ال ـ ـقـ ــرار ب ـشــأن
مستقبلهم الــوظـيـفــي ،خصوصًا أن
هناك اتهامات لبعض هؤالء بإخفاء
مـعـلــومــات ح ــول املـخــالـفــات الكبيرة
في الهيئة خالل السنوات املاضية.

طلب حاكم مصرف لبنان
فتح حسابات مصرفية
لمؤسسات صحية وتربوية،
سبق أن أقفلت حساباتها،
على خلفية العقوبات
األميركية .خطوة أولى
على طريق حل األزمة التي ال
ينهيها سوى تخلي المصارف
عن سلوك «تقديس» لوائح
العقوبات األميركية
ُ
ح ـت ــى ل ـي ــل أمـ ـ ــس ،ل ــم ت ـك ــن ق ــد ف ـ ِـت ـ َـح ــت
خـطــوط الـتــواصــل املـبــاشــرة بــن حــزب
ال ـلــه مــن ج ـهــة ،وحــاكــم م ـصــرف لبنان
ري ــاض ســامــة وجمعية امل ـصــارف من
ج ـه ــة أخ ـ ـ ــرى .الـ ـح ــزب ي ـل ـت ــزم الـصـمــت
حـيــال األزم ــة الـتــي ّ
سببتها املـصــارف
الـتــي ق ــررت تطبيق قــانــون الـعـقــوبــات
الـ ـ ـص ـ ــادر عـ ــن الـ ـك ــونـ ـغ ــرس األم ـي ــرك ــي
ـودف»
واستباقه واملــزايــدة عليه .و»صـ ِ
أن ك ـت ـلــة الـ ــوفـ ــاء ل ـل ـم ـقــاومــة ل ــن تـعـقــد
اجتماعًا لها هــذا األسـبــوع ،وبالتالي،
ُ
فإنها لن تصدر بيانًا .ومن غير املتوقع
أن ي ـطــل األمـ ــن ال ـع ــام ل ـل ـحــزب الـسـيــد
ح ـس ــن ن ـص ــر الـ ـل ــه ف ــي خـ ـط ــاب عـلـنــي،
قبل مناسبة م ــرور أربـعــن يــومــا على
اسـتـشـهــاد الـقــائــد الـجـهــادي مصطفى
ب ــدر ال ــدي ــن (يـ ــوم األربـ ـع ــاء امل ـق ـبــل هو
ال ـي ــوم األرب ـ ـعـ ــون) .وب ــذل ــك ،سيستمر
صمت الـحــزب حيال األزم ــة والتفجير
الــذي تـعـ ّـرض لــه املــركــز الرئيسي لبنك
«لـ ـبـ ـن ــان وامل ـ ـه ـ ـجـ ــر» ،أيـ ــامـ ــا إض ــاف ـي ــة.
ف ــي هـ ــذا الـ ــوقـ ــت ،اسـ ـتـ ـع ــادت حــاكـمـيــة
مصرف لبنان بعضًا من صالحياتها
كـ»مرجعية» لحل األزم ــة التي ّ
سببها
القانون األميركي ،إذ علمت «األخبار»
أن حاكم مصرف لبنان أوفــد رسولني
إل ــى مــؤسـسـتــن (واح ـ ــدة استشفائية
َ
وأخـ ـ ـ ــرى ت ـع ـل ـي ـم ـيــة) س ـب ــق أن أق ـ ِـف ــل ــت
ح ـس ــاب ــات ـه ـم ــا املـ ـص ــرفـ ـي ــة ،ط ــال ـب ــا مــن
امل ـ ـسـ ــؤولـ ــن ع ـن ـه ـم ــا فـ ـت ــح ح ـس ــاب ــات
جـ ــديـ ــدة فـ ــي مـ ـص ــرف ح ـ ـ ـ ـ ّـدده بـنـفـســه
(الـحــاكــم) .لكن هــذه الخطوة ال تعني،
بحسب مصادر في  8آذار ،أن األزمة قد
«أصبحت وراء ن ــا» ،لكونها تصحيحًا
ُ
لخطأ ارت ِكب بحق مؤسسات مدنية ال
صلة لها بتمويل حزب الله .إضافة إلى
ذلــك ،الحظ الحزب أن فــروع «املصارف

ض ــاح ـي ــة وم ـن ــاط ــق
امل ـ ـت ـ ـشـ ــددة» فـ ــي ال ـ ّ
ن ـ ـفـ ــوذه األخ ـ ـ ـ ــرى ك ــف ــت عـ ــن االتـ ـص ــال
بمودعني لم ترد أسماؤهم على لوائح
العقوبات األميركية ،ملطالبتهم بإقفال
حساباتهم .فبعض هذه الفروع سبق
أن ات ـص ـلــت بــال ـع ـشــرات م ــن زبــائ ـن ـهــا،
وم ــن دون مـعــايـيــر واض ـح ــة ،لتبلغهم
ب ـ ـضـ ــرورة «ت ـس ـك ـيــر الـ ـحـ ـس ــاب ــات» ،مــا
ي ـع ـنــي أن امل ـ ـصـ ــارف الـ ـت ــزم ــت ،ل ـل ـيــوم
الثالث على الـتــوالــي ،آلية العمل التي
ح ـ ــدده ـ ــا سـ ــامـ ــة وهـ ـيـ ـئ ــة ال ـت ـح ـق ـي ــق
ال ـخــاصــة ،إلق ـفــال أي ح ـســابــات .وهــذه
اآللـيــة تضع صالحية إقـفــال حسابات
أو ت ـج ـم ـي ــده ــا ب ـي ــد ه ـي ـئ ــة ال ـت ـح ـق ـيــق
الـخــاصــة الـتــي يــرأسـهــا حــاكــم مصرف
لـبـنــان ،ال بيد امل ـصــارف .لكن يـبــدو أن
ح ــزب ال ـل ــه يـنـتـظــر خ ـط ــوات إضــاف ـيــة،
ّ
ّ
يصرح
قبل القول إن األزمة قد ُحلت .ال
قــادة الحزب عن «الئحة مطالب» ،لكن
يـبــدو جليًا أن فتح بــاب الـحــل عنوانه
واحـ ــد ال ثــانــي ل ــه« :ل ــوائ ــح الـعـقــوبــات
األمـيــركـيــة غـيــر م ـقـ ّـدســة ،وع ـلــى حاكم
م ـ ـصـ ــرف لـ ـبـ ـن ــان واملـ ـ ـ ـص ـ ـ ــارف إيـ ـج ــاد
السبل املناسبة لتجاوزها حيث تدعو
الحاجة الوطنية لذلك».

«قنبلة» الكتائب الصوتية!

إشكالية ،ال تتعلق بمصير الحكومة،
بل بالتمثيل املسيحي فيها ،وال لجهة
النصاب ،بل لجهة تفرد تكتل التغيير
واإلصالح من اآلن وصاعدًا في التحدث
ب ــاس ــم األحـ ـ ــزاب املـسـيـحـيــة الــرئـيـسـيــة
ف ـي ـهــا .ف ـقــد طــرحــت م ـص ــادر سياسية
أسئلة عن طبيعة العالقة التي ستحكم
من اآلن وصاعدًا رئيس الحكومة تمام
سالم وممثلي التكتل ،وال سيما التيار
الوطني الحر الــذي أصبح املمثل شبه
الوحيد للقوى املسيحية .وهــذا األمــر
كان أيضًا مثار استغراب لدى قيادات
رئيسية فــي تـيــار املستقبل الـتــي نقل
ع ـن ـهــا اس ـت ـي ــاؤه ــا مـ ــن تـ ـص ــرف ح ــزب
ال ـك ـتــائــب ،وق ــد أب ـل ـغــت ال ـنــائــب ســامــي
ّ
الجميل أن خطوته ستضع «املستقبل»

ّ
توقفت بعض
المصارف عن الضغط
على زبائن غير
مشمولين بالعقوبات

على صعيد آخر ،طرحت قضية استقالة
وزي ـ ــري ح ــزب ال ـك ـتــائــب م ــن الـحـكــومــة
(هيثم الموسوي)

وحيدًا في مواجهة التيار الوطني الذي
سيتفرد من اآلن وصاعدًا في الكالم عن
حـقــوق املسيحيني فــي الـحـكــومــة وفــي
ال ــدف ــاع ع ــن م ـشــاريــع وم ـل ـفــات عــالـقــة.
ل ـكــن ال ـج ـمـ ّـيــل ،بـحـســب م ــا نـقـلــت هــذه
ال ـق ـيــادات ،تمسك بموقفه وأص ـ ّـر على
االستقالة وأنــه سيبحث فــي موضوع
تصريف األعمال أو عدمه.
وفيما تضاربت التصريحات الكتائبية
بـشــأن وجـهــة ال ـ ــوزراء بـعــد االسـتـقــالــة،
لناحية تصريف األعمال أو عدمه ،حسم
وزير العمل سجعان القزي األمر بقوله
أمــس لــ»الــوكــالــة الوطنية لــإعــام» إن
االستقالة سياسية ،و»سنبقى نصرف
األع ـ ـمـ ــال ألن ل ــدي ـن ــا م ـس ــؤول ـي ــة ت ـجــاه
الـ ـن ــاس ،وت ـص ــري ــف األعـ ـم ــال ال عــاقــة
لــه بــالـقــرار الـسـيــاســي» .وحـصــر القزي
صــاح ـيــة ق ـب ــول االس ـت ـق ــال ــة بــرئـيـســي
الجمهورية والحكومة معًا« ،وبالتالي
هناك صعوبة في صدور مرسوم قبول
االستقاالت أكانت للكتائب أم لغيرها
ك ـمــا ح ـصــل م ــع ال ــوزي ــر أشـ ــرف ري ـفــي،
وبــال ـتــالــي االس ـت ـقــالــة ن ــاف ــذة سياسيا
ومعلقة دستوريًا».
وك ــان الــرئـيــس نبيه ب ـ ّـري قــد ذكــر أمــام
ال ـن ــواب فــي لـقــاء األرب ـع ــاء أن استقالة
وزيري الكتائب ستكون قنبلة صوتية
إن اس ـت ـم ـ ّـرا بـتـصــريــف األعـ ـم ــال .وفــي
الـ ـسـ ـي ــاق عـ ـيـ ـن ــه ،ن ـش ـب ــت أمـ ـ ــس ح ــرب
بـ ـي ــان ــات بـ ــن الـ ـتـ ـي ــار ال ــوطـ ـن ــي ال ـح ــر
وحــزب الكتائب ،إذ ّ
رد مجلس اإلعــام
ف ــي ال ـح ــزب عـلــى ب ـيــان تـكـتــل التغيير
واإلصالح أول من أمس ،مشيرًا إلى أنه
كان «األجدى بوزراء التكتل أن يكونوا
إل ــى جــانــب الـكـتــائــب فــي تعطيل خطة
النفايات ورفض استمرار نهج الفساد
ً
وضرب البيئة بدال من تشويه الحقائق
واالفـ ـت ــراء عـلــى اآلخ ــري ــن ،فــي مـحــاولــة
يــائـســة لــرفــع املـســؤولـيــة عــن الـنـفــس».
ّ
وذك ــرت بكفيا البرتقاليني بجلسة 12
آذار  2016التي قيل فيها عن وزرائها
«وزراء امل ـع ــارض ــة» لــرفـضـهــم الـشــديــد
ت ـفــاص ـيــل ال ـخ ـط ــة ،وب ــال ـت ــال ــي «كـ ــل ما
ورد في مقررات مجلس الــوزراء عن أن
ُ
الخطة أقـ َّـرت باإلجماع ،غير صحيح»،
األمر الذي استدعى تصريحًا من وزير
الـتــربـيــة والـتـعـلـيــم ال ـعــالــي ال ـي ــاس بو
صعب يعد فيه الكتائب بالتوجه اليوم
إل ــى «األم ــان ــة ال ـعــامــة ملـجـلــس ال ـ ــوزراء
لالطالع على محضر الجلسة لتنشيط
الـ ــذاكـ ــرة» ،واعـ ـ ـدًا الـجـمـهــور بـمــوافــاتــه
«بما ُد ِّون فيه».

تقرير

«باري ماتش» :إمبراطورية الحريري على حافة االنهيار
ي ـس ـل ـك ـه ــا الـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق ،وه ـ ـ ـ ــي :م ـس ــار
التجسس اإلسرائيلي ،إدخــال املعدات
إلى لبنان ،طريقة تركيب هذه املعدات،
ومـ ـ ـس ـ ــار اس ـ ـت ـ ـجـ ــرار اإلن ـ ـتـ ــرنـ ــت غ ـيــر
الشرعي .وأكد أن «الخطوات التي قمنا
بها حتى اآلن حققت مجموعة مهمة
ً
من اإلنجازات ،أوال عبر إبقاء القضية
ح ـي ــة ،وث ــان ـي ــا ع ـب ــر م ــواك ـب ــة ال ـق ـضــاء
وحضه على اإلس ــراع مــن دون تسرع،
وثالثًا كشف تفرعات قضية اإلنترنت
غـيــر ال ـشــرعــي» .وق ــال فـضــل ال ـلــه إننا
«أبلغنا الــوزيــر حــرب أن امللف أصبح
في هيئة التشريع والقضايا في وزارة
ال ـ ـعـ ــدل ،وي ـف ـت ــرض أن ي ـس ـلــك م ـس ــاره
الـقــانــونــي» .ولـفــت إلــى أنــه جــرى «رفــع
السرية عــن مداخلة نائبني ملــا فيهما
مــن مـعـطـيــات ومـعـلــومــات ،هـمــا عمار
ُ
حوري وأالن عون ،وستحال املعطيات
الـ ـت ــي ق ــدم ــاه ــا خـ ـ ــال ال ـج ـل ـس ــة عـلــى
الـقـضــاء املختص لكي يـبــدأ التحقيق
في ما أدلى به بعض الزمالء النواب».

ال ت ـق ـت ـص ــر تـ ــداع ـ ـيـ ــات إف ـ ـ ـ ــاس ش ــرك ــة
«سـ ـ ـع ـ ــودي أوجـ ـ ـي ـ ــه» ع ـل ــى ال ـل ـب ـنــان ـيــن
وال ـس ـعــوديــن ،إذ كـشـفــت مـجـلــة «ب ــاري
ماتش» الفرنسية أن املحنة طاولت 200
مــن الــرعــايــا الفرنسيني الــذيــن يقطنون
ف ــي جـ ــدة والـ ــريـ ــاض والـ ــدمـ ــام .وال ـي ــوم
تــواجــه الهيئات القنصلية فــي الرياض
وجــدة صعوبة كبيرة في تحديد األسر
املحتاجة ،نـظـرًا إلــى أن بعضها يفضل
ً
ال ـب ـق ــاء م ـن ـع ــزال نـتـيـجــة ال ــواق ــع املـ ــزري
ال ــذي تعيش فـيــه ،وهــو مــا دفــع السفير
الفرنسي برتران بوزاسينو إلــى الطلب
مــن مــديــري امل ــدارس فــي جــدة والــريــاض
وال ـ ـخ ـ ـبـ ــر ،ال ـش ـه ــر امل ـ ــاض ـ ــي ،ال ـت ـس ــاهــل
مــع األس ــر الـفــرنـسـيــة ال ـعــاجــزة عــن دفــع
ال ــرس ــوم امل ــدرس ـي ــة ع ـبــر مـنـحـهــا مهلة
لغاية نهاية العام الجاري.
وكانت املجلة الفرنسية قد تلقت رسالة
مــن زوج ــة أح ــد الـعــامـلــن فــي «سـعــودي
أوج ـيــه» مـنــذ أكـثــر مــن  20عــامــا ،تشكو
فيها الـضــائـقــة املــاديــة الـتــي ال تخولها

إلطعام ولديها ،وال سيما
حتى التبضع
َ
أن زوجها لم يتقاض أجــره منذ نحو 6
أش ـهــر .وال يـعــانــي الـعــامـلــون مــن الـعــوز
املــالــي فحسب ،بــل يـقــول رئيسهم الــذي
يعمل في الشركة منذ  18عامًا ،إن األهم
ه ــو ان ـت ـه ــاء ع ـق ــود عـمـلـهــم ف ــي غـضــون
شهر وعدم تجديد السعودية إلقاماتهم.
وي ـش ـيــر إل ــى أن ال ـشــركــة تــديــن ل ــه «بــن
 40و 45أل ــف يـ ــورو م ــن دون احـتـســاب
املخصصات اإلضافية».
منذ توقف الشركة السعودية ـ اللبنانية
ع ـ ــن إيـ ـ ـف ـ ــاء رواتـ ـ ـ ـ ــب أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن  38أل ــف
عــامــل لــديـهــا بــانـتـظــام ،ب ــدأت السلطات
السعودية ّ
تطبق سلسلة من العقوبات
عـلـيـهــا؛ أب ــرزه ــا ع ــدم تـجــديــد تـصــاريــح
ال ـع ـم ــل .بـ ـن ـ ً
ـاء ع ـل ـيــه ،ط ـلــب ن ــائ ــب وزي ــر
الــداخ ـل ـيــة ال ـس ـعــودي أح ـمــد ال ـســالــم من
الـسـفـيــر ال ـفــرن ـســي ت ـســويــة وض ــع نحو
ً
س ـت ــن ع ــام ــا فــرن ـس ـيــا فـ ـق ــدوا إق ــام ــات
عـمـلـهــم .وال ــاف ــت أن الـفــرنـسـيــن الــذيــن
غـ ـ ـ ــادروا إلـ ــى ب ـل ــده ــم اش ـت ـك ــوا م ــن ع ــدم

ت ـســديــد امل ـس ــاه ـم ــات االج ـت ـمــاع ـيــة إلــى
املـ ـص ــارف ال ـفــرن ـس ـيــة ،م ــا دف ــع مــوظـفــي
سـ ـع ــودي أوج ـ ـي ــه إل ـ ــى إن ـ ـشـ ــاء جـمـعـيــة
للمغتربني وتعيني محامني بغية تأكيد
حقوقهم .ووفقًا لـ»باري ماتش» ،يتشابه
وضع سعودي أوجيه الكارثي مع وضع
مجموعة بــن الدن للبناء الـتــي أسسها
والد زعيم القاعدة أسامة بن الدن ،والتي
تــوق ـفــت ع ــن دفـ ــع رواتـ ـ ــب خ ـم ـســن ألــف
موظف منذ ستة أشهر أيضًا.
م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،ي ــرف ــض أح ــد مــوظـفــي
شركة الـحــريــري السعودية منذ ثالثني
عامًا ربط انهيارها باألسباب السياسية
واالق ـت ـصــاديــة ،مــؤك ـدًا أن هـنــاك مشكلة
أخرى تتمثل في عدم تجرؤ املعنيني على
رفض أي طلب للعائلة املالكة والحكومة
ال ـس ـعــوديــة ،رغ ــم تــأخــرهـمــا فــي تسديد
املستحقات .ويشير املوظف إلى أن حجم
ربح الشركة من مشاريعها يالمس  3إلى
 4مليارات يــورو .لكن بعد بناء جامعة
األميرة نورا في عام  2011وتسجيل رقم

قـيــاســي فــي م ــدة تسليمها خ ــال ثــاث
سـ ـن ــوات« ،ل ــم ي ـس ـ ّـرح امل ـس ــؤول ــون ج ــزءًا
مــن الـعــامـلــن فــي ه ــذا امل ـش ــروع الكبير،
فــوجــدوا أنفسهم أمــام مجموعة رواتــب
ع ــال ـي ــة ال ي ـم ـكــن اح ـت ـم ــال ـه ــا» .وي ـج ـمــع
غالبية املــوظـفــن الــذيــن التقتهم املجلة
في الرياض على أن سوء إدارة الحريري
هــو سـبــب األزم ــة الــرئـيـســي .أم ــا السبب
اآلخــر النهيار عائلة الحريري ،فيربطه
هؤالء بوصف رئيس الحكومة اللبناني
الـســابــق سـعــد الـحــريــري لــأمـيــر محمد
بن نايف بــ»الـجــزار» .لم ينس بن نايف
تلك اإلهــانــة يــومــا ،ولــم يغفر للحريري
ما قاله ،ومــذ ذاك تدفع شركة الحريري
و 38أل ـ ــف م ــوظ ــف ف ـي ـهــا ال ـث ـم ــن رب ـم ــا.
ّ
واملــوظـفــون فــي حـيــرة وال ي ــرون أي حل
ف ــي األف ـ ــق ،خ ـصــوصــا أن ـهــم ال يـعــرفــون
كيف ستتجنب إمـبــراطــوريــة «سـعــودي
أوجيه» االنهيار التام من دون مساعدة
مالية من الدولة السعودية.
(األخبار)
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«قبضايات» يعتدون
على معتصمين
أمام حرج بيروت
هديل فرفور
اع ـتــدى ع ــدد مــن مـنــاصــري تـ ّـيــار املستقبل،
أمــس ،على ناشطني شــاركــوا فــي االعتصام
الذي دعت إليه «حركة الشعب» احتجاجًا على
بناء مستشفى ميداني في موقف السيارات
املخصص ّ
لرواد حرج بيروت.
قــرابــة الـخــامـســة وال ــرب ــع ع ـص ـرًا ،لــم يـكــن قد
وصــل إلــى موقف الـسـيــارات الخلفي للحرج
ف ــي مـنـطـقــة ق ـص ـقــص سـ ــوى عـ ــدد م ـحــدود
مــن ناشطي «حــركــة الـشـعــب» ،كــانــوا ُيـعـ ّـدون
الف ـتــات ـهــم لــاع ـت ـصــام .ف ــوج ــئ هـ ــؤالء بـعــدد
ّ
ـان عـ ّـرفــوا عــن أنفسهم بأنهم
كبير مــن شــبـ ٍ
ّ
« ُقـبـضــايــات طــريــق الـجــديــدة» املــوالــن لــ»تــيــار
املستقبل» ُ ،أخذوا منهم الالفتات ورموها في
ُالحاويات املـجــاورة قبل أن ينهالوا بالضرب
املـبــرح على الناشط ُعـمــر واكـيــم ،ابــن رئيس
ح ــرك ــة ال ـش ـع ــب ن ـج ــاح واك ـ ـيـ ــم .ف ــي ات ـص ــال
ُ
ُمــع «األخ ـب ــار» ،قــال األخـيــر إن ابـنــه نـقــل إلى
املستشفى نتيجة ّ
تعرضه للضرب.
كان الفتًا اكتفاء عناصر قوى األمن الداخلي
الــذيــن ح ـضــروا ل ــ»ف ـ ّـض» اإلش ـك ــال بــالـتـفـ ّـرج
على ّ
الشبان الذين انهالوا بالشتائم على كل
من ّ
يتبي له أنــه حضر لـ»االعتصام» .بعض
العناصر وقفوا على بعد أمتار من اإلشكال
وعمدوا الى «نصح» القادمني إلى االعتصام
ناوية على
بعدم االقـتــراب ألن «الشباب مش
ّ
خير»« :جايي كرمال تعتصمي؟ يال فلي ما
ُبقى في اعتصام» ،يقول عنصر األمن بلكنة
امل ّ
توجس من «اكتشاف» أحد من «الشباب»
النية في املشاركة باالعتصام .كذلك اقتادت
الـ ـق ــوى األم ـن ـي ــة أحـ ــد ال ـن ــاش ـط ــن ال ـ ــذي ك ــان
يـتـعـ ّـرض لـلـضــرب إل ــى مخفر طــريــق الـشــام،
حيث أبـقــي مــدة نصف ســاعــة ألن «الشباب
بعدها فايرة وما بدنا ّ
دم».
ُ
لــم يكتف «القبضايات» بضرب املـشــاركــن،
ب ــل ل ـج ــأوا إل ــى «احـ ـت ــال» م ـكــان االع ـت ـصـّـام
ّ
و»التصدي» ألي ُمشارك قادم .بعضهم تولى
مهمة «ط ــرد» اإلع ــام ،وآخ ــرون تــولــوا مهمة
«ال ـت ـقـ ّـصــي» ب ــن ال ـن ــاس ال ــذي ــن ح ـض ــروا إلــى
االعتداء على املعتصمني
«مسرح» اإلشكال.
كان بحجة «الدفاع عن ُاملستشفى الذي ّ
يقدم
خدمات مجانية ألهالي طريق الجديدة».
حـ ّـمـلــت فيه
شـعــب» أص ــدرت بـيــانــا ً
«حــركــة الـ ُ
كاملةّ ،
وحملت
قيادة تيار املستقبل املسؤولية
ـن ع ــن الـ ـق ــوى ًاألم ـن ـي ــة مـســؤولـيــة
«املـ ـس ــؤول ـ ُ
التواطؤ مع املعتدين» ،الفتة إلى أنها ُفي صدد
تقديم دعوى جزائية على قيادة «املستقبل»
ً
ومــن ُيظهره التحقيق فاعال أو متواطئًا في
هذا االعتداء.
الحركة قد دعت إلى اعتصام «حرش
وكانت ّ
بـيــروت خــط أخـضــر» ،للمطالبة بفتح الحرج
لعموم املــواطـنــن ،ورفـضــا إلقــامــة «إن ـشــاءات
مـخــالـفــة لـلـقــانــون بـحـجــة إق ــام ــة املستشفى
امل ـصــري امل ـي ــدان ــي» .فــي امل ـقــابــل ،نـفــى «تـيــار
املستقبل» أن يكون للمعتدين على املعتصمني
أي صلة به.
اكتفت القوى األمنية ُبمشاهدة المعتدين
ُ
و»نصح» القادمين بعدم االقتراب من «الشباب
الفايرة» (مروان طحطح)

في الواجهة

ّ
بري يخشى من تكرار
سيناريو :2005

القانون االميركي
ّ
يخرب لبنان

تقاطع موقفا
الرئيس نبيه بري والنائب وليد
جنبالط من انفجار فردان
االحد ،بتحذيرهما من سوق
استنتاجات مبكرة ّ
تخبئ
وراءها فتنة واتهامات.
استخدم جنبالط عبارة
طابور خامس ،وخشي بري
الحقًا من افتعال سيناريو
2005
نقوال ناصيف
منذ االنـفـجــار ال ــذي اسـتـهــدف املبنى
الــرئ ـي ـســي لـبـنــك ل ـب ـنــان وامل ـه ـج ــر في
فردان ،االحد املنصرم ،التزم حزب الله
الصمت التام حياله ،فيما افرقاء في
قــوى  14آذار تقاسموا تلميحًا تــارة
وت ـصــري ـحــا طـ ــورًا ات ـهــامــه بــالــوقــوف
وراء ال ـع ـب ــوة ت ــأث ـرًا ب ـس ـجــالــه ال ـحــاد
االخ ـ ـيـ ــر الس ـ ـبـ ــوع خـ ــا مـ ــع حــاك ـم ـيــة
مـصــرف لبنان وامل ـصــارف اللبنانية.
لــم يـشــأ ح ــزب الـلــه ات ـخــاذ مــوقــف كي
ال يقال انه يدافع عن نفسه ،او ينضم
زورًا الى طبقة املنددين .وقد ال يحتاج
ذلك االنفجار الى اكثر من موقف عابر
المـيـنــه ال ـعــام الـسـيــد حـســن نصرالله
في اول طاللة متوقعة له.
تـعـلـيــق رئ ـيــس مـجـلــس ال ـن ــواب نبيه
بري على ردود الفعل تلك ـ مع اعتقاده
بأن موقف النائب وليد جنبالط كان
ما يتوقعه ـ هو خشيته من استعادة
ـض دقــائــق
سـيـنــاريــو « :2005ل ــم تـنـقـ ِ
على اغتيال الرئيس رفيق الحريري

في شباط  2005حتى توجهت اصابع
ً
االتهام الى سوريا اوال ،ثم في مرحلة
الحـقــة الــى حــزب الـلــه بعد الـتــأكــد من
انـهــا ليست وراء االغ ـت ـيــال ،فـلــم يعد
يؤتى على ذكرها في هذا االغتيال».
يـعـقــب بـ ــري« :ع ـنــدمــا وق ــع االن ـف ـجــار
توقعت للفور اتهام حزب الله .لم يرد
وهــذا موقف يقرره هــو .يقتضي اآلن
انتظار التحقيقات االمنية والقضائية
قـبــل ان يحكم اح ــد .نـحــن مــن جهتنا
نتعاون مــع فــرع املعلومات فــي جمع
االدلــة واملعلومات من خالل كاميرات
املنطقة لتعقب سيارة الجناة والطرق
التي يمكن ان يكونوا قد سلكوها من
فـ ــردان .املـعـلــومــات االمـنـيــة املـتــوافــرة
لدينا ال تشير الــى انـهــم اقـتــربــوا من
عني التينة والنطاق االمني املضروب
م ــن حــول ـهــا ،وال دخ ـل ــوا ف ــي مـســاحــة
الكاميرات هنا .فــي اي حــال يقتضي
ال ـت ـم ـهــل ،وت ـ ــرك امل ـعــال ـجــة ف ــي عـهــدة
حــاك ـم ـيــة م ـص ــرف ل ـب ـن ــان ،ول ـن ــا مــلء
ال ـث ـقــة ب ـه ــا .ه ـن ــاك م ـص ــارف لـبـنــانـيــة
اخ ـط ــأت .بعضها اخ ـطــأ مـنــذ مــا قبل
ص ــدور قــانــون الـعـقــوبــات االمـيــركـيــة.
بالنسبة ّ
إلي انا مع تطبيق قوانيننا
اللبنانية ،واالج ــراءات التي يحددها
مصرف لبنان .وهــو مــا قلته ملساعد

بري لغليزير:
انا أكبر متعاون
مع حزب الله

وزير الخزانة االميركي عندما زارني».
يستعيد رئيس املجلس بعض وقائع
ح ـ ـ ــواره م ــع م ـس ــاع ــد وزيـ ـ ــر ال ـخ ــزان ــة
االم ـيــرك ـيــة ل ـش ــؤون تـمــويــل االرهـ ــاب
دانـ ـي ــال غ ـل ـيــزيــر ال ـ ــذي اسـتـقـبـلــه في
حضور القائم باالعمال االميركي في
ب ـيــروت ريـتـشــارد جــونــز فــي  27ايــار
الفائت .يكشف عن جوانب مما ناقشه
ً
م ـعــه« :ســأل ـتــه اوال كـيــف ستطبقون
ُ
ال ـق ــان ــون؟ ه ــل ك ــل َم ــن يـخـطــركــم اي ــاه
تـمـشــون ب ــه فـ ــورًا .لــديـكــم وش ــاة غير
واش ص ــادق لكم
ص ــادق ــن ه ـنــا .ان ــا
ٍ
اآلن .اذا ك ـن ـت ــم ت ـب ـح ـث ــون عـ ــن اك ـبــر
مـتـعــاون مــع حــزب الـلــه فهو ان ــا .ثمة
مــا ال يـقــل عــن  200بـلــديــة اتقاسمها
معه .إما رئيس البلدية من حزب الله
ونائبه من حركة امل او العكس .ثاني
اك ـبــر بـلــديــة بـعــد ب ـي ــروت ه ــي بلدية
الغبيري ،اتقاسمها ايضًا انا وحزب
الله .تحصل على مال من وزارة املال
ال ـتــي يــرأس ـهــا وزيـ ــر م ــن حــركــة ام ــل.
هل تتوقع ان يحمل الوزير املــال الى
ّ
ويقدر شهريًا بنحو
بلدية الغبيري،
م ـل ـيــار و 400م ـل ـيــون ل ـي ــرة ،اي نحو
 18م ـل ـي ــارًا ف ــي ال ـس ـن ــة ،ف ــي شـ ــواالت
واكياس عوض الشيكات؟ انا رئيس
مجلس ال ـنــواب ادف ــع روات ــب الـنــواب
ش ـي ـكــات .ه ــل تـتــوقـعــون ان ــا احملها
الى نواب حزب الله وعددهم نحو 13
َ
فــي اكـيــاس ايـضــا؟ هــل تعرفون كيف
يتشكل الـنـسـيــج الـلـبـنــانــي املـتــداخــل
ب ـع ـضــه ف ــي ب ـع ــض .ح ـســن نـصــرالـلــه
امني عام حزب الله ،واخوه عضو في
حركة امل .ليس في الطائفة الشيعية
بـيــت لـيــس فـيــه واح ــد فــي ح ــزب الـلــه،
وآخــر في حركة امــل .واحــد مع حسن
نصرالله وآخر معي .ما تفعلونه هو
ت ـخــريــب ل ـل ـب ـنــان .اال اذا ك ــان قــانــون
العقوبات ال يستهدف حزب الله فقط،

بــل الطائفة الشيعية كلها .اضــف ان
هناك مجموعة سياسية كبيرة اخرى
مــع حــزب الله كالتيار الوطني الحر
تؤيده .ماذا تفعلون به؟».
ي ـض ـيــف بـ ـ ــري« :اذا ك ــان ــت ه ـ ــذه هــي
امل ـ ـش ـ ـك ـ ـلـ ــة ،اال ت ـ ـ ــري ـ ـ ــدون ال ـ ـ ـحـ ـ ــل؟ رد
بــاالي ـجــاب .قـلــت ل ــدي حــل اذا وافقتم
عليه ننفذه جميعًا ،واال ال تنفيذ .هل
ّ
تـثـقــون بــريــاض ســامــة؟ ه ــز بــرأســه.
هــل تثقون بفريق عمله؟ هــز بــرأســه.
ال ـح ــل ه ـن ــا ،ف ــي ال ـق ــوان ــن الـلـبـنــانـيــة

تقرير

اسرائيل :هزيمة «داعش» تبقينا وحيدين
يحيى دبوق
كشفت إسرائيل أمس أن القتال ضد
تـنـظـيــم «داع ـ ـ ــش» ف ــي س ــوري ــا ليس
م ــن مـصـلـحـتـهــا االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ما
لم يكن مقترنًا بمواجهة حــزب الله.
وع ـ ّـب ــر رئ ـيــس شـعـبــة االس ـت ـخ ـبــارات
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة ه ــرتـ ـس ــي ه ـل ـي ـف ــي عــن
خشيته من أن تترك اسرائيل وحيدة
في نهاية املطاف كي تواجه الحزب
منفردة.
وف ـ ـ ـ ـ ــي كـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــة ام ـ ـ ـ ـ ــس فـ ـ ـ ــي مـ ــؤت ـ ـمـ ــر
هــرت ـس ـي ـل ـيــا الـ ـس ــادس ع ـش ــر ،تـحــت
عنوان «جدول أعمال اسرائيلي في
مـحـيــط ش ــرق اوس ـط ــي م ـض ـطــرب»،
ع ـ ـ ــرض ه ـل ـي ـف ــي تـ ـق ــويـ ـم ــا ل ـل ــوض ــع
االم ـن ــي وال ـت ـه ــدي ــدات والـ ـف ــرص في
م ـخ ـت ـلــف ال ـج ـب ـه ــات ،م ــع ال ـت ـشــديــد
على تهديد حــزب الله الــذي تنامى

ّ
التقرب من إسرائيل
مصلحة سعودية
وهناك فرصة
لتحقيق ذلك

وتـ ـع ــاظ ــم ع ـس ـك ــري ــا فـ ــي الـ ـسـ ـن ــوات
االخيرة.
وك ــان ــت ال ـح ــرب املـقـبـلــة م ــع ال ـحــزب
ح ـ ــاض ـ ــرة ب ـ ـقـ ــوة ف ـ ــي ك ـل ـم ــة رئ ـي ــس
االس ـت ـخ ـب ــارات االس ــرائ ـي ـل ـي ــة ال ــذي
استبعد نشوبها ضمن «معقولية

مـنـخـفـضــة» ،لـكـنــه ش ـ ّـدد فــي املـقــابــل
عـ ـل ــى ان ـ ـهـ ــا ل ـ ــو نـ ـشـ ـب ــت فـ ـه ــي «ل ــن
ت ـكــون سـهـلــة» ،الف ـتــا ال ــى أن ق ــدرات
حــزب الـلــه لــم تـعــد كـمــا كــانــت عليه،
وتحديدًا بعد تدخله العسكري في
ســوريــا ،و«صـحـيــح أن ــه ُمـنــي هناك
ب ـخ ـســائــر ب ـش ــري ــة ،اال أنـ ــه اك ـت ـســب
خبرات وتجارب وحقق نجاحات».
واس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــرض هـ ـلـ ـيـ ـف ــي تـ ـ ـق ـ ــدي ـ ــرات
االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات االس ــرائ ـي ـل ـي ــة ح ــول
املـ ــوقـ ــف مـ ــن الـ ــوضـ ــع ال ـ ــراه ـ ــن عـلــى
امـتــداد الـحــدود ،ومصلحة اسرائيل
فـ ــي االب ـ ـقـ ــاء ع ـل ـي ـهــا هـ ــادئـ ــة ،وق ـ ــال:
«ال ـج ــان ـب ــان غ ـي ــر م ـع ـن ـيــن بـنـشــوب
ح ــرب ،وال ي ـعــارضــان عـشــر سـنــوات
اضـ ــاف ـ ـيـ ــة م ـ ــن ال ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــدوء ...م ـ ــن ج ـهــة
اســرائـيــل نحن ال نــريــد حــربــا ،لكننا
جـ ــاهـ ــزون ل ـخ ــوض ـه ــا ون ـع ـم ــل عـلــى
تحسني قدراتنا ،تحسبًا ألي طارئ».

الرسالة الردعية كانت حــاضــرة في
كلمة هليفي ،وجديدها إنشائي ،رغم
تكرار مضمونها ،إذ قــال إن «نهاية
الحرب ستكون واضحة رغم كونها
صعبة ،وأنا على اقتناع تام بأنه لو
علم (االمــن العام لحزب الله السيد
حسن) نصرالله بقدراتنا وما لدينا
من استخبارات وحجم استعدادنا،
ف ـه ــو ل ــن ي ـخ ــاط ــر ب ـم ــواج ـه ــة أخ ــرى
مـعـنــا» .واضـ ــاف« :سـيـتـحــول لبنان
الى دولة من الالجئني ،ولن يتعافى
بـ ـسـ ـه ــول ــة ،وح ـ ـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه س ـي ـخ ـســر
تأييده السياسي».
وفــي املـقــابــل ،أكــد هليفي ان الحرب
املقبلة سـتـكــون مختلفة تـمــامــا عن
ال ـ ـحـ ــروب الـ ـت ــي ن ـش ـب ــت م ـن ــذ ح ــرب
عام  ،1973وما سبقها ايضًا .وقال:
«ال أري ــد أن أتـحــدث كـثـيـرًا عــن ذلــك،
لـكـنـهــا سـتـكــون مـخـتـلـفــة ،وأريـ ــد ان
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نصائح لواشنطن :هكذا ُيضرب حزب الله!
جان عزيز

رئيس
المجلس:
هناك
مصارف
لبنانية
اخطأت من
قبل صدور
قانون
العقوبات
االميركية
(هيثم
الموسوي)

وتـطـبـيـقـهــا واالح ـت ـك ــام ال ــى مـصــرف
لبنان .اقر مجلس النواب في تشرين
الثاني  2015قوانني اكثر صرامة من
قوانينكم ،وتمثل اعلى معايير امتثال
دول ـ ـيـ ــة ل ـل ـن ـظ ــام املـ ـص ــرف ــي ال ـع ــامل ــي.
ال تـنـطـبــق ع ـلــى ح ــزب ال ـل ــه ف ـق ــط ،بل
عـلــى اللبنانيني جميعًا .ليكن الحل
ب ــن ي ــدي م ـص ــرف ل ـب ـنــان وال ـقــوانــن
اللبنانية هذه .في حصيلة االجتماع
ّ
يصرح باملسألتني
خرج من عندي كي
االس ـ ــاسـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــن ال ـ ـل ـ ـتـ ــن تـ ـن ــاولـ ـهـ ـم ــا

اجتماعي به :ان القانون االميركي ال
يستهدف الطائفة الشيعية ،وتأكيد
الثقة بحاكم مصرف لبنان وادارته».
كـمـنــت وج ـهــة ن ـظــر ال ــزائ ــر االم ـيــركــي
لــرئ ـيــس امل ـج ـلــس ف ــي ان ث ـمــة قــانــونــا
اصدره الكونغرس يجب ان يطبقّ .
رد
عليه« :عوض ان تتعقبوا االشخاص
ط ـ ـ ـ ـ ــاردوا ال ـ ـح ـ ـسـ ــاب ،راق ـ ـ ـبـ ـ ــوا ح ــرك ــة
الــدخــول اليه والـخــروج منه اذا كانت
م ــري ـب ــة ،او ث ـمــة ش ـك ــوك م ــن حــول ـهــا،
ّ
وتصرفوا».

في األيــام القليلة املاضية ُو ّزع في الــواليــات املتحدة
بـيــان يستحق الـتــرجـمــة حــرفـيــا .ي ـقــول 36« :منهم
مـتـهـمــون فــي قـضــايــا عـنــف مـنــزلــي 7 .منهم سبق
أن أوق ـفــوا بتهم تــزويــر 19 .منهم سـبــق أن اتهموا
في قضايا شيكات بال رصيد 117 .منهم أفلسوا
مباشرة أو مــداورة عملني اثنني على األقــل 3 .منهم
أمضوا عقوبة بتهم اعتداء 71 .منهم ،نعم  71منهم،
ال يحق لهم الحصول على بطاقة ائتمان ألسباب
قـضــائـيــة 14 .منهم سـبــق أن أوق ـفــوا بتهم متعلقة
بمخدرات 8 .منهم سبق أن أوقـفــوا بتهمة السرقة.
 21مـنـهــم يـخـضـعــون حــالـيــا ملـحــاكـمــات كمتهمني.
و 84منهم سبق أن أوقـفــوا بتهمة الـقـيــادة ثملني...
كل ذلك العام املاضي فقط .عن أي منظمة نتحدث؟
العبو اتحاد كرة السلة األميركية؟ العبو اتحاد كرة
ال ـقــدم األم ـيــرك ـيــة؟ خ ـطــأ .إن ـهــم أع ـضــاء الـكــونـغــرس
األميركي الـ  .535هم من يصدر مئات القوانني التي
ّ
تنظم حياتنا كل سنة .تذكروا جيدًا أن معظم هؤالء
يخوض معارك إلعادة انتخابه هذه السنة!».
حني تقرأ بيانًا موثقًا كهذا ،يقفز تفكيرك فورًا إلى
أن املعنيني بتلك الوقائع بــالــذات هــم الــذيــن أصــدروا
مـنـتـصــف ك ــان ــون األول امل ــاض ــي ق ــان ــون «هـيـفـبــا»
ملالحقة تمويل حــزب الـلــه ،وهــو القانون الــذي يكاد
يفجر بـلــدك! ليس ألن قـيــادة الـحــزب تـهـ ّـدد بذلك أو
ّ
تبتز أو ّ
تهول أو تقايض .وال ألن ميكانيكية األمور
كما تفرضها نتائج هذا ّالقانون وتداعياته ستؤدي
حتمًا إلى الصدام الذي يولد التفجير حكمًا .بل ألن
هناك سلطات رسمية لبنانية كاملة استقالت من
دوره ــا ومسؤولياتها ،وألن هـنــاك ،فــي املقابل ،هذا
الكونغرس بالذات ،كما يصفه املواطنون األميركيون
أنفسهم .شـقــان يستحقان شيئًا مــن الـبـحــث ،بما
يوازي خطورة املوضوع وفداحة عواقبه على األقل.
ف ـحــول إشـكــالـيــة الـسـلـطــة الـتـشــريـعـيــة فــي الــواليــات
املتحدة األميركية ،قد يتساءل البعض :كيف ملجموعة
ك ـهــذه م ــن ال ـب ـشــر أن ت ـقــود دولـ ــة ع ـظ ـمــى؟ ال ـجــواب
بسيط .إنها «الديمقراطية» .وتحديدًا على الطريقة
األميركية .ديمقراطية املراقبة والتوازن .كل موقع في
النظام األميركي ،أكــان منصبًا أو مؤسسة ،يقابله
من يراقبه ويــوازنــه ويــوازيــه .وفــي هــذه الديمقراطية
الـخــاصــة ،أكـثــر مــا ي ــوازن الـكــونـغــرس ضـمــن آلـيــات
التدقيق والتعديل والتصحيح ،هو نظام اللوبي .أيًا
كــان اإلج ــراء ال ــذي يتخذه هــذا الـكــونـغــرس ،ضــد أي
ط ــرف أم ـيــركــي داخ ـلــي أو أجـنـبــي خ ــارج ــي ،يمكن
للطرف املعني أن يــوازنــه عبر نـظــام الـلــوبــي .يذهب
إلى واشنطن ،يلعب اللعبة ،عبر مؤسسات وتمويل
وشكليات ومقاربات .في النهاية يصل إلى أعضاء
الكونغرس املوصوفني أعــاه ،ويسعى إلى إقناعهم

ضد حزب الله
أشـيــر فـقــط ال ــى ان ــه فــي ح ــرب 1973
سـقــط إلســرائـيــل قتيل مــدنــي واحــد
نـتـيـجــة صـ ــاروخ أط ـلــق مــن ســوريــا.
أم ــا الــوضــع فــي ال ـحــرب املـقـبـلــة فال
يمكن باملطلق مقارنته» ،ولفت الى
ان «معظم الصواريخ التي ستسقط
على االراضي االسرائيلية ،ستكون
م ــن إنـ ـت ــاج ال ـص ـن ــاع ــات الـعـسـكــريــة
االيرانية».
إال أن الـ ـ ــافـ ـ ــت فـ ـ ــي كـ ـ ـ ــام رئـ ـي ــس
االس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــارات االس ـ ــرائـ ـ ـيـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة
تــأكـيــده مصلحة اســرائـيــل فــي منع
هــزي ـمــة داعـ ــش ف ــي س ــوري ــا ،إذ أكــد
أن «إس ــرائـ ـي ــل ال ت ــري ــد ان يـنـتـهــي
الــوضــع فــي ســوريــا والـقـتــال الــدائــر
فيها ،ضمن النتيجة اآلتية :داعش
م ـ ـهـ ــزوم ،والـ ـ ـ ــدول ال ـع ـظ ـم ــى ت ـغ ــادر
املـنـطـقــة ،ونـبـقــى نـحــن فــي مــواجـهــة
ح ـ ــزب الـ ـل ــه واي ـ ـ ـ ــران مـ ــع ق ــدرات ـه ـم ــا

امل ـح ـس ـنــة» .واض ـ ــاف «هـ ــذا الــوضــع
سـ ـ ـيـ ـ ـك ـ ــون إشـ ـ ـك ـ ــالـ ـ ـي ـ ــا م ـ ـ ــن ن ــاحـ ـي ــة
اســرائـيــل ،وعلينا ان نعمل للتأثير
ع ـلــى م ـجــريــات االحـ ـ ــداث وال ـح ــؤول
دون ذلك».
وت ـض ـم ـن ــت ك ـل ـم ــة ه ـل ـي ـف ــي م ــواق ــف
حــول ســوريــا والفلسطينيني ودول
«االع ـتــدال الـعــربــي» واي ــران .وخـ ّـص
بالذكر اململكة العربية السعودية،
ال ـتــي أش ــاد بـمــا ق ــال إن ـهــا قــامــت به
مـ ــن «إص ـ ــاح ـ ــات داخـ ـلـ ـي ــة وخ ـط ــط
لتحقيق اقتصاد مختلف ال يعتمد
عـلــى الـنـفــط» ،واض ــاف «الـسـعــوديــة
ل ــم ت ـعــد ال ـس ـعــوديــة ال ـتــي عــرفـنــاهــا
ف ــي امل ــاض ــي ،إذ إن ا ّمل ـم ـل ـكــة تــرغــب
السني ،وجــزء من
فــي قـيــادة العالم ّ
ّ
التقرب
مصالح ال ــدول السنية هــو
مــن إســرائـيــل ،وهـنــاك فــرصــة كامنة
لتحقيق ذلك».

بحقه ،أو بظلمهم له!
ي ــؤك ــد أحـ ــد ال ـع ــارف ــن ب ـم ـج ـمــل م ــراح ــل ال ـت ـفــاوض
األميركي ـ ـ اللبناني حول قانون «هيفبا» أن السلطات
الحكومية اللبنانية لم تعمل لحظة واحدة جديًا على
استثمار هــذا الجانب فــي النظام األميركي لصالح
لبنان .الوفود التي زارت العاصمة األميركية كانت
مقيدة بشكل كامل في خطابها ومرافعاتهاّ .
ّ
مقيدة
ً
ّ
أوال بحكم تركيبتها السياسية التي ضمت من ليس
لــديــه أي رغـبــة وال نـيــة وال مصلحة فــي الــدفــاع عن
حزب اللهّ .
ومقيدة ثانيًا بحكم موقع القرار األميركي
املعادي للحزب .بما فرض على تلك الوفود أدبيات
عامة ال يمكن الخروج عنها .اقتصر الكالم كله على
كيفية تجنيب لبنان عواقب القانون .غير أن أي كالم
حول خلفيات القانون وأهدافه الفعلية ،لم يطرح ولم
يبحث .لم ُي َ
حك جديًا ،كما تؤكد معلومات واشنطن
نفسها ،أن مفاعيل القانون املــذكــور ال تعني حزب
الله .ال بل هي تطاول كل لبنان ،إال حزب الله .فهي
ً
تستهدف مئات آالف املواطنني أوال .عـشــرات آالف
الطالب ثانيًا .وأكثر من خمسني مليار دوالر شيعية
ضمن مــوجــودات مصارفنا ثالثًا .وثلث تحويالت
لبنان مــن الـخــارج سنويًا ،آخــر أنابيب أوكسيجني
ً
نظامنا املحتضر .فـضــا عــن اسـتـهــداف استقرار
يبدأ مصرفيًا ،ثم يتدحرج في اختالله ليتحول ماليًا
ً
فاقتصاديًا فنقديًا فسياسيًا فاجتماعيًا ،وصــوال
حكمًا عند الهاوية واالنهيار ،إلى االختالل األمني.
أكثر من ذلك ،يهمس بعض أهل واشنطن ،أن جهات
أخرى كانت تزور واشنطن ،وكانت تقدم املعلومات
والـتــوجـيـهــات والـنـصــائــح وامل ـخ ـط ـطــات ،ح ــول كيف
يمكن أن ُيضرب حزب الله أكثر .وأين تكون الضربة
ً
مقتال .وأن تلك املعطيات ّ
املقدمة
أشــد أذي ــة وأوث ــق
تطوعًا ،هي ما جعل القانون وتعليماته التطبيقية
الـصــادرة في  15نيسان املاضي ،تأتي كما جــاءت.
ّ
ألن هـنــاك مــن فــكــر وق ــال للبعض فــي واشـنـطــن إن
ضرب بيئة حزب الله هو املدخل لتأليب هذه البيئة
ض ــد ح ـســن ن ـصــرال ـلــه .ح ـتــى أن ــه يـ ــروى أن بعض
القراءات املصرفية التي قدمت إلى واشنطن في هذا
املـجــال ،كانت مطابقة لـقــراءات سياسية وعسكرية
وأمنية سابقة ،قــدمــت فــي عـقــود مـضــت ،فــي أزمنة
الحروب والجنون وغرائز البقاء...
اآلن باتت األمــور هنا .حيث املخاطر صــارت جدية
وكبيرة .ال يمكن لحزب الله أن ينكسر .وال يمكن
لبيئته أن تضرب .ولن يتراجع الكونغرس األميركي
غ ـدًا وال ب ـعــده عــن قــانــونــه وال عــن ال ـغــرض م ـنــه .ال
يـبـقــى إال م ــا ك ــررن ــاه مـ ـ ــرارًا :أن تـتـحـمــل الـحـكــومــة
اللبنانية مسؤولياتها ،وأن تقدم من الثغرة الوحيدة
املـتــاحــة :الـفـقــرة  2208مــن ال ـقــانــون .فليقرأها أهــل
حكومتنا قبل فوات األوان ،ما لم يكونوا مثل أعضاء
الكونغرس!

رئيس لجنة سرية في الكنيست:
حزب الله مردوع ...وإسرائيل أيضًا
أكد عضو الكنيست عن حزب «يش عتيد» ،عوفير شيلح ،وجود حقيقة بني اسرائيل
وحزب الله ال يمكن اال اإلقرار بها ،وهي ان «حزب الله مرودع من قبل اسرائيل ،وما
ال يقل عن ذلك ،اسرائيل ايضًا مردوعة من قبل حزب الله» .تعليق شيلح ال ينظر
اليه كعضو كنيست وحسب ،بل بوصفه رئيس إحــدى اللجان السرية املتفرعة
عن لجنة الخارجية واالمن في الكنيست ،ويحظى ،بحكم منصبه ،بمعرفة واسعة
باستعداد الجيش االسرائيلي وجاهزيته للحرب ،اضافة الى تقديراته حولها.
حديث شيلح ُب ّث أمس على القناة الثانية العبرية في سياق برنامج خاص بمناسبة
حرب تموز ( 2006وفقًا للتقويم العبري) ،اضاف فيه ان «العمل البري الذي بادر
ً
وهراء بهراء ،وقد
اليه الجيش االسرائيلي في نهاية الحرب املاضية ،كان بال فائدة
جرى تفعيل الخطة البرية فقط من أجل القول إن لدى اسرائيل الجرأة على تنفيذ
أعمال كهذه .ال يمكنك ان تقوم بأعمال كهذه فقط كي تظهر للعدو أنك جريء ،وأنك
من الرجال».
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سياسة
تقرير

ميقاتي :الخسارة مع الحريري أفضل من
ّ
المكونات األساسية لالئحة االئتالفية
ال ـتــي خ ـســرت االن ـت ـخــابــات الـبـلــديــة في
طرابلس ،خرجت من الصدمةُ .يجمع
ثــاثــي ّميقاتي ـ ـ الـصـفــدي ـ ـ كرامي
على أن الحديث عن اإلنتخابات النيابية
ال يزال ُمبكرًا ،رغم أنهم ُمرتاحون لخيار
«ال ـم ـســايــرة» الـ ــذي فــرضـتــه تــوصـيــات
حكام السعودية
ليا القزي
سـ ــاعـ ــات ص ـغ ـي ــرة م ـص ـف ــوف ــة جـنـبــا
إلــى جنب على الـحــائــط ال تكف عن
ال ـ ـ ــدوران .عـقــاربـهــا تـ ــدور أسـ ــرع من
امل ـع ـت ــاد .ال ـحــركــة داخـ ــل ه ــذا املـبـنــى
الــزجــاجــي فــي وس ــط ب ـيــروت هــادئــة
ً
ن ـس ـب ـيــا .م ــن امل ــدخ ــل وص ـ ـ ــوال حـتــى
الطبقة الـعــاشــرة ،ال إج ــراءات أمنية
اسـتـثـنــائـيــة .فــي أقـصــى الـ ــرواق يقع
م ـك ـت ــب ال ــرئـ ـي ــس ن ـج ـي ــب م ـي ـق ــات ــي.
ُي ـ ـتـ ــابـ ــع سـ ـي ــر أع ـ ـمـ ــالـ ــه ف ـ ــي م ـق ــاب ــل
ال ـ ـسـ ــراي ال ـك ـب ـي ــر ،ومـ ـن ــزل الــرئ ـيــس
سعد الـحــريــري .لكنه مــا إن يتخلى
ع ــن «كـ ــرسـ ـ ّـيـ ــه» ،ح ـت ــى ي ــدي ــر ظ ـهــره
لوادي أبو جميل وللمبنى العثماني
ُ
الــذي تــدار منه شــؤون البالد .ينتقل
«الـحــاج نجيب» إلــى الكنبة البنية،
راف ـ ـعـ ــا ال ـك ـل ـف ــة .كـ ـت ــاب أس ـ ـمـ ــاء ال ـلــه
ال ـح ـس ـن ــى ،املـ ــوضـ ــوع ع ـل ــى ي ـس ــاره،
مـ ـفـ ـت ــوح عـ ـل ــى ص ـف ـح ــة «الـ ـحـ ـلـ ـي ــم».
ً
يـصـمــت قـلُـيـ ّـا قـبــل أن ي ـقــول« :نـعــم،
ُ
قلت إنني أفضل أن أخسر مع سعد
ُ
الحريري على أن يقال إنــي أسقطت
ابــن رفيق الحريري فــي طرابلس .ال
أبني زعامتي على أنـقــاض غيري».
والـ ـت ــواص ــل م ــع «ابـ ـ ــن ال ـش ـه ـي ــد» لــم
ينقطع« ،تواصلنا أكثر من ّ
مرة بعد
االن ـت ـخ ــاب ــات» .صـفـحــة االنـتـخــابــات
ُ
البلدية طــويــت بالنسبة إلــى رئيس
الحكومة السابق ،وهو ّاتصل بوزير
العدل أشرف ريفي «ألهنئه» بحلول
شهر رمضان .ال مشكلة مع األعضاء
الـ ـف ــائ ــزي ــن مـ ــن الئـ ـحـ ــة ري ـ ـفـ ــي ،فـهــم
«غـيــر بعيدين عـنــي ،والـعــديــد منهم
ك ـنــت أري ــده ــم م ـع ـنــا ع ـلــى الــائ ـحــة.

وقـ ــد دع ــوت ـه ــم إلـ ــى اإلف ـ ـطـ ــار» ،ال ــذي
يـقـيـمــه ال ـن ــائ ــب ال ـطــراب ـل ـســي لنحو
 800ش ـخ ــص ،ف ــي الـ ـشـ ـم ــال ،ال ـي ــوم.
ّ
ُي ـصـ ّـر رئـيــس «ت ـيــار ال ـعــزم» عـلــى أن
ّ
من تمكن من تجيير  11ألــف صوت
ال ُيـعـ ّـد خــاس ـرًا ،يـقــول مبتسمًا كمن
ّ
يعزي نفسهُ .رغم ذلك ،التقط الرسالة
التي وجهها له الشارع الطرابلسي.
ً
أوال ،ب ــدأت إع ــادة الهيكلة فــي فريق
ُ
ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـع بـ ــرنـ ــامـ ــج ج ــدي ــد
ال ـ ـع ـ ـمـ ــل ،وو ِ
ل ـل ـتــواصــل م ــع الـ ـن ــاس .أمـ ــا املـتـغـيــر
ال ـ ـثـ ــانـ ــي فـ ـه ــو «عـ ـ ـ ــدم االسـ ـتـ ـخـ ـف ــاف
ً
ب ـح ـي ـث ـيــة ريـ ـف ــي م ـس ـت ـق ـب ــا»ُ .ي ـ ــدرك
ّ
ال ــرج ــل أن ل ــان ـت ـخ ــاب ــات ال ـن ـيــاب ـيــة
نـظــامـهــا ال ـخــاص ال ــذي يختلف عن
ّ
البلدية .ولكن ،بالنسبة إليه« ،بكير

عــا النيابة ،والـحــديــث عنها مرتبط
بقانون االنـتـخــابــات» .هــو يؤكد أنه
ّ
«ال انتخابات نيابية مــن دون سلة
تبدأ باالتفاق على قانون جديد ،ألن
من غير املمكن السير بقانون الستني،
ثـ ــم انـ ـتـ ـخ ـَـاب رئـ ـي ــس ل ـل ـج ـم ـهــوريــة،
بـعــدهــا ُي ــق ـ ّـر ال ـقــانــون ،وف ــي املــرحـلــة
األخـ ـي ــرة ت ـجــرى االن ـت ـخ ــاب ــات .وإال،
فسنكون أمــام فــراغ كبير» .القانون
االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــي «ه ـ ـ ــو بـ ـ ــدايـ ـ ــة إصـ ـ ــاح
النظام» .والصيغة األصح لذلك هي
«إمـ ــا االقـ ـت ــراح الـ ــذي قــدمــه الــرئـيــس
نـبـيــه ب ــري أي مـنــاصـفــة 64 :أكـثــري
عـلــى مـسـتــوى ال ـق ـضــاء ،و 64نسبي
ف ــي امل ـح ــاف ـظ ــات ال ـخ ـم ــس ال ـك ـب ــرى.
أو مـ ـش ــروع ال ـق ــان ــون ال ـ ــذي تـقــدمــت

بــه حكومتنا وه ــو النسبية فــي 13
دائـ ـ ـ ــرة» .وي ـ ــرى م ـي ـقــاتــي أن اق ـت ــراح

يعترف فيصل
كرامي بأن «الوضع
محشور» في
االنتخابات النيابية

بري سيدفع باملرشحني في الدوائر
ُ
فيها االنتخابات
الخمسة التي تقام ّ
وفق النسبية إلى تبني خطاب غير
طــائـفــي ،ألن ال ــدوائ ــر الـخـمــس تضم
خليطًا سياسيًا وطائفيًا ومذهبيًا.
في طرابلس ،أشغال البنى التحتية
ف ــي ش ـ ــارع «الـ ـض ـ ّـم وال ـ ـفـ ــرز» تـخــرق
السكون الــذي يفرضه شهر رمضان
على عاصمة الـشـمــالّ .دورة الحياة
تتوقف وإن خفت وتيرتها.
اليومية ال ُ
ّ
بالتطرف
فــي املــديـنــة املتهمة دوم ــا
والـ ـتـ ـش ــدد ،ل ـيــس م ــن امل ـس ـت ـغــرب أن
تلتقي فيها من ُيدخن أو يشرب املاء.
أشــرف ريفي حاضر فــي التفاصيل.
ّ
وزير العدل علق الفتات تشكر أبناء
طرابلس على انتخاب الئحة «قــرار

ميقاتي :القانون االنتخابي هو بداية إصالح النظام (مروان طحطح)

تقرير

ٌ
«البيك» يعود رئيسًا لبلدية الميناء :االنتخابات درس للسياسيين
عبد الكافي الصمد
ي ــدخ ــل ع ـبــد الـ ـق ــادر ع ـلــم ال ــدي ــن بعد
ظهر اليوم إلى مكتب محافظ الشمال
رمزي نهرا عضوًا فائزًا في انتخابات
بلدية امليناء ،ثم يخرج منه بعد ذلك
رئيسًا لبلدية «املــوج واألفــق» ،للمرة
الخامسة في حياته.
ّ
لــن يمثل انتخاب علم الــديــن ،الرجل
الــذي طبع بلدية امليناء بطابعه في
العقود األربعة األخيرة ،مفاجأة ألحد
فــي املــديـنــة وخــارجـهــا ،فقد استطاع
الـفــوز مــع  16عضوًا آخــر مــن الئحته
في االنتخابات البلدية األخيرة ،التي
خــرقــت بــأربـعــة أع ـضــاء مــن الئحتني
منافستني ل ــه ،مــا يـعـنــي أن ــه يضمن
أك ـثــريــة األص ـ ــوات النـتـخــابــه رئـيـســا،
وانتخاب ميشال فالح نائبًا للرئيس،
وفــق الـعــرف ال ــذي يقضي بــأن يكون
املنصب من نصيب املسيحيني.
ل ـ ـكـ ــن ع ـ ـلـ ــم ال ـ ـ ــدي ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـ ـ ــرى أن
«االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات أصـ ـبـ ـح ــت وراء نـ ـ ـ ـ ــا»،

ي ــوض ــح ل ـ ــ»األخ ـ ـبـ ــار» أنـ ــه ي ـش ـكــل مع
أع ـضــاء الـبـلــديــة ال ـ ــ« 20فــريـقــا واح ـدًا
لخدمة امليناء ،إلعادتها إلى الخارطة
ال ـس ـيــاح ـيــة ف ــي ل ـب ـن ــان ،وت ـطــويــرهــا
وإص ــاح مــا جــرى تخريبه فيها في
السنوات األخيرة».
ّ
يرد علم الدين ،أو «البيك» كما يناديه
أغ ـ ـلـ ــب أهـ ـ ــل م ــديـ ـنـ ـت ــه ،أسـ ـ ـب ـ ــاب ف ــوز
الئحته بأغلب أعضائها ،على عكس
ما حصل في «جارته» طرابلس التي
سقطت فيها الئحة التوافق السياسي
سـقــوطــا م ــدوي ــا ،إل ــى جـمـلــة أس ـبــاب،
أبــرزهــا بــرأيــه «الـعــاقــة الـجـيــدة التي
ُ
نسجتها مسبقًا مــع عــائــات املدينة
وعـ ـ ـ ــدم اسـ ـتـ ـبـ ـع ــاده ــم ،واس ـت ـق ــال ـي ــة
أع ـ ـضـ ــاء الئ ـح ـت ــي عـ ــن ال ـس ـيــاس ـيــن،
ع ـك ــس م ــا ح ـص ــل ف ــي ط ــرابـ ـل ــس ،مــع
الحرص على أفضل العالقات معهم
وحصولي على دعمهم ،ألنــه يهمني
التعاون مع الجميع من أجــل إنجاح
البلدية».
نتائج االنـتـخــابــات البلدية األخـيــرة

ف ــي ط ــراب ـل ــس واملـ ـيـ ـن ــاء ،دف ـع ــت عـلــم
ال ــدي ــن إلـ ــى دع ـ ــوة ال ـس ـيــاس ـيــن «كــي
ي ـتــركــوا االن ـت ـخــابــات الـبـلــديــة ألبـنــاء
الـ ـ ـع ـ ــائ ـ ــات وامل ـ ـن ـ ــاط ـ ــق ،وإل ـ ـ ـ ــى ع ــدم
تــدخـلـهــم ف ــي اخ ـت ـيــار األعـ ـض ــاء ،ألن
االنتخابات البلدية لها خصوصية
معينة ال يمكن ترجمتها أب ـدًا ربحًا
أو خ ـ ـس ـ ــارة ف ـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــة ،وه ــي
ً
انتخابات تختلف شكال ومضمونًا
وتـحــالـفــات وأجـ ـ ً
ـواء عــن االنـتـخــابــات
ال ـن ـيــاب ـيــة» ،ق ـبــل أن ي ـخ ـلــص إلـ ــى أن
«نتائج االنتخابات البلدية األخيرة
كانت درسًا للسياسيني كي يتعلموا
ً
منه مستقبال كيف يتعاملون مع هذا
االستحقاق».
ويــرى علم الدين أن ّ
تمسكه بمواقفه
وع ــدم قـبــولــه تــدخــل الـسـيــاسـيــن في
اختيار فريق عمله البلدي وتشكيل
الئـ ـ ّحـ ـت ــه ،إال ض ـم ــن ه ــام ــش ض ـيــق،
«جنبا امليناء الوقوع في مأزق تغييب
األقـلـيــات عــن التمثيل فــي بلديتها»،
مـعـتـبـرًا أن «تـمـثـيــل املـسـيـحـيــن في

المسيحيين
تمثيل
ّ
في الميناء عوض
غيابهم و العلويين
عن بلدية طرابلس

بلدية امليناء عـ ّـوض غيابهم وغياب
العلويني عن بلدية طرابلس».
وكــانــت نـتــائــج انـتـخــابــات املـيـنــاء قد
أسفرت عن فوز  5أعضاء مسيحيني،
أربـ ـع ــة م ــن الئ ـح ــة ع ـلــم ال ــدي ــن وآخ ــر
مـ ــن الئـ ـح ــة م ـن ــاف ـس ــة ،وه ـ ــم جـمـيـعــا
م ــن طــائ ـفــة ال ـ ــروم األرثـ ــوذكـ ــس الـتــي
ّ
يـشــكــل أب ـنــاؤهــا غــالـبـيــة املسيحيني
ف ــي امل ــديـ ـن ــة ،ب ـي ـن ـمــا س ـق ــط مــرشـحــا

األقليتني املارونية واألرمنية.
وبانتخاب علم الدين رئيسًا لبلدية
امل ـي ـن ــاء ،وه ــي واح ـ ــدة م ــن الـبـلــديــات
العريقة في لبنان التي تأسست عام
 ،1895ي ـكــون بــذلــك قــد ت ـبـ ّـوأ منصب
الرئاسة فيها للمرة الخامسة بعدما
جـ ــرى تـعـيـيـنــه رئ ـي ـس ــا ع ــام ــي 1977
و ،1991وانـتـخــابــه رئيسًا فــي عامي
 1998و ،2004بـعــد أن ك ــان ق ــد دخــل
بلدية امليناء عضوًا عام  ،1973وخرقه
عــام  2010الئـحــة الـتــوافــق السياسي
مع زميله ميشال فالح.
ه ــذا ال ـت ــاري ــخ ال ـب ـل ــدي ال ـح ــاف ــل لعلم
ال ــدي ــن ف ــي املـ ـيـ ـن ــاء ،دف ـع ــه وهـ ــو اب ــن
ال ــ 74عامًا إلــى اإلعــان أن «هــذه املـ ّـرة
هـ ــي األخـ ـ ـي ـ ــرة الـ ـت ــي سـ ـ ــوف أت ــرش ــح
فيها لالنتخابات في بلدية امليناء»،
موضحًا أنه «يوجد معنا فريق عمل
شاب وجيد ،والفرصة سانحة أمامه
ل ـل ـتــدرب واك ـت ـســاب ال ـخ ـبــرة مــن أجــل
ً
ت ـس ـلــم امل ـه ـم ــات م ـس ـت ـق ـبــا ،وخ ــدم ــة
امليناء على أكمل وجه».
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سياسة

الفوز عليه
طرابلس» البلدية.
الحركة داخــل مكتب الوزير السابق
فيصل كرامي ال تختلف عن مرحلة
اإلعــداد لالنتخابات البلدية .غايات
الــزوار هي التي تبدلت .قسم يــزوره
مـهـنـ ّئــا بــرم ـضــان ،وال ـق ـســم اآلخـ ــر ال
يـ ـش ــذ عـ ــن قـ ــاعـ ــدة ط ـل ــب الـ ـخ ــدم ــات.
ّ
ي ـ ـع ـ ـتـ ــرف ك ـ ـ ــرام ـ ـ ــي ب ـ ـ ـ ـ ــأن «وضـ ـعـ ـن ــا
مـحـشــور ف ــي االن ـت ـخــابــات الـنـيــابـيــة
وال ُيـمـكـنـنــا أن نـتـعــامــل مـعـهــا عبر
م ـن ـطــق ال ـب ـل ــدي ــة ن ـف ـس ــه .م ــا ب ـق ــا فــي
رياحة» .يتريث في الغوص أكثر في
ّ
ه ــذا املــلــف بحجة أن الــوقــت ال يــزال
ُمبكرًا للبحث في التفاصيل .يقول:
«س ـن ـس ـت ـف ـي ــد مـ ــن رم ـ ـضـ ــان ل ـي ـكــون
ف ــرص ــة ل ـ ُت ــرت ـي ــب ال ـب ـي ــت ال ــداخـ ـل ــي.
م ــا زل ـنــا ن ـقـ ّـيــم االن ـت ـخــابــات الـبـلــديــة
ّ
ونعمل على هيكلة جديدة في كل ما
يتعلق باملاكينة االنتخابية» .إعادة
وصل ما انقطع مع املناطق الشعبية
هــو جــزء مــن التقييم ال ــذي يـقــوم به
«األف ـن ــدي» ،وكــذلــك مــع األع ـضــاء في
املجلس البلدي الجديد« :عدد منهم
قــريــب مـنــا ،الــرئـيــس نجيب ميقاتي
وأن ــا .ه ــؤالء األش ـخــاص دخ ـلــوا إلــى
ّ
الـبـلــديــة مــن أج ــل اإلن ـم ــاء» .يــؤكــد أن
أحـ ـدًا منهم «ل ــم يعتب علينا ألنهم
قــدروا الواقع السياسي والـظــروف».
أما في ما ّ
خص جبل محسن «فيجب
أن نتواصل مــع املرجعيات الدينية
والـفـعــالـيــات السياسية أك ـثــر» .مــاذا
ع ــن الـ ـح ــزب ال ـع ــرب ــي الــدي ـم ـقــراطــي؟
«هم أخذوا موقفًا منا ...على مهلن».
وماذا عن ريفي؟ تتقاطع إجابته مع
إج ــاب ــة مـيـقــاتــي« :ال ُيـمـكــن تجاهله
(ريـ ـ ـف ـ ــي) ألنـ ـ ــه ح ــال ــة م ـ ــوج ـ ــودة فــي
املدينة ،لكن ال عالقة معه».
ّ
يرى البعض أن التحالف مع النائب
س ـع ــد الـ ـح ــري ــري ك ـ ــان أح ـ ــد ع ــوام ــل
خسارة «االئتالف» في طرابلس .إال
ّ
ّأن كرامي ،كما ميقاتي أيضًا ،ال يبدو
ّ
أن ــه سيسعى إلــى فــك هــذا االرتـبــاط.
الـ ّحــريــري «يـمـلــك أكـبــر كتلة نيابية
سنية واق ـتــرب كثيرًا مــن خياراتنا،
ملاذا نعاديه؟ وصل إلى محل يرشح
(النائب) سليمان (فرنجية)» .يصف
الــوزيــر محمد الصفدي بـ«الصادق.
نتواصل في املناسبات وال مانع من
ً
التعاون مستقبال».
نــائــب رئ ـيــس «مــؤس ـســة ال ـص ـفــدي»،

أحـ ـمـ ــد ال ـ ـص ـ ـفـ ــدي ،لـ ــم يـ ـك ــن يـنـتـظــر
نتيجة االنتخابات «حتى نعرف أن
ري ـفــي حــالــة ف ــي املــدي ـنــة ،فـهــو وزي ــر
ولديه شعبيته» .لن يكون الصفدي
ً
عقبة أمــام املجلس البلدي الجديد،
ّ
«رحبنا بالنتائج ألن طرابلس هي
الــرابــح األكـبــر .كلنا أيدينا مـمــدودة
ل ــإن ـم ــاء ،ف ـقــد آن األوان ألن تـكــون
ال ـب ـل ــدي ــة ع ـل ــى م ـس ــاف ــة واحـ ـ ـ ــدة مــن
الـجـمـيــع» .فــي مــركــز «املــؤس ـســة» ،ال
ي ــزال املعنيون يعملون على تقييم
التجربة السابقة .بالنسبة إلـ ُـى ابن
شـقـيــق ال ــوزي ــر ال ـص ـفــدي «ل ــن ن ـبـ ّـدل
خ ـطــاب ـنــا ال ـس ـيــاســي امل ـع ـت ــدل ال ــذي
يدعو إلى رفع املظلومية عن الناس.
ما سنفعله هو طريقة التواصل مع
الناس عبر سماعهم وإسماعهم ما
يخدم مصلحة املدينة».
ي ـن ـت ـظ ــر أحـ ـم ــد الـ ـصـ ـف ــدي الـ ـق ــان ــون
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــي ل ـت ـح ــدي ــد امل ـ ــوق ـ ــف مــن
«الـ ـنـ ـي ــاب ــة» .ي ـ ــرى أن ال ـن ـس ـب ـيــة هــي
«القانون العادل ،أما أي قانون آخر
فـلــن يـكــون ُمــرض ـيــا» .فــي ح ــال إبـقــاء
قانون الستني« ،ربما يكون التحالف
السياسي أنسب الحلول للترشح».
فــي  2013تـقـ ّـدم «أب ــو فتحي» بطلب
تــرش ـي ـحــه ل ــان ـت ـخ ــاب ــات ال ـن ـيــاب ـيــة،
ب ـعــدمــا ق ــرر ع ـ ّـم ــه «ت ــوري ـث ــه» املـقـعــد
الطرابلسي .حتى الساعة لم ُيحسم
الـ ـق ــرار ب ـع ــد ،ول ــو أن ــه ي ــوح ــي خــال
ال ـح ــدي ــث م ـعــه أن ال ــوزي ــر الـصـفــدي
ه ــو ال ـ ــذي سـ ُـي ـك ـمــل امل ـس ـي ــرة« .عـمــي
وأنـ ـ ــا وج ـ ـهـ ــان ل ـع ـم ـلــة واح ـ ـ ـ ــدة .س ـ ّـر
نجاحنا بأننا يكمل أحدنا اآلخــر».
وردًا على الـشــائـعــات الـتــي تـقــول إن
زوجــة عمه ،فيوليت خيرالله ،تريد
إبعاده عن املقعد النيابي ،يرد أحمد
الصفدي بالقول إن هــذه الشائعات
ليست ســوى «خبريات يتسلى بها
البعض في املقاهي .العائلة ال تتجزأ
والعالقة ال ُيمكن أن يلعب أحد بها».
أكثر ما يشغل بال هذه الشخصيات
س ـم ــاع «ص ـ ــوت ال ـش ـع ــب» .إمـ ــا أنـهــا
خـ ـط ــوة ش ـب ـي ـهــة ب ـخ ـط ــاب ال ــرئ ـي ــس
التونسي املخلوع زين العابدين بن
ع ـلــي ،ح ــن ق ــال قـبــل س ـقــوطــه« :اآلن
فهمتكم» ،أو أنها بداية الستجماع
الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوى ،ي ـ ـقـ ــودهـ ــا مـ ـيـ ـق ــات ــي ال ـ ــذي
َيـ ِـعــد ســائـلـيــه عــن شعبيته بــالـقــول:
«القوني بعد ثالثة أشهر».

موظفة أممية:
ليت اليونيفيل تنتشر على كامل الحدود!
ضحى شمس
املقابلة التي أجراها الزميل فادي شهوان في برنامج «بيروت اليوم»
على قناة «ام تي في» ،اول من امس ،مع رشا ابو غزالة التي قدمت
كمساعدة لرئيس اركان قوات اليونيفيل لوتشيانو غرينشنكو ،بدت
غريبة عن املقابالت الترويجية التي اعتدناها ،والتي ازدهــرت بعد
تجربة حرب تموز املريرة التي ارست عداء بني اهل الجنوب وبني تلك
القوات ،التي تسبب بعضها بمقتل العديد من املدنيني عبر رفضها
ايوائهم في مراكزها األممية خــال القصف االسرائيلي املتوحش
العام !٢٠٠٦
هكذا ،أدلــت السيدة ،بصفتها تلك ،بمواقف خطيرة ،بــدت كرسالة
ملتبسة الوجهة ،عبر اللعب باملساحات الرمادية ما بني الرسمي
والشخصي وما بني اللبناني واالممي.
ماذا قالت ابو غزالة؟ ببساطة تحدثت عن امنيتها ان تنتشر قوات
اليونيفيل على كامل الحدود اللبنانية! اي بتعبير آخر تريد تطبيق
الـقــرار ( ١٧٠١الـصــادر عــن مجلس األمــن الـعــام  )٢٠٠٦على كافة
االراضي اللبنانية .اي؟ ان تنتشر تلك القوات على حدودنا مع سوريا
شماال وبقاعا تماما كما هي على حدودنا مع ...اسرائيل جنوبًا!
هل تفهم السيدة معنى كالمها هذا في السياسة؟ وإن كانت تفهم،
هل ّ
تعبر عن موقف اممي؟ ام عن «جــو» أممي ،طاملا انها تتحدث
بتلك الثقة والحماسة؟ يسألها شهوان« :هــل هو شــيء إيجابي ان
تكون هناك قــوات يونيفيل في كل لبنان؟» ،فتجيبه« :عــم تسألني
أللي؟ آكييييد».
لكن املــوضــوع ال يتوقف هنا فقط .فاملقابلة التي دامــت اكثر من
نصف ساعة ضمن برنامج «بيروت اليوم» كانت مذهلة بما ّ
عبرت
عنه اجــابــات السيدة ابــو غزالة من كــره الــذات الجماعية ،شرشحة
الــدولــة اللبنانية (وكــأنـهــا بـحــاجــة ملــن يـشــرشـحـهــا) ،تحميل اهــل
الـجـنــوب او مــن اطـلـقــت عليهم الـتـسـمـيــة االسـتـعـمــاريــة «الـسـكــان
املحليون» مواقف مشابهة ملواقفها من نوع انهم مرتاحون كثيرا
لوجود اليونيفيل!
هكذا لم تعد السيدة ابو غزالة تتحدث فقط عن اليونيفيل ،بل تعدت
تلك الحدود (غير ّ
املرسمة على ما يبدو في عقلها) لتتحدث باسم
اللبنانيني عامة واهل الجنوب خاصة .فضال عن تماهيها املحزن
مــع ال ــذات األممية ،تجاهل وقــائــع األرض ،جهل معلومات بسيطة
عن تلك القوات كعدد اللبنانيني العاملني مع تلك القوات (وهم ٧٠٠
للمناسبة) الخ...
وبالتدقيق في اوراق ابو غزالة الرسمية يتبني مشكل آخر يزيد من
غموض املقابلة والغرض منها :فقد كان واضحا انها مأذونة للتكلم
باسم اليونيفيل ،وهــو أمــر استثنائي ان علمنا انها ليست حتى
موظفة دائمة بل متعاقدة مع «قوات حفظ السالم» ،وان اي موظف
في اليونيفيل ال يستطيع ان يتكلم مع اي وسيلة اعالمية اال بموافقة
مسبقة مــن الـقـيــادة .هــذه الـقـيــادة الـتــي ستتبدل قريبا مــع رحيل
اللواء لوتشيانو بورتوالنو ،الذي سيحل محله قائد جديد إيرلندي
الجنسية .فهل يكون مضمون مقابلة ابو غزالة نوعا من تصفية
حساب ما قبل الرحيل مع لبنان؟ ام زرع الغام تحت اقــدام القائد
املقبل؟ ام ببساطة شطط من موظفة تريد اثبات والئها األممي؟
ال ارجح الشطط باملضمون بل بالشكل .فقد بدت السيدة انفعالية
لدرجة انها وهي على الشاشة وبصفتها تلك ،اي مساعدة رئيس

اركــان اليونيفيل« ،نشرت حريم» الــدولــة اللبنانية التي اعتبرتها
والـشـفــافـيــة طــريـقــن مـتــوازيــن ال يلتقيان اب ــدا .وان الــدولــة (غير
موجودة) وحكومتها (غير موجودة) وبرملانها غير موجود حسب
قولها! قد نقبل هذا الكالم من اي مواطن ،لكن اللعب بني الصفات
والتشقلب بينها ال يمكن ان يمر .فتارة هي مواطنة لبنانية «قدمت
شهيدا للجيش» ،وتارة هي مساعدة رئيس اركان قوات اليونيفيل.
صحيح انـهــا تــذكــرت (بـعــد ان ذكــرهــا الــزمـيــل ف ــادي ش ـهــوان) ان
تقول انها تتكلم كمواطنة لبنانية ،ولكن هيهات! فهل استضافها
التلفزيون بصفتها املواطنية تلك؟ ام بصفتها األممية؟ من اين
تكتسب اهـمـيــة ظـهــورهــا؟ فالصفة الـتــي ذيـلــت صــورتـهــا معظم
املقابلة كانت تقدمها بصفتها مساعدة لرئيس اركان اليونيفيل.
فهل يحق لها ان تتحدث عن الدولة املضيفة بهذه الطريقة؟
هذا في الشكل .اما في املضمون؟ فقد بدا واضحا حرصها على
ذكــر نـقــاط كــانــت تـقــرأهــا بــن الفينة واالخ ــرى عــن ورق ــة امامها،
وان حرصت عبر اسلوبها اإلنفعالي على اإليحاء بأنها أكثر من
ناقلة رســائــل ،وهــذا غريب جــدا على موظفة امــم متحدة ،اال انها
تهورت في الكالم لدرجة القول ان الجنوب بعد العام  ٢٠٠٦شهد
«درجة من األمن واالستقرار ما حس فيها لبنان من اربعة عقود»
بـسـبــب :الـيــونـيـفـيــل! ال لـيــس الـسـبــب مـعــادلــة ال ــردع الـتــي اقامتها
املقاومة اللبنانية بعد  ٣٣يوما من الصمود امــام آلــة حــرب تواطأ
معها العالم بأسره ،وليس بتضحيات أهل الجنوب الذين منعتهم
قــوات الـطــوارئ الدولية مــن اللجوء الــى مقراتها مــا تسبب بمقتل
املئات منهم وخاصة األطفال والنساء .بل بسبب وحيد هو زيادة
امكانيات اليونيفيل .انتظرنا  ٢٤ساعة لنسمع نفيا ملا قالته السيدة
اعــاه من قيادة اليونيفيل ،لكن لم ينبس احد ببنت شفة .ما زاد
االمر غموضا.
ل ــذا اتـصـلـنــا بــال ـنــاطــق االع ــام ــي ب ــاس ــم قـ ــوات ال ـيــون ـف ـيــل ان ــدري ــا
تيننتي ،وسألناه ان كان املوقف الذي آدلت به ابو غزالة هو موقف
اليونيفيل ،فأرسل ردا يؤكد فيه بلغة الدبلوماسية «ان اليونيفيل
تعمل في اطار تفويضها من مجلس األمن بموجب القرار .»1701
واضــاف انــه «ليس لليونيفيل أي دور على االطــاق على الحدود
اللبنانية ـ ـ السورية .لليونيفيل دور محدد ومنطقة عمل واضحة
في جنوب لبنان .نشر قواتها مرتبط بوقف األعمال العدائية بني
لبنان واسرائيل .في إطار تفويض اليونيفيلّ ،
يعد االعتبار األهم
هو استمرار التزام األطــراف بوقف األعمال العدائية والتعاون مع
اليونيفيل» ( )...امــا «فــي إطــار الوضع اإلقليمي ،ال يمكن املبالغة
بأهمية ذلك .ما زال تركيزنا على الحفاظ على الهدوء السائد على
طول الخط األزرق في منطقة عملياتنا :بني نهر الليطاني والخط
األزرق» .نسأله :اذا انت تنفي ان يكون موقف ابو غزالة هو موقف
اليونيفيل؟ فيجيب« :بالتأكيد».
حسنا .سنعيد طــرح االسئلة :اذا لــم تكن هــذه املــواقــف تعبر عن
موقف اليونيفيل الرسمي ،فهل تعبر عــن جــو سائد فــي القوات
األمـمـيــة؟ ولــم التعبير عــن هــذا الـجــو على الـشــاشــات قبيل رحيل
القائد الحالي ومجيء القائد االيرلندي؟ هل هي رسالة؟ والى من
تتوجه الرسالة؟
ال اجابات لدي .لكن .ان كان هذا هو حال االمم املتحدة وموظفيها؟
يحق لعزيزنا بــان كي مــون ان يقلق .فعلى االقــل سيكون عندها
يفعل شيئا يجيده!

تقرير

ّ
أهل «التنمية والوفاء» يفرقهم كرسي بلدي
آمال خليل
ق ـطــوع االن ـت ـخــابــات ل ــم ي ـمـ ّـر ف ــي عــدد
م ــن ال ـب ـل ــدي ــات ج ـن ــوب ــا .ري ـ ــاح نـتــائــج
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـب ـل ــدي ــة الـ ـت ــي جـ ــاءت
بـعـكــس مــا اشـتـهـتـهــا سـفــن االئ ـتــاف
بــن ح ــزب ال ـلــه وحــركــة أم ــل ،تعصف
بـ ــاألهـ ــالـ ــي وتـ ــأسـ ــرهـ ــم تـ ـح ــت وطـ ــأة
ال ـ ـخ ـ ــاف ـ ــات ال ـ ـحـ ــزب ـ ـيـ ــة والـ ـع ــائـ ـلـ ـي ــة
والشخصية.
املـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــوري (ق ـ ـ ـضـ ـ ــاء صـ ـ ـ ـ ــور) ال ـت ــي
تـــ ّ
ـوح ـ ـ ــده ـ ـ ــا ال ـ ـ ـ ـ ــذاك ـ ـ ـ ـ ــرة الـ ـجـ ـم ــاعـ ـي ــة
ّ
لـلـمـقــاومــة وال ـت ـحــريــر ،ك ــادت تفرقها
نـ ـت ــائ ــج االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ال ـ ـتـ ــي ه ـ ـ َّـددت
األم ــن املـجـتـمـعــي وأواص ـ ــر الـعــائــات
والتحالف بــن أمــل وحــزب الـلــه ،بعد
أن خــرق أربعة من الالئحة املعارضة
الئ ـحــة االئ ـت ــاف عـلــى ح ـســاب حصة
أم ــل .ك ــادت أن تسقط رواب ــط الــوحــدة
مــن الــذاكــرة الجماعية أم ــام اتهامات
«خ ـ ـيـ ــانـ ــة االئـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاف وال ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــدر» ال ــى
أن تـ ــوصـ ــل ال ـ ـحـ ــزب وأمـ ـ ـ ــل إلـ ـ ــى حــل

ّ
ت ـمــثــل ب ــدف ــع عـ ــدد م ــن األعـ ـض ــاء إلــى
االس ـت ـق ــال ــة ب ـه ــدف ح ــل ال ـب ـل ــدي ــة .وال
تــزال االسـتـقــاالت أمــام قائمقام صور
ّ
بانتظار بتها.
سـ ـيـ ـن ــاري ــو امل ـ ـن ـ ـصـ ــوري يـ ـتـ ـك ــرر فــي
ع ــربـ ـص ــالـ ـي ــم الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـخـ ـش ــى الـ ـح ــل
وإع ـ ـ ــادة االن ـت ـخ ــاب ــات .ص ـخــب طيف
ّ
امل ـق ــاوم ــن ف ــي ج ـبــل ص ــاف ــي ل ــم يـغــط
ع ـل ــى ض ـج ـي ــج الـ ـخ ــاف ــات ال ـعــائ ـل ـيــة
والحزبية التي تعصف بالبلدة منذ
االن ـت ـخــابــات الـبـلــديــة بـعــد أن اخـتــرق
أرب ـعــة مستقلني الئـحــة االئ ـتــاف من
ح ـصــة أم ــل (االئـ ـت ــاف ق ـســم الـبـلــديــة
بــن  8أعـضــاء ألمــل و 7للحزب ،فيما
«املستقلون» منقسمون :اثنان قريبان
مـ ــن ال ـ ـحـ ــزب واثـ ـ ـن ـ ــان مـ ــن الـ ـح ــرك ــة).
اتـهــم الـحــركـيــون عـنــاصــر فــي الـحــزب
ب ـت ـش ـط ـيــب م ــرشـ ـح ــي أمـ ـ ــل ملـصـلـحــة
امل ـس ـت ـق ـلــن .خـ ـس ــارة م ــدوي ــة سجلت
ألم ــل لـيــس بـسـبــب تـنــاقــص حصتها
إلـ ــى ال ـن ـص ــف ف ـح ـس ــب ،ب ــل ألن أب ــرز
مرشحيها لــرئــاســة الـبـلــديــة محمود
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ح ـســن ،ك ــان بــن األرب ـع ــة الـخــاســريــن.
أوس ـ ــاط أم ــل أش ـ ــارت إل ــى أن الـبـحــث
يتركز على مخرجني :إما الدفع نحو
استقالة جماعية للبلدية ،أو استقالة
املـسـتـقـلــن وان ـت ـخــاب أرب ـع ــة مكانهم
محسوبني على أمــل .إال أن املخرجني
ً
أث ـ ــارا جـ ــدال ف ــي ال ـب ـل ــدة .م ـص ــادر في
اللجنة املكلفة تقريب وجهات النظر
بــن األفــرقــاء لفتت إلــى أن االستقالة
ليست واردة لدى املستقلني وأعضاء
الـحــزب ،مـحــذرة مــن «تسجيل سابقة
بإسقاط عضوية املستقلني واإلصرار
على صبغ البلدية بلون واحــد ،برغم
ال ـت ـع ــددي ــة والـ ـتـ ـن ــوع ب ــن األهـ ــالـ ــي».
وتـســاء لــت« :مــن يضمن أن تـفــوز أمل
ّ
باملقاعد األربـعــة وأل يترشح مجددًا
أشـ ـخ ــاص م ـس ـت ـق ـل ــون؟» .ح ـت ــى ي ــوم
أمس ،كان املشهد ال يزال ضبابيًا ،في
ظل مخاوف من فرض االستقالة على
أكثرية األعضاء وحل البلدية.
الضبابية ليست أق ــل فــي يــاطــر بلدة
الشهداء واألسرى (قضاء بنت جبيل).

لم يكن خرق املستقلني بثالثة أعضاء
على حساب أمل (التوزيع االئتالفي 9
أعضاء ألمل و 6للحزب) سبب الخالف
الــوحـيــد .التشطيب وحـصــول مرشح
أم ـ ــل ل ـل ــرئ ــاس ــة خ ـل ـي ــل كـ ــورانـ ــي عـلــى
نسبة أصــوات قليلة ،في مقابل تفوق
املـسـتـقــل ضـمــن مــرشـحــي أم ــل محمد
ب ــاغ ــي ع ـل ـيــه بـ ـ ــ 300ص ـ ــوت ،ضــاعــف
الـخــاف .بــاغــي بعد نسبة ّاألص ــوات
العالية التي حصل عليها رشح نفسه
ملنصب الرئيس خالفًا للمتفق عليه،
ون ـ ــاص ـ ــره ب ـع ــض األعـ ـ ـض ـ ــاء مـ ــن أم ــل
والحزب لحسابات عائلية .علمًا بأن
بـلــديــة يــاطــر ع ــام  ،2010حـلــت بعض
شهرين من انتخابها بسبب مخالفة
املتفق عليه بني الحزب وأمل وانتخاب
رئيس آخر وفقًا للحسابات العائلية.
ابن البلدة النائب عبد املجيد صالح،
ل ـفــت ف ــي اتـ ـص ــال م ــع «األخ ـ ـبـ ــار» إلــى
احتمال نجاح االتصاالت بني الطرفني
بالتوصل إلى حل في اليومني املقبلني.
ومــن املـخــارج املقترحة للحل ،تقسيم

والية الست سنوات بني رئيسني.
في كفردونني (بنت جبيل) ،تشخص
األنـ ـظ ــار إلـ ــى ال ـس ـبــت امل ـق ـب ــل ،املــوعــد
ال ــذي حـجــزه رئـيــس الــائـحــة الـفــائــزة
ف ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـب ـل ــدي ــة ،رئـيـسـهــا
ال ـ ـسـ ــابـ ــق امل ـ ـه ـ ـنـ ــدس ف ـ ـ ـ ــادي بـ ــركـ ــات،
الن ـت ـخ ــاب ال ــرئ ـي ــس ون ــائـ ـب ــه .امل ــوع ــد
تــأجــل مـ ــرارًا بـسـبــب إصـ ــرار أم ــل على
فــرط البلدية بعد سـقــوط مرشحيها
ال ـع ـشــرة ف ــي الئ ـحــة الـتـنـمـيــة وال ــوف ــاء
ب ــالـ ـك ــام ــل أمـ ـ ـ ــام الئ ـ ـحـ ــة «كـ ـف ــردون ــن
أجـمــل» برئاسة بــركــات (كــان مدعومًا
مــن أم ــل فــي الـبـلــديــة ال ـســاب ـقــة) ،فيما
صـ ـم ــد م ــرشـ ـح ــو الـ ـ ـح ـ ــزب ال ـخ ـم ـس ــة.
خ ــروج أمــل مــن البلدية قطع الطريق
عـلــى م ـحــاوالت املـعــالـجــة .فــي اتـصــال
مع «األخبار»ّ ،
شدد بركات على موعد
ال ـس ـبــت الن ـت ـخ ــاب ال ــرئ ـي ــس ون ــائ ـب ــه.
مـ ـ ــاذا ع ــن الـ ـخ ــاف ــات؟ «م ـش ــي ال ـح ــال
بعد االتصاالت التي أجريت» .وأشار
إلــى أن الرئيس ونائبه سيكونان من
الئحة «كفردونني أجمل».
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مجتمع وإقتصاد
تعليم انقضت ايام على قرار وزير التربية الذي قضى على ما تبقى من شبه حضور هزيل للفسلفة في المنهاج.
انبرى المعنيون باألمر يبثون ضيقهم ومخاوفهم من هذا اإلجراء المفاجئ ،عبر شبكات التواصل اإلجتماعي،
واقتصرت ردات الفعل على الخشية من انعكاس تقليص المادة سلبا على عدد ساعات تعليم األساتذة في
المدارس ،واعتبر بعضهم أن اختصار محتويات المادة إلى نصفها ،ربما يكون تمهيدا إللغائها في المستقبل،
وذهب البعض اآلخر إلى شجب القرار من ناحية وتأييده من ناحية أخرى ،بحجة أن المادة -كما هي ّ
مقرة في
المنهاج اللبناني -سمجة ،بليدة ،غير عصرية ،ثقيلة على ذهن الطالب وفهمه

أزمة تعليم فلسفة أم أزمة نظام تعليمي؟
الزهراء سهيل الطشم *
ق ــرار وزي ــر الـتــربـيــة ال ـيــاس بــو صعب
ح ـ ــذف م ـ ـحـ ــاور مـ ــن م ـ ـ ــادة ال ـف ـل ـسـل ـفــة
ف ــي شـ ـه ــادة ال ـث ــان ــوي ــة ال ـع ــام ــة ط ــرح
تـ ـس ــاؤالت ع ـ ـ ّـدة :ه ــل ت ـعــالــج هـشــاشــة
امل ـ ـ ــادة وف ـق ــره ــا ف ــي امل ـن ـه ــاج ب ــإج ــراء
ي ــؤدي إلــى اضمحاللها وتهميشها؟
هل نواجه أزمة تعليم الفلسفة بمزيد
من التأزيم الذي يطيح بها؟ هل الحل
ه ــو ف ــي ت ـهــزيــل امل ـ ــادة ومـضــامـيـنـهــا
ال ـ ــذي م ــن ش ــأن ــه أن ي ـعـ ّـمــق اإلغ ـت ــراب
ب ــن ال ـف ـل ـس ـفــة وت ـق ـ ّـب ــل امل ـج ـت ـمــع ل ـهــا،
خـصـ ّـوصــا لــدى ال ـنــشء الـجــديــد الــذي
يـ ـت ــوق ــد ذه ـ ـنـ ــه ب ــاألسـ ـئـ ـل ــة املـ ـتـ ـم ــردة
ّ
التمرد الذي
واملتفلتة من املألوف ،هذا
ال يصقله إال النقد كخاصية جوهرية
من خاصيات التفكير الفلسفي؟ وإذا
كــانــت الـفـلـسـفــة ك ـمــا ه ــي ف ــي املـنـهــاج
ال تفتح قابلية املتعلم على هضمها
واستيعابها ،فهل نتخلص من عبئها
بـ ـ ــأن ن ـ ـشـ ـ ّـوه صـ ــورت ـ ـهـ ــا؟ هـ ــل نـجـعــل
الفلسفة تستقيل من دورها في شحذ
الـ ـح ــس ال ـن ـق ــدي امل ـت ـس ــائ ــل ،وتـنـمـيــة
بـ ــذور الـتـفـكـيــر الـع ـقـلــي الـ ــذي ي ـقــارب
ّ
التعصب
القضايا واملسائل بعيدا عن
واإلنـغــاق؟ وهــل أزمــة تعليم الفلسفة
فـ ــي املـ ـنـ ـه ــاج ال ـل ـب ـن ــان ــي م ـن ـب ـث ـقــة مــن
ّ
يتفرد
الفلسفة ذاتها كمجال معرفي
بخصوصية إشكالياته ،أم أنها أزمة
نظام تعليمي كامل؟

تعمل
فرنسا على
تأصيل مادة
الفلسفة في
مناهجها
(مروان
طحطح)

مصادر األزمة عديدة
نـعــم ه ـنــاك أزم ــة فــي تعليم الفلسفة،
تناولتها أبحاث ودراسات ساهم بها
أس ــات ــذة الـفـلـسـفــة ،ال ــذي ــن ك ــان ــوا على
وع ــي دائ ــم بـصـعــوبــات يـعــانــون منها
في تعليمهم للمادة ،وفي هذا السياق،
أص ــدرت رابـطــة التعليم الـثــانــوي عام
 2001ك ـتــابــا ي ـح ـمــل ع ـن ــوان"امل ـن ــاه ــج
التعليمية في لبنان :مقترحات أولية
للتعديل ومتطلبات التطبيق" .تناول
املعنيون في هذا الكتاب واقع املناهج
التربوية في لبنان ،وتوافقت وجهات
الـنـظــر وامل ــداخ ــات عـلــى وج ــود أزم ــة
عــامــة تـطــال املـنـهــاج ،فـهــو يـعــانــي من
انكفاء مضامينه وعــدم قدرتها على
مجاراة معطيات العصر ،وابتعاده عن
محاكاة هموم املتعلمني ومجاراتهم
فــي حياتهم املعيشة ،وتـ ّ
ـوســع الهوة
بــن محتويات الـكـتــاب وموضوعاته
واأله ــداف العامة والخاصة التي من
املـفـتــرض أن تـكــون امل ــادة املعرفية قد
فـ ّـص ـلــت ع ـلــى م ـقــاس ـهــا ،ف ـج ــاءت هــذه
ّ
املـ ــادة مـســطـحــة أح ـيــانــا ،ومـخـتـصــرة
أحـيــانــا أخ ــرى ،ومفككة فــي عرضها،
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى أخـ ـط ــاء ف ــي املـفــاهـيــم
وان ـ ـع ـ ــدام الـ ـت ــراب ــط وافـ ـتـ ـق ــاره ــا إل ــى
التسلسل املنهجي.
هناك أزمــة على مستوى آخــر تطاول
معلمي املــادة ،الذين تتفاوت قدراتهم
بسبب افتقارهم لإلعداد الكافي .ففترة
اإلعداد في كلية التربية ال تتعدى العام
الدراسي الواحد ،في حني كانت كلية
الـتــربـيــة تـخـضــع األس ــات ــذة املتمرنني
ف ـي ـهــا ل ـخ ـمــس سـ ـن ــوات م ــن ال ـتــدريــب
م ــن خـ ــال ت ــدري ــس مـ ـق ــررات تــربــويــة
إلــى جانب مــادة اإلختصاص ،قبل أن
يـنــالــوا ش ـهــادة ال ـك ـفــاءة فــي التعليم،
باعتبارها أساسا موحدا للدخول إلى
وظيفة أستاذ تعليم ثانوي ،بحيث ال
يدخل إلى هذا التعليم إال حملة هذه
الـشـهــادة ومــا ف ــوق .لكن ظـهــرت بدعة
التعاقد الوظيفي الــذي يطيح بعامل

الكفاءة وباملعايير التربوية الرصينة،
م ـ ــا انـ ـعـ ـك ــس سـ ـلـ ـب ــا عـ ـل ــى ت ـخ ـف ـيــض
مـسـتــوى الـتـعـلـيــم ال ـثــانــوي الــرسـمــي.
واألزمـ ـ ـ ــة ت ـطــال ـع ـنــا أيـ ـض ــا ف ــي امل ـق ــرر
والـكـتــاب املــدرســي ،فمن هــو املـســؤول
ع ــن تـهـمـيــش ال ـك ـتــاب الــرس ـمــي؟ ومــن
يراقب ظاهرة ّ
تسيب "الكورات" البديلة
وتفريخها من دون حسيب أو رقيب؟
وهــل هــي تخضع ملعايير تؤهلها أن
ّ
تدرس في مؤسسة تربوية؟ وبالتالي
هــل يتلقى املـتـعـلـمــون مــع ه ــذا الـعــدد
الـ ــذي ال يـحـصــى م ــن ال ـك ـتــب الـبــديـلــة
ج ـ ــودة الـتـعـلـيــم ن ـف ـس ـهــا ،وال ـك ـفــايــات
ذاتها املتوخاة من املادة؟ وهناك أزمة
تقييم وأزمة تنقيط وووو...

عجز في تعيين مكامن الخلل
هذه األزمة التي ّ
تفرخ هنا وهناك في
ج ــوان ــب ال ـن ـظــام الـتـعـلـيـمــي الــرسـمــي،
ليست لصيقة حصرا بمادة الفلسفة،
ب ــل تـنـسـحــب عـلــى املـ ــواد األخـ ــرى في
اإلجـتـمــاع والـتــربـيــة وال ـتــاريــخ .ولكن
مــن املـســؤول عــن هــذا الخلل البنيوي
ف ــي ن ـظ ــام الـتـعـلـيــم ال ــرس ـم ــي؟ اب ـت ــداء
بالسياسات التربوية ولـيــس انتهاء
بـتـجـهـيــز ال ـب ـن ــاء امل ــدرس ــي وم ـش ــروع
الخريطة املدرسية والتعاقد الوظيفي
وتـصـفـيــة ال ـح ـقــوق املـكـتـسـبــة للمعلم
وتـ ــردي امل ــوازن ــة ال ـتــربــويــة وغـيــرهــا؟
واألكـثــر خـطــورة هــو تصفية املــدرســة
ال ــرسـ ـمـ ـي ــة واإلجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــاز عـ ـل ــى دوره ـ ـ ــا
ال ــوط ـن ــي ال ـج ــام ــع ال ـع ــاب ــر ل ـل ـطــوائــف
ال ــدي ـن ـي ــة والـ ـطـ ـبـ ـق ــات اإلج ـت ـم ــاع ـي ــة؟
إنطالقا من أشكال األزمة العامة هذه،
فإن أي إجــراء ّ
يدعي أنه إصالحي وال

يـطــاول عمق هــذه املشكالت ويالمس
قاع الواقع املتردي للتعليم في لبنان،
إم ــا يـبـقــى شكليا صــوريــا منقوصا
غـ ـي ــر م ـس ـت ـن ــد إل ـ ــى م ـع ــاي ـي ــر ع ـل ـم ـيــة
أكاديمية بيداغوجية واضـحــة ،وإمــا
ّ
يدل إلى عجز في تعيني مكامن الخلل
ومواطن الضعف في البناء التكويني
لـهــذا النظام التعليمي ،بالتالي عدم
إمكان وضع تصور بديل ضمن رؤية
متكاملة شاملة تطاول أركان وجوانب
التربية والتعليم فــي جميع مراحله،
ابتداء من الروضة وانتهاء بالجامعة
اللبنانية.

الهدف من مادة
الفلسفة بناء متعلم يسأل
ويتساءل ويقتحم ويتجرأ
الفلسفة ترفا فكريا في مناخ يسوده
التمييع املفاهيمي ،ونضيع فيه وسط
ازدواجية القيم ،ونفجع يوميا بتفشي
ظــاهــرة الـبـغــاء الـعـقـلــي حـيــث انـتـهــاك
املفاهيم واإلع ـت ــداء على حــرمــة ثبات
الـقـيــم األخــاق ـيــة ،الـتــي بــاتــت مشرعة

للتناقضات في فهمها وانعكاس ذلك
في السلوكات البشرية.
ف ــي ح ــن يـسـعــى ال ـغ ــرب إل ــى تــوسـيــع
ن ـط ــاق ن ـشــر اإلن ـش ـغ ــال الـفـلـسـفــي في
ال ـف ـض ــاء ال ـع ـمــومــي م ــن خـ ــال إن ـشــاء
مقاه لتداول املسائل الفلسفية ،وتعمل
فرنسا مثال على تأصيل مادة الفلسفة
ف ــي مـنــاهـجـهــا م ــن خ ــال ال ـب ـحــث عن
ابتكار طرق تعليمها للصغار ،ننحو
نحن في العالم العربي إلى طرد هذه
املــادة من مناهجنا ،تمهيدا لإلجهاز
عليها فــي فكرنا وتراثنا وحاضرنا،

كأنها فائض معرفة
ه ـن ــاك وجـ ــه آخ ــرإلق ــال ــة ال ـف ـل ـس ـفــة من
مناهجنا ومن أذهاننا ،ورذلها كأنها
فائض معرفة ال يستجيب النتظارات
مجتمع تكتسحه التكنولوجيا .ملاذا
يــأفــل ال ــدور التفكري للفلسفة ونحن
بــأمــس ال ـحــاجــة إل ـيــه ف ــي عــالــم بــاتــت
تغزوه العصبيات و تضيق فيه اآلفاق
والفضاءات التي يلتقي فيها املختلف
واآلخـ ـ ـ ــر ،وي ـس ـي ـطــر ع ـل ـيــه الـتـهـمـيــش
واإلقصاء واإللغاء والتكفير ،وتنقصه
مـ ـق ــوالت م ـث ــل اإلع ـ ـتـ ــراف والـ ـح ــق فــي
اإلخـ ـت ــاف وقـ ـب ــول اآلخ ـ ــر واإلن ـف ـت ــاح
ع ـل ـيــه؟ ع ــال ــم ض ــاق ذرعـ ــا بـمـســاحــات
تـتـســع لـتـضــم املـخـتـلـفــن واملـتـنــوعــن
واملتعددين فــي رحابها ،وانتفى فيه
وجود الواحات التي يمكن أن يتبرعم
ف ــي كـنـفـهــا خ ـط ــاب ال ـع ـقــل وال ـت ـع ـقــل،
بعيدا عن التحجر والتبجح بامتالك
حـصــريــة ال ـحــق فــي ال ـق ــول ،وإطــاقـيــة
صــوابــه وتكفير خطاب الغير .ليست

يا أساتذة الفلسفة تحركوا
دعا التيار النقابي املستقل أساتذة الفلسفة إلى االحتجاج على تقليص
املــادة إلى النصف في االمتحانات الرسمية ،كي ال يصبح إجـ ً
ـراء مكرسًا
كتقليد فــي الـسـنــوات املقبلة .وس ــأل الـتـيــار« :مــا هــي املعاييراألكاديمية
واملنهجية واألصـ ــول الــدسـتــوريــة الـتــي اسـتـنــد إلـيـهــا عـنــدمــا اتـخــذ ق ــرارًا
بمسخ مادة ّ
أقرتها املراسيم الجمهورية؟ كيف يمكن إلغاء مبحث يعالج
إشكالية العالقة بني العلم وانعكاساته التكنولوجية السلبية ودور الفلسفة
ُ
النقدي في تصويب وظيفة العلم؟ وكيف تزاح مواضيع سياسية تالمس
ً
تعقيدا للطالب ،بينما يبقى درس املنهج
واقــع املتعلم ،بحجة أنها تسبب
الرياضي الذي ال يمت بصلة إلى حياته؟"
ورأى التيار أن أزمــة املنهاج فــي الفلسفة هــي جــزء مــن أزمــة عامة تطال
ً
ً
ومرورا بإعداد
ابتداء باملقرر الدراسي والكتاب املدرسي
النظام التعليمي،
املعلم وليس انتهاء بالبناء املدرسي ،ومن وجوهه الخطيرة ضرب الحقوق
املكتسبة للمعلمني والتمادي في تهميشهم.
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مجتمع وإقتصاد

تقرير

ماركس ضد سبنسر

العقوبات والنقد والطائفية

ونـتـجــاهــل أن أي م ـشــروع للمستقبل
ال يمكن أن يؤسس له إال إنطالقا من
تهيئة أرضية للتحرر العقلي والفكري
أوال ،بعيدا عن التدجني األيديولوجي
والتوظيف السياسي والتبعية لكل
أشـ ـك ــال ال ــزي ــف واإلس ـ ـتـ ــاب الـثـقــافــي
وال ـح ـض ــاري .إن مـثــل ه ــذا التأسيس
يبدأ باملؤسسة التربوية التي يجب أن
نفك أسرها من التصورات التقليدية
وال ـج ــام ــدة ال ـتــي تجعلها غــريـبــة عن
السياقات اإلجتماعية وتبعدها عن
اللحظة املـعــاصــرة وتعطل فعاليتها
في إمكانية التغيير.
إنـ ـط ــاق ــا مـ ــن ك ــونـ ـن ــا م ـش ـت ـغ ـلــن فــي
املـ ـج ــال ال ـف ـل ـس ـفــي ،والـ ـت ــزام ــا ب ــدورن ــا
ال ـت ــرب ــوي وال ــوط ـن ــي ،ن ـحــن م ــدع ــوون
إل ـ ــى لـ ـق ــاء ت ـج ـم ـع ـنــا ال ـف ـل ـس ـفــة حــولــه
ل ـنـ ّ
ـوســع أف ــق نـظــرتـنــا لــوظـيـفــة امل ــادة
التي نعلمها ،وأال نرضى بعد اليوم
ب ــأن ت ـت ـنــاوب الـفـلـسـفــة ف ــي مناهجنا
التسويات ،وأن تتجاذبها التوازنات
وال ـح ـســابــات الـضـيـقــة ،ال ـتــي شـ ّـوهــت
ّ
وطوقتها ضمن ثنائيات
مضمونها
الـلـغــة والـعـنــاويــن وجعلتها حبيسة
تـ ــوف ـ ـي ـ ـق ـ ـيـ ــات مـ ـلـ ـفـ ـق ــة ومـ ـصـ ـطـ ـنـ ـع ــة،
ّ
فسطحت املـعــارف الفلسفية وأفرغت
منها قدرتها على بناء متعلم يسأل
وي ـت ـســاءل ويـقـتـحــم وي ـت ـجــرأ ،لنبني
منه مواطنا وفردا قادرا على اإلنخراط
في حوار عقالني منفتح على قضايا
ع ـ ـصـ ــره وم ـ ـش ـ ـكـ ــات عـ ــاملـ ــه الـ ــواسـ ــع
املـنـتـشــر ،ال ــذي ب ــات مــن ال ـخ ـطــورة أن
نواجهه بعقل مقفل وفكر محدود.
* أستاذة فلسفة في التعليم الثانوي

اآلالف من اللبنانيني ويشكل جزءًا غير يسير من ميزانيات
غسان ديبة
اسرهم وعبر دفع فوائد الدين العام ،في ظل نظام ضريبي
«ان النمو من اجل النمو هو ايديولوجية الخلية السرطانية»
ال يطال الراسماليني الريعيني واالغنياء املستفيدين األوائل
ادوارد آبي من هذا النظام ،بل يطال عموم الشعب اللبناني وباألخص
الطبقات الوسطى والعاملة.
في اخر ارهاصات النظام الطائفي اللبناني على املستوى واضاف الحاكم في حديثه الى شبكة  CNBCوالتي كانت
االقـتـصــادي ،هــو مــا يحدث اآلن مــن ارت ــدادات وانقسامات مــن الوسائل االعالمية التي روجــت للفورة املالية حتى
ً
محلية ناتجة عــن ق ــرار االدارة االميركية بتطبيق قوانني " ،2008ال نــريــد أم ــواال غير مـشــروعــة فــي نظامنا ،كما
عقوبات مالية ضد حزب الله .قبل ذلك كان االنقسام حول ال نريد لعدد قليل من اللبنانيني ان يفسد صورة البالد
تأثير القرار السعودي بوقف املساعدات للجيش اللبناني .او االســواق املالية في لبنان" .غريب هذا التصريح .فهذا
فحينها لم يهتم الكثيرون لتأثير هــذا الـقــرار على الجيش النظام الريعي املسيطر عليه من املصارف ،الــذي شارك
او على ق ــدرة لبنان الــدفــاعـيــة (عـلــى الــرغــم مــن املعزوفتني مصرف لبنان بكل قواه لبنائه بعد  ،1992يمكنه تحمل
املضحكتني على مر سني طــاوالت الـحــوار :االستراتيجية كــل االم ــوال الخارجية والداخلية "غير املـشــروعــة" اآلتية
الدفاعية وقرار الحرب والسلم!).
من الفساد أو السرقة أو االستغالل أو تبييض األمــوال
ً
يومها وب ــدال مــن ذل ــك ،استحضر اآلذاريـ ــون اشـبــاح النقد أو السياسات املعادية للطبقات الوسطى والعاملة كالدين
والعملة ليستعملوها فــي حربهم ضــد بعضهم البعض .ال ـعــام ال ــذي ينتج الـفــوائــد واألرب ـ ــاح لقليل مــن الريعيني.
فمؤيدو  14آذار ،وهم تاريخيًا أشرس املدافعني عن تثبيت ولألمانة فكل مركز مالي يعج بها أو ببعضها على األقل.
العملة التي اتبعتها الحكومات الحريرية (وغيرها أيضًا) والحاكم يجب ان يعلم أن هذا "العدد القليل من اللبنانيني"
واملصرف املركزي منذ  ،1992واملروجني دومًا ملناعة لبنان ليس من هــذه الفئات (مــا عــدا الذين جمعوا اموالهم من
النقدية ،رفعوا فجأة شبح االنهيار النقدي والتخويف من اسـتـغــال افــريـقـيــا وم ــن الــريــع وال اظ ــن ان الـحــاكــم كــان
سحب الــودائــع الخليجية وطــرد اللبنانيني العاملني هناك ،يقصدهم) بل هم أصبحوا "خارج القانون" بسبب حملة
وبدأ الهمس والخوف يدب في صفوف من يعيش من الريع سياسية اميركية ضدهم وبالتالي كان من الخطأ الكبير
وكان السؤال يتكرر :هل نحول الى
وصفهم بأنهم يفسدون صــورة
ال ــدوالر؟ هل انتهت الـلـيــرة؟ ...وهذا
البالد في الخارج.
كله ألن السعودية قررت عدم تمويل
ف ــي امل ـق ـلــب اآلخـ ـ ــر ،فـ ــإن امل ـقــاومــة
صفقات سالح ستنتهي دوالراتها
االسـ ــام ـ ـيـ ــة ع ـل ـي ـه ــا ان تـ ـع ــي أن
في خزائن الفرنسيني وال عالقة لها
مواجهة أميركا وإسرائيل من اآلن
زمن الحصانات
البتة بأي مؤشر اقتصادي أو نقدي
وصاعدًا له أيضًا ثمن مالي فزمن
لبناني كــالـحـســابــات الـخــارجـيــة أو انتهى مع نهاية عصر
الـحـصــانــات وامل ــوان ــع الـتــي حكمت
االحتياطي النقدي وغير ذلك من ما
قــواعــد االشـتـبــاك انتهت مــع نهاية
«السالم السوري»
ً
يمكنه فعال التأثير على النقد!
ع ـصــر "الـ ـس ــام الـ ـس ــوري" (Pax
أمـ ــا ف ــي ال ـج ــان ــب اآلخ ـ ـ ــر ،فــأصـبــح
 )Syrianaف ــي ل ـب ـنــان وامل ـن ـط ـقــة،
ال ـث ـمــان آذاري ـ ــون ف ـجــآة ع ـل ـمــاء في
وانـتـهــى معه الفصل بــن املقاومة
االقتصاد واملــال وتعقيدات النظام
وبني مشاركة حزب الله في الحكم
املــالــي الـعــاملــي ومــن مــؤيــدي الـسـيــاســات الـحــريــريــة ،ولسان وف ــي الـنـظــام الـنـقــدي واملـصــرفــي ك ــأي ح ــزب أو مجموعة
حالهم يقول ان ال خوف على الليرة ألن الودائع السعودية سـيــاسـيــة أخـ ــرى .وم ــا رف ــع ش ـعــار اس ـت ـهــداف مــا يسمى
والخليجية أصال قليلة (وكأن أحدًا كان ال يزال يتذكر تلك بـ"البيئة الـحــاضـنــة" ،وهــو باملناسبة مفهوم متحجر ،اال
الودائع والتي يعود عهدها الى  10اعــوام خلت على االقل) ،تعبير عن يأس ومحاولة بائسة لالستمرار على الطريق
وألن الوضع النقدي ممسوك من املصرف املركزي! وأخيرًا القديم .والبديل املطروح في ما يحكى عن "مقاومة نقدية"
ألنه بالنسبة لهم هناك لعبة  22 catchوقع فيها "املتآمرون" ما هو اال طريق انزالقي خطر يعطي بعدًا طائفيًا وقوميًا
على الليرة اللبنانية .فنتيجة للقيود العاملية املفروضة على لألزمة الحالية قد تستغله القوى املعادية للبنان كما حدث
حركة رؤوس االموال الى الخارج من لبنان من حيث السؤال في االنفجار األخير أمام بنك بلوم.
من قبل املصارف العاملية عن مصدرها ،لن تهرب رؤوس إن الخطر الحقيقي على اللبنانيني الـيــوم وعـلــى األجـيــال
األموال منه وبالتالي مهما فعلت السعودية فلبنان لن ينهار! الـقــادمــة ال يكمن فــي هــذه العقوبات االميركية ومــا يفعله
اليوم السيناريو يتكرر ولكن هذه املرة بطريقة أكثر خبثًا مصرف لبنان واملصارف في التعامل معها فهم مضطرون
واألخطار والتبعات حقيقية .في آخر حلقات التراشق حول للتقيد بـهــا ،بــل فــي اسـتـمــرار الـسـيــاســات الـنـقــديــة واملــالـيــة
العقوبات االميركية ،قال حاكم مصرف لبنان رياض سالمة والنموذج االقتصادي الذي بني بعد الحرب .فهذا هو الذي
"كلما حسنت سمعتك ،تحصل على املــزيــد مــن االم ــوال" .أدى الى تعطيل االقتصاد والى سوء توزيع الدخل والثروة
يتكلم الحاكم وكأن هذه األموال هبات وان الهدف هو دائمًا والــى هشاشة لبنان النقدية واالقـتـصــاديــة .وهنا يجب ان
نموها ونموها الــى ما ال نهاية .فالحاكم ،الــذي نــال جوائز تكون املقاومة الحقيقية من اجل اتباع سياسات اقتصادية
عديدة وتنويهات آخرها من مساعد وزير الخزانة االميركية جــديــدة ومــن أجــل إخـضــاع مـصــرف لبنان للمساءلة أمــام
لشؤون تمويل اإلره ــاب ،يعلم ان هــذه األم ــوال املتدفقة من ال ـبــرملــان الـلـبـنــانــي كـمــا بــاملـنــاسـبــة هــو ال ـحــال فــي الــواليــات
ال ـخــارج هــي بمثابة ديــن خــارجــي على لبنان ويحتسبها املتحدة االميركية نفسها ،وتبعًا لذلك األحرى بواشنطن ان
صـنــدوق الـنـقــد الــدولــي كــذلــك .وكـلـفــة هــذا الــديــن مــن فــوائــد تفرض أيضًا عقوبات على مصارف الدول التي تخالف هذه
تذهب ألصحاب هذا "املزيد من املال" يدفعه اللبنانيون عبر املـبــادئ الديمقراطية التي تدعي الــدفــاع عنها ضد أعدائها
الفوائد العالية على الدين الخاص الــذي أصبح يطال مئات الحقيقيني والوهميني على حد سواء.

متابعة

نفايات اإلقليم :تحذير من صفقة مشبوهة
محمد الجنون
م ـنــذ أي ـ ــام ،ض ـجــت مـنـطـقــة إقـلـيــم
ُ
ّ
جار
الخروب بخبر يفيد أن العمل ٍ
لتجهيز مطمر لنفايات قضاءي
ّ
ّ
الجية
الشوف وعاليه في كسارة ُ
 بـعــاصـيــر ،املـمـلــوكــة مــن امل ـقــاولج ـ ـهـ ــاد ال ـ ـع ـ ــرب .هـ ـ ــذا األمـ ـ ـ ــر دف ــع
بـلــديــة ال ـجـ ّـيــة ،ال ــى عـقــد إجـتـمــاع
م ــع "ح ـ ـ ــراك اإلقـ ـلـ ـي ــم" ال ـ ــذي ي ـضـ ّـم
م ـج ـم ــوع ــات م ــن م ـخ ـت ـلــف ب ـل ــدات
املـنـطـقــة ،بـهــدف الـبـحــث فــي سبل
الـتـحـ ّـرك إزاء أزم ــة النفايات التي
تعيشها املنطقة ،بعد إستثنائها
م ـ ــن خـ ـط ــة وزيـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ــزراع ـ ـ ــة أك ـ ــرم
ّ
شهيب التي ّ
أقرت الشهر املاضي.
ه ــذا اإلس ـت ـث ـنــاء وض ـع ــه الـبـعــض

فـ ـ ــي خ ـ ــان ـ ــة "الـ ـ ـضـ ـ ـغ ـ ــط مـ ـ ــن أجـ ــل
ق ـب ــول مـطـمــر ف ــي س ــاح ــل اإلقـلـيــم
عـبــر إغـ ــراق املـنـطـقــة بــالـنـفــايــات".
تـقــول الناشطة فــي ح ــراك اإلقليم
حليمة الـقـعـقــور ل ـ "األخ ـب ــار" ،أنــه
سيجري الضغط على الدولة من
ُ
أجــل املطالبة بـ "شملنا في خطة
ً
ُ
الـنـفــايــات" ،مـشـيــرة ال ــى "خـطــوات
ُ
ـدا
ت ـص ـع ـي ــدي ــة س ــي ـع ـل ــن ع ـن ـ ُه ــا غ ـ ً
بعد إجتماع إستثنائي" ،مطالبة
ب ـل ــدي ــات امل ـن ـط ـقــة ب ــال ـت ـع ــاون مــع
ال ـ ـحـ ــراك "لـ ـل ــوق ــوف فـ ــي وج ـ ــه أي
مـ ـخـ ـط ــط يـ ـسـ ـتـ ـه ــدف املـ ـنـ ـطـ ـق ــة".
وسـ ــألـ ــت الـ ـقـ ـعـ ـق ــور" :ه ـ ــل ال ـه ــدف
م ــن ه ــذا اإلس ـت ـث ـنــاء ه ــو الـضـغــط
عـلـيـنــا ل ـق ـبــول مـطـمــر ف ــي ســاحــل
اإلق ـل ـيــم وإخ ـضــاع ـنــا ملـشــاريـعـهــم
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ّ
املـشـبــوهــة؟" .وح ــذر رئـيــس بلدية
الـ ـج ـ ّـي ــة جـ ـ ـ ــورج الـ ـ ـق ـ ــزي م ـ ــن "م ــن
ص ـف ـقــة ك ـب ـي ــرة يـ ـج ــري ت ـمــريــرهــا
فــي املنطقة"ّ ،
منبها مــن "خـطــورة
األوضاع في اإلقليم نتيجة تفاقم
ت ــراك ــم ال ـن ـف ــاي ــات ب ـش ـكــل ك ـب ـيــر"،
الف ـتــا إل ــى "أه ـم ـيــة إن ـش ــاء معامل
ل ـف ــرز ال ـن ـفــايــات ومـعــالـجـتـهــا في
منطقة االقليم في مناطق بعيدة
عن املواقع السكنية" .وفيما ّ
حمل
ُ
املشاركون في اإلجتماع الحكومة
واملـ ـ ـعـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــن ب ـ ـم ـ ـلـ ــف ال ـ ـن ـ ـفـ ــايـ ــات
مـســؤولـيــة تــداع ـيــات األزمـ ــة التي
ّ
ي ـش ـه ــده ــا اإلقـ ـلـ ـي ــم ،أكـ ـ ــد الـ ـح ــراك
املدني جاهزيته الكاملة "ملواجهة
هــذا املـشــروع الخطير على ارض
االقليم بشتى الطرق والوسائل".

«كاريتاس» ال تعترف
بنقابة عامالت المنازل
إيفا الشوفي
ّ
وق ـعــت راب ـطــة كــاريـتــاس لـبـنــان ونـقــابــة أصـحــاب
م ـكــاتــب إس ـت ـق ــدام ع ــام ــات املـ ـن ــازل ف ــي ل ـب ـنــان،
أم ــس ،مــذكــرة تـفــاهــم تـسـعــى ال ــى "ال ــوص ــول الــى
أقـ ـص ــى درج ـ ــة م ـم ـك ـنــة مـ ــن اإلحـ ـ ـت ـ ــرام ل ـح ـقــوق
اإلنـســان وتــأمــن الحماية للعمال األجــانــب ومنع
الـتـعــرض لهم واإلنـتـقــاص مــن حقوقهم املنبثقة
مــن صفتهم اإلنـســانـيــة" .تتألف املــذكــرة مــن 15
مــادة تتعهد فيها كاريتاس إقامة دورات توعية
للعمال وموظفي مكاتب اإلستقدام حول حقوق
وواجـبــات كــل مــن الطرفني ،إضــافــة الــى مساعدة
ضـحــايــا اإلت ـج ــار بــالـبـشــر ،مـقــابــل تـعـهــد نـقــابــة
أصحاب مكاتب اإلستقدام إعطاء العامل األجنبي
حقوقه وعــدم إســاءة معاملته ،وعــدم توظيف اي
عامل لدى كفيل سيئ.
طوال حفل التوقيع الذي امتد ألكثر من ساعة لم
يــأت أحــد على ذكــر نظام الكفالة .تحدث الجميع
عن مآسي اإلتجار بالبشر واتفقوا على مواجهة
هذه الظاهرة ،لكن ماذا عن نظام الكفالة الذي ّ
يمهد
لإلتجار بالبشر؟ ال موقف فــي املؤتمر مــن هذه
القضية ،لكن في حديث جانبي مع حسن صياح،
مسؤولة قسم العمال االجانب في كاريتاسّ ،
يتبي
ّان "كــاري ـتــاس ليست مــع نـظــام الـكـفــالــة بالكامل
وت ــدرك الـثـغــرات فيه وتسعى الــى إصــاحــه" .إذًا
التي "تناضل" لفرض حقوق
لم تعلن كاريتاسً ،
العمال األجانب ،صراحة انها ضد نظام الكفالة.
يعترف نقيب أصحاب مكاتب اإلستقدام هشام
بــرجــي ب ـ ّ
ـأن "ن ـظــام الـكـفــالــة س ـيــئ" ،لـيـتــابــع ان "لــه
جانبا جيدا ايضًا" ،وعليه "يجب محاربة الجانب
السيئ منه مثل االستحواذ على االنسان وتقييده،
والحفاظ على الجانب الجيد" .الجيد برأي برجي ّان
"نظام الكفالة يؤمن للعامل ذي القدرة االقتصادية
املسحوقة املسكن واملأكل والطبابة"ّ .
لكن السؤال
يـبـقــى قــائ ـمــا :كـيــف تـكــافــح "ك ــاري ـت ــاس" اإلت ـجــار
بالبشر من دون أن تطالب
بإلغاء نظام الكفالة؟
ُ
ك ـ ـ ــذل ـ ـ ــك ،غ ـ ـ ّـي ـ ـب ـ ــت نـ ـق ــاب ــة
ّ
عــامــات امل ـنــازل كــلـيــا عن
املـ ـشـ ـه ــد .عـ ـل ــى الـ ـط ــاول ــة،
يجلس رئـيــس كــاريـتــاس،
رئ ـ ـيـ ــس نـ ـق ــاب ــة اصـ ـح ــاب
مكاتب اإلستقدام وممثلة
وزيـ ــر ال ـع ـمــلّ ،أمـ ــا الـطــرف
االســاســي الثاني فــي هذه
اإلتفاقية فال وجــود لــه ،لكن الجميع ُيناضل من
ّ
اجــل إعطائه "حقوقه" .لعل الحق األول لعامالت
املنازل يكمن في اإلعتراف بهنّ.
ّ
لكن نقابة اصحاب مكاتب اإلستقدام و"كاريتاس"
يـشــاركــان وزي ــر العمل سجعان الـقــزي رأي ــه في
نـقــابــة عــامــات امل ـن ــازل ال ـتــي يــرفــض الترخيص
ل ـه ــا :ه ــذه ال ـن ـقــابــة غ ـيــر قــانــون ـيــة .ت ـق ــول صـيــاح
إن "كــاري ـتــاس تــدعــم تــأسـيــس الـنـقــابــة بالطريقة
الشرعية .فالنقابة غير شرعية في قانون العمل،
وبالتالي يجب ان يبدأ العمل على تغيير القانون
وتعديله إلعطائهم هــذا الحق ومــن بعده نؤسس
نـقــابــة" .وتـضـيــف ان "ه ــذا املـطـلــب ي ـنــدرج ضمن
املطالب التي تطرحها كاريتاس".
يتهم برجي املنتسبني الى نقابة عامالت املنازل
بـ ّ
ـأن " %99.9مـنـهــم لـســن ع ــام ــات ف ــي الـخــدمــة
املـنــزلـيــة بــل هــن عــامــات فــي ال ـف ـنــادق ،املـطــاعــم،
املصانع ...يعملن بطريقة غير شرعية" .وإحدى
اإلش ـ ــارات عـلــى ه ــذا األم ــر بـنـظــره ان "الـعــامــات
ال يــزلــن يـقـمــن ف ــي م ـنــزل كفيلهن واذا خــرجــن
نـهــار احــد فليس لديهن الــوقــت لـهــذه النشاطات
والـتـجـمـعــات" .وبــالـتــالــي ،يخلص بــرجــي ،إلــى انه
"عندما تنشأ النقابة على هــذا األس ــاس بالطبع
نحن ضدها ألنها ال تمثل الحقوق التي نطالب
بتعزيزها" ،الفتًا الــى املــواقــف املـعــارضــة للنقابة
من قبل الدول التي ترسل العمالة" .يقترح برجي
أن "نكون واقعيني وال نرفع السقف كثيرًا .بدأتن
بنقابة في حني ان ابسط حق بالخروج من املنزل
ال يزلن مـحــرومــات منه ،هناك تــدرج واولــويــات"،
مصرًا على انه "مع إنشاء نقابة ّ
لهن لكن ضمن
القانون".
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تلفزيون

ثقافة وناس

نادين نسيب
نجيم (يارا)
وتيم حسن
ّ
(ميار) في
مشهد من
المسلسل

للسنة الثالثة على
التوالي ،يواظب المخرج
السوري سامر البرقاوي
على «نسخ» أعمال أجنبية.
هذا الموسم ،حاول
إحاطة مشروعه بالسرية،
ولم يكتف بـ «الشفط»
من فيلم ّواحد ،فيما كان
الجمهور أول من كشف
فعلته

«نص يوم» لسامر البرقاوي :سرقة موصوفة!
وسام كنعان
ل ـ ــم يـ ـع ــد امل ـ ــوس ـ ــم ي ـك ـت ـف ــي ب ـج ــرع ــة
ال ـ ـت ـ ـشـ ــويـ ــه الـ ـ ـت ـ ــاريـ ـ ـخ ـ ــي وال ـ ـ ـخـ ـ ــواء
ال ــدرام ــي ال ـتــي يـقـصـفـنــا ب ـهــا بـســام
ّ
ّ
بمعية  mbcفي «بــاب الحارة»،
املــا
بل صارت الشبكة السعودية نفسها
ت ــرع ــى م ـ ــادة ت ـل ـفــزيــون ـيــة ث ــان ـي ــة ،ال
ت ـقــل خ ـط ــورة ع ــن األولـ ـ ــى ،ب ــل ربـمــا
ّ
تتفوق عليها .هي عبارة عن سرقة
موصوفة يـقــوم بها سنويًا املخرج
السوري سامر البرقاوي بعد جولته
ّ
ع ـلــى أف ـ ــام ع ــامل ـي ــة ،ل ـت ـتــولــى شــركــة
«ال ـص ـ ّـب ــاح» إنـتــاجـهــا باملحاصصة
مع  ،O3الذراع اإلنتاجية لـ  mbcالتي
تسهم بدورها في عرض جماهيري
وتسويق ّ
جيد!
ه ـ ـ ـكـ ـ ــذا قـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـدم ال ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــرقـ ـ ـ ــاوي ث ــاثـ ـي ــة
ت ـل ـفــزيــون ـيــة خـ ــال األع ـ ـ ــوام ال ـثــاثــة
األخيرة هي« :لو» ( )2014عن الفيلم
األميركي ( unfaithfulخائنة ـ ،)2002
و«تشيللو» الـعــام املــاضــي عــن فيلم
( Indecent Proposalعرض غير الئق
ـ  ،)1993ليعود هــذا العام بمسلسل
«ن ــص يـ ــوم» ع ــن فـيـلــم original sin
(الخطيئة األصـلـيــة ـ ـ  .)2001طبعًا،
حـ ــرص مـ ـخ ــرج ال ـف ـي ـلــم الـتـسـجـيـلــي
«كــام حريم» (كتابة عدنان العودة
ـ ـ ـ  )2010خ ــال اإلعـ ـ ــداد والـتـصــويــر
ّ
بالسرية التامة
أن يحيط مسلسله
مـ ـ ــع ال ـ ـس ـ ـمـ ــاح بـ ـتـ ـس ــري ــب م ـع ـل ــوم ــة
ّ
يتيمة تفيد بــأن العمل مأخوذ «عن
ّ
نفسه
رواي ـ ــة أج ـن ـب ـيــة»! رب ـم ــا لـيـقــي ّ
مــن ال ـعــواصــف الـنـقــديــة الـتــي فــنــدت
ل ــه مـسـلـسـلـيــه ال ـســاب ـقــن ،وشــرحــت
أوجه التشابه بينهما وبني الفيلمني
األص ـل ـيــن عـلــى مـسـتــوى ال ـح ــوارات
وحركة الكاميرا والكوادر اإلخراجية
ّ
ّ
العامة التي قلدها ،إضافة
وال ــروح
إلى نسخه من دون أن يرف له جفن
ً
م ـش ـه ـدًا ك ــام ــا ف ــي «ت ـش ـي ـل ـل ــو» عــن
النعل
فيلم عمر أميرالي «الرجل ذو ّ
الــذه ـبــي» .ظــن ســامــر ال ـبــرقــاوي أنــه
ّ
ل ــو ت ـســتــر ع ـلــى «مـلـهـمــه اإلب ــداع ــي»
هــذه امل ـ ّـرة ،فستمر األم ــور على خير
مــن دون أن يـكـتـشــف أم ــره أح ــد ،أو
تجابهه رياح النقد كما كل عام.
لكن حساب الحقل لم يطابق حساب
الـ ـبـ ـي ــدر ،وس ــرع ــان م ــا ض ـبــط ّ
رواد
مواقع التواصل اإلجتماعي البرقاوي
َ
وبـطــلـ ْـيــه تـيــم حـســن ون ــادي ــن نسيب
نجيم وآخــريــن متلبسني باقتباس
واحد من أشهر األفالم الهوليوودية.
حلقات مــن «نص
بعد عــرض بضع
ّ
يــوم» ،عــرف الجمهور أنــه مستنسخ

أنطونيو بانديراس وأنجلينا جولي في مشهد من Original Sin

ع ــن «أورجـ ـيـ ـن ــال س ــن» الـ ــذي قـ ّـدمــه
الـنـجـمــان الـعــاملـيــان أنجلينا جولي
وأنـ ـط ــونـ ـي ــو ب ـ ــان ـ ــدي ـ ــراس ،لـيـنـتـشــر
هاشتاغ #حرقنا_املسلسل_بنص_
يـ ـ ــوم عـ ـل ــى ال ـ ـسـ ــوشـ ــال مـ ـي ــدي ــا ،مــع
مـلـخــص بـسـيــط ع ــن حـكــايــة الـفـيـلــم.
يـعــود الـشــريــط بـفــاش بــاك تقليدي
بــاالتـكــاء على أسـلــوب ال ــراوي ،وهو
صوت بطلته تسرد حكايتها عندما
اس ـت ـخ ــدم ـه ــا ص ــدي ـق ـه ــا فـ ــي امل ـي ـت ــم،
فــان ـت ـح ـلــت ش ـخ ـص ـيــة امـ ـ ـ ــرأة كــانــت
تعتزم الزواج برجل ثري ّ
تعرفت إليه
باملراسلة .وبعد أن يضع أمواله في
عهدتها ،تختفي ،ثــم ُيــاحــق الــزوج
أثرها ويجدها في ّهافانا.
ّ
هنا ،تعترف له بأنها أحبته ،لكنها
ن ـفــذت خـطــة ع ـ ّـراب ـه ــا .حـ ّـبــه ال ـجــارف
يجعله يطوي ّالصفحة ويعود إليها،
لكن النتيجة أنها تخدعه مجددًا مع
شــري ـك ـهــا ،وال يـكـتـشــف امل ـك ـي ــدة إال
يــوم يعتزم املجرمان التخلص منه،
فيقدم بنفسه على رشف القهوة التي
وضـعــت لــه الــزوجــة الـســم فيها بعد
أن ُيفصح عــن مــونــولــوج رومانسي
ب ــال ــغ األثـ ـ ــر .ت ـه ــرع زوجـ ـت ــه إلن ـق ــاذه

وتـ ـه ــريـ ـب ــه م ـ ــن ش ــريـ ـكـ ـه ــا ،ف ـي ـم ــوت
األخ ـي ــر ب ــرص ــاص رجـلـهــا امل ـخ ــدوع.
عندها ،تحاول السيدة التكفير عن
ذن ـب ـه ــا ع ـن ــدم ــا ت ـع ـيــد إطـ ـ ــاق ال ـن ــار
ع ـلــى صــدي ـق ـهــا ،وت ـط ـلــب م ــن رج ــال
الـشــرطــة إن ـقــاد زوج ـهــا ،فيما تخبر
تنفيذ
الــراهــب الــذي قــدم إليها ،قبل
ّ
ّ
ح ـكــم اإلع ـ ـ ــدام ،قـصــتـهــا ال ـت ــي تـمــثــل
ق ـ ــوام ال ـش ــري ــط ،لـتـتـمـكــن الح ـق ــا من

انتشر على السوشال ميديا هاشتاغ
#حرقنا_المسلسل_بنص_ يوم
الهرب من السجن إثر خــداع الراهب
ورجــال الشرطة معًا ،لنراها مجددًا
مع زوجها في املغرب العربي يديران
نــاديــا صـغـيـرًا لـلـمـقــامــرة ويـحـتــاالن
فيه على الزبائن.
لكن للمسلسل حكاية مختلفة كليًا
على األق ــل مــن ناحية األس ـمــاء .يمر
اس ــم ال ـب ــرق ــاوي عـلــى ال ـش ــارة كمعد
ومخرج ،واسم باسم السلكا ككاتب
سيناريو وحوار ،تتبعه ثالثة أسماء
أخــرى كفريق إع ــداد! كذلك ،استبدل

ال ـبــرقــاوي مـشـكــورًا أنجلينا جولي
ب ـنــاديــن نـسـيــب ن ـج ـيــم ،و«اق ـت ـبــس»
ال ـن ـجــم ت ـيــم ح ـســن م ـك ــان أنـطــونـيــو
ّ
بسيارة
بــانــديــراس ،وغـ ّـيــر الحصان
م ــن طـ ـ ــراز «مـ ــرسـ ـيـ ــدس» ،وب ـســاتــن
الـ ـقـ ـه ــوة ب ـ ـبـ ـ ّـيـ ــارات لـ ـيـ ـم ــون ،وج ـعــل
ً
ال ـب ـطــل يـ ــروي بـ ــدال م ــن ال ـب ـط ـلــة ،من
دون أن ينسى استعارة جوهر الفيلم
ً
كامال وبعض مشاهده بحذافيرها.
لم يمأل عيني املخرج البارع كل ذلك،
بــل ع ـ ّـرج عـلــى فيلم ( Focusتــركـيــز ـ
 )2015لغلني فيكارا وجــون ريكيوا،
م ــن ب ـطــولــة وي ــل سـمـيــث وم ــارغ ــوت
روبي« .لطش» مخرج «قلبي معكم»
( )2009من الفيلم األميركي مشهدًا
ً
طويال بحرفيته .وهو مشهد ماستر
ّ
ُبني الفيلم كله على أساسه ،عندما
تحاول جيس باريت (روبي) اإليقاع
بنيكي (سميث) بعد استدراجه إلى
مكان سكنها ّ ،ومن ثم يقتحم املكان
رج ــل يـ ّـدعــي أن ــه زوج ـهــا ،لـكــن نيكي
ال ـ ــذي ي ـح ـتــرف ال ـت ـش ـل ـيــح وال ـســرقــة
وامل ـق ــام ــرات يـكـتـشــف ال ـخــدعــة ف ــورًا،
ويطلب من الرجل إطالق النار عليه
فيرتبك ويسأل «جيس» مــاذا يفعل

ك ــون ــه ك ــوم ـب ــارس ــا م ـس ـت ــأج ـرًا! هـنــا،
ت ـط ـلــب «ب ـ ــاري ـ ــت» مـ ـس ــاع ــدة ال ــرج ــل
بإيجاد فرصة عمل لكونها ّ
نصابة
ٌ
فاشلة ،فتبدأ أحــداث الفيلم املشوق!
ب ـب ـســاطــة« ،اق ـت ـب ــس» ال ـب ــرق ــاوي في
ال ـح ـل ـقــة ال ـث ــام ـن ــة م ــن «ن ـ ــص ي ـ ــوم»،
وبرؤيته اإلخراجية املتخصصة في
ال ـقــص وال ـل ـصــق ،ه ــذا املـشـهــد بــأدق
ت ـف ـ ّـاص ـي ـل ــه .ل ـك ــن ال ـت ـغ ـي ـيــر الــوح ـيــد
ّ
تمثل بأن من ّأدى املشهد هو املمثل
ال ـ ـسـ ــوري الـ ـش ــاب أوي ـ ــس مـخـلــاتــي
وال ـح ـس ـنــاء الـلـبـنــانـيــة دي ـمــا حــايــك.
مشهد يبني عليه الـبــرقــاوي الحقًا
جزءًا يسيرًا من مسلسله.
ّ
ما الضير في ذلــك طاملا أن الحكاية
مأخوذة عن قصص أجنبية ،بحسب
شــارة العمل؟! خالفًا للسياسة التي
حاصرت «نص يوم» بالسرية أثناء
إعداده ،لجأ البرقاوي إلى الصحافة
س ــريـ ـع ــا بـ ـع ــد ان ـ ـت ـ ـشـ ــار ال ـه ــاش ـت ــاغ
امل ــذك ــور ،واخـ ـت ــار ال ـه ـجــوم كــأفـضــل
وس ـي ـلــة ل ـل ــدف ــاع .أع ـ ــاد ف ــي تـصــريــح
صحافي نشر اإلثنني املاضي كالمه
امل ـك ــرور عــن مـنــح األع ـم ــال املقتبسة
ّ
أوسـكــارًا ،بعدما اعترف صاغرًا بأن
مسلسله مقتبس عن روايــة أجنبية
هـ ــي  Waltz into Darknessال ـتــي
أص ــدره ــا ال ـكــاتــب األم ـيــركــي كــورنــل
وولريتش عام  ،1947واقتبس عنها
 original sinمل ــاي ـك ــل كــري ـس ـتــوفــر.
ّ
وتحدث سامر البرقاوي عن ضرورة
االق ـت ـبــاســات م ــن األدب ال ـعــاملــي في
دون أن
امل ـس ـل ـس ــات ال ـع ــرب ـي ــة مـ ــن ّ
ي ــدع ــو أح ـ ـ ـدًا ل ـت ـق ـل ـيــده .غ ـي ــر أنـ ـ ــه لــم
يـخــف استمتاعه بـمــا يـفـعــل ،مــؤكـدًا
ّ
أن ال ـج ـم ـهــور «ي ـن ـت ـظــر» أع ـمــالــه من
عام إلى آخر ،من دون أن يوجد شيء
يمنعه عن االستمرار في اقتباساته!
طبعًا ال ّ
يميز البرقاوي بني اإلفــادة
ّ
مـ ــن فـ ـك ــرة م ـع ــي ـن ــة وصـ ـن ــاع ــة مـ ــادة
مختلفة عنها جذريًا وهو ما يعرف
ب ــاالقـ ـتـ ـب ــاس ،والـ ـس ــرق ــة امل ــوص ــوف ــة
املـ ـ ـم ـ ــزوج ـ ــة ب ــاسـ ـ ّتـ ـخـ ـف ــاف م ــده ــش
واعتقاد خاطئ بأنه ال أحد سينتبه.
ً ّ
األك ـيــد فـعــا أن أحـ ـدًا لــن يتمكن من
ّ
إيقاف هذه الظاهرة ،طاملا أن شركات
اإلنتاج الهوليوودية لم تسمع حتى
اآلن ب ــأس ـم ــاء امل ـس ـل ـســات ّ الـعــربـيــة
امل ـط ـ ّـول ــة ال ـت ــي يـنـتـقــي صــنــاع ـهــا ما
يشتهون مــن مكتبات السينما من
دون إذن من أحد؟!
* «نــص يــوم» 20:00 :على «أم .بــي .سي.
دراما» ـ ـ ـ بعد نشرة األخبار املسائية على
«الجديد»
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«المغني» محمد منير
يغضب النوبيين
القاهرة ـ محمد عبد الرحمن
ّ
سيمر مسلسل «املغني»
على املستوى الفني،
مــرور الـكــرام فــي سجل محمد منير (الـصــورة)
ال ـح ــاف ــل .ال ـع ـمــل ب ـش ـكــل ع ـ ــام ،ل ــم ي ـنــل إع ـجــاب
نسبة كـبـيــرة مــن الـجـمـهــور امل ـصــري ،بــل حتى
ع ـشــاق «ال ـك ـي ـنــغ» ،لـكــن معظمهم لــم يـعـ ّـبــر عن
ذلــك عالنية تقديرًا للملك وصبرًا على هفواته
الفنية التي تكررت في السنوات األخيرة وإن لم
تؤثر على إرثه الفني الذي تراكم على مدى 30
ّ ّ
عامًا .السؤال الذي تكرر على ألسنة الكل تعلق
بالسبب الــذي دفــع منير إلــى االقـتـنــاع بتقديم
مسلسل يحكي سيرته ويظهر فيه بشخصيته
الحقيقية .ملاذا لم يقدمه كعمل وثائقي؟ وملاذا
باملهمة ملـخــرج كليبات ب ــارع هــو شريف
عهد
ّ
صبري لكنه معدوم الخبرة في إدارة الــدرامــا،
فيما تجربته السينمائية تقتصر على فيلم «7
ورقات كوتشينة» الذي غاب في ادراج النسيان؟
اإلشــادة الوحيدة التي حصل عليها املسلسل،
ّ
ارت ـب ـط ــت بــأغ ـن ـيــات م ـن ـيــر ،أي إن اإلي ـجــاب ـيــة
ال ــوح ـي ــدة ارت ـب ـطــت بـمـنـيــر «امل ـغ ـن ــي» ال منير
«املـ ـمـ ـث ــل» ،وإن ك ـ ــان هـ ـن ــاك م ــن ب ــن األبـ ـط ــال
َم ــن اج ـت ـهــد م ــن أج ــل ت ـقــديــم أف ـضــل م ــا ع ـنــده،
وخ ـص ــوص ــا ال ـش ــاب ــن م ـح ـمــد عـ ـ ــادل ومـحـمــد
ّ
مهران .لكن ضعف اإلقبال على املسلسل قلص
من فرص مالحظة الجمهور هذه اإليجابية .كل
ذلك سار في خط مستقل عن خط آخر ربما لم

يتوقف عنده صناع العمل أثناء اإلعداد للحلقة
ال ـخــام ـســة ال ـت ــي تـضـمـنــت ذك ــري ــات مـنـيــر عن
التهجير .املقصود هنا تهجير أهــالــي النوبة
من أراضيهم استعدادًا لبناء السد العالي في
بــدايــة الستينيات .قضية ال ي ــزال أهــل النوبة
ي ـطــال ـبــون بـحـلـهــا وب ـعــودت ـهــم إل ــى أراض ـي ـهــم
م ــرة أخ ــرى ،ويـعـتـبــرون مــا ج ــرى خـطــأ فــادحــا
مــن قبل جـمــال عبد الـنــاصــر .غير أن تفاصيل
الحلقة ج ــاءت بعكس مــا يشتهي الـنــوبـيــون.
وفــق الصحافي والـنــاقــد الـنــوبــي محمود أبو
بكر ،فإن التسطيح شاب املشاهد التي قدمها
مؤلفا املسلسل أحمد محيي ومحمد محمدي
عــن القضية الـتــي مــا زال ــت حــاضــرة فــي ذاكــرة
النوبيني .بدا مشهد التهجير كأنه كرنفال أو
ّ
رحلة نيلية ،بل إن املخرج استعان بموسيقى
ألغنية نوبية تستخدم عادة في األفــراح ال في
لحظات الـحــزن العميق الـتــي مــرت بالنوبيني
فــي ه ــذا املـشـهــد قـبــل نـحــو  60عــامــا .ويضيف
أبــو بـكــر« :رك ــز املـخــرج عــدسـتــه عـلــى مــا حمله
أح ــد األط ـفــال مــن م ـتــاع ،وه ــي ص ــورة الرئيس
ج ـم ــال ع ـب ــد ال ـن ــاص ــر الـ ـ ــذي ت ــم ال ـت ـه ـج ـيــر فــي
عهده» وهــو ما يخالف الحقيقة الراسخة في
ُ
ال ــذاك ــرة الـجـمـعـيــة الـنــوبـيــة ال ـتــي ظـلــت تـحـ ِـمــل
ف ــي ال ـغ ــال ــب ال ــرئ ـي ــس ع ـب ــدال ـن ــاص ــر ون ـظــامــه
ـدروس بشكل كاف،
مسؤولية التهجير غير املـ
ُ
وتداعياته االنسانية واملادية املكلفة ،حيث لم
يكتف نظامه بالتهجير وبـنــاء السد فحسب،
بــل تجاهل مطالب النوبيني فــي الـعــودة التي
كانت مضمونة بتعهدات رسمية تم النكوص
عـنـهــا الحـ ـق ــا» .ك ــام أب ــو ب ـكــر ت ـكــرر ف ــي مـئــات
الـتـعـلـيـقــات الـنــوبـيــة الـغــاضـبــة ال ـتــي اعـتـبــرت
مــا فعله منير فــي املسلسل بمثابة «نـكــوص»
عــن مــواقــف عــديــدة مــن املـطــرب الــذي غنى ضد
التهجير ،وطالب بأن تعود الجذور إلى أرضها
في أغنيته الشهيرة «منرضاش تهاجر الجذور
أرض ـه ــا» .الــافــت أن ــه لــم ي ـصــدر حـتــى اآلن أي
تعليق من محمد منير أو أسرة املسلسل على
هذه االنتقادات.
*«املغني»22:00 :يوميًا بتوقيت بيروت على «الحياة»
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«القيصر» :غلطة الشاطر بألف
حـسـنــا فـعــل املـمـثــل امل ـص ــري يــوســف الـشــريــف
حني اعتذر فورًا لذوي الضحايا الذين ظهرت
ص ــوره ــم ف ــي ال ـح ـل ـقــة ال ـس ــاب ـع ــة م ــن مـسـلـســل
«القيصر» (كتابة محمد ناير ،وإخ ــراج أحمد
ن ـ ــادر ج ـ ــال) ،ب ـعــدمــا أث ـ ــارت ال ــواق ـع ــة غـضــب
كثيرين من جهة ودهشة العاملني في الوسط
الفني من جهة أخــرى بسبب الوقوع في خطأ
مماثل.
بعيدًا عن قدراته كممثل ،وقصص مسلسالته
التي تدور جميعها في فلك الغموض واألكشن،
اش ـت ـهــرت أع ـم ــال ال ـشــريــف بــالــدقــة ف ــي تنفيذ
ّ
املشاهد الصعبة .غير أن غلطة الشاطر بألف،
كـمــا يـقــولــون .فـقــد تسبب اسـتـخــدام صــورتــن
ف ــي الـحـلـقــة ال ـثــامـنــة م ــن «ال ـق ـي ـصــر» ف ــي جــدل
كـبـيــر ع ـلــى م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل اإلج ـت ـمــاعــي ،ما
اض ـطــر بـطـلــه لـتـقــديــم أك ـثــر مــن اع ـت ــذار ،ســواء
ع ـبــر ح ـســابــه ال ـش ـخ ـصــي ع ـلــى تــوي ـتــر أو من
ً
مساء»
خالل مداخلة ضمن برنامج «العاشرة
ّ
املسلسل ُيعرض
على قناة «دري ــم» .علمًا بــأن ّ
حصريًا على «أون .تي .في .».ملخص ما حدث
ّ
أن أج ـهــزة فــي أح ــد املـشــاهــد كــانــت تستعرض
ّ
قتلوا في مطاردة مع رجال
صور تجار سالح
ّ
األم ــن ،لـكــن الـفــريــق الـفــنــي فــي الـعـمــل استعان
بـ ـص ــور جـ ــرى ال ـح ـص ــول ع ـل ـي ـ ّهــا ب ـب ـحــث غـيــر
دقـيــق على مـحـ ّـرك غــوغــل .أي إن ــه حـ ّـمــل صــورًا
ً
مساء»
اعتذر الشريف عبر تويتر وفي «العاشرة

لـجـثــث الـبـعــض مــن دون مـعــرفــة أص ــل وفصل
ّ
حكاية الــوفــاة ،ليفاجأ املتابعون ب ــأن أحدهم
مــن ضـحــايــا الـعــاصـفــة الـثـلـجـيــة ال ـتــي ضربت
جـبــل ســانــت كــاتــريــن قـبــل عــامــن وأدت لــوفــاة
كثيرين حــن فشلت ق ـ ّـوات اإلن ـقــاذ فــي العثور
عليهم أحياء .أمــا الجثة الثانية ،فكانت ألحد
ضحايا عملية فــض اعتصام «راب ـعــة» فــي آب
زوجة الضحية
ّ(أغسطس) في عام  .2013كتبت ّ
أن زوجها لم يكن ّفي االعتصامّ ،وإنما صودف
مروره في وقت فضه ،متهمة صناع «القيصر»
بـ «إعادة األوجاع» إليها وإلى أسرتها مجددًا.
وبـعــدمــا تــوالــت ال ـع ـبــارات الـغــاضـبــة مــن ذوي
ال ـض ـح ـي ـتــن ،ون ـق ـل ـت ـهــا املـ ــواقـ ــع اإلل ـك ـتــرون ـيــة
ّ
عـلــى ال ـف ــور ،خ ــرج يــوســف ال ّـشــريــف لـيــؤكــد أن
ال ـخ ـطــأ «غ ـيــر م ـق ـص ــود» ،وأن ـ ــه وف ــري ــق الـعـمــل
ّ
ّ
تتكرر
سيمنتجون الحلقة مــرة أخــرى ،لكي ال ّ
اللقطة لــدى إعــادة الحلقة ،ومشيرًا إلــى أنــه لم
يكن يرغب في أن يسيء مسلسله ألي شخص،
ّ
وأنه مستعد لوقف العمل في سبيل عدم تكرار
ذل ــك .ف ــي غ ـضــون ذل ـ ّـك ،ات ـهــم بـعـضـهــم الـفــريــق
التقني بالتقصير ،ألن ــه يـفـتــرض بــه فــي مثل
هذه الحاالت التقاط صور خاصة الستخدامها
في املسلسل وعدم اللجوء لألرشيف.
تدور أحداث املسلسل في أروقة عالم املنظمات
اإلرهــابـيــة وتـ ّـجــار الـســاح مــن خــال شخصية
«الـقـيـصــر» (يــوســف الـشــريــف) الـغــامــض الــذي
ال يستطيع أحــد معرفة معلومات تخصه أو
تــاري ـخــه ق ـبــل إل ـق ــاء ال ـق ـبــض ع ـل ـيــه ،لـتـتـســابــق
األجـهــزة األمنية واملنظمات اإلرهــابـيــة ملعرفة
ـواز ،يـظـهــر دور منظمة
تــاري ـخــه .عـلــى خــط م ـ ـ ٍ
حـقــوقـيــة ت ـحــاول هــي األخـ ــرى كـشــف تــاريـخــه.
يـعـتـمــد امل ـس ـل ـســل ع ـلــى أج ـ ــواء م ــن ال ـغ ـمــوض
والتشويق واألكـشــن .وهــو فكرة الشريف ،من
بطولة ريهام عبد الغفور ،وخالد زكي ،وأحمد
سـعـيــد عـبــد ال ـغ ـنــي ،وطـ ــارق ال ـن ـهــري ،وأحـمــد
حالوة .
*«القيصر» :يوميًا ـ  20:00على «أون تي .في».
محمد...
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سوريا

مشهد ميداني

ُ
الجيش والحلفاء يسقطون «غزوة الحاضر» في حلب
ي ــوم عـصـيــب م ـ ّـر عـلــى الـجـيــش ال ـسـ ّـوري
وحـلـفــائــه أم ــس .عملية واس ـعــة شنها
تنظيم «القاعدة» وإخوانه في ريف حلب
الجنوبي هــدفــت إلــى بـلــوغ بـلــدة الحاضر
االستراتيجية ،لكن مع بزوغ الفجر استعاد
المدافعون كافة النقاط التي خسروها
جبهات ًريــف حلب الجنوبي ما زالت
مـحـكــومــة بلعبة ال ـكـ ّـر وال ـف ـ ّـر ،فــي ظل
الـ ـت ــداخ ــات ال ـس ـيــاسـ ّـيــة ال ـت ــي حــالــت
َ
الجيش السوري
حتى اآلن
دون فتح َ
ّ
عملية واسـعــة النطاق على
وحلفائه
ه ــذا املـ ـح ــور ،رغ ــم اك ـت ـمــال املـعـطـيــات
املـ ـ ــوات ـ ـ ـيـ ـ ــة .وفـ ـ ـ ــي ان ـ ـت ـ ـظـ ــار «الـ ـ ـض ـ ــوء
ّ
األخ ـ ـض ـ ــر» ،يـ ـب ــدو أن اس ـتــرات ـي ـج ـيــة
ال ـج ـيــش وح ـل ـفــائــه ت ـقــوم ف ــي املــرحـلــة

موسكو 25 :ألف
«مشارك في العمليات»
في سوريا
أعلنــت وزارة الدفــاع الروســية أن صفــة
«مشــارك فــي العمليــات القتاليــة» ســتمنح
لنحــو خمســة وعشــرين ألــف مواطــن ،بنـ ًـاء
علــى مشــروع قانــون قدمتــه الحكومــة
وأقـ ّـره مجلــس الدومــا ،أمــس ،ملنــح هــذه
الصفــة للمواطنــن الذيــن شــاركوا فــي
العمليــة العســكرية فــي ســوريا .وسيشــمل
القانــون الجديــد جميــع مــن شــارك فــي
العمليــة داخــل ســوريا ،اعتبــارًا مــن 30
أيلــول /ســبتمبر عــام  .2015وســيحصل
املشــمولون فــي القانــون علــى تســهيالت
ومعونــات اجتماعيــة محــددة فــي القانــون.
وجــاء فــي املذكــرة املرفقــة مــع مشــروع
القانــون ،أن الحكومــة ســتخصص نحــو
 968مليــون روبــل فــي عــام  2016لتغطيــة
قيمــة تلــك املســاعدات.
(األخبار ،روسيا اليوم)

الــراهـنــة عـلــى امـتـصــاص أي هجمات
تستهدف مناطق السيطرة في الريف
ال ـج ـن ــوب ــي ،ع ـب ــر ت ـن ـف ـيــذ ان ـس ـحــابــات
م ــن ب ـعــض ال ـن ـقــاط ومـ ـع ــاودة ال ـت ـقـ ّـدم
إل ـي ـهــا ب ـعــد ف ـســح ّامل ـج ــال أ ّمـ ــام ســاح
الـجــو لتنفيذ تــدخــات مكثفة .ضمن
ه ــذا اإلطـ ــار ،ع ــاود الـجـيــش والحلفاء
ـاط
ن ـ ـهـ ــار أم ـ ــس الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة عـ ـل ــى نـ ـق ـ ٍ
عـ ـ ّـدة ع ـلــى م ـحــور «خ ـل ـصــة – زي ـتــان»
ك ــان قــد انـسـحــب مـنـهــا ف ـج ـرًا .وكــانــت
«جبهة النصرة» وحلفاؤها «الحزب
اإلسالمي التركستاني» ّ ومجموعات
«جـ ّـي ــش ّال ـف ـت ــح» ق ــد ش ــن ــوا هـجـمــات
ٌ
ّ
انتحارية أدت
عمليات
مكثفة دشنتها
ليل ّأول من أمس إلى انسحاب الجيش
وحلفائه من بلدة زيتان (جنوب شرق
الزربة) بعد اشتباكات عنيفة .وتزامن
َه ــذا الـهـجــوم مــع آخ ــر اسـتـهــدف بلدة
خـلـصــة (ش ـمــال غ ــرب ال ــزرب ــة) ،وثــالــث
ن ـح ــو بـ ـل ــدة ب ــرن ــة (ج ـ ـنـ ــوب الـ ــزربـ ــة).
فيما كــان الهدف التالي حسب خطط
ّ
ّ
ـوم م ــرك ــز عـلــى
«الـ ـنـ ـص ــرة» شـ ــن هـ ـج ـ ٍ
ت ـمــركــزات الـجـيــش فــي بـلــدة الحاضر
االس ـت ــرات ـي ـج ـ ّـي ــة ،ف ــي إحـ ـي ــاء لـخـطــط
ق ــدي ـم ــة ت ـط ـم ــح إل ـ ــى ال ـس ـي ـط ــرة عـلــى
ن ـق ــاط اس ـتــرات ـي ـجـ ّـيــة عـ ـ ّـدة ف ــي الــريــف
ّ
الـجـنــوبــي («األخ ـ ـبـ ــار» .)2868 ،وأك ــد
م ـصــدر م ـيــدانــي سـ ــوري ل ــ«األخ ـب ــار»
ّ
ّ
أن «ال ـج ـي ــش وال ـح ـل ـف ــاء ت ـمــك ـنــوا من
اس ـت ـعــادة كــل الـنـقــاط الـتــي انسحبوا
ّ
تكتيكيًا لــوقــت قصير ،وكـ ّـبــدوا
منها
اإلرهابيني خسائر فادحة».
ّ
وف ــي ال ـس ـيــاق ،أك ــد قــائــد م ـيــدانــي من
«غ ــرف ــة ع ـم ـل ـيــات ح ـل ــب» أن م ــا جــرى
«يـ ــؤكـ ــد ج ــاه ــزي ــة ال ـج ـي ــش الـ ـس ــوري
وح ـل ـفــائــه ل ـصــد وإفـ ـش ــال اي اع ـت ــداء
تفكر فيه هــذه املجموعات اإلرهابية
التي تستغل الهدنة املعلنة وتنتهكها
ب ـش ـك ــل دائ ـ ــم ومـ ـسـ ـتـ ـم ــر» ،مـسـتـغــربــا
«حفلة الكذب التي يقودها السعودي
عبد الله املحيسني أمام الرأي العام».
وقـ ـت ــل فـ ــي خ ـ ــال االشـ ـتـ ـب ــاك ــات عـلــى
ج ـب ـه ــة خـ ـلـ ـص ــة ،املـ ـ ـس ـ ــؤول املـ ـي ــدان ــي
ف ــي «الـ ـنـ ـص ــرة» «أب ـ ــو ي ـح ـيــى ت ـق ــاد»،
وال ـق ـي ــادي ف ــي «فـيـلــق ال ـش ــام» املــدعــو
«بالل الواو».
وفــي ريــف الــاذقـيــة الـشـمــالــي ،واصــل
الـجـيــش ال ـســوري تـقـ ّـدمــه فــي املناطق

سيطرت «قسد» على  1000كلم مربع في ريف منبج (أ ف ب)
األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة ال ـ ــواقـ ـ ـع ـ ــة ت ـ ـحـ ــت س ـي ـط ــرة
املـسـلـحــن ف ــي جـبــل ال ـتــرك ـمــان ،حيث
س ـي ـط ــر ع ـل ــى مـ ــزرعـ ــة ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة .وف ــي
منطقة آراك على طريق تدمر ـ السخنة
في ريف حمص الشرقي ،سيطر على
تلة السيرياتيل وتالل محيطة عدة.
في سياق آخــر ،أعلنت «قــوات سوريا
الديموقراطية» سيطرتها على 1000
كيلومتر مربع في ريــف مدينة منبج
ف ــي ريـ ــف ح ـل ــب الـ ـش ــرق ــي .ومـ ــا زال ــت
الـقــوات تحاصر مدينة منبج دون أن
تحاول اقتحامها منذ أيام.
وفي دير الوزر ،جرت اشتباكات عنيفة
جدًا في محيط املطار العسكري ،حيث
ي ـس ـت ـه ــدف ت ـن ـظ ـيــم «داع ـ ـ ـ ــش» امل ـط ــار
ّ
بـقــذائــف املــدفـعـيــة الثقيلة ،كــذلــك شــن
هجومًا على جبل الثردة في محاولة
م ـنــه الس ـت ـع ــادة م ــا خ ـســره ف ــي األي ــام
املـ ــاض ـ ـيـ ــة ،ب ـي ـن ـم ــا شـ ـن ــت الـ ـط ــائ ــرات

ال ـحــرب ـيــة غ ـ ــارات ع ـلــى مـحـيــط امل ـطــار
ونقاط االشتباكات.
إل ــى ذل ــك ،اغ ـتــال مـجـهــولــون فــي قرية
رت ــن فــي ري ــف ادل ــب الـجـنــوبــي طعان
فــاعــور ،وهــو ّ
يعد أحــد أمهر القناصة
ف ــي «ف ـي ـلــق ال ـ ـشـ ــام» ،ب ـعــد اس ـت ـهــدافــه
بــالــرصــاص بعد خــروجــه مــن مسجد.
كذلك ،قتل أحد املسؤولني العسكريني

اشتباكات عنيفة
في محيط مطار دير
الزور العسكري

ّ
ف ــي «جـبـهــة ال ـن ـص ــرة» ،امل ـلــقــب ب ــ«أبــو
ع ـلــي امل ـه ــاج ــري ــن» ف ــي ان ـف ـجــار وســط
مدينة ادلب.
فــي سـيــاق آخ ــر ،أعـلـنــت وزارة الــدفــاع
الــروس ـيــة أن  148ب ـلــدة انـضـمــت إلــى
ن ـظــام ال ـهــدنــة ب ـعــد تــوق ـيــع ات ـف ــاق مع
م ـم ـث ـل ــن ع ـ ــن بـ ـل ــدت ــن ف ـ ــي م ـحــاف ـظــة
حمص .وأش ــار بيان صــادر عــن مركز
املـصــالـحــة الــروســي فــي حميميم إلــى
مواصلة املفاوضات بشأن االنضمام
إل ــى نـظــام الـهــدنــة مــع ق ــادة ميدانيني
م ــن املـ ـع ــارض ــة ف ــي م ـح ــاف ـظ ــات ري ــف
دمشق وحمص والقنيطرة .وبحسب
الـعـسـكــريــن ال ـ ــروس ،ف ــإن  60جماعة
مسلحة أعلنت تمسكها بشروط وقف
القتال .وأضــاف البيان أن العسكريني
الــروس لم يسجلوا أي انتهاك لنظام
الـهــدنــة داخ ــل منطقة داريـ ــا فــي ريــف
دمشق.

العالم

ّ
وفد الرياض يصعد ...و«أنصار الله» تؤكد استمرار المفاوضات
ع ــاد فــريــق ال ــري ــاض فــي الـمـحــادثــات
بعد
اليمنية إلى لغة التهديد والوعيدّ ،
تخلي األمم المتحدة عن «خريطة الحل»
التي كانت تتضمن مكاسب له ،مقابل
تأكيد «أنصار الله» استمرار مفاوضاتها
مع السعودية على ِحدة
الكويت ــ علي جاحز
ف ـي ـمــا ت ـس ـت ـمــر ال ـج ـل ـس ــات امل ـش ـتــركــة
وال ـن ـقــاشــات عـلــى طــاولــة امل ـحــادثــات
اليمنية ،برزت خالل الساعات األربع
والـعـشــريــن املــاضـيــة مــؤشــرات مهمة
فـ ــي خـ ـط ــاب ف ــري ــق ال ـ ــري ـ ــاض ،ت ـهــدد
نـ ـج ــاح املـ ـح ــادث ــات أو اس ـت ـم ــراره ــا.
فغداة املوقف الذي أبداه وفد صنعاء
ّ
ف ــي ال ـكــويــت ت ـج ــاه «خــري ـطــة ال ـح ــل»
الـ ـت ــي ك ـ ــان يـ ـن ــوي امل ـب ـع ــوث ال ــدول ــي
إسماعيل ولد الشيخ طرحها ،انقلب
املشهد «املحتفي» خليجيًا باقتراب
الحل ،إثــر بــروز مواقف جديدة لوفد
الــريــاض تتضمن رفــض أي حـلــول ال
تلزم الطرف اآلخر باالستسالم.

ان ـق ــاب املـش ـهــد خ ــال س ــاع ــات ،جــاء
ب ـعــد س ـحــب ورقـ ــة ول ــد ال ـش ـيــخ الـتــي
ً
ك ــان ــت ت ـح ـم ــل فـ ــي ط ـ ّـي ــاتـ ـه ــا حـ ـل ــوال
ملصلحة وف ــد ال ــري ــاض .وف ــي حديث
م ــع ال ـص ـحــاف ـيــن ف ــي ال ـك ــوي ــت ،جــدد
رئـ ـي ــس وف ـ ــد «أن ـ ـصـ ــار الـ ـل ــه» مـحـمــد
ع ـب ــد ال ـ ـسـ ــام ،ال ـت ــأك ـي ــد أن أي ورق ــة
ّ
ح ــل س ــوف تـصــدر وال تـلـبــي مطالب
ال ـش ـعــب بـسـلـطــة تــواف ـق ـيــة (مــؤسـســة
الرئاسة والحكومة ولجنة عسكرية
وأمـ ـنـ ـي ــة) ب ـم ـه ـمــات م ـت ــواف ــق عـلـيـهــا
ّ
وتنص
وبشخصيات متوافق عليها
على إنهاء الحرب والحصار ،ستكون
م ــرف ــوض ــة .وأض ـ ـ ــاف« :ن ـح ــن نـطــالــب
بالضغط على الطرف اآلخر للخروج
بـحــل شــامــل ولـيــس تــرقـيـعـ ّـيــا ...نحن
ً
نريد حال سياسيًا وأمنيًا وعسكريًا
واق ـت ـص ــادي ــا وان ـس ــان ـي ــا» ،م ــؤك ـدًا أن
النقاشات باتت واضحة بالنسبة إلى
األمم املتحدة.
وب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة إل ـ ــى خ ـل ـف ـي ــات امل ــوق ــف
ال ــذي أصـ ــدره وف ــد صـنـعــاء اسـتـبــاقــا
ل ــورق ــة ولـ ــد ال ـش ـيــخ ح ــن أكـ ــد أنـ ــه ال
ق ـبــول ب ــإم ــاءات أو ض ـغــوط ،أوضــح
عـبــد ال ـســام أن ــه بـعــدمــا سـمــع الــوفــد
فــي األي ــام األخـيــرة مــن األم ــم املتحدة
الـلـغــة نفسها ال ـتــي سمعها قـبــل 50
يــومــا (ت ــاري ــخ ب ــدء امل ـف ــاوض ــات) جــاء

البيان كضرورة ،مشيرًا إلى أنه أزعج
ال ـطــرف ًاآلخـ ــر .وأك ــد أن الـبـيــان أثمر
مــراج ـعــة ل ـطــرح ال ــورق ــة مــن قـبــل ولــد
ّ
الشيخ ،الفتًا إلى أن من املمكن نقاش
أي مقترح على الطاولة ،لكن ال إعالنه
من دون موافقة األطراف.
عـ ـل ــى الـ ـضـ ـف ــة األخـ ـ ـ ـ ــرى ،أطـ ـل ــق عـبــد
امل ـل ــك امل ـخ ــاف ــي ت ـص ــري ـح ــات أوح ــت
ـدم،
أن املـ ـف ــاوض ــات ل ــم ت ـح ــرز أي ت ـق ـ ٍ
حــن أعـلــن رفـضــه أي تسوية ال تلزم
«االنقالبيني» بتسليم السالح وإعادة
م ــؤسـ ـس ــات الـ ــدولـ ــة ق ـب ــل أي حــديــث
عــن تــوافــق .وفــي مقابلة تلفزيونية،
ج ـ ــدد املـ ـخ ــاف ــي ت ــأك ـي ــد أن ـ ــه «ال حــل
خـ ــارج تـسـلـيــم الـ ـس ــاح» ،مـعـتـبـرًا أن
وفــد صنعاء جــاء إلــى الكويت بهدف
«شرعنة االنـقــاب وتقاسم الحكومة
م ــع ال ـح ـكــومــة ال ـش ــرع ـي ــة» .وأض ـ ــاف:
«نحن ندور في حلقة مفرغة ،والطرف
اآلخ ــر يــريــد أن يـكــون الـحــل مناصفة
للجنة الـعـسـكــريــة ،وه ــذا يـعـنــي نقل
الصراع إلى اللجنة العسكرية».
وفيما أكد عبد السالم أن املأمول من
امل ـش ــاورات هــو ال ـخــروج بحل يراعي
مطالب الطرفني ومخاوفهما ،أفصح
امل ـخ ــاف ــي ع ــن أن م ـج ــيء فــري ـقــه إلــى
الكويت يرمي إلى «فضح االنقالبيني
أم ـ ــام امل ـج ـت ـمــع الـ ــدولـ ــي» ،كــاش ـفــا أن

المخالفي :إسقاط
االنقالب بالقوة
ال يزال خيارًا قائمًا

«إس ـقــاط االن ـقــاب بــالـقــوة» خـيــار ما
زال قائمًا ومستمرًا .وقــال املخالفي:
«ه ــذه الجماعة إذا لــم َ
تنصع سلمًا،
فعلى املجتمع الدولي أن يستمر في
إخضاعها بالقوة».
ب ــدوره ،وبالنبرة االنفعالية نفسها،
قــال عضو الوفد االستشاري املرافق
ل ــوف ــد الـ ـ ــريـ ـ ــاض ،ع ـس ـك ــر زع ـ ـيـ ــل ،إن
«الـحــوثـيــن يــريــدون تضييع الــوقــت
ب ـ ــاملـ ـ ـش ـ ــاورات ل ـل ـت ـق ــدم ع ـل ــى األرض
ويطالبون بالشراكة قبل أي اتفاق».
وأض ـ ـ ـ ــاف عـ ـب ــر مـ ــوقـ ــع «تـ ــوي ـ ـتـ ــر» أن
«الوفد الحكومي لم يصل معهم إلى
أي ات ـفــاق بــامل ـفــاوضــات» ،فــي إش ــارة
واضحة إلى االمتعاض من التطورات
ُ
األخيرة التي تبعد مسار املشاورات
ّ
عما كان مرادًا له .ورأى زعيل ،املقرب

م ــن الـ ـل ــواء ع ـلــي مـحـســن األحـ ـم ــر ،أن
«ت ـخــديــر ال ـش ـعــب الـيـمـنــي والـجـيــش
واملقاومة بقضية املـشــاورات أمــر في
غاية الخطورة» ،وتوجه إلى التحالف
ّ
ً
بـنـبــرة تـحــذيــريــة ق ــائ ــا« :عـلـيـهــم أل
ينتظرونا حتى نصل مع الحوثيني
إلى اتفاق»ّ .
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،مل ـ ـ ــح عـ ـب ــد الـ ـ ـس ـ ــام إل ــى
اس ـت ـم ــرار امل ـف ــاوض ــات امل ـب ــاش ــرة مع
السعودية .وفي سياق ّ
رده على سؤال
يتعلق بالسقف الزمني للمحادثات،
قال إن فريقه على استعداد ملواصلة
ال ـل ـق ــاءات وال ـن ـق ــاش ــات م ــع األط ـ ــراف
امل ـع ـن ـيــة وم ــع ال ـس ـف ــراء ف ــي ال ـكــويــت،
مؤكدًا أن ذلك يأتي في سياق حرص
«أن ـ ّصــار ال ـلــه» عـلــى ال ـخــروج بحلول
تجنب الشعب اليمني ويالت الحرب
والحصار ،وهو ما ال يبدو منسجمًا
م ــع رؤي ـ ــة الـ ـط ــرف اآلخ ـ ــر ال ـ ــذي حــدد
س ـق ـف ــا زمـ ـنـ ـي ــا ،ع ـ ّـب ــر ع ـن ــه امل ـخ ــاف ــي
بالقول« :أعتقد أننا نحتاج أسبوعًا
ف ــي ال ـك ــوي ــت ،ول ـي ــس ن ـحــن ف ـق ــط ،بل
سـ ـف ــراء دول  18أي ـض ــا سـيـلـمـلـمــون
ـرى مراقبون أن السقف
أوراقـهــم» .ويـ ّ
الــزم ـنــي ال ــذي مل ــح امل ـخــافــي إل ـيــه قد
يقرأ من زاوية ارتباطه بنتائج زيارة
ولي ّ
ّ
ولي العهد السعودي محمد بن
سلمان الواليات املتحدة.
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«جيش خالد بن الوليد»:
وجه «داعش» الجديد في الجبهة الجنوبية
ّ
توقعات
وسط ُ
«النصرة» بقرب «إستئصال
لواء شهداء اليرموك»
في الجنوب السوري ،أبصر
«جيش خالد َبن الوليد»
النور ،بعد َسك ِن
المتهمين بمبايعة
أبو بكر البغدادي تحت
سقف واحد .كل ذلك
ٍ
على مرأى واشنطن ،التي
أضافت «شهداء اليرموك»
على ّ الئحتها اإلرهابية،
وتوقعات ّ
محلية ّبأيام
ٍ
«سوداء» مقبلة
نور أيوب
لم تخمد نار «اإلقتتال الجهادي» في
الـجـنــوب ال ـســوري فــي األشـهــر الثالثة
ُ
امل ــاض ـي ــة .ل ــم ت ـح ـســم «حـ ــرب اإلل ـغ ــاء»
املعلنة بني قطبي «الجهاد الشامي»،
«ت ـن ـظ ـيــم الـ ـق ــاع ــدة ف ــي بـ ــاد الـ ـش ــام –
جبهة الـنـصــرة» وأخــوات ـهــا مــن جهة،
وتنظيم «داع ــش» ومبايعيه من جهة
أخرى ،في درعا وريفها.
ح ـي ـن ـمــا وصـ ــل الـ ـقـ ـي ــادي «الـ ـق ــاع ــدي»
أب ــو مــاريــة الـقـحـطــانــي ،إل ــى الـجـنــوب،
آت ـيــا م ــن الـجـبـهــة ال ـشــرق ـيــة ،منتصف
 ،2014تـ ـص ـ ّـدر امل ـش ـه ــد الـ ـخ ــاف بــن
الـجـمــاعــات «ال ـج ـهــاديــة» ،وخـصــوصــا
ّ
تصديه ملواجهة «خوارج الجنوب»
مع
ّ
ّ
ـ«غزوات» ُعدة ضدهم .ورغم
وقيادته ل
ٍ
اإلعـ ــان ال ــدائ ــم ع ــن قـ ـ ّـرب «اسـتـئـصــال
ال ـخ ــوارج» ،إال أن امل ــؤش ــرات امليدانية
ّ
تــؤكــد أن أن ـصــار «داع ـ ــش» يمسكون،
أحـ ـي ــان ــا ،ب ــزم ــام املـ ـ ـب ـ ــادرة ،رغـ ــم أن ـهــم
ـار خــانــق،
يـقـبـعــون ت ـحــت وطـ ــأة ح ـص ـ ٍ
فــي مناطق سيطرتهم فــي ريــف درعــا

الغربي ،وتحديدًا في منطقة عني ذكر،
ومحيطها.
جــولــة اإلق ـت ـتــال ،مــا قـبــل األخ ـيــرة (فــي
ـاج بني
آذار املــاضــي) ،أفضت إلــى انــدمـ ٍ
«شـ ـه ــداء الـ ـي ــرم ــوك» و«ح ــرك ــة املـثـنــى
اإلس ــام ـي ــة» .يــومـهــا ،أص ــدر «املـثـنــى»
اندماجه الكامل في صفوف
بيانًا أعلن
ّ
«ال ـيــرمــوك» .لكنها بقيت «إشــاعــات»،
وخ ـص ــوص ــا م ــع ن ـفــي ص ـحــة ال ـب ـيــان،
وصمت «شهداء اليرموك».
ّ
ّ
مجرد تكهنات
ظلت شائعة اإلندماج
ع ـنــد مـعـظــم ال ـج ـنــوب ـيــن ،وم ــع جــولــة
ّ
«اإلقـ ـتـ ـت ــال» ال ـح ــال ـي ــة ،خـ ــط «داع ـ ــش»
ً
ف ـص ــا ج ــديـ ـدًا ف ــي رواي ـ ـ ــة «اإلل ـ ـغـ ــاء»،
ب ــإع ــان وك ــال ــة «أع ـ ـمـ ــاق» اإلخ ـب ــاري ــة،
إحــدى أذرعــه اإلعالمية« ،جيش خالد
ّ
املسمى الجديد الندماج
بــن الــولـيــد»،
الفصائل املبايعة لـ«أمير املؤمنني».
«سـ ّـرًا» ،فإن
وإن كان االندماج قد وقع ِ
ـان واش ـن ـطــن
إفـ ـش ــاءه ت ــزام ــن م ــع إع ـ ـ ً
«ش ـه ــداء ال ـيــرمــوك جـمــاعــة إرهــاب ـيــة».
هنا ،جــاء ّ
ّ
ـ«التوحد
رد «الجهاديني» ب
ورص ال ـص ـفــوف» .فـخــرجــت «أع ـمــاق»
ـان ق ــال ــت ف ـي ــه إن «لـ ـ ـ ــواء ش ـه ــداء
بـ ـبـ ـي ـ ٍ
ال ـيــرم ــوك ،وح ــركــة املـثـنــى اإلســام ـيــة،
وج ـمــاعــة امل ـجــاهــديــن ،املـنـتـشــريــن في
حوض اليرموك ،عند املثلث الحدودي
بـ ـ ــن سـ ـ ــوريـ ـ ــا واألردن والـ ـ ـ ـج ـ ـ ــوالن،
قاموا باالندماج الكامل فيما بينهم،
وتـشـكـيــل فـصـيــل جــديــد تـحــت مسمى
جيش خالد بن الوليد».
وأوضـحــت «أع ـمــاق» أن سبب اإلعــان
الـ ـج ــدي ــد – الـ ـق ــدي ــم «يـ ــأتـ ــي ل ـتــوح ـيــد
ال ـص ـفــوف ،وحـشــد ال ـق ــوى ،مــرافـقــا مع
إدراج ال ــوالي ــات املـتـحــدة ل ــواء شـهــداء
ً
اليرموك على الئحة اإلرهاب» ،مشيرة
إلـ ــى أن «ال ـت ـش ـك ـيــل ال ـج ــدي ــد يـسـيـطــر
حــالـيــا عـلــى ب ـلــدات ال ـش ـجــرة ،وجـمـلــة،
ونافعة ،إضافة لقرى حوض اليرموك،
في ريف درعا الغربي».
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ق ــال ــت م ـص ــادر مـيــدانـيــة،
لـ ـ ــ«األخـ ـ ـب ـ ــار» ،إن «خـ ـمـ ـس ــة ف ـصــائــل
ّ
شـ ــك ـ ـلـ ــت ج ـ ـيـ ــش خ ـ ــال ـ ــد بـ ـ ــن الـ ــول ـ ـيـ ــد،
وه ــي لـ ــواء ش ـه ــداء ال ـي ــرم ــوك ،وحــركــة
املـثـنــى اإلســام ـيــة ،وفــرقــة حـمــزة أســد
الـ ـل ــه الـ ـغ ــال ــب ،وجـ ـم ــاع ــة امل ـج ــاه ــدي ــن

ً
وتـجـمــع أن ـصــار األق ـص ــى» ،الف ـتــة إلــى
أنـهــا «جميعها وقـعــت فــي مــواجـهــات
مباشرة مع فصائل الثوار في الجنوب
ال ـ ـسـ ــوري ،الت ـب ــاع ـه ــا ال ـف ـك ــر امل ـت ـطــرف
وأسلوب تنظيم الدولة».
وبـحـســب مـصــدر «ج ـه ــادي» جـنــوبــي،
فــإن «الـبـيـعــة» انتقلت إلــى الـقــائــد أبو
عثمان اإلدلبي (الشامي) ،الذي وصل
منذ فـتــر ٍة وجـيــزة إلــى منطقة حوض
اليرموك ،آتيًا من ريف حلب الشمالي،
كمبعوث من قيادة «داعش» ،فيما قال
ٍ
مصدر آخر إن «قرار تعيني أبو عثمان
الشامي جاء بأوامر مباشرة من زعيم
التنظيم ،أبــو بكر ال ـب ـغــدادي» .وأشــار
املصدر إلى أن «جيش خالد بن الوليد
فصائله
هو فرع رئيسي للتنظيم ،لكن
ً
الثالثة أخفت انتماءاتها مــرارًا ،خوفا
من االستهداف الدولي».
مصدر ثالث ،لفت إلى أن األمير السابق،
لـ«شهداء اليرموك» ،السعودي أبو عبد

بويع أبو عثمان
اإلدلبي ،الواصل من
ريف حلب ،أميرًا
على «الجيش»
الله مدني ،غــادر إلى الرقة ،قبل تعيني
ال ـشــام ــي ،رغ ــم أن األول اسـتـلــم قـيــادة
«شهداء اليرموك» لحوالى ثالثة أشهر.
وأضـ ـ ــاف أن «تـ ـع ــداد ج ـيــش خ ــال ــد بن
الــولـيــد ال يـتـجــاوز الخمسمئة مقاتل،
في كافة مناطق سيطرتهم» ،مشيرًا إلى
أنهم «ينقسمون على أربعة قطاعات،
وبينهم عدد كبير من الجرحى».
وأص ـ ــدرت ق ـي ــادة «ال ـج ـي ــش» الـجــديــد
وث ـي ـق ــة داخـ ـلـ ـي ــة ،أوض ـ ـحـ ــت ف ـي ـه ــا أن
«ق ــاط ــع ح ـ ــوض ال ـ ـيـ ــرمـ ــوك» ،سـيـغـ ّـيــر
مـسـمــى «م ـقــر  »105إل ــى «األن ــدل ــس»،
على أن يقفل «مقر  ،»106بشكل نهائي.

ّ
وأكـ ـ ــدت الــوث ـي ـقــة ع ـلــى أن مـســؤولـيــة
«مـقــر األنــدلــس» (األم ــن الــداخـلــي) هي
«الـتـصــدي مل ـحــاوالت الـغــدر والخيانة
من قبل املرتدين (فصائل املعارضة)...
وس ـي ـكــون مـنـطـلــق عـمـلــه هــو املحكمة
اإلس ــامـ ـي ــة» .أمـ ــا امل ـ ـقـ ـ ّـران فـيـعـتـبــران
مراكز أمنية تابعة لـ«شهداء اليرموك»،
وكانا غرفة عمليات مواجهة الفصائل
املسلحة ،األخرى ،في محافظة درعا.
وع ـل ــى امل ـق ـل ــب اآلخ ـ ـ ــر ،فـ ــإن ال ـف ـصــائــل
املـسـلـحــة ،املـشـغــولــة حــالـيــا ف ــي تـكــرار
ت ـجــرب ـت ـهــا ال ـف ــاش ـل ــة ل ــ«ج ـي ــش الـفـتــح
_ ال ـج ـنــوب» ،ب ــإع ــادة تــرتـيــب وهيكلة
ج ـ ـس ـ ـمـ ــه الـ ـتـ ـنـ ـظـ ـيـ ـم ــي ف ـ ـ ــي املـ ـنـ ـطـ ـق ــة
الجنوبية ،وجدت نفسها مجبرة على
ه ــذا الـخـيــار لـسـبـبــن ،بحسب مصدر
ميداني.
ّ
وأك ـ ـ ــد املـ ـص ــدر أن ال ـس ـب ــب األول هــو
الـ ـش ــروع ف ــي «وح ـ ــدة الـ ـص ــف» وســط
إع ــان مــرتـقــب لــ«نـفـيــر» ضــد الجيش
الـ ـس ــوري ،امل ـت ــواج ــد ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،أمــا
ال ـس ـب ــب ال ـث ــان ــي ف ـه ــو «الـ ـقـ ـض ــاء عـلــى
ال ـخــوارج ،بعد أن ّ
تجمعوا وتهيكلوا
ُ
ّ
ف ــي فـصـيــل واح ـ ـ ــد» .وه ــو م ــا ي ـفــســره
املصدر ألمر العمليات ،الذي صدر في
األيــام املاضية ،فتجددت اإلشتباكات
بني «جيش خالد بن الوليد» من جهة،

وتشكيالت الجبهة الجنوبية و«حركة
أح ـ ــرار الـ ـش ــام» م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،بعد
ركود شهده حوض اليرموك.
مصدر ّ
مقرب من «النصرة» يستشرف
األيام املقبلة .يرى أنها ستضع منطقة
حـ ـ ــوض ال ـ ـيـ ــرمـ ــوك أمـ ـ ــام «مـ ـجـ ـه ــول»،
خـ ـص ــوص ــا مـ ــع مـ ـعـ ـل ــوم ــات ت ـف ـي ــد أن
«إع ــان ــا رسـمـيــا قــريـبــا جـ ـدًا سيصدر
لـجـيــش خ ــال ــد ب ــن ال ــول ـي ــد ي ـبــايــع فيه
تنظيم الدولة» .يضيف املصدر ان ذلك
«ق ــد يـعـنــي دخـ ــول ط ــائ ــرات الـتـحــالــف
ً
إلى الساحة الجنوبية ،ما ّ
يعد تحوال
كـبـيـرًا فــي سـيــر امل ـعــركــة» ،مـشـيـرًا إلــى
إمكانية «انسحاب النصرة من املعركة
ع ـلــى غ ـ ــرار م ــا ح ـصــل ف ــي ريـ ــف حلب
ال ـش ـم ــال ــي (إب ـ ـ ــان االنـ ـسـ ـح ــاب ال ـكــامــل
ل ــ«ل ـن ـصــرة» م ــن ن ـقــاط اشـتـبــاكـهــا مع
«داع ـ ــش» ،بـعــد ضـغــوط تـعـ ّـرضــت لها
من عدد من مشايخ ومنظري القاعدة،
ال ــذي ــن أص ـ ــدروا ف ـت ــاوى ت ـحــرم الـقـتــال
ب ــالـ ـتـ ـع ــاون مـ ــع «ط ـ ــائ ـ ــرات ال ـت ـحــالــف
الـصـلـيـبــي») .ويختم املـصــدر قــولــه إن
ذل ـ ــك ،إن ح ـص ــل ،ف ـقــد ي ـ ّ
ـوس ــع «دائ ـ ــرة
ال ـغــارات الـجــويــة لتستهدف النصرة،
كما سبق أن حصل في مناطق متعددة
م ــن إدل ـ ـ ـ ــب ...وقـ ــد ي ـ ــؤدي إلـ ــى خــارطــة
تحالفات جديدة».

ّ
«تحرير الفلوجة» تؤخر ه خطط «داعش» ومخاوف أميركية
بغداد ــ محمد شفيق
بينما تواصل «خلية اإلعالم الحربي»
نـشــر بـيــانــات شـبــه يــومـيــة تعلن فيها
م ــزيـ ـدًا م ــن ال ـت ـق ــدم املـ ـي ــدان ــي ل ـل ـقــوات
العراقية املشتركة في «معركة تحرير
ال ـف ـل ــوج ــة» والـ ـت ــي ت ـق ـتــرب م ــن إك ـمــال
شهرها األول ،تتحدث مصادر ميدانية
ع ــن ازديـ ـ ـ ــاد ال ـت ـح ـص ـي ـنــات الــدفــاع ـيــة
لـ«داعش» داخل مركز املدينة ،في وقت
يعمد فـيــه التنظيم إل ــى فـتــح جبهات
جديدة في مناطق أخرى من األنبار.
وأب ـ ـ ــدت مـ ـص ــادر ك ــان ــت ت ـت ـح ــدث إل ــى
«األخ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــار» خـ ـشـ ـيـ ـتـ ـه ــا إزاء خ ـط ــة
لـ ــ«داع ــش» تـقـضــي بـشــن ه ـجــوم على
م ـق ــار أم ـن ـيــة وسـ ــط مــدي ـنــة ال ــرم ــادي،
أب ــرزه ــا م ـقــر قـ ـي ــادة ع ـم ـل ـيــات األن ـب ــار
واملناطق القريبة منه ،في محاولة لفتح
ثـغــرة أمـنـيــة كـبـيــرة مــن شــأنـهــا عرقلة
اقتحام الفلوجة بفعل تشتيت الجهد
األم ـن ــي .وق ــد ع ــزا «ال ـح ـشــد الـشـعـبــي»
أسباب تلك الخروقات والهجمات إلى
«التجاذبات والخالفات السياسية بني
أعضاء حكومة األنبار املحلية» .وقال
ال ـق ـي ــادي ف ــي «ال ـح ـشــد ال ـش ـع ـبــي» في
األن ـبــار ،نــاظــم الجغيفي ،لــ«األخـبــار»،
إن «جـ ـه ــات س ـيــاس ـيــة ف ــي امل ـحــاف ـظــة
ل ــدي ـه ــا ف ـص ــائ ــل م ـس ـل ـحــة ت ـع ـمــل عـلــى

زعزعة استقرار األنبار ،وإعادة بعض
املناطق إلى عناصر داعــش للحصول
على مكتسبات سياسية».
ف ــي ظ ــل ت ـل ــك الـ ـتـ ـط ــورات امل ـت ـس ــارع ــة،
ك ّـ ـش ــف م ـ ـصـ ــدر مـ ـطـ ـل ــع ل ـ ــ«األخ ـ ـب ـ ــار»
أنـ ـ ــه «خـ ـ ــال اج ـت ـم ــاع ع ـق ــد أم ـ ــس بــن
قيادات عسكرية عراقية ومستشارين
أم ـيــرك ـيــن ب ـش ــأن ع ـم ـل ـيــات ال ـف ـلــوجــة،
حذر األميركيون من أن مناطق محررة
عديدة معرضة لخطر السقوط مجددًا
بيد داعش» .وفي الوقت نفسه ،أوضح
ّ
امل ـص ــدر أن «األم ـي ــرك ـي ــن ل ــم ُي ـظ ـهــروا
حماسة للتعجيل في تحرير الفلوجة،
أو اقتحام مركزها ،خشية أن يحسب
ذلــك إنـجــازًا لـقــوات الحشد الشعبي»،
بالرغم من إعــان الحشد رسميًا عدم
ً
مشاركته فــي عملية االقـتـحــام ،فضال
عن املشاركة الكبيرة للتحالف الدولي
في العمليات الجارية.
ع ـمــومــا ،عـلــى الــرغــم مــن ب ــطء الـحــركــة
ن ـت ـي ـج ــة املـ ـتـ ـفـ ـج ــرات واأللـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــام ،فـقــد
واص ـلــت ال ـقــوات املـشـتــركــة الـتـقــدم في
ّ
بـعــض مـنــاطــق الـفـلــوجــة ،متمكنة من
اق ـت ـح ــام ح ـ ّـي ــي ال ــرس ــال ــة وال ـخ ـض ــراء،
حيث باتت تــدور اشتباكات ومعارك
عنيفة بني القوات العراقية و«داعش»،
وفي حال تمكنت القوات من السيطرة
عـلــى املنطقتني ،فــذلــك يعني الــدخــول

ال يظهر األميركيون
حماسة للتعجيل
في العملية

إل ــى مــركــز املــدي ـنــة .لـكــن التحصينات
التي يقيمها «داع ــش» داخــل الفلوجة
ق ــد تـقـلــص م ـســاحــة ال ـت ـف ــاؤل وتـفـســد

االن ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــارات ال ـ ـتـ ــي ت ـح ـق ـق ــت خ ــال
ّ
األسـ ــاب ـ ـيـ ــع املـ ــاض ـ ـيـ ــة ،خـ ـص ــوص ــا أن
مـصــدرًا ميدانيًا كشف لــ«األخـبــار» أن
«الـقــوات تفاجأت بالتحصينات التي
بـنــاهــا الـتـنـظـيــم ح ــول مــركــز الـقـضــاء،
وبـكـثــافــة امل ـت ـف ـجــرات وال ـع ـب ــوات الـتــي
ق ــام بــزرع ـهــا» .وأشـ ــار امل ـصــدر إل ــى أن
إجـ ـ ـ ـ ــراءات «داع ـ ـ ـ ــش» هـ ــي األولـ ـ ـ ــى مــن
ن ــوع ـه ــا ،ولـ ــم ي ـق ــدم ع ـل ـي ـهــا ح ـت ــى فــي
أش ـ ـ ــرس املـ ـ ـع ـ ــارك الـ ـت ــي خ ــاضـ ـه ــا فــي
تكريت وبيجي والرمادي ،متوقعًا في
سياق حديثه وقتًا أطول للمعركة.
ً
ش ـ ـمـ ــاال ،ك ـش ــف مـ ـص ــدر ع ـس ـك ــري عــن
حـشــد عـشــرة آالف مـقــاتــل مــن الجيش

على الرغم من البطء يتواصل التقدم في بعض مناطق الفلوجة (أ ف ب)

العراقي على مشارف مدينة الشرقاط،
آخ ـ ــر م ـع ــاق ــل «داع ـ ـ ـ ــش» ف ــي مـحــافـظــة
صالح الدين .وقال املصدر لـ«األخبار»
ّ
إن «ال ـ ـقـ ــوات امل ـح ـت ـشــدة ع ـلــى أطـ ــراف
الـ ـش ــرق ــاط ب ــان ـت ـظ ــار ال ـس ــاع ــة الـصـفــر
الق ـت ـحــام امل ــدي ـن ــة ،ف ــي وق ــت تـتــواصــل
فيه العمليات العسكرية فــي املناطق
الجنوبية لنينوى ،التي بدأت بالتزامن
مع استمرار عمليات الفلوجة».
ّ
ع ـلــى ص ـع ـيــد آخ ـ ــر ،ج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر أن
ح ـكــومــة إق ـل ـيــم ك ــردس ـت ــان اش ـتــرطــت،
أمــس ،الحصول على إي ــرادات شهرية
بقيمة مـلـيــار دوالر ل ــزي ــادة ص ــادرات
النفط وبيعه عــن طــريــق ب ـغــداد ،فيما
لــم يصدر أي موقف أو رد رسمي من
قبل بغداد التي تتهم أربيل باستمرار
ّ
بالتنصل مــن وعــودهــا بـشــأن تسليم
 550الف برميل بحسب ما تم االتفاق
عليه مسبقًا.
وفـ ـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـي ـ ــاق ،اتـ ـ ـه ـ ــم ال ـ ـنـ ــائـ ــب عــن
«الـ ـتـ ـح ــال ــف الـ ـك ــردسـ ـت ــان ــي» وع ـضــو
ال ـل ـج ـنــة امل ــال ـي ــة ف ــي م ـج ـلــس الـ ـن ــواب،
سرحان أحمد ،بغداد بـ«التخبط» في
ال ـت ـعــامــل م ــع ال ـق ــوان ــن والـتـشــريـعــات
الـ ـن ــاف ــذة ،ب ـمــا ف ـي ـهــا ال ــدسـ ـت ــور .وق ــال
أحـمــد ل ــ«األخ ـب ــار» إن «تـنـ ّـصــل بـغــداد
من االلتزام بالقوانني يدفع اإلقليم إلى
إبرام اتفاقات جديدة».

13

14

الخميس  16حزيران  2016العدد 2912

العالم

تقرير

أسلحة األميركيين« :إرهاب» بال مواجهة
أصبح النقاش بشأن تقييد حيازة السالح
ُفــي ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة حــالــة طبيعية
تعقب كل حادثة قتل جماعي تشهدها
البالد .وفيما تكثر التسميات بين «حوادث
إرهابية» و«ذئــاب منفردة» و«قتل قام
به مريض نفسي» ،تبقى النتيجة واحدة،
هي سهولة الحصول على السالح الناري
وبيعه
نادين شلق
ّ
مــع كــل جــريـمــة إط ــاق ن ــار تـهــز ال ــرأي
العام األميركي ،يجري تجاوز الحدث
ن ـح ــو نـ ـق ــاش م ـف ـت ــوح بـ ـش ــأن تـشــديــد
اإلجراءات على حيازة األسلحة .وكما
بعد إطــاق النار في فيرجينيا العام
املاضي الــذي أودى بحياة صحافيني
عـلــى ال ـه ــواء م ـبــاشــرة ،أو فــي مــدرســة
"س ــان ــدي هـ ــوك" الـ ــذي أدى إل ــى مقتل

غداة جريمة أورالندو
دعا أوباما الكونغرس إلى
تقييد حيازة األسلحة
ً
 26شخصًا بينهم  20طـفــا ،فــي عام
 ،2012م ــرورًا بـســان بــرنــانــديـنــو التي
شهدت مقتل  14شخصًا ،عاد النقاش
بـشــأن تشديد الـقـيــود للحصول على
األسـلـحــة ،بـعــد حــادثــة أورالن ـ ــدو ،إلــى
مــربـعــه األول .أطـ ــراف ع ــدة تــدخــل في
ه ــذه ال ــدائ ــرة مــن األخ ــذ والـ ــرد ،وهــي:
ال ــرئـ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي بـ ـ ـ ــاراك أوبـ ــامـ ــا،
والـ ـك ــونـ ـغ ــرس ب ـحــزب ـيــه ال ـج ـم ـه ــوري
والديموقراطي اللذين يحمالن رؤى
متباينة فــي ه ــذا ال ـشــأن ،إضــافــة إلــى
الــدسـتــور ال ــذي ينص تعديله الثاني
على حــق االحـتـفــاظ بالسالح وحمله
ً
لـلــدفــاع عــن الـنـفــس ،ف ـضــا عــن لوبي
ال ـس ــاح املـتـمـثــل ب ــ"الــراب ـطــة الــوطـنـيــة
لـلـســاح" (األك ـثــر ن ـفــوذًا فــي الــواليــات
املـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدة) ،وم ـ ـع ـ ـهـ ــا ش ـ ــرك ـ ــات ب ـيــع
األسلحة .وهذه املرة ،دخل عنصر أكثر

حيوية ـ االنتخابات الرئاسية ـ على
هذا الجدل ،لتعطيه األحــداث الطارئة
زخمًا أكـبــر ،سيتبلور فــي حمالت كل
مــن املــرشـحــة الــديـمــوقــراطـيــة هـيــاري
كلينتون ،واملرشح الجمهوري دونالد
ت ــرام ــب .ول ـكــن ف ــي ك ــل األح ـ ــوال تبقى
الحلقة فــارغــة مــن أي نتيجة ،فــي ظل
فـ ـق ــدان أرضـ ـي ــة م ـش ـتــركــة ت ـ ــؤدي إل ــى
الـخــروج بتعديل يسعى إليه أوبــامــا،
منذ بداية واليته األولى.
غـ ــداة جــري ـمــة أورالن ـ ـ ــدو ،خ ــرج ب ــاراك
أوبــامــا بـخـطــاب دع ــا فـيــه الكونغرس
إلى إمرار قانون لتقييد الحصول على
األس ـل ـحــة ،مـعـتـبـرًا أن هـنــاك ع ــددًا من
اإلج ـ ــراءات ،الـتــي تنطلق مــن "املنطق
السليم" والتي يجب على الكونغرس
ّ
اتخاذها لخفض "العنف املسلح" ،من
دون انتهاك التعديل الثاني للدستور
األم ـيــركــي .مــا يــرمــي إل ـيــه أوب ــام ــا هو
تعديل بعنوان "ال سفر ،يعني ال شراء
(لـلـســاح)" ( ،)No fly, No buyمــا زال
ينتظر إقـ ــراره فــي مـبـنــى الـكــابـيـتــول،
ويـ ـن ــص ع ـل ــى م ـن ــع أي م ـش ـت ـبــه فـيــه
ُ"وضــع اسمه على الئحة منع السفر"،
من شراء سالح ناري.
إال أن ه ــذا اإلجـ ــراء قــد يـكــون مصيره
كسابقيه اللذين ّ
صدهما الكونغرس،
أحدهما في عام  2013بعد إطالق النار
فــي مــدرســة "ســانــدي ه ــوك" ،والـثــانــي
ف ــي ع ــام  2015عـنــدمــا رف ــض مجلس
الشيوخ إمرار تعديالت كان قد قدمها
األعضاء الديموقراطيون ،إثــر حادثة
إطالق النار في سان برناندينو .وقد
نصت ،وقتها ،على توسيع التحريات
بـ ـش ــأن خ ـل ـف ـيــة ش ـ ــراء األسـ ـلـ ـح ــة عـبــر
اإلنـ ـت ــرن ــت وف ـ ــي مـ ـع ــارض األس ـل ـح ــة،
ّ
تضمنت منع األفراد املوجودين
كذلك
عـلــى "الئ ـحــة مــراق ـبــة اإلره ــاب ـي ــن" من
الحصول على األسلحة النارية.
ّ
وم ــا ي ـع ــزز ف ـك ــرة رف ــض ال ـت ـعــديــل ،أن
أوباما كان قد استبق حادثة أورالندو
بتعديل آخر طرحه في كانون الثاني،
ح ــن أع ـلــن ال ـق ـيــام ب ــإج ــراءات جــديــدة
لـتـشــديــد الـقـيــود عـلــى حـمــل األسلحة
النارية ،ووجــه على إثرها بمعارضة
ق ــوي ــة مـ ــن ل ــوب ــي ت ـ ـجـ ــارة األسـ ـلـ ـح ــة.
ي ــوم ـه ــا ،أوض ـ ــح أن اإلج ـ ـ ـ ــراءات الـتــي
ينبغي تنفيذها تشمل وجوب حصول

بــائـعــي ال ـس ــاح وم ـتــاجــر الـبـيــع على
تراخيص قانونية ،وإخضاع الراغبني
في حيازة سالح لنظام صارم للتحقق
مــن خلفياتهم ،بــاإلضــافــة إلــى ضمان
ّ
تطبيق ه ــذه ال ـقــوانــن .ول ـكــن لهجته
ب ــدت أك ـثــر تـحــديــا لـلـكــونـغــرس ،الــذي
يسيطر عليه الـجـمـهــوريــون ،ذلــك أنه
لـفــت إل ــى أن لــديــه "الـسـلـطــة الشرعية"
التـخــاذ إج ــراءات تنفيذية مــن شأنها
تنظيم عملية حـيــازة الـســاح وبيعه.
كـ ــذلـ ــك ات ـ ـهـ ــم لـ ــوبـ ــي ت ـ ـجـ ــارة الـ ـس ــاح
بالهيمنة على املؤسسة التشريعية،
األمر الذي القى ردًا فوريًا من "الرابطة"
ُ
الـتــي أك ــدت أن إجــراءاتــه تـ َـعـ ّـد تـجــاوزًا
ّ
متعهدة في الوقت
من قبل الحكومة،
ن ـف ـســه بـ ــ"االسـ ـتـ ـم ــرار ف ــي ال ــدف ــاع عــن
ح ـق ــوق األم ـي ــرك ـي ــن ال ــدس ـت ــوري ــة فــي
حمل األسلحة".
أي ـضــا ،مــا يـعــزز فـكــرة الــرفــض ،إع ــادة
لوبي حيازة السالح ّ
الكرة ،قبل يومني،

ردًا على تصريح أوباما بشأن حادثة
أورالنـ ـ ــدو ،ب ــاإلش ــارة إل ــى أن "تـشــديــد
قوانني امتالك األسلحة لن يمنع وقوع
هجمات إرهابية في املستقبل" ،داعيًا
امل ـســؤولــن األمـيــركـيــن إل ــى "الـتــركـيــز
ع ـل ــى م ـك ــاف ـح ــة الـ ـتـ ـط ــرف اإلسـ ــامـ ــي،
ال عـ ـل ــى حـ ــق األمـ ـي ــركـ ـي ــن فـ ــي حـمــل
ال ـس ــاح" .ال ــرد ال ــذي ج ــاء عـلــى لـســان
امل ــدي ــر ال ـت ـن ـف ـيــذي إلحـ ـ ــدى ج ـمــاعــات
الضغط ،كريس كوكس ،هاجم أوباما
وكـلـيـنـتــون ،مـعـتـبـرًا أنـهـمــا "يسعيان
إل ــى الـتـظــاهــر بــأنـهـمــا يـفـعــان شيئًا
لحمايتنا".
وكــانــت كلينتون قــد تـعـ ّـهــدت بتحدي
ج ـمــاعــات الـضـغــط املــداف ـعــة ع ــن حمل
الـ ـس ــاح ،وتــوس ـيــع إج ـ ـ ــراءات مــراقـبــة
األس ـل ـح ــة وتـضـمـيـنـهــا ف ــي إج ـ ــراءات
فحص شاملة عن خلفيات املشترين.
ون ـظ ـرًا إل ــى أن ال ـج ــدل ب ـش ــأن تـشــديــد
القيود يدخل في سياق معركة مستمرة

ب ــن الــدي ـمــوقــراط ـيــن والـجـمـهــوريــن،
فقد كان من املتوقع أن يحظى مرشح
الـ ـح ــزب ال ـج ـم ـه ــوري دونـ ــالـ ــد ت ــرام ــب
بـتــأيـيــد "ال ــراب ـط ــة الــوطـنـيــة لـلـســاح"،
خ ـ ـصـ ــوصـ ــا ب ـ ـعـ ــدمـ ــا طـ ـ ـم ـ ــأن حـ ــائـ ــزي
األس ـل ـحــة ،فــي أي ــار ،إل ــى أن ــه سيحمي
حقوقهم الدستورية في حمل السالح
وسيلغي املناطق املحظور فيها حمل
أسلحة ،إذا فــاز باالنتخابات ،متهمًا
كلينتون بالسعي إلى إضعاف حقوق
حمل السالح.
إال أن دور "الرابطة الوطنية للسالح"
يـعــود إل ــى مــا هــو أبـعــد مــن ذل ــك ،وقــد
يبدو عــام  1996أكثر داللــة على مدى
ت ــأثـ ـي ــره ــا فـ ــي الـ ـحـ ـي ــاة ال ـس ـي ــاس ـي ــة،
حــن أص ــدر الـكــونـغــرس "ح ـظ ـرًا" على
ال ـت ـم ــوي ــل االت ـ ـحـ ــادي ل ــأب ـح ــاث عـلــى
ّ
"الـ ـعـ ـن ــف امل ـ ـسـ ــلـ ــح" .ف ـب ـح ـســب مــاي ـكــل
هيلتزيك فــي صحيفة "لــوس انجلس
ت ــاي ـم ــز" ،ت ـقــف حـقـيـقــة "مـحـبـطــة ج ـدًا"

عدد األسلحة في الواليات المتحدة أكبر من عدد البشر (أ ف ب)

فلسطين

تقليص زيارات األسرى الصليب األحمر «في خدمة إسرائيل»!
بيروت حمود
 45دق ـي ـق ــة هـ ــي ح ـل ـق ــة الـ ــوصـ ــل بــن
األسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــر الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـن ــي والـ ـ ـع ـ ــال ـ ــم
ال ـخــارجــي ،الـعــالــم ال ــذي ص ــارت فيه
ق ـض ـي ــة األسـ ـ ـ ــرى ش ــأن ــا ه ــام ـش ـي ــا ال
يعني إال ذويهم املحرومني رؤيتهم.
لـ ـك ــن «الـ ـلـ ـجـ ـن ــة الـ ــدول ـ ـيـ ــة لـلـصـلـيــب
األحمر» ،التي ترتب زياراتهم ،قررت
تـخـفـيـضـهــا م ــن اث ـن ـتــن إل ــى واح ــدة
شهريًا.
ٌ
أشخاص يتفرجون
في السجون ثمة
عـ ـل ــى الـ ـقـ ـم ــر ب ــدهـ ـش ــة طـ ـف ــل صـغـيــر
بـ ـ ـصـ ـ ـن ـ ــدوق «الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــرج ـ ـ ــة» .ب ـع ـض ـه ــم
يـ ــراقـ ــب ظـ ـل ــه املـ ـتـ ـم ــدد فـ ـ ــوق صـ ــورة
الـقـمــر املـنـعـكـســة عـلــى األرض ،فيما
البعض اآلخر ينظر من سقف املكان
(السياج) إلى القمر .هذا ليس مشهدًا
دراميًا في فيلم سينمائي ،وال جزءًا
م ــن وث ــائ ـق ــي أعـ ـ ـ ّـده م ـخ ــرج مـحـتــرف
يصور فيه لحظة اكتشاف علماء فلك
لكوكب القمر ،بل هي لوحة رسمها
األسـيــر الفلسطيني وليد دقــة (باقة
الغربية ،األراضي املحتلة عام )1948
صـ ـ ـ ّـور ف ـي ـهــا م ـش ـهــد األس ـ ـ ــرى داخ ــل
أح ــد ال ـس ـجــون اإلســرائ ـي ـل ـيــة ،عندما
اسـتـطــاعــوا بـعــد انـقـطــاع طــويــل جـدًا

رؤية القمر!
هــل بــإمـكــان أحــدهــم أن يتخيل مــاذا
يمكن أن يحدث لــو أضيف إلــى هذه
األش ـيــاء البسيطة ،منع األس ــرى من
حقهم في االستمتاع بــ 90دقيقة من
زي ـ ــارة ذوي ـه ــم إل ـي ـهــم ،وه ــي أســاســا
مقسمة إل ــى زي ــارت ــن كــل واحـ ــدة 45
دقيقة فـقــط؟ وسيبدأ تطبيق الـقــرار
ال ـجــديــد ف ــي األول م ــن ت ـمــوز املـقـبــل،
ويستثنى منه األسيرات والقاصرون
وأسرى غزة.
ورغ ـ ـ ــم أن هـ ـ ــذا الـ ـ ـق ـ ــرار أث ـ ـ ــار غـضــب
األه ــال ــي الــذيــن تـظــاهــر امل ـئــات منهم
أمــام مقر اللجنة في القدس املحتلة،
وأي ـ ـ ـضـ ـ ــا فـ ـ ــي رام الـ ـ ـل ـ ــه وطـ ــول ـ ـكـ ــرم
والخليل ،فــي الضفة املحتلة ،ورغــم
ال ـ ــرس ـ ــائ ـ ــل الـ ـ ـت ـ ــي ّ
وج ـ ـه ـ ـهـ ــا أطـ ـ ـ ــراف
فلسطينيون عديدون ،خاصة «هيئة
شـ ـ ــؤون األس ـ ـ ــرى وامل ـ ـحـ ــرريـ ــن» ،إل ــى
اللجنة الدولية ،فإن األخيرة ال تزال
متمسكة بقرارها.
املـ ـتـ ـح ــدث اإلعـ ــامـ ــي ب ــاس ــم الـلـجـنــة
الدولية للصليب األحـمــر فــي لبنان،
ط ـ ــارق وه ـي ـب ــي ،قـ ــال ف ــي ح ــدي ــث مع
«األخبار» إن «تقليص عدد الزيارات
سببه ارتـفــاع تكلفتها» ،التي بلغت
الـعــام املــاضــي أكـثــر مــن ستة ماليني

دوالر ،منها مليونان ونصف مليون
تصرف على الـحــافــات ،وهــي تكلفة
ألغيت اآلن نتيجة إلغاء الزيارات.
ويـضـيــف وهـيـبــي أن الـ ــدول املــانـحــة
للبعثة الــدولـيــة قــدمــت اعـتــراضــا من
أج ـ ــل ت ـق ـل ـيــص ع ـ ــدد ال ـ ـ ــزي ـ ـ ــارات ،ألن
«اللجنة تقدم تقارير مالية إلى املقر
األس ــاس ــي ف ــي جـنـيــف تــوضــح فيها
أيـ ــن ص ــرف ــت هـ ــذه األم ـ ـ ــوال وك ـي ــف»،
مـتــابـعــا« :ب ـعــض األه ــال ــي يتخلفون
عن الــزيــارة الثانية ...هناك كـ ّـم هائل

القرار لم يشمل
أسرى غزة والقاصرين
والنساء
م ــن املــوظ ـفــن ال ــذي ــن ي ـتــولــون مهمة
ت ــرت ـي ــب ال ـ ــزي ـ ــارات والـ ـحـ ـص ــول عـلــى
تـصــاريــح لــأهــالــي ،وف ــي الـنـهــايــة ال
يحضرون إلى الزيارة».
تـعـلـيـقــا ع ـلــى م ــا س ـب ــق ،قـ ــال رئـيــس
«ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي األس ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــر الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـن ــي»
ف ـ ــي ط ـ ــولـ ـ ـك ـ ــرم ،إبـ ـ ــراهـ ـ ــم ح ــراشـ ـم ــة،
لـ ـ ـ ــ«األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» ،إن «تـ ـ ـ ـ ــذرع ال ـل ـج ـنــة
الدولية بحجة عدم حضور األهالي
فــي الــزيــارة الثانية ،إللغائها ،ليس

مبررًا إطالقًا ...املشكلة املالية ليست
مشكلة األهــالــي» ،موضحًا أن «عــددًا
من األهالي ال يتمكنون من الحصول
عـلــى تـصــريــح ل ـلــزيــارة بـسـبــب املـنــع
األمني الذي فرضه االحتالل ،إضافة
إلى أن هناك ظروفًا عائلية وإنسانية
تحجج القائمون على اللجنة بأن أزمة
مالية وراء قرارهم (آي بي ايه)

ألهال قد تمنعهم من الزيارة».
وإبراهيم ،وهو شقيق األسير يحيى
حـمــارشــة املـحـكــوم بالسجن الفعلي
 24عامًا ،يشرح أن الزيارة مهمة جدًا
بالنسبة إلــى أي أسير ،كونها حلقة
الــوصــل الــوحـيــدة تقريبًا بينه وبني
العالم الخارجي .ويضيف أن أصعب
الظروف التي مـ ّـرت على أخيه داخل
السجن هي عندما عرف بوفاة ابنته
الــوحـيــدة ( 13سـنــة) نتيجية حــادث
طــرق عبر متابعته وســائــل اإلع ــام،
ك ــون ذويـ ــه ل ــم يـتـمـكـنــوا م ــن زيــارتــه
وإخباره.
ال تختلف حال ضياء الحروب (أسير
م ـحــرر ،الـخـلـيــل) عــن يحيى أو بقية
األسـ ــرى ،فـهــو ي ــرى أن «ال ــزي ــارة هي
امل ـن ـفــذ الــوح ـيــد امل ــؤق ــت إل ــى الـحــريــة
واإلنـ ـس ــانـ ـي ــة ،ف ــامل ـح ـت ــل فـ ــي سـجـنــه
ل ـ َـك ي ـكــون هــدفــه األول واألخـ ـي ــر هو
إفراغك من محتواك االنساني ،لذلك
ي ـس ـت ـه ــدف اإلن ـ ـسـ ــان فـ ـي ــك» .وي ـق ــول
إن األسـ ــرى بـمـجــرد ان ـت ـهــاء ال ــزي ــارة
األولى ،يترقبون الثانية بصبر نافد،
م ــع أن ـه ــم خ ــال ه ــذه الـ ـ ــ 45دق ـي ـقــة ال
يكون بمقدورهم ملس أيادي ذويهم.
«لم نكن نستطيع ملس لو جزء بسيط
من أيادي أمهاتنا ،لكننا كنا نواسي
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لقاء «ودي» بين كلينتون وساندرز
وراء ه ــذا الـ ـق ــرار ،ه ــي أن "ال ــراب ـط ــة ـ
ُ
الـغــاضـبــة مــن األب ـحــاث الـتــي خلصت
إلـ ــى أن األس ـل ـح ــة الـ ـن ــاري ــة ت ــزي ــد مــن
مـخــاطــر الـجــرائــم ـ ـ دفـعــت الكونغرس
إلى تجريد صندوق األبحاث من مبلغ
 2.6مليون دوالر".
ول ـك ــن م ــا ت ـق ــدم ال يـلـغــي واق ـع ــا آخ ــر،
يرتبط بالشق التجاري واالجتماعي
املترتب على إنتاج األسلحة وسهولة
حـ ـي ــازتـ ـه ــا ف ـ ــي ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة.
والحقائق الـتــي تظهر فــي خلفية كل
ح ــادث ــة إطـ ــاق ن ــار "مـ ـ ّ
ـروعـ ــة" ،تــوحــي
بأهمية هذه الواقع التجاري .وبغض
الـ ـنـ ـظ ــر عـ ـ ّـمـ ــا أشـ ـ ـ ــار إل ـ ـيـ ــه ن ـي ـك ــوالس
كــري ـس ـتــوف ف ــي صـحـيـفــة "ن ـي ــوي ــورك
تايمز" ،غــداة حادثة فرجينيا ،عن أن
ّ
"العنف املسلح يــودي بحياة شخص
كل  16دقيقة" ،يبدو أن سياسة تسهيل
ح ـي ــازة ال ـس ــاح تـنـطـلــق وتـنـتـهــي في
واقع ّ
تطرق إليه كريستوفر إنغراهام
ف ــي صـحـيـفــة "واش ـن ـط ــن ب ــوس ــت" في
تلك الفترة ،وهو أن "عدد األسلحة في
الواليات املتحدة أكبر من عدد البشر".
ـت إنـ ـغ ــراه ــام
وف ـ ــي ه ـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،ل ـف ـ ُ
إل ــى أن ــه ف ــي ع ــام  ،2012ن ـش ــر تـقــريــر
ص ـ ــادر ع ــن ُخ ــدم ــة األبـ ـح ــاث الـتــابـعــة
للكونغرس ،ذكر فيه أن عدد األسلحة
النارية الفردية وصل إلى  242مليونًا
فــي عــام  ،1996و 259مليونًا فــي عام
 2000و 310م ــاي ــن ف ــي عـ ــام .2009
ً
بناء عليه ،قـ ّـدر الكاتب أن يكون عدد
األسلحة فــي عــام  2013قــد وصــل إلى
 357م ـل ـيــونــا ،م ــا يـعـنــي أن ه ـنــاك 40
مليون سالح أكثر من عدد السكان.
عــاوة على ذلــك ،ما يشير إلــى أهمية
هذه التجارة ،أسهم شركات األسلحة
الـ ـت ــي ت ـش ـه ــد ارتـ ـف ــاع ــا ب ـع ــد ح ـ ــوادث
إطـ ـ ــاق ال ـ ـنـ ــار ،وهـ ــو م ــا ح ـص ــل عـقــب
جريمة أورالنــدو ،ذلك أن أسهم شركة
"سميث & ويسون" أغلقت يوم االثنني
مــرتـفـعــة بـنـسـبــة  6.9ف ــي امل ـئ ــة ،فيما
شـ ـه ــدت أسـ ـه ــم م ـنــاف ـس ـت ـهــا "سـ ـت ــروم
روغ ـ ــر وشـ ــركـ ــاه" ارت ـف ــاع ــا إلـ ــى نسبة
 8.5في املئة .وفي هذا السياق ،أفادت
وس ــائ ــل إع ــام أمـيــركـيــة وغــرب ـيــة بــأن
"املستثمرين يتوقعون أن يؤدي القلق
من فرض قوانني أكثر تشددًا إلى شراء
املزيد من األسلحة".

أع ـ ـق ـ ـبـ ــت املـ ــرش ـ ـحـ ــة ال ــديـ ـم ــوق ــراطـ ـي ــة
هـ ـي ــاري ك ـل ـي ـن ـتــون فـ ــوزهـ ــا ،أول مــن
أمــس ،فــي االنـتـخــابــات التمهيدية في
واش ـن ـطــن ،بـلـقــاء مــع مـنــافـسـهــا بــرنــي
ســانــدرز ،كــان الخطوة األولــى باتجاه
رسم مسار ّ
موحد بني االثنني في خالل
املــرحـلــة املقبلة ،بينما تتجه األنـظــار
إلى االنتخابات العامة التي ستجري
ف ــي ال ـثــامــن م ــن تـشــريــن ال ـثــانــي ،أم ــام
املــرشــح الـجـمـهــوري املـفـتــرض دونــالــد
ترامب.
وفي سياق البحث عن أرضية مشتركة
بينهما ،اجـتـمــع ســانــدرز وكلينتون،
ل ـي ــل ال ـ ـثـ ــاثـ ــاء ،فـ ــي فـ ـن ــدق "ك ــاب ـي ـت ــول
ه ـي ـل ـتــون" ،الس ـت ـطــاع آراء بعضهما
واستكشاف أي نوع من الحلف يمكن
أن ي ـب ـن ـي ــاه ف ــي م ـع ــرك ــة االن ـت ـخ ــاب ــات
العامة من أجل هزيمة ترامب.
وبـيـنـمــا أش ـ ــارت صـحـيـفــة "ن ـيــويــورك
تــايـمــز" إل ــى أن الـلـقــاء "ب ــدأ بـقـلـيــل من
العاطفة والـثـقــة يــن الـطــرفــن" ،ذكــرت
أنه انتهى ببيانني صادرين عن حملة
كل من كلينتون وساندرز ،وذلك بعد
االجـتـمــاع ال ــذي دام لـســاعـتــن .عــاوة
عـلــى ذل ــك ،لــم يـكــن أي م ــن املــرشـحــن
واثقًا من نتيجة االجتماع قبل الدخول

(أ ف ب)

لم يعلن ساندرز دعمه
لكلينتون بانتظار مؤتمر
الحزب الديموقراطي

ً
إليه ،كذلك كانا متوترين قليال ،وفق
مــا ذك ــره مـسـتـشــارون للمرشحني .ثم
خرجا من الفندق ،من أبواب مختلفة،
م ــن دون أن ي ـت ـحــدثــا إلـ ــى امل ــراس ـل ــن
الذين تجمعوا في الخارج.
وب ــانـ ـتـ ـظ ــار ت ــرسـ ـي ــخ ال ـ ـث ـ ـقـ ــة ،اخـ ـت ــار
ساندرز تأجيل إعالن دعمه لكلينتون،
بـحـســب مــا نـقـلــت الـصـحـيـفــة عــن عــدد
مــن مـسـتـشــاريــه ،ذل ــك أن ــه "يــريــد منها
أن تتخذ خـطــوات تكسبها ثقته ،قبل
مــؤتـمــر ال ـح ــزب الــدي ـمــوقــراطــي ،حيث
ي ـتــوقــع م ـن ــاص ــروه أن ي ـل ـقــي خ ـطــابــا،
وح ـي ــث ت ــأم ــل ك ـل ـي ـن ـتــون أن يـمـنـحـهــا
دعمه الكامل".
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،أفـ ــاد م ـس ــاع ــدون لــوزيــرة
الخارجية السابقة بأنها "لم تتوقع أن
يعلن دعـمــه لـهــا ،ليل الـثــاثــاء" ،وذلــك
فيما وصف بيان صادر عن حملتها،
االجتماع بأنه بمثابة "نقاش إيجابي
ب ـ ـشـ ــأن ح ـم ـل ـت ـي ـه ـمــا االن ـت ـخ ــاب ـي ـت ــن،
وتوحيد الحزب ،وأيضًا بشأن الخطر
ال ـك ـب ـيــر ال ـ ــذي ي ـم ـث ـلــه دون ــال ــد تــرامــب
ألم ـت ـن ــا" .وذكـ ــر ال ـب ـي ــان أن املـنــافـســن
الــديـمــوقــراطـيــن "نــاقـشــا مـســائــل مثل
رفع مستوى األجــور وخفض تكاليف
التعليم الجامعي".

م ــن جـهـتـهــا ،أصـ ــدرت حـمـلــة ســانــدرز
بيانًا مشابهًا ،مضيفة أن "املرشحني
تحدثا عن الطريقة املثلى التي يمكن
من خاللها جذب املزيد من الناس إلى
العملية السياسية" ،وهــو مــا يعكسه
الــدعــم الـقــوي الــذي حــازه ســانــدرز من
فئة الشباب واملستقلني.
ويـتـعــرض ســانــدرز لضغوط مــن أجل
إنـهــاء مسعاه للفوز بترشيح الحزب
واإلسـ ـ ـ ـه ـ ـ ــام ف ـ ــي ت ــوحـ ـي ــد الـ ـصـ ـف ــوف،
لـكـنــه ت ـعـ ّـهــد ب ـمــواص ـلــة حـمـلـتــه حتى
انعقاد مؤتمر الـحــزب ،الشهر املقبل،
ليكتسب ّ
قوة ضغط لتنفيذ برنامجه
ّ
االن ـت ـخ ــاب ــي ال ـ ـهـ ــادف ل ـل ـح ــد م ــن ع ــدم
امل ـ ـسـ ــاواة ف ــي ال ــدخ ــل وت ـح ـج ـيــم دور
رأس املــال فــي السياسة وكـبــح جماح
وول ستريت.
ً
وبناء عليه ،تحرك كبار أعضاء الحزب
الديموقراطي ،األسبوع املاضي ،لدعم
ّ
كلينتون وحث ساندرز على الخروج
من السباق ،من دون خسارة أنصاره،
وذلـ ـ ــك ب ـع ــدم ــا أعـ ـل ــن ال ــرئـ ـي ــس ب ـ ــاراك
أوبــامــا دعـمــه لترشيح كلينتون يــوم
ال ـخ ـم ـيــس امل ــاض ــي ،ب ـعــد س ــاع ــات من
لقائه ساندرز.
(األخبار ،رويترز)
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أنفسنا بوضع األيــدي متقابلة على
ال ـ ــزج ـ ــاج الـ ـف ــاص ــل ب ـي ـن ـن ــا» ،ي ـشــرح
ض ـي ــاء« ،ك ـن ــا ن ـع ـ ّـد أنـفـسـنــا ل ـلــزيــارة
كأننا فــي ليلة زفافنا ،يبدأ األســرى
بالحالقة وإع ــداد ال ــزي البني ّ
وكيه
ق ـبــل ي ــوم ــن م ــن املـ ــوعـ ــد ...وف ــي يــوم
الــزيــارة نستيقظ بــاكـرًا ،وبالتحديد
بـعــد اإلح ـص ــاء الـصـبــاحــي مـبــاشــرة،
نستحم ،ثم نرتدي مالبس السجن،
ونضع العطر الــذي يدخل من خالل
الكنتينة (مرفق البيع) رغم أن ال أحد
سيشم عطرنا إال نحن».
وم ـ ــع أن ق ـ ـ ــرار «ال ـص ـل ـي ــب األحـ ـم ــر»
ي ـس ـت ـث ـنــي أس ـ ـ ــرى غ ـ ـ ــزة ،فـ ـ ــإن والـ ـ ــدة
األسـ ـي ــر ح ـســن س ــام ــة (م ـح ـك ــوم 40
م ــؤب ـدًا) ت ـشــرح أن ه ــذا ال ـق ــرار حتى
لــو شمل غ ــزة ،لــن يـتــأثــروا بــه ،ألنهم
ال يـ ـك ــادون يـحـصـلــون ع ـلــى مــوافـقــة
لـ ــزيـ ــارة واح ـ ـ ـ ــدة .وت ـض ـي ــف س ــام ــة:
«زيـ ـ ــارة ح ـســن كــانــت تـ ــروي عطشي
ّ
وتبل ريقي منه ،رغم أن اإلسرائيليني
ّ
كانوا ينكلون بي ويفتشونني أثناء
ال ــزي ــارة ...ال ــ 45دقيقة إلــي بجلسهن
معه كنت أشعر فيهن إنو الزمن رجع
فيا ورجـعــت شــابــة» .واآلن أم حسن
صــارت مقعدة ،ومنذ خمس سنوات
لم تزر نجلها.
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أفقيا
 -1مخترع آلة القانون املوسيقية من أعظم فالسفة العرب ل ِقب باملعلم الثاني بعد
أرسطو –  -2مدينة فرنسية  -مرفأ في الصني –  -3يجري في العروق – ملك أشوري
–  -4نهار وليل – كلمة بمعنى أسكت – مغنية جزائرية مشهورة –  -5أعلى قمة
في البيرينه بأسبانيا على حــدود فرنسا – خشن وغلظ صوته –  -6من الطيور
الجارحة – وقع في املرض –  -7سكوت – عوائق أمام املشاريع التجارية خاصتنا
–  -8جاهل وقليل الفطنة وأحمق – ولــد ذكــر – والــد –  -9نوتة موسيقية – عامل
البستان والحدائق بالعامية –  -10أمير معني لبناني شهير ووالــد فخر الدين
الثاني – يجيب على الهاتف

عموديًا
 -1صحيفة لبنانية – ظلمة أول الليل –  -2مــن الفاكهة الشتوية – مــن الفاكهة
الصيفية –  -3إســم بــوذا فــي الصني – مدينة فــي الــواليــات املتحدة األميركية في
عال –
ساحل فلوريدا الشرقي –  -4وحدة لقياس الطول – قرأت الكتاب على صوت ٍ
كثير من كل شيء –  -5سارقون ينهبون البيوت – ضمير منفصل –  -6جعله ُملكًا
للدولة – ملك فارسي وأبن قورش الكبير –  -7ظهر واتضح الشيء – منتجع صيفي
في سويسرا –  -8يناضل في سبيل وطنه – للتفسير –  -9مصدر ومنشأ ومنبت –
أقوياء وشجعان –  -10أشهر معركة تمرد في التاريخ قام بها العبيد في ايطاليا
ضد روما بقيادة سبارتاكوس

حل الشبكة 2315

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.
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مشاهير 2316

حلول الشبكة السابقة
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أفقيا

 -1أمني الجميل –  -2ليموج – رادو –  -3اغتراب – جرز –  -4صنج – فدك –  -5طم – بيطرة –
 -6ارنون – مر –  -7ليبغ – اكس –  -8ابو – رف – واو –  -9برازق – تنبح –  -10صبري حمادة

عموديًا

 -1االسطرالب –  -2ميغ – يبرص –  -3يمتص – ابواب –  -4نورنبرغ – زر –  -5اجاجني – رقي
–  -6طواف –  -7جر – فرنك – تم –  -8ماجدة – سونا –  -9يدرك – ابد –  -10لوز – ارجوحة

إعداد
نعوم
مسعود

شاعر وقــاص وناقد وكاتب ومفكر لبناني ( .)1988 -1889هو واحد
من ذلــك الجيل الــذي قــاد النهضة الفكرية والثقافية .تــرك خلفه آثــارًا
بالعربية واإلنكليزية والروسية
 = 11+6+4+3+1منحنية ■  = 8+5+7+10قوي وشديد ■  = 6+9+2فرس

حل الشبكة الماضية :برتراند راسل

16
العالم

الخميس  16حزيران  2016العدد 2912

روسيا

تقرير

العقوبات
الفروف:
ّ
والتهديدات ال تغير أجندتنا

الفروف :ثمة رغبة لتقويض موقع روسيا كمنافس (أ ف ب)

«بـ ــات ي ـ ــزداد وض ــوح ــا أن ن ـيــة شــركــائـنــا
في الغرب ،بقيادة الواليات املتحدة ،هي
تحقيق الهيمنة الـعــاملـيــة بـكــل الــوســائــل
املمكنة ...لكن التطورات األخـيــرة أظهرت
أن تلك الحسابات واهمة» ،قال أمس وزير
ال ـخ ــارج ـي ــة ال ــروس ــي س ـيــرغــي الف ـ ــروف،
فــي كـلـمــة أم ــام مـجـلــس ال ــدوم ــا (ال ـبــرملــان
الروسي).
«تقف العالقات الدولية راهنًا ٌعند نقطة
مفصلية» ،حيث «تتبلور بنية متعددة
األق ـ ـطـ ــاب» ،ف ــي م ـن ـحـ ًـى يـعـكــس «ال ـت ـنــوع
ال ـث ـقــافــي وال ـح ـض ــاري لـلـعــالــم امل ـعــاصــر،

العالقات الدولية عند
نقطة مفصلية إذ تتبلور
بنية متعددة األقطاب

وص ـع ــود م ــراك ــز ق ــوى ج ــدي ــدة ،والــرغ ـبــة
الطبيعية للشعوب في تقرير مستقبلها
بــأنـفـسـهــا» ،أضـ ــاف الف ـ ــروف ،ش ــارح ــا أن
الـ ـت ــوت ــر ف ــي الـ ـع ــال ــم يـ ـ ــزداد ن ـت ـي ـجــة ه ــذا
«التنافس العاملي».
ووضـ ــع الف ـ ــروف ال ـض ـغــوط وال ـح ـمــات
ً
املعادية لروسيا في هذا السياق ،قائال

◄ وفيات ►

إن «ثـمــة رغـبــة واضـحــة لترميم النظام
عبر األطلسي على حسابنا ،وتقويض
م ــوق ــع روس ـ ـيـ ــا ك ـم ـن ــاف ــس فـ ــي أسـ ـ ــواق
ال ـط ــاق ــة وال ـ ـسـ ــاح» .وأعـ ـل ــن ال ــوزي ــر أن
بــاده «ال تنوي االنـخــراط في املواجهة
ُ
التي تـفــرض علينا» ،مضيفًا أن «عــادة
امل ـج ــاب ـه ــة واأللـ ـ ـع ـ ــاب ال ـج ـيــوس ـيــاس ـيــة
ذات النتائج الصفرية ّ
تقوض الجهود
ل ـت ــأم ــن ال ـت ـن ـم ـيــة ال ـع ــامل ـي ــة امل ـس ـت ــدام ــة،
وتـ ـ ـخـ ـ ـل ـ ــق أزمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات شـ ـبـ ـيـ ـه ــة بـ ـ ــاألزمـ ـ ــة
األوك ــرانـ ـي ــة» ،وال ـت ــي رأى أن ــه ال يمكن
حلها إال بالوسائل السلمية.
وف ـ ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت نـ ـفـ ـس ــه ،أك ـ ـ ــد الفـ ـ ـ ـ ــروف أن
حكومته لن ّ
تغير من أجندتها السياسية
كثمن لرفع العقوبات الغربية املفروضة
ع ـل ـي ـهــا ،ال ـت ــي رأى أن ـه ــا ب ـل ـغــت «طــري ـقــا
م ـس ــدودًا» ،وأنـهــا ب ــدأت «تـتــآكــل» ،مشيرًا
إل ــى الئـحــة ال ــدول الـتــي أك ــدت حضورها
امل ـن ـتــدى االق ـت ـصــادي ال ــدول ــي فــي مدينة
ســان بطرسبورغ الروسية ،الــذي ُيفتتح
الـ ـ ـي ـ ــوم« .ن ـس ـم ــع أه ـ ــازي ـ ــج م ـس ـت ـم ــرة مــن
ُ
زمالئنا األوروبيني بأن العقوبات سترفع
بعد تطبيق اتفاقيات منسك (الهادفة إلى
تسوية الـصــراع فــي أوكــرانـيــا) .يعتقدون
أن ع ـلــى روس ـي ــا وح ــده ــا أن تـطـبــق تلك
االتفاقيات ...إنهم يحاولون إقناع أنفسهم
اآلن (برفع العقوبات) وإعادة روسيا إلى
مجموعة الــدول الثماني ،بينما ال نتقدم
نحن بأي مبادرات في هذا الخصوص»،
قال الوزير الروسي.
(األخبار ،تاس)

مسؤول إسرائيلي:
الحرب مع «حماس»
ستكون األخيرة

أع ـل ــن مـ ـس ــؤول أم ـن ــي ب ـ ــارز في
وزارة األم ـ ـ ــن اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة أن
«املواجهة املقبلة مع حماس أمر
ال مـفــر مـنــه ،وسـتـكــون األخـيــرة
لتنهي حكمها في غزة إلى غير
رجعة» .جاء ذلك في حوار أجراه
مــوقــع «والـ ــا» الـعـبــري أم ــس ،مع
مـســؤول أمـنــي كبير ،تـطــرق إلى
مختلف الـتـهــديــدات الـتــي تــواجــه
إس ــرائـ ـي ــل .وقـ ـ ــال امل ـ ـسـ ــؤول إن ــه
«ف ــي ال ـح ــرب املـقـبـلــة م ــع حـمــاس
سنستهدف قــادتـهــا ،وستكون
املعركة األخيرة معها ،ولن نترك
».لها املجال لتعود من جديد
وأوضــح املـســؤول ،الــذي لم يذكر
اسمه ،أنه «ال مصلحة إلسرائيل
بالسيطرة على قطاع غــزة ،وأنــه
ي ـج ــب عـ ـ ــدم اإلسـ ـ ـ ـ ــراع اآلن إل ــى
املــواجـهــة ،ويـجــب على املؤسسة
العسكرية اإلسرائيلية أن تكون
يـقـظــة وال تـبـحــث ع ــن مـغــامــرات
وحـ ــروب تـخــوضـهــا م ــع حـمــاس
ف ــي ال ــوق ــت ال ـ ــراه ـ ــن» .وأض ـ ــاف:
«الحركة تشكل تهديدًا متزايدًا،
وجميع محاوالت اعتبارها جهة
م ــن املـمـكــن ال ـتــوصــل مـعـهــا إلــى
تفاهمات تعتبر هــراء ،ألن هدف
».حماس هو إبادة إسرائيل
وســأل املـســؤول نفسه« :هــل من
املمكن أن يكون آكل لحوم البشر
نباتيًا؟» .ولدى سؤاله عن سياسة
ال ــرد على إط ــاق الـصــواريــخ من
غـ ـ ــزة ،قـ ـ ــال« :ال ت ــوج ــد سـيــاســة
ّ
ـادرة» .وعــن
رد ،بــل سـيــاســة مـ ـب ـ ِ
نظرة إسرائيل إلى السلطة ،قال:
«م ـح ـمــود ّع ـبــاس ال يـمـلــك الـقــوة
الكافية ليوقع اتفاقًا مع إسرائيل،
وليس عبثًا أن استطالعًا للرأي
جــرى في الضفة أظهر أن %65
مــن الفلسطينيني ي ــري ــدون منه
االستقالة ،متابعًا« :ال يمكن أن
نعرض على أبو مــازن أكثر مما
عرض عليه في مؤتمر أنابوليس
».في الواليات املتحدة
وأوضح ،أيضًا ،أنه برغم الجمود
فــي العملية السياسية ،مــن غير
املتوقع وقف التنسيق األمني بني
السلطة وإسرائيل ،ألن «أبو مازن
يــدرك أنــه دون التنسيق األمني،
حـكـمــه ي ـكــون عــرضــة لـلـخـطــر...
هو ال يسدي لنا معروفًا ،وهو ال
».يقدم لنا هدية
إل ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك ،ق ـص ـف ــت ال ـ ـطـ ــائـ ــرات
ال ـحــرب ـيــة ،أول م ــن أمـ ــس ،أرض ــا
زراعية شرق جحر الديك وسط
قطاع غزة ،وأعلنت وسائل إعالم
الـعــدو أن الـغــارة استهدفت نفقًا
للمقاومة ،وأن الجيش اإلسرائيلي
اسـتـخــدم لـلـمــرة األول ــى منظومة
«.الرمح» لتدمير النفق
)األخبار(

بمزيد مــن الــرضــى والتسليم ملشيئة
الله تعالى
بوفاة فقيدنا الغالي
املرحوم
الحاج األستاذ نزيه محمد زبيب
زوجته :خديجة مكي
ولداه :محمد  -راشد
بناته :روال  -هنية زوجــة علي قاسم
ب ــدي ــر  -م ــري ــم زوج ـ ــة ال ــدك ـت ــور ســالــم
حمادة
أش ـ ـ ـقـ ـ ــاؤه :وج ـ ـيـ ــه  -راش ـ ـ ـ ــد ع ـ ـمـ ــاد -
مصطفى  -أحمد  -عاصم
شـقـيـقــاتــه :الـحــاجــة هــا زوج ــة فضل
أيوب  -املرحومة روال زبيب
تقبل التعازي في بيروت في جمعية
التخصص والتوجيه العلمي الرملة
البيضاء  -قرب مركز أمن الدولة
نهار الخميس فــي  16حــزيــران 2016
مـ ــن الـ ـس ــاع ــة الـ ـث ــالـ ـث ــة إلـ ـ ــى ال ـس ــاع ــة
السابعة بعد الظهر
كـ ـم ــا ي ـ ـصـ ــادف نـ ـه ــار األحـ ـ ـ ــد فـ ــي 19
حـ ــزيـ ــران ذكـ ـ ــرى أسـ ـب ــوع ع ـل ــى وف ــاة
فقدينا الـغــالــي املــرحــوم ال ـحــاج نزيه
محمد زبيب
وبهذه املناسبة ستتلى آيات من الذكر
الحكيم ومـجـلــس ع ــزاء فــي حسينية
بلدته النميرية عند العاشرة صباحًا
اآلسـ ـف ــون :آل زب ـيــب  -مـكــي  -أيـ ــوب -
حمادة  -بدير  -صفوان

◄ذكرى أسبوع ►
تصادف يوم السبت  ١٨حزيران ٢٠١٦
ذكرى مرور أسبوع على وفاة فقيدتنا
الغالية املرحومة
الحاجة مهرمان حسن منصور جمال الدين
زوجـ ـ ـ ــة الـ ـ ـح ـ ــاج جـ ـ ـ ــواد اح ـ ـمـ ــد ج ــاب ــر
(رئيس بلدية ميفدون)
اوالدهـ ـ ـ ـ ـ ــا :مـ ـ ـ ـ ــروان ،امل ـ ــرح ـ ــوم مـحـمــد
وشادي جابر
ب ـنــات ـهــا :فــات ـنــه ج ــاب ــر زوج ـ ــة غـســان
أنـمــر ،سوسن جابر زوجــة هاهرعبد
امللك ،نيفني جابر زوجة زاهر رحال،
ن ـس ــري ــن ج ــاب ــر زوجـ ـ ــة م ـح ـمــد ش ــرف
الدين.
ول ـل ـم ـنــاس ـبــة س ـت ـت ـلــى آي م ــن ال ــذك ــر
الحكيم عن روحها الطاهرة
ب ـ ــالـ ـ ـن ـ ــادي ال ـح ـس ـي ـن ــي ف ـ ــي ب ـل ــدت ـه ــا
ميفدون من الساعه الرابعة والنصف
عصرًا لغاية السادسة مساء.
للفقيدة الرحمة ولكم من بعدها طول
البقاء.
انا لله وانا اليه راجعون
اآلس ـف ــون :آل جــابــر ،مـنـصــور ،النمر،
عبد امللك ،رحال ،شرف الدين ،عثمان،
عوض ،السبع ،عبدالله وعموم أهالي
ميفدون وبرج البراجنة.

◄ذكرى سنة ►
إلعالناتكم
ّ
في صفحة المبوب
والوفيات

03/662991

يـصــادف الـيــوم الخميس  16حزيران
 2016الــذكــرى السنوية الــرابـعــة على
وفاة الفقيد الغالي املرحوم
الحاج احمد علي احمد
(ابو حسن)

اهل الفقيد يدعون كل من عرفه وأحبه
ان ي ــذك ــره بـ ـت ــاوة الـ ـس ــورة امل ـبــاركــة
الفاتحة عن روحه الطاهرة.
للفقيد الرحمة ولكم االجر والثواب

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

للبيع مكتب صالح للسكن -الشياح-
خلف كنيسة مار ميخايل
١٠٥م / ٢ط ٢مؤلف من ٤غرف -غرفة انتظار-
مطبخ  -حامم .سعر مغر
Tel: 03/986264
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
الـعــروض العائد لتقديم يــد عاملة فنية
للمساندة في اعمال الصيانة واالستثمار
ف ــي م ـع ـم ـلــي ال ـ ـ ــذوق والـ ـجـ ـي ــة ،م ــوض ــوع
استدراج العروض رقم ث4د 2458/تاريخ
 ،2016/3/9قد مددت لغاية يوم الجمعة
 2016/6/24عند نهاية الدوام الرسمي.
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 أمانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /250.000/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 األحـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إلـ ــى أم ــان ــة ســر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2016/6/11
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 1128
إعالن للمرة الثانية
تجري بلدية صيدا عند الساعة الثانية
عـ ـش ــرة م ــن ظ ـه ــر يـ ــوم الـ ـث ــاث ــاء امل ــواف ــق
 2016/7/12فــي مــركــزهــا صـيــدا ـ ـ مبنى
القصر البلدي( ،مناقصة عامة) وبطريقة
تـقــديــم اس ـع ــار بــال ـظــرف امل ـخ ـتــوم املغفل
للعام  2016التلزيمات التالية:
ـ ـ ـ ـ ت ـقــديــم أل ـب ـســة رس ـم ـيــة ل ـ ــزوم عـنــاصــر
شرطة بلدية صيدا.
ـ ـ تقديم معدات وآليات لزوم بلدية صيدا.
ـ ـ تـقــديــم آل ـيــات وس ـي ــارات ربــاعـيــة الــدفــع
لزوم بلدية صيدا.
تقبل طلبات االشتراك وتسلم باليد الى
قلم البلدية لغاية الساعة الثانية عشرة
م ــن ظ ـه ــر اخ ـ ــر ي ـ ــوم ع ـم ــل ي ـس ـبــق ال ـي ــوم
امل ـحــدد للتلزيم مـصـحــوبــة بالتأمينات
واملستندات املطلوبة.
يمكن االطالع على دفتر الشروط الخاص
يوميًا وخــال اوقــات الــدوام الرسمي في
مركز بلدية صيدا ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق
الثالث.
صيدا في 2016/6/6
رئيس بلدية صيدا
املهندس محمد زهير السعودي
التكليف 1136

عليهم قبل تاريخ  2016/12/31في مراكز
املصلحة املـحــددة لدفع الــرســوم (محطة
القاسمية ـ ـ مكتب صيدا ـ ـ مكتب لبعا).
املدير العام باالنابه
للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني
املهندس عادل حوماني
التكليف 1150
إعالن
عن وضع جداول التكليف االساسية قيد
التحصيل
يـ ـعـ ـل ــن رئ ـ ـي ـ ــس ب ـ ـلـ ــديـ ــة ب ـ ـيـ ــت الـ ـشـ ـع ــار
والـحـضـيــرة عــن وض ــع جـ ــداول التكليف
االس ــاس ـي ــة ل ـكــافــة ال ــرس ــوم ال ـب ـلــديــة عن
ً
ع ــام  2016ق ـيــد الـتـحـصـيــل ع ـم ــا بنص
املادة  104من قانون الرسوم البلدية رقم
 88/60ويلفت النظر الى ما يلي:
ً
ً
أوال :ع ـمــا بـنــص املـ ــادة  106مــن قــانــون
الرسوم البلدية رقم  88/60على املكلفني
املبادرة فورًا الى تسديد الرسوم البلدية
املتوجبة عليهم خــال مهلة شهرين من
تاريخ االعالن في الجريدة الرسمية.
ً
ثانيًا :عـمــا بنص امل ــادة  109مــن قانون
الرسوم البلدية رقم  ،88/60تفرض غرامة
تأخير وقدرها ( %2إثنان باملئة) عن كل
شـهــر تــأخـيــر عــن امل ـبــالــغ ال ـتــي لــم تسدد
خالل املهلة املبينة في البند االول اعاله،
ً
ويعتبر كسر الشهر شهرًا كامال.
رئيس بلدية بيت الشعار والحضيرة
أديب سلمون ميالد
التكليف 1125
إعالن بيع موجودات
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
غرفة الرئيس فرنسوا الياس
طالبة التنفيذ :شركة لونا  1ش.م.م.
املنفذ عليه :خالد بن البطيحي املطيري
تطرح هــذه الــدائــرة للبيع باملزاد العلني
لـلـمــرة الـثــانـيــة باملعاملة التنفيذية رقــم
 2014/814امل ــوج ــودات ال ـعــائــدة للمنفذ
ً
عليه تحصيال لدين طالبة التنفيذ البالغ
/80610/د.أ .عدا الرسوم واملصاريف.
واملــوجــودات على الشكل التالي( :السعر
االفرادي بالدوالر)
ل ــوح ــة زج ـ ــاج م ـلــونــة شـكـلـهــا ب ـي ـضــاوي
زجــاج ـيــة ح ــوال ــي  280 × 10س ــم ()100
تـمـثــال بالستيك شـكــل اســد ( )40تمثال
شكل ستاند تلفون كف ( )15مبخرة ()2
تابلو يمثل جسم ذكر وأنثى ( )10تمثال
يـمـثــل رأس ن ـمــر بــاسـتـيــك ( )15تـمـثــال
شكل زرافــة خشب وملس زجــاج ()30×2
تــابـلــو حـجــر صـغـيــر يـمـثــل رأس حصان
وجرة ( )35كاسات زجاج صغيرة الحجم
( )1×6كـ ــاسـ ــات زج ـ ــاج ح ـج ـم ـهــا وس ــط
( )1×5صينية زجاجية  Artizanaمع كاس
( )3مدفعية على دوالب من خشب حجم
صغير ( )2آلة موسيقية صغيرة الحجم
harp
( )6م ـج ـســم ك ـ ــرة ارضـ ـي ــة ( )25س ـي ــارة
خـشـبـيــة ط ــراز قــديــم ( )1قـنـيـنــة خشبية
( )10بــاخــرة حـجــم صـغـيــر ـ ـ ـ ـ مـجـســم من
جفصني ( )7ح ــذاء مــن الجفصني ()2×2

برواز صورة من الخشب ()3
جـ ــرة ( )10بـ ـ ــرواز ( )3×8بـ ـ ــرواز ص ــورة
نحاس حجم صغير ( )10شمعدان حجم
صـغـيــر ( )3مـجـســم اع ـش ــاب ب ـحــريــة ()7
مجسم على شكل عــروس ( )5×2مجسم
على شكل bicyclette
( )3مجسم فراشة ( )2خنجر انتيك على
ق ــاع ــدة زجـ ــاج ( )45مـجـســم بـشـكــل راس
بقرة نحاس مع ميزان ( )30مجسم شكل
صحن ـ ـ شمعدان ( )12مجسم راس رمح
فــي عـلـيــه بــاكـســي مغلقو ويــوجــد رمــح
واحد بداخلها مع قاعدتني بداخلها ()25
مـجـســم ح ـج ــري ح ــوال ــي  60س ــم تـقــريـبــا
( )15شـمـعــدان نـحــاس عـلــى شـكــل اكليل
( )7غـ ــرادوفـ ــون ( SoundMasterمــوديــل
قــديــم) ( )70لــوحــة صـغـيــرة ( )3شمسية
كاميرا متوسطة الحجم ( )40برنتر HP
80-- DeskJet F41
( Laptop )10ماركة سوني C60197D4
( )70سبيكر كومبيوتر مع باب ورقي ()4
لوحة جيبس ( )3×3طاولة سفرة خشب
محفور  110 × 220تقريبًا مع  6كراسي
( MCM Trade )2500ماركةCheer L06C
( )45قاعدة كاميرا ( )25×3كاميرا فيديو
ماركة Sony
( )400مـيـكـســر ديـجـيـتــال م ــارك ــة ســونــي
( )250س ـت ــان ــد امل ـن ـي ــوم ( )10×2راوتـ ــر
ان ـتــرنــت وس ـمــاعــه ( )7ب ـطــاريــات عــائــدة
لـلـمـيـكـســر ( )15×5ق ــاع ــدة كــام ـيــرا ()25
جهاز فاندو ماركة Tefal
( )90ستاند كاميرا ( DV )25ـ ـ كونترولر
( UPS )125مــاركــة ســونــي ( )20ريسيفر
ماركة Super California
()15
Power Supply
( DV )80مـ ــاركـ ــة س ــون ــي ( )80م ـحــول
اصوات PCM Electroc Xavinita
( )110×2مـ ـك ــواة م ــارك ــة تــوش ـي ـبــا ()10
ش ـ ــاش ـ ــة مـ ـ ــاركـ ـ ــة س ـ ــون ـ ــي ( )40ش ــاش ــة
كومبيوتر  LCDماركة apple
( )50كاميرا ماركة سوني
 CC 801ـ ـ  D×Fـ ـ N450
( )350×2لوحة ( )2خنجر انتيك حوالي
 50سنتم تقريبًا ( )100ساعة  Rolexرقم
ـ ـ  )50( 636393جميع ه ــذه امل ــوج ــودات
م ـخ ـم ـن ــة ب ـم ـب ـل ــغ وق ـ ـ ـ ــدره /5.688/د.أ.
وامل ـط ــروح ــة لـلـبـيــع ب ـ ـ  %50ح ــق الـقـيـمــة
املخمنة.
ي ـج ــري ال ـب ـيــع ن ـه ــار االثـ ـن ــن ال ــواق ــع في
 2016/6/27ال ـســاعــة ال ــواح ــدة م ــن بعد
الظهر
للراغب بالشراء الحضور باملوعد املحدد
الى عنوان املنفذ عليه الكائن في بيروت
ـ ـ منطقة بــاب ادري ــس ـ ـ بــالـقــرب مــن بنك
ع ـ ــوده م ـص ـحــوبــا بــال ـث ـمــن ن ـق ـدًا وبــرســم
الداللة .%5
مأمور تنفيذ بيروت
عبد الرحيم العاكوم

ي ـن ـف ــذ بـ ـن ــك االم ـ ـ ـ ـ ــارات ولـ ـبـ ـن ــان ش.م.ل.
باملعاملة  2015/717بوجه رمزي جورج
مطر مكرزل وجورج يوسف مطر مكرزل
واملفلسة شركة ديجيتال برينتنغ سنتر
ش.م.م .وشــركــة زي ــروك ــس بــزنــس سنتر
ش.م.م .عـقــد فـتــح اعـتـمــاد وصـكــي كفالة
موثوق بتأمينات عقارية وكشفي حساب
ً
تحصيال ملبلغ /1316597384.26/ل.ل.
و /802875.55/د.أ .اضــافــة الــى الفوائد
واللواحق.
ويـجــري التنفيذ على القسم 245/1997
ذوق مصبح مساحته  41م.م .وبموجب
االفادة العقارية دار ضمنه مطبخ وحمام
وشرفة .وبالكشف تبني ان الواقع مطابق
لـ ــافـ ــادة الـ ـعـ ـق ــاري ــة ،ال ـ ـبـ ــاط س ـيــرام ـيــك
وفــي الـحـمــام وفــي ال ــدار بــاركـيــه ،املجلى
ستانلس مع خزائن درفتني تحت املجلى
واربعة درف فوقها واملجلى مع جارورين
واج ـهــة الــومـيـنـيــوم مــع مـنـخــل ـ ـ ـ ـ خــزائــن
خشبية في املدخل واملغسلة انكاستري
والجدران مطلية باللون االحمر واالسود
وي ـق ــع ف ــي مـجـمــع ال ـس ـي ــوار ف ــي الـطــابــق
الرابع بلوك .A
تاريخ قــرار الحجز  2015/5/13وتاريخ
تسجيله .2015/5/21
بدل تخمني القسم  245/1997ذوق مصبح
/205000/د.أ .وبدل طرحه /123000/د.أ.
او ما يعادله بالعملة الوطنية.
ي ـج ــري ال ـب ـيــع ي ــوم ال ـث ــاث ــاء ال ــواق ــع فيه
 2016/7/12الساعة  11.00قبل الظهر في
قــاعــة محكمة ك ـســروان .للراغب بالشراء
دفــع بــدل الـطــرح بموجب شيك مصرفي
منظم الم ــر حـضــرة رئـيــس دائ ــرة تنفيذ
كسروان او تقديم كفالة من احد املصارف
امل ـق ـب ــول ــة مـ ــن ال ـ ــدول ـ ــة وي ـت ـح ـم ــل رسـ ــوم
الـتـسـجـيــل وال ــدالل ــة وعـلـيــه ات ـخ ــاذ محل
اقامة ضمن نطاق الدائرة واال عد قلمها
مقامًا مختارًا له كما عليه االطــاع على
قيود الصحيفة العينية العائدة للقسم
موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن تبليغ
صادر عن دائرة تنفيذ حاصبيا
رقم املعاملة2014/46 :
طــالــب التنفيذ :غ ــازي ابــراهـيــم الغفير ـ ـ
بوكالة املحامي عباس سكينة.
تدعو هذه الدائرة املنفذ عليهم األميرات:
م ـهــا وم ــري ــم وعـ ــدال وه ـب ــة مـفـيــد شـهــاب
واالمير اسماعيل مفيد شهاب املجهولي
محل االقــامــة للحضور الــى هــذه الــدائــرة
بــالــذات او بواسطة وكيل قانوني لتبلغ
االوراق خـ ــال م ـه ـلــة ع ـشــريــن ي ــوم ــا من
تــاريــخ النشر مضافًا اليها ثالثني يومًا
مـهـلــة مـســافــة بــالـنـسـبــة للمنفذ عليهما
االميرتان هبة ومها مفيد شهاب واتخاذ
محل اقــامــة ضمن نطاق هــذه الــدائــرة ما
ل ــم يـكــن لـهــم وك ـيــل قــانــونــي ،واال اعتبر
ق ـلــم هـ ــذه الـ ــدائـ ــرة م ـقــامــا م ـخ ـت ــارًا ويـتــم
تبلغهم بواسطة رئيس القلم حتى القرار

النهائي.

رئيس القلم
اسامة أبو كمر

إعالن
عن وضع جداول التكليف االساسية قيد
التحصيل في صحيفتني محليتني
يعلن رئـيــس بلدية العباسية عــن وضع
جداول التكليف االساسية في صحيفتني
م ـح ـل ـي ـتــن ل ـك ــاف ــة الـ ــرسـ ــوم ال ـب ـل ــدي ــة عــن
ً
ال ـعــام  2016قـيــد التحصيل عـمــا بنص
املادة  104من قانون الرسوم البلدية رقم
 88/60ويلفت النظر الى ما يلي:
ً
ً
أوال :ع ـمــا بـنــص املـ ــادة  106مــن قــانــون
الرسوم البلدية رقم  ،88/60على املكلفني
املبادرة فورًا الى تسديد الرسوم البلدية
املتوجبة عليهم خــال مهلة شهرين من
تاريخ االعالن في الجريدة الرسمية.
ً
ثانيًا :عـمــا بنص امل ــادة  109مــن قانون
الرسوم البلدية رقم  ،88/60تفرض غرامة
تأخير وقــدرهــا  %2عــن كــل شهر تأخير
ع ــن امل ـب ــال ــغ ال ـت ــي ال ت ـس ــدد خ ــال املـهـلــة
املبينة في البند األول اعاله ،ويعتبر كسر
ً
الشهر شهرًا كامال.
رئيس بلدية العباسية
خليل محمد حرشي
إعالن
"تـ ـعـ ـل ــن نـ ـق ــاب ــة املـ ـع ــالـ ـج ــن وامل ـح ـل ـل ــن
النفسانيني عن اجراء انتخابات تكميلية
ل ـثــاثــة م ـقــاعــد ف ــي مـجـلـسـهــا الـتـنـفـيــذي
بـتــاريــخ  9تـمــوز  ،2016مــن الـســاعــة 9:00
صباحًا وحتى الساعة  11ظهرًا في مقر
الـنـقــابــة ـ ـ ـ ـ بـ ــدارو ـ ـ ـ ـ يـفـتــح ب ــاب الترشيح
م ـ ــن ص ـ ـبـ ــاح يـ ـ ــوم الـ ـسـ ـب ــت ف ـ ــي  28اي ـ ــار
 2016وي ـق ـفــل ق ـبــل  72ســاعــة م ــن تــاريــخ
االنتخابات".
إعالن صادر عن املديرية العامة لألمن العام
ُ
تـ ـعـ ـل ــم املـ ــديـ ــريـ ــة الـ ـع ــام ــة لـ ــأمـ ــن الـ ـع ــام
السوريني وكفالئهم املقيمني ضمن نطاق
مركز امن عام برج حمود انه اعتبارًا من
يوم السبت  2016/06/25سيباشر املركز
باستقبال الطلبات واملعامالت الخاصة
بهم خالل اوقات الدوام الرسمي حصريًا
بــاسـتـثـنــاء ي ــوم االربـ ـع ــاء لـغــايــة الـســاعــة
الخامسة من بعد الظهر.
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب بسام خليل عبد النور بوكالته عن
حياة فريد الخوري احــدى ورثــة لوريس
عبدو اسطفان املالكة في العقار /207/
ال ـع ـي ــرون س ـنــد تـمـلـيــك بـ ــدل ع ــن ضــائــع
بحصة املالكة
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
جويس عقل

إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
ال ـع ــروض ال ـعــائــد الع ـم ــال رش املـبـيــدات
ونـ ــزع االعـ ـش ــاب ف ــي م ـح ـطــات الـتـحــويــل
الــرئ ـي ـس ـيــة ال ـك ـب ـي ــرة وم ـع ــام ــل االنـ ـت ــاج،
مـ ـ ـ ــوضـ ـ ـ ــوع اس ـ ـت ـ ـق ـ ـص ـ ــاء اس ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــار رق ـ ــم
ث4د 3002/تاريخ  ،2016/3/22قد مددت
لغاية يوم الجمعة  2016/7/1عند نهاية
الدوام الرسمي.
يمكن للراغبني في االشتراك باستقصاء
اس ـ ـعـ ــار املـ ــذكـ ــور أع ـ ــاه الـ ـحـ ـص ــول عـلــى
ن ـس ـخــة م ـج ــان ــا م ــن دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط مــن
مصلحة الــديــوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق
( 12غــرفــة  ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ
طريق النهر.
علمًا بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة املفعول
وم ــن امل ـم ـكــن ف ــي مـطـلــق األحـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إلـ ــى أم ــان ــة ســر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2016/6/14
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 1139

إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب بسام خليل عبد النور بوكالته عن
مــوريــس جــرجــي كــرم املـفــوض بالتوقيع
عن شركة مواد البناء ش.م.م .مالكة القسم
 /4/م ــن ال ـع ـقــار  /708/ال ـج ــدي ــدة سند
تمليك بدل عن ضائع باسم الشركة
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
جويس عقل

إعالن الى املشتركني
في مشروع ري القاسمية ورأس العني
ومشروع ري صيدا ـ ـ جزين
تعلن املصلحة الوطنية لنهر الليطاني
امل ــواف ـق ــة ع ـلــى اع ـف ــاء امل ـش ـتــركــن بــاملـيــاه
ف ــي اط ــار م ـش ــروع ري الـقــاسـمـيــة ورأس
ال ـعــن وم ـش ــروع ري ص ـيــدا ـ ـ ـ ـ جــزيــن من
غرامة التأخير على رســوم وبــدالت الري
بنسبة  %90شرط ان يسددوا ما يترتب

إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب م ــروان طانيوس داغــر مالك القسم
 /21/بلوك  /A/من العقار  /317/زوق
ال ـ ـخـ ــراب س ـن ــد ت ـم ـل ـيــك ب ـ ــدل عـ ــن ضــائــع
باسمه
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
جويس عقل

اعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
غرفة القاضي الياس ريشا

إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب فيكتور انـطــوان عيسى املوصى له
مــن سيده عبده راغــب مالكة القسم /5/
من العقار  /264/جل الديب سند تمليك
بدل عن ضائع باسم املالكة
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
جويس عقل
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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية – مديرية املالية العامة – مديرية ال ــواردات – دائــرة التحصيل بيروت – املكلفني الــواردة
أسماؤهم في الجدول املرفق للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بيروت – شــارع بشارة الخوري – مبنى
فيعاني – الطابق الثاني لتبلغ البريد املذكور تجاه إسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا
ً
االعــام ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعاله ،علمًا أنه
سيتم نشر هذا االعالم على موقع االلكتروني.
اسم املكلف

رقم املكلف

رقم البريد املضمون

تاريخ الزيارة الثانية تاريخ اللصق

شركة ميديس ش.م.م

4062

RT000072067LB

2016/22/3

2016/24/5

شركة انتر اكويبمنت ش.م.ل

4622

RT000072225LB

2016/23/3

2016/24/5

شركة انترفونسيار ش.م.ل

4628

RT000072234LB

2016/23/3

2016/24/5

شركة انترنال ش.م.م

4798

RT000072256LB

2016/24/3

2016/24/5

شركة جيد ش.م.م

5029

RT000072276LB

2016/24/3

2016/24/5

طارق عبد الرحمن الجمال

195394

RT000075621LB

2016/24/3

2016/26/5

رامي نزيه دسوم

712345

RT000075925LB

2016/24/3

2016/24/5

امباكت ميديا سوليوشنز ش.م.م 531284

RT000078145LB

2016/9/5

2016/24/5

نجاح سمير ايوب

532965

RT000078149LB

2016/9/5

2016/26/5

هاني تحسني صباغ

533396

RT000078151LB

2016/10/5

2016/30/5

احمد مصطفى ابو عباس

533439

RT000078152LB

2016/9/5

2016/26/5

محمد خليل خطاب

90611

RT000078187LB

2016/10/5

2016/26/5

خالد لطفي صادق

1749886

RT000078188LB

2016/10/5

2016/30/5

احمد خليل خطاب

90610

RT000078190LB

2016/11/5

2016/31/5

جولدياك (اوف شور) ش.م.ل

1762965

RT000078234LB

2016/10/5

2016/24/5

روكاف ش.م.ل اوف شور

1780424

RT000078278LB

2016/10/5

2016/24/5

جوني شوقي الحلبي

1780800

RT000078279LB

2016/9/5

2016/26/5

الرهيف للمقاوالت والتجارة ش 1789544
مم

RT000078284LB

2016/9/5

2016/24/5

نديم بشاره السويدي

729704

RT000075971LB

2016/24/3

2016/24/5

مايكل سليم سليمان

1789899

RT000078286LB

2016/9/5

2016/24/5

غسان هجيج عواد

737735

RT000075976LB

2016/24/3

2016/24/5

هاني شفيق دمشقية

536856

RT000078454LB

2016/5/5

2016/28/5

عماد شفيق املفتي

90172

RT000076052LB

2016/24/3

2016/26/5

عبد الغني محمود الخطيب

1490135

RT000078622LB

2016/9/5

2016/24/5

صونيا نقوال قطان

158502

RT000076097LB

2016/24/3

2016/26/5

نصري ايليا دورو

290016

RT000078927LB

2016/9/5

2016/24/5

فرنسوا سليم حرفوش

159818

RT000076101LB

2016/24/3

2016/26/5

س ـ ـ ـبـ ـ ــايـ ـ ــس هـ ـ ـ ــوريـ ـ ـ ــزنـ ـ ـ ــز ل ـ ـب ـ ـنـ ــان 290307
ش.م.مspace horizons sarl.

RT000078928LB

2016/6/5

2016/24/5

ام.سي.ام .العاملية ( اوف شور)

201912

RT000076141LB

2016/24/3

2016/24/5

292528

RT000078933LB

2016/10/5

2016/30/5

ثانية توفيق هارون البزري

472247

RT000076286LB

2016/24/3

2016/31/5

جومانا جوزف بو نجا هاني

184725

RT000076365LB

2016/24/3

2016/25/5

شركة سيميتريك انترناشيونال 292686
ش.م.ل اوف شور

RT000078934LB

2016/10/5

2016/24/5

منير عبد املجيد الحسامي

92093

RT000076457LB

2016/24/3

2016/24/5

باسم تيسير حيدر

822888

RT000076475LB

2016/23/3

2016/24/5

احمد محمد يونس

592462

RT000069966LB

2016/10/5

2016/31/5

كمال اسعد املدني

293990

RT000078940LB

2016/10/5

2016/24/5

كونتينتال بروبرتي انفستمنت 294261
(هولدنغ) ش.م.ل.

RT000078941LB

2016/10/5

2016/27/5

محمد خالد الحالق

296071

RT000078948LB

2016/10/5

2016/31/5

سامية علي الغول

600122

RT000069988LB

2016/9/5

2016/30/5

دانا عادل ابو الحسن

296104

RT000078949LB

2016/9/5

2016/24/5

باسم يوسف بو خالد

545982

RT000071452LB

2016/11/5

2016/26/5

فرونت دور بيروت ش.م.ل

2152107

RT000079338LB

2016/10/5

2016/26/5

حسن خليل رضا

547762

RT000072277LB

2016/11/5

2016/24/5

هناده حاتم الفوال

2159843

RT000079339LB

2016/10/5

2016/30/5

دليله فهيم رضوان

589902

RT000076228LB

2016/11/5

2016/31/5

مصطفى حمود

2169028

RT000079342LB

2016/10/5

2016/24/5

ش ــرك ــة فــرن ـســوا ف ــرح ــات واوالده 6411
ش.م.م

RT000076599LB

2016/10/5

2016/24/5

عمر سهيل زهنان

2230489

RT000079372LB

2016/9/5

2016/24/5

شركة باملار ش.م.ل (اوف شور)

6615

RT000076602LB

2016/9/5

2016/24/5

محمد يوسف السروجي

2279866

RT000079380LB

2016/11/5

2016/30/5

شركة سايكورب ش.م.ل

6642

RT000076603LB

2016/10/5

2016/27/5

الـجـمـعـيــة ال ـس ــودان ـي ــة الـلـبـنــانـيــة 2481406
الخيرية

RT000079500LB

2016/11/5

2016/31/5

تريبيكا ش.م.م

839795

RT000076634LB

2016/10/5

2016/31/5

فادي عادل سعد

2481920

RT000079501LB

2016/11/5

2016/24/5

RT000077132LB

2016/9/5

2016/24/5

كورين ابراهيم ديك

545263

RT000071448LB

2016/12/5

2016/24/5

محمد سامي الدروبي

504854

RT000077926LB

2016/9/5

2016/24/5

يوسف يحي فواز

546033

RT000071453LB

2016/13/5

2016/27/5

وفيق علي عبد الله

505792

RT000077930LB

2016/10/5

2016/24/5

ملياء خالد االعور

546397

RT000071458LB

2016/12/5

2016/26/5

علي خليل رضا

505881

RT000077931LB

2016/9/5

2016/27/5

غسان احمد زهير حمزه

546845

RT000071465LB

2016/13/5

2016/24/5

نجم نسيب نجيم

506756

RT000077933LB

2016/9/5

2016/27/5

بول ادمون خليفة

547646

RT000071478LB

2016/11/5

2016/26/5

رجا كمال سعادة

509499

RT000077944LB

2016/6/5

2016/24/5

اسامه محمد البردان

547684

RT000072275LB

2016/13/5

2016/30/5

هدى يوسف عازار

509994

RT000077945LB

2016/10/5

2016/24/5

RT000076598LB

2016/11/5

2016/24/5

شركة ايست سايد ش.م.ل.

514024

RT000078012LB

2016/10/5

2016/24/5

مارون انطون زهار

189905

RT000076629LB

2016/13/5

2016/30/5

هيثم فهد املبشر

514459

RT000078014LB

2016/9/5

2016/24/5

االسمر  -عواد ش.م.م

7137

RT000077136LB

2016/13/5

2016/24/5

ميسون اسطفان قربان

514962

RT000078016LB

2016/10/5

2016/24/5

ايفون شكري يزبك

515231

RT000078018LB

2016/12/5

2016/26/5

كاري ابراهيم صليبا

515109

RT000078017LB

2016/9/5

2016/24/5

نور كمال نجيب شمعة

521377

RT000078043LB

2016/11/5

2016/26/5

ميثم عبد الواحد غافل

1320317

RT000078085LB

2016/9/5

2016/24/5

ياسكو مهندسون ش.م.م

3996

RT000078051LB

2016/11/5

2016/24/5

خالد عبد الباسط عيتاني

31955

RT000078087LB

2016/9/5

2016/30/5

معن حسن الجندي

530575

RT000078142LB

2016/12/5

2016/24/5

ام .اتش ام ميتال ش.م.م

1298243

RT000078093LB

2016/10/5

2016/28/5

شركة ثري آي شينينغ ش.م.م

2140734

RT000078163LB

2016/12/5

2016/24/5

خالد ابراهيم جرجور

531165

RT000078144LB

2016/10/5

2016/26/5

عدنان محمد علي احمد

292245

RT000078931LB

2016/13/5

2016/24/5

شـ ــركـ ــة ق ـش ـط ــة غـ ـ ـ ــروب ه ــول ــدن ــغ 6846
ش.م.ل

مهدي نبيل ياسني

ان ـ ـ ـ ــدسـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــال بـ ـ ـ ــرودكـ ـ ـ ــاتـ ـ ـ ــس 6392
كوربورشني  -ايبكو ش.م.م
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ديمه لبنان ش.م.م
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2172576

RT000079343LB

2016/11/5

2016/24/5

سرج يوسف زوين

133143

RT000080025LB

2016/16/5

2016/24/5

ج ـم ـع ـي ــة ل ـب ـن ــان ـي ــون ب ـ ــا ح ـ ــدود 2186439
Libanais Sans Frontieres

RT000079369LB

2016/11/5

2016/26/5

انطوان حبيب نصر الله

133153

RT000080028LB

2016/16/5

2016/25/5

مــاري ـنــاس ان ـتــرنــاشــونــال ش م ل 2393660
اوف شور

RT000079392LB

2016/13/5

2016/24/5

محمود زياد تنير

222128

RT000080116LB

2016/17/5

2016/24/5

فايز فؤاد بوجي

222659

RT000080163LB

2016/18/5

2016/30/5

فيصل يحي طبارة

32431

RT000079484LB

2016/13/5

2016/27/5

ماهر جورج منصور

223989

RT000080168LB

2016/18/5

2016/26/5

احمد علي عيد

2479291

RT000079499LB

2016/12/5

2016/24/5

محمد حسني شري

226788

RT000080185LB

2016/18/5

2016/24/5

جوني ميشال كلش الخوري

304702

RT000079540LB

2016/13/5

2016/24/5

نظام نقوال النمار

548187

RT000072287LB

2016/18/5

2016/26/5

عماد اسماعيل محسن

124094

RT000079986LB

2016/13/5

2016/24/5

ابتسام الياس عرايس

127546

RT000080006LB

2016/12/5

2016/24/5

766655 MO.KA Services ltd Total
Logistics Solutions sarl

RT000078048LB

2016/17/5

2016/26/5

سيريل رجا عريضه

133369

RT000080032LB

2016/13/5

2016/26/5

شامب انترناشيونال سي.اي.سي 1246908
champ international co

RT000078616LB

2016/17/5

2016/26/5

سناء ديب شرف الدين

546856

RT000071466LB

2016/18/5

2016/27/5

شركة اتش اتش حمود وحايك

1556374

RT000079297LB

2016/20/5

2016/26/5

وسام نسيب حداد

547531

RT000071475LB

2016/17/5

2016/24/5

احمد يوسف دياب

220160

RT000079400LB

2016/19/5

2016/26/5

اياد فضل الله فضل الله

547645

RT000071477LB

2016/16/5

2016/24/5

جمانه عبد اللطيف ناصر

221738

RT000079406LB

2016/19/5

2016/26/5

شركة ناصر وشركاه للمجوهرات 547653

RT000072274LB

2016/17/5

2016/24/5

محمد علي عواضة

910412

RT000079418LB

2016/17/5

2016/26/5

محمد علي زعيتر

548055

RT000072284LB

2016/13/5

2016/24/5

جورج يوسف عازار

31774

RT000079441LB

2016/20/5

2016/26/5

الياس ملحم منصور عنيد

549112

RT000073216LB

2016/16/5

2016/24/5

زكريا معروف مومنة

32027

RT000079460LB

2016/21/5

2016/26/5

شركة ساسكونكريت ش.م.م

6565

RT000076601LB

2016/16/5

2016/24/5

وليم توفيق داغر

32388

RT000079480LB

2016/18/5

2016/26/5

ان ـت ــرك ــوم ــرس ـي ــال ان ـف ـس ـت ـم ـنــت 7108 5
ش.م.ل (اوف شور)

RT000077134LB

2016/18/5

2016/24/5

صليبي جرجس الخوري حنا

32464

RT000079488LB

2016/17/5

2016/26/5

ايـ ـك ــار ك ــوس ـت ــري ــوزون ــي ج ـنــرالــي 7125
اس.ب.ا فرع لشركة اجنبية

RT000077135LB

2016/16/5

2016/24/5

ناجي ايلي الشاب مجدالني

32869

RT000079508LB

2016/19/5

2016/26/5

غسان وسيم جمال الدين

304664

RT000079539LB

2016/20/5

2016/26/5

نقشي لالملاس ش.م.م

1330626

RT000078049LB

2016/16/5

2016/24/5

مازن الياس عبد الله

306678

RT000079559LB

2016/19/5

2016/26/5

شركة تاج التجارية ش.م.م

8326

RT000079393LB

2016/16/5

2016/24/5

سامر طالل الحصري

307327

RT000079567LB

2016/19/5

2016/26/5

شركة العامر التجارية

2398319

RT000079396LB

2016/17/5

2016/24/5

نبيل انيس باخوس

307618

RT000079571LB

2016/20/5

2016/26/5

امني نصوح عريسي

31780

RT000079442LB

2016/18/5

2016/26/5

عباس محمد قبوط

307988

RT000079574LB

2016/19/5

2016/26/5

عبد الحفيظ محمد املغربل

31917

RT000079453LB

2016/16/5

2016/24/5

ادكويست ش.م.م

309686

RT000079617LB

2016/19/5

2016/26/5

فؤاد محمد ربعة

31938

RT000079454LB

2016/16/5

2016/24/5

فؤاد سليم حماد

310304

RT000079618LB

2016/18/5

2016/26/5

نديم بشير الحريري

31951

RT000079455LB

2016/18/5

2016/26/5

فؤاد محمد عبد الباقي

32115

RT000079462LB

2016/16/5

2016/26/5

هليوس مناجمنت ش.م.ل( .اوف 315297
شور )

RT000079646LB

2016/20/5

2016/30/5

بييو ميديكا ش م م

2483390

RT000079502LB

2016/16/5

2016/31/5

دول ـ ـ ـفـ ـ ــن م ـ ـيـ ــديـ ــا (ول ـ ـ ـيـ ـ ــد م ـح ـمــد 2490218
النحاس)

RT000079510LB

2016/18/5

2016/26/5

مــاتــريـكــس ان ـتــرنــاشــونــال غ ــروب 1177124
ش.م.ل هولدنغ

RT000079716LB

2016/21/5

2016/26/5

رياض جرجي صابر

1184314

RT000079787LB

2016/20/5

2016/26/5

عبد القادر محمد عمر نقاش

32912

RT000079515LB

2016/16/5

2016/24/5

شركة  222العقارية ش.م.ل

2795083

RT000079940LB

2016/19/5

2016/26/5

وصفي عبد املسيح نحاس

32913

RT000079517LB

2016/16/5

2016/26/5

غمبي ش.م.م

2841777

RT000079941LB

2016/20/5

2016/26/5

لني للتجارة العاملية ش.م.م.

304370

RT000079538LB

2016/16/5

2016/24/5

طارق محمد القزاز

124107

RT000079987LB

2016/20/5

2016/27/5

رياض عبد الكريم العاليلي

304966

RT000079544LB

2016/18/5

2016/24/5

هيئة التنمية السعودية اللبنانية 124718
ش.م.م

RT000079998LB

2016/20/5

2016/26/5

شادي نعمة الله الحايك

306346

RT000079550LB

2016/18/5

2016/24/5

222506

RT000080161LB

2016/20/5

2016/26/5

ميشال رفيق نصر

307636

RT000079572LB

2016/18/5

2016/27/5

رانيا نسيب التيماني-الريس

309273

RT000079613LB

2016/18/5

2016/26/5

شـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــة املـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــة لـ ـ ـلـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات 224568
الصيدالنية والطبية ش.م.م

RT000080173LB

2016/19/5

2016/26/5

جمال احمد النعنع

309463

هانا زبينياف اولسينسكا

RT000079614LB

2016/18/5

2016/24/5

خضر محمد عيد

226885

RT000080186LB

2016/19/5

2016/30/5

شركة بوزوسات ش.م.ل  -هولدنغ 7030

RT000079678LB

2016/18/5

2016/27/5

مؤسسة عمار لتجارة وصناعة الجلود 227460

RT000080188LB

2016/18/5

2016/26/5

 PFIZER CORPORATIONفرع 2694812
لشركة اجنبية

RT000079921LB

2016/17/5

2016/24/5

رنا جوزف رزق الله/مطر

232540

RT000080431LB

2016/20/5

2016/26/5

مجموعة التطوير االداري ش.م.م

2763674

RT000079937LB

2016/18/5

2016/26/5

مها رضا حلباوي

354894

RT000080600LB

2016/19/5

2016/26/5

زاملي وشركاه للتجارة

124426

RT000079994LB

2016/16/5

2016/24/5

علي يوسف ابراهيم

360235

RT000080612LB

2016/19/5

2016/26/5

ميشال حنا صفير

125819

RT000080001LB

2016/16/5

2016/24/5

ناجي عبد الرزاق استيتيه

361687

RT000080614LB

2016/19/5

2016/26/5

كارلوس انطونيو فوزي واكيم

126976

RT000080005LB

2016/17/5

فادي الياس الحكيم

365588

RT000080621LB

2016/20/5

2016/26/5

ندى محمود االدهمي

128675

RT000080008LB

2016/14/5

نبيلة محمد شفيق زياني

131914

RT000080014LB

2016/18/5

2016/26/5
				
				
 2016/24/5تبدأ مدة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
2016/24/5
التكليف 1093
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رياضة

انكلترا

يورو 2016

الخميس
16:00

ويلز

ترتيب المجموعات
المجموعة األولى
 6نقاط
من مباراتين

فرنسا

(تأهلت)

 4نقاط
من مباراتين
سويسرا
نقطة من
مباراتين
رومانيا
بال نقاط من
مباراتين
ألبانيا

ً
غريزمان محتفال بتسجيله الهدف األول في الدقيقة ( 90فرانك فايف ــ أ ف ب)

دور الـ  16يفتح أبوابه لفرنسا الضعيفة
انـتـقــل مـنـتـخــب فــرنـســا ف ــي مـبــاراتــه
الـ ـث ــانـ ـي ــة فـ ــي ال ـ ـي ـ ــورو مـ ــن ب ــاري ــس
إل ـ ــى م ــرس ـي ـل ـي ــا .اآلمـ ـ ـ ــال فـ ــي مـلـعــب
«ف ـي ـلــودروم» أم ــام ألـبــانـيــا بحضور
الرئيس الفرنسي فــرانـســوا هوالند
ك ــان ــت ك ـب ـي ــرة ب ـ ــأن تـ ـك ــون الـ ـص ــورة
مختلفة عـمــا كــانــت عليه فــي «ســان
دون ـ ــي» ع ـنــدمــا ف ــاز «ال ــدي ــوك» على
رومانيا في املباراة االفتتاحية دون
أن ُيقنعوا.
ك ــل األم ـ ـ ــور ك ــان ــت ف ــي مـصـلـحـتـهــم،
ابـ ـ ـت ـ ـ ً
ـداء م ـ ــن ال ـ ـف ـ ــارق الـ ـش ــاس ــع فــي
املـسـتــوى بــن املـنـتـخـبــن ،وانـطــاقــا
م ــن تـخـلــص الـفــرنـسـيــن م ــن ضغط
الفوز باملباراة االفتتاحية التي تكون
صعبة غالبًا العـتـبــارات عــديــدة ،لذا
ك ـ ــان ال ـت ــوق ــع ب ـ ــأن يـ ـق ــدم «الـ ــديـ ــوك»
األداء ال ـ ـقـ ــوي ال ـ ــذي ي ــوجـ ـه ــون مــن
خالله رسالتهم لبقية الكبار بأننا
جاهزون.
وبــاعـتـبــار أن فرنسا لــم تكن مقنعة
ف ــي امل ــواج ـه ــة األولـ ـ ـ ــى ،أراد املـ ــدرب
ديـ ــدي ـ ـيـ ــه ديـ ـ ـش ـ ــان مـ ـن ــح ت ـش ـك ـي ـل ـتــه
صــدمــة إيجابية ب ــ»قــرار كبير» عبر
وضع النجمني بول بوغبا وأنطوان
غ ــري ــزم ــان ع ـلــى م ـق ـعــد الـ ـب ــدالء بعد
ّ
السيئ أمام رومانيا والبدء
أدائهما
ب ــال ـج ـن ــاح ــن الـ ـس ــريـ ـع ــن أن ـط ــون ــي
مــارس ـيــال وكينغسلي كــومــان على
حسابهما.
لـكــن املـفــاجــأة الـتــي أع ـ ّـد لـهــا ديـشــان
للجمهور الفرنسي وللخصم ّ
ارتدت
ع ـل ـي ــه ،إذ إن األل ـ ـبـ ــان ع ــرف ــوا كـيــف
ي ـف ـس ــدون خ ـط ـتــه وت ـك ـت ـي ـكــه ت ـمــامــا

حيث ّ
جهز املــدرب اإليطالي جياني
دي بيازي خطة مضادة تعتمد على
املراقبة اللصيقة ملفاتيح اللعب في
فرنسا ،وتحديدًا نجم املباراة األولى
ديميتري باييه الــذي بــدا مقيدًا في
م ــرك ــز ص ــان ــع األل ـ ـعـ ــاب ،ولـ ــم تـخــرج
مــن قــدمــه أي ت ـمــريــرة مــن تـمــريــراتــه
السحرية.
 45دقيقة أولى كان فيها الفرنسيون
صفرًا ،إذ لم يصلوا إلى املرمى بأي
ِ
كــرة .بدا القلق والعصبية واضحني
ع ـلــى م ـحـ ّـيــا ديـ ـش ــان ،وب ـ ــدا ال ـشــوط

األول في هذه املباراة األسوأ مستوى
منذ انطالق البطولة ،وهــذا ما يالم
عليه طبعًا الفرنسيون ،إذ إن األلبان
وبــال ـن ـظــر إلـ ــى إم ـكــانــات ـهــم أدوا ما
عليهم ،ال بل أكثر.
سريعًا وعـنــد بــدايــة الـشــوط الثاني
تـنـ ّـبــه دي ـشــان إل ــى خـطـئــه التكتيكي
ً
وع ـم ــد إلـ ــى إق ـح ــام بــوغ ـبــا ب ـ ــدال من
مارسيال من أجــل انتقال باييه إلى
مركز الجناح األيسر وتحرره.
لـكــن رغ ــم ذل ــك لــم يـتـبــدل املـشـهــد مع
تماسك األلبان ،حتى أنهم اكتسبوا

زوجات العبي فرنسا يحتفلن بهدف باييه (أ ف ب)

الثقة وأصــابــوا القائم األيسر ملرمى
هــوغــو ل ــوري ــس ب ـكــرة مـشـتــركــة بني
ليديان ميموشاي وبــاكــاري سانيا
(.)52
ولـ ــم ي ـج ــد ديـ ـش ــان ب ـ ـدًا إال ب ــإدخ ــال
غ ــري ــزم ــان مـ ـك ــان ك ــوم ــان لـتـنـشـيــط
الهجوم ،فابتسمت الكرة له ولفرنسا
ً
مجددًا بتسجيل غريزمان نفسه أوال
في الدقيقة األخيرة بكرة رأسية من
عرضية ع ــادل رام ــي ،ومــن ثــم باييه
بمراوغة وتسديدة من داخل املنطقة
في الوقت بدل الضائع.
ص ـح ـيــح أن فــرن ـســا ف ـ ــازت ورب ـحــت
أولى بطاقات التأهل إلى دور الـ ،16
لكنها مـجــددًا بــدت غير مقنعة على
اإلطالق ،وال شك في أن ما ينتظرها
ف ــي األدوار اإلق ـص ــائ ـي ــة ،ع ـل ــى هــذا
الحال ،أصعب.
 مثل فرنسا :هوغو لوريس ،بكاريســانـيــا ول ـ ــوران كوسييلني وع ــادل
رامي وباتريس ايفرا ،نغولو كانتي
وبليز ماتويدي وكينغسلي كومان
(أن ـطــوان غــريــزمــان )66 ،وديميتري
باييه وأوليفييه جيرو (أندريه بيار
جـيـنـيــاك )77 ،وأن ـطــونــي مــارسـيــال
(بول بوغبا.)46 ،
 مثل ألبانيا :اتريت بيريشا ،السيدهــوســاي ومـيــرغـيــم م ــاف ــراي وانـســي
اغولي (فريدريك فيسيلي ،)85 ،اندي
ل ـيــا (اوديـ ـس ــي روش ـ ــي )71 ،وام ـيــر
ابــراشــي وبــوريــم كوكيلي (تــاولـنــت
جـ ــاكـ ــا )74 ،ول ـ ـيـ ــديـ ــان م ـي ـم ــوش ــاي
وارمير لينجاني ،ارماندو ساديكو.
(األخبار)
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لكمة أخرى على وجه روسيا بإمضاء سلوفاكيا
سقط المنتخب الروسي
أمام نظيره السلوفاكي
 2-1في الجولة
الثانية من منافسات
المجموعة الثانية.
صحيح أن الروس سيطروا
على أرض الملعب ،لكن
السلوفاكيين كانوا أكثر
فعاليةّ ،فاستغلوا كل
ُّ َ
الثغر لهز الشباك
ل ــم ُت ـن ـصــف ال ـك ــرة «الـ ـ ــدب» ال ــروس ــي،
وخـصــوصــا فــي الــدقــائــق األخ ـيــرة من
امل ـبــاراة أم ــام سلوفاكيا الـتــي انتهت
بـ ـف ــوز ال ـض ـي ــف الـ ـج ــدي ــد ع ـل ــى ك ــأس
أوروب ـ ــا  1-2فــي م ـب ــاراة سـيـطــر فيها
الخاسر على أرض امللعب ووقــف في
وجـهــه الـحــظ ،ال ــذي ال يختلف اثـنــان
على أنه بات جزءًا أساسيًا من اللعبة.
بـحـثــا عــن نتيجة إيـجــابـيــة لــإبـقــاء
ع ـل ــى اآلم ـ ـ ــال ف ــي ال ـت ــأه ــل إل ـ ــى دور
ال ـ ـ  ،16نـجــح م ــدرب سـلــوفــاكـيــا يــان
كـ ـ ـ ــوزاك ،بـ ــإجـ ــراء  3ت ـغ ـي ـي ــرات عـلــى
تشكيلته األســاس ـيــة ،فــأعــاد وضــع
ال ـ ـثـ ــاثـ ــي أنـ ـ ــدريـ ـ ــه دودا ،ت ــوم ــاش
هوبوتشان وفيكتور بيتشوفسكي
على حساب باتريك هروشوفسكي،
دوســان شفينتو وميخاو دوريــش،
ملحاولة تعويض الخسارة  2-1أمام

ويشتت تركيزهم
يزيد الثقل عليهم
ّ
فــي مواجهة لــم تكن سهلة أب ـدًا .ومع
ذلـ ـ ــك كـ ــانـ ــوا عـ ـل ــى قـ ـ ــدر املـ ـس ــؤولـ ـي ــة،
ضــاربــن ُع ــرض الحائط بكل مــا ورد
سابقًا وما حصل ،حيث زاد ضغطهم
على املرمى السلوفاكيُ ،لينتج هدفًا

ويلز في الجولة األولى.
أم ـ ـ ـ ـ ــا املـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرب الـ ـ ـ ـ ــروسـ ـ ـ ـ ــي لـ ـي ــونـ ـي ــد
سـلــوتـسـكــي ،فـقــد اعـتـمــد لـسـبـ ٍـب غير
مفهوم على َ
العبي ارتكاز في الشوط
األول ،ما أبطأ تحضير الهجمات.
خ ـ ـيـ ــاره ال ـ ــذي أص ـ ــاب أم ـ ــام إن ـك ـل ـتــرا
السبت املــاضــي ،حــن انتهت املـبــاراة
بــالـتـعــادل اإليـجــابــي  ،1-1سـقــط هــذه
املــرة ،وخصوصًا أن خطة كهذه ضد
ّ
منتخب قــريــب مــن مـسـتــواه ،ك ــان من
الصعب نجاحها.
وفـ ــي ب ـض ــع ل ـح ـظ ــات ان ــدف ـع ــت فـيـهــا
روسيا ،استغل السلوفاكيون الوضع،
ونـجــح العـبــا وس ــط الـغــرافــة القطري
ونــابــولــي اإليـطــالــي فــاديـمـيــر فايس
وم ــاري ــك هــامـسـيــك تــوال ـيــا بتسجيل
الهدفني في الدقيقتني  32و.45
أساسًا ،كانت مفاجئة قــدرة الالعبني
الــروس على تخطي كل األزمــات التي
الزمتهم منذ انطالق البطولة .ضغط
نـفـســي وم ـع ـنــوي كـبـيــر الحـقـهــم بعد
تحذيرات االتحاد األوروبــي «يويفا»

لم يخفف أحد من رجال
السياسة أو الرياضة من
الضغط المعنوي على
الالعبين الروس

من إمكانية إطاحتهم من البطولة ،إذا
مــا ع ــاد مـشـجـعــوهــم الفـتـعــال أح ــداث
عنف كتلك التي وقعت في مرسيليا،
وبـعــد ه ــذه الـلـكـمــة الـتــي تـلــت لكمات
ال ـ ـ ـ ــروس ل ــإن ـك ـل ـي ــز ،جـ ـ ـ ــاءت ال ـل ـك ـمــة
األقـ ـ ـ ــوى ب ــإمـ ـض ــاء س ـل ــوف ــاك ـي ــا ال ـتــي
أنزلت الخسارة األولى بمنتخب بالد
القياصرة.
ت ــداخ ــل رجـ ـ ــال ال ـس ـي ــاس ــة م ــع رج ــال

هامسيك ّ
مفجرًا
فرحته بهدفه
أمام روسيا
(أ ف ب)

ـدال مــن
ال ــري ــاض ــة ف ــي املـ ــوضـ ــوع ،وب ـ ـ ـ ً
أن يخفف أحــد مــا عــن ثقل الالعبني،
مـ ـخ ــاف ــة الـ ـ ـخ ـ ــروج إذا مـ ــا «اسـ ـتـ ـف ــز»
أحــد جماهيرهم ،زاد وزي ــر الرياضة
ال ــروس ــي فـيـتــالــي مــوتـكــو ال ـطــن بـ َّـلــة
حـ ــن أق ـ ـ ـ َّـر ب ــأن ــه لـ ــن ي ـس ـت ـب ـعــد وقـ ــوع
حوادث عنف جديدة من قبل جماهير
بالده في خالل البطولة.
ً
بغنى عن أي تصريح
الالعبون كانوا

سـ ـجـ ـل ــه ديـ ـنـ ـي ــس غ ـ ـلـ ــوشـ ــاكـ ــوف فــي
الدقيقة  80من عمر املباراة.
ل ـ ــم يـ ـس ــان ــده ــم ال ـ ـحـ ــظ ف ـ ــي الـ ـف ــرص
الـ ـت ــي كـ ـث ــرت دون ن ـت ـي ـج ــة ،فـضـمــن
ـوز فــي تاريخهم
السلوفاكيون أول فـ ٍ
فــي ك ــأس أوروبـ ــا ،بينما ب ــدأ ال ــروس
يـنـتـظــرون حظهم بــال ــ»رول ـيــت» التي
اشتهروا به .أملهم بالعبور موجود،
إال أن ــه ب ــات أض ـع ــف ،وخ ـصــوصــا أن
املــواجـهــة األخـيــرة ستكون ضــد ويلز
ونجمها غاريث بايل.
 مثل روسيا :ايغور اكينفييف ،ايغورسمولنيكوف ،سيرغي اينياتيفيتش،
ف ــاس ـي ـل ــي ب ــري ــزوتـ ـسـ ـك ــي ،ج ــورج ــي
شـ ـيـ ـنـ ـيـ ـك ــوف ،رومـ ـ ـ ـ ـ ــان ن ــوشـ ـت ــادت ــر
(دن ـيــس غـلــوشــاكــوف ،)46 ،الكسندر
غولوفني (بافل ماماييف ،)46 ،فيدور
سـمــولــوف ،اولـيــغ شــاتــوف ،الكسندر
ك ــوك ــوري ــن (رومـ ـ ــان ش ـيــري ـكــوف)76 ،
وارتيم دزيوبا.
 مثل سلوفاكيا :ماتوس كوزاتشيك،بـيـتــر بـيـكــاريــك ،مــارتــن س ـكــرتــل ،يــان
دوريتشا ،توماس هوبوكان ،فيكتور
بيكوفسكي ،ماريك هامسيك ،يــوراي
كــوتـشـكــا ،فــاديـمـيــر فــايــس (دوس ــان
س ـف ـن ـتــو ،)73 ،روب ـ ــرت مـ ــاك (م ـي ـكــال
دوريـ ـ ـ ـ ــس ،)80 ،أن ـ ــدري ـ ــه دودا (آدم
نيميتش.)67 ،
(األخبار)

طموح السويسريين يصطدم بصالبة الرومان

ّ
كانت سويسرا تمني النفس بتحقيق
انـ ـتـ ـص ــار عـ ـل ــى روم ـ ــانـ ـ ـي ـ ــا ،حـ ـت ــى لــو
ل ــم ي ـك ــن بــال ـن ـت ـي ـجــة ال ـت ــي آلـ ــت إلـيـهــا
مباراة املنتخبني في دور املجموعات
ملونديال  1994التي انتهت  1-4من أجل
أن تضمن تأهلها إلــى دور ال ـ  ،16إال
أن طموحات السويسريني اصطدمت
ب ـصــابــة ال ــروم ــان وواق ـع ـي ـت ـهــم الـتــي
ص ـ ّـع ـب ــت امل ـه ـم ــة ع ـل ــى الع ـب ــي املـ ــدرب
فالديمير بتكوفيتش.
وأج ـ ـ ـ ــرى أنـ ـغ ــل ي ــوردانـ ـسـ ـك ــو مـ ــدرب
رومـ ـ ــان ـ ـ ـيـ ـ ــا أربـ ـ ـع ـ ــة ت ـ ـغ ـ ـي ـ ـيـ ــرات ع ـلــى
الـتـشـكـيـلــة ال ـتــي خ ـســرت أم ــام فرنسا
 ،2-1كلها في الوسط والهجوم ،فدفع
بغابريال تورجي وانــدري بريبيليتا
وال ـ ـك ـ ـس ـ ـنـ ــدرو ش ـي ـب ـس ـي ــو واملـ ـه ــاج ــم
ً
كــاوديــو كيشيرو ،ب ــدال مــن اوفيديو
ه ــوب ــان وف ـل ــوري ــن ان ــدون ــي وادريـ ـ ــان
بـ ــوبـ ــا ون ـ ـي ـ ـكـ ــوالي سـ ـت ــانـ ـسـ ـي ــو .أم ــا
ُ
جر أي تعديل على
بتكوفيتش ،فلم ي ِ
التشكيلة التي فازت على ألبانيا ،0-1
ِّ ً
معوال على الظهير ستيفان ليشتاينر

والعـ ـ ـب ـ ــي ال ـ ــوس ـ ــط غـ ــران ـ ـيـ ــت ت ـش ــاك ــا
وشيردان شاكيري واملهاجم هاريس
سيفيروفيتش.
ورغــم انـطــاق سويسرا إلــى الهجوم،
إال أنها اصطدمت بتنظيم الرومانيني،
م ــا حـ ــال دون وص ــول ـه ــم إلـ ــى مــرمــى
الـحــارس سيبريان تاتاروشانو .كان
واضـ ـح ــا أن ال ـس ــوي ـس ــري ــن يـضـعــون
ن ـصــب أع ـي ـن ـهــم خ ـطــف هـ ــدف إلربـ ــاك
مـنــافـسـيـهــم وفـكـفـكــة خـطــوطـهــم ،لكن
ّ
ـان
لـقـطــة ف ــي الــدقـيـقــة  18غ ــي ــرت م ــا كـ ً
مخططًا له ،إذ ارتكب ليشتاينر خطأ

داخ ـ ـ ــل امل ـن ـط ـق ــة ع ـن ــدم ــا شـ ــد قـمـيــص
ألكسندرو شيبسيو ،فاحتسب الحكم
الروسي سيرغي كاراسيف ركلة جزاء
تــرج ـمـهــا ب ــوغ ــدان س ـتــانـكــو بـنـجــاح،
ع ـك ــس ات ـ ـجـ ــاه ال ـ ـحـ ــارس ي ـ ــان ســومــر
ً
أرض ـي ــة ف ــي ال ــزاوي ــة الـيـمـنــى مسجال
ه ــدف ــه الـ ـح ــادي ع ـشــر ف ــي  43م ـب ــاراة
دولية .وهذه ثاني ركلة جزاء يسجلها
ستانكو فــي الـنـهــائـيــات ،بـعــد األول ــى
فــي مــرمــى فــرنـســا ،كــذلــك أصـبــح ثالث
الع ــب ف ــي ت ــاري ــخ ال ـن ـهــائ ـيــات يسجل
ركلتي جزاء أو أكثر ،بعد الدانماركي
فــرانــك أرنـيـســن فــي  1984واإلسـبــانــي
غايزكا مينديتا في .2000
ل ـكــن م ــا يـحـســب لـلـســويـســريــن أنـهــم
حافظوا على رباطة جأشهم وتحكمهم
بنسق امل ـب ــاراة ،فيما كــان طبيعيًا أن
يـ ـح ــاول ال ـ ــروم ـ ــان ت ــأم ــن خـطــوطـهــم
الـخـلـفـيــة لـلـحـفــاظ عـلــى ال ـه ــدف ال ــذي
تـقــدمــوا بــه مــع بعض الهجمات التي
ُ
لم تخل من خـطــورة ،أبــرزهــا تسديدة

أصبح ادمير محمدي
أول سويسري يسجل
في كأس العالم
وكأس أوروبا

رازفان رات األرضية من داخل املنطقة
الـتــي ج ــاءت قريبة مــن الـقــائــم األيسر
( ،)46والـ ـك ــرة ال ـت ــي أب ـع ــده ــا يــوهــان
دج ــورو عــن املــرمــى فــي الــرمــق األخير
قـبــل أن تـصــل إل ــى ك ــاودي ــو كيشيرو
واملرمى تحت رحمته (.)52
وتمكنت سويسرا من معادلة النتيجة
عبر ادمير محمدي بتسديدة يسارية
صاروخية من داخل املنطقة بعد كرة
مرتدة إثر ضربة ركنية ( ،)57فسجل
هدفه الخامس فــي  44مـبــاراة دولية،
وأصـبــح أول العــب ســويـســري يسجل
في كأس العالم وكأس أوروبا.
هكذا ،انتهت املباراة بالتعادل .نتيجة
ل ــم ي ـك ــن ي ـت ـم ـنــاهــا امل ـن ـت ـخ ـبــان طـبـعــا
ليتأجل حسم تأهلهما إلى دور الـ 16
إلى ّ الجولة األخيرة.
 مثل سويسرا :يــان سومر -ستيفانل ـي ـش ـتــاي ـنــر وف ــابـ ـي ــان ش ـ ــار وي ــوه ــان
دجــورو وريـكــاردو رودريغيز ـ فالون
ب ـهــرامــي وغــران ـيــت تـشــاكــا وش ـيــردان
شاكيري (شاني تارشاي  )90وبليريم
دزيمايلي (ميكايل النــغ  )83وإدمير
م ـح ـم ــدي  -ه ــاري ــس سـيـفـيــروفـيـتــش
(بريل إمبولو .)64
ّ
 مثل رومانيا :سيبريان تاتاروشانوـ ـ ـ ـ ك ــريـ ـسـ ـتـ ـي ــان سـ ـ ــابـ ـ ــونـ ـ ــارو وفـ ـ ــاد
ك ـي ــري ـك ـي ــش ودراغ ـ ـ ـ ـ ـ ــوش غ ــريـ ـغ ــوري
ورازفـ ـ ـ ـ ـ ــان رات (س ـت ـي ـل ـي ــان ــو فـيـلـيــب
 )62ـ ـ وم ـي ـهــاي بينتيليي (أوف ـيــديــو
ه ـ ــوب ـ ــان  )46وأن ـ ـ ـ ـ ـ ــدري بــري ـب ـي ـل ـي ـتــا
وب ــوغ ــدان ستانكو (فـلــوريــن أنــدونــي
 )84وغ ــاب ــري ــال ت ــورج ــي والـكـسـنــدرو
شيبسيو ـ وكالوديو كيشيرو.

أصبح ستانكو
ثالث العب في
تاريخ النهائيات
يسجل ركلتي
جزاء أو أكثر
(أ ف ب)
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في قلب الكأس

النشيد الوطني يختبر انتماء أبناء المهاجرين
حسن زين الدين
فـ ــي كـ ــل ب ـط ــول ــة كـ ـب ــرى تـ ـع ــود م ـســألــة
تــرديــد النشيد الوطني والتفاعل معه
مــن الــاعـبــن لتظهر إل ــى الـعـلــن .تأخذ
املسألة أبعادًا وطنية كتعبير عن مدى
االنتماء إلى الوطن ،لتصبح في كل ّ
مرة
محل جدل ونقاش.
مـ ـ ـج ـ ــددًا ت ـ ـكـ ــون ال ـ ـعـ ــن مـ ـص ـ ّـوب ــة عـلــى
ّ
لضمه
املنتخب األملــانــي أكثر من غيره
ال ـع ــدي ــد م ــن ال ــاع ـب ــن م ــن أص ـ ــول غير
أملــانـيــة ،يــام بعضهم على عــدم ترديد
الـنـشـيــد الــوط ـنــي ،ويــأتــي فــي مقدمهم
النجم مسعود أوزيل الذي تعرض قبيل
كــأس أوروب ــا لهجوم من رئيسة "حزب
البديل من أجل أملانيا" ،فراوكيه بيتري،
حـيــث قــالــت لصحيفة "دي فـيـلــت"" :مــن
املؤسف أن مسعود أوزيــل الــذي يعتبر
م ــن األشـ ـخ ــاص الـ ـق ــدوة بــالـنـسـبــة إلــى
األط ـف ــال وامل ــراه ـق ــن ،ال ي ــؤدي النشيد
الوطني".
من جهته ،دعا ماتياس روسله ،رئيس
برملان والية ساكسونيا ،وعضو الحزب
الــدي ـم ـقــراطــي املـسـيـحــي الـ ــذي تتزعمه
املستشارة أنجيال ميركل ،جميع العبي
"املانشافت" إلى ترديد النشيد الوطني
خـ ــال "يـ ـ ــورو  ،"2016وق ـ ــال لصحيفة
"اليبتسغر تسايتونغ"" :أنتظر أن يردد
كــل العــب فــي املنتخب النشيد الوطني
ألنه يلعب ألملانيا ،كيفما كانت األصول
التي ينحدر منها"..
إال أن أوزي ــل ،وفــي امل ـبــاراة األول ــى أمــام
أوكرانيا ،لم يبال بهذا االنتقاد وبهذه
الــدعــوة ،وأصـ ّـر على موقفه عــدم ترديد
ال ـن ـش ـيــد ل ـت ـكــون الـ ـص ــورة م ـشــاب ـهــة ملا
كانت عليه في مونديال  2014وقبل ذلك

في كــأس أوروب ــا  ،2012حينما تعرض
أي ـضــا زم ـي ـلــه ســامــي خ ـض ـيــرة لهجمة
ش ــرس ــة ،فـ ـ ّ
ـرد مـعـتـبـرًا أن ع ــدم ت ــردي ــده
ّ
النشيد ال يجعل منه "أملانيًا سيئًا".
بـطـبـيـعــة الـ ـح ــال ه ــي م ـســألــة حـســاســة
ط ـب ـعــا ع ـنــدمــا يـتـعـلــق األم ـ ــر بــالـنـشـيــد
الــوط ـنــي واالن ـت ـم ــاء إل ــى ال ــوط ــن ،ومــن
البديهي على كل العــب يرتدي قميص
مـنـتـخــب ب ـ ــاده أن ي ـب ــذل ك ــل م ــا يملك
إلع ـ ــاء ش ــأن ــه ،ل ـكــن امل ـبــال ـغــة ف ــي طــرح
مسألة ترديد النشيد ملآرب سياسية أو

ليس هناك ّ
أي
ارتباط بين الفوز وترديد
النشيد الوطني

غيرها تجعل املسألة تحيد عن مسارها
الحقيقي ،إذ كما هو معلوم فإن االنتقاد
الـ ــذي ت ـع ــرض ل ــه أوزي ـ ــل ه ــو م ــن حــزب
ي ـم ـي ـنــي م ـت ـط ــرف مـ ـع ــروف بـسـيــاسـتــه
املتشددة تجاه املهاجرين واستثمار أي
فــرصــة للتصويب عليهم وإظـهــار عدم
انتمائهم إلى أملانيا.
مـ ــا يـ ـج ــدر ق ــول ــه ه ـن ــا أن ع ـ ــدم ت ــردي ــد
النشيد ال يعني عدم انتماء الالعب إلى
ب ـلــده ،والــدل ـيــل أن الـنـجــم األرجنتيني
ليونيل ميسي تعرض في فترة سابقة

النشيد الوطني هو نوع من انواع التفاعل االساسية مع الشعب الذي يمثله المنتخب (فيليب لوبيز ـ أ ف ب)

الن ـت ـق ــادات حـ ــادة بـسـبــب ه ــذه املـســألــة
ـ ـ ـ ـ وك ـ ــان س ـب ـب ـهــا ال ـح ـق ـي ـقــي ط ـب ـعــا هــو
عـ ــدم ت ـقــدي ـمــه ً
أداء ج ـي ـدًا م ــع منتخب
بـ ــاده ع ـلــى غـ ــرار أدائ ـ ــه م ــع بــرشـلــونــة
اإلس ـب ــان ــي ـ ـ ـ ح ـيــث ق ــال ح ـي ـن ـهــا" :كـلـنــا
ّ
ن ـس ـم ــع ال ـن ـش ـي ــد ال ــوطـ ـن ــي ،وك ـ ـ ــل مـنــا
يعيشه بالطريقة التي تناسبه .لست
فــي حــاجــة إل ــى تــرديــده لـكــي أشـعــر بــه.
املـنـتـخــب األرج ـن ـت ـي ـنــي لـلــركـبــي يبكي
عندما يسمع النشيد الوطني ،ولكننا
ال نـفـعــل ذل ــك .نـحــن نـشـعــر بــه بطريقة
أخرى وجيدة أيضًا".
ثمة مسألة أخرى وهي عدم الربط بني
ترديد النشيد أو االنفعال الشديد في
ترديده وتحقيق الفوز في امللعب .ففي
عــام  ،2012وبـعــد فشل منتخب أملانيا
في تحقيق لقب كأس أوروبا بخسارته
أم ــام إيطاليا  2-1فــي نصف النهائي،
أثارت وسائل اإلعالم األملانية املوضوع
بتسليط الضوء على السبب الحقيقي
الــذي رأت أنــه ضعف االنتماء الوطني
لــدى العبي "املــانـشــافــت" ،ال سيما بعد
رفــض بعضهم ترديد النشيد الوطني
أثناء عزفه قبل بدء املباريات.
وق ــارن ــت وس ــائ ــل اإلعـ ـ ــام حـيـنـهــا بني
ال ــاع ـب ــن األملـ ـ ـ ــان ،وخ ـص ــوص ــا أوزيـ ــل
ولــوكــاس بــودولـسـكــي وهـمــا صامتان
أثناء عزف النشيد ،مع العبي إيطاليا
الذين ّ
رددوا نشيدهم الوطني بحماسة
شديدة ،لكن الواقع أن "سكوادرا آتزورا"
ّ
ردد ال ـن ـش ـي ــد ب ــال ـح ـم ــاس ــة ذات ـ ـهـ ــا فــي
نهائي البطولة نفسها وخسر بنتيجة
قاسية أمام إسبانيا  ،4-0أما الالعبون
ذاتهم الذين لم يرددوا النشيد األملاني
ف ــي "ي ـ ــورو  "2012ف ــأع ــادوا الـ ـك ـ ّـرة في
مونديال  2014وأحرزوا اللقب.

صراع الجيران :إنكلترا مع ويلز وألمانيا مع بولونيا

مباريات اليوم

مــواجـهــات مرتقبة وح ــادة ستشهدها كــأس
أوروب ـ ـ ـ ــا  2016ال ـ ـيـ ــوم .بـ ــدايـ ــة مـ ــع م ــواج ـه ــة
بريطانية بحتة بني الجارتني إنكلترا وويلز
الساعة  16.00بتوقيت بـيــروت /فــي الجولة
الثانية من مباريات املجموعة الثانية.
وتأخذ هذه املواجهة طابعًا خاصًا نظرًا إلى
االرت ـبــاط التاريخي بــن البلدين ،وقــد بــدأت
حماوتها قبل انطالقها ،حني شرع الالعبون
بالتصريح بما يستفز اآلخر.
وأشـعــل النجم الــويـلــزي غــاريــث بــايــل األمــور
ع ـن ــدم ــا اع ـت ـب ــر أن بـ ـ ــاده "ت ـت ـم ـت ــع ب ـك ـبــريــاء
وش ـغ ــف أكـ ـث ــر" م ــن ج ــارت ـه ــا .ورأى ب ــاي ــل أن
إنـكـلـتــرا تـبــالــغ فــي تـقــديــر حجمها وقيمتها
من دون أن تحقق النتائج "وبالتالي سنذهب
إلــى هناك ونحن مؤمنون بــأن باستطاعتنا
الفوز عليهم".
ّ
ورد مـ ــدرب إن ـك ـل ـتــرا روي ه ــودج ـس ــون على
ّ
ب ــاي ــل ،مـعـتـبـرًا أن م ــا قــالــه األخ ـي ــر يـعــبــر عن
"ق ـلــة احـ ـت ــرام" ،فـيـمــا رأى الع ــب الــوســط جــاك
وي ـل ـش ـي ــر ،أن م ـن ـت ـخــب بـ ـ ــاده ي ـم ـلــك الع ـبــن
وفريقًا أفضل من ويلز.
ويحتاج اإلنكليز إلى الفوز بعد تعادلهم في
املباراة األولى مع روسيا  ،1-1في وقت فازت
فيه ويلز على سلوفاكيا .1-2
وفــي م ـبــاراة ثانية يـتــواجــه منتخبا إيرلندا

الـشـمــالـيــة وأوك ــران ـي ــا ال ـســاعــة  19.00ضمن
منافسات املجموعة األولى .وتحتاج إيرلندا
إلــى التخلي عــن تحفظها أم ــام أوكــرانـيــا إذا

ّ
أرادت أل تنتهي مشاركتها األولى في بطولة
كبرى منذ  30عامًا مبكرًا ،وخصوصًا بعدما
خسرت أمام بولونيا  1-0في الجولة األولى،

بدأت الحرب بين إنكلترا وويلز قبل انطالق المباراة (أ ف ب)

ح ـيــث ظ ـه ــرت ب ـ ــأداء م ـتــواضــع ال يـشـبــه أب ـدًا
مستواها في التصفيات.
م ــن ج ـهــة مـنـتـخــب أوك ــرانـ ـي ــا ،ي ـب ــدو الــوضــع
أفـضــل معنويًا ،وخصوصًا بعد األداء الــذي
قدمه أمام األملان ،حني خسر .2-0
ً
خ ـت ــام ـه ــا م ـس ــك لـ ـي ــا ،ح ــن يـ ـع ــود املـنـتـخــب
األملــانــي إلــى "اسـتــاد دو فــرانــس" فــي باريس،
ملواجهة بولونيا الساعة  ،22.00وذلــك بعد
م ــرور  7أشـهــر على الـظــروف العصيبة التي
ع ــاش ـه ــا األملـ ـ ـ ــان ع ـل ــى ن ـف ــس امل ـل ـع ــب بـسـبــب
الهجمات اإلرهابية التي ضربت باريس.
ولم يتحدث الالعبون أمس عن تلك الواقعة،
بل بدا أن كامل تركيزهم منصب على املباراة،
محذرين مــن أن بولونيا ال تختصر بهداف
بــايــرن مـيــونـيــخ روبـ ــرت لـيـفــانــدوفـسـكــي ،بل
ل ــدي ـه ــا أخـ ـط ــر مـ ــن ذلـ ـ ــك .ع ـل ـم ــا أن امل ـن ـت ـخــب
ال ـ ـب ـ ــول ـ ــون ـ ــي سـ ـيـ ـلـ ـع ــب م ـ ـ ــن دون ح ـ ــارس ـ ــه
فوتشييتش تشيشني ،ال ــذي سيحل مكانه
لوكاس فابيانسكي أو أرتور بوروتس.
بـ ـ ـ ــدوره ،ل ــم ي ـل ـجــأ مـ ـ ــدرب امل ـن ـت ـخــب األمل ــان ــي
يواكيم لــوف إلــى إجــراء تغيير على تشكيلة
ٍّ
منتخبه األساسية في املباراة الثانية في كل
مــن الـبـطــوالت األرب ــع السابقة الـتــي خاضها
خــال م ـشــواره مـعــه ،ال ــذي بــدأ فــي  ،2006لذا
ينتظر أن يسير على نفس النهج.
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رياضة

الصحف وصفته بالمتعجرف والساذج

حلف أوروبي ضد كريستيانو رونالدو
م ـعــركــة ن ـجــم ال ـبــرت ـغــال كــريـسـتـيــانــو
رونــالــدو واأليسلنديني لم تنتهِ على
أرض امل ـل ـع ــب ب ـع ــد انـ ـتـ ـه ــاء مـ ـب ــاراة
املنتخبني أول من أمــس ،التي انتهت
بــالـتـعــادل اإليـجــابــي  ،1-1إذ انطلقت
حـ ــرب ك ــام ـي ــة ب ـي ـنــه وبـ ــن الــاع ـبــن
األيسلنديني.
واتـهــم رونــالــدو املنتخب األيسلندي
بأنه صاحب "عقلية ضيقة" ،بعد منعه
م ــن أن يـصـبــح أول الع ــب ف ــي تــاريــخ
البطولة يصل إلــى الشباك في أربعة
ن ـهــائ ـيــات ،مـعـتـبـرًا أن ه ــذا املـنـتـخــب
ال ــذي يـخــوض مـغــامــرتــه األول ــى على
اإلطالق ،إن كان على الصعيد القاري
أو العاملي" ،لــم يحاول أي شــيء ،وكل
ما فعله هو التكتل داخل املنطقة".
وسدد رونالدو  10مرات على الشباك
األي ـس ـل ـنــديــة ،لـكـنــه ع ـجــز ع ــن إي ـجــاد
طــري ـقــه إلـ ــى ال ـش ـب ــاك نـتـيـجــة ال ــدف ــاع
املـ ـحـ ـك ــم وحـ ـ ـ ـ ــارس امل ـ ــرم ـ ــى ه ــان ـي ــس
ً
هالدورسون ،وهو أضاف قائال" :لقد
وضعوا الحافلة في الشباك" ،أي إنهم
تكتلوا داخــل املنطقة وكأنهم حافلة
واقفة بني الخشبات الثالث ،مضيفًا:
"أيسلندا لم تحاول فعل أي شيء ،كل
ما فعلته هو الدفاع ،الدفاع والدفاع،
خلقوا فرصتني وسجلوا منهما هدفًا.
كــانــت ليلة حـظـهــم .نشعر بــاإلحـبــاط
ألنهم لم يحاولوا حتى الفوز باللقاء".
وواصــل" :لهذا السبب أعتقد أنهم لن
يحققوا شيئًا هنا (في كأس أوروبا).
بــرأيــي ،إنهم يملكون عقلية ضيقة...
اع ـت ـقــدت أن ـه ــم ف ـ ــازوا ب ـك ــأس أوروبـ ــا
بالطريقة التي احتفلوا بها في نهاية
اللقاء".
ول ـ ـ ـ ــم ي ـ ـس ـ ـكـ ــت األيـ ـ ـسـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــدي ـ ــون ع ــن
تـ ـص ــريـ ـح ــات ه ـ ـ ـ ــداف ري ـ ـ ـ ــال م ــدري ــد
اإلسـ ـب ــان ــي ،إذ ّ
رد ك ـ ــاري ارن ــاس ــون
ً
قــائــا" :إنــه العــب مذهل ،لكنه إنسان
غير لبق .كنا قريبني حتى من خطف

ال ـ ـفـ ــوز ،وب ــالـ ـت ــال ــي أن يـ ـق ــول بــأن ـنــا
ل ــم ن ـح ــاول ال ـف ــوز ب ــامل ـب ــاراة يـخــالــف
الواقع" .وتابع" :من البديهي أننا لن
نخلق فرصًا أمــام منتخب رائــع مثل
البرتغال ،لكن تصريحاته تقف خلف
ّ
متقدمًا
الـسـبــب ال ــذي يجعل ميسي

عليه دائمًا خطوة إلى األمام".
وأشــار ارناسون الــذي واجــه رونالدو
فــي كــانــون األول عـنــدمــا ُم ـنــي فريقه
بهزيمة مــذلــة أم ــام ري ــال مــدريــد ،8-0
بينها أربعة أهداف للنجم البرتغالي،
إل ــى أن ال ـطــري ـقــة ال ـتــي ي ـت ـصــرف بها

فشل رونالدو في أن يصبح أول العب في تاريخ البطولة يصل
إلى الشباك في أربعة نهائيات (أ ف ب)

األخـ ـي ــر ت ـفـ ّـســر ال ـس ـبــب ال ـ ــذي يـجـعــل
غــري ـمــه ن ـجــم بــرش ـلــونــة واألرج ـن ـتــن
ليونيل ميسي محبوبًا أكثر منه.
أم ـ ـ ــا الـ ـ ــدولـ ـ ــي األيـ ـسـ ـلـ ـن ــدي ال ـس ــاب ــق
هرمان هريدارسون ،فصنف رونالدو
ب ــ"ال ــرج ــل الـ ــذي ال يـتـقـبــل ال ـخ ـســارة"،
م ـش ـي ـرًا إل ــى أن ــه خ ـســر م ـعــرك ـتــه ضد
ال ـج ـهــد ال ـج ـب ــار ال ـ ــذي قـ ــام ب ــه العـبــو
أيسلندا" :أعتقد بأن األهداف ستمنح
له على طبق من فضة .لو عمل بنفس
الجهد الذي بذله كل العب أيسلندي،
فـلــن ي ـكــون حينها مـضـطـرًا إل ــى قــول
أي شـ ــيء ،ألن ـنــي مـتــأكــد م ــن أن ــه كــان
سيكافأ حينها على جهوده".
وكان الفتًا هجوم الصحافة األوروبية
ع ـل ــى رونـ ـ ــالـ ـ ــدو ،إذ ك ـت ـب ــت صـحـيـفــة

شبيغل»:
«دير
ّ
رونالدو سيئ داخل
الملعب وخارجه

"ذا داي ـ ـلـ ــي ت ـ ـل ـ ـغـ ــراف" ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة:
"ت ـصــري ـحــات رون ــال ــدو ض ــد أيـسـلـنــدا
تؤكد نرجسيته الساذجة".
أم ــا صحيفة "غ ــاردي ــان" البريطانية
ف ــذك ــرت "أن ّ
رد ف ـعــل رونـ ــالـ ــدو عقب
املـبــاراة يتسم باملكابرة والتفاهة من
طفل مدلل".
في املقابل ،وصف املوقع اإللكتروني
ل ـص ـح ـي ـفــة "ديـ ـ ــر ش ـب ـي ـغــل" األمل ــان ـي ــة،
رونـ ــالـ ــدو ب ـ ـ ــ"الـ ـ ــرديء ف ــي ك ــل شـ ــيء"،
ّ
م ـش ـي ـرًا إلـ ــى أن ال ــاع ــب ال ـبــرت ـغــالــي
ّ
"مخيب لآلمال داخل امللعب وخارجه".
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أخبار «اليورو»
دي بروين وهازار خارج التمارين
استمر غياب نجمي بلجيكا كيفن دي
بروين وإيدين هازار عن تدريبات منتخب
بلدهما ،في الوقت الذي يستعد فيه
زمالؤهما ملواجهة جمهورية إيرلندا يوم
السبت املقبل ضمن الجولة الثانية من
مباريات دور املجموعات .ويغيب دي
بروين بسبب مشكلة في الفخذ ،بينما
يعيش هازار مخاوف بسبب مشكالت في

الركبة وأعلى الفخذ ،عانى منها منذ هزيمة
املنتخب البلجيكي أمام نظيره اإليطالي
 ،2-0االثنني املاضي في الجولة األولى.
ومع ذلك ،قال مدرب بلجيكا مارك فيلموتس
إن كال الالعبني سيستعيدان لياقتهما في
الوقت املناسب للمشاركة في املباراة أمام
إيرلندا.

ألمانيا تمنع المشاغبين من
السفر إلى فرنسا...

فرضت وزارة الداخلية األملانية حظر
السفر إلى فرنسا على نحو عشرين من
املشجعني األملان املثيرين للشغب .وقالت
متحدثة باسم الوزارة إنها وضعت قيود
تنقل على عشرة أشخاص آخرين ذوي
سوابق في إثارة الشغب على هامش
املباريات وأن هذا الحظر يمنعهم من
مغادرة مناطق بعينها .وأشارت املتحدثة
أيضًا ،إلى أن باستطاعة الشرطة على
الحدود أيضًا ،منع املزيد من مثيري
الشغب األملان من مغادرة البالد ،لحضور
املباراة بني املنتخب األملاني ونظيره
البولوني .وكانت السلطات األملانية قد
سلمت الشرطة الفرنسية قبل انطالق
البطولة ،أسماء  2500مشجع أملاني من
املسجلني في قاعدة بيانات خاصة لدى
السلطات واملعروفني بميولهم إلى ارتكاب
العنف خالل األحداث الرياضية.

 ...وروسيا تستدعي السفير
الفرنسي اعتراضًا

كوبا أميركا

ُ
األرجنتين وتشيلي تكمالن مقاعد ربع نهائي كوبا أميركا
واص ـ ــل امل ـن ـت ـخــب األرج ـن ـت ـي ـن ــي ت ـع ـب ـيــد طــريـقــه
بـنـجــاح فــي "كــوبــا أم ـيــركــا" ،بـعــدمــا أنـهــى ال ــدور
األول من البطولة بحصد تسع نقاط كاملة في
املـجـمــوعــة الــراب ـعــة ،مـتـقـ ّـدمــا عـلــى تشيلي التي
حجزت مقعدها في الدور الثاني أيضًا.
في املـبــاراة األول ــى ،نجحت األرجنتني بالتغلب
على بوليفيا  ،0-3بفضل إيريك الميال ،إيزكييل
الفـ ـيـ ـت ــزي وف ـي ـك ـت ــور ك ــوي ـس ـت ــا الـ ــذيـ ــن س ـج ـلــوا
األهداف الثالثة في الدقائق  13و 15و 32تواليًا.
وخ ــال النسختني املــاضـيـتــن مــن الـبـطــولــة في
 2011و  ،2015لم ينجح أي منتخب في تحقيق
الفوز في جميع املباريات الثالث بمجموعته في
ال ــدور األول للبطولة .وك ــان منتخب "التانغو"
آخ ــر مــن فعلها حــن نـجــح فــي تحقيق العالمة
الكاملة بالدور األول في نسخة  2007بفنزويال،
لينجح في إعادة َّ
الكرة من جديد.
في هذه املباراة حرص املدرب جيراردو مارتينو
عـلــى إراحـ ــة ع ــدد مــن نـجــومــه األســاس ـيــن ،وفــي
مقدمتهم ميسي وخافيير ماسكيرانو ،قبل أن
يلعب األول فــي بــدايــة ال ـشــوط الـثــانــي مــن دون
أن تتغير النتيجة .والفوز هو الـ  11لألرجنتني
م ـقــابــل ان ـت ـصــاريــن لـبــولـيـفـيــا ف ــي  15مــواجـهــة
بينهما على مــدار تاريخ البطولة ،فيما انتهت
مباراتان فقط بالتعادل.
هـ ــذا ال ـت ــأه ــل دعـ ــا م ـ ــدرب األرج ـن ـت ــن جـ ـي ــراردو

باستثناء األرجنتين ،لم يحقق أي منتخب النقاط
الكاملة في دور المجموعات منذ ( 2007أ ف ب)

مــارت ـي ـنــو إلـ ــى الـ ـق ــول إن ال ـف ـت ــرة ال ـحــاس ـمــة في
عمر البطولة تبدأ بمواجهة فنزويال في الــدور
ّ
املقبل ،ووافقه القائد ليونيل ميسي بالقول إن

على الجميع التفكير في مواجهة املنافس املقبل
فــي البطولة التي بــدأت مواجهاتها تحتدم من
جديد.
فــي املـقــابــل ،رأى م ــدرب بوليفيا خوليو سيزار
بــالــديـبـيـيـســو ،أن فــري ـقــه م ـنــي بــال ـهــزي ـمــة أم ــام
األرجنتني بسبب عدم امتالكه الدوافع الضرورية
للفوز ،مدافعًا عن نفسه من إمكانية إقالته من
منصبه بعد الخروج من دور املجموعات بالقول:
"فــي ستة أي ــام مــن العمل ،قدمنا مــا ال يـقــدم في
أعــوام .أنــا سعيد بالعمل الــذي أنجزته ،وإذا ما
أقلت ،سأكون أول من يدعم منتخب بوليفيا".
وف ــي امل ـب ــاراة الـثــانـيــة ،اقـتـنــص منتخب تشيلي
بطاقة التأهل بتغلبه على منافسه بنما .2-4
س ـج ــل ل ـل ـف ــائ ــز إدواردو ف ـ ــارغ ـ ــاس ( 15و)43
وأليكسيس سانشيز ( 50و ،)89أما للخاسر فقد
سجل ميغيل كامارغو ( )5وابديل أرويو (.)75
ورفع منتخب تشيلي رصيده إلى  6نقاط ،بينما
ّ
ودعـ ــت بـنـمــا الـبـطــولــة بـعــدمــا بـقـيــت ف ــي املــركــز
الـثــالــث ب ـثــاث ن ـقــاط ،وكــذلــك بوليفيا صاحبة
املركز الرابع التي لم تحصد أي نقطة.
إذًا ،مــواج ـهــات مــرتـقـبــة ف ــي رب ــع الـنـهــائــي بني
األرج ـ ـن ـ ـتـ ــن وف ـ ـنـ ــزويـ ــا م ـ ــن ج ـ ـهـ ــة ،وت ـش ـي ـلــي
واملكسيك من جهة أخرى ،وال شك في أن األخيرة
ستكون مرتقبة ،نظرًا إلى اقتراب املنتخبني في
املستوى.

استدعت وزارة الخارجية الروسية،
السفير الفرنسي جان موريس ريبير،
في موسكو لشرح "الطابع التمييزي"،
العتقال عشرات من مشجعي كرة القدم
الروسية أخيرًا .وأضافت الخارجية ،في
بيان على موقعها اإللكتروني ،أمس ،أن
"تزايد املشاعر املعادية لروسيا في ما
يتعلق بمشاركة منتخبنا الوطني في
بشكل كبير
كأس أوروبا يلحق الضرر
ٍ
بالعالقات الروسية الفرنسية".
وأشارت الوزارة على وجه التحديد ،إلى
القبض على  43شخصًا ،من بينهم ثالثة
سائقني ،كانوا في طريقهم من مباراة في
مرسيليا إلى ليل ،وقد أمرت السلطات
الفرنسية باحتجازهم ملدة  48ساعة ،وفقًا
لبيان الوزارة.
وأفادت وكالة األنباء الفرنسية بأن
الشرطة في ليل ،ألقت القبض على 10
أشخاص ،بعد ظهر أمس ،منهم ثالثة
بتهمة اإلفراط العلني في تناول الكحول،
وسبعة بسبب العنف.

العثور على ّ
مشجع مفقود

عثرت السلطات الفرنسية على مشجع
إيرلندي كان مفقودًا في خالل "اليورو"،
وذلك بعدما طالب االتحاد اإليرلندي
الجماهير باملساعدة في تحديد مكان
املشجع .وذكر االتحاد اإليرلندي عبر
حسابه على "تويتر"" :يمكننا إعالن
العثور على املشجع الذي كان مفقودًا،
وهو آمن وبحال جيدة .شكرًا لكل من ّ
قدم
املساعدة".
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جالل خوري :موعد مع شكسبير
أحمد محسن

صورة
وخبر

ّ
(القـوة
معـرض بعنـوان Weak Force
ينطلـق فـي بـازل السويسـرية اليـوم
ّ
الضعيفـة) للفنـان األميركـي بيتـر هالـي .إنـه جـزء مـن  ،Art Baselوهـو أحـد
أهـم المعـارض المخصصـة للفـن المعاصـر والحديـث فـي العالـم .ينطلـق
الحـدث اليـوم فـي  ،Unlimitedقبـل أن ُيختتـم فـي  19حزيران (يونيـو) الحالي.
(فابريـس كوفرينـي ـــ أ ف ب)

ّ
ل ـي ــس ش ـك ـس ـب ـيــر ض ـي ـف ــا عـ ــاديـ ــا يـ ـح ــل عـلــى
بيروت .في األساس ،النقاش ما زال قائمًا ،بعد
 400عــام :هــل غــاب شكسبير حقًا؟ كثيرون
يـجـيـبــون :ال .مــا زال الـكــاتــب الكبير حــاضـرًا،
ّ
ومـ ـي ــزة ال ـك ــت ــاب ه ــي ال ـح ـض ــور ف ــي غـيــابـهــم.
ال ـيــوم ،ت ــؤدي م ـيــراي مـعـلــوف بصحبة رفعت
طربيه ،أدوارًا مشهدية من مسرح شكسبير
ف ــي م ـنــاس ـبــة  4ق ـ ــرون ع ـلــى رح ـي ـل ــه .امل ـخــرج
املـعــروف جــال خــوري (ال ـصــورة) الــذي أنجز
عمل «شكسبير إن حكى» الــذي سيدور على
 14محطة في لبنان ،يؤكد ّأن «وجــود املمثلني
الكبيرين ،والقيمة الكبيرة للكاتب اإلنكليزي
ن ـف ـســه ،ي ـج ـعــان م ــن امل ـس ــرح حــدثــا بـيــروتـيــا
محببًا ،ويعيدان إلى املسرح بريقًا بدأ يخفت».
فــي امل ـبــدأ ،سـيـقــرأ املـمـثــان الـكـبـيــران مــن أهــم
أعمال شكسبير .أعمال اختيرت على معايير
شكسبيرية صــرفــة ال لبنانية ـ ـ مـحـلــويــة؛ أي
ان أهـمـيـتـهــا أو أس ـب ــاب اخ ـت ـيــارهــا ت ــأت ــي في
سياق ق ــراءة أدبـيــة صــرف .البعد املحلي لهذه
االختيارات سيكون «في املقدمات التي دبجها
م ـخــرج ال ـع ـمــل» وس ـتــأتــي ف ــي س ـيــاق الـعــرض
وخالله.
وفقًا لخوري ،فإن الشخصيات الشكسبيرية
«ال ـ ـث ـ ـق ـ ـي ـ ـلـ ــة» س ـ ـت ـ ـكـ ــون حـ ـ ــاضـ ـ ــرة مـ ـ ــن ت ـســع
ّ
«املسرحية
مسرحيات« :هاملت»« ،كما تشاء»،
ّ
االسكتلندية»« ،ريـتـشــارد الـثــالــث»« ،كوميديا
األخ ـ ـطـ ــاء»« ،امل ـل ــك ل ـي ــر»« ،ح ـل ــم لـيـلــة ص ـيــف»،
«العاصفة» ،و«روميو وجولييت» .العرض كما
هــو مـقــرر ،يشمل ق ــراءات مــن املـســرح الكبير،
ل ـكــن م ــن امل ـت ــوق ــع ،أن ي ـ ــؤدي امل ـم ـث ــان أدوارًا
تتجاوز العرض ،كما فعال في مرات سابقة ،إذ
ً
ً
يؤديان عمال مسرحيًا كامال ،في النصوص
التي حفظاها تمامًا ،وقد يكتفيان بالقراءة في
أحيان أخرى .وهنا ،ال بد من تسجيل مالحظة
ٍ
أنـ ــه إلـ ــى ج ــان ــب ص ـعــوبــة ت ـعــريــب شـكـسـبـيــر،
وت ـحــويــل الـلـغــة إل ــى «ال ـعــام ـيــة» أح ـيــانــا ،هـنــاك
أيضًا الصعوبة فــي األداء .يعرف املـخــرج هذا
جيدًا ،ولكنه يعرف أيضًا قيمة املمثلني اللذين
اختارهما للعمل.
ال ي ــري ــد امل ـن ـظ ـمــون أن ي ـك ــون ال ـع ـمــل رب ـح ـيــا،
يــريــدونــه م ـســرحــا خــال ـصــا ،ول ــذل ــك سيتركز
الـحـضــور عـلــى ال ــدع ــوات .ال يـضـ ّـر هـنــا بعض

اإلص ـ ــرار عـلــى املـنـظـمــن ب ــأن ي ـحــدثــوا تغييرًا
فــي برنامجهم ،ويفسحوا املـجــال أم ــام فئات
أوس ـ ــع ،ل ـل ـت ـعــرف إل ــى شـكـسـبـيــر ،وت ــال ـي ــا إلــى
الفنانني طربيه ومعلوف من مسافة قريبة إلى
حــافــة امل ـســرح .امل ـســرح ال ــذي نـتـحــدث عـنــه هو
مـســرح حقيقي .وعـنــدمــا نـقــول شكسبير ،ال
يمكن أن يكون املسرح مسرحًا أكثر من ذلك.
صحيح أن األدوار ستتنوع بني القراءة واألداء،
لـكــن يـجــب الـتـنــويــه إل ــى أن االسـتـعــانــة ب ــأوراق
نحو مباشر،
الكاتب الكبير والقراءة منها على ٍ
س ـت ـك ــون ــان م ـق ـت ـط ـع ـتــن م ــن املـ ـشـ ـه ــد ،ال مــن
املسرح .اليوم ،الجميع على موعد مع أداء مميز
إحـيـ ًـاء لــذكــرى عمالق مــن عمالقة املـســرح في
الـتــاريــخ .يمكننا مــن حــديــث خ ــوري املتحمس
للتجربة ،أن نتوقع عرضًا مشبعًا بالتفاصيل
الدرامية الالئقة بصاحب الذكرى ،وأداء حرفيًا
رفيعًا ،تتفاوت انفعاالت املؤدين فيه على ذات
مستوى التفاعل العبقري الــذي يحمله النص
الشكسبيري .سيتسرب غضب هاملت إلى
الحاضرين ورغـبـتــه فــي اإلنـتـقــام ،وفــي لحظة
الفرح ،قد يذهبون للتجوال في إفسوس ،كما
هي الحال في «كوميديا األخطاء».
*«شكسبير إن حكى ـ ـ ق ــراءة بالعربية»
لجالل خوري مع ميراي معلوف ،ورفعت
طــرب ـيــه 20:30 :م ـس ــاء ال ـي ــوم ـ ـ ـ بــازيـلـيــك
سـيــدة األيـقــونــة العجائبية (األشــرفـيــة ـ
بيروت) .لالستعالم03/103016 :

خل شهر رمضان 2016
طرب صيداوي
مع محمد خيري
في ّأول أنشطته الفنية
الرمضانية لهذا العام ،يستقبل
«مركز معروف سعد الثقافي»
في صيدا (جنوب لبنان) غدًا
الجمعة حفلة طربية ّ
مميزة
يحييها الفنان السوري
محمد خيري (الصورة) .كما
جرت العادة في حفالته التي
يجوب فيها املناطق اللبنانية،
سيؤدي خيري في هذه السهرة
مختارات من تراث مدينته
حلب التي تركها عام 2013
ّ
جراء الحرب الطاحنة ،وأخرى
من التراث األندلسي ،إضافة
إلى أغنيات من الريبرتوار
العربي الشهير.

مح المدينة

يح  
حس
الشيخ 
يقدم

أسطورة  
تانيا

إي أبو عبدو  -إيقاع جمال عبدالكريم  -إيقاع
تمام سعيد  -عود نوفل علي  -ناي
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ء
تقدمان

حواط
تيز ّ
المطربة الكبة


الرحالة  حفلة طربية خاصة
حواط و فرقة ّ
باشاك مع سامي ّ


اربعاء   2016/06/22الساعة التاسعة ونصف مسا ًء

أوركسا جمعية لبنان السم بإدارة 

استاذ وليد بو ¡حال
تقدم

نينا
نين حميدان

 أمسية ”أيام العز“
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مح المدينة
يقدم

سودانشو ما

وفرقته الموسيقية بهدف »ن ثقافة السم¡» ,ما سيؤدي أنغام "خيا "¹باللغة الهندية ،الفارسية و العربية
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Design: Ilat K.

محمد خيري في سهرة قدود
حلبية :غدًا  17حزيران (يونيو)
ً
مساء ـ «مركز
ـ الساعة العاشرة
معروف سعد الثقافي» (صيدا ـ
جنوب لبنان) .للحجز واالستعالم:
 07/725001أو 07/725002


هندوستا¿ من شمال الهند
حفل موسيقي

