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ّ
توغل إسرائيلي في الجنوب السوري

أردوغان «يستمع» للضغط الروسي ويتراجع عن تصريحاته ضد األسد []13

العمارة العنصرية
[ 8ـ ]9

ّ
«ريما» إبنة األشرفية العكارية :وراء العدو في كل مكان
فــي نـهــايــة سبعينيات ال ـقــرن املــاضــي،
كانت جاكلني اسبر (مواليد العام 1959
ـ ـ جبرايل ،عكار) فتاة «عادية» ،تعيش
مع أهلها في منطقة االشرفية ،وتدرس
ّ
الحقوق في الجامعة اللبنانية .تشكل
ال ــوع ــي ال ـي ـس ــاري ل ـ ـ «ريـ ـم ــا» ورفــاق ـهــا
ع ـل ــى وق ـ ــع االعـ ـ ـت ـ ــداءات االس ــرائ ـي ـل ـي ــة
ع ـلــى ال ـج ـنــوب وث ـ ــورة ال ـص ـيــاديــن في

صيدا وأحــداث معمل غندور .متأثرين
ب ـ ـ «ظـ ــاهـ ــرة وديـ ـ ــع حـ ـ ــداد» وامل ـق ــاوم ــة
الشعبية الفيتنامية ،ق ــررت املناضلة
ف ـ ــي «ال ـ ـف ـ ـصـ ــائـ ــل املـ ـسـ ـلـ ـح ــة الـ ـث ــوري ــة
ال ـل ـب ـنــان ـيــة» ورف ــاق ـه ــا مــاح ـقــة ال ـعــدو
وأعــوانــه األميركيني والفرنسيني الذي
يساندونه في جرائمه «في املكان الذي
نـ ـق ــرره ونـ ـح ــدد زم ــان ــه .ف ــي ح ــن ك ــان،

كــل الــوقــت ،هــو مــن يـقــرر أرض املعركة
سابقًا من لبنان الى فلسطني» .لم تكن
عـمـلـيــة اغ ـت ـي ــال «امل ـل ـح ــق االمـ ـن ــي» في
سفارة كيان العدو في باريس ياكوف
بارسيمنتوف ( )1982أولــى العمليات
التي نفذتها «ريما» وال آخرها ،لكنها
حـتـمــا أه ـم ـهــا .سـبـقــت الـتـنـفـيــذ عملية
رصـ ـ ــد اسـ ـتـ ـم ــرت أسـ ـب ــوع ــن ت ـق ــري ـب ــا.

بـ ـع ــده ــا ،ت ــوجـ ـه ــت ل ـت ـن ـف ـي ــذ مـهـمـتـهــا
م ـع ـت ـم ــرة «بـ ـي ــري ــه» ب ـي ـض ــاء وح ــام ـل ــة
م ـس ــدس ــا ت ـش ـي ـك ـيــا ص ـغ ـي ـرًا مـ ــن ع ـيــار
 7.65م ـلــم .وه ـ ّـو ،لـلـمـنــاسـبــة ،املـســدس
نفسه الــذي ُصفي به امللحق العسكري
االم ـيــركــي ت ـشــارلــز راي فــي  18كــانــون
الثاني  1982في العاصمة الفرنسية.
(التفاصيل صفحة )4
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سياسة
قضية اليوم

ّ
أكد رئيس المجلس النيابي
نبيه بري أنه «ملتزم
ضبط النفس ،ولن أدخل
في اشتباك سياسي مع
أحد ،مهما حاول البعض
استفزازي» ،و«لن يوقع أحد
بيني وبين الرئيس ميشال
عون» .وشدد على أن أحدًا
«ال يمكنه أن يفرض قانون
الستين علينا» .في غضون
ذلك ،يتوقع أن تعود
محركات تأليف الحكومة
الى العمل مع عودة وزير
الخارجية جبران باسيل من
جولته الخارجية

ّ
بري :ضبط النفس هو «الجهاد األكبر»
ولن يوقع أحد بيني وبين الرئيس
ميسم رزق
حــن جـهــر الــرئـيــس نبيه ب ـ ّـري ،بعد
إنتخاب العماد ميشال عون رئيسًا
للجمهورية ،باالنتقال الى «الجهاد
األكبر» ،ذهب معظم التفسيرات الى
أن رئيس املجلس النيابي انتقل من
مـعــارضــة انـتـخــاب ع ــون رئـيـســا الــى
مرحلة «اختالق املشاكل أمام العهد
الجديد عبر عرقلة تأليف الحكومة».
وبــات هذا املصطلح ،الــذي «التبس»
ع ـل ــى ال ـ ـقـ ــوى ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،مـنـطـلـقــا
لتحميل ّ
بري مسؤولية عرقلة تأليف
الحكومة وتأخير اإلعالن عنها.
ف ـ ــي دردشـ ـ ـ ـ ــة م ـ ــع «األخـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــار» ،رأى
رئـيــس املـجـلــس أن «الـجـهــل بمصدر
التسمية هــو مــا يــدفــع األغـلـبـيــة إلــى
سـ ــوء ت ـف ـس ـيــرهــا واس ـت ـخ ــدام ـه ــا فــي

غير موضعها» .ويوضح أن «الجهاد
األكبر» عبارة وردت على لسان النبي
محمد ،بعد عودته من إحدى الغزوات
ال ـتــي ع ـ ّـده ــا «ج ـه ــادًا أص ـغ ــر» ،وق ــال:
«عدنا إلى الجهاد األكبر وهو جهاد
النفس ،وهو أعظم أنواع الجهاد».
م ــن هـ ــذا ال ـت ـف ـس ـيــر ،ي ــؤك ــد الــرئ ـيــس
بـ ـ ّـري «عـ ــدم االن ـ ــزالق ال ــى أي مشكل
سـيــاســي نتيجة الـعــرقـلــة الحاصلة
ف ــي ال ـح ـكــومــة» ،ال ـتــي يــربـطـهــا ب ـ ّـري
«ب ـ ـعـ ــدم رغـ ـب ــة الـ ـبـ ـع ــض فـ ــي إجـ ـ ــراء
انتخابات نيابية وفق قانون حديث
ّ
وعـصــري» .ويــؤكــد رئيس املجلس لـ
«األخـبــار» أنــه «ملتزم ضبط النفس
تـ ـج ــاه م ــا ي ـح ـص ــل ،ول ـ ــن أدخـ ـ ــل فــي
اش ـت ـب ــاك س ـي ــاس ــي م ــع أحـ ـ ــد ،مـهـمــا
حاول البعض استفزازي» ،وأضاف:
«ل ــن ي ـجـ ّـرنــي أح ــد إل ــى ح ـيــث يــريــد،

ولــن يوقع أحــد بيني وبــن الرئيس
ميشال عون».
وف ــي م ــوض ــوع ق ــان ــون اإلن ـت ـخــابــات
ّ
يؤكد بـ ّـري «رفضه الستني» ،مشيرًا
إلـ ـ ــى «عـ ـ ـ ــدم قـ ـ ـ ــدرة بـ ـع ــض األطـ ـ ـ ــراف
عـ ـل ــى ف ــرض ــه ك ــأم ــر واق ـ ـ ــع ع ـل ـي ـن ــا»،
وخـصــوصــا أنـنــا «لـسـنــا وحــدنــا من
نعارضه .نحن متفقون مع حزب الله
على ض ــرورة اعـتـمــاد قــانــون جديد،
ومتفاهمون مع التيار الوطني الحر
والرئيس عون قبل انتخابه حول هذا
األمـ ــر» .هــل تضمنون الـتـيــار؟ «الـلــه
الضامن» يقول الرئيس ّ
بري ،مؤكدًا
أن «ال ـع ــون ـي ــن ال ي ـم ـكــن أن يـقـبـلــوا
هذا القانون ،وهم من أكثر األطــراف
املشجعني على بدأ النسبية».
كـيــف ُيـمـكــن إذًا إس ـق ــاط «ال ـس ـتــن»؟
ال يـمــانــع رئ ـيــس املـجـلــس «الـتـمــديــد

التقني ملجلس النواب إذا ُأ ّ
قر قانون
جــديــد» ،شــرط أن «تـضــاف إلــى نص
ال ـق ــان ــون مـ ــادة ت ـح ـ ّـدد مــوعــد إج ــراء
اإلنتخابات وفق هذا القانون» .وهو

معلومات عن
رئيس
استعداد
ّ
الجمهورية لحل
العقدة المتعلقة
بحقيبة المردة

يراهن «على النواب املستقلني الذين
سيتضررون من خوض اإلنتخابات
ع ـ ـل ـ ــى أس ـ ـ ـ ـ ـ ــاس قـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــون ال ـ ـس ـ ـتـ ــن،
وخصوصًا في ظل التحالف العوني
– ال ـق ــوات ــي ،ال ــذي بــإمـكــانــه أن يــؤثــر
فيهم سـلـبــا» ،وبــالـتــالــي «سيتمسك
هؤالء بالنسبية ألنها الحل الوحيد
بالنسبة إليهم ،وكذلك األمر ينطبق
على حزب الكتائب».
حكوميًا ،يفترض أن تعود محركات
التأليف إلــى عملها بعد تجميدها
نتيجة سفر وزيــر الخارجية جبران
ب ــاس ـي ــل ،وانـ ـشـ ـغ ــال ال ــرئ ـي ــس سـعــد
الـ ـح ــري ــري وف ــري ــق ع ـم ـلــه بــاملــؤت ـمــر
ال ـع ــام لـتـيــار املـسـتـقـبــل .وفـيـمــا عــاد
باسيل فجر أمس إلى البالد ،توقعت
ُ
أوس ـ ـ ـ ــاط س ـي ــاس ـي ــة أن «ت ـس ـت ــأن ــف
االتـ ـ ـص ـ ــاالت ل ـل ــدف ــع ب ــات ـج ــاه إع ــان

تقرير

لبنان الرسمي ومعركة حلب :الحياد أهون الشرين
بعيدا عن االنقسام التقليدي
بين المؤيدين والمعارضين لما يجري
في حلبّ ،
يحيد لبنان الرسمي نفسه
عن هذه التطورات .لكن يمكنه
االفادة من الزخم الديبلوماسي
الدولي ،لتجنيبه مزيدا من االنعكاسات
السورية عليه
هيام القصيفي
كيف يواكب لبنان الرسمي تطورات
معركة حلب االخيرة واحتماالتها؟
ما كــادت تنتهي ازمــة انتخاب رئيس

ل ـل ـج ـم ـه ــوري ــة ،ح ـت ــى ان ـش ـغ ــل ل ـب ـنــان
بــأزمــة التأليف الحكومي واستعادة
ال ـكــام عــن قــانــون االن ـت ـخــاب ،لتعود
ال ـق ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة الـ ــى الـ ـ ـ ــدوران في
حلقة مـفــرغــة مــن نـقــاش ب ــات عقيمًا،
ً
وممال ،حول توزع املغانم الحكومية،
او اس ـت ـعــادة قــانــون الـسـتــن تكريسًا
مل ـصــالــح ف ـئ ــات س ـيــاس ـيــة .وسـ ــط كل
ذلـ ـ ـ ــك ،ي ـن ـش ـغ ــل ال ـ ـعـ ــالـ ــم بـ ـم ــا ي ـج ــري
ف ـ ــي ح ـ ـلـ ــب ،وت ـ ــداعـ ـ ـي ـ ــات ال ـ ـت ـ ـطـ ــورات
السورية على كافة الجبهات التركية
وااليــرانـيــة والعراقية والــروسـيــة ،من
دون ان يـظـهــر لـبـنــان عـلــى اسـتـعــداد
فعلي ملواكبة مسار من املبكر التكهن
بنتائجه الحتمية.
ال شـ ــك ان ع ــام ــن ونـ ـص ــف ع ـ ــام مــن
الشغور الــرئــاســي ،تــركــت اث ـرًا فادحا
ف ــي م ـس ـتــوى م ــواك ـب ــة ل ـب ـنــان ملـلـفــات

اس ــاسـ ـي ــة ت ـ ـنـ ــدرج فـ ــي اط ـ ـ ــار ال ـح ــرب
ال ـس ــوري ــة وت ـب ـعــات ـهــا امل ـب ــاش ــرة على
الـ ـ ــواقـ ـ ــع امل ـ ـح ـ ـلـ ــي .ق ـ ــد ت ـ ـكـ ــون ق ـض ـيــة
النازحني السوريني اول امللفات التي
غرقت في بازار املتضامنني عشوائيا،
مع اآلالف من السوريني الوافدين الى
لبنان لـيـتــوزعــوا فــي جميع مناطقه،
ت ـح ــت شـ ـع ــار ال ـح ـم ــات االن ـس ــان ـي ــة،
مــن دون االلـتـفــات الــى معايير امنية
وس ـي ــاس ـي ــة واجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ،وت ــداب ـي ــر
اح ـ ـتـ ــرازيـ ــة ط ـب ـق ـت ـهــا دول مـ ـج ــاورة
لـســوريــا .فــي مقابل دع ــوات سياسية
مكثفة الحتواء املوجات املتتالية التي
ال ق ــدرة للبنان على تحمل اعبائها،
بامكاناته القليلة قياسا الــى قــدرات
دول عربية لم تقدم للنازحني ما يذكر
الستيعابهم وتقديم املعونة لهم.
واذا كــانــت قـضـيــة ال ـنــازحــن عـنــوانــا

اســاسـيــا فــي ادب ـيــات الـتـيــار الوطني
ال ـح ــر ق ـبــل ان ي ـصــل ال ـع ـم ــاد مـيـشــال
عون رئيسا الى قصر بعبدا ،وتحول
بسببها رئيس التيار الــوزيــر جبران
بــاس ـيــل مـكـســر ع ـصــا وم ـحــط هـجــوم
متكرر عليه كلما تحدث عن النازحني
الـســوريــن ،فــان هــذا الـعـنــوان يصبح
ال ـي ــوم م ــن امل ـل ـفــات امل ـل ـحــة وال ـطــارئــة
املــوضــوعــة ام ــام رئـيــس الـجـمـهــوريــة،
ليس من باب تكرار الزمة سياسية ،بل
من باب الضرورة القصوى ،وال سيما
في ضوء العوامل االمنية التي بدأت
تخيم على اكثر من منطقة حدودية،
بعد تطورات سوريا االخيرة.
وه ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــورات س ـت ـض ــع ل ـب ـن ــان
الـ ــرس ـ ـمـ ــي ت ـ ـحـ ــدي ـ ـدًا ،ال املـ ـع ــارض ــن
واملــوالــن لالسد ومعركة حلب الذين
اصبحت مواقفهم معروفة ،امام محك

جديد ،في اختبار قدرة العهد الجديد
على التعامل مع التطورات السورية،
ال ـت ــي يـسـتـعـجــل ب ـعــض الـسـيــاسـيــن
رسـ ــم س ـي ـنــاريــوهــات م ـب ـكــرة ل ـه ــا .اذ
ت ــراوح ال ـق ــراءات بــن الــذيــن يجزمون
بـ ـب ــداي ــة ال ـن ـص ــر ال ـن ـه ــائ ــي ل ـلــرئ ـيــس
السوري بشار االسد ،وانسحاب حزب
ال ـل ــه م ــن س ــوري ــا ،وال ــذي ــن يــرس ـمــون
م ـس ـت ـق ـب ــا ت ـق ـس ـي ـم ـيــا لـ ـس ــوري ــا بــن
املجموعات التي فرضت نفسها على
ّ
وتمدد
رقع جغرافية صارت معروفة،
ح ـ ــزب الـ ـل ــه وب ـق ــائ ــه ف ــي ال ـب ـق ــع ال ـتــي
انتشر فيها ،وصــوال الــى حد مقاربة
دوره لبنانيا واعطائه دورا يشبه ما
اعـطــي للحشد الـشـعـبــي فــي الـقــانــون
الذي اقره البرملان العراقي اخيرًا.
في كلتا الحالتني ،تتعدى التطورات
االخـ ـي ــرة مــرح ـلــة ال ـت ـك ـه ـنــات ،ف ــي ظل
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في الواجهة

رئيس المجلسّ :
وقعنا في ما حذرت منه
االفصاح المتنامي
تدريجًا من السر الى العلن
يعطي ،شاء المعنيون أم ال،
بعد مكابرة طويلة وانكار
اطول ،شهادة للرئيس فؤاد
شهاب .بعد  56عامًا ،ال يزال
قانون  26نيسان ،1960
المسمى اليوم «قانون
الستين» ،يحظى بأوسع
تأييد سياسي واصرار عليه
كأنه ابن اليوم
نقوال ناصيف
بري :ال وجود ألي
عرض من الحريري
لفرنجية على عكس
كل ما يشاع (هيثم
الموسوي)

والدة الحكومة» .وقد أشار الرئيس
ب ـ ّـري ل ـ «األخ ـب ــار» إلــى أن «األم ــور ال
تــزال على حالها ،وهــو لــن يفتح أي
موضوع بشأن أي حقيبة مع رئيس
ت ـيــار املـ ــردة سـلـيـمــان فــرنـجـيــة ،ألنــه
ال وجـ ـ ــود ألي ع ـ ــرض م ــن الــرئ ـيــس
الحريري على عكس كل ما يشاع».
وف ـي ـم ــا ن ـق ـل ــت قـ ـن ــاة «أو تـ ــي فـ ــي»،
أم ــس ع ــن م ـص ــادر مــواك ـبــة لـتــألـيــف
ال ـح ـك ــوم ــة أن «ال ـب ـح ــث دخـ ــل جــديــا
فــي عــرض حقيبة وزاري ــة على تيار
املـ ـ ــردة ،غ ـيــر ال ـح ـقــائــب ال ـث ــاث الـتــي
يطالب بــإحــداهــا حــالـيــا ،أي وزارات
االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت ،الـ ـط ــاق ــة واألشـ ـ ـغـ ـ ــال»،
س ــرت مـعـلــومــات غـيــر م ــؤك ــدة تفيد
بـ ــأن «ال ــرئـ ـي ــس عـ ــون م ـس ـت ـعــد لـ ّـحــل
العقدة املتعلقة بحقيبة املــردة ،لكنه
فــي انتظار الــوزيــر باسيل لبت هذا

األم ـ ـ ـ ــر» .وق ــال ــت مـ ـص ــادر سـيــاسـيــة
إن «بــاس ـيــل س ـي ــزور رئ ـيــس ال ـقــوات
اللبنانية سمير جعجع ،للتباحث
فــي أمــر حقيبة األش ـغــال» ،بالتزامن
مــع مــا تــردد عــن «زي ــارة سيقوم بها
جعجع إلى قصر بعبدا».
ال ـ ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ـ ــك ،دع ـ ـ ـ ــت ك ـ ـت ـ ـلـ ــة «ال ـ ـ ــوف ـ ـ ــاء
للمقاومة» إلــى «اإلس ــراع في تأليف
الحكومة» ،مشيرة الــى أنــه «ال مبرر
لـلـتــأخـيــر ،وخ ـصــوصــا أن الـعـقـبــات
ّ
عصية على ال ـحــل» ،مطالبة
ليست
ب ـ «تــوسـيــع قــاعــدة التمثيل لتشمل
ك ــل امل ـك ــون ــات» .وف ــي ب ـيــان لـهــا بعد
اجتماعها أم ــس ،أعــربــت الكتلة عن
استهجانها ل ـ «املـمــاطـلــة فــي انجاز
ق ــان ــون اإلنـ ـتـ ـخ ــاب ،وك ـ ــأن امل ـق ـصــود
احباط الشعب الذي يرفض التمديد
وقانون الستني».

رس ـ ــم وقـ ــائـ ــع جـ ــديـ ــدة ع ـل ــى االرض،
ومـحــاولــة االنظمة امل ـجــاورة لسوريا
التكيف مع هذه التطورات ،ومجاراة
تداعياتها ،مــع ابـقــاء كــل االحتماالت
مـفـتــوحــة ،وخـصــوصــا فــي ظــل الـكــام
عــن ان مــا يـجــري فــي حـلــب محصور
ف ـي ـه ــا ،وان ح ـل ــب لـ ــن تـ ـك ــون خــات ـمــة
حــروب سوريا الطويلة ،بل قد تكون
خاتمة التدخل الروسي العسكري في
الشكل الكبير الذي جرى فيه.
وفيما تنتظر سوريا واملنطقة تسلم
االدارة االميركية الـجــديــدة مهماتها
الستطالع مــوقــف الرئيس االميركي
امل ـن ـت ـخــب دون ــال ــد ت ــرام ــب فـعـلـيــا من
مصير نظام االســد ،ومفاوضاته مع
روسيا التي تحاول خلق دور أحادي
لها في سوريا ،فان لبنان مقبل على
م ــرحـ ـل ــة حـ ـس ــاس ــة داخ ـ ـل ـ ـيـ ــا ،تـعـكــس

الـ ـخ ــاف ــات امل ـس ـت ـم ــرة ع ـل ــى م ـق ــارب ــة
الوضع السوري.
فـتــدخــل ح ــزب الـلــه فــي ح ــرب ســوريــا،
ومشاركته فــي معركة حـلــب ،ال صلة
ل ـه ـمــا ب ــامل ــوق ــف ال ـل ـب ـنــانــي ال ــرس ـم ــي،
ال ســابـقــا وال حــالـيــا .وانـتـخــاب تيار
املـسـتـقـبــل ل ـع ــون ،ال يـعـنــي الـتـسـلـيــم
بــأي مــن ال ـقــراءات االقليمية السابقة
ل ـ ـ ـعـ ـ ــون .ووص ـ ـ ـ ـ ــول عـ ـ ـ ــون الـ ـ ـ ــى ق ـصــر
بعبدا يعني ان مرحلة تدوير الزوايا
مطلوبة ،ألن مواقف عون العلنية من
الرابية تختلف جذريا عن مواقفه من
بعبدا ،ازاء سوريا وحروبها الطويلة
وم ـس ـت ـق ـب ـل ـهــا ،وخ ـص ــوص ــا ان ع ــون
ل ــن يـبـقــى وح ـي ـدًا ف ــي م ـقــاربــة ال ـشــأن
السوري ،بعد تأليف الحكومة ،ووزير
الخارجية جبران باسيل املفترض ان
يبقى في منصبه سيكون ايضا تحت

يــومــا بـعــد آخ ــر يـتـضــح ،اك ـثــر فــأكـثــر،
سـبــب تـعـثــر تــألـيــف حـكــومــة الــرئـيــس
سعد الحريري واستنزاف هيبة العهد
ف ــي ش ـهــره االول كــأنــه ف ــي منتصفه،
يتجاذبه فــريــق م ــوال وآخ ــر مـعــارض.
حقيبة النائب سليمان فرنجية عقبة،
ـس ب ـعــد ازم ـ ــة ومـشـكـلــة
لـكـنـهــا ل ــم ت ـم ـ ّ ِ
تطوع الرئيس نبيه بري
مستعصية.
لحلها ،فتريث الرئيس املكلف ينتظر
مزيدًا من التشاور .ال احد يتحدث عن
عقبة ســواهــا فــي الـظــاهــر عـلــى االق ــل.
على ان املشكلة تقيم في مكان آخر هو
االنتخابات النيابية املقررة قانونًا ما
بني  20نيسان و 20حزيران.
ف ــي ال ـع ـل ــن م ـع ـظــم االف ـ ــرق ـ ــاء ي ـقــولــون
انـهــم ال يــريــدون قــانــون  2008املنبثق
مــن تسوية الــدوحــة وك ــان شهد دورة
انـتـخــابـيــة واحـ ــدة ع ــام  2009وتلطى
وراءه تـمــديــدان للبرملان عــامــي 2013
و 2014افضيا الى واليــة كاملة ثانية.
فــي الـسـ ّـر ال احــد تقريبًا يــريــد قانونًا
جديدًا لالنتخاب ،وال يريد خصوصًا
ان ي ـغــامــر بـكـتـلـتــه الـنـيــابـيــة الـحــالـيــة
ويـخـســرهــا ،ول ـيــس قـ ــادرًا فــي املـقــابــل
ع ـلــى فـ ــرض ق ــان ــون ان ـت ـخ ــاب يـحــافــظ
على حجمه السياسي الــراهــن .اال ان
الـجـمـيــع مـتـفـقــون ،فــي الـظــاهــر كــذلــك،
على الذهاب الى انتخابات  ،2017مع
الحاحهم على رفض تمديد ثالث .بذلك
يعاد تدريجًا تعويم قانون  ،2008ما
دام هو النافذ ،كي تجرى على اساسه
االنتخابات النيابية العامة املقبلة .في

س ـقــف قـ ــرار ال ـح ـكــومــة ورؤي ـت ـه ــا الي
تطور عربي ،كما سبق ان قال بنفسه
ب ـعــد ال ـض ـجــة ال ـت ــي اثـ ـي ــرت ،م ــن دون
وجــه حــق ،حــول موقفه فــي الجامعة
العربية.
لذا يكمن سر العودة الى الحديث عن
الـحـيــاد كــأهــون ال ـش ــرور ،تـفــاديــا الي
مطبات وعـثــرات ال يريدها اي طرف
من الذين شاركوا في ترتيب انتخاب
رئ ـ ـيـ ــس لـ ـلـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة ،ف ـ ــي ان ـت ـظ ــار
اسـتـتـبــاب الــوضــع الــداخـلــي (حكومة
وان ـت ـخ ــاب ــات ن ـيــاب ـيــة) وبـ ـل ــورة اكـثــر
وضــوحــا للوضع ال ـســوري .وهــو امر
قــد يـســاهــم فــي تخفيف تــوتــر جميع
االف ــرق ــاء ،وال سـيـمــا بـعــد االحـتـضــان
السعودي النتخاب عون ودعوته الى
زيــارتـهــا مــا اثــار حساسيات محلية،
ل ـكــن ال ــوق ــوف ع ـلــى ال ـح ـيــاد ال يعني

سبيل الوصول الى هذا الهدف يتأخر
تأليف الحكومة ويسهل ام ــرار مزيد
من الوقت الضائع .اذ ذاك ال تعود ثمة
اهـمـيــة لـلـخــاف الـنــاشــب عـلــى حقيبة
فرنجية .بالتأكيد ثمة نــزاعــات مهمة
اخ ــرى عـلــى هــامـشـهــا مـنـهــا االنـقـســام
املـسـتـجــد ب ــن الـثـنــائـيـتــن املسيحية
وال ـش ـي ـع ـي ــة ،اح ــداهـ ـم ــا ف ــي مــواج ـهــة
االخرى.
ي ـ ـ ــوم وض ـ ـ ــع الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ف ـ ـ ـ ــؤاد ش ـه ــاب
ق ـ ــان ـ ــون  ،1960وك ـ ـ ـ ــان م ـ ــن ت ـف ـص ـيــل
نـسـيـبــه الـشـهــابــي اآلخ ــر امل ــدي ــر الـعــام
لـ ـ ــوزارة الــداخ ـل ـيــة االم ـي ــر عـبــدالـعــزيــز
ش ـه ــاب ،ع ـ ـ ّـده اجـ ـ ــراء ان ـت ـقــال ـيــا مــوقـتــا
بغية تصحيح خلل في تمثيل نيابي
ن ـشــأ ع ــن ان ـت ـخــابــات  ،1957م ــا حمله
ّ
ع ـ ــام  1960ع ـل ــى ح ـ ــل م ـج ـل ــس 1957
قبل اكماله واليــة السنوات االرب ــع .لم
ُيدرج الرئيس الراحل قانون االقضية
فــي ع ــداد اص ــاح سـيــاســي لــم ُيـتــح له
اجـ ـ ــراؤه ش ــأن م ــا ف ـعــل ع ــام  1959مع
االص ـ ــاح االداري .اال ان ــه ل ــم يـتــوقــع،
وال العهود التي تلته ،ان يعيش اكثر
مــن نصف ق ــرن .قبل ان تعيد احـيــاءه
تـ ـس ــوي ــة الـ ـ ــدوحـ ـ ــة ع ـ ـ ــام  ،2008اي ـ ــده
الرئيس رفيق الحريري عشية اغتياله

رئيس المجلس:
كالم المشنوق ...أعوذ
بالله ال يلزم احدًا
عــام  2005رغــم تمسكه ببيروت دائــرة
انتخابية واحدة .قبله قالت به بالحاح
بـ ـك ــرك ــي مـ ــذ رفـ ـض ــت ق ــان ــون ــي 1992
و 1996ولم تقتنع بدوائر قانون ،2000
وكاد يستجيب طلبها وزير الداخلية
سليمان فرنجية حتى شباط .2005
عـنــدمــا ُي ـســأل رئ ـيــس مـجـلــس ال ـنــواب
رأيه في الكالم االخير لوزير الداخلية
نهاد املشنوق عــن تعذر االتـفــاق على
قـ ــانـ ــون ج ــدي ــد ل ــان ـت ـخ ــاب واي ـح ــائ ــه
ب ــان ـت ـخ ــاب ــات ن ـي ــاب ـي ــة وف ـ ــق ال ـق ــان ــون
النافذ ،يجيب« :هذا الكالم سمعته من
زمان .على اآلخرين ان يسمعوه ايضًا.
عندما تحدثنا عن سلة ،فيها االتفاق
على الحكومة وقانون االنتخاب قبل

التخلي عن رسم استراتيجية العهد
ف ــي م ـق ــارب ــة ان ـع ـك ــاس وض ــع ســوريــا
وم ـس ـت ـق ـب ـل ـهــا ع ـل ــى لـ ـبـ ـن ــان .وال ــزخ ــم
الديبلوماسي الغربي واالقليمي الذي
يـشـهــده لـبـنــان حــالـيــا ،يـمـكــن االف ــادة
منه في تحويل الزيارات ذات املستوى
الرفيع ،التركية واالملــانـيــة والكندية،
بـعــد ال ــزي ــارات الـسـعــوديــة والـقـطــريــة،
وغـيــرهــا املـتــوقـعــة ،مــن مـجــرد تهنئة
باالنتخاب الى تفعيل الدعم االقليمي
وال ــدول ــي لـلـبـنــان فــي مــواجـهــة محنة
االرت ـ ـ ــدادات ال ـســوريــة عـلـيــه ،عـلــى كل
سـتــويــات االقـتـصــاديــة ،وهــي باتت
املـ ّ
ت ـمــثــل اع ـب ــاء مـكـلـفــة ،واالم ـن ـي ــة الـتــي
ت ـتــزايــد فــي شـكــل خ ـطــر ،مــع الضغط
امل ـس ـت ـم ــر ل ـل ـم ـســاه ـمــة فـ ــي حـ ــل ازمـ ــة
النازحني املستفحلة ،النها اوال وآخرا
من العناصر املتفجرة داخليا.

انـتـخــاب رئـيــس الـجـمـهــوريــة ،رفـضــوا
وق ـ ــال ـ ــوا ان ـ ـهـ ــا شـ ـ ـ ــروط م ـس ـب ـق ــة عـلــى
الــرئـيــس .اآلن ال حـكــومــة وال يــريــدون
قــانــون انتخاب جــديـدًا .ال بــل يقولون
انـ ـه ــم غ ـي ــر قـ ــادريـ ــن ع ـل ــى وض ـ ــع ه ــذا
الـقــانــون .مــا حــذرت منه فــي مــا مضى
وقعنا اليوم في محظوره .ألم أقل مرة
قلوبهم مع قانون الستني وسيوفهم
عـلـيــه .يــريــدونــه ولــذلــك يـحــولــون دون
االتفاق على آخر».
ع ـل ــى ان ب ـ ــري ي ــاح ــظ ،ف ــي ض ـ ــوء مــا
قــالــه وزي ــر الــداخ ـل ـيــة ،ان ال ــذه ــاب الــى
االن ـت ـخــابــات بــالـقــانــون الـنــافــذ «ال ــذي
اعــارضــه وســأقــاومــه سيضعنا ،ليس
ال ـع ـه ــد ف ـق ــط ب ــل ن ـح ــن ج ـم ـي ـعــا ،ام ــام
الشعب اللبناني الــذي يرفضه تمامًا،
وهو ما كشفته االحصاءات اخيرًا».
هـ ــل ي ـع ـت ـقــد ان ك ـ ــام املـ ـشـ ـن ــوق ي ـلــزم
االفرقاء؟
يجيب رئـيــس املجلس « :اع ــوذ بالله.
كلنا ضده .سبق ان اتفقت مع الرئيس
ميشال عــون على مـبــدأ قــانــون جديد
لــان ـت ـخــاب ،وانـ ــا وح ــرك ــة ام ــل اتفقنا
وتـكـتــل التغيير واالصـ ــاح وتـحــديـدًا
الوزير جبران باسيل قبل االنتخابات
الــرئــاس ـيــة عـلــى وض ــع ق ــان ــون جــديــد،
وتـحــدثـنــا فــي بـعــض التفاصيل التي
تــركــزت عـلــى اف ـكــار اقترحتها تعتمد
التأهيل على القضاء والنسبية على
لـبـنــان دائ ــرة انتخابية واحـ ــدة .وافــق
الوزير باسيل .طلبت منه ان يأتي ّ
الي
بـمــوافـقــة ال ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة عـلـيــه كي
ّ
التحرك ،فذهب ولم يعد».
اباشر
اال ان بـ ــري ي ـق ــول انـ ــه ل ــم ي ـس ـمــع مــن
ال ــرئـ ـي ــس املـ ـكـ ـل ــف ،ق ـب ــل االن ـت ـخ ــاب ــات
ال ــرئ ــاس ـي ــة وبـ ـع ــده ــا ،اي م ــوق ــف مــن
قــانــون جــديــد لــانـتـخــاب س ــوى قوله
له انــه يخوض في هــذا املوضوع بعد
انتخاب رئيس للجمهورية.
يـ ـضـ ـي ــف رئ ـ ـيـ ــس امل ـ ـج ـ ـلـ ــس« :قـ ــانـ ــون
الستني ال يضر بــي .عــام  2013عندما
ك ـ ـ ــان ه ـ ـنـ ــاك ت ـح ـض ـي ــر ل ــان ـت ـخ ــاب ــات
ال ـن ـي ــاب ـي ــة ق ـب ــل تــأج ـي ـل ـهــا وال ـت ـم ــدي ــد
للمجلس ،تــرشـحــت وف ــزت بالتزكية.
من تسعة مرشحني فازوا بالتزكية في
كل لبنان سبعة في الئحتي».
عـلــى ان ــه اع ــاد تــأكـيــد تمسكه بقانون
يعتمد النسبية ،مشيرًا الــى ان عــون،
قبل انتخابه رئيسًا ،ابلغ اليه موافقته
على اكثر من صيغة لقانون انتخاب
جــديــد وف ــق الـنـظــام الـنـسـبــي :الــدائــرة
ال ـ ــواح ـ ــدة ،امل ـح ــاف ـظ ــات ال ـخ ـم ــس ،مــع
الدوائر الـ.»13
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سياسة

رسائل
إلى المحرر
«بيروت مدينتي»
توضح
ردا ع ـلــى املـ ـق ــال امل ـن ـش ــور في
جريدتكم بتاريخ  22تشرين
ال ـث ــان ــي  ،2016ت ـح ــت ع ـن ــوان
ّ
«حمى االنتخابات في بيروت
ّ
األول ـ ــى« :امل ـع ــارض ــة» تـتــوحــد
ملـ ــواج ـ ـهـ ــة «ال ـ ـس ـ ـل ـ ـطـ ــة» ،ي ـه ـ ّـم
«بـ ّيــروت مدينتي» التوضيح
ب ــأن ـه ــا ،وع ـل ــى رغ ــم تــأكـيــدهــا
عـ ـل ــى ض ـ ـ ـ ــرورة وص ـ ـ ــول ق ــوى
س ـي ــاس ـي ــة ب ــديـ ـل ــة وم ـس ـت ـق ـلــة
عـ ـ ـ ــن ال ـ ـس ـ ـل ـ ـطـ ــة الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة
ال ـح ــال ـي ــة ع ـب ــر االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات،
اال أن ـهــا ق ــررت فــي جمعيتها
ال ـع ـمــوم ـيــة ان ـه ــا ل ــن تـخــوض
االنـتـخــابــات النيابية املقبلة،
ولـ ــن ت ـت ـحــالــف ان ـت ـخــاب ـيــا مع
اي ط ـ ـ ـ ــرف ،وسـ ـتـ ـسـ ـتـ ـم ــر فــي
عملها الـسـيــاســي املـحـلــي في
العاصمة بيروت.
من املحرر:
تعيد «االخبار» تأكيد ما جاء في
التقرير املشار إليه ،وخاصة كالم
م ـســؤول ال ـشــؤون االنـتـخــابـيــة في
«بيروت مدينتي» طارق عمار الذي
قال« :بعد قيام املجموعة بدراسات
عديدة ،توصلت «بيروت مدينتي»
الــى أن االنتخابات يجب أن تؤمن
ف ــرص ــة وصـ ـ ــول ق ـ ــوى سـيــاسـيــة
بديلة عبر تضافر جـهــود القوى
املـسـتـقـلــة ف ــي إطـ ــار وط ـنــي جــامــع
ملــواجـهــة طبقة املـحــاصـصــة .لذلك
ستشجع ب ـيــروت مدينتي الـقــوى
املستقلة كافة واألف ــراد مــن داخــل
مجموعتنا وخــارجـهــا الـتــي تقدم
مشروعًا وطنيًا غير فئوي وغير
مذهبي ،على البناء على تجربتنا
وخـ ــوض االن ـت ـخ ــاب ــات املـقـبـلــة في
جميع املناطق اللبنانية بما فيها
بيروت».

من المحرر
تستقبل «األخ ـب ــار» رســائــل ال ـقـ ّـراء
ع ـل ــى الـ ـعـ ـن ــوان اإلل ـك ـت ــرون ــي اآلتـ ــي:
 ،letters@al-akhbar.comعلى أن
تنطلق الــرســالــة مــن أح ــد املــواضـيــع
املنشورة في «األخبار» ،وأال يتجاوز
نصها  150كلمة.

الحدث

ّ
«ريما» إبنة األشرفية العكارية:

وراء العدو في كل مكان
توفيت قبل أيام،
في عكار ،الرفيقة
«ريما» .المناضلة تحت
لواء «الفصائل المسلحة
الثورية اللبنانية»،
والتي شغلت أجهزة
االستخبارات الغربية
واالميركية واالسرائيلية.
وكما ماتت في
الظل ،عاشت جاكلين
اسبر في الظل منذ
بداية سلوكها طريق
«النضال ضد العدو
االسرائيلي واالمبريالية
االميركية ومرتزقتهم
االوروبيين» ،وحتى آخر
يوم في حياتها

جاكلين إسبر
عامر محسن
انـ ــت ع ـل ــى األرج ـ ـ ــح ال ت ـع ــرف مــن
هــي جــاكّـلــن إس ـب ــر("ري ـم ــا") التي
رحلت عنا منذ أسبوع ،وهذا غير
ً
م ـس ـت ـغــرب ،لـسـبـبــنّ :أوال ،ألنـهــا
العقود األخيرة من حياتها
قضت ّ ً
م ـت ـخ ــف ـي ــة ،ت ــاح ـق ـه ــا ال ـ ّـس ـل ـط ــات
الغربية واإلسرائيلية وأعوانها
ّ
ّ
تهم
فــي ال ــداخ ــل ،إلدان ـت ـهــا ب ـعــدة ٍ
ك ـ ـ ــان أش ـ ـهـ ــرهـ ــا اغ ـ ـت ـ ـيـ ــال م ـل ـحــق
ّ
السفارة اإلسرائيلية في باريس،
وراب ـ ــط امل ــوس ــاد ف ـي ـهــا ،يــاعـكــوف
بارسيمنتوف ،عــام  .1982ثانيًا،
نحن ال نعرف مناضلة كجاكلني
ّ
ألن نـ ـم ــوذج "املـ ـن ــاض ــل\ ال ـن ـجــم"
و"امل ـنــاضــل\ ال ـكــاتــب" و"امل ـنــاضــل\
ّ
امل ـ ـه ـ ـ ّـرج" قـ ــد راج وه ـي ـم ــن حــتــى
اخـ ـتـ ـل ــط األمـ ـ ـ ــر عـ ـل ــى ال ـك ـث ـي ــري ــن،
وت ـحـ ّ ّـور عـنــدهــم معنى "الـنـضــال"
(م ـ ـ ــؤخـ ـ ـ ـرًا ،أص ـ ـبـ ــح ل ــديـ ـن ــا اي ـض ــا
نـ ـم ــوذج "املـ ـن ــاض ــل" ال ـ ــذي تـمـ ّـولــه
املــؤس ـســات األوروب ـ ـيـ ــة ،ويـتـبـنــاه
اإلعالم الغربي ويعتنق قضيته).
ل ــم يـعــد واض ـح ــا ل ـل ــرأي ال ـع ــام أن
أكثر املناضلني هم ٌ
أناس يعملون
ّ
ّ
ب ـ ـص ـ ـمـ ــت ،ي ـ ـ ـنـ ـ ــفـ ـ ــذون مـ ـه ــمـ ـتـ ـه ــم،
ً
ويــدفـعــون الثمن كــامــا مــن أغلى
ـان ـ ـ عمره وأمنه
مــا يملكه اإلنـسـ ّ
ـ ـ من غير أن يتوقعوا اعترافًا أو
ً
ّ
تعويضًا أو شهرة .ومن يظل على
ً
ق ـيــد ال ـح ـي ــاة ال يـجـمــع ثـ ـ ــروة وال
ً
ّ
يكتب سـيــرة وال يلقى حــتــى ،في
ّ
ـاالت كـثـيــرة ،انـتـصــارًا يعوضه
حـ ٍ
ٌ
عـ ــن ال ـت ـض ـح ـي ــات .هـ ــم بـ ـط ــل مــن
أبطال الـثــورة الفلسطينية يعمل
ال ـي ــوم ســائــق تــاكـســي ف ــي عـ ّـمــان،
ٌ
ً
مقاتل يحتضر وحيدًا ومجهوال
ّ
في عاصمةٍ باردة ،أو فدائي صار
ّ
ش ـي ـخــا ف ــي ب ـ ـيـ ــروت ،ال ي ـم ـلــك ال
الغربة والكرامة .ومثلهم ،في هذه
األث ـنــاء ،مــن ُيفني عـمــره وشبابه
م ــن غ ـيــر أن ت ـس ـمــع بـ ــه ،فـمـهـ ّـمـتــه
هي أن يهرب من الكاميرات ال أن

يسعى الـيـهــا ،فيما نـحــن ـ ـ باقي
ّ
ّ
الــنــاس ـ ـ نعيش حياتنا ونتعلم
ونعمل ونـحـ ّـب ،ونـحــزن وننكسر
بسبب الخسائر الصغيرة.
الفارق في حالة جاكلني ورفاقها
ّ
هـ ـ ــي أن حـ ــرب ـ ـهـ ــم لـ ـ ــم تـ ـ ـنـ ـ ـت ـ ــهِ  ،ال
بالشهادة وال بـ"التقاعد" .بل هم،
ّ
ّ
من تبقى منهم ،يظلون مالحقني
م ـ ـهـ ـ ّـدديـ ــن ـ ـ ـ ـ ـ ـ وال ـ ـ ـعـ ـ ـ ّ
ـدو ال يـنـســى
ولــو نسيهم رفــاقـهــم السابقون ـ ـ
ّ
ّ
وتستمر مهمتهم حتى لحظاتهم
ّ
األخـيــرة (أو ٌحــتــى تــأتــي الــى هذه
الـبــاد أنظمة غير تابعة ،تحمي
مــن نــاضــل ألجــل هــذه األرض وال
ّ
تسلمه لـلـعـ ّ
ـدو) .كــانــت "ري ـمــا" في
ّ
مطلع عشريناتها حــن استقلت
ّ
الطائرة غربًا تحت ستار ّ
الدراسة.
وهــدفـهــا الحقيقي ،ال ــذي تـ ّ
ـدربــت
ألج ـ ـلـ ــه ،هـ ــو ت ـن ـف ـيــذ س ـل ـس ـلــة مــن
ّ
ـداف اسرائيلية
العمليات ضــد أهـ ٍ
وص ـه ـيــون ـيــة ف ــي اوروبـ ـ ـ ــا .كــانــت
"ريـمــا" ج ــزءًا مــن مجموعة ثورية
لبنانية انبثقت عن تنظيم وديع
ّ
ّ
حداد ،وكل أفرادها الذين ما زالوا
ّ
بيننا هــم الـيــوم إمــا فــي اإلعتقال
أو م ــاح ـق ــون ،ال يـحـمـيـهــم ح ـ ٌ
ـزب
أو تـنـظـيـ ٌـم أو دولـ ــة ،ويــواج ـهــون،
ـرات مــا زالــت
أف ــرادًا ،أجـهــزة مـخــابـ ٍ
تبحث عنهم بــإصــرار ومناها أن
تأسرهم ّأو تقتلهم.
ح ــن ت ــوف ـي ــت ج ــاك ـل ــن األسـ ـب ــوع
امل ـ ـ ــاض ـ ـ ــي ،لـ ـ ــم ي ـ ـكـ ــن الـ ـكـ ّـثـ ـي ــر مــن
ّ
املعنيني بقضيتها متيقنني ّ
مما
إذا كانت ال تزال على قيد الحياة،
وهـ ــل ه ــي ف ــي ل ـب ـنــان أو خ ــارج ــه.
وع ـن ــدم ــا ت ـك ـت ـشــف وج ـ ــود ه ــؤالء
ّ
تتعجب كيف
الناس اثر مماتهم،
عاشوا بيننا طوال هذه السنوات،
أوراق رس ـم ـيــة أو عـمـ ٍـل
م ــن دون
ٍ
أو م ـصــادر دخ ـ ٍـل ،أو حـتــى تأمني
ط ـ ّـب ــي ب ـس ـي ــط ،وكـ ـي ــف اسـ ـتـ ـم ـ ّـروا
وص ـم ــدوا مـتـمـ ّـسـكــن بقناعاتهم
ومحتمني باملجهولية .املسألة ال
ّ
ّ
العملية،
تتوقف على الصعوبات

ّ
فهؤالء الناس يراقبون ويعرفون
مــا يـجــري فــي الـعــالــم ،ويـشـهــدون
ّ
من يخون ومــن ينقلب ،ومــن سلم
رفّ ــاق ــه وأنـ ـك ـ ًـره ــم ،ومـ ــن ج ـعــل من
النضال رزقــة ونجومية ،فيما هم
سند أو حماية.
بال ٍ
يجب أن يعرف الناس ّ
قصة جاكلني
ال لـتـكــريـمـهــا (ف ـهــي ل ــم تـطـلــب من
ّ
أحـ ٍـد ،يومًا ،اعترافًا أو تكريمًا؛ كل
ّ
همها كــان فــي تنفيذ مــا اعتبرته
ّ
واجبها) ،بل ليرى الجيل الجديد
ً
شكال حقيقيًا للنضال ،يختلف عن
ّ
ذاك الذي تروج له وسائط الهيمنة
ّ
ويعجبها وترضى عنه؛ وأن يفهم
ّ
أن اختيار هذا الطريق يعني وعيًا
مـسـبـقــا بـّـالـكـلـفــة ال ـتــي ستدفعها،
وأن تـتــوقــع الـخـيــانــة وتحتملها،
وأن ال ي ـض ـيــرك أن ت ـكــون قـ ّـديـســا
ّ
ّ
التأسف
منسيًا .الهدف هنا ليس
أو ال ـح ـّـداد وال ـش ـك ــوى ،فـنـحــن من
يستحق األسف وليس جاكلني ،بل
تبيان أن "ريما" ،اخيرًا ،قد نجحت
في ّ
مهمتها.
لم يكن في وسع جاكلني ورفاقها
ّ
ال ـت ـحــكــم ب ــاألح ــداث ال ـت ــي ضــربــت
ّ
ّ
وقضيتهم ،أو رد تراجع
أوطانهم
الـيـســار وف ـســاد األ ّنـظـمــة وانـهـيــار
االش ـت ــراك ـي ــة .ول ـكــن ـهــم ،ف ــي وســط
ّ
ّ
كل هذه الظروف اليائسة ،حـ ّـددوا
ّ
ـوح املـســار الــصـعــب الــواجــب
بــوضـ ٍ
ع ـل ـي ـهــم .اع ـت ـب ــرت جــاك ـلــن إس ـبــر،
ّ
ط ــوال ه ــذه ال ـ ّـس ـن ــوات ،أن أمــامـهــا
ّ
ّ
تتمسك بمبادئها وال
مهمتني :أن
تتراجع أو تتنازل أو تساوم (وهو
أصعب بكثير مما يتخيله الناس)،
ّ
ّ
أهمية ـ ـ أن
وثانيًا ـ ـ وهــذه ال تقل
ّ
ال ي ـتـ ّـم ال ـقـبــض عـلـيـهــا ،وأن تـظــل
ً
حـ ـ ّـرة ،وال تـقــع فــي أي ــدي أعــدائـهــا؛
ّ
وجاكلني قد ّ نجحت في املهمتني.
من هنا ،وألنها مناضلة حقيقية،
ّ
لــم تخلف جاكلني حــن رحـلــت أي
م ـق ـت ـن ـيــات ،ولـ ــم ت ـت ــرك "ب ـي ــان ــا" أو
ّ
ّ
وصية.
رسالة َّالى اإلعالم ،أو حتى
ّ
ّ
املسدس.
لم يتبق منها ال

نيكول يونس
ك ــان ــت جــاك ـلــن اس ـب ــر (م ــوال ـي ــد عــام
 1959ـ ـ ـ ـ ج ـبــرايــل ،ع ـك ــار) ،ف ــي نهاية
س ـب ـع ـي ـن ـيــات ال ـ ـقـ ــرن املـ ــاضـ ــي ،ف ـتــاة
«عـ ـ ـ ــاديـ ـ ـ ــة» ،ت ـع ـي ــش م ـ ــع أهـ ـلـ ـه ــا فــي
منطقة االشرفية في بيروت ،وتدرس
الحقوق فــي الجامعة اللبنانية .في
العكارية
تلك الـفـتــرة ،اسـتـفــز الـفـتــاة ّ
ك ـيــف أن الـ ـع ــدو اال ّس ــرائ ـي ـل ــي ،ال ــذي
ي ـق ـص ــف قـ ـ ــرى الـ ـجـ ـن ــوب ال ـل ـب ـن ــان ــي
وبلداته ويمعن فيها تدميرًا ،والذي
ينطلق من أرض اغتصبها من أهلها
الفلسطينيني ،هــو نـفـســه مــن يدعم
ال ـقــوى املهيمنة عـلــى املـنـطـقــة حيث
كانت تعيش.
وفـ ـيـ ـم ــا ك ـ ـ ــان الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــون ي ـق ــات ــل
بـ ـعـ ـضـ ـه ــم ب ـ ـع ـ ـضـ ــا ،بـ ـ ــل وي ـس ـت ـع ــن
بعضهم بالعدو ،كانت «ريما» ـ ـ ـ اسم
جاكلني الحركي ـ ـ ورفاقها يــرون أن
للصراع وجهة أخرى ،بدءًا من ثورة
الصيادين في صيدا وأحداث معمل
غـنــدور ،م ــرورًا بترسيخ األميركيني
للشرخ الطائفي بعد حرب السنتني،
وج ـ ـ ــاء ال ـ ـ ـ ــدور ال ـف ــرن ـس ــي فـ ــي دع ــم
الكيان الصهيوني وتسليحه (نوويًا

ّ
بيان تبني اغتيال
بارسيمنتوف
نـ ـح ــن ،ال ـف ـص ــائ ــل امل ـس ـل ـح ــة ال ـث ــوري ــة
اللبنانية ،نعلن إلــى كــل الــذيــن يدينون
اإلرهـ ـ ـ ـ ـ ــاب ،ويـ ـنـ ـشـ ـط ــون ألجـ ـ ــل إلـ ـغ ــاء
االسـتـغــال املجتمعي وال ـح ــروب ،أننا
أعدمنا ياكوف بارسيمنتوف.
إن اإلع ـ ــام االم ـب ــري ــال ــي وال ـح ـكــومــات
التي تدعم اإلمبريالية ،مثل الحكومة
الفرنسية ،يبكون على "اإلرهــاب" .لكن
من هم اإلرهابيون؟
ه ــم ال ــذي ــن يـقـتـلــون شــابــا ف ــي الـضـفــة
الغربية ألنــه يـقــاوم ضــم وطنه للكيان
االس ــرائـ ـيـ ـل ــي .هـ ــم الـ ــذيـ ــن ي ـق ـص ـفــون
املدنيني في الجنوب اللبناني ،هم الذين
ي ـق ـت ـلــون ب ـش ـكــل أع ـم ــى ث ــم ي ـت ـجــرأون
بــوقــاحــة عـلــى طـلــب وق ــف إطـ ــاق نــار
زائف.
نحن نهاجم من ينظمون هذه املجزرة
بحق الشعب الفلسطيني.
نحن نحمي حياة االبرياء حتى لو كان
الثمن أمننا الشخصي.
منذ سبع سنوات ولبنان تحت الحرب.
مـ ـن ــذ سـ ـب ــع س ـ ـن ـ ــوات ،وت ـ ـحـ ــت غ ـط ــاء
مواجهة "املتطرفني
الفلسطينيني" ،تدمر اإلمبريالية كل ما
هو تقدمي في لبنان.
هو حقنا أن ندافع عن أنفسنا.
هو حقنا أن نهاجم االمبريالية أينما
وجـ ــدت ،وخــاصــة حـيــث تـحـظــى بدعم
الحكومات القائمة.
س ـن ــواص ــل حــرب ـنــا ع ـلــى االم ـبــريــال ـيــة
حتى النصر.
ف ـل ـت ـس ـق ــط االمـ ـب ــري ــالـ ـي ــة االم ـي ــرك ـي ــة
ومرتزقتها االوروبيون.
النصر او النصر
الفصائل املسلحة الثورية اللبنانية
 3نيسان 1982
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تقرير

ّ
المخدرات»
َ«زعران
يغتالون األمن
محمد نزال

قررنا أن نضرب العدو
المكان والزمان
في
ّ
اللذين نحددهما بعدما
كان هو من يقرر أرض
المعركة
كيف فينا ما نحب
السيد؟ نحن مع كل من
يحمل السالح ضد العدو
أمس واليوم وغدًا

تشكل الوعي اليساري
وغير نووي)ّ ،
لـ»ريما» ورفاقها« .كــان ال بد من أن
نساهم في إسقاط قناع األم الحنون
وف ـضــح وجـهـهــا الـحـقـيـقــي لـلـعـلــن».
وبــالـتــالــي ،كــان ال بــد مــن ترجمة كل
ه ــذه ال ـث ــورة الـكــامـنــة بـشـكــل عملي.
تزامن ذلك مع «ظاهرة وديع حداد»
الـ ـ ــذي ت ــأث ــرت ب ــه «ري ـ ـمـ ــا» ورف ــاق ـه ــا
واحـتــذوا بنموذجه ،معتمدين على
تكتيكات الـتــوبــامــاروس ،ومتأثرين
أيضًا بالنموذج الذي قدمته املقاومة
الشعبية الـفـيـتـنــامـيــة .فـكــان ال ـقــرار:
«س ـن ـض ــرب ال ـع ــدو ف ــي امل ـك ــان ال ــذي
نـقــرره ونـحــدد زمــانــه ،فــي حــن كــان،
كل الوقت ،هو من يقرر أرض املعركة
ســابـقــا ،مــن لبنان الــى فلسطني الى
خـلــق ال ـشــرخ ال ـع ـمــودي بــن الـفـئــات
اللبنانية» ،بحسب قولها.
اخ ـتــاروا إذًا أن يكونوا «وراء العدو
في كل مكان» .حـ ّـددوا أرض املعركة،
وســافــروا إلــى حيث سيؤملون العدو
ال ـص ـه ـي ــون ــي وأع ـ ــوان ـ ــه األم ـي ــرك ـي ــن
والـ ـف ــرنـ ـسـ ـي ــن الـ ـ ــذيـ ـ ــن يـ ـس ــان ــدون ــه
ف ــي ج ــرائ ـم ــه .ك ــل شـ ــيء د ّبـ ـ ــر ُ
ور ّت ـ ــب
ُ
وخـ ّـطــط في الـخــارج ،في الشقة التي
ُ
استؤجرت باسمها في شارع الكروا
ِ
في باريس (ثم الحقًا في ليون).
ل ـ ــم تـ ـك ــن ع ـم ـل ـي ــة اغ ـ ـت ـ ـيـ ــال «امل ـل ـح ــق
األم ـنــي» فــي سـفــارة كـيــان الـعــدو في
ب ـ ــاري ـ ــس ،يـ ــاكـ ــوف ب ــارس ـي ـم ـن ـت ــوف،
أولـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــات الـ ـ ـت ـ ــي ن ـف ــذت ـه ــا
«ري ـ ـمـ ــا» وال آخـ ــرهـ ــا ،ل ـك ـن ـهــا حـتـمــا
أهمها .سبقت التنفيذ عملية رصد
تضمنت
استمرت أسبوعني تقريبًا،
ّ
التدقيق فــي حركة «امللحق األمني»
ال ـص ـه ـيــونــي .وهـ ــذا م ــا كـتـبــه ال ـعــدو
االســرائـيـلــي بنفسه على الصفحات

اغتيال بارسيمنتوف على الصفحات االولى للصحف االسرائيلية

االولى لجرائده .وحدد نهار التنفيذ
في  3نيسان .1982
م ـش ــت «ري ـ ـمـ ــا» إلـ ــى س ــاح ــة امل ـعــركــة
بـتـصـمـيــم وش ـج ــاع ــة ق ــل نـظـيــرهـمــا،
ب ـح ـس ــب رفـ ــاق ـ ـهـ ــا .ح ـم ـل ــت م ـســدســا
تـشـيـكـيــا ص ـغ ـي ـرًا أوتــومــات ـي ـك ـيــا من
ع ـي ــار  7.65م ـل ــم ،ل ــم ت ـخ ـتــره ه ــي بل
«هذا ما كان متوافرًا حينها» بحسب
م ــا ي ـق ــول رف ــاق ـه ــا (وه ـ ــو لـلـمـنــاسـبــة
املسدس نفسه الذي ُص ّفي به امللحق
العسكري االميركي تشارلز راي في
 18كانون الثاني  1982في العاصمة
الفرنسية) .اعتمرت «بيريه» بيضاء
وات ـ ـج ـ ـهـ ــت إلـ ـ ـ ــى م ـ ـنـ ــزلـ ــه فـ ـ ــي جـ ـ ــادة
«ف ـيــردي ـنــاد بــوي ـســون» .كــانــت عطلة
نهاية االسبوع ،وكان بارسيمنتوف
خ ــارج مـنــزلــه ف ــي نــزهــة م ــع عــائـلـتــه.
ان ـت ـظ ــرت ــه فـ ــي ال ـح ــدي ـق ــة ال ـص ـغ ـيــرة
قــرب املنزل .قرابة الظهر وصــل .ركن
السيارة واتجه مع أفــراد عائلته الى
املصعد .ركضت ريما إليه .فتح باب
املـصـعــد .انـتـبــه لـهــا ،وأراد أن يهجم
باتجاهها ،لكنها كانت أسرع .نظرت

في عينيه وأفرغت خمس طلقات في
رأس ــه وص ــدره فـهــوى أرض ــا .تــأكــدت
مــن أنـهــا حققت مــا أرادت ــه ،ثــم عــادت
أدراجها سريعًا .لحق بها ابنه ،وكان
يمكن أن يأخذ «نصيب» والده نفسه،
لـكــن هــدفـهــا لــم يـكــن عــائـلـتــه« .ارج ــع
ف ــورًا وإال أطـلـقــت ال ـن ــار!» قــالــت آلفــي
بــارس ـي ـم ـن ـتــوف .فــاس ـت ـس ـلــم األخ ـيــر
وهرب.
تـبـ ّـنــت «ال ـف ـصــائــل املـسـلـحــة الـثــوريــة
اللبنانية» العملية في الليلة نفسها،
في بيان أصــدرتــه بالفرنسية (انظر
اإلطار املرفق).
بـ ـ ــدأت ال ـس ـل ـط ــات ال ـف ــرن ـس ـي ــة حـمـلــة
واس ـ ـعـ ــة ل ـل ـب ـحــث عـ ــن «ال ـ ـف ـ ـتـ ــاة ذات
الـ ـقـ ـبـ ـع ــة ال ـ ـب ـ ـي ـ ـضـ ــاء» .لـ ـك ــن أجـ ـه ــزة
االس ـت ـخ ـبــارات الـفــرنـسـيــة وامل ــوس ــاد
االســرائ ـي ـلــي ل ــم تـعـثــر لـهــا عـلــى أث ــر،
رغ ــم أنـهــا بقيت بـعــد العملية ألكثر
من شهر في فرنسا ،قبل أن تعود إلى
لبنان ملتابعة عملها مع الفصائل.
بعد ذلــك ،لم تكن حياتها بالسهولة
ّ
مذاك ،كان على
التي يعيشها أي مناّ .

أبرز عمليات الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية
ـ ـ  12تـشــريــن الـثــانــي  1982مـحــاولــة اغـتـيــال كريستيان
شابمان ،القائم باألعمال في السفارة األميركية في باريس
قرب منزله في شارع بول ديشانيل.
ـ ـ  18كانون األول  1982إغتيال الليوتنان كولونيل شارلز
راي  ،امللحق العسكري املساعد في السفارة األميركية في
باريس قرب منزله في بولفار إيميل أوجيه.
ـ ـ  3نيسان  1982إغتيال يــاكــوف بارسيمنتوف امللحق
األمـنــي اإلســرائـيـلــي فــي الـسـفــارة اإلسرائيلية فــي باريس

قرب منزله في جادة فيرديناد بويسون.
ـ ـ  21آب  1982محاولة اغتيال رودريــغ غرانت ،املستشار
التجاري في السفارة األميركية عبر سيارة مفخخة في
افونو بوردونيه.
ـ ـ  17أيلول  1982محاولة اغتيال ديبلوماسي إسرائيلي
أمام الليسيه كارنو شارع كاردينيه في باريس.
ـ ـ  26آذار  1984محاولة إغتيال روبـيــرت هــوم ،القنصل
األميركي في ستراسبورغ.

جاكلني أن تهتم لتفاصيل التفاصيل
فـ ــي تـ ـح ــرك ــاتـ ـه ــا ،وأن ت ـب ـق ــى أقـ ــوى
م ــن ك ــل أج ـه ــزة االس ـت ـخ ـب ــارات الـتــي
تـحــاول اقـتـفــاء أثــرهــا .لــم تستقر في
منزل واحــد أو منطقة واح ــدة .كانت
ه ـنــاك «ب ـي ــوت آم ـن ــة» ،لـكــن انتقالها
الــدائــم بحركة مــدروســة كــان يكلفها
الكثير من األرق اليومي والحسابات
الدقيقة .وبعد صدور الحكم الغيابي
بـحـقـهــا مــن قـبــل املـحـكـمــة الفرنسية
فــي هــذه العملية تـحــديـدًا ،أصبحت
ال ـس ـل ـط ــات ال ـل ـب ـنــان ـيــة أي ـض ــا تـشـكــل
ضغطًا إضافيًا عليها.
لم يكن نضال «ريما» اليومي مقتصرًا
تحدي املوساد والـ»سي آي إيه»
على ّ
وغـيــرهـمــا والـتـخـفــي كــي ال يتمكنوا
نضاال في لقمة العيش
منها ،بل كان
ً
أيـضــا .ففي بــادنــا ،ال مكان ملناضلة
قــاتـلــت ال ـع ــدو االســرائ ـي ـلــي ف ــي بنية
االق ـت ـصــاد الـلـبـنــانــي .اتـكـلــت «ري ـمــا»
ع ـلــى دع ــم بـسـيــط م ــن ب ـعــض الــرفــاق
الـ ـق ــادري ــن ،م ــن دون أن تـ ــذل الـنـفــس
لـسـلـطــة أو تـبـغــي مـنـصـبــا أو جــاهــا
أو حـتــى ش ـك ـرًا .ول ــم تـنـثـ ِـن ،بــل كانت
حتى أيامها األخيرة تفكر في أهداف
عـمـلـيــات ج ــدي ــدة ض ــد الـ ـع ــدو .وك ــان
عــزاؤهــا الوحيد الــذي تجهر به أمام
مــن يعرفونها ،أنـهــا فــي ظــل حضور
حزب الله والسيد حسن نصرالله في
هــذا البلد تشعر بــأمــان أكـبــر« .كيف
فينا ما نحب السيد؟ نحن مع كل من
يحمل السالح ضد العدو االسرائيلي
أمس واليوم وغدًا».
األحد املاضي ،رحلت «ريما» بهدوء،
لـتـســدل الـسـتــارة عـلــى واح ــد مــن أهــم
املـ ـلـ ـف ــات الـ ـت ــي ت ـب ـ ّـن ـت ـه ــا «ال ـف ـص ــائ ــل
املسلحة الثورية اللبنانية» ،وشغل
أج ـه ــزة االس ـت ـخ ـب ــارات ال ــدول ـي ــة ،من
املوساد االسرائيلي الى «سي آي إيه»
واالستخبارات الفرنسية وغيرها.

كــم يـحـتــاج أحــدهــم أن ي ـكــون ب ــارد األع ـصــاب،
واثقًاُ ،مطمئنًاَ ،ليقترب ِمن حاجز ثابت لقوى
ً
األم ــن الــداخ ـلــي ،حــامــا بـنــدقـ ّـيــة ص ـيــد ،فيقف
طلق ُعليه النار ،على رأسه
أمام رجل األمن ّثم ُي ِ
ت ـحــدي ـدًا ...ويـقـتـلــه! هـكــذا قـ ِـتــل ال ــدرك ــي محمد
العرب ،قبل بزوغ فجر أمس ،في ليلة لم ّ
يتوقف
فـيـهــا ه ـط ــول امل ـط ــر .ح ـصــل ه ــذا ع ـنــد املــدخــل
ّ
الجنوبية .هناك ،عند
الجنوبي لضاحية بيروت
الحاجز األمني املعروف بـ»خطيب شبعا»ّ .تلك
األح ـيــاء الــواق ـعــة بــن الـشــويـفــات وح ـ ّـي الـســلــم.
منسوب الثقة عند الـقــاتــل ،سيدفعه إلــى أخذ
السالح الرشاش للقتيل ،كغنيمة ّ
ربما ،بعدما
ّ
جثة ّ
ممددة على األرض .قيل إن
أصبح األخير
املثبتة هناك غير ّ
«الكاميرات» ّ
كافية لتحديد ما
ّ
حصل بدقة .ليل أمس كان حالكًا ،تخرقه ملعات
البرق ،يليه صوت الرعد ،واملطر «كـبــس» ...في
ّ
األمنية ،بعد
هذا الجو حصلت الجريمة .القوى
مضي النهار ،لــم تكن قــد عرفت هـ ّ
ـويــة القاتل.
بيان العالقات العامة اكتفى بالقول« :التحقيقات
ج ــاري ــة بـ ــإشـ ــراف ال ـق ـض ــاء امل ـخ ـت ــص لـكـشــف
مالبسات الجريمة وتوقيف الفاعلني»ّ .أي إهانة
ً
لقوى األمن ،بل ملفهوم ُاألمن أصال ،أن َيحصل
ما حصل بهذا الهدوء املريب! ّأي رعب ُيمكن أن
ُيصيب الناس «العاديني» عندما َيرون أن األمن
نفسه ُيغتال بهذا البرود!
الحاجز الذي شهد الجريمة هو واحد ِمن عشرات
ال ـ ّحــواجــز املـنـتـشــرة ح ــول م ــداخ ــل الـضــاحـيــة.
ك ــل أب ـنــاء املنطقة َيـعــرفــون رج ــال األم ــن الــذيــن
َ
عرفون بساطتهم،
يقفون عند هذه
الحواجز .ي ّ
تحديدًاَ .يعرفون ّأنهم ّ
مجرد موظفني ،يكرهون
وقفتهم تلكّ ،
لكن ال ّبد للشهر أن ينقضي حتى
يقبضوا رواتبهم .ليس لهم ناقة وال جمل وال
ّ
حتى أرنب في «القضايا الكبيرة» .محمد العرب،
قتيل أمس ،ابن الـ  31عامًا ،هو ّ
رب أسرة ولديه
ّ
طفل صغيرَ .من قتله؟ قوى األمــن لن تتحدث
بشكل رسـمــي .سنعرفِ ،مــن تحت لتحتّ ،أن
الحادثة ليست «إرهــابـ ّـيــة» (كما اعتقد البعض
بداية) .ماذا إذن؟ الجواب :يقف خلفها «زعران
املـخـ ّـدرات» .بتعبير أكثر ّ
عامية ،وبحسب أحد
ّ
ّ
«الحبحبجية» .ناشطو عوالم
العارفني ،فإنهم
الحبوب ّ
املخدرة .ال ُب ّد أن تتضح الصورة أكثر
ُ
ـور بــاألمــن،
الحـقــاُ .ذل ــك ،حتمًا ،لــن يعيد الـشـعـ ّ
إلى الحياة .لكن أقله َليعرف
كما لن يعيد َالعرب َ ُ
ٌ
طفل ،عندما يكبرِ ،لم ق ِتل والده.
ً
ّ
لمفهوم األمن أصال ،أن
أي إهانة لقوى األمن ،بل
ُ
َيحصل ما حصل بهذا الهدوء المريب! (مروان طحطح)
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مجتمع وإقتصاد
ّ
ّ
ٌ
يتهدد سكان المباني ُ
المجاورة» .هذا ما يوصي به رئيس نقابة
جدي
خطر
تقرير «يجب هدم المبنى فورا .ثمة
المهندسين في بيروت خالد شهاب بعد الكشف الفني ،على مبنى «العيتاني» في المصيطبة .أمس ،أعلنت
«الم ّ
دائرة العالقات العامة في بلدية بيروت ،في بيان لها ،اخالء المبنى ُ
هدد باالنهيار» بسبب الغش في مواد
البناء والتصاميم الهندسية

إخالء مبنى العيتاني في المصيطبة :الغش
هديل فرفور
مبنى "الـعـيـتــانــي" ،الـكــائــن فــي شــارع
الوحيدي واملــاصــق ملستوصف حي
ال ـل ـجــا ف ــي املـصـيـطـبــةُ ،يـ ـع ـ ّـد "ف ـت ـ ًّـي ــا".
بحسب أهالي املنطقة ،اذ لم يتجاوز
عـمــره الـ ـ  15عــامــا! مــا يعني أن حجة
"البناء القديم" غير متوافرة ،فما هو
السبب الــذي جعله ُيـهــدد حـيــاة أكثر
مــن عشرين عائلة اضـطـ ّـرت جميعها
الى اخالء شققها؟
"املهندس اللي ّ
عمر البناية ،ما عارف
في أرواح بدها تنام؟" ،تسأل حفيظة
عيتون ،القاطنة في الطابق الثالث من
املبنىُ ،مشيرة الى أن "الحق ع ياللي
ّ
عمر البناية" ،وهو لسان حال غالبية
ُ
ُ
األه ـ ــال ـ ــي .يـ ـق ــول م ـس ـت ـش ــار م ـحــاف ــظ

ستبدأ البلدية يوم اإلثنين
ُ
المقبل بدفع مبلغ
 3600دوالر لكل شقة
مدينة بـيــروت القاضي زيــاد شبيب،
املهندس عصام قصقص ،إن الشركة،
ّ
التي كلفها سكان املبنى الكشف عليه،
ً
تقول في تقريرها إن هناك خلال من
ال ـن ــاح ـي ــة اإلنـ ـش ــائـ ـي ــة ،وإن ال ـحــديــد
يـعـمــل بـنـسـبــة  %15فـقــط م ــن قــدرتــه،
كما أن الـبــاطــون غير قــابــل للصمود
وه ـن ــاك م ـشــاكــل ف ــي م ـتــان ـتــه .الـكـثـيــر
م ــن "ال ـل ـع ـنــات" كـيـلــت بـحــق املـهـنــدس
بعدما جــزم أهــالــي املنطقة
امل ـســؤولّ ،
بأن عملية غش في البناء حصلت.
ي ـق ــول نـقـيــب امل ـه ـنــدســن ف ــي ب ـيــروت
خ ــال ــد ش ـه ــاب إن ال ـن ـق ــاب ــة اس ـتــدعــت
امل ـه ـن ــدس ،أم ـ ــس ،وهـ ــي ب ـص ــدد فتح
تـحـقـيــق م ـت ـكــامــل ،وإن ـ ــه ف ــور انـتـهــاء
ال ـ ـت ـ ـح ـ ـق ـ ـي ـ ـقـ ــات "س ـ ـت ـ ـت ـ ـخـ ــذ الـ ـنـ ـق ــاب ــة
اإلجراءات الالزمة".
من  7طوابق ،ويحتوي
يتألف املبنى ُ
على  22شقة .املفاوضات مع األهالي
م ــن أج ــل إق ـنــاع ـهــم ب ــإخ ــاء مـنــازلـهــم
بدأت منذ نحو شهرين" ،عندما بدأت
تـتـطــايــر كـتــل اسمنتية مـنــه وبـعــدمــا
جرى تبليغ البلدية بهذا األمــر" ،وفق

ّ
ّ
شهاب« :ثمة ٌ
يتهدد سكان المباني ُ
المجاورة» (األخبار)
جدي
خطر

م ــا ي ـقــول ق ـص ـقــص ،الـ ــذي ُي ـش ـيــر الــى
أن األهــالــي اقـتـنـعــوا ب ـضــرورة إخــاء
ّ
منازلهم بعدما لــزمــوا شــركــة كشفت
على املبنى وأوصت بضرورة إخالئه.
معظم ساكني املبنى كانوا يرفضون
إخالء شققهم ألنهم ال يملكون خيارا
ب ــدي ــا ،وخ ـص ــوص ــا أن ج ـ ــزءا كـبـيــرا
مـنـهــم م ــن امل ــاك ــن ال ــذي ــن "دف ـع ــوا دم

ق ـل ــن ح ــق الـ ـشـ ـق ــة" ،ع ـل ــى ح ــد تـعـبـيــر
حـفـيـظــة ،آخ ــر ال ـس ـكــان ال ــذي ــن أخ ـلــوا
بيوتهم .تقول إن جميع سكان املبنى
أخلوا بيوتهم صباحا" ،لكنني بقيت
أراه ــن عـلــى الـبـقــاء ،ال أع ــرف ال ــى أيــن
س ــأذه ــب" .حــال ـهــا ك ـح ــال غ ـيــرهــا من
الـ ـسـ ـك ــان الـ ــذيـ ــن سـ ـيـ ـتـ ـش ـ ّـردون .أح ــد
القاطنني قـ ّـرر أن ينام ليلة أمــس ،في

"الكافيه" التي يعمل بها.
بـحـســب قـصـقـ ُـص ،سـتـتــولــى الـبـلــديــة
ي ــوم اإلث ـنــن املـقـبــل ،دف ــع مبلغ 3600
دوالر لـ ـك ــل ش ـ ـقـ ــة .ه ـ ـ ــذا املـ ـبـ ـل ــغ هــو
ّ
"مساعدة إجتماعية" تمكن كل شاغل
مــن االستئجار ملــدة ستة أشـهــر على
أن تبت األمر "الهيئة العليا لإلغاثة".
قبل األهالي هذا "التعويض" .بعضهم

ُ
هـ ّـدد بالعودة الــى املـنــزل اذا لــم تدفع
ت ـع ــوي ـض ــات ــه واذا لـ ــم ُي ـض ـم ــن حـقــه
الى بيته بعد ستة أشهر.
بالعودة
ّ
منذ سنةُ ،أخلي ُم ّ
"السيد" في
جمع
ح ــي ال ـل ـج ــا وهـ ــو م ــؤل ــف م ــن ثــاثــة
ـان ،ألن ــه ك ــان م ـه ــددا بــالـسـقــوط.
مـ ـب ـ ٍ
"الـ ـ ـسـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــاري ـ ــو" ،كـ ـ ـ ــان نـ ـفـ ـس ــه :دف ــع
ت ـ ـعـ ــوي ـ ـضـ ــات تـ ـمـ ـك ــن األه ـ ـ ــال ـ ـ ــي مــن

عدل
ّ
قانون حماية النساء من العنف« :مش المهم إنو قــ
مضى عامان على تطبيق
قانون «حماية النساء وسائر أفراد
األسرة من العنف األسري»َ ،إال
أن جردة الحساب تفضح الثغر
القاتلة في القانون ،استنادًا
إلى جملة من القرارات الحمائية
التي صدرت .هذه الجردة،
قامت بها منظمة «كفى عنف
واستغالل» ،وعززت المطالب
عدد كبير من
بضرورة تعديل ٍ
المواد ،ليس أقلها العمل على
إعادة صياغة تعريف العنف
الذي جاء مبتورًا

راجانا حمية
فــي أي ــار  ،2014أق ـ ّـر مجلس الـنــواب
قانون «حماية النساء وسائر أفراد
األسـ ـ ــرة م ــن ال ـع ـنــف األسـ ـ ـ ــري» .بعد
أسـبــوعــن مــن هــذا الـتــاريــخ ،صــدرت
أولى القرارات القضائية ،التي قضت
بحماية امــرأة من «العنف الجسدي
واملـ ـعـ ـن ــوي» وطـفـلـتـهــا أيـ ـض ــا ،الـتــي
كانت تبلغ من العمر حينذاك ثمانية
قانون
أشهر .هــذا القرار استند إلــى
َ
الحماية « ،»293وجاء ليفضح الثغر
والشوائب التي اعترت هــذا األخير.
ف ـف ــي ح ـي ـث ـي ــات ال ـ ـقـ ــرار ال ـ ــذي ص ــدر
ع ــن ق ــاض ــي األمـ ـ ــور املـسـتـعـجـلــة في
بـيــروت ،القاضي جــاد املعلوف ،برز
ّ
واضـ ـح ــا ت ـخــطــي األخـ ـي ــر للتطبيق
ال ـ ـحـ ــرفـ ــي ل ـ ـل ـ ـقـ ــانـ ــون وع ـ ـم ـ ـلـ ــه ع ـلــى
تطويره وإعطائه معنى ،متكئًا على
صــاح ـيــات تـمـكـنــه م ــن «االج ـت ـهــاد»
ضـ ـم ــن ال ـ ـهـ ــامـ ــش الـ ـ ـ ــذي ي ـس ـم ــح بــه
ً
القانون .هكذا ،مثال ،مارس املعلوف

دورًا ،أق ــل م ــا يـمـكــن ال ـق ــول عـنــه إنــه
ري ـ ـ ــادي ،ع ـنــدمــا «اس ـت ـك ـم ــل» أح ـكــام
ال ـق ــان ــون وص ـح ــح ب ـعــض شــوائ ـبــه،
وال ّ
سيما فــي مــا يتعلق بـ«تعريف
العنف» ،إذ يرد في املــادة الثانية أن
«العنف األســري بأي فعل أو امتناع
عن فعل أو التهديد بهما يرتكب من
أحد أعضاء األسرة ضد فرد أو أكثر
( )..ويترتب عنه قتل أو إيذاء جسدي
أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي».
ّ
وهـ ــو م ــا ل ــم ي ـت ـخــطــاه امل ـع ـل ــوف في
ّ
ق ــراره ،عندما اعتبر أن «( )...العنف
ال يـ ـقـ ـتـ ـص ــر ف ـ ـقـ ــط ع ـ ـلـ ــى الـ ـتـ ـع ــرض
الجسدي ،ذلك أنه تبني من املعطيات
امل ـ ـتـ ــوافـ ــرة فـ ــي الـ ـح ــال ــة ال ــراهـ ـن ــة أن
امل ـس ـتــدع ـيــة ت ـعــرضــت ك ــذل ــك ألنـ ــواع
مختلفة مــن الـعـنــف ال تـقــل خـطــورة
عن العنف الجسدي ،وذلك عبر إقدام
زوجها على تعنيفها كالميًا وإطالق
الشتائم بوجهها وتحقيرها ،كذلك
عبر إقدامه على منعها من الخروج
من املنزل الزوجي إال لبضع ساعات

ف ـ ــي ال ـ ـش ـ ـهـ ــر» .وهـ ـ ـ ــذه االس ـت ـف ــاض ــة
تـسـتـنــد ،ف ــي األصـ ــل ،ال ــى حساسية
الـ ـق ــاض ــي اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة واس ـت ـغ ــال ــه
لـ ـه ــام ــش الـ ـح ــري ــة املـ ـعـ ـط ــى لـ ـ ــه ،وال
ـون
تـسـتـنــد ف ـقــط إلـ ــى ن ـص ــوص ق ــان ـ ٍ
تـبـ ّـن فــي نـهــايــة امل ـطــاف أن ــه مبتور.
وهو ما ال يمكن «االتكال عليه» ،كما
ّ
قاض نظرة
ُيقال ،وخصوصًا أن لكل
ٍ
مختلفة في تقديره لهذه القرارات.

ّ
تمس التعديالت
المطلوبة على مواد
القانون  293الجوهر
وليست مجرد تفصيل

م ــع ذل ــك ،ك ــان ق ــرار امل ـع ـلــوف فاتحة
ّ
القرارات الحمائية التي دلت على أن
ثمة مشكلة مــا فــي قــانــون الـ ــ«،»293
والـتــي أع ــادت إلــى الــواجـهــة ضــرورة
ال ـع ـمــل لـت ـعــديـلــه .وف ــي ه ــذا اإلطـ ــار،
قامت منظمة «كفى عنف واستغالل»،
أخيرًا بـ«جردة حساب» للقانون بعد
سنتني عـلــى تطبيقه ،اس ـت ـنــادًا إلــى
قــرارات الحماية الصادرة ،التي دلت
على هذه الثغر مع بدء التنفيذ.
فــي ال ـج ــردة ،الـتــي ص ــدرت أخ ـي ـرًا ّفي
كتابّ ،
تبي أن قــرارات الحماية تنفذ
بشكل مجتزأ ،إذ إنها فــي غالبيتها
ٍ
«ت ـح ـم ــي املـ ـ ـ ــرأة جـ ـس ــدي ــا ،ولـ ـك ــن فــي
األمــور املــاديــة ال يجري التطبيق في
ً
ال ـغــالــب ،ومـنـهــا م ـثــا الـنـفـقــة ،أو في
موضوع حماية األطفال القاصرين»،
ت ـقــول املـحــامـيــة لـيـلــى ع ــواض ــة .هــذه
ال ـث ـغــر ال ـج ــوه ــري ــة دف ـع ــت بــاملـنـظـمــة
إلــى إقــامــة نقاشات مــع مجموعة من
قـضــاة التحقيق والـعـجـلــة والـقـضــاة
املـن ـفــرديــن ال ـجــزائ ـيــن ،ال ـتــي خــرجــت
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القاتل
اإلس ـت ـئ ـجــار ع ـلــى أن ي ـج ــري تــرمـيــم
املـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــى" .ي ـ ـ ـ ــروي أب ـ ـ ــو عـ ـ ـم ـ ــاد ،أح ــد
القاطنني ُالسابقني للمبنى املذكور
كيف أنهم أعطوا تعويضات ليؤمنوا
مأوى بديال لفترة تسعة أشهر على
ـودوا ال ــى بـيــوتـهــم .ي ـقــول أبــو
أن ي ـع ـ ُ
عماد إنه خ ّصص مبلغ مليون و200
أل ــف دوالر لـتــرمـيــم امل ـجـ ّـمــع" ،لكننا
لــم نـعــد ال ــى بيوتنا حـتــى اللحظة".
ُي ـض ـيــف أن ال ـح ـجــة ه ــي أن األمـ ــوال
نـفــدت ،وأن الـشــركــة تــريــد مبلغ 600
ألــف دوالر الستكمال األعـمــال ،الفتا
الى أنه ُ"م ّ
شرد منذ سنة ويرزح تحت
عبء اإليجارات".
ّ
التخوف ،الــذي أبــداه
من هنا ،يغدو
األه ــال ــي ،أم ــس ،منطقيا مــن مسألة
"الـتـعــويـضــات" و"ال ــوع ــود" بالبديل،
ل ــذل ــك ك ــان ــوا مـ ـت ـ ّ
ـرددي ــن ف ــي مـســألــة
اإلخالء .علما أن عملية اإلخالء هذه
وجب أن تجري حتى "بالقوة" ،وفق
شهاب ،الــذي يلفت الى الخطر الذي
يتهدد سكان املنطقة املجاورة اذا لم
ُيهدم املبنى .يقول شهاب ان الكشف
ال ـف ـن ــي اظـ ـه ــر وجـ ـ ــوب "هـ ـ ــدم املـبـنــى
ّ
خطر جـ ّ
ٌ
يتهدد
ـدي
"ثمة
فــورا" .وقــال ُ
سكان املباني املجاورة".
وك ــان ب ـيــان بـلــديــة ب ـيــروت قــد أشــار
الى أن املحافظ شبيب وضمن "إطار
مالحقة املسؤولني عن هذه القضية،
طلب من نقابة املهندسني في بيروت
االطـ ـ ــاع ع ـلــى ال ـت ـق ــاري ــر الـهـنــدسـيــة
واتـخــاذ اإلج ــراءات املناسبة للتأكد
م ـ ــن سـ ــامـ ــة ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــة اإلنـ ـش ــائـ ـي ــة
ل ـ ـل ـ ـب ـ ـنـ ــاء الـ ـ ـح ـ ــاص ـ ــل ع ـ ـلـ ــى رخـ ـص ــة
إس ـكــان بـتــاريــخ  2008/5/5مـ ّـوقـعــة
مــن املـهـنــدس امل ـســؤول املنتسب الى
نقابة املهندسني في بيروت ،محمد
زين ( )..واإلفــادة عن مدى مسؤولية
املهندس إسـتـنــادا الــى وضــع البناء
الراهن .كما طلب املحافظ من النيابة
العامة اإلستئنافية اإلطــاع وإجراء
امل ـق ـت ـضــى ال ـق ــان ــون ــي ،ب ـع ــدم ــا تـبــن
أن املـ ـ ــواد املـسـتـعـمـلــة غ ـيــر مـطــابـقــة
لـلـمــواصـفــات ،وأدت ال ــى ضـعــف في
الـبـنــاء مــن الناحية اإلنـشــائـيــة والــى
وج ـ ـ ــود خ ـط ــر داه ـ ـ ــم ع ـل ــى ال ـس ــام ــة
العامة".

ّ
الظني
لم يصدر القرار
في قضية الطفلة إيلال
طنوس ،يوم األربعاء الماضي،
كما كان متوقعًا ،إذ أرجأ
قاضي التحقيق في بيروت
جورج رزق الجلسة إلى
ً ،2017/1/11
بناء على طلب
المستشفيات بمواجهة
أعضاء اللجنة ّ
الطبية ،التي
سبق أن واجهوها وقابلوها
مرات ّ
ّ
عدة ّقبل صدور
تقريرها .كل ذلك يوصل إلى
نتيجة واضحةُ :مماطلة
بعد ُمماطلة
فيفيان عقيقي
بعد ُالجلسة األخـيــرة منذ يومني ،كان
م ــن املـ ـفـ ـت ــرض ب ـق ــاض ــي ال ـت ـح ـق ـيــق فــي
التحقيق
بيروت ،جورج رزق ،أن يختم ُ
فــي ال ــدع ــوى الــرقــم  2015/777املـقــامــة
ض ـ ّـد مستشفيات "امل ـعــونــات" و"أوت ـيــل
ّ
األميركية" وأطبائها،
ديــو" و"الجامعة
بـجـنــايــة وجـنـحــة اإليـ ــذاء وبـتــر أط ــراف
الطفلة إيلال طـنــوس ،وأن يحيل امللف
إل ــى الـنـيــابــة الـعـ ّ
ـامــة إلب ــداء الـ ــرأي ،قبل
ّ
أن يصدر قراره الظني ،وبدء املحاكمة،
ّ
إل أنه ارتأى تأجيلها إلى 2017/1/11
ملواجهة املستشفيات واألطباء باللجنة
ال ـط ـبـ ّـيــة ال ـت ــي تــرأس ـهــا نـقـيــب األط ـب ــاء
الـ ـس ــاب ــق شـ ـ ــرف ب ـ ــوش ـ ــرف وم ـن ــاق ـش ــة
التقرير الصادر عنها ،وذلــك ً
بناء على
طلب املستشفيات ّ
املدعى عليها.
يـبــدو أن سـيــاســة ت ـبــادل األدوار تفعل
فعلها بني املستشفيات الثالثة ،وتحت
غـ ـط ــاء الـ ـقـ ـض ــاء ال ـ ـ ــذي يـ ُـم ـ ّـده ــا بـمـهــل
ّ
"قانونية" لإلمعان في املماطلة بملف
ي ــرواح مـكــانــه مـنــذ نـحــو سـنــة ونصف
سـ ـن ــة .م ــن الـ ــواضـ ــح أن امل ـس ـت ـش ـف ـيــات
ت ـت ـقــاذف امل ـســؤولـ ّـيــات تـ ــارة ،ث ـ ّـم تعمد
إلى تأمني غطاء لبعضها البعض تارة
أخــرى ،األمــر الــذي دفــع الجهة ّ
املدعية،
خ ـ ــال ج ـل ـســة األربـ ـ ـع ـ ــاء املـ ــاضـ ــي ،إل ــى
ّ
ط ـلــب تــوق ـيــف ك ــل األطـ ـب ــاء ،واملـطــالـبــة
ّ
ب ـت ُـعــوي ـضــات م ــال ــي ــة نـتـيـجــة الـتــأخـيــر
واملـمــاطـلــة املـتـكـ ّـررة ،وإحــالــة املـلــف إلى
الـنـيــابــة ال ـعـ ّ
ـامــة إلبـ ــداء الـ ــرأي وإص ــدار

ّ
الظني ،لكن من دون نتيجة.
القرار
ّ
ف ــي ال ـج ـل ـســة األول ـ ـ ــى الـ ـت ــي خــصـصــت
ل ـل ـت ـح ـق ـي ــق مـ ـ ــع امل ـ ـ ـ ّـدع ـ ـ ــى عـ ـلـ ـيـ ـه ــم فــي
ّ
 ،2016/11/23ح ـ ـضـ ــر م ـم ـث ـل ــو كـ ــل
امل ـس ـت ـش ـف ـيــات وأطـ ـب ــاؤه ــا بــاس ـت ـث ـنــاء
ّ
األميركية رنــا شــرارة
طبيبة الجامعة
ب ـ ــداع ـ ــي الـ ـسـ ـف ــر .وع ـ ـلـ ــى مـ ـ ـ ــدار خـمــس
س ــاع ــات اس ـت ـغــرق ـت ـهــا ال ـج ـل ـس ــة ،أع ــاد
ّ
املدعى عليهم تكرار ما سبق أن أدلوا به
ّ
فــي االسـتـجــواب وفــي الــدفــوع الشكلية
ّ
التي ّ
قدموها ،كما حاول كل ُمستشفى
ّ
رمي املسؤولية على طبيبه املعالج أو
على املستشفيات األخرى.
ح ـصــر مـسـتـشـفــى "املـ ـع ــون ــات" عــاقـتــه
ّ
زمنية ال تتجاوز
بالقضية ضمن فترة
 35سـ ــاعـ ــة أمـ ـضـ ـتـ ـه ــا الـ ـطـ ـفـ ـل ــة ل ــدي ــه،
ّ
ورك ــز على النتيجة (بـتــر األط ــراف في
مستشفى آخ ــر) متغاضيًا عــن السبب
الــذي ّأدى إلــى ذلــك (اإلهـمــال واألخطاء
ال ـط ـبـ ّـيــة ال ـحــاص ـلــة ل ــدي ــه) ،وع ـم ــد إلــى
رم ــي مـســؤولـ ّـيــة مــا حـصــل داخ ـلــه على
ال ـط ـب ـي ــب عـ ـص ــام مـ ـعـ ـل ــوف ،ب ــاع ـت ـب ــاره
ّ
ليس موظفًا في املستشفى لكي تجري
مــاح ـقــة األخ ـي ــر ع ـلــى أف ـع ــال الـطـبـيــب.
واقتصرت ردوده على أسئلة التحقيق
ّ
بـعـبــارة "لـســت مطلعًا على املــوضــوع"،
ّ
وخ ـص ــوص ــا ف ــي م ــا ي ـت ـعــلــق بــأس ـبــاب
تأخير فحص الدم ،وعدم متابعة حالة
الطفلة من طبيبة الطوارئ.
ّ
كذلك فعل "أوتيل ديو" مشيرًا إلى أن كل
ما له عالقة بالطفلة ،التي وصلت إليه
ّ
يتحمله
وهــي تلعب على حـ ّـد تعبيره،
الطبيب كارلوس أكاتشاريان (املناوب
لديه) ،قبل أن يناقض نفسه باإلشارة
إلـ ــى أن ال ـج ـس ــم ال ـت ـمــري ـضــي أع ـطــاهــا
ً
دواء ل ـخ ـفــض الـ ـ ـح ـ ــرارة .ب ـي ـن ـمــا أش ــار
أك ــات ـش ــاري ــان ع ـنــد الـتـحـقـيــق م ـعــه إلــى
أن التشخيص ال ــذي قـ ّـدمــه لــه معلوف
عبر الهاتف تمحور حــول "قـصــور في
الـكـلــى" ف ـقــط ،وتــأكـيــد عـلــى أن "الطفلة
ب ـحــال ج ـ ّـي ــدة" ،وه ــذا يـثـبــت الـخـطــأ في
التشخيص ال ــذي ارتـكـبــه مـعـلــوف ،من
دون أن يـلـحــظ أك ــات ـش ــاري ــان ع ــوارض
ّ
اإلنتانية" خــال فترة مكوث
"الصدمة
الطفلة فــي غــرفــة ال ـطــوارئ ،األم ــر الــذي
ّ
ق ــل ــص فـ ــرص ن ـجــات ـهــا ن ـظ ـرًا إلـ ــى عــدم
معالجتها.
ّ
األميركية" إلى
فيما أشــارت "الجامعة
أنـ ــه ال ع ــاق ــة ل ـه ــا ب ـم ـسـ ّـب ـبــات ال ـحــالــة
التي وصلت إليها الطفلة ،مشيرة إلى
أنها قامت بما استطاعت حفاظًا على
حياتها ،وأنها سبق أن أعلمت طبيبها
(ع ـصــام م ـع ـلــوف) ب ـعــدم وج ــود أمــاكــن
فارغة لديها في العناية الفائقة ،وهو

تطالب الجهة ّ
المدعية
بتوقيف األطباء
ّ
وبتعويضات مالية
وبإصدار القرار الظنيّ
ّ
األميركية ،تشير خالصته إلى
املتحدة
أن العالج الذي حصلت عليه الطفلة في
"الـجــامـعــة األمـيــركـ ّـيــة" صحيح ،بعكس
م ــا يـشـيــر إل ـي ــه ت ـقــريــر لـجـنــة بــوشــرف
الطبية التي ّ
ّ
عينها القضاء اللبناني.
فـ ـ ــي جـ ـلـ ـس ــة الـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق ال ـ ـثـ ــان ـ ـيـ ــة فــي
 ،2016/11/30ح ـضــر الـجـمـيــع وغ ــاب
مستشفى املعونات في مخالفة لقوانني
ال ـت ـح ـق ـيــق الـ ـج ــزائ ـ ّـي ــة ،م ــا دفـ ــع الـجـهــة
امل ـ ّـدع ـي ــة إلـ ــى ط ـلــب اتـ ـخ ــاذ اإلج ـ ـ ــراءات

ّ
المواجهة ُ
الطبية تزيد مخاوف األهل
المفترضة مع اللجنة
من إمكان ممارسة ضغوط لتغيير خالصاتها

إضاءة

ــطع»
بعدها بإعداد ورقة تتضمن جملة من
«التعديالت املفترضة» على القانون،
ّ
ً
ولعل ّ
أهمها ثالثة «أوال ،في تعريف
العنف الذي جاء محصورًا في مادته
الثانية بمعنى أنه لم يشمل أنواعًا من
العنف على شاكلة املعنوي .وثانيها،
تخصيص الحماية للنساء ،إذ عندما
يـكــون التمييز مــوجــودًا ،يفترض أن
يكون هناك قانون يخصص النساء
لحني ما يصير في شي اسمه قوانني
شاملة ،أمــا التعديل الثالث فيتعلق
ب ـت ـخ ـص ـي ــص مـ ـحـ ـكـ ـم ــة لـ ـلـ ـنـ ـظ ــر فــي
قضايا النساء ،على أن تكون املحكمة
األسرية».
ّ
غير أن قائمة التعديالت التي كانت
قـ ــد ط ــال ـب ــت ب ـه ــا ك ـف ــى ق ـب ــل صـ ــدور
ال ـق ــرار ،ال تـتــوقــف عـنــد ه ــذه الـنـقــاط
الثالث ،فثمة تعديالت كثيرة يحتاج
إليها هذا القانون لكي ال يبقى اسمه
ً
قانونًا مبتورًا .ففي مــا يخص مثال
س ــن ال ـح ـضــانــة ،وخ ـصــوصــا إذا ما
كــانــت امل ــرأة قــد تـعــرضــت للعنف مع

ما يدحض ادعاءاته أنه حجز لها غرفة
ّ
األميركية" قبل أن يتخذ
في "الجامعة
ق ـ ــرار نـقـلـهــا م ــن "املـ ـع ــون ــات" .واسـتـنــد
ّ
ّ
علمي يحلل عالج
املستشفى إلى تقرير
الطفلة إيلال ،حصل عليه من الواليات

ّ
ّ
ـم .خـ ــال الـتـحـقـيــق
ال ـق ــان ــون ــي ــة ب ـح ــق ـه ـ ّ
مــع ش ــرارة الـتــي تـعــذر التحقيق معها
فــي الـجـلـســة األولـ ــى ،أشـ ــارت إل ــى أنها
أن ـ ـقـ ــذت حـ ـي ــاة إي ـ ـلـ ــا ،وأن ـ ـهـ ــا "فـ ـخ ــورة
وصلت
بــذلــك" ،مـشـيــرة إل ــى أن الـطـفـلــة ّ
إل ــى املـسـتـشـفــى ت ـعــانــي م ــن ت ـخــثــر في
ّ
إنتانية ّ
مر عليها أكثر من
الدم وصدمة
ّ
يوم .فيما طالبت "الجامعة األميركية"
ب ـم ــواج ـه ــة م ــع ال ـل ـج ـنــة ال ـط ـب ـ ّـي ــة ال ـتــي
تـ ّـرأسـهــا بــوشــرف (تـقــريــر ه ــذه اللجنة
خفف املسؤولية عن "املعونات" و"أوتيل
دي ــو" وحـ ّـمـلـهــا لــ"الـجــامـعــة األمـيــركـ ّـيــة"،
مـ ــا دف ـ ــع الـ ـب ــروفـ ـس ــور أم ـ ــن ق ـ ــزي ال ــى
االنفصال عنها وإصدار تقرير مستقل
ّ
ّ
املستشفيني األولني).
مسؤولية
يبي
ُ
تبادل املسؤوليات ،واملطالبة بمواجهة
إح ــدى الـلـجــان الـطـبـ ّـيــة ،الـتــي سـبــق أن
واجـهــت وقــابـلــت املـ ّـدعــى عليهم ،مـ ّـرات
ّ
عدة ،قبل إصدار تقريرها ،يفتح الباب
أمام مواجهات مع اللجان األخرى ،كون
القضاء استند إلى  3تقارير في قضية
إيلال وهي :تقرير وزارة الصحة ،تقرير
بوشرف وتقرير قزي ،األمر الذي يزيد
مـخــاوف أهــل إيلال مــن إمـكــان ممارسة
ضغوط لتغيير أقــوال اللجنة ،ووجود
اتـ ـ ـف ـ ــاق ض ـم ـن ــي ب ـ ــن املـ ـ ـ ّـدعـ ـ ــى ع ـل ـي ـهــم
ُ
للممالطة ،عبر إعادة امللف إلى مراحله
األول ـ ــى ،وف ـتــح تـحـقـيــق ج ــدي ــد ،وتــالـيــا
إطالة أمد النزاع وبدء املحاكمة.

«مركز طانيوس ّ
وثريا سمعان»
في الجامعة األميركية في بيروت
طفلها ،فكيف يتم التصرف في مثل
هذه الحالة لحماية هذا الطفل؟ تشير
امل ــادة  12مــن الـقــانــون إلــى كــون «أمــر
الحماية يهدف إلى حماية الضحية
وأط ـ ـفـ ــال ـ ـهـ ــا (…) وهـ ـ ـن ـ ــا األطـ ـ ـف ـ ــال
امل ـش ـم ــول ــون ح ـك ـمــا ب ــأم ــر ال ـح ـمــايــة
ّ
أول ـئــك الــذيــن هــم فــي س ــن الحضانة
القانونية وفق أحكام قوانني األحوال
الشخصية وسائر القوانني املعمول
بها» .وهنا ،تقترح الجمعية إضافة
التعديل املتعلق بأنه «يعود للقاضي
الناظر بطلب الحماية تقدير وضع
ال ـق ــاص ــر امل ـط ـل ــوب ح ـمــاي ـتــه لـتـقــريــر
حــاج ـتــه إلـ ــى ال ـح ـمــايــة أو عــدم ـهــا».
هذه اإلضافة ،فيما لو تمت ،ستعفي
األطـ ـ ـ ـف ـ ـ ــال املـ ـ ـع ـ ــرض ـ ــن لـ ـلـ ـخـ ـط ــر مــن
ال ـخ ـضــوع ل ـق ــرار امل ـحــاكــم الـطــائـفـيــة
الجائرة .أما في ما يخص املــادة ،17
ً
مثال ،والتي تتعلق «بحق الضحية
وسائر املستفيدين من أمر الحماية
(…) أن ي ـط ـل ــب إلـ ـ ــى املـ ــرجـ ــع الـ ــذي
أصــدر األمــر أو مــن املحكمة الناظرة

بالدعوى إلغاءه أو ( .»)...هنا ،يجوز
ً
ال ـ ـس ـ ــؤال م ـ ـثـ ــا عـ ـم ــن ه ـ ــي امل ـح ـك ـمــة
الـنــاظــرة؟ وهـنــا أيـضــا ،يكمن جوهر
التعديل املطلوب على امل ــادة بحيث
يصبح للمحكمة الـنــاظــرة صـفــة أي
«املـحـكـمــة ال ـجــزائ ـيــة» ،ك ــي ال يفسح
ف ــي املـ ـج ــال أيـ ـض ــا إلعـ ـط ــاء امل ـحــاكــم
الطائفية اختصاصًا في تعديل أمر
الحماية أو حتى في العودة عنه.
ه ـ ـ ـ ــذه ع ـ ـي ـ ـنـ ــة م ـ ـ ــن «اإلص ـ ـ ـ ــاح ـ ـ ـ ــات»
ً
امل ـط ـلــوبــة ،وه ـ ــي ،أصـ ـ ــا ،ال تـتــوقــف
هـنــا ،فثمة م ــواد كثيرة بحاجة إلى
التعديل ،بينت كفى جــزءًا منها في
ً
«الجردة» ،والذي ضمنته  14تعديال
«تـ ـ ـم ـ ـ ّـس الـ ـج ــوه ــر ولـ ـيـ ـس ــت مـ ـج ـ ّـرد
ت ـف ـص ـيــل» ،ع ـلــى م ــا ت ـق ــول ع ــواض ــة.
ولكن ،من سيصلح؟ هذا هو السؤال
الـصـعــب ،فـمــن سيصلح انـتـظــر قتل
عـ ـش ــرات ال ـن ـس ــاء ك ــي ي ـق ـ ّـر الـ ـ ـ ــ«»293
ً
املعطوب أصــا .فهل ينتظر عشرات
أخريات كي ّ
يقر التعديالت ،أو على
األقل جزءًا منها؟

أطلقت الجامعة األميركية في بيروت ( )AUBإسم الراحلني طانيوس وثريا سمعان
على مركز جراحة العيادات الخارجية في املركز الطبي التابع للجامعة ،بعد تلقيها هبة
بقيمة عشرة ماليني دوالر من «مؤسسة سمعان».
«مــركــز طــانـيــوس وثــريــا سـمـعــان» مخصص للمرضى الــذيــن يخضعون لعمليات
جراحية ويغادرون املستشفى في اليوم نفسه ،وهو يمتد على مساحة  2000متر
مربع في الطابق التاسع من املبنى الجديد للمركز الطبي (مركز حليم وعايدة دانيال
األكاديمي والعالجي) .وسيفتتح في الربع الثاني من عام  ،2017وهو يتألف من منطقة
التحضير للجراحة ،وثالث غرف عمليات فائقة التجهيز ،وقاعة لإلنعاش ،وصيدلية،
ومنشآت دعم أخرى.
ّ
وقال رئيس الجامعة فضلو خوري إن املركز سيمكن املرضى من «اختبار مستوى
رعاية عاملي في الجراحة بالعيادات الخارجية ،وسيضمن أن لدينا أفضل وأملع الجراحني
واألطباء واملمرضني واملتدربني للحصول على أفضل بيئة ممكنة ملمارسة الطب».
وتــأسـســت «مــؤسـســة سـمـعــان» ع ــام  2011عـلــى يــد عـضــو مجلس أم ـنــاء الجامعة
األمـيــركـيــة فــي ب ـيــروت م ــارون سـمـعــان .وه ــي تـقــوم بــأعـمــال خـيــريــة دعـمــا للتعليم،
واالستشفاء ،والرعاية االجتماعية.
ّ
ّ
وقــد ولــد طانيوس سمعان فــي ديــردغــيــا فــي جنوب لبنان وت ــزوج مــن ثريا الخوري
في العام ُ ،1941
ورزقــا بسبعة أوالد هم مــاري ،ونادية ،وجــورج ،وسمعان ،ونصرة،
ومارون ،وسيدة.
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غرف عامالت المنازل :الهندسة المعمارية العنصرية
تقوم الممارسات المعمارية المعتمدة في لبنان
ع ـلــى أسـ ــاس ع ـن ـصــري ،يـتـجـلــى ذل ــك ب ــوض ــوح في
تصميم غــرف عــامــات المنازل بشكل ال يؤثر على
المساحة المستغلة للشقة ،إذ إن متوسط مساحة
الغرفة ال يتجاوز  5أمتار مربعة ،وغالبًا ال تكون هذه
الغرفة صالحة للسكن وال تتوافر فيها المرافق
الالزمة أو النوافذ! هكذا يتم تجسيد الميول العنصرية
والتمييزية بشكل حرفي عبر البناء فتوضع العامالت
في «كهوف» معزولة داخل المنازل
إيفا الشوفي

 5أمتار مربعة
هي متوسط
مساحة غرف
العامالت في
الخدمة المنزلية
(مروان طحطح)

 5أمـ ـ ـ ـت ـ ـ ــار م ـ ــربـ ـ ـع ـ ــة ه ـ ـ ــي مـ ـت ــوس ــط
املـ ـس ــاح ــة الـ ـت ــي يـ ـظ ــن امل ـه ـن ــدس ــون
امل ـع ـم ــاري ــون وال ـع ــائ ــات الـلـبـنــانـيــة
أنـهــا تكفي لتقطن فيها عــامـلــة في
الـ ـخ ــدم ــة املـ ـن ــزلـ ـي ــة .ه ـ ـكـ ــذا ،ي ـتــرجــم
هــؤالء عنصريتهم الهندسية تجاه
العمال األجانب ،وتحديدًا العامالت
ف ــي ال ـخ ــدم ــة امل ـن ــزل ـي ــة ،ب ـح ـيــث يـتــم
ّ
"رم ـي ـهــن" فــي غ ــرف مـنـعــزلــة ،ضيقة
وخالية من النوافذ كانت باألساس
مخصصة ألن ت ـكــون غ ــرف تخزين
أو غـ ـ ــرف غـ ـسـ ـي ــل ،وب ــالـ ـت ــال ــي غـيــر
مؤهلة للسكن .التصميم الهندسي
لـغــرف الـعــامــات فــي املـشــاريــع التي
ُ
تبنى حاليًا ،ينطوي على عنصرية
مـ ـخـ ـيـ ـف ــة ت ـ ـع ـ ـكـ ــس م ـ ـعـ ــانـ ــي ج ــدي ــة
ف ــي ت ـعــزيــز ن ـبــذ هـ ــذه ال ـف ـئ ــة ،وه ــذه
ال ـه ـنــدســة ال ـع ـن ـصــريــة تــرت ـكــز عـلــى
ّ
يجسد،
قانون البناء اللبناني الذي
ع ـبــر م ـم ــارس ــات مـعـيـنــة ف ــي مـجــال
العمارة اللبنانية املعاصرة ،مظاهر
ملموسة من العنصرية املؤسساتية
ض ــد ع ــام ــات املـ ـن ــازل األج ـن ـب ـي ــات.
فــإقـصــاء عــامــات املـنــازل مــن قانون
ّ
ال ـع ـمــل يـنـعـكــس بــإق ـصــائ ـهــن أيـضــا
من الحصول على مساحات سكنية
الئقة ضمن فئة واسعة من املباني
املخصصة للسكن ،وفــق ما ينطلق
منه املهندس املعماري باسم سعد

في دراسة له بعنوان " 5أمتار مربعة
ل ـغ ــرف ــة ع ــام ـل ــة امل ـ ـنـ ــزل :ال ـع ـن ـصــريــة
الـلـبـنــانـيــة وال ـن ــوع االج ـت ـمــاعــي في
العمارة ـ فشل الهندسة املعمارية".
تـ ـتـ ـعـ ـم ــق دراس ـ ـ ـ ـ ــة س ـ ـعـ ــد ب ــالـ ـح ــال ــة
الـلـبـنــانـيــة لسببني أســاسـيــن هما:
ً
أوال أن ح ـصــة الـ ـف ــرد م ــن امل ـســاحــة
تعتبر من أدنى املعدالت في العالم،
وثانيًا قــانــون البناء النيوليبرالي
الذي يتعمد تغليب املصلحة املادية
للمطور العقاري على حساب نوعية
ب ـي ـئ ــة الـ ـبـ ـن ــاء .ف ــامل ـب ــان ــي ال ـس ـك ـن ـيــة
الـخــاصــة و"ال ـف ـيــات" الـبــورجــوازيــة
هــي "مــواقــع أســاسـيــة ملــزيــج واقـعــي
م ــن الـ ــذوق املـحـلــي وال ـح ــد األقـصــى
م ــن اس ـت ـغ ــال م ـســاحــة األرض ،مع
خـلـفـيــة م ــن ق ــان ــون ع ـن ـصــري ،ينتج
مـ ـنـ ـه ــا مـ ـ ـس ـ ــاح ـ ــات س ـ ـكـ ــن ل ـل ـع ـم ــال
والعامالت تكون في أحسن األحوال
دون املـسـتــوى املـطـلــوب ،وغــالـبــا ما
تكون ظاملة".
تـظـهــر ال ـخــرائــط ال ـتــي أخ ــذه ــا سعد
مـ ــن مـ ـش ــروع ــن س ـك ـن ـيــن ال ي ـ ــزاالن
ق ـيــد ال ـب ـن ــاء ،ن ـم ــوذج ــن مـتـبــاعــديــن
من املمارسات .األول يمثل النموذج
"السخي" الــذي ّ
يعد ،لألسف ،أفضل
سـيـنــاريــو حــالــي يـمـكــن لـلـعــامـلــة أن
تـتـطـلــع إل ـي ــه ف ــي امل ـش ــاري ــع املـشـيــدة
حــديـثــا ،حيث قــام املـهـنــدس بتوفير
غرفة بمساحة  5.2أمتار مربعة مع
نافذة الئقة ،من أصل  187مترًا مربعًا

مؤشر

 1.9مليار دوالر حجم الصادرات
الصناعية اللبنانية
 1.9مليار دوالر ،بلغ حجم الصادرات الصناعية اللبنانية خالل األشهر
التسعة األولى من العام  ،2016وفق إحصاءات وزارة الصناعة اللبنانية.
وبذلك تكون الصادرات الصناعية قد ّ
سجلت انخفاضًا سنويًا بنسبة
ُ %15.67مقارنة مع العام املاضي ،حني بلغ حجم الصادرات الصناعية
آنذاك  2.25مليار دوالر خالل الفترة نفسها.
ٍّ
رئيسي ،إلــى انخفاض صــادرات منتجات
بشكل
يعود هــذا التراجع،
ٍ
صناعة األغذية بنسبة  %9.87التي بلغت نحو  337.7مليون دوالر.
ك ــذل ــك انـخـفـضــت صـ ـ ــادرات مـنـتـجــات ال ـص ـنــاعــة ال ـك ـي ـمـ ّ
ـاويــة بنسبة
 ،%22.60ليصل حجمها إلى  328.4مليون دوالر .هذا األمر ترافق مع
ّ
العادية ومصنوعاتها بنسبة  ،%24.99أي ما
تراجع صادرات املعادن
ُي ّ
قدر بنحو  60مليون دوالر ،ووصــل حجم هذه الصادرات إلى نحو
 181.3مليون دوالر.
َّ
الصناعية بنسبة
على صعيد آخر ،تراجعت فاتورة استيراد املاكينات
 .%3.28إذ بلغت فاتورة االستيراد العام املاضي نحو  189.3مليون
دوالر خالل األشهر التسعة األولى ،في حني أنها بلغت خالل األشهر
التسعة األولى خالل هذا العام نحو  183.1مليون دوالر.

تصميم
رامي ّ
عليان
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ّ
إقصاء عامالت المنازل من قانون العمل ينعكس بإقصائهن أيضًا من الحصول على مساحات سكنية الئقة (من الدراسة)

أي ما يقارب  %2.87فقط من مساحة
الـشـقــةّ .أم ــا الـحــالــة الـثــانـيــة فتشكل
أف ـض ــل م ـث ــال تــوضـيـحــي للتصميم
غير اإلنساني الــذي "يتفنن" بإخفاء
غرف العمال عن األنظار قدر اإلمكان.
نتحدث هنا عن ممر مـ ّ
ـؤد إلى غرفة
العاملة ،مغلق بــأبــواب عند طرفيه،
يصل إلى غرفة الغسيل ويليها غرفة
العاملة ،أي ليس إلــى غرفة العاملة
مباشرة .جدار غرفة الغسيل ينحرف
ال ــى الــداخــل مــن أج ــل إف ـســاح املـجــال
لنافذة غير مباشرة لغرفة العاملة
بمساحة تقل عن  50سنتمترًا .تبلغ
مساحة الغرفة  5.2أمتار مربعة من
أصـ ــل  531م ـت ـرًا مــرب ـعــا أي أقـ ــل من
 %1مــن مساحة الـبـنــاء! هــذه الحالة
بــالــذات هــي ،بــأي شكل من األشكال،
وضع شاذ ،لكنها تلتزم باالتفاقيات
الـلـبـنــانـيــة الــرسـمـيــة ال ـحــال ـيــة ،وفــق
الدراسة.
فــاملـعـمــاريــون واملـ ـط ــورون والـعـمــاء
ي ـ ـ ـ ـ ــرون أن امل ـ ـ ـسـ ـ ــاحـ ـ ــات ال ـس ـك ـن ـي ــة
املخصصة لعامالت املـنــازل تنتمي
الى "فئة العناصر ذات صلة الخدمة
غ ـيــر الـجـمــالـيــة ف ــي الـتـصـمـيــم الـتــي
يـجــب أن ت ـكــون مـخـبــأة ب ــذك ــاء وراء
عــدة طبقات مــن الهندسة املعمارية
لـضـمــان أن يـتــم تقديمها عـلــى أنها
غير واضحة ومعزولة قدر اإلمكان".
وع ـل ـي ــه ،ان ـط ــاق ــا م ــن م ـف ـهــوم فــوكــو

لــ"الـهـيـتـيــروتــوبـيــا" أو الـنـبــذ ،تثبت
ه ـ ـ ــذه ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــة أن غ ـ ـ ــرف ع ــام ــات
امل ـنــازل تعتبر مجموعة فــرعـيــة من
"ال ـن ـبــذ امل ـن ـح ــرف" ،أو بـمـعـنــى أكـثــر
تبسيطًا ،تعتبر املساحات السكنية
املخصصة لعمال املـنــازل مساحات
مـ ـنـ ـب ــوذة ل ـ ــأف ـ ــراد الـ ــذيـ ــن ي ـن ـحــرف
سلوكهم عن السلوك املتعارف عليه
ف ــي ال ــوح ــدة ال ـت ــي ي ــوج ــدون فـيـهــا،
وفــي هــذه الحالة نتحدث عــن األســر
اللبنانية الـتــي تنتمي إل ــى الطبقة
املتوسطة.

التصميم الهندسي
لغرف العامالت ينطوي
على عنصرية مخيفة
تندرج غرف عامالت
المنازل في القانون
مع غرف التخزين
وغرف الغسيل

ي ـص ــف س ـع ــد ف ــي دراس ـ ـتـ ــه ك ـي ــف أن
الـ ـع ــامـ ـل ــة "تـ ــوضـ ــع فـ ــي هـ ـ ــذا امل ــوق ــع
ال ـه ــش ،م ــا يـعـطـيـهــا بـشـكــل تلقائي
وض ـع ـيــة م ـن ـحــرفــة ب ـم ـجــرد تـحــديــد
معايير ثقافية مختلفة .ثــم يوضع
هـ ـ ــذا "الـ ـجـ ـس ــم ال ـ ـغـ ــريـ ــب" ف ـ ــي غ ــرف
مـخـصـصــة ل ــهُ ،صـ ّـم ـمــت ب ـعــد األخ ــذ
بــاالع ـت ـبــار هــويــة وط ـب ـقــة الـشـخــص
ال ــذي سيعيش فـيـهــا .امل ـســار املعقد
الــذي يقود الــى غــرف العامالت عبر
امل ـط ـبــخ وغ ـ ــرف ال ـغ ـس ـيــل ،واملـ ـم ــرات
ّ
ال ـض ـي ـقــة ،يـفـصـلـهــن بـشـكــل ال لبس
فيه عن الحالة العامة للسكان وعن
ّ
ّ
كونهن أشخاصًا كاملني ،ويرفقهن
كمالحق ملناطق الخدمة".

قانون بناء عنصري
اإلطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار الـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون ـ ــي ل ـل ـع ـن ـص ــري ــة
الـهـنــدسـيــة يـتـجـ ّـســد وف ــق سـعــد في
قانون البناء الذي يحتوي على عدة
بنود تتعلق بسكن عامالت املنازل،
أولها أن القانون "يشير إلى مساكن
ع ـ ــام ـ ــات امل ـ ـ ـنـ ـ ــازل ب ـت ـس ـم ـي ــة "غ ـ ــرف
لـلـخــدم" ويــذهــب أب ـعــد مــن ذل ــك عبر
التحدث عن "الـخــدم" بصفة املؤنث".
كذلك تندرج غرف عامالت املنازل في
القانون مع مجموعة من النصوص
الـ ـت ــي ت ـت ـح ــدث ع ــن غ ـ ــرف ال ـت ـخــزيــن
وغ ــرف الغسيل الـتــي هــي فــي املـقــام
األول غير مصممة الح ـتــواء الناس

ل ـف ـتــرات طــويـلــة م ــن ال ــزم ــن .الـغــرض
األسـ ـ ــاسـ ـ ــي م ـ ــن ه ـ ـ ــذا ال ـ ـج ـ ـمـ ــع ،ك ـمــا
تشرح الدراسة ،هو ترسيم الخطوط
الدقيقة ألنــواع الغرف التي ال تؤثر
في النسبة العامة لالستثمار وذلك
للسماح للمطورين بزيادة مساحات
الغرف التي تضيف القيمة السوقية.
ونتيجة لذلك ،يوجد بند في القانون
ي ـ ـحـ ــدد املـ ـس ــاح ــة الـ ـقـ ـص ــوى ل ـغ ــرف
العمال ولكل هذه األنواع من الغرف
(الـ ـتـ ـخ ــزي ــن ،الـ ـغـ ـسـ ـي ــل )..ب ـ ـ  8أم ـت ــار
مربعة.
تحدد الدراسة هدفًا آخر لهذا الجمع،
وه ــو إع ـفــاء ه ــذه ال ـغــرف مــن موجب
وجــود نــوافــذ مفتوحة أي ال عوائق
أمامها ،وهنا يصبح القانون مشكلة
فــاق ـعــة ع ـنــدمــا ي ـنــص ص ــراح ــة على
أن الـغــرف املصممة للسكن البشري
يجب أن يكون فيها نــوافــذ مــن دون
عــوائــق ،بعدما كــان قــد استثنى في
الفقرة السابقة غرف عمال وعامالت
املنازل من هذه الفئة!
ه ــذه االت ـجــاهــات املـعـمــاريــة يصعب
م ــواجـ ـهـ ـتـ ـه ــا بـ ـسـ ـب ــب املـ ـ ـم ـ ــارس ـ ــات
ال ــراسـ ـخ ــة ،وال ـط ـب ـي ـعــة املـ ـح ــددة من
الـفـعــل امل ـع ـمــاري ،والـعـمــر الطبيعي
ل ـل ـم ـبــانــي .وع ـل ـي ــه ،ي ـجــب االعـ ـت ــراف
بآليات القهر التي يخلقها املطورون
والـعـمــاء واملـهـنــدســون املـعـمــاريــون
وإدراجـ ـه ــا ضـمــن ال ـج ـهــود املـبــذولــة

مل ـ ـكـ ــاف ـ ـحـ ــة ال ـ ـع ـ ـن ـ ـصـ ــريـ ــة وإص ـ ـ ـ ــاح
الـقــوانــن .التوصيف الــدقـيــق لغرف
العامالت يستنتجه سعد في ختام
دراسته :كهوف داخل املنازل!

قطاع خاص
«فيكتوريا سيكريت» ّتختار
«دار مزنر» لتصميم حمالة صدر
بثالثة ماليين دوالر
أن تختار شركة عاملية كـ"فيكتوريا سيكريت" مصممًا لبنانيًا
لتجسيد عمل فائق الدقة للمصمم الدولي إيدي بورغو ،هو ّ
حمالة
الـصــدر Bright Night Fantasy Braلعام  ،2016فالخبر يؤكد
على تميز لبناني جديد في عالم األناقة وصناعة املجوهرات حول
العالم.
ً
استطاعت "دار عزيز ووليد مزنر للمجوهرات" ،ممثلة بالجيل
ال ـســادس مــن مـصـ ّـمـمــي امل ـجــوهــرات دوري وعـلـيــا مــزنــر ،الـفــوز
بالتحدي الذي تبارت عليه كبريات دور املجوهرات حول العالم،
وتمكنت الشركة اللبنانية مــن تجسيد تصميم ّ
حمالة الصدر
التي بلغ ثمنها نحو ثالثة ماليني دوالر ،وارتدتها عارضة األزياء
جاسمني توكس خالل عرض أزياء هذا العام في ،Grand Palais
في باريس.
ّ
ّ
أكثر من  700ساعة تطلبها دوري مزنر وفريقه العامل لتصميم
ّ
الحمالة وترصيعها ب ـ  772قطعة مــن الــذهــب عيار  18قيراطًا،
ّ
وحــوالــى  9000قطعة من األحـجــار الكريمة تنوعت بني األملــاس
والزمرد ،يصل وزنها الى أكثر من  450قيراطًا.
"دار مزنر للمجوهرات" قصة نجاح لبنانية يعود تاريخها إلى
القرن الثامن عشر ،يمثلها اليوم الجيل السادس املتمثل بدوري
وعليا مزنر ،اللذين يجهدان للمحافظة على اإلرث العائلي الذي
تميز ألجـيــال بالتصميم للمجوهرات الـفــريــدة مــن نوعها حول
العالم ألكثر من قرنني من الزمن.

اليوم يعكف املصممان على إضافة ملسة عصرية إلى الصناعة
الكالسيكية اليدوية من خالل تبني التكنولوجيا الجديدة ،وبالتالي
خلق مجوهرات الـ"هوت كوتور" مع مصممني عامليني أمثال إيدي
بــورغــو وزاه ــا حــديــد ،وهــو مــا يــؤشــر إلــى نمو الـشــركــة العائلية
بسرعة بعد تحقيق نجاحات في لبنان وفي السوق العاملية.
ّ
يشرح دوري مزنر" :لقد اعتدنا صنع مجوهرات فريدة وحسب
الطلب لعمالئنا كافة ،لكن تنفيذ حمالة صدر من الذهب واألحجار
الكريمة فقط مــن دون استخدام القماش كــان ّ
ّ
تحديًا
بحد ذاتــه

كبيرًا .شعرنا بالحماسة الشديدة خالل التعاون العاملي ،ورؤية
البسمة على وجوه املصممني املشهورين عامليًا عند تقديمنا هذا
ّ
شكلت مكافأة ّ
مهمة لنا".
العمل
ّ
بدورها ،اعتبرت عليا مزنر أن "خلق حوار بيننا وبني املصممني
ّ
ونكون
يشكل دائمًا تحديًا كبيرًا .ينبغي أن نستخدم خبرتنا
َ
فـهـمــا حقيقيًا لــأهـمـيــة النسبية مــن أج ــل تحقيق عـمــل متقن
ّ
ومعبر .الجمع بني التقاليد والحداثة ّ
مهمتنا ،واألنــاقــة والجمال
والفن قاعدتنا!"
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لبنان :من الكيان إلى أين؟
¶ رئيس التحرير ـ
المدير المسؤول:
ابراهيم األمين
¶ نائب رئيس التحرير:
بيار أبي صعب
¶ مدير التحرير:
وفيق قانصوه
¶ مجلس التحرير:
محمد زبيب
حسن عليق
إيلي حنا
أمل األندري
شربل ّ
كريم
¶ صادرة عن شركة
أخبار بيروت
¶ المكاتب بيروت ــ
فردان ــ شارع دونان
ــ سنتر كونكورد ــ
الطابق السادس
¶ تلفاكس:
01759500
01759597
¶ ص .ب 113/5963

صادق النابلسي *
ـاد فــي املـشـهــد الـحــالــي للمنطقة،
مــا هــو ب ـ ٍ
ي ـف ـي ــد بـ ــوضـ ــوح أن املـ ـع ــال ــم ال ـس ـي ــاس ـي ــة
الـقــديـمــة وال ـخــرائــط الـجـغــرافـيــة املـعـهــودة
ّ
آي ـل ــة إل ــى االنـ ـح ــال وال ـ ـ ــزوال ،وأن ك ــل مــا
يحصل مــن صــراعــات دمــويــة واشتباكات
أيــديــولــوج ـيــة ُي ـن ـبــئ ع ــن خـتــامـيــة مــرحـلــة
ّ
وب ـ ـ ــدء م ــرحـ ـل ــة جـ ــديـ ــدة ال ت ـ ـ ــزال ت ـتــل ـمــس
ال ـطــرق واألســال ـيــب واألف ـكــار واملــؤسـســات
ـوالت
اإلح ـيــائ ـيــة ل ـبــروزهــا .ال تـخـلــو الـتـحـ ّ
الجارية من متاعب وأثمان باهظة لكنها
ّ
سنة من سنن الحياة التي بـ ّـن قوانينها
وس ـ ـيـ ــرورات ـ ـهـ ــا ك ـ ـبـ ــار عـ ـلـ ـم ــاء االجـ ـتـ ـم ــاع
والتاريخ كابن خلدون وأرنولد توينبي.

ك ــل ج ـغ ــراف ـي ــا األرض ال ـس ـي ــاس ـي ــة ط ــرأت
ع ـل ـي ـه ــا الـ ـتـ ـغـ ـيـ ـي ــرات م ـ ــن جـ ـه ــة امل ـس ــاح ــة
والـحــدود والسعة والـضـيــق ،وكــل شعوب
ّ
األرض خ ـض ـعــت ل ـت ـقــل ـبــات وت ـ ـبـ ـ ّـدالت فــي
معتقداتها وأفكارها وتقاليدها.
ال ش ــيء يـبـقــى كـمــا هــو تـمــامــا ،خصوصًا
عـ ـن ــدم ــا ت ـف ـق ــد الـ ـ ـ ــدول ق ــوتـ ـه ــا األخ ــاقـ ـي ــة
والروحية وتماسكها االجتماعي وتعجز
حينئذ
عن االستجابة للتحديات الداهمة.
ٍ
ال ي ـب ـق ــى أم ــامـ ـه ــا إال م ــواجـ ـه ــة ال ـت ـغ ـي ـيــر
املحتم .ولبنان على فالق هذه التغييرات.
الـ ـش ــرخ ف ــي روحـ ـ ــه ي ـ ـ ــوازي الـ ـش ــرخ ال ــذي
ي ـص ـي ــب بـ ـل ــدان امل ـن ـط ـق ــة م ــن ح ــول ــه ال ـتــي
تنهار تحت تناقضاتها الذاتية واهتزاز
مــوازيــن القوى اإلقليمية والدولية ،بفعل

ّ
املتغولة
السلوك التدميري لبعض الــدول
كــالــواليــات املـتـحــدة ال ـتــي ت ــرى فــي حــدود
وسـيــادات بـلــدان املنطقة مجرد عتبات ال
ضير فــي خرقها وتـجــاوزهــا وتحطيمها.
هو إذًا زمن الفكاك واالنفصال عن القديم
أخالقيًا وسياسيًا.
ال أخـ ـ ـ ـ ــاق األمـ ـ ـ ـ ــس هـ ـ ــي نـ ـفـ ـسـ ـه ــا أخـ ـ ــاق
ال ـي ــوم ،وال مـنـظــومــة ال ـح ـيــاة االجـتـمــاعـيــة
وال ـس ـي ــاس ـي ــة ب ـق ـيــت ع ـل ــى ح ــال ـه ــا .ال ــزم ــن
ي ـت ـح ــرك ب ـك ــل ق ــوت ــه ن ـح ــو واق ـ ــع تــاري ـخــي
جــديــد ليصنع زمـنــا آخ ــر .مــع ال ـهــزة التي
ّ
ضربت املنطقة أواخر عام  ،2010حل زمن
جديد هــو نتاج تحول ثقافي واجتماعي
ّ
وسياسي عميق دخلت في تشكله عوامل
ك ـث ـي ــرة .وفـ ــي ل ـب ـنــان ت ـم ـث ـلــت أب ـ ــرز نـتــائــج

هــذه الـهــزة فــي ارتـفــاع منسوب الطائفية،
وم ـع ــدالت ال ـف ـســاد ،وال ـشــراهــة فــي تقاسم
املغانم ،وبروز نزعات األنانية والعنصرية
واالت ـ ـكـ ــال ـ ـيـ ــة والـ ــام ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــة والـ ـعـ ـن ــف
االج ـت ـم ــاع ــي ،ث ــم ت ـنــامــي ظ ــاه ــرة امل ـيــوعــة
وال ـت ـفــاهــة ع ـبــر وس ــائ ــل اإلع ـ ــام ،وغـيــرهــا
من الظواهر األخالقية واالجتماعية التي
تفتح الطريق رحبًا أمام سيرورة االنحدار
واالن ـه ـيــار وال ـس ـقــوط امل ــري ــعّ .أم ــا الــوضــع
السياسي واألمني الذي نراه اليوم مريحًا
ّ
ف ــا يـعـنــي أن ل ـب ـنــان الـ ــذي ن ـجــح ف ــي ردع
العدو الصهيوني وتجاوز موجة التطرف
واإلرهـ ــاب بـشـكــل كـبـيــر ق ــادر عـلــى تـجــاوز
مــا هــو أقـســى ليستمر مــوجــودًا بصيغته
الحالية.

منذ لحظة التأسيس األولى دخل المجتمع اللبناني في صراع بين الدولة الطائفية العميقة وبين من يحاول اشتقاق قواعد لعقد اجتماعي جديد (أ ف ب)
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صعود الصين وروسيا وانحدار االمبراطورية األميركية
حسن حردان *
ب ــدأت أميركا تسير فــي املـســار االن ـحــداري،
وإن ب ـغ ـيــر رغ ـب ـت ـهــا ،وهـ ــي ال ت ـ ــزال تـعــانــد
الـحـقــائــق ،والــوقــائــع االق ـت ـصــاديــة العاملية
ال ـجــديــدة ،الـتــي تــؤكــد انـتـهــاء مــرحـلــة تربع
االمـبــراطــوريــة األميركية على عــرش القرار
االق ـت ـص ــادي وال ـس ـيــاســي ال ـع ــامل ــي ،بـعــدمــا
أصـ ـبـ ـح ــت دول ـ ـ ــة غـ ـي ــر ق ـ ـ ـ ــادرة عـ ـل ــى ت ــأم ــن
ن ـف ـقــات ـهــا األس ــاسـ ـي ــة إال ع ـب ــر االسـ ـت ــدان ــة.
وم ـمــن؟ مــن الـصــن وروس ـيــا وغـيــرهـمــا من
الـ ــدول الـتــي تعتبرهما واشـنـطــن املنافس
األك ـ ـبـ ــر ل ـه ــا ال ـ ــذي يـ ـه ــدد ب ـض ـم ــور قــوت ـهــا
العاملية على غــرار ما حصل لإلمبراطورية
البريطانية ،وال تستطيع مقاومته بسبب
التشابك االقتصادي العاملي ،وعدم قدرتها
على االستغناء عن عالقة االنفتاح القائمة
مــع الكثير مــن الـ ــدول ،وخـصــوصــا الـصــن،
ال اقـتـصــاديــا ،وال ماليًا .فــاملـيــزان التجاري
بــن الـصــن وأمـيــركــا يبلغ أكـثــر مــن نصف
تــريـلـيــون دوالر ،وه ــو مـخـتــل بـشـكــل كبير
لصالح الـصــن ،الـتــي تعتبر باملقابل أكبر
دولة دائنة ألميركا التي ال تستطيع إيجاد
ب ــدي ــل ل ـت ــأم ــن املـ ـ ــال لـ ـس ــداد ف ــوائ ــد ال ــدي ــن
وتـعــويــض الـعـجــز فــي امل ــوازن ــة ال ـعــامــة ،ما
جعل خبراء االقتصاد يصفون هــذا الواقع
بالواقع املعقد ،والصعب الذي جعل أميركا
تــابـعــة لـلـصــن ،وتـسـقــط فــي فــخ املــديــونـيــة
الذي عملت على إيقاع الكثير من دول العالم

ال ـث ــال ــث ف ـيــه ع ـبــر رب ــط ق ـ ــروض ال ـص ـنــدوق
الدولي املقدمة لهذه الدول بشروط قاسية.
وفـ ــي هـ ــذا اإلط ـ ـ ــار ،ي ـن ـقــل ج ــوزي ــف آر نــاي
األسـتــاذ بجامعة هــارفــارد ،ومــؤلــف كتاب
«مـسـتـقـبــل ال ـق ــوة» عــن خـبـيــر صـيـنــي لــدى
سـ ــؤالـ ــه عـ ــن ال ـس ـب ــب فـ ــي ال ـث ـق ــة ال ـج ــدي ــدة
بــال ـن ـفــس ال ـت ــي ت ـت ـص ــرف ب ـه ــا ال ـص ــن فــي
م ـج ــال ال ـس ـي ــاس ــة ال ـخ ــارج ـي ــة ق ــول ــه «ب ـعــد
األزم ـ ــة امل ــال ـي ــة ال ـت ــي ض ــرب ــت ال ـع ــال ــم (ع ــام
 )2008يـعـتـقــد ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـص ـي ـن ـيــن أن
ب ــاده ــم ف ــي ح ــال ــة ص ـع ــود ،وأن ال ــوالي ــات
املتحدة في حالة هبوط».
وبغض النظر عن حقيقة أن الصني ال تزال
ت ـح ـتــاج إل ــى مــزيــد م ــن ال ــوق ــت ،ك ـمــا يــؤكــد
قــادت ـهــا ،حـتــى تـبـلــغ مـسـتــوى م ــن الـتـطــور
ي ـجــاري ،أو يـتـجــاوز الـتـطــور فــي الــواليــات
املتحدة على املستويات كافة ،فقد بات من
املــؤكــد أن الـصــن تسير فــي خطى سريعة
ن ـح ــو الـ ـقـ ـم ــة ،وأمـ ـي ــرك ــا ت ـس ـي ــر فـ ــي م ـســار
انـحــداري حسبما تؤشر إلــى ذلــك األرق ــام،
واملعطيات االقتصادية واملالية.
فـ ـف ــي ح ـ ــن أن مـ ـ ـع ـ ــدالت نـ ـم ــو االقـ ـتـ ـص ــاد
الصيني يبلغ سنويًا نحو بني  %7حاليًا،
ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن األزم ـ ــة االق ـت ـصــاديــة الـتــي
يشهدها الـعــالــم ،فــإن االقـتـصــاد األميركي
يشهد حالة ركــود متواصلة منذ سنوات،
وهو يواجه منافسة اقتصادية قوية على
صعيد األسواق العاملية من قبل االقتصاد
الـصـيـنــي ،وغ ـي ــره م ــن اق ـت ـصــاديــات ال ــدول

الـنــامـيــة ،ال ـتــي تـمـكـنــت سـلـعـهــا الــرخـيـصــة
الكلفة ،وذات الـجــودة الجيدة من اكتساح
األسـ ـ ـ ـ ــواق الـ ــدول ـ ـيـ ــة عـ ـل ــى حـ ـس ــاب ال ـس ـلــع
األميركية ذات الكلفة املرتفعة.
وفـيـمــا تـصــدر الـصــن أكـثــر مـمــا تـسـتــورد،
وأصـبـحــت أكـبــر دول ــة تـجــاريــة فــي الـعــالــم،
وميزانها التجاري يحقق فائضًا بما يفوق
الـ  160مليار دوالر سنويًا ،مع أنها تعتبر
ثاني أكبر دولة مستوردة في العالم.
فــإن الــواليــات املـتـحــدة ،ومـنــذ عـقــود ،باتت
ت ـس ـت ــورد أكـ ـث ــر م ـم ــا تـ ـص ــدر ،األمـ ـ ــر ال ــذي
جعلها أسيرة عجز في ميزانها التجاري،
بــدأ منذ عــام  ،1971وأخــذ بالتنامي حتى
بلغ عام  2005رقمًا قياسيًا مقداره 616723
مليون دوالر ،وهــو رقــم أســوأ بحوالى 25
في املئة من العجز املسجل في عــام ،2004
وس ـجــل ال ـع ـجــز ع ــام  2006مـبـلـغــا م ـقــداره
 763600مليون دوالر ،أي بزيادة حوالى 40
مليار دوالر عن عام  ،2005واقترب العجز
فــي عــام  2011مــن سقف التريليون دوالر.
وه ـكــذا ازداد ال ـفــارق بــن مــداخـيــل أميركا
وإنفاقها الذي يتجاوز هذه املداخيل ،مما
أغــرق ـهــا فــي مــزيــد مــن االس ـتــدانــة لتغطية
العجز في املوازنة السنوية ،حتى تحولت
أم ـيــركــا إل ــى أول دول ــة مــديـنــة ف ــي الـعــالــم،
وبـلـغــت ديــون ـهــا حـســب مــا ج ــاء فــي كـتــاب
رؤي ـ ــة اس ـتــرات ـي ـج ـيــة ل ـل ـكــاتــب وامل ـس ـت ـشــار
السابق لألمن القومي األميركي زبيعينو
بريجنسكي أكـثــر مــن  19تــريـلـيــون دوالر،
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املشكلة ليست في هذه النقطة بالذات التي
تحتاج إلى نقاش ملعرفة كيفية استجابة
ّ
التحديني ،بل في الفكرة التي
لبنان لهذين
ّ
ّ
تأسس عليها وظن مبتدعوها واملدافعون
عنها أنها صالحة لكل زمان.
لـبـنــان ف ـكــرة لـيـســت لـشـعـبــه .ف ـكــرة ل ــم يتم
إنـ ـت ــاجـ ـه ــا ل ـش ـع ــب ي ـس ـع ــى نـ ـح ــو ال ـح ــري ــة
والعدالة ويتطلع إلى املشاركة في الحياة
ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة ع ـل ــى م ـب ــدأ امل ـ ـسـ ــاواة فــي
املواطنية.
لبنان صيغ وفق موازين خاصة بمصالح
املـ ـسـ ـتـ ـعـ ـم ــري ــن وأت ـ ـبـ ــاع ـ ـهـ ــم ف ـ ــي ال ـ ــداخ ـ ــل.
امل ـ ـس ـ ـت ـ ـع ـ ـمـ ــرون أرادوا ال ـ ـس ـ ـي ـ ـطـ ــرة ع ـلــى
الطبيعة وأتـبــاعـهــم أرادوا السيطرة على
البشر .فكانت هذه املعادلة القاسية التي
ّ
تحمل معها اللبنانيون املآسي والويالت
والـ ـح ــروب واألزم ـ ـ ــات ع ـلــى أن ــواع ـه ــا .بيد
ّ
أن ك ــل م ــا ح ـصــل ب ـعــد ذل ــك م ــن ت ـعــديــات
ّ
س ــة
وتـ ـ ـب ـ ــدالت وخ ـ ـ ـ ـ ٍ
ـروج عـ ــن األطـ ـ ــر امل ــؤس ـ ّ
ل ـل ـك ـي ــان الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي ،هـ ــو فـ ــي إط ـ ـ ــار س ــن ــة
الـتـغـيـيــر ال ـتــي ال يـسـتـطـيــع ال االسـتـعـمــار
وال أذنابه إبطالها .ومنذ لحظة التأسيس
األولـ ــى وح ـتــى ه ــذه الـلـحـظــة ال ـتــي يطغى
َ
الاليقني دخل املجتمع اللبناني في
عليها
صــراع حــاد بــن الــدولــة الطائفية العميقة
ومن يحاول اشتقاق مبادئ وقواعد لعقد
اجتماعي جديد.
صــراع يــزداد تعقيدًا فــي مـســارات العيش
وم ـ ـفـ ــارقـ ــات امل ـ ـكـ ــان ومـ ـن ــاه ــج ال ـت ـح ــدي ــث
وأنماط السيطرة ووسائل التغيير ،وإذا
م ــا رب ـط ـنــا ذل ــك ك ـلــه ب ــال ـق ــراء ات املـتـبــايـنــة
ّ
لـلـتـطــورات فــي املـنـطـقــة ،فـسـيـتـبــن لـنــا أن
الـ ـخ ــرق ق ــد اتـ ـس ــع ع ـل ــى الـ ــراتـ ــق ،ول ـب ـنــان
الــذي قيل فيه الكالم الكثير في مسوغات
وج ـ ــوده وش ـ ــروط ب ـقــائــه ي ـه ـتــز م ــن داخ ــل
ب ـنــاه وس ـيــاســاتــه وي ــواج ــه أزم ــة مـعـنــويــة
تـكـبــر يــومــا ب ـعــد ي ــوم لـتـلـتـقــي م ــع الـسـيــل
ال ـع ــارم ال ــذي يـجـتــاح املـنـطـقــة ويـنـبــئ عن
موتها التاريخي ووالدة شكل جديد من
أش ـكــال الـتـنـظـيــم الـسـيــاســي ال ــذي يحتمل
أن ّ
يقسم الــوحــدات السياسية الحالية أو
يـضـ ّـمـهــا إل ــى بـعـضـهــا الـبـعــض عـلــى هــدي
مــا سـتــرســو عليه تــوازنــات مــا بـعــد عصر
ســاي ـكــس ـ ـ ـ ب ـي ـكــو .ث ـمــة ع ــام ــات جــوهــريــة
عـ ـل ــى ال ـت ـغ ـي ـي ــر ال ـ ـ ــذي يـ ـط ــال ج ـغ ــراف ـي ــات
البلدان العربية والــذي ليس إال انعكاسًا
لـتـغـيـيــر أع ـم ــق ي ـط ــال امل ـع ـن ــى .وامل ـق ـصــود
ّ
ه ـن ــا :أن ال ـت ـغ ـي ـيــر اس ـت ــول ــى ع ـلــى طــرائــق
الـ ـتـ ـفـ ـكـ ـي ــر وخ ـ ـ ـ ــرق ج ـ ـ ـ ـ ــدران اإلي ـ ـمـ ــان ـ ـيـ ــات
واأليـ ــديـ ــولـ ــوج ـ ـيـ ــات والـ ـقـ ـي ــم وكـ ـ ــل أوجـ ــه
الـنـشــاط ال ـخــاص وال ـع ــام .فــي لـبـنــان على

ّ
سـبـيــل امل ـث ــال ،ف ــإن االس ـت ـق ـطــاب الـطــائـفــي
أع ـل ــى رت ـب ــة ف ــي ال ــوج ــود وال ـف ــاع ـل ـي ــة مــن
أي م ـس ــار إص ــاح ــي ،واخ ـ ـتـ ــزال تـطـلـعــات
الشباب بالعمل للحصول على لقمة عيش
أو بالهجرة للخروج من جحيم الزبائنية
واالسـتـتـبــاع الــوظـيـفــي يـسـ ّـد أب ــواب األمــل
قهر لـلــذات ،والنهم الذي
ويشكل كابوس ٍ
ي ـس ـي ـط ــر ع ـل ــى رج ـ ـ ــال امل ـ ـ ــال وال ـس ـي ــاس ـي ــة
ي ـك ـش ــف ع ــن ق ـ ــوى ع ـم ـي ـقــة ت ـت ـح ــرك داخ ــل
املـجـتـمــع خــالـيــة مــن الــرحـمــة واإلنـســانـيــة.
ّ
كــل ذل ــك يـحـيــل إل ــى أن ال ـنــزاعــات الـقــائـمــة
حــالـيــا عـلــى مـخـتـلــف امل ـيــاديــن هــي تعبير
عن ميكانيزم املتناقضات البنيوية ،التي
ال ي ـجــوز أن نـطـلــق عـلـيـهــا بــأنـهــا نــزاعــات
ع ــاّب ــرة أو ت ـع ـكــس ح ــال ــة م ــرض ـي ــة ط ــارئ ــة
وإنما نزاعات من النوع املستمر واملتحرك
الــذي ضــرب قواعد اللبنانيني في العيش
اإلنساني املشترك.
نــزاعــات ناشئة حكمًا مــن الخلل الجسيم
في التعليم والفكر والوعي واملعرفة .لقد
انـ ـط ــوى ال ـف ـك ــر ال ـس ـي ــاس ــي واالقـ ـتـ ـص ــادي
واالج ـت ـمــاعــي الـلـبـنــانــي الـكــاسـيـكــي على
الئـ ـح ــة ط ــوي ـل ــة مـ ــن املـ ـشـ ـك ــات ال ـي ــوم ـي ــة.
ـدر كـبـيـ ٍـر م ــن الـتـنــاقـضــات الـفـ ّـجــة
وع ـلــى ق ـ ٍ
خ ـص ــوص ــا الـ ـت ــي ت ـق ــف ع ـن ــد ال ـع ــاق ــة بــن
الــوســائــل وال ـغ ــاي ــات ،وق ــد ب ــرز ذل ــك جليًا
لحظة نقاش االستراتيجية الدفاعية في
ق ـصــر ب ـع ـبــدا ب ــن ال ـق ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة ومــا
ي ـت ـصــل ب ـت ـلــك االس ـتــرات ـي ـج ـيــة م ــن أه ــداف
كالسيادة واالستقالل والـقــرار الحر التي
تتحرك جميعها ّ في فضاء من الطوباوية
والشعاراتية ،ألنــه ال جـ ّـديــة فــي استخدام
الــوســائــل الكفيلة بتحقيق هــذه األه ــداف
إال للبعض من هذه القوى .على كل حال،
ّ
ف ــإن األزمـ ــات امل ـت ـكــررة ال ـتــي يـعــانــي منها
الـلـبـنــانـيــون هــي أزم ــات بــالـقـلــب ،بــالــروح،
بــالـضـمـيــر ،وهـ ــذه األزم ـ ــات ال تـكـشــف عن
سـ ـ ـ ــوء ات الـ ـنـ ـظ ــام وسـ ـي ــاس ــات ــه امل ـع ـت ـم ــدة
وحــالــة ال ـت ـمــزق الــداخ ـلــي فـحـســب ،بــل عن
ك ــون ال ـب ـنــاء الـفـلـسـفــي ل ـلــوطــن ع ــاج ــز عــن
ح ـم ــل ال ـل ـب ـنــان ـيــن وت ـط ـل ـعــات ـهــم أك ـث ــر مــن
ذلك ،وعن عمق التحوالت التي تجري اآلن
فــي القيم األخــاقـيــة األســاسـيــة ،وعــن ذلك
ال ـتــدافــع ال ـح ـضــاري ال ـعــاملــي امل ـهــول الــذي
ً
ّ
خضمه ليرسم سؤاال
يقع اللبنانيون في
حــاسـمــا عــن الـكـيــان انـفــاشــا أو انكماشًا.
فإذا كان انفالشًا في جغرافيات الغير َ
فمن
ي ـقــود ه ــذا ال ـتـ ّـوســع وف ــي أي س ـيــاق ،وإذا
كــان انـكـمــاشــا فــي جـغــرافـيــا ال ــذات فضمن
أي ظروف تاريخية داخلية وخارجية!
*كاتب وأستاذ جامعي

وهي مرشحة لتصل إلى نحو  23تريليون
دوالر فـ ــي الـ ـسـ ـن ــوات امل ـق ـب ـل ــة ،مـ ــا يــوســع
ال ـه ــوة ب ــن ح ـجــم نــاتـجـهــا ال ـقــومــي الـكـلــي
البالغ  14,5تريليون دوالر ،ونسبة الدين،
ويزيد من عبء فوائده املرهقة لالقتصاد،
ويـجـعـلـهــا ت ـغــرق أك ـثــر فــي أزم ــة مــديــونـيــة
غـيــر مـسـبــوقــة فــي ال ـتــاريــخ ،مــا يــؤشــر إلــى
انـتـهــاء وتــاشــي عصر الـقــوة االقتصادية
األميركية املهيمنة على االقتصاد العاملي،
بعد أن أصـبــح مــن املستحيل على أميركا
أن ت ـ ـخـ ــرج م ـ ــن أزم ـ ـت ـ ـهـ ــا م ـ ــع اح ـت ـف ــاظ ـه ــا
بــاملــرت ـبــة األولـ ـ ــى ،ف ــي ظ ــل ت ـصــاعــد وت ـيــرة
املـنــافـســة االقـتـصــاديــة الــدولـيــة لالقتصاد
األم ـ ـيـ ــركـ ــي فـ ــي األسـ ـ ـ ـ ــواق الـ ـع ــاملـ ـي ــة .وف ــي
الـســوق األمـيــركـيــة على حــد س ــواء ،وباتت
واش ـن ـطــن ت ــواج ــه اسـتـحـقــاق اإلق ـ ــرار بـهــذا
الواقع ،والعمل على أساس أن إمكانياتها
وقــدراتـهــا االقـتـصــاديــة لــم تعد تسمح لها
بــالـتـصــرف بــاعـتـبــارهــا الــدولــة األق ــوى في
العالم ،وبالتالي عليها التسليم بالتعاون
مع روسيا والصني لحل املشكالت العاملية،
وه ــو مــا يــدفــع الــرئـيــس األمـيــركــي الجديد
دونــالــد تــرامــب إلــى التركيز على التعاون
مع روسيا ،وعدم التورط في حروب جديدة
والقول إن أولويته في سوريا هي محاربة
"داعـ ــش" ول ـيــس اإلط ــاح ــة بــالــرئـيــس بـشــار
األس ـ ــد ،وك ــذل ــك ال ـع ـمــل ع ـلــى إع ـ ــادة الـنـظــر
ب ــاس ـت ـم ــرار انـ ـخ ــراط أم ـي ــرك ــا ف ــي سـيــاســة
الـعــوملــة الـتــي يعتبرها الـسـبــب فــي تــراجــع

االقتصاد وازديــاد البطالة وارتفاع إعداد
الفقراء وتدني مستوى حياة األميركيني.
وألن مـقـيــاس ال ـق ــوة ألي دول ــة ف ــي الـعــالــم
ي ـب ـن ــى ع ـل ــى أسـ ـ ــاس الـ ـق ــوة االق ـت ـص ــادي ــة،
فإننا نشهد هذه األيام تقدمًا ملحوظًا في
النفوذ السياسي الدولي للصني وروسيا،
في مقابل انحسار ،وتراجع نفوذ الواليات
املـتـحــدة عـلــى امل ـســرح الـعــاملــي ،وظـهــر ذلــك
بــوضــوح فــي اآلونـ ــة األخ ـي ــرة ،فــي مجلس
األم ــن الــدولــي ،مــن خــال اسـتـخــدام الفيتو
املــزدوج أكثر من مرة في مجلس األمن من
قبل الصني وروسـيــا ،فــي مواجهة أميركا
وحـلـفــائـهــا م ــن دول ال ـغ ــرب ،ال ـتــي عـجــزت
ع ــن اس ـت ـص ــدار قـ ـ ــرارات ع ــن مـجـلــس األم ــن
تسمح لـهــا بــالـتــدخــل فــي ســوريــا إلسـقــاط
نظامها الرافض ملشاريع الهيمنة الغربية،
على غرار ما حصل في ليبيا والعراق ،في
محاولة لإلبقاء على هيمنتها على العالم،
ومنع إقامة نظام دولي يقوم على التعددية
وال ـت ـشــارك ـيــة واحـ ـت ــرام س ـي ــادة واسـتـقــال
الـ ــدول .وعـلـيــه يـمـكــن ال ـقــول ،وبـكــل تــأكـيــد،
أن أميركا لم تعد قوة عظمى مهيمنة على
ال ـعــالــم ،وه ــي أصـب ـحــت ف ــي م ـي ــزان ال ـقــوى
الدولي الحالي واحدة من عدة دول كبرى،
إلى جانب الصني ،وروسيا ،إلخ .ولهذا فإن
اإلمـبــراطــوريــة األميركية دخلت فــي مسار
تراجعي لتصبح واحدة من الدول الكبرى
املقررة ،وليست القوة الوحيدة.
*صحافي لبناني

الكومندانتيه:
األساطير ال تموت
زياد منى
لــم أتـشــرف يــومــا بلقاء الــزعـيــم الـكــوبــي والـعــاملــي الــراحــل ،لكنني أعــدهــا من
دواعي الشرف أني عشت في زمن فيدل كاسترو وعايشته ،رغم أني كنت
حدثًا عندما انتصرت ثورة الشعب الكوبي بقيادته هو ورفيقه املغدور تشي
غيفارا على نظام الدكتاتور باتيستا ،نظام الظلم والتبعية لواشنطن.
في ذلك الوقت ،هافانا ،إلى جانب هانوي ،كانت في ستينيات القرن املاضي
وسبعينياته مركز إشعاع ثــورات الضعفاء على األقوياء ،ثــورات املظلومني
على الظاملني ،والضحايا على املعتدين.
تلك كانت ثــورة فيديل كاسترو وتشي غيفارا ،اللذين ألهم اسماهما ثوار
العالم على اإلمبريالية العاملية بقيادة واشنطن وأذنابها الناتويني ،في الغرب
االستعماري وفي بقية أنحاء العالم وعلى نحو خاص في دول أعراب العمولة
والعمالة.
في تلك املرحلة من تاريخ العالم ،التي أعقبت الحرب األوروبية األهلية الثانية،
املسماة ،كما األولــى ،الحرب العاملية ،انطلقت حركات التحرر العاملية لتطرد
َ
املستعمرة
االسـتـعـمــاريــن الـبــريـطــانــي والـفــرنـســي الـلــذيــن فتكا بــالـشـعــوب
وببالدها وثرواتها وتواريخها ومواضيها .لكن تلك املرحلة شهدت أيضًا
حلول الواليات املتحدة األميركية محل اإلمبراطورية التي توقفت الشمس
عن الشروق عليها ،بعدما كانت «التي ال تغيب عنها الشمس»! واستحالت
واشنطن مركز الـعــدوان فــي العالم ،ورمــزه األول ،مــن تولي قـيــادة املشروع
الصهيو ـ إمبريالي الغتصاب فلسطني وطــرد أهلها من بالدهم وبيوتهم
وحقولهم ومراعيهم ،إلى التآمر على إيران واإلطاحة بحكومة الزعيم املناضل
املنتخب محمد مصدق ،ودعم االنقالبات العسكرية في شرق املتوسط وكان
أولهما في شرق املتوسط في سورية ،مسرح عدوانها املستمر علينا وعنوان
برطعتها املستمرة.
لم تتوقف واشنطن عن شن الـحــروب في مختلف أنحاء العالم ،حتى قبل
اندالع الحرب في أوروبا وآسيا وقبل انتهائها .فشنت العدوان تلو اآلخر في
ّ
آسيا ،أكثرها دموية وأقلها معرفة بتفاصيلها ،حرب اإلبادة بحق مسلمي
الفيليبني املعروفني ب ــ«مــورو» ،ثم انتقلت لتدعم عــدوان فرنسا في جنوب
شرقي آسيا وفي شمالي أفريقيا ،إضافة إلى دعم التكفيريني من آل سعود،
ضد نجد والحجاز وعسير ،والقائمة تطول وتطول.
خمسينيات القرن املاضي وستينياته شهدت أيضًا صعودًا غير مسبوق
َ
املستعمر ،وظـهــور شخصيات فــذة فيه ،منهم
لحركات التحرر فــي العالم
املناضل الكونغولي املغدور باتريس لومومبا وأحمد سيكو توري في غينيا،
وكوامي نكروما في غانا ،وعبد الناصر في مصر ،وجواهر الل نهرو في
الهند ،وفــي سيالن بندرنايكة ،أول رئيسة دولــة في العالم الحديث ،وأحمد
سوكارنو في إندونيسيا ،وهو شي منه في فييتنام ،وأحمد بن بلله ورفاقه
فــي الـجــزائــر ،وجــولـ ُـيــس نـيــريــري فــي تـنــزانـيــا ،ونـلـســون منديال فــي جنوب
أفريقيا ،وبيرون في األرجنتني ،وأخيرًا وليس آخرًا فيدل كاسترو ورفيقه
إرنستو تشي غيفارا.
تلك كــانــت أيـقــونــات ثــوريــة وأس ـمــاء تلهم شـعــوب الـعــالــم املـنــاضــل مــن أجل
ّ
الـتـحــرر .لكن كــوبــا فـيــدل كــاسـتــرو وتـشــي غـيـفــارا شكلت استثناء .فرغم
قوة واشنطن العسكرية واالقتصادية وانتشار قواتها في مختلف أطراف
املعمورة ،إال ّأن تحدي هافانا لها كان استثنائيًا ألن كوبا لم تكن تبعد عن
ّ
شواطئ والية فلوريدا أكثر من مئة كيلومتر ،ومن منا ينسى مغامرة خليج
الخنازير الفاشلة!
ال ـثــورة الكوبية بـقـيــادة زعيمها الــراحــل ،كــانــت املـخــرز فــي عـيــون واشنطن
العمياء عن حقوق الشعوب ،ولم تفلح كافة محاوالتها التخلص منه ،رغم
نجاح جرائمها ضد محمد مصدق وأحمد سيكو تــوري وكوامي نكروما
وباتريس لومومبا وأحمد سوكارنو .ينقل عن الرئيس الكوبي الراحل قوله:
لو كانت النجاة من محاوالت االغتيال إحدى مبارزات األلعاب األوملبية لفزت
بامليدالية الذهبية 638 .محاولة اغتيال خططت لها واشنطن وأذنابها ضد
الزعيم الكوبي لكنه نجا منها جميعها ،من دون أن يتراجع ولو خطوة عن
مبادئ ثورته ،إلى أن اضطر أوباما للحضور أخيرًا إلى هافانا معلنًا هزيمة
َ
املستعمر.
مشاريع بالده للقضاء على روح الثورة في العالم
ولفلسطني مكانة خــاصــة فــي كــوبــا فـيــدل كــاسـتــرو .فقد أخـبــرنــي صديق
عزيز حظي بزيارة تلك البالد وباللقاء بالقائد ،الكومندنتيه ،بأنه زار ضمن
وفــد فلسطيني ،مدرسة في هافانا تحمل اســم «فلسطني» ،وفوجئ بعمق
معارف التالميذ املفصلة عن وطننا املغتصب ومدنها .وملا استفسر عن سر
تلك املعارف أخبره املضيفني أن تالميذ املدرسة قسموا إلى مجموعات كل
واحدة تحمل اسم مدينة من مدن فلسطني املحتلة ،وكان معرفة كل ما توافر
من معلومات عن تلك املدينة جزء ال يتجزأ من منهاج الدراسة ،وكانوا في
نهاية الفصل الدراسي يجتمعون ويتبادلون معارفهم عن فلسطني لتتكامل
الصورة عندهم.
فـلـنـتــذكــر كــاس ـتــرو «الـفـلـسـطـيـنــي» ف ــي ال ــوق ــت ال ــذي ت ـت ـبــارز فـيــه زعــامــات
ميليشيات رام الله (ومن قبلها في بيروت) فما بينها ،على التنازل عن وطننا
وتغيير املناهج لتبني الرواية الصهيونية ،وتتقاتل في ما بينها وتتهالك عند
قدمي العدو لنيل تنصيبه لها ملنصب املندوب السامي للعدو الصهيوني على
ً
أبناء شعبنا وفي وطننا ،من رأس الناقورة شماال إلى أم الرشراش جنوبًا.
ألم أقل إني محظوظ حقًا ألني عشت في زمن هؤالء العظماء وفيديل وتشي
في املقدمة منهم!
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سوريا

قضية تستغل إسرائيل عنوان مكافحة اإلرهاب والحرب على «داعش» للتوغل
داخل أراضي الجوالن ّ
المحرر ،وإنشاء منطقة عازلة عبر دعم جماعات المعارضة
ّ
المسلحة التابعة لها ولـــ«الــمــوك» .واستكملت أمــس هجوم الجماعات
المسلحة على «داعــش» في حوض اليرموك من ثالثة محاور في الشرق
والشمال والشمال الشرقي ،لتفتح محورًا غربيًا بجنودها في بلدة كفرإلما،
قرب بلدة جملة الخاضعة لسيطرة «داعش»

ّ
إسرائيل تتوغل في حوض اليرموك
بذريعة محاربة «داعش»
فراس الشوفي
م ـ ـنـ ــذ أع ـ ـل ـ ـنـ ــت ال ـ ـ ـ ــوالي ـ ـ ـ ــات امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة
األميركية تشكيل «التحالف الدولي»
تـحــت ع ـنــوان مـحــاربــة «داعـ ــش» ،بعد
سـيـطــرة األخ ـيــر عـلــى مــديـنــة املــوصــل
العراقية في  10حزيران ّ ،2014
تحول
ق ـتــال الـتـنـظـيــم و«م ـكــاف ـحــة اإلرهـ ــاب»

المنطقة العازلة والحرب
على «داعش»
بعد خمس سنوات من الحرب ،باتت الجماعات
املسلحة املدعومة إسرائيليًا وأردنـيــا تسيطر
ع ـلــى غــال ـب ـيــة الـ ـح ــدود م ــع الـ ـج ــوالن ال ـس ــوري
ً
ً
املحتل ،من بلدة بيت جن شماال وصوال حتى
بـلــدة الــرفـيــد فــي جـنــوب الـقـنـيـطــرة ،باستثناء
منطقة ح ــوض ال ـيــرمــوك فــي أقـصــى الجنوب
وبلدة حضر في شمال القنيطرة .وال تخفي
إسرائيل نيتها السيطرة على كامل الحدود،
وتـشـكـيــل «مـنـطـقــة أمـنـيــة ع ــازل ــة» للجماعات
املتعاملة معها ،تمتد على طول الحدود وتصل
حـتــى ب ـلــدة ن ــوى وت ــل ال ـح ــارة فــي ري ــف درعــا
الغربي ،فتتبع سياسة «العصا والـجــزرة» مع
ب ـلــدة حـضــر لــدفـعـهــا إل ــى الـتـخـلــي ع ــن الــدولــة
ّ
الـســوريــة ،فيما تنفذ عمليات شبه مشتركة
م ــع ف ـص ــائ ــل «املـ ـ ـ ــوك» ف ــي حـ ــوض ال ـي ــرم ــوك.
وتـ ّسـتـخــدم إســرائـيــل منظمة «عـمــالـيــا» ،وهــي
ّ
ً
غطاء لها،
منظمة تتخذ من العمل «اإلنساني»
لصاحبها رجــل األع ـمــال الـيـهــودي األميركي
مــوتــي كــاهــانــا ،للعمل فــي «املـنـطـقــة ال ـعــازلــة»،
عبر تقديم مساعدات عينية لبعض السكان
ال ـســوريــن عـبــر حـ ــدود الـ ـج ــوالن ،وق ــد وصــل
مـمـثـلــوهــا إل ــى ب ـل ــدة إن ـخ ــل ،ك ـمــا تـنـشــر على
صـفـحـتـهــا الــرس ـم ـيــة ،إض ــاف ــة إل ــى افـتـتــاحـهــا
قسمًا في مستشفى زيــف في صفد ملعالجة
الجرحى ،وتضع سيارات جاهزة بشكل دائم
على حدود الجوالن لنقل ّ
«زوار» سوريني إلى
الداخل املحتل!

ذري ـع ــة لـلـتــدخــل الـعـسـكــري األجـنـبــي
املباشرّ ،
جوًا ّ
وبرًا في سوريا والعراق.
وسمح ّ
تمدد «داعــش» خــال العامني
املاضيني للقوى الغربية واإلقليمية،
ال سـ ّـيـمــا ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة وتــركـيــا،
بــال ـت ـمـ ّـدد ال ـع ـس ـكــري وب ـن ــاء ال ـقــواعــد
العسكرية في الغرب العراقي والشرق
وال ـ ـش ـ ـمـ ــال ال ـ ـسـ ــوريـ ــن ،ب ـغ ـي ــة ق ـت ــال
الـتـنـظـيــم بــاس ـت ـخــدام ال ـق ـ ّـوة ال ـجـ ّ
ـويــة،
ونشر مئات بل آالف الجنود والضباط
مـ ــن ال ـ ــوح ـ ــدات الـ ـخ ـ ّ
ـاص ــة األم ـي ــرك ـي ــة
والـفــرنـسـيــة والـبــريـطــانـيــة واألملــان ـيــة
والـتــركـيــة ،الـتــي تـقــود مجموعات من
ّ
مسمى «قــوات
املتعاملني معها تحت
م ـح ـل ـ ّـي ــة» م ـ ـ ّ
ـدرب ـ ــة فـ ــي م ـع ـس ـكــرات ـهــا،
تمهيدًا إلدارة هذه الجماعات األرض
ّ
ّ
محلية،
«تحررها» ضمن إدارات
التي
ً
بديال من الدول الوطنية املركزية.
وكما كانت الحدود العراقية السورية
هـ ــدفـ ــا ل ـ ـل ـ ـقـ ــوات املـ ــدعـ ــومـ ــة أم ـي ــرك ـي ــا
وأردن ـيــا ،على شاكلة «جـيــش سوريا
ال ـجــديــد» ال ــذي ي ـحــاول االن ـت ـشــار في
نــواحــي معبر الـتـنــف ال ـح ــدودي قــرب
ّ
م ـثــلــث الـ ـح ــدود ال ـس ــوري ــة ـ ـ ـ الـعــراقـيــة
ً
ـ ـ األردنـ ـي ــة وصـ ــوال إل ــى مـعـبــر الـقــائــم
وم ــديـ ـن ــة الـ ـب ـ َـوكـ ـم ــال ،فـ ـ ــإن ال ـج ـن ــوب
ً
السوري لم يبق طويال بعيدًا عن هذه
ّ
املعادلة في ظل األطماع اإلسرائيلية،
خـصــوصــا بـعــد أن اسـتـطــاع «داع ــش»
ّ
تشكيل «إق ـل ـيــم» خ ــاص بــه فــي مثلث
الحدود «السورية ـ األردنية ـ الجوالن
املحتل» فــي منطقة حــوض اليرموك،
بداية تحت جناح ما كان ّ
يسمى «لواء
ش ـه ــداء ال ـي ـ ّـرم ــوك» وق ــائ ــده أب ــو علي
الـبــريــدي امللقب بــ«الـخــال» ،ثـ ّـم ّ
تحول
ّ
ب ـع ــد ان ــدم ــاج ــه م ــع «ح ــرك ــة امل ـث ــن ــى»
ً
(حـ ــركـ ــة ت ـك ـف ـي ــري ــة ال ـت ـص ـق ــت ط ــوي ــا
ً
بـجـبـهــة ال ـن ـصــرة مـسـتـفـيــدة م ــن دعــم
«املــوك» ،قبل أن تعلن فصائل «املــوك»
الـحــرب عليها) إلــى «جـيــش خــالــد بن
الوليد».
ً
ودعم األردنيون و«غرفة املوك» طويال
ّ
جماعات املعارضة املسلحة املتحالفة

مـ ـ ــع «ج ـ ـب ـ ـهـ ــة ف ـ ـتـ ــح الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــام /ج ـب ـهــة
الـنـصــرة» فــي الجنوب لقتال الجيش
ال ـ ـس ـ ــوري ،والحـ ـق ــا ل ـق ـت ــال «داع ـ ـ ــش»،
ّ
فـيـمــا تـتـكــفــل إس ــرائ ـيــل ب ــدوره ــا بـمـ ّـد
ّ
هــذه املـجـمــوعــات بــالـعــاجــات الطبية
داخ ــل مـشــافــي الـكـيــان املـحـتــل ،وتـقــدم
لهم الــدعــم اللوجستي واملعلوماتي،
ً
فـضــا عــن بعض األسـلـحــة والــذخــائــر
«الناعمة».
وكما هي الحال بني تركيا و«داعــش»
ف ـ ـ ــي ال ـ ـش ـ ـم ـ ــال واالنـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــاب الـ ـت ــرك ــي
ع ـلــى الـتـنـظـيــم ف ــي األشـ ـه ــر األخـ ـي ــرة،
ب ـع ــد س ـ ـنـ ــوات مـ ــن الـ ــدعـ ــم ال ـع ـس ـكــري
واللوجستي وتسهيل مرور اإلرهابيني
األجانب من مختلف أنحاء العالم إلى
األراض ــي الـســوريــة والـعــراقـيــة ،انتهت
«شهور العسل» والتعاون اإلسرائيلي
في الجنوب السوري مع «لواء شهداء
الـ ـي ــرم ــوك» والـ ـب ــري ــدي ف ــي ال ـس ـن ــوات
ُاألول ـ ــى م ــن األزمـ ـ ــة .وح ـصــل «ال ـخ ــال»
(ق ـتــل فــي تفجير ان ـت ـحــاري للنصرة)
ف ــي أعـ ــوام  2012و 2013و 2014على
ام ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــازات مـ ـ ــن شـ ـعـ ـب ــة امل ـ ـخـ ــابـ ــرات
العسكرية اإلسرائيلية «أم ــان» ،منها
تسهيل أمــور جرحى املسلحني اآلتني
ع ـ ـبـ ــره لـ ـلـ ـع ــاج فـ ــي مـ ـش ــاف ــي ال ـك ـي ــان
املحتل ،وحصوله على شبكات اتصال
وأرقام خلوية إسرائيلية تصعب على
االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات الـ ـس ــوري ــة مـتــابـعـتـهــا
ورصــدهــا ،في الوقت الــذي كــان يجمع

بدأ هجوم المجموعات
المدعومة من «الموك»
على مواقع التنظيم
عبر ثالثة محاور

فيه عددًا كبيرًا من املدرعات والدبابات
ّ
املتوسطة.
واألسلحة
ولم تكد واشنطن تضع «لــواء شهداء
ال ـ ـ ـيـ ـ ــرمـ ـ ــوك» ع ـ ـلـ ــى الئـ ـ ـح ـ ــة اإلرهـ ـ ـ ـ ــاب
ف ــي حـ ــزيـ ــران املـ ــاضـ ــي ،وي ـع ـل ــن وزي ــر
الدفاع أشتون كارتر في نهاية تموز
املاضي نية «التحالف الدولي» «فتح
جبهة جــديــدة ضــد إره ــاب داع ــش في
الجنوب الـســوري» ،حتى دخــل جيش
ال ـع ـ ّ
ـدو عـلــى خــط ال ـت ـ ّ
ـذرع بــ«مـكــافـحــة
اإلره ـ ـ ـ ــاب» وال ـ ـحـ ــرب ع ـل ــى «داع ـ ـ ــش»،
بــدءًا من شبه جزيرة سيناء املصرية
ً
وص ـ ــوال إلـ ــى حـ ــوض الـ ـي ــرم ــوك ،عـبــر
تسليط الـضــوء على وجــود «داعــش»
قرب حدود الجوالن املحتل ،علمًا بأن
«اإلمــارة الداعشية» يزيد عمرها على
ع ــام ون ـصــف ع ــام (راج ـ ــع «األخـ ـب ــار»،
الـعــدد  .)٢٦٨١وكــانــت وكــالــة «أعـمــاق»
التابعة ل ــ«داعــش» قــد أعلنت ،فــي 29
ت ـمــوز امل ــاض ــي ،ق ـيــام ط ــائ ــرات حربية
إس ــرائ ـي ـل ـي ــة ب ـق ـص ــف مـ ــواقـ ــع تــاب ـعــة
ل ـل ـت ـن ـظ ـيــم فـ ــي الـ ـشـ ـي ــخ زويـ ـ ـ ــد ورفـ ــح
املصرية.

ّ
توغل في كفرإلما

مــع ســاعــات الـصـبــاح األول ــى مــن يــوم

ّ
أم ــس ،تــوغـلــت قــوة إسرائيلية راجلة
فــي بلدة كفرإملا فــي حــوض اليرموك،
الخاضعة لسيطرة «داع ــش» ،وقامت
بعملية تمشيط لـلـبـلــدة الـخــالـيــة من
ال ـس ـكــان ،وم ــن ث ـ ّـم ع ـمــدت إل ــى تفجير
مـ ـجـ ـم ــوع ــة م ـ ــن امل ـ ـ ـنـ ـ ــازل وال ـ ـخـ ــرائـ ــب
الـ ـق ــديـ ـم ــة ف ـ ــي ال ـ ـب ـ ـلـ ــدة ،إض ـ ــاف ـ ــة إل ــى
ت ـف ـج ـيــر ب ـق ــاي ــا م ــوق ــع م ـه ـج ــور تــابــع
للقوات الــدولـيــة العاملة فــي الجوالن
«األن ـ ــدوف» ك ــان «داعـ ــش» يستخدمه
كسجن ويضع فيه عددًا من املساجني
ٍ
امل ــوق ــوف ــن م ــن امل ـج ـمــوعــات األخ ـ ــرى،
وم ــوق ــوف ــن م ــن أب ـن ــاء امل ـن ـط ـقــة بـتـهـ ٍـم
ّ
متعددة ،بينها التدخني .وتقع كفرإملا
ع ـلــى ال ـس ـفــح ال ـغــربــي ل ـ ــوادي ال ــرق ــاد،
ّ
وتبعد أمتارًا قليلة عن خط «برافو»،
وهو الخط الشرقي للمنطقة املنزوعة
ّ
واملحرر،
السالح بني الجوالن املحتل
وتقابلها على السفح الشرقي للوادي
ّ
بـلــدة جملة الـتــي يــتـخــذ منها داعــش
ّ
مقرًا له .وانسحب جيش االحتالل من
كفرإملا بعد حرب  ،1973لكن إسرائيل
ّ
بضم البلدة إلى املنطقة
بقيت تطالب
املـ ـن ــزوع ــة الـ ـس ــاح ح ـت ــى عـ ــام .2002
ولــم يكن أهــالــي البلدة باستطاعتهم
ال ـ ــوص ـ ــول إلـ ـيـ ـه ــا أو إلـ ـ ــى أراضـ ـيـ ـه ــم

تقرير

الفروف :سندعم دمشق لتحرير كامل مدينة حلب

تبحث األمم المتحدة مع موسكو فكرة إنشاء  4ممرات لدخول األغذية واإلخالء الطبي (أ ف ب)

ب ـ ــال ـ ـت ـ ــوازي م ـ ــع ت ـ ــراج ـ ــع ال ــرئ ــاس ــة
الـتــركـيــة ع ــن حــديــث الــرئ ـيــس رجــب
طيب أردوغان حول إطاحة الرئيس
الـســوري بشار األس ــد ،جــاءت زيــارة
وزي ــر ال ـخــارج ـيــة ال ــروس ــي سيرغي
الف ــروف إلــى تــركـيــا ،كفرصة ذهبية
لتحديد حجم الدور التركي وتأثيره
على امللف السوري.
وقــد يكون إعــان موسكو ،أمــس من
أنطاليا التركية ،عزمها على «تحرير
كــامــل مــديـنــة ح ـلــب» أوض ــح رســالــة
عـلـنـيــة تــوج ـه ـهــا إلـ ــى أنـ ـق ــرة ضـمــن
هـ ــذا ال ـس ـي ــاق ،ب ـعــد تــأك ـيــد م ـصــادر
تركية مسبقًا ،أن الدفاعات الجوية
ال ـس ــوري ــة بــالـتـنـسـيــق م ــع مــوسـكــو،
منعت الطائرات التركية على فترات
متكررة من دخول الشمال السوري.

وعـ ـق ــب لـ ـق ــاء مـ ــع وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
الـ ـت ــرك ــي مـ ــولـ ــود جـ ــاويـ ــش أوغـ ـل ــو،
أكـ ــد الف ـ ـ ــروف أن ال ـ ـقـ ــوات ال ــروس ـي ــة
«سـتـتــابــع العمليات العسكرية في
أح ـ ـيـ ــاء حـ ـل ــب الـ ـش ــرقـ ـي ــة ،وس ـت ـن ـقــذ
املدينة من اإلرهابيني» ،مضيفًا أنها
ستتابع في الوقت نفسه العمل من
أج ــل إي ـصــال امل ـســاعــدات اإلنـســانـيــة
إلى أهالي املدينة.
وأوض ــح أن بــاده «ســاعــدت الـقــوات
الـ ـس ــوري ــة ع ـل ــى إح ـ ـبـ ــاط مـ ـح ــاوالت
اإلرهابيني ملنع املدنيني من الخروج
من شــرق حلب» ،مضيفًا أن روسيا
اس ـت ـغ ـل ــت ه ـ ــذه الـ ـف ــرص ــة مل ـس ــاع ــدة
املدنيني ،رغم ما وصفه «بالتهديدات
ممن يصفون أنفسهم بأنهم املجلس
املحلي ملنع دخول قوافل املساعدات

أو إطالق النار عليها».
وأعـ ـ ـ ـ ــرب ع ـ ــن اس ـ ـت ـ ـغـ ــرابـ ــه م ـ ــن ع ــدم
ان ـ ـطـ ــاق الـ ـجـ ـه ــود ل ـت ـن ـظ ـيــم ق ــواف ــل
إنـســانـيــة بــرغــم امل ـحــادثــات بشأنها
في االمم املتحدة ،في ضوء «تحرير
م ـع ـظ ــم م ـن ــاط ــق ش ـ ــرق ح ـ ـلـ ــب» .ول ــم
يـنــف ال ــوزي ــر ال ــروس ــي األن ـب ــاء التي
تـ ـح ــدث ــت عـ ــن اجـ ـتـ ـم ــاع ــات روسـ ـي ــة
م ــع مـمـثـلــن ع ــن ف ـصــائــل امل ـعــارضــة
امل ـس ـل ـح ــة «إلقـ ـن ــاعـ ـه ــا بـ ـ ــأن تـصـبــح
جـ ـ ــزءًا م ــن ال ـ ـحـ ــل» ،مـ ـش ــددًا ع ـل ــى أن
موسكو «لم تتجنب مطلقًا االتصال
بـكــل جـمــاعــات امل ـعــارضــة» .وب ــدوره
رأى ج ــاوي ــش أوغـ ـل ــو أن ع ـقــد مـثــل
ه ـ ـ ــذه االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــات أم ـ ـ ــر ط ـب ـي ـعــي
وأن التنسيق مــع مــوسـكــو مستمر
«ل ـت ـح ـق ـيــق وقـ ــف إلط ـ ــاق الـ ـن ــار فــي
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سوريا

تصميم :سنان عيسى

الــزراعـيــة مــن دون الحصول على إذن
إسرائيلي ّعبر القوات الدولية.
ً
ويأتي توغل أمس استكماال ملا أعلن
عنه جيش االح ـتــال يــوم االح ــد ،عن
استهداف طــائــرة مــن دون طيار آلية
ً
لـ«داعش» تحمل رشاشًا ثقيال وقتل
ثالثة عناصر داخلها ،بذريعة إطالق
«داعش» النار على دورية إسرائيلية
ّ ّ
ق ــرب ح ــدود ال ـج ــوالن امل ـح ـتــل .إل أن
ّ
«األخبار» علمت من مصادر متعددة،
ب ـي ـن ـهــا م ـ ـصـ ــادر أم ـن ـي ــة وم ـ ــن داخـ ــل
ح ــوض ال ـيــرمــوك ،أن ق ــوات االحـتــال
طلبت من «داعش» إخالء ّ
مقر القوات
ال ــدول ـي ــة ف ــي ك ـف ــرإمل ــا يـ ــوم الـخـمـيــس
املـ ـ ــاضـ ـ ــي ،ف ـ ـقـ ــام عـ ـن ــاص ــر «داعـ ـ ـ ــش»
بــإجــاء الـسـجـنــاء مــن امل ـقـ ّـر ،واإلب ـقــاء
على عناصر الحراسة ودوري ــات في
املنطقة .وقــالــت املـصــادر لــ«األخـبــار»
إن إطالق النار على دورية إسرائيلية
جـ ـ ــرى مـ ــن م ـ ـصـ ــادر مـ ـجـ ـه ــول ــة ،ول ــم
ّ
يـتـمــكــن الـعـنــاصــر مــن كـشــف الـفــاعــل،
فــي حــن ّ
ردت إسرائيل بتدمير املقرّ
الدورية.
وقصف
ّ
ب ـيــد أن ال ـت ــوغ ــل اإلســرائ ـي ّـلــي األخ ـيــر
ي ــأت ــي ض ـمــن سـلـسـلــة ت ــوغ ــات تـقــوم
ب ـهــا قـ ــوات االحـ ـت ــال داخـ ــل األراضـ ــي

حـلــب وكــامــل س ــوري ــا» .وضـمــن هــذا
الـسـيــاق ،لـفــت الف ــروف إل ــى ض ــرورة
«ت ـح ـس ــن ال ـت ـن ـس ـيــق (م ـ ــع األت ـ ـ ــراك)
للتركيز على مكافحة اإلرهابيني»،
مضيفًا« :نحن ّ
ننسق مع (التحالف)
الـ ـ ـ ــذي تـ ـ ـق ـ ــوده ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة
وت ـش ــارك ف ـيــه تــرك ـيــا ب ـهــدف تجنب
الحوادث غير املتوقعة».
وعلى صعيد متصل ،بحث الرئيس
الـ ـ ــروسـ ـ ــي ف ــاديـ ـمـ ـي ــر ب ـ ــوت ـ ــن ،مــع
أع ـض ــاء ف ــي مـجـلــس األمـ ــن الـقــومــي
لبحث املبادئ األساسية في رسالة
ال ــرئ ـي ــس ال ـس ـن ــوي ــة إل ـ ــى الـجـمـعـيــة
الـ ـ ـف ـ ــدرالـ ـ ـي ـ ــة الـ ـ ــروس ـ ـ ـيـ ـ ــة ،تـ ـ ـط ـ ــورات
األوضـ ــاع فــي ســوريــا .وش ــدد خــال
االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع عـ ـل ــى ضـ ـ ـ ـ ــرورة ت ـق ــدي ــم
امل ـ ـ ـسـ ـ ــاعـ ـ ــدات اإلن ـ ـسـ ــان ـ ـيـ ــة ل ـس ـك ــان

ّ
ال ـســوريــة ،ك ــان آخــرهــا ال ـتــوغــل داخــل
بـلــدة املـغــر القريبة مــن بـلــدة عابدين،
وأنـ ـ ـ ـش ـ ـ ــأت فـ ـيـ ـه ــا مـ ـعـ ـسـ ـكـ ـرًا ص ـغ ـي ـرًا
ومــوق ـعــا لـلــر ّصــد ف ــي أي ـل ــول املــاضــي،
وس ـب ـق ــه ت ــوغ ــل ف ــي بـ ـل ــدة ب ــري ـق ــة فــي
القطاع األوسط من محافظة القنيطرة
حوالى  400متر ،وقامت برفع سواتر
مراقبة.
ونقطة
ّ
ويــرتـبــط تــوغــل أم ــس بــاملـعــركــة التي
ّ
أعـ ـلـ ـن ــت ع ـن ـه ــا الـ ـفـ ـص ــائ ــل امل ـس ــل ـح ــة
املــدعــومــة مــن «امل ــوك» فــي ريــف درعــا
ال ـغــربــي ق ـبــل ي ــوم ــن ض ــد «داع ـ ــش»،
وال ـت ــي ي ـش ـتــرك ف ــي إدارتـ ـه ــا ضـبــاط
إسرائيليون ،لتكون فصائل «الجيش
ً
ال ـحـ ّـر» بــديــا مــن «داعـ ــش» فــي إدارة
املنطقة .وتعمل الجماعات املسلحة
املدعومة من إسرائيل على دفع أهالي
الحوض لترك بيوتهم وال تسمح لهم
بالعودة إليها في حال خروجهم ،فيما
ّ
يضيق داع ــش الخناق على األهــالــي
ّ
ب ــإج ــراءات تعسفية ويـنـفــذ عمليات
جلد وقطع أيدي وأرجل ورؤوس من
يتهمهم بالسرقة والتدخني والزنى
وال ـت ـعــامــل م ــع ال ـج ـيــش الـ ـس ــوري أو
الفصائل املسلحة .وسبق للمندوب
الـ ـ ـس ـ ــوري فـ ــي م ـج ّـل ــس األم ـ ـ ــن ب ـشــار
ال ـج ـع ـف ــري أن ح ـ ـ ــذر مـ ــن األم ـ ـ ــر قـبــل
نحو شهر ،في جلسة لألمم املتحدة.
وتقوم فصائل «املــوك» ،ومن ضمنها
«جـ ـي ــش اإلس ـ ـ ـ ــام» و«ح ـ ــرك ـ ــة أح ـ ــرار
ال ـش ــام» ،بتنفيذ حـصــار خــانــق على
حوض اليرموك من الشرق والشمال
منذ نحو أسـبــوع ،وب ــدأت بالهجوم
عـلــى مــواقــع الـتـنـظـيــم أول مــن أمــس
عبر ثالثة محاور شمالية وشرقية
وشمالية شرقية ،من دون ّ
تقدم يذكر
حتى ساعات متأخرة من ليل أمس،
ف ـي ـمــا ت ـســاهــم إس ــرائ ـي ــل ف ــي مـحــور
غ ــرب ــي .وت ـســاهــم املــدفـعـيــة األردن ـي ــة
من مواقعها املستحدثة مقابل وادي
ال ــرق ــاد بــالـتـمـهـيــد املــدف ـعــي لـهـجــوم
ّ
امل ـج ـمــوعــات امل ـســل ـحــة ،وق ــد قصفت
ّ
أمــس وأول من أمــس عــدة مواقع في
بـلــدة القصير الـحــدوديــة مــع األردن
قبل معبر تل شهاب الحدودي ،وأدى
القصف إلى قتل املدعو أبو قسورة،
وه ــو «ش ــرع ــي» ف ــي الـتـنـظـيــم .وك ــان
قــد سبق لالستخبارات األردنـيــة أن
أع ـ ّـدت لهجوم على حــوض اليرموك
مــن قـبــل مـجـمــوعــات مسلحة تابعة
ّ
ل ـه ــا ،وب ـ ــدأت ب ـتــدريــب  356مـســلـحــا
ب ـتــاريــخ  13ت ـشــريــن األول املــاضــي،
وع ـلــى م ــدى  12يــومــا ،لـلــدخــول إلــى
حــوض الـيــرمــوك عبر بـلــدة القصير
الـحــدوديــة ،تحت عـنــوان «دورة أبو
ساجد األردني ـ دورة كرامة حوران»،
في إحــدى القواعد الجوية األردنية،
بـ ـمـ ـش ــارك ــة مـ ـ ـ ّ
ـدربـ ـ ــن أجـ ـ ــانـ ـ ــب .ل ـكــن
ّ
املتدربني رفضوا ،في نهاية الــدورة،
االنخراط في املعركة ،خوفًا من قتال
الـتـنـظـيــم ،عـلــى ال ــرغ ــم م ــن املـغــريــات
وال ـ ــروات ـ ــب ال ـع ــال ـي ــة الـ ـت ــي عــرض ـهــا
ّ
املدربون.

بوتين :روسيا
ّ
مصرة على وحدة
سوريا واستقاللها
وسالمة أراضيها

مـ ــدي ـ ـنـ ــة ح ـ ـ ـلـ ـ ــب ،وف ـ ـ ـ ــق م ـ ـ ــا أوض ـ ـ ــح
امل ـت ـحــدث بــاســم الــرئــاســة الــروسـيــة
ديميتري بيسكوف .وأكد بوتني أن
ّ
مصرة على وحــدة سوريا
«روسـيــا
واسـ ـتـ ـق ــالـ ـه ــا وسـ ــامـ ــة أراضـ ـيـ ـه ــا
كدولة علمانية ديمقراطية تعددية
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ّ
بوتين يهدد ...أردوغان يتراجع
التصريحات المتتالية من
رجب طيب أرودغان التي
نفتها عنه أجهزة الدولة
خالل األيام الماضية ،كفيلة
بإعطاء صورة عن حالة
التناقض التي يعيشها
الرجل ،والتي انتهت تحت
الضغوط الروسية إلى
«تعديل إجباري للمسار»
إسطنبول ــ حسني محلي
بـعــد أق ــل م ــن  24ســاعــة عـلــى االت ـصــال
الهاتفي بني الرئيس الروسي فالديمير
ب ــوت ــن ون ـظ ـي ــره ال ـت ــرك ــي رج ـ ــب طـيــب
أردوغـ ــان ،خــرج األخـيــر لينفي مــا قاله
سابقًا ،بالقول إن «عملية درع الفرات
ف ـ ــي ال ـ ـش ـ ـمـ ــال ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري ال ت ـس ـت ـهــدف
شخصًا أو دولــة بــل اإلرهــابـيــن» .هذه
ال ـج ـم ـلــة ت ـح ــول ــت إلـ ــى مـ ـ ــادة أســاس ـيــة
لـجـمـيــع مـحـطــات الـتـلـفــزيــون وامل ــواق ــع
اإلخ ـب ــاري ــة ،وح ـتــى شـبـكــات الـتــواصــل
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي الـ ـت ــي ات ـه ـم ــت أردوغـ ـ ـ ــان
بــال ـتــراجــع وال ـت ـنــاقــض الـخـطـيــر ،ليس
ف ــي ال ـس ـي ــاس ــة ال ــداخ ـل ـي ــة ف ـح ـس ــب ،بــل
الخارجية أيضًا.
وليس جديدًا أن يناقض أردوغان نفسه
ف ــي ال ـت ـصــري ـحــات خ ــال أيـ ــام أو حتى
س ــاع ــات؛ فـفـيـمــا ك ــان ي ـم ـتــدح الــداع ـيــة
االسالمي فتح الله غولن دائمًا ويقول
إن ــه ق ـ ّـدم إلـيــه كــل مــا أراده ،ع ــاد ليعلن
ال ـح ــرب عـلـيــه بـعــدمــا ســاهــم غــولــن في
كشف قضايا فـســاد نهاية عــام ،2013
تـ ّ
ـورط فيها أردوغـ ــان وأوالده وبعض
الـ ـ ـ ـ ــوزراء املـ ـق ــرب ــن مـ ـن ــه .ل ـك ــن ال ـنــاخــب
ّ
يصوت ألردوغان ،لم يعد
التركي ،الذي
يسمع بهذه التناقضات بفضل سيطرة
الرئيس على ٪90 مــن وســائــل اإلعــام
الـتــي تتجاهل تصريحاته املتناقضة
وتجد لها أحيانًا تفسيرات غريبة.
وكــان أردوغ ــان قــد قــال قبل يــومــن ،في
مؤتمر عن القدس حضرته شخصيات
إســامـيــة إقليمية وعــاملـيــة ،إن «عملية
درع الـ ـف ــرات ت ـه ــدف إلـ ــى إط ــاح ــة حكم
الــرئـيــس (ب ـشــار) األس ــد ال ـظــالــم» ،وهــو
م ــا أبـ ــرزتـ ــه وس ــائ ــل اإلع ـ ـ ــام ال ـعــامل ـيــة،
فــي الــوقــت ال ــذي أعـلـنــت فـيــه األوس ــاط
اإلسالمية أن أردوغــان «زعيم تاريخي
ي ـ ـنـ ــاضـ ــل مـ ـ ــن أجـ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـحـ ـ ــق ،أي دعـ ــم
الجماعات املسلحة في سوريا باعتبار
أنها اسالمية ،حتى إن كانت متطرفة».

يـعـيــش أب ـنــاؤهــا بـكــل فـئــاتـهــم فيها
ب ـســام وأمـ ــان ويـتـمـتـعــون بـحـقــوق
وإمكانات متساوية».
وعلى صعيد متصل ،أشار املبعوث
األممي الخاص إلى سوريا ستيفان
دي ميستورا ،إلى أن عدد النازحني
داخــل مدينة حلب قــد بلغ  400ألف
نازح و«هو ما يعادل عدد الالجئني
السوريني في كل أوروبــا» ،موضحًا
أنه سيتوجه إلى العاصمة االيطالية
رومــا للقاء األطــراف املعنية باألزمة
ال ـســوريــة ثــم إل ــى ن ـيــويــورك لتقديم
ّ
وأصر على
إفادة إلى مجلس األمن.
رغ ـب ــة األم ـ ــم امل ـت ـح ــدة «امل ـل ـح ــة» فــي
ال ــدخ ــول إل ــى أح ـيــاء حـلــب الـشــرقـيــة
لتقديم املساعدات اإلنسانية ،مؤكدًا
أن «الــوضــع الــراهــن يتطلب مـمــرات

ّ
ل ـكــن اإلعـ ــام امل ــوال ــي ل ــه تـجــاهــل أيـضــا
ردود ال ـف ـع ــل ال ــروسـ ـي ــة ع ـل ــى أق ــوال ــه،
خ ــاص ــة ح ــدي ــث مـ ـص ــادر ف ــي ال ـكــرم ـلــن
ع ــن «غ ـض ــب ال ــرئ ـي ــس ب ــوت ــن م ــن هــذه
التصريحات التي تتناقض مع اإلطار
الـعــام التـفــاق بوتني مــع أردوغـ ــان ،منذ
أن اعـ ـت ــذر األخـ ـي ــر م ــن روسـ ـي ــا بسبب
إسقاط الطائرة الروسية في  ٢٤تشرين
الثاني  .»٢٠١٥بعد ذلــك ،سعى مصدر
فــي الــرئــاســة التركية إلــى التهدئة عبر
القول في اإلعالم إنه «ال ينبغي تحميل
الـكـلـمــات مـعــانــي أك ـثــر مـمــا تـسـتـحــق».
ويـ ـ ـب ـ ــدو أن بـ ــوتـ ــن ل ـ ــم ي ـق ـت ـن ــع ب ـه ــذه
امل ـح ــاول ــة ،م ــا دف ـعــه إل ــى تـحـمـيــل وزي ــر
ضـحــة يطلب فيها
خارجيته رســالــة وا ّ
مــن أردوغ ــان أن «ي ـكــذب نفسه بنفسه،
بأي أسلوب كان».
كان هذا «التهديد» كافيًا بالنسبة إلى
الرئيس التركي ليتراجع ّ
عما قاله قبل
ي ــوم ــن ،وهـ ــو م ــا ي ـث ـيــر ت ـ ـسـ ــاؤالت عــن
أس ـبــاب ه ــذا الـتــراجــع ومــاهـيــة العالقة
بينه وبــن بوتني ،في وقــت وصــف فيه
أعضاء في البرملان ،عن «حــزب الشعب
الجمهوري» املـعــارض ،أقــوال أردوغــان
بــأنـهــا خـطـيــرة ،خــاصــة إذا ك ــان بوتني
ي ـم ـلــك ب ـعــض األوراق ال ـخ ـط ـيــرة الـتــي

ّ
مسودة
اتفاق على
التعديالت الدستورية
نحو نظام رئاسي

آمنة لإلخالء الطبي العاجل» .وعاد
ليطالب مــن جــديــد عـنــاصــر «جبهة
فتح الشام» (النصرة) بالخروج من
املــدي ـنــة لـتـعــزيــز ف ــرص وق ــف إطــاق
النار.
وم ـ ـ ـ ــن ج ـ ــان ـ ـب ـ ــه ،طـ ـ ــالـ ـ ــب مـ ـسـ ـتـ ـش ــار
امل ـ ـب ـ ـعـ ــوث األم ـ ـ ـمـ ـ ــي ،ي ـ ـ ــان ايـ ـغ ــان ــد،
الحكومة السورية بمنح التصاريح
والـ ـ ـضـ ـ ـم ـ ــان ـ ــات امل ـ ـط ـ ـلـ ــوبـ ــة إلدخـ ـ ـ ــال
املـ ـس ــاع ــدات اإلن ـس ــان ـي ــة إل ـ ــى ح ـلــب.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن فـ ـ ــريـ ـ ــق امل ـ ـس ـ ــاع ـ ــدات
اإلنـ ـس ــان ــي س ـي ـن ــاق ــش مـ ــع ال ـجــانــب
الــروســي فكرة إنـشــاء  4مـمــرات آمنة
ل ــدخ ــول األغ ــذي ــة وال ـق ـي ــام ب ــاإلخ ــاء
الطبي .وفــي السياق ،أشــار مسؤول
كبير فــي الـلـجـنــة الــدول ـيــة للصليب
األح ـ ـ ـمـ ـ ــر لـ ــوكـ ــالـ ــة «روي ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــرز» إلـ ــى

ً
ي ـل ـ ّـوح بـهــا لـيـجـبــر أردوغـ ـ ــان أوال على
االع ـت ــذار رسـمـيــا مــن مــوس ـكــو ،وثــانـيــا
وق ــف ال ــدع ــم ل ـل ـج ـمــاعــات امل ـس ـل ـحــة في
سوريا ،خاصة في حلب ،وأخيرًا تخليه
عن مشروع إسقاط األسد.
املفاجأة الثانية ظهرت عندما اضطرت
وزارة الخارجية التركية إلى اعترافها
بخطأ ف ــادح فــي تــرجـمــة أق ــوال الــوزيــر
الروسي سيرغي الفروف ،خالل املؤتمر
الصحافي الذي عقده مع نظيره التركي
مـ ــولـ ــود جـ ــاويـ ــش أوغ ـ ـلـ ــو فـ ــي مــدي ـنــة
أن ـطــال ـيــا ،حـيـنـمــا ق ــال الف ـ ــروف إن ــه «ال
روسيا وال سوريا ،أو قواتهما الجوية،
ع ـل ــى ع ــاق ــة ب ـم ـق ـتــل الـ ـجـ ـن ــود األتـ ـ ــراك
قــرب مدينة الـبــاب» ،فنقل املترجم هذا
الكالم« :ليس الروس ،بل السوريون هم
الذين هاجموا الجنود األتراك» .وأشار
الف ــروف خ ــال املــؤتـمــر الـصـحــافــي إلــى
أنه تم «نقاش هذه املسألة بعد الحادث
عـ ـل ــى عـ ـ ــدة مـ ـسـ ـت ــوي ــات» مـ ــع ال ـج ــان ــب
التركي ،مشددًا على ضــرورة «مراجعة
ه ـ ــذه ال ـق ـض ـيــة م ــع ال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـحــدة
وباقي األطراف».
في غضون ذلك ،يستمر تجاهل اإلعالم
املوالي ألردوغان ،في الداخل والخارج،
هــذا الـتـكــذيــب ،كما حــال تجاهل أقــوال
الــرئ ـيــس نـفـســه .وك ــان اإلعـ ــام املــوالــي
روسيا وبوتني
منذ عام يهدد ويتوعد ّ
وي ـق ــول إن أردوغـ ـ ــان سـيـلــقــن الــرئـيـ ّـس
ال ــروس ــي درس ـ ــا ل ــن ي ـن ـس ــاه ،ك ـمــا لــقــن
الـعـثـمــانـيــون أع ــداء ه ــم الـ ــروس درس ــا.
ويـتــزامــن ذل ــك مــع ال ـجــدال املـبـكــر حــول
مصير الوجود العسكري التركي ودوره
املحتمل فــي الـشـمــال ال ـس ــوري ،بعدما
بــات واضحًا أن أردوغ ــان لن يستطيع
التصرف بالقوات التركية املذكورة إال
ف ــي اإلطـ ــار ال ــذي حـ ـ ّـدده ب ــوت ــن ،ومـنــع
فيه الجيش التركي من دخــول مدينة
الباب ،فيما منع األميركيون تركيا من
االقتراب من منبج التي تسيطر عليها
«وحدات حماية الشعب» الكردية.
إلى ذلك ،اتفق «حزب العدالة والتنمية»
الـحــاكــم مــع «ح ــزب الـحــركــة الـقــومـيــة»
عـلــى م ـس ـ ّـودة الـتـعــديــات الــدسـتــوريــة
الجديدة التي تهدف إلى تغيير النظام
مــن برملاني إلــى رئــاســي .وق ــال رئيس
الوزراء بن علي يلدرم ،خالل مؤتمر مع
زعيم «الحركة القومية» ،إن التصويت
ع ـل ــى ه ـ ــذه الـ ـتـ ـع ــدي ــات فـ ــي ال ـب ــرمل ــان
سـيـكــون خ ــال األيـ ــام الـقـلـيـلــة املقبلة،
على أن يكون االستفتاء الشعبي في
الربيع املقبل .ويمنح الدستور الجديد
أردوغــان صالحيات مطلقة في جميع
املـ ـج ــاالت ،ب ـعــد إل ـغ ــاء مـنـصــب رئـيــس
الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،ع ـل ــى أن يـ ـج ــري ت ـع ـي ــن أو
انتخاب نائبني لرئيس الجمهورية.

أن ال ـل ـج ـن ــة تـ ـج ــري مـ ـحـ ــادثـ ــات مــع
الـحـكــومــة ال ـســوريــة بـشــأن الــوصــول
إل ــى األش ـخــاص الـنــازحــن مــن شــرق
حـ ـ ـل ـ ــب ،كـ ـ ــي تـ ـتـ ـمـ ـك ــن مـ ـ ــن ت ــوص ـي ــل
امل ــواد الـغــذائـيــة واإلم ـ ــدادات األخــرى
ل ـل ـم ــدن ـي ــن ف ـ ــي الـ ـقـ ـط ــاع امل ـح ــاص ــر
وإجالء املصابني.
وم ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،هـ ــددت امل ـنــدوبــة
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ل ـ ـ ــدى األم ـ ـ ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة،
ســام ـن ـثــا ب ـ ـ ــاور ،بـ ــأن دول املـنـظـمــة
بــإمـكــانـهــا الـنـظــر فــي ات ـخــاذ تدابير
أخـ ــرى اذا اس ـت ـخــدمــت روس ـي ــا حق
ال ـن ـقــض (ال ـف ـي ـتــو) ل ـعــرق ـلــة م ـشــروع
ق ــرار جــديــد فــي مجلس األم ــن حــول
مدينة حلب ،من بينها اللجوء إلى
الجمعية العامة.
(األخبار)
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حملة «إخوانية» في الغرب :مالحقة السيسي حقـ

في مــوازاة العمل على «تسوية سياسية» بين السيسي و«اإلخــوان»،
يواصل التنظيم متابعة «الملف الحقوقي (الموقوفين والمنفيين)»،
أي أحكام قضائية بحق الحكومة المصرية
بعد فشله في استصدار
ّ
عبر «الجنائية الدولية» أو أي من المحاكم األوروبية ،وهذه المرة عبر
تقديم الملف إلى دبلوماسيين غربيين
اسطنبول ــ محمود علي
ك ـ ـ ــان ـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــدايـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـس ـ ـ ـفـ ـ ــارة
اإلسـبــانـيــة فــي تــركـيــا ،حـيــث زاره ــا
وفـ ـ ــد «املـ ـنـ ـظـ ـم ــة الـ ـع ــربـ ـي ــة ل ـح ـقــوق
االنـســان» التي تتخذ من بريطانيا
ّ ً
مقرًا لها ،مشكال من مسؤول امللف
امل ـ ـ ـصـ ـ ــري فـ ـ ــي املـ ـنـ ـظـ ـم ــة م ـص ـط ـفــى
عــزب ،باإلضافة الى زوجــة القيادي
ف ــي «اإلخ ـ ـ ـ ــوان» م ـح ـمــد الـبـلـتــاجــي،
وس ـنــاء عـبــد ال ـج ــواد ،املـعـتـقــل عقب
ف ــض اع ـت ـص ــام «رابـ ـع ــة ال ـع ــدوي ــة»،
حــامـلــن مـعـهــم مـلـفــا حـقــوقـيــا يضم
مــا سموها «االنـتـهــاكــات الحقوقية
ً
بحق اإلخــوان في السجون» ،فضال
عـ ـ ــن مـ ـعـ ـظ ــم األحـ ـ ـ ـك ـ ـ ــام ال ـع ـس ـك ــري ــة
والـ ـقـ ـض ــائـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي صـ ـ ـ ــدرت بـحــق
ق ـ ـ ـيـ ـ ــادات «اإلخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان» ف ـ ــي الـ ـفـ ـت ــرة
املاضية.
وس ـب ــق أن ت ــوق ــف امل ـل ــف الـحـقــوقــي
الـ ـ ـ ــذي ي ـت ـب ـن ــاه «اإلخ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان» ل ـف ـتــرة
ت ـ ـ ـجـ ـ ــاوزت الـ ـ ـع ـ ــام ون ـ ـصـ ــف ال ـ ـعـ ــام،
بـعــد اإلخ ـفــاقــات الـتــي الحـقــت امللف
طيلة الفترة املاضية ،وهــو مــا دفع
الجماعة في اسطنبول إلى تجديد
االه ـت ـم ــام ب ــه اآلن ،وإنـ ـش ــاء بـعــض
املـ ـنـ ـظـ ـم ــات الـ ـحـ ـق ــوقـ ـي ــة الـ ـج ــدي ــدة
للتعامل مـعــه ،واملـضــي نحو كشف
م ـ ــا سـ ـم ــوه ــا «االنـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــاك ـ ــات ب ـحــق
ال ـت ـن ـظ ـيــم ف ــي مـ ـص ــر» ،وك ـ ــان مـنـهــا
مــؤسـســة «ع ــدال ــة» لـحـقــوق اإلنـســان
والتي تم تدشينها في تركيا قبيل
آب /أغسطس املاضي.
مصادر من داخــل «اإلخ ــوان» ،أكدت
أن ثمة ضغوطا أميركية وأوروبية
على الرئيس عبد الفتاح السيسي،
بـسـبــب م ــا سـمـتــه «عـ ــدم رض ــى تلك
األطـ ـ ـ ـ ـ ــراف ع ـ ــن سـ ـي ــاس ــة ال ـس ـي ـس ــي
األم ـن ـي ــة ب ـحــق م ـعــارض ـيــه ،واغ ــاق
األفق السياسي في مصر بالكامل»،
وهو ما يستغله «اإلخوان» حاليًا.
وانـطــاقــا مــن بـيــان وزارة الداخلية
ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة الـ ـ ــذي صـ ــدر ف ــي آب/
أغـ ـ ـسـ ـ ـط ـ ــس املـ ـ ـ ــاضـ ـ ـ ــي بـ ـخـ ـص ــوص
االن ـ ـت ـ ـهـ ــاكـ ــات ال ـ ـتـ ــي صـ ـ ـ ــدرت ب ـحــق
«اإلخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان» ف ـ ــي م ـ ـصـ ــر ،وت ـل ـم ـي ــح
بـ ـي ــان ال ــداخ ـل ـي ــة ب ـق ـب ــول ال ـح ـكــومــة
البريطانية لجوء «اإلخ ــوان» إليها
إذا ما أثبتوا تعرضهم لالنتهاكات
السياسية والحقوقية داخل بالدهم
ُوت ـع ــرض ـه ــم لـ ـتـ ـه ــدي ــدات ح ـق ـي ـق ـيــة،
ف ـت ــح ال ـب ــاب أم ـ ــام م ـك ـتــب «اإلخـ ـ ــوان
املـ ـسـ ـلـ ـم ــن» ف ـ ــي ل ـ ـنـ ــدن لـ ـلـ ـب ــدء فــي
اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام امل ـ ـلـ ــف الـ ـحـ ـق ــوق ــي م ــرة
أخرى ،وهو ما كان حيث قام أعضاء
فـ ــي مـ ــا ي ـس ـم ــى «املـ ـجـ ـل ــس الـ ـث ــوري
املصري» في بريطانيا ،واملحسوب
ع ـل ــى «اإلخ ـ ـ ـ ــوان» ب ــزي ــارة ل ـل ـبــرملــان
ال ـبــري ـطــانــي ومل ـق ــر رئ ـي ــس الـ ـ ــوزراء
ف ــي «داونـ ـ ـن ـ ــغ سـ ـت ــري ــت» ،وتـسـلـيــم
رســالــة ملـكـتــب ال ـعــاقــات الـخــارجـيــة
البريطانية ،اوضـحــوا فيها خلفية
م ـ ــا يـ ـع ــدون ــه «ب ـ ــرمل ـ ــان االن ـ ـق ـ ــاب»،
ودوره في إعطاء الغطاء التشريعي
ل ـل ـن ـظ ــام فـ ــي مـ ـص ــر ،وس ـ ـ ــرد جـمـلــة
الـ ـق ــوان ــن الـ ـت ــي أصـ ــدرهـ ــا مـجـلــس
الـ ـن ــواب ف ــي ع ـهــد ال ـس ـي ـســي وقـبـلــه
عــدلــي مـنـصــور وه ــو مــا وص ــل إلــى
 342قانونًا رأى «املجلس الثوري»
أن ـهــا تـكـبــل حــريــة الـ ــرأي ف ــي مـصــر،
ً
فضال عن االنتهاكات التي يتعرض
لـهــا املـعـتـقـلــون ه ـن ــاك ،وع ــن أحـكــام

اإلع ـ ـ ــدام ال ـت ــي وص ـف ـت ـهــا بــال ـجــائــرة
واملسيسة.
كذلك ،زار هؤالء مقر رئيسة الوزراء
البريطاني تيريزا مــاي ،وسلموها
ملفًا يحتوي على بعض انتهاكات
حـقــوق اإلن ـســان األخ ـيــرة فــي مصر،
بـمــا فـيـهــا نـقــل املـعـتـقـلــن مــن سجن
إلى آخر ،بخاصة سجن برج العرب
فـ ــي م ـح ــاف ـظ ــة اإلس ـ ـك ـ ـنـ ــدريـ ــة ،وه ــو
م ــا ج ـ ــاء ع ـل ــى لـ ـس ــان ال ـق ـي ــادي ــة فــي
«املجلس الثوري» سهى الشيخ ،من
مقر إقامتها في لندن.
وفـ ـ ـ ــي الـ ـ ــوقـ ـ ــت الـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ــاح ـ ــق ف ـيــه
«اإلخ ـ ـ ــوان» ن ـظــام الـسـيـســي بــاملـلــف
الحقوقي ،كان السيسي يؤلف لجنة
ل ــدراس ــة ح ـ ــاالت االعـ ـتـ ـق ــاالت داخ ــل
ال ـس ـجــون س ـمــاهــا لـجـنــة ال ـع ـفــو عن
املسجونني ،وقــد قدمت ثــاث قوائم
ب ــأس ـم ــاء مـعـتـقـلــن ق ــال ــت إنـ ــه جــرى
ال ـ ــزج ب ـهــم ف ــي ال ـس ـجــن م ــن دون أن
يكونوا من «اإلخــوان» ،وهو ما دفع
السيسي إلــى اإلف ــراج عــن أول دفعة
منهم في األيام املاضية قدر عددهم
ب ــ 82شخصا ،فيما ينوي السيسي
إصـ ــدار الـعـفــو ع ــن الـقــائـمــة الـثــانـيــة
خ ــال األيـ ــام املـقـبـلــة وي ـقــدر عــددهــم
أيضا بـ 82شخصًا في محاولة منه

بعد زيارة سفارة إسبانيا في تركيا ،من المرتقب زيارة كل سفارات االتحاد األوروبي لتقديم الملف لها (إي بي إي)

لتقديم «ب ــادرة حسن نية للغرب»،
بـ ــأنـ ــه ال يـ ـسـ ـتـ ـه ــدف حـ ــريـ ــة ال ـ ـ ــرأي
ف ــي مـ ـص ــر ،وه ـ ــو م ــا أك ـ ــد ع ـل ـيــه فــي
تصريحات سابقة له ،بأن «القاهرة

تتقبل الرأي والرأي األخر» .بل ذهب
الــرئ ـيــس أب ـعــد مــن ذل ــك بــال ـجــزم أنــه
ال يــوجــد مـعـتـقـلــون ف ــي م ـصــر ،وأن
ج ــل م ــن ت ـ ــدرس ال ــرئ ــاس ــة امل ـصــريــة

ملفاتهم الحقوقية داخ ــل السجون
«ال يـتـعــدون ال ـ ــ 500ش ـخــص» ،وهــو
م ــا أثـ ــار ده ـشــة امل ـعــارضــة املـصــريــة
ومنظمات حقوقية قالت سابقًا في

القاهرة تطرق أبواب ترامب :دعوة إلى قمة «في
ترتفع آمال القاهرة
ّ
بتولي دونالد ترامب
للرئاسة األميركية ،وهو
ما بدا جليًا منذ فوز
المليونير األميركي.
ّ
لكن زيارة وزير الخارجية
المصري سامح شكري
لواشنطن أمس ،جاءت
ّ
لتكرس «التفاؤل»
باستعادة العالقات
بين الدولتينً ،
بناء على
نقاط مشتركة عدة

القاهرة ــ جالل خيرت
ل ـ ـ ــم تـ ـ ـك ـ ــن زي ـ ـ ـ ـ ـ ــارة وزي ـ ـ ــر
الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــارجـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة امل ـ ـ ـصـ ـ ــري
سامح شكري لواشنطن
من أجل توقيع اتفاقية منع تهريب
اآلثار املصرية مع نظيره األميركي
جـ ــون ك ـي ــري ف ـق ــط ،إذ كـ ــان ال ـه ــدف
األب ـ ـ ــرز م ــن ال ـ ــزي ـ ــارة ال ـت ـن ـس ـيــق مــع
الــرئ ـيــس املـنـتـخــب دون ــال ــد تــرامــب.
وق ــد ج ــرت ات ـص ــاالت هــاتـفـيــة بينه
وبــن الرئيس املـصــري عبد الفتاح
ال ـس ـي ـس ــي ،خ ـ ــال االي ـ ـ ــام امل ــاض ـي ــة،
أكثر من مــرة ،ملناقشة قضايا عدة،
ب ــال ـت ــزام ــن م ــع اسـ ـتـ ـع ــداد الــرئ ـيــس
الـخــامــس واألرب ـعــن لــدخــول البيت
األبيض الشهر املقبل.

أكد شكري خالل لقاءات غير معلنة مع فريق ترامب على استعداد مصر
«للتعاون بقوة» مع اإلدارة األميركية الجديدة (أ ف ب)

ونـ ـق ــل شـ ـك ــري رس ــال ــة ش ـف ـه ـيــة مــن
السيسي لترامب ،خــال لقاء معلن
جـمـعــه مــع نــائــب الــرئـيــس املنتخب
م ــايـ ـك ــل بـ ـن ــس ال ـ ـ ــذي ُي ـ ـعـ ـ ّـد ش ـك ــري
أول م ـســؤول عــربــي يـلـتـقــي بــه بعد
إعالن نتائج االنتخابات الرئاسية
الشهر املــاضــي .وتضمنت الرسالة
دع ــوة إل ــى ت ــرام ــب ل ــزي ــارة ال ـقــاهــرة
في أقرب فرصة ،وعقد قمة مصرية
ـ ـ ـ أم ـي ــرك ـي ــة ،س ـ ــواء ف ــي ال ـق ــاه ــرة أو
واشـنـطــن ،مــع بــدء تسلمه السلطة،
من أجل بحث األوضــاع في املنطقة
وس ـبــل اس ـت ـع ــادة ت ـقــويــة ال ـعــاقــات
بني البلدين والتنسيق في مختلف
املجاالت.
وب ـ ـح ـ ـس ـ ــب م ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادر فـ ـ ـ ــي وزارة
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ،قـ ــام شـ ـك ــري ب ـل ـق ــاء ات
عدة غير معلنة مع الفريق املحيط
ب ـت ــرام ــب وامل ــرش ـح ــن لـلـعـمــل مـعــه،
إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى لـ ـ ـق ـ ــاء ات مـ ــع أعـ ـض ــاء
ف ــي ال ـك ــون ـغ ــرس األمـ ـي ــرك ــي هــدفــت
جميعها إلى التأكيد على استعداد
مـصــر «لـلـتـعــاون ب ـقــوة» مــع اإلدارة
األميركية الجديدة ،علمًا بأن زيارة
مـمــاثـلــة ل ـلــوزيــر امل ـص ــري سـيـجــري
الترتيب لها عبر السفارة املصرية
ف ــي واش ـن ـطــن خ ــال ش ـهــر ش ـبــاط/
فبراير املقبل.
وتـ ـ ــأتـ ـ ــي ال ـ ـ ــزي ـ ـ ــارة ب ـ ـعـ ــدمـ ــا أع ـل ـن ــت
الـ ــرئـ ــاسـ ــة امل ـ ـصـ ــريـ ـ ّـة أن ال ـس ـي ـس ــي
ه ــو أول رئ ـي ــس ي ـه ــن ــئ ت ــرام ــب مــن
خــارج الــواليــات املتحدة ،في موقف
ً
سـ ـيـ ـعـ ـك ــس بـ ـ ــوضـ ـ ــوح تـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ّـوال ف ــي
العالقات الدبلوماسية بني البلدين،
والـتــي تشهد حــالــة مــن الـفـتــور منذ
تسلم أوباما السلطة ،على الرغم من
زيارته القاهرة في حزيران .2009

م ـب ـعــث تـ ـف ــاؤل الـ ـق ــاه ــرة بــان ـت ـخــاب
ت ــرام ــب مــرت ـبــط بــالـتــأيـيــد الــواضــح
م ــن ال ـج ـن ــرال املـ ـص ــري لـلـمـلـيــونـيــر
األم ـ ـيـ ــركـ ــي وتـ ــواف ـ ـقـ ــه مـ ـع ــه ب ـش ـكــل
كامل .فالسيسي صـ ّـرح عقب لقائه
مــع تــرامــب وه ـي ــاري كـلـيـنـتــون في
نـيــوريــوك ،عـلــى هــامــش اجتماعات
األمم املتحدة ،بأن ترامب «سيكون
ق ــائـ ـدًا وزع ـي ـم ــا ق ــوي ــا» ،بـيـنـمــا قــال

ّ
تعول القاهرة على
«تحوالت جذرية» في
ظل إدارة ترامب
ترامب إنه سيكون «حليفًا وصديقًا
قــويــا مل ـصــر ،لـكــونـهــا صــاح ـبــة دور
رائـ ــد وح ـي ــوي ف ــي ال ـش ــرق األوس ــط
وتـ ـشـ ـت ــرك مـ ـع ــه فـ ــي قـ ـي ــم م ــواج ـه ــة
ً
الـ ـتـ ـط ــرف واإلره ـ ـ ـ ـ ـ ــاب» ،فـ ـض ــا عــن
ت ـع ـهــده ب ــإق ــرار ق ــان ــون يـعـتـبــر فـيــه
«اإلخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان املـ ـ ـسـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــن» جـ ـم ــاع ــة
إرهابية.
إذًا ،تـ ــأمـ ــل امل ـ ـحـ ــروسـ ــة اسـ ـتـ ـع ــادة
ال ـ ـعـ ــاقـ ــات املـ ـص ــري ــة ـ ـ ـ األم ـي ــرك ـي ــة
ووســاطــة مصرية في التواصل مع
ال ـخ ـل ـيــج ب ـم ــا ي ـش ـكــل نـ ـق ــاط ضـغــط
يـ ـمـ ـك ــن اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام ـ ـهـ ــا فـ ـ ــي األزمـ ـ ـ ــة
املـتـصــاعــدة بــن الـقــاهــرة والــريــاض
خ ــال ال ـف ـت ــرة ال ـح ــال ـي ــة ،خ ــاص ــة أن
الحسابات األميركية في ظل إدارة
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العالم
تقرير

ــوقيًا
تقاريرها ،ان متوسط املعتقلني في
مصر ال يقل عن  40ألف معتقل منذ
إطاحة محمد مرسي من سدة الحكم
في تموز /يوليو .2013
وم ـ ــع زيـ ـ ـ ــارة س ـ ـفـ ــارة إس ـب ــان ـي ــا فــي
تركيا ،من املرتقب وفقًا لتصريحات
مـصـطـفــى عـ ــزب أن ت ـق ــوم «املـنـظـمــة
العربية لحقوق االنسان» بزيارة كل
سفارات االتحاد األوروبي في تركيا
ل ـت ـق ــدي ــم املـ ـل ــف ال ـح ـق ــوق ــي ال ـخ ــاص
بـ«اإلخوان» في مصر.
وقـ ـ ـ ــد ضـ ـ ــم «اإلخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان» فـ ـ ــي املـ ـل ــف
ال ـ ـح ـ ـقـ ــوقـ ــي ،مـ ـ ــا أقـ ـ ــرتـ ـ ــه الـ ـحـ ـك ــوم ــة
املـ ـص ــري ــة أم ـ ـ ــس ،مـ ــن ات ـ ـهـ ــام ج ــدي ــد
لـلــوزيــر الـســابــق فــي حـكــومــة محمد
مـ ــرسـ ــي ،الـ ـقـ ـي ــادي فـ ــي «اإلخـ ـ ـ ـ ــوان»،
م ـح ـم ــد عـ ـل ــي ب ـ ـشـ ــر ،الـ ـ ـ ــذي ات ـه ـم ـتــه
السلطات املـصــريــة باملسؤولية عن
محاولة اغتيال مساعد النائب العام
عـلــى الــرغــم مــن كــونــه داخ ــل السجن
أثناء حــادث محاولة االغتيال ،وهو
مــا رأت ــه أســرتــه فــي بيانها محاولة
مــن النيابة لتلفيق اتـهــامــات لــه هو
بعيد عنها؛ وهــي تهم لــم تتذكرها
نيابة أمــن الــدولــة ســوى بعد مضي
فـ ـت ــرة ح ـب ـســه االحـ ـتـ ـي ــاط ــي؛ بـسـبــب
تهم أخ ــرى ملفقة تتعلق بالتخابر
مـ ــع الـ ـن ــروي ــج والـ ـ ــواليـ ـ ــات امل ـت ـح ــدة
األميركية ،بحسب بيان األسرة.
ومع الضغوط الغربية على حكومة
ال ـس ـي ـس ــي ،ي ـط ـمــح «اإلخـ ـ ـ ـ ــوان» إل ــى
إح ــراز أي تـقــدم فــي املـلــف الحقوقي
وإن ك ـ ـ ــان ت ـق ـل ـي ــل ال ـ ـض ـ ـغـ ــوط ع ـلــى
املعتقلني داخ ــل الـسـجــون وتحسني
أوضاع احتجازهم ليس إال.

أقرب فرصة»
ترامب ستشهد «تحوالت جذرية»،
وفقًا ملـصــادر فــي الــرئــاســة املصرية
ّ
يعول فيها السيسي على لعب دور
وس ــاط ــة س ـي ـك ــون ل ــه أثـ ــر إي ـجــابــي
فــي إع ــادة الــريــاض تابعًا للمواقف
ً
املـصــريــة ال منافسًا لـهــا ،فـضــا عن
تراجع النفوذ الدولي للمملكة التي
ربما تواجه آثارًا سلبية متصاعدة
فــي ظــل قــانــون «جــاسـتــا» ال ــذي أقـ ّـر
مؤخرًا.
عـ ـلـ ــى سـ ـبـ ـي ــل امل ـ ـ ـثـ ـ ــال ،ل ـ ــن ت ـخ ـشــى
الـ ـ ـق ـ ــاه ـ ــرة مـ ـ ــن اآلن ف ـ ـصـ ــاعـ ــدًا أي
اتهامات أميركية في مجال حقوق
اإلنـ ـ ـس ـ ــان ،ح ـت ــى لـ ــو مـ ــع اس ـت ـم ــرار
صـ ــدور ب ـي ــان ــات أم ـيــرك ـيــة ف ــي هــذا
ال ـش ــأن ،لـكـنـهــا ل ــن ت ـكــون بــالـتــأثـيــر
نفسه على الـعــاقــات بــن البلدين،
خصوصًا على املستوى الرئاسي.
وقد تكون الزيارة األولى للسيسي
للواليات املتحدة خالل الربع األول
م ــن الـ ـع ــام املـ ـقـ ـب ــل ،ت ـع ـق ـب ـهــا دع ــوة
ت ــرام ــب ل ــزي ــارة ال ـق ــاه ــرة ف ــي أق ــرب
فــرصــة ،علمًا بــأن زيــارتــه للواليات
املـ ـتـ ـح ــدة س ــابـ ـق ــا ك ــان ــت م ـق ـت ـصــرة
ع ـ ـلـ ــى املـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــة فـ ـ ــي اجـ ـتـ ـم ــاع ــات
األم ــم امل ـت ـحــدة .يــرتـبــط األم ــر أيـضــا
بــاملـســاعــدات العسكرية األميركية،
س ـ ــواء ال ـت ــي ت ـح ـصــل ع ـل ـي ـهــا مـصــر
ب ـمــوجــب ات ـفــاق ـيــة «ك ــام ــب دي ـف ـيــد»
أو ال ـص ـف ـق ــات ال ـت ــي ي ـت ــم إب ــرام ـه ــا،
إذ مــن املـتــوقــع ح ــدوث انـفــراجــة في
ه ــذا ال ـش ــأن ب ـص ــورة ك ـب ـيــرة وع ــدم
امل ـم ــاط ـل ــة وال ـت ـع ـط ـي ــل امل ـت ـع ـم ــد أو
اسـتـخــدام هــذه الـصـفـقــات كوسيلة
ض ـغ ــط ع ـل ــى ال ـن ـظ ــام املـ ـص ــري ،فــي
ظـ ــل تـ ــوافـ ــق ال ـ ـ ــرؤى بـ ــن ال ـس ـي ـســي
وترامب.

مغتصبون ومرتشون
يقودون ...إسرائيل
حالما ينهي اإلسرائيليون
متابعتهم إحدى
قضايا الفساد المرتبطة
بمسؤوليهم السياسيين
والعسكريين ،تعوم
أخرى فوق السطح .رشى
وتبييض أموال ،وصفقات
غاز مشبوهة ،وفضيحة
غواصات بنيامين نتنياهو
ومقربيه ...وليس
ً
انتهاء باعتداءات جنسية
واغتصاب
بيروت حمود
بـعــد فـضـيـحــة ال ـغ ــواص ــات األملــانـيــة
وتلقي الرشى ،التي ارتبطت برئيس
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء اإلس ـ ــرائـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــي ،ب ـي ـن ــام ــن
ن ـت ـن ـي ــاه ــو ،ومـ ـق ــرب ــن مـ ـن ــهّ ،أولـ ـه ــم
محاميه الشخصي ،دافيد شيمرون،
ثم «مراقب الدولة» القاضي املتقاعد
يـ ــوسـ ــف شـ ــاب ـ ـيـ ــرا ،ول ـ ـيـ ــس انـ ـتـ ـه ـ ً
ـاء
ب ــأف ــراي ـئ ــل ب ـ ــار ي ــوس ــف ،الـ ـ ــذي ك ــان
مرشحًا ملنصب رئاسة «هيئة األمن
القومي» لدى نتنياهو نفسه ،كشف
اإلع ــام الـعـبــري ،أم ــس ،عــن قضيتي
اغتصاب :األولــى تورط فيها رئيس
ديــوان نتنياهو سابقًا جيل شيفر،
والثانية تــورط فيها عضو كنيست
مـ ـ ــن حـ ـ ـ ــزب «ي ـ ـسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ب ـي ـت ـي ـن ــو»
(إســرائ ـيــل بـيـتـنــا) ،وم ــن املــرجــح أن
يكون هو نفسه وزيــر الــزراعــة أوري
أرئيل.
وذكـ ـ ـ ـ ـ ــر تـ ـ ـق ـ ــري ـ ــر ل ـ ـل ـ ـق ـ ـنـ ــاة الـ ـث ــانـ ـي ــة
اإلســرائـيـلـيــة أن الـشــرطــة حققت مع
مسؤول سابق في مكتب نتنياهو،
في أعقاب شكوى تقدمت بها إحدى
الـفـنــانــات اإلســرائ ـي ـل ـيــات قـبــل شهر
ونصف شهر ،قالت فيها إنه اعتدى
ع ـل ـي ـهــا ج ـن ـس ـيــا وض ــربـ ـه ــا ب ـعــدمــا
قــدمــت عــرضــا خ ــال مــؤتـمــر حضره
ه ــذا املـ ـس ــؤول .وب ـعــد الـتـحـقـيــق مع
األخـيــرّ ،
حولته الشرطة إلــى اإلقامة
الجبرية في املنزل ملدة خمسة أيام.
ال ـق ـن ــاة «ال ـث ــان ـي ــة» ووسـ ـُـائـ ــل إع ــام
عبرية مختلفة وصفت املدعى عليه
ب ــأن ــه «م ـ ـسـ ــؤول مـ ـه ــم» ،وق ـ ــد شـغــل
م ـن ـص ـبــا «رفـ ـيـ ـع ــا ج ـ ــدا» ف ــي مـكـتــب
ن ـت ـن ـيــاهــو س ــابـ ـق ــا ،ك ـم ــا أن ـ ــه م ـقــرب
مــن زوج ــة األخ ـيــر ،س ــارة .وبــرغــم أن
اإلع ــام لــم يــذكــر اسـمــه فــي الـبــدايــة،
ك ـمــا أنـ ــه ن ـشــر ص ـ ــوره وهـ ــو مغطى
الــوجــه ،عــاد الحقًا ونشر أنــه رئيس
الديوان سابقًا ،أي جيل شفير.
يكتف شفير ،وفق روايــة الفنانة،
لم
ِ
ب ـ ــاالعـ ـ ـت ـ ــداء ال ـج ـن ـس ــي ع ـل ـي ـه ــا ،بــل
ضــرب ـهــا وس ـج ـن ـهــا ،ك ـمــا ق ــال ــت إنــه
دعــاهــا لتقديم عــرض أمــام «هيئة»،
وفـ ــور ان ـت ـهــاء ال ـح ـفــل اق ـت ــرح شفير
إيصالها إلى منزلها الذي يقع قرب
مكان سكنه ،لكن عودتها إلى املنزل
ّ
تحولت إلى «جحيم» ،بعدما اعتدى
عليها داخل السيارة وهما جالسان
فــي املـقـعــد الـخـلـفــي ،ثــم أخــذهــا بعد

ذلـ ــك إلـ ــى ش ـق ــة كـ ــان ف ـي ـهــا آخـ ـ ــرون،
م ــرغ ـم ــا إيـ ــاهـ ــا ع ـل ــى ت ـق ــدي ــم ع ــرض
أمامهم ،وحاول تقبيلها رغمًا عنها،
ل ـك ــن م ـح ــام ــي ش ـف ـيــر قـ ــال إن «ه ــذه
شكوى باطلة ،ومع انتهاء التحقيق
سيتضح أنه لم يفعل شيئًا».
ب ــالـ ـت ــوازي م ــع ق ـض ـيــة ش ـف ـي ــر ،ذك ــر
موقع «والــا» اإللكتروني ،أمــس ،أن
مجموعة من النساء اإلسرائيلييات
تقدمن بشهادات اتهمن فيها عضو
كنيست من كتلة «البيت اليهودي»،
بارتكاب مخالفات جنسية بحقهن
ً
وصـ ــوال إل ــى االغ ـت ـصــاب ف ــي بعض
ال ـحــاالت .وتـشـيــر الـتــوقـعــات إلــى أن
ال ـع ـض ــو املـ ــذكـ ــور هـ ــو ن ـف ـســه وزيـ ــر
ال ــزراع ــة أرئ ـيــل ،امل ـعــروف بمطالبته
بضم الضفة املحتلة إلى إسرائيل.
ون ـ ـشـ ــر مـ ــوقـ ــع «وايـ ـ ـ ـن ـ ـ ــت» ص ـ ــورة
مل ـن ـشــور م ــن صـفـحــة «فيمينستت
دتـيــاه» (نـسـ ّـويــة متدينة) ،تديرها
حاجيت موريا ـ جيبور ،التي تجمع
شـ ـه ــادات ن ـس ــاء ت ـعــرضــن الع ـت ــداء
ج ـن ـس ــي ع ـل ــى يـ ــد ال ـ ــوزي ـ ــر أرئـ ـي ــل،
ق ــال ــت ف ـي ــه إنـ ـه ــا «ج ـم ـع ــت خـمــس
شهادات حتى اآلن ،ولكن بما أنه ال
توجد نساء على استعداد لكشف
هــويــاتـهــن وال ـت ـحــدث إل ــى الـجـهــات
الــرسـمـيــة ،فــإنـنــي أب ـحــث عــن نساء
أخــريــات مــررن بالتجربة نفسها...

يركز اإلعالم العبري
ّ
على متابعة مثل
هذه القضايا وخاصة
االختالس واالغتصاب
ك ــي ي ـك ــون ل ـن ــا ال ـش ـج ــاع ــة لـتـقــديــم
الشكوى ضــده» .وأضافت حاجيت
أن ــه «م ـن ــذ س ـن ــوات أس ـم ــع قصصًا
م ـشــاب ـهــة ...أدعـ ــو ال ـن ـســاء ال ـلــواتــي
ممرن بتجارب مشابهة الى التوجه
إلـ ّـي كما توجه غيرهن الـيــوم ،وكل
م ــن س ـم ـعــن ق ـص ـصــا م ـشــاب ـهــة مــن
صديقاتهن عليهن مشاركتها».
ف ــي ال ـس ـي ــاق ،ذكـ ــر «وال ـ ـ ــا» أن هــذه
ليست املرة األولى التي تتردد فيها
اتـهــامــات مــن هــذا الـنــوع ضــد عضو
الكنيست (لم تذكر اسمه لكن يرجح
أنـ ــه أرئ ـ ـيـ ــل) ،ف ـقــد ظ ـه ــرت ات ـهــامــات
سابقة ضده خالل انتخابات داخلية
ل ـح ــزب «ال ـب ـيــت الـ ـيـ ـه ــودي» ،وقــالــت
نـ ـس ــاء آنـ ـ ـ ــذاك إن ـ ــه اس ـت ـغ ــل م ـكــان ـتــه
السياسية لتنفيذ اعتداءات جنسية
بحقهن ،لكن كل املحاوالت إلقناعهن
بتقديم شكوى باءت بالفشل ،فبقي
في منصبه.
إلى ذلك ،ذكرت مواقع عبرية مختلفة
أن وزي ــر الـتــربـيــة والـتـعـلـيــم نفتالي
بـيـنــت ،ال ــذي يـقــود ح ــزب «إســرائـيــل
بـيـتـنــا» ،ت ـحــدث إل ــى الـعـضــو املتهم
مــن حــزبــه ،لكن األخـيــر أنـكــر ،مشيرًا
الى أن االدعــاءات شائعات كاذبة قد
تدمر بيته وعائلته».

كشف اإلعالم العبري عن قضيتي اغتصاب ّ
تورط في أحدهما
مدير مكتب نتنياهو سابقًا (أ ف ب)
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كيوسك الصحافة
ّ
الستة التي قد تغيرّ
االستحقاقات
أوروبا إلى األبد
فـيـمــا تـجـتــاح أحـ ــزاب الـيـمــن امل ـت ـطــرف املـشـهــد الـسـيــاســي
ّ
وتسجل شعبية هــي األعـلــى منذ نهاية الحرب
األوروب ــي
ال ـع ــامل ـي ــة ال ـث ــان ـي ــة ،م ــن املـ ـق ــرر ع ـق ــد س ـل ـس ـلــة اس ـت ـح ـقــاقــات
انـتـخــابـيــة فــي جميع أن ـحــاء ال ـق ــارة .قــد ت ــؤدي نـتــائــج هــذه
االستحقاقات إلى انهيار االتحاد األوروبي خالل عام.
ـ االستفتاء اإليطالي :في نهاية هذا االسبوع ،كل األنظار ستتجه
نحو االستفتاء اإليطالي ،الذي سيسهل عملية الحكم واالصالح في
ايطاليا .فرئيس الوزراء ماتيو رينزي ،هدد باالستقالة في حال ّ
تم
التصويت ضد التعديالت الدستورية املقترحة .وفي الوقت نفسه،
تـشــن «حــركــة الـنـجــوم الـخـمــس» اليمينية حملة شـعــواء ضــد هــذه
التعديالت .في حال ربح املخيم الرافض للتعديالت ،ستدخل البالد
ف ــي أزمـ ـ ــة س ـيــاس ـيــة ج ــدي ــدة س ـتــؤثــر
عـلــى ق ــدرة الــدولــة عـلــى ان ـقــاذ البنوك
التي تعاني مشاكل كبيرة .فمن غير
املـ ــرجـ ــح أن ت ـس ـت ـط ـيــع الـ ـخ ــزان ــة بـيــع
الـسـنــدات للبنوك املحلية وستضطر
للجوء إلــى االتحاد األوروب ــي والبنك
املركزي األوروبي في سيناريو شبيه
بالسيناريو اليوناني )...( .عدم قدرة
االت ـحــاد عـلــى ان ـقــاذ ايـطــالـيــا سيكون
كافيًا لتدمير اليورو.
ـ إعادة االنتخابات الرئاسية النمساوية :أما في النمسا ،فستعاد
االنتخابات الرئاسية بسبب بعض األخطاء التقنية التي حدثت
فــي أي ــار امل ــاض ــي .فــي ح ــال رب ــح مــرشــح «ح ــزب ال ـحــريــة» اليميني
املتطرف نوربرت هوفر ،فسيكون أول رئيس تابع لليمني املتطرف
منذ الحرب العاملية الثانية.
ـ االنتخابات العامة الهولندية :إن «حزب من أجل الحرية» بقيادة
الـسـيــاســي اليميني ِخ ـيــرت فـيـلــدرز مـتـقــدم فــي االسـتـفـتــاء ات على
«حـ ــزب ال ـش ـعــب ل ـل ـحــريــة وال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة» ،وه ــو ح ــزب لـيـبــرالــي
محافظ.
ـ ـ االنـتـخــابــات املحلية الـبــريـطــانـيــة :إن تــواجــد «ح ــزب املحافظني»
و«ح ــزب االس ـت ـقــال» ب ـقــوة فــي ه ــذه االن ـت ـخــابــات سـيـكــون بمثابة
تأكيد على شعبية استفتاء «بريكست».
ـ االنتخابات الرئاسية الفرنسية :استطالعات الرأي تشير إلى أن
املحافظ فرانسوا فيون سيكون «الورقة الرابحة» في وجه زعيمة
«الجبهة الوطنية» مارين لــوبــان ،إال أن االضطرابات األخـيــرة في
أوروبا قد يكون لها تأثير مفاجئ على نتائج التصويت.
ّ
ـ ـ االنتخابات األملــانـيــة :يبدو مــن املــرجــح أن يعاد انتخاب أنجيال
ميركل لوالية ثانية ،ولكن حزب اليمني املتطرف سيؤمن بسهولة
مقاعد في البرملان ،األمــر الــذي سيشكل مصدر ازعــاج ألوروب ــا إذ
سيحرض الحزب على االتحاد األوروبــي بشأن قضايا مثل الدعم
لليونان وإيطاليا ،وبطبيعة الحال ،ملف الالجئني.
(شون أوغرادي« ،ذي اندبندنت» البريطانية)

هل يستطيع فيون إنقاذ فرنسا من
اليمين المتطرف؟
ّ
تمكن فرانسوا فيون من القضاء على اثنني من منافسيه
اليمينيني فــي االنتخابات التمهيدية الرئاسية ،بعد أن
كــان املــرشــح األقــل شعبية وفــق استطالعات ال ــرأي .فيون
الـيــوم هــو مــن دون مـنــازع زعيم يمني الــوســط فــي فرنسا،
واملـنــافــس األق ــوى فــي وجــه الـيـمــن املـتـطــرف .فـهــو لــم يـنـجـ ّـر ،كما
نـيـكــوال س ــارك ــوزي ،وراء نـســخ خـطــابــات مــاريــن لــوبــان الشبيهة
بخطابات ترامب الشعبوية «املعادية للنظام».
بــل على الـعـكــس ،ففيون الكاثوليكي
املـ ـلـ ـت ــزم واألب ل ـخ ـم ـســة أط ـ ـفـ ــال ،هــو
تـ ـجـ ـسـ ـي ــد لـ ـلـ ـمـ ـنـ ـظ ــوم ــة الـ ـف ــرنـ ـسـ ـي ــة
ال ـب ــرج ــوازي ــة وال ـت ـق ـل ـيــديــة امل ـحــاف ـظــة.
نـ ـج ــح فـ ــي الـ ـتـ ـع ــام ــل ب ـ ـهـ ــدوء وثـ ـب ــات
مــع امل ـخ ــاوف املـنـتـشــرة ح ــول الـهــويــة
وال ـق ـي ــم ال ـف ــرن ـس ـي ــة ،م ــن خـ ــال إدانـ ــة
التيارات اإلسالمية وانتقاد التعددية
الـثـقــافـيــة عـلــى فــرضـيــة أن املــواطـنــن
جـمـيـعــا ،مـهـمــا ك ــان ديـنـهــم وأصـلـهــم،
عليهم االل ـتــزام بــاملـبــادئ َنفسها .فــي املـقــابــل ،إن املــواقــف الـحــادة
والعنصرية للوبان لم تلق تجاوبا ،إذ تشير استطالعات الرأي
األخيرة إلى أن فيون سيهزم لوبان إذا جرت االنتخابات اآلن.
من جهة ثانية ،اليسار ليس لديه أي أمل في تجاوز الدورة األولى
م ــن االن ـت ـخــابــات الــرئــاس ـيــة ،األم ــر ال ــذي يــدفـعـنــا لـلـتـســاؤل حــول
مصير أصــوات الناخبني اليساريني .يشير استطالع للرأي نشر
الثالثاء إلى أن فرانسوا هوالند سيحصل فقط على  8في املئة من
األصــوات في الــدورة األولــى ،وأن لوبان وفيون سيتنافسان على
الرئاسة وأن األخير سيربح بنسبة  66في املئة.
(كريستني أوكرنت« ،واشنطن بوست» األميركية)
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الواليات المتحدة

اإلدارة األغنى في التاريخ!

صـ ّـبــت وس ــائ ــل اإلع ـ ــام األم ـيــرك ـيــة كل
اهتمامها على خيارات دونالد ترامب لمن
سيشغل المناصب االقتصادية األساسية،
لتشير إلى أن فريقه ّ
مكون من كبار رجال
األعـمــال واألغـنـيــاء ،األمــر الــذي دفــع إلى
التساؤل عن مــدى التزام هــؤالء بقضايا
الطبقة العاملة ،التي كان ترامب قد وعد
بمعالجتها
ال تـ ــزال خ ـي ــارات الــرئ ـيــس األمـيــركــي
املـ ـنـ ـتـ ـخ ــب دونـ ـ ــالـ ـ ــد تـ ـ ــرامـ ـ ــب ،ح ـي ــال
األشـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــاص الـ ـ ـ ــذيـ ـ ـ ــن سـ ـيـ ـشـ ـغـ ـل ــون
املناصب املختلفة في إدارته ،تسيطر
عـ ـل ــى الـ ـح ـ ّـي ــز األك ـ ـبـ ــر مـ ــن االهـ ـتـ ـم ــام
اإلع ـ ــام ـ ــي ب ــال ـس ـي ــاس ــات ال ــداخ ـل ـي ــة
والخارجية املرتقبة تحت حكمه ،ال
سيما فــي ظــل الـتـقــاريــر الـتــي كشفت
ّ
عمن سيشغل املناصب االقتصادية
املهمة.
أول من أمس ،أفيد عن اختيار ترامب
ل ـل ـخ ـب ـيــر املـ ــالـ ــي املـ ـخـ ـض ــرم سـتـيـفــن
م ـنــوت ـشــن ،ل ـي ـكــون وزي ـ ـ ـرًا ل ـل ـخــزانــة،
ب ـعــدمــا ذك ـ ــرت ت ـق ــاري ــر إع ــام ـي ــة أنــه
ّ
سيعي ويلبر روس وزي ـرًا التجارة،
األمــر الــذي القــى انـتـقــادات كثيرة من
غالبية وسائل اإلعالم األميركية ،على
اعتبار أن هذه الخيارات «النخبوية»

ثروة أعضاء فريق ترامب
المحلي
تفوق الناتج
ّ
اإلجمالي لدول برمتها
تخالف خطاب ترامب الشعبوي الذي
انـتـهـجــه خ ــال حـمـلـتــه االنـتـخــابـيــة،
خصوصًا باإلشارة إلى ثروة أعضاء
فريقه التي تفوق حجم الناتج املحلي
اإلج ـم ــال ــي ل ـ ــدول بــرم ـت ـهــا ،ع ـلــى حـ ّـد
تعبير موقع «بوليتيكو».
صحيفة «نيويورك تايمز» انشغلت،
ف ــي هـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،ف ــي ال ـح ــدي ــث عــن

المرشح لوزارة الخزانة ستيفن منوتشين متحدثًا إلى الصحافيين خالل وجوده في برج ترامب (أ ف ب)

ّ
تحيز ترامب لـ«نخبة وول ستريت».
وذكــرت أنــه خــال حملته التي قادها
قـ ـب ــل االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ــرئ ــاسـ ـي ــة ،عــا
ص ــوت ــه م ـهــاج ـمــا ش ـخ ـص ـيــات بـ ــارزة
فــي وول سـتــريــت ،مشيرة إلــى إعــان
انـتـخــابــي لحملة تــرامــب وص ــف فيه
هـ ــؤالء بــأن ـهــم «هـيـكـلـيــة ل ـق ـ ّـوة كـبــرى
م ـســؤولــة ع ــن الـ ـق ــرارات االقـتـصــاديــة
التي سرقت طبقتنا العاملة ،وحرمت
بـ ـل ــدن ــا م ـ ــن ث ـ ــرائ ـ ــه ،ووضـ ـ ـع ـ ــت امل ـ ــال
ف ــي م ـحــافــظ م ـج ـمــوعــة م ــن ك ـبــريــات
الشركات» .حينها« ،ظهر في اإلعالن
الترويجي امللياردير جورج سوروس
واملدير التنفيذي لغولدمان ساكس»،
أوضحت «نيويورك تايمز» .أما اآلن،
«فـقــد سـ ّـمــى تــرامــب املــديــر التنفيذي
الـ ـس ــاب ــق وش ــري ــك سـ ـ ـ ــوروس ل ـي ـقــود
سياسته االقتصادية».
وفــي هــذا اإلط ــار ،تـجــدر اإلش ــارة إلى

أن مـنــوتـشــن ( 53ع ــام ــا) ه ــو شــريــك
سابق في شركة «غولدمان ساكس»،
وك ــان رئـيـســا لـحـمـلــة ت ــرام ــب ،بينما
ُيـ ـع ــرف روس ب ــأن ــه مـسـتـثـمــر كـســب
املليارات من االستحواذ على شركات
ك ــان ــت ت ـعــانــي م ــن أزم ـ ـ ــات .وبـتـعـيــن
منوتشني ،فإنه يحصل على مكافأته
م ـقــابــل ال ــوق ــوف إلـ ــى ج ــان ــب تــرامــب
ف ــي ال ــوق ــت الـ ـ ــذي ت ـخ ـلــى ع ـن ــه ك ـبــار
امل ــانـ ـح ــن ال ـس ـي ــاس ـي ــن فـ ــي ال ـح ــزب
الجمهوري ،ومن بينهم اإلخوة كوش
األث ــري ــاء .وكـ ــان مـنــوتـشــن ق ــد أطـلــق
ص ـنــدوقــا اس ـت ـث ـمــاريــا يـحـظــى بــدعــم
ج ــورج س ــوروس ال ــذي يــدعــم الحزب
ّ
وتموله إنتاجات أفالم
الديموقراطي،
هوليود.
أم ــا روس ،فـهــو مـسـتـثـمــر مـلـيــارديــر
ُيـ ـع ــرف ب ــاسـ ـتـ ـح ــواذه ع ـل ــى ش ــرك ــات
ال ـص ـلــب وال ـف ـح ــم وب ـي ـع ـهــا ب ـعــد ذلــك

التحديات الدولية
حقيقة أن دونالد ترامب يجد صعوبة
فـ ــي اخـ ـتـ ـي ــار وزي ـ ـ ــر لـ ـل ــدول ــة ت ــؤك ــد
امل ـخ ــاوف ب ـشــأن ق ــدرت ــه عـلــى إدارة
الـتـحــديــات الــدولـيــة الـتــي سيواجهها
ّ
فور تسلمه منصب رئيس الواليات
املتحدة.
كوريا الشمالية والصني
االختبار األول هو كوريا الشمالية،
التي سيكون لديها قريبًا وقود نووي
لـ 20قنبلة تهدد فيها كوريا الجنوبية
وال ـي ــاب ــان وامل ـن ـشــآت األم ـيــرك ـيــة في
امل ـح ـيــط ال ـ ـهـ ــادئ .ك ـمــا هـ ــدد تــرامــب
بـ ـف ــرض رسـ ـ ــوم عـ ـل ــى الـ ـ ـص ـ ــادرات
الصينية ،فــي محاولة إلجـبــار بكني
على ممارسة املزيد من الضغوطات
على بيونغيانغ .ولكن هــذه الرسوم
الجمركية قد تؤدي إلى اندالع حرب
تجارية ستهدد التعاون مع الصني.
«الدولة االسالمية» وسوريا:
لــم ي ـقـ ّـدم تــرامــب أي حـلــول ملكافحة
«الـ ــدولـ ــة اإلس ــامـ ـي ــة» وامل ـت ـط ــرف ــن،
س ــوى ت ـهــديــده بــ«قـصـفـهــم ب ـقــوة».

(…) ت ــرام ــب ي ـب ــدو واثـ ـق ــا م ــن أن ــه
يستطيع الـتـعــاون مــع بــوتــن ،ولكن
لـيــس واض ـحــا مــا إذا كــانــت روسـيــا
سـتـقـبــل أي ات ـف ــاق ال يـضـمــن بـقــاء
ب ـشــار األس ــد فــي الـسـلـطــة إل ــى أجــل
غير مسمى.
إيران:
تعهد ترامب تمزيق االتفاق النووي
م ــع إي ـ ــران ،بــالــرغــم م ــن أن االت ـف ــاق
ه ــو ف ــي مـصـلـحــة ال ــوالي ــات املـتـحــدة
والـ ـش ــرق األوسـ ـ ـ ــط )...( .ف ــي ح ــال
حــدوث ذلــك ،فإن شركاء أميركا في
االتـفــاق (بريطانيا وفرنسا وأملانيا
وروسيا والصني) لن يعيدوا فرض
الـعـقــوبــات عـلــى إي ـ ــران ،مــا سيحرم
ال ـش ــرك ــات األم ـي ــرك ـي ــة الـ ـق ــدرة على
املنافسة في األسواق اإليرانية.
االنتشار النووي:
ّ
خـ ــال ح ـم ـل ـتــه ،تـ ـح ــدث ت ــرام ــب عن
اس ـت ـخ ــدام ــه ل ـل ـس ــاح الـ ـن ــووي ضــد
«ال ــدول ــة اإلس ــام ـي ــة» وع ــن إمـكــانـيــة
تـطــويــر ب ـلــدان مـثــل ال ـيــابــان وكــوريــا

الجنوبية والسعودية ألسلحة نووية
ً
خــاصــة بها ب ــدال مــن االعـتـمــاد على
الواليات املتحدة .سيكون كارثيًا إذا
تــم اسـتـخــدام الـســاح الـنــووي خالل
ف ـت ــرة رئ ــاس ــة ت ــرام ــب أو إذا شجع
املزيد من الدول على امتالك مثل هذه
األسلحة.
النظام العاملي:
انتقاد ترامب لحلف شمال األطلسي
وغ ـي ــره م ــن ال ـت ـحــال ـفــات ي ـه ــدد دور
الــواليــات املتحدة فــي إحــال السالم
ف ــي أوروب ـ ــا وال ـع ــال ــم .كــذلــك إعـجــابــه
بـ ـب ــوت ــن وع ـ ـبـ ــد الـ ـفـ ـت ــاح ال ـس ـي ـســي
ي ــدل عـلــى ع ــدم اكـتــراثــه بــالــدفــاع عن
ح ـق ــوق االنـ ـس ــان وال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة.
من جهة ثانية ،لم ّ
يعبر عن أي قلق
حول التوسع الروسي في أوكرانيا،
وخ ـط ـتــه لــان ـس ـحــاب م ــن ال ـشــراكــة
عبر املحيط الهادئ ستسمح للصني
بتوسيع نفوذها في آسيا.
(افتتاحية «ذي نيويورك
تايمز» األميركية)

م ـقــابــل ربـ ــح ك ـب ـيــر .وس ـي ـش ــرف على
الـ ـع ــدي ــد مـ ــن ال ـ ـخـ ــافـ ــات ال ـت ـج ــاري ــة
ّ
م ــع دول م ــن بـيـنـهــا ال ـص ــن ،يـتـعــلــق
معظمها بشكاوى من إغراق األسواق
ب ــال ـص ـل ــب واألل ــومـ ـنـ ـي ــوم ال ــرخ ـي ــص
فــي األس ــواق األميركية .وتـقـ ّـدر ثــروة
روس بنحو  2,9مليار دوالر ،وكــان
قد دعا إلى فرض تعرفات كبيرة على
الواردات الصينية.
وعلى هذا الصعيد ،التفتت صحيفة
«واشنطن بــوســت» إلــى إدارة جــورج
ب ــوش االبـ ــن األولـ ـ ــى ،لـتـشـيــر إل ــى أن
وس ــائ ــل اإلع ـ ــام أط ـل ـقــت ع ـلــى فــريـقــه
فــي ذلــك الـحــن عـبــارة «مجموعة من
أص ـحــاب امل ــاي ــن» .وفـيـمــا ذك ــرت أن
الفريق ُعــرف بثرائه الفاحش»،
«ذلــك ّ
إال أنها عقبت على ذلك بالقول إن هذا
ال ـث ــراء «ي ـقــرب مــن ُع ـشــر ث ــراء مرشح
ترامب ملنصب وزيــر التجارة» .ورأت

ال ـص ـح ـي ـفــة أن «تـ ــرامـ ــب ي ـع ـمــل عـلــى
تــأل ـيــف اإلدارة األغ ـن ــى ف ــي ال ـتــاريــخ
األم ـي ــرك ــي الـ ـح ــدي ــث» ،الف ـت ــة إلـ ــى أن
املـ ـجـ ـم ــوع ــة الـ ـت ــي اخ ـ ـتـ ــارهـ ــا «ت ـم ـلــك
خ ـب ــرة ف ــي م ـج ــال ت ـمــويــل املــرشـحــن
ال ـس ـيــاس ـيــن ،أك ـب ــر م ــن خ ـبــرت ـهــا في
إدارة الوكاالت الحكومية».
ّ
«وول سـ ـت ــري ــت جـ ـ ــورنـ ـ ــال» ركـ ـ ـ ــزت،
ب ــدورهــا ،عـلــى شــق آخ ــر مــن خـيــارات
ترامب ،وهو «لحظة ستيفن منوتشني
األسـ ــاس ـ ـيـ ــة امل ـت ـم ـث ـل ــة فـ ــي اق ـت ـن ــاص
ال ـف ــرص ــة ب ــاالسـ ـتـ ـف ــادة م ــن األزمـ ـ ــات
املالية» .وأشارت إلى أن مرشح ترامب
لشغل منصب وزي ــر الـخــزانــة حصل
على ماليني الدوالرات من خالل شراء
إحدى الشركات املفلسة ،كما أن لديه
سيرة ذاتية تعارض خطاب الرئيس
امل ـن ـت ـخــب .وذكـ ـ ــرت أن ت ــرام ــب يبني
فريقًا يـمــزج فيه بــن التقليديني من
ال ـحــزب الـجـمـهــوري والـعـنــاصــر غير
الـتـقـلـيــديــن ،ب ـمــن فـيـهــم األش ـخ ــاص
ال ــذي ــن ص ـن ـع ــوا ث ــرواتـ ـه ــم م ــن خ ــال
ال ـخــوض فــي املـخــاطــر االسـتـثـمــاريــة.
وقالت إنه «إذا ما جرت املوافقة على
منوتشني مــن قبل مجلس الشيوخ،
ّ
ستميز
فإن الخطوط العريضة التي
وزارة الـ ـخ ــزان ــة ه ــي ك ــون ــه شـخـصــا
ً
مـتــأصــا فــي وول سـتــريــت ،لــه عالقة
طويلة مع ترامب ،وتاريخ من الحركة
الـســريـعــة مــن أج ــل اقـتـنــاص الـفــرص،
األمــر الــذي سيكون مخيفًا بالنسبة
إلى اآلخرين».
وفـيـمــا ك ــان ت ــرام ــب ق ــد ت ـعـ ّـهــد ،خــال
حملته االنتخابية ،بخفض ضرائب
ال ـ ـش ـ ــرك ـ ــات ،ف ـ ــي مـ ـسـ ـع ــى ل ـت ـش ـج ـيــع
الـشــركــات املـتـعــددة الجنسيات على
ضخ إيراداتها في الواليات املتحدة،
فقد أتت تصريحات منوتشني لتؤكد
مــا ذه ـبــت إل ـيــه الـصـحــف األمـيــركـيــة،
بشأن التناقض بني ما قبل انتخاب
تـ ــرامـ ــب ومـ ـ ــا ب ـ ـعـ ــده ،ذلـ ـ ــك أن وزيـ ــر
ال ـخــزانــة املــرتـقــب أعـلــن أن ــه لــن يكون
هناك خفض للضرائب على الشركات
الكبرى.
(األخبار)
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األلمان يعتبرون ترامب تحديهم األول
يعتبر معظم األمل ــان أن أب ــرز تحديات
السياسة الخارجية التي تواجه بالدهم
هـ ــي الـ ـع ــاق ــة مـ ــع الـ ـ ــواليـ ـ ــات امل ـت ـح ــدة
األمـيــركـيــة فــي عـهــد الــرئ ـيــس املنتخب
دونالد ترامب .ووفق مسح جديد أجراه
مركز «كوربر» ونشر أمس ،فإن  30في
املئة ممن شملهم االستطالع قالوا في
شهر تشرين الثاني ،إن أكبر مخاوفهم
يكمن في العالقة مع اإلدارة األميركية
الجديدة ،فيما رأى  28في املئة أن أبرز
تحديات أملانيا هي أزمة املهاجرين.
ف ــي امل ـقــابــل ،فـفــي شـهــر تـشــريــن األول،
تصدرت أزمة املهاجرين الئحة مخاوف
األمل ــان ،فيما اعتبر  7فــي املـئــة فقط أن
الـعــاقــة األملــانـيــة األمـيــركـيــة تــرقــى إلــى
مستوى التحدي.
وأظـهــرت الــدراســة كذلك أن العديد من
األمل ــان ب ــدأوا فــي الــوقــت الـحــالــي ّ
تقبل
فكرة أن بالدهم قد تضطلع بدور عاملي
أكبر على صعيد السياسة الخارجية،
ومــع ذلــك ،فــإن الغالبية ال تــزال تفضل
التحفظ على املستوى الخارجي.
وفــي األرقـ ــام ،فقد رأى  41فــي املـئــة من
األملــان في شهر تشرين الثاني أن على
ب ــاده ــم أن ت ـش ــارك أك ـثــر ف ــي الـقـضــايــا
العاملية ،أي أكثر من  34في املئة فضلوا

نتائج اللوتو اللبناني
7 41 34 22 18 17 3
ج ــرى مـســاء أم ــس سـحــب الـلــوتــو اللبناني
لإلصدار الرقم  1462وجاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرقام الرابحة 3 :ـ ـ  17ـ ـ  18ـ ـ  22ـ ـ  34ـ ـ 41
الرقم اإلضافي7 :
¶المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
ـ ـ قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة:
ـ ـ عدد الشبكات الرابحة:
ـ ـ الجائزة اإلفرادية لكل شبكة:
¶المرتبة الثانية (خمسة أرقــام مع الرقم
اإلضافي):
ـ ـ قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة:
ـ ـ عدد الشبكات الرابحة:
ـ ـ الجائزة اإلفرادية لكل شبكة:
¶المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
ـ ـ قيمة الـجــوائــز اإلجـمــالـيــة حـســب املــرتـبــة:
 55,934,640ل ل.
ـ ـ عدد الشبكات الرابحة 30 :شبكة.
ـ ـ الجائزة اإلفــراديــة لكل شبكة1,864,488 :
ل.ل.
¶المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة:
 55,934,640ل .ل.
ـ ـ عدد الشبكات الرابحة 1,091 :ل.ل.
ـ ـ الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 51,269 :ل.ل.
¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
ـ ـ قيمة الـجــوائــز اإلجـمــالـيــة حـســب املــرتـبــة:
 133,064,000ل.ل.
ـ ـ عدد الشبكات الرابحة 16,633 :شبكة.
ـ ـ الجائزة لكل شبكة 8,000 :ل.ل.
ـ ـ املبالغ املتراكمة للمرتبة األولــى واملنقولة
للسحب املقبل 1,622,020,768 :ل .ل.
ـ ـ املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولة
للسحب املقبل 124,718,943 :ل.ل.
نتائج زيد
جرى مساء أمس سحب زيد رقم 1462
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح48351 :
¶ الجائزة االولى
ـ ـ قيمة الجوائز اإلجمالية 31,895,551 :ل .ل.
ـ ـ عدد األوراق الرابحة1 :
ـ ـ الجائزة اإلفــراديــة لكل ورقــة31,895,551 :
ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.8351 :
ـ ـ الجائزة اإلفرادية 450.000 :ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم 351 :ل.ل.
ـ ـ الجائزة اإلفرادية 45.000 :ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.51 :
ـ ـ الجائزة اإلفرادية 4,000 :ل.ل.
املبالغ املتراكمة للسحب املقبل25.000.000 :
ل.ل.
نتائج يومية
جرى مساء أمس سحب»يومية «رقم 221
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة449 :
• يومية أربعة0652 :
• يومية خمسة05931 :

ذلــك فــي كــانــون الـثــانــي  ،2015و 40في
امل ـئــة ف ــي شـهــر تـشــريــن األول املــاضــي.
وفي الوقت عينه ،فقد انخفضت نسبة
من يؤيدون عدم االنخراط في السياسة
الـخــارجـيــة مــن  62فــي املـئــة إلــى  53في
املئة خالل تشرين الثاني.

اعتبر  7في المئة
فقط أن العالقة األلمانية
األميركية ترقى إلى
مستوى التحدي

وبــرغــم ف ــوز تــرامــب ال ــذي ص ــدم األمل ــان
ال ــداعـ ـم ــن ل ـل ـمــرش ـحــة الــدي ـمــوقــراط ـيــة
هيالري كلينتون ،فإن  56في املئة ممن
خضعوا لالستطالع اعتبروا الواليات
املـ ـتـ ـح ــدة الـ ـش ــري ــك ال ـ ـخـ ــارجـ ــي األبـ ـ ــرز
لبالدهم ،انخفاضًا من  60في املئة في
شهر تشرين األول .ورأى  48في املئة أن

فرنسا هــي ثــانــي أهــم شــريــك خــارجــي،
فـيـمــا رأى  17ف ــي امل ـئــة أن ال ـعــاقــة مع
روسيا أكثر أهمية.
م ـ ــن جـ ـه ــة ث ــانـ ـي ــة ،قـ ــالـ ــت امل ـس ـت ـش ــارة
األملانية أنجيال ميركل ،أمــس ،إنها لن
تـفــرض ح ـ ّـدًا على عــدد الالجئني الذين
ستستقبلهم أملانيا ،وذلك في كلمة لها
فــي مؤتمر حزبي محلي فــي مونستر.
وترفض املستشارة الدعوات املستمرة
لـ ــ«االتـ ـح ــاد امل ـس ـي ـحــي ال ــدي ـمــوق ــراط ــي
الـبــافــاري» ،وهــو فــرع من فــروع حزبها
«االت ـ ـحـ ــاد امل ـس ـي ـحــي ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي»،
ل ـت ـح ــدي ــد ع ـ ــدد م ـ ــن س ـي ـم ـن ـح ــون حــق
الـلـجــوء فــي أملــانـيــا ووض ــع حــد أقصى
لـعــدد املـهــاجــريــن الــوافــديــن ب ـ ــ 200ألــف
مـ ـه ــاج ــر ف ـ ــي ال ـ ـ ـعـ ـ ــام .وق ـ ــال ـ ــت إن ـ ـهـ ــا ال
تعتبر أن ذلــك االق ـتــراح هــو «الوسيلة
الصحيحة ،لعدة أسـبــاب» ،مضيفة أن
«الوضع يختلف لو كان هناك سالم في
سوريا والـعــراق» .وتابعت أن أملانيا ال
يمكنها مساعدة سوى من هم بحاجة
حقيقية للمساعدة ،موضحة أن بالدها
ّ
وترحل كل من ال يلبي املعايير
ترفض
الـ ـض ــروري ــة ل ـل ـح ـصــول ع ـلــى الـحـمــايــة
الدولية.
(األخبار)

فوز ترامب صدم األلمان الداعمين للمرشحة الديموقراطية هيالري كلينتون (أ ف ب)
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أفقيا

 -1إسم ملمثلة ومجلة وصحيفة مصرية –  -2فنان لبناني – للتأفف –  -3للتفسير
– مدينة إيطالية في توسكانا –  -4مشمئز من عمل ســيء بالعامية – من أسماء
ّ
األس ــد –  -5مــا يـحــل بــاإلنـســان مــن م ـكــاره الــدهــر – عملة آسـيــويــة – حـيــة ضخمة
ّ
ّ
ّ
للتمني – عاصمة دولــة عظمى – متشابهان –  -7نبي صديق من نسل
جـدًا – -6
شيت بــن آدم ذكــر فــي الـقــرآن الكريم – طعم الحنظل –  -8سياسي رومــانــي تآمر
على يوليوس قيصر ولي نعمته وساهم في قتله – جنون –  -9الطالوة والحسن
واإلش ــراق – من مشتقات الزيتون –  -10رفضت األمــر – فيزيائي إيطالي مخترع
البطارية الكهربائية

عموديًا

 -1مدير املكتب اإلعالمي في القصر الجمهوري اللبناني –  -2للندبة ّ – أجوبة على
األسئلة – نــوتــة موسيقية –  -3مــن الـحـيــوانــات – مــن مشاهير املغنني فــي العهد
ّ
العباسي –  -4إحدى القارات – عاصمة عربية –  -5خاصتك وملكك – عائلة رئيس
جمهورية اميركي راح ــل وبـطــل فضيحة ووتــرغـيــت –  -6يحفر البئر – لحم غير
مطبوخ – ضد تجلس – ْ -7
ملع البرق الخفيف – من الحيوانات –  -8غاية وحاجة –
زلق وسقط – ّ -9
رسام هولندي راحل من فناني اإلنطباعية عاش في فرنسا وبلغ
ّ
في أعماله أقصى درجات التعبير عن القوة والحياة – من فارق الحياة –  -10مدينة
ومرفأ قبرصي

أفقيا

شروط اللعبة
ّ

هذه الشبكة مكونة من  9مربعات
مقسم إلى
كبيرة وكل مربع كبير ّ
 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.

1

 -1محمد اسكندر –  -2وسيم – فارنا –  -3روسيا – بق –  -4ينام – اودري –  -5أمس – رع – -6
يارين – تي –  -7وخيم – سينيق –  -8سدم – تني – نو –  -9وبش – نحت –  -10وديع الصافي
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مشاهير 2452

حلول الشبكة السابقة

 -1موريشيوس – ّ -2
حسون – أخدود –  -3ميس الريم –  -4دميم – يم – وع –  -5ان – تبًا –  -6سف
– أم – سيشل –  -7كابوستني –  -8نرقد – ين – نا –  -9دن – ر ر – ينحف –  -10راجي عشقوتي

حل الشبكة 2451
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طبيب وشــاعــر مصري ( )1953-1898نهل مــن الثقافة العربية والغربية
القديمة فاشتهر بشعره الوجداني .أعطى السيدة أم كلثوم قصيدة األطالل
إعداد
نعوم
مسعود

 = 8+6+5+4+3+2حجج وإثباتات ■  = 7+1+10كأس ■  = 9+11للنداء

حل الشبكة الماضية :بيتر غرونبرغ
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الجمعة  2كانون األول  2016العدد 3048

إعالنات
◄ وفيات ►

انتقلت بالوفاة إلــى رحمته تعالى
فقيدتنا وكبيرتنا الغالية املرحومة
الحاجة
نجالء الحاج أحمد قاسم منصور
(أم رياض)
زوجــة الحاج فضل محمد منصور
(أبو رياض)
أوالده ـ ـ ـ ــا :الـ ـح ــاج ري ـ ـ ــاض ،ع ـص ــام،
الحاج بسام ،الحاج عدنان ،الحاج
أح ـمــد ،الــدك ـتــور ح ـســان ،واملــرحــوم
رضوان منصور
أشقاؤها :الحاج زهير ،واملرحومان
علي والحاج هاني منصور
ش ـق ـي ـقــات ـهــا :ال ـح ــاج ــة آم ـن ــة أرم ـل ــة
املرحوم محمد ناصر ،جميلة أرملة
املـ ــرحـ ــوم م ـه ــدي م ـح ـمــد م ـن ـصــور،
الحاجة نــوال زوجــة الـحــاج بهجت
حـ ـ ـ ــرب ،وامل ـ ــرح ـ ــوم ـ ــة آس ـ ـيـ ــا زوج ـ ــة
محمد قاسم بدير
أصهرتها :الـحــاج أحـمــد العبدالله
زوج ال ـ ـحـ ــاجـ ــة سـ ـ ـ ـ ــوزان م ـن ـص ــور
واملـ ـ ــرحـ ـ ــوم ص ــال ــح م ـن ـص ــور زوج
الحاجة سوسن منصور
سـ ُـيـصـلــى ع ـلــى جـثـمــانـهــا الـطــاهــر
اليوم الخميس الواقع فيه  1كانون
األول  2016م .املوافق لـ  2ربيع األول
 1438ه ــ .الـســاعــة الـثــالـثــة مــن بعد
ُ
الـظـهــر ،وت ـ ــوارى ال ـثــرى فــي جبانة
الرادوف
لـ ـلـ ـفـ ـقـ ـي ــدة الـ ــرح ـ ـمـ ــة ولـ ـ ـك ـ ــم األجـ ـ ــر
والثواب
ُ
ت ـقـ َـبــل ال ـت ـعــازي قـبــل ال ــدف ــن وبـعــده
للرجال والـنـســاء فــي منزل زوجها
الحاج فضل محمد منصور الكائن
في بــرج البراجنة الــرويــس ـ شارع
الرهاوي ـ بناية فضل منصور
اآلس ـ ـفـ ــون :آل م ـن ـص ــور ،ع ـبــد ال ـلــه،
حــرب ،ناصر ،بدير ،وعموم أهالي
ب ـ ـ ـ ــرج الـ ـ ـب ـ ــراجـ ـ ـن ـ ــة وس ـ ــاح ـ ــل املـ ــن
الجنوبي

◄مبوب ►
◄خرج ولم يعد ►
غادر العامالن البنغالدشيان
Mollik Shamin
Sagor Md
مــن عـنــد مـخــدومـهــم ,الــرجــاء مـمــن يعرغ
عـ ـنـ ـه ــم شـ ـسـ ـئ ــا اإلتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــال ع ـ ـلـ ــى الـ ــرقـ ــم
70/604967

تصادف اليوم  ٢كانون االول2016
ذكرى مرور سبع سنوات علي وفاة
فقيدنا الغالي املرحوم
الحاج عبد اللطيف نصرالله ابراهيم
(ابو محمد نصرالله)

و بهذه املناسبة نرجو من جميع
الذين عرفوه واحبوه إهداؤه ثواب
الفاتحة و ذكره في صلواتهم
وأدعيتهم
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب
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ساقية الجنزير -مستودع
مساحة 1400م طابقني ،
سعر مغري قابل
للتفاوض ،نزلة كميون،
سند ملكية.
لالتصال03/579987 :

إلعالناتكم في صفحة ّ
المبوب
والوفيات عبر الواتس أب

03/662991

إعالن بيع صادر
ع ــن دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ ب ـع ـبــدا بــامل ـعــام ـلــة رقــم
99/567
الرئيس يوسف الحكيم
طــالــب التنفيذ :فرنسبنك ش.م.ل .وكيله
املحامي جميل كنعان.
املنفذ عليهم 1 :ـ ـ ـ زيــاد مصطفى جابر ـ ـ ـ
مجهول محل املقام ،ابلغ بواسطة الطرق
االستثنائية
 2ـ ـ ـ باسم مصطفى عيد ـ ـ ـ مجهول محل
املقام ،ابلغ بواسطة الطرق االستثنائية
 3ـ ـ ـ مالك أيوب ،وكيله أسعد سعيد.
 4ـ ـ ـ حسان محمد إبراهيم ،وكيله املحامي
ابراهيم املوسوي.
الـ ـسـ ـن ــد الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي :عـ ـق ــد فـ ـت ــح اع ـت ـم ــاد
بــالـحـســاب ال ـج ــاري وكـشــف حـســاب جــار
االول بقيمة /74997321/ل.ل .والـثــانــي
ب ـق ـي ـمــة /201793،27/د.أ عـ ــدا ال ـف ــوائ ــد
واللواحق.
وب ـتــاريــخ  2000/8/2ص ــدر ق ــرار الحجز
وسـجــل على الصحيفة العينية بتاريخ
2000/9/25
وبـ ـت ــاري ــخ  2001/7/13وض ـ ــع مـحـضــر
الوصف وسجل على الصحيفة العينية
ً
ب ـت ــاري ــخ  2001/10/23ت ـح ـص ـيــا لــديــن
املنفذ املبني اعاله.
املـطــروح للبيع :كامل العقار رقــم /483/
الحدث:
قـطـعــة ارض ضـمـنـهــا ب ـنــاء ق ـيــد االن ـشــاء
ولدى الكشف تبني ان هذا العقار عليه بناء
ضخم مؤلف من  6أبنية متصلة بعضها
ببعض ولكل منها مدخلها الخاص وقد
جرى تصنيف البناء باالقسام A-B-C-D-
 E-Fباعتبار ان العقار غير مفرز ومعظمه
م ـب ــاع ك ـش ـقــق ل ـس ـكــن ومـ ـح ــات ت ـجــاريــة
والقليل منه غير جاهز وايضًا القليل منه
عائد للجهة املالكة .وهناك أيضًا الطابق
السفلي وهو كناية عن مستودع ومدخله
لجهة الـبـنــاء املـعـطــى الـقـســم رقــم  Aوهــو
بــإشـغــال ال ـســادة أحـمــد وحـســن ومحمد
عواد.
ً
أوال) البناء األول :القسم رقم  /A/وفيه:
 1ـ ـ ـ الـطــابــق االرضـ ــي :يـتــألــف مــن محلني
بـبــابــن بــإش ـغــال عـبــد ال ـلــه ش ــري ـ ـ ـ ـ ـ ب ـ ـ ـ
وي ـتــألــف م ــن مـحــل ب ـبــاب واحـ ــد بــإشـغــال
اب ــراه ـي ــم ش ــوز ـ ـ ـ ـ ـ ج وي ـتــألــف م ــن مــدخــل
البناء وبيت الــدرج وبيت املصعد وقسم
منه مـسـتــودع لـخــزانــات املـيــاه باالضافة
الى غرفتني ولهما باب حديد.
 2000/331من علي بــرو ضد مالك أيوب
ورفـ ــاقـ ــه ب ـط ـلــب اف ـ ـ ــراز ال ـب ـن ــاء وتـسـجـيــل
الشقة في الطابق الثالث على اسم املدعي
ـ ـ ـ دعــوى لــدى القاضي املنفرد املــدنــي في
بعبدا برقم
 2ـ ـ ـ الطابق األول :ويتألف من شقتني شقة
بإشغال علي قبالن وشقة ثانية بإشغال
أحمد عواد.
 3ـ ـ ـ الـطــابــق الـثــانــي :ويـتــألــف مــن شقتني
شقة بإشغال إبراهيم كريم وشقة ثانية
بإشغال حسام البرجاوي.
 4ـ ـ ـ الـطــابــق الـثــالــث :ويـتــألــف مــن شقتني
شقة بإشغال جالل جمعة وشقة بإشغال
ابراهيم ترحيني.
 5ـ ـ ـ الـطــابــق ال ــراب ــع :ويـتــألــف مــن شقتني
شقة بإشغال حسن حمود وشقة بإشغال
مصطفى سعد.
 6ـ ـ ـ الطابق الخامس :ويتألف من شقتني
شـقــة عــائــدة لـلـمــالــك وشـقــة ثــانـيــة عــائــدة
للمالك دون تبليط وأدوات صحية.
 7ـ ـ ـ الطابق السادس :ويتألف من شقتني
ش ـقــة بــإش ـغــال ع ـلــي ش ــري وش ـقــة عــائــدة
لجمال نعيم وشــاغــرة .هــذا مــع العلم أن
كل شقة تتألف من مدخل وممر وصالون
وطعام و 3غرف للنوم وشرفات وحمامات
ـ ـ ـ إنما ست شقق لكل شقة حمامني وست
شقق اخرى لكل شقة  3حمامات.
ثــان ـيــا) ال ـب ـنــاء ال ـث ــان ــي :ال ـق ـســم رق ــم /B/
ويتألف من:
 1ـ ـ ـ الـطــابــق األرضـ ــي :يـتــألــف مــن محلني
محل بــاســم حسني عـبــاس واآلخ ــر باسم
عدنان فرحات باالضافة الى مدخل للبناء
وبيت الدرج واملصعد وغرفة الناطور.
 2ـ ـ ـ الطابق االول :ويتألف من  3شقق شقة
بإشغال علي صالح وشقة اخــرى للجهة
املــالـكــة مــؤجــرة والـثــالـثــة بــإشـغــال جمال
شهاب.
 3ـ ـ ـ الـطــابــق الـثــانــي :ويـتــألــف مــن  3شقق
شقة بإشغال ابراهيم شوز وشقة بإشغال
محمد دبوق وشقة بإشغال يحي يحيا.
 4ـ ـ ـ الطابق الـثــالــث :ويتألف مــن  3شقق

شـقــة بــإشـغــال عـبــد ال ـنــور غـصــن واخ ــرى
بإشغال حسني عبد الله والثالثة بإشغال
آل قبيسي شاغرة وغيرة مكتملة.
 5ـ ـ ـ الـطــابــق الــرابــع :ويـتــألــف مــن  3شقق
شقة بإشغال قاسم شريم وشقة بإشغال
م ـص ـط ـف ــى ع ـي ـس ــى وش ـ ـقـ ــة بـ ــاسـ ــم م ــال ــك
العقار.
 6ـ ـ ـ الطابق الخامس :ويتألف من  3شقق
شقة بإشغال حسان الحاج وشقة الحد
مــن آل ب ــزي ب ــدون ب ــاط وأدوات صحية
وغير مكتملة وشقة عائدة لعلي عيسى.
 7ـ ـ ـ الطابق السادس :ويتألف من  3شقق
شقة عائدة ليوسف مروة وشاغرة وشقة
عائدة لعلي راضــي وشقة عائدة لحسن
عــز الــديــن شــاغــرة وغ ـيــر مـكـتـمـلــة .وهــذه
الشقق منها مــا يتألف مــن خمس غرف
ومنها ما يتألف من أربع غرف باالضافة
الى املطبخ والحمامات والشرفات.
ثــال ـثــا) ال ـب ـنــاء ال ـث ــال ــث :ال ـق ـســم رق ــم /C/
ويتألف من:
 1ـ ـ ـ ـ ـ ال ـط ــاب ــق األرض ـ ــي :ي ـتــألــف م ــن بيت
الدرج واملصعد.
 2ـ ـ ـ الطابق االول :ويتألف من شقتني شقة
عائدة الى علي صالح وأخــرى الى نظير
بسام.
 3ـ ـ ـ الطابق الـثــانــي :ويتألف مــن شقتني
ش ـقــة ع ــائ ــدة لـسـمـيــرة ح ــرق ــوس وأخ ــرى
لنزيه أبو طعام.
 4ـ ـ ـ الطابق الثالث :ويتألف مــن شقتني
شقة عائدة الى سميرة حرقوس ومؤجرة
واخرى عائدة ليوسف يونس.
 5ـ ـ ـ الـطــابــق الــرابــع :ويـتــألــف مــن شقتني
شقة عــائــدة إلــى حسن دروي ــش وأخــرى
إلى علي حمدان.
 6ـ ـ ـ الطابق الخامس :ويتألف من شقتني
شقة عائدة الــى علي سعيد واخــرى الى
اسعد حيدورة.
 7ـ ـ ـ الطابق السادس :ويتألف من شقتني
شقة عائدة الــى محمد عبد الله واخــرى
الى محمود زراقط .مع العلم بأن كل شقة
م ــن ه ــذه ال ـش ـقــق ت ـتــألــف م ــن أربـ ــع غــرف
وحمامني وممر و 3شرفات ومطبخ.
راب ـع ــا) ال ـب ـنــاء ال ــراب ــع :ال ـقـســم رق ــم /D/
ويتألف من:
 1ـ ـ ـ الطابق االرض ــي :يتألف مــن محلني
م ـح ــل ع ــائ ــد ال ـ ــى ن ـم ــر ق ـم ــح وآخ ـ ـ ــر ال ــى
ابــراه ـيــم ع ــاش ــور بــاالضــافــة ال ــى مــدخــل
البناء وبيت الدرج واملصعد.
 2ـ ـ ـ الـطــابــق االول :ويـتــألــف مــن  3شقق
شـ ـق ــة بـ ــإش ـ ـغـ ــال حـ ـس ــن مـ ــاجـ ــد واخ ـ ـ ــرى
بــإشـغــال مـحـمــد رزق والـثــالـثــة بــإشـغــال
فاطمة جعفر.
 3ـ ـ ـ الطابق الثاني :ويتألف من  3شقق
االول ـ ـ ــى ع ــائ ــدة الح ـم ــد عـ ـ ــادل ع ـب ــد ال ـلــه
والثانية الى محمد االشقر والثالثة الى
عدنان غدار.
 4ـ ـ ـ الطابق الثالث :ويتألف من  3شقق
االول ـ ــى ع ــائ ــدة ال ــى ن ـمــر ق ـمــح والـثــانـيــة
الــى حسني فرحات والثالثة الــى سلمان
حراجلي.
 5ـ ـ ـ الطابق الــرابــع :ويتألف مــن  3شقق
االولى عائدة الى علي صفا والثانية الى
خضر عطوي والثالثة الى محمد سعد.
 6ـ ـ ـ الطابق الخامس :ويتألف من  3شقق
االولـ ــى ال ــى عـقـيــل ش ـهــاب وال ـثــان ـيــة الــى
احمد البنا والثالثة الى جهاد خير.
 7ـ ـ ـ الطابق السادس :ويتألف من  3شقق
االولـ ـ ــى وال ـث ــان ـي ــة وال ـث ــال ـث ــة ع ــائ ــدة الــى
حسن الحاج وهي مؤجرة .مع العلم بأن
ك ــل شـقــة تـتــألــف م ــن  3غ ــرف وحـمــامــات
وشرفات ومطبخ.
خامسًا) البناء الخامس :القسم رقم /E/
ويتألف من:
 1ـ ـ ـ الطابق األرضي :يتألف من  3محالت:
م ـحــل مل ــال ــك ق ـب ــان وآخ ـ ــر لـعـلــي ح ـمــدان
وال ـث ــال ــث مـقـفــل وش ــاغ ــر وع ــائ ــد للجهة
املالكة باالضافة الى مدخل البناء وبيت
الدرج واملصعد.
 2ـ ـ ـ الـطــابــق االول :ويـتــألــف مــن شقتني
شـقــة إل ــى زيـنــب ن ــور الــديــن وأخ ــرى الــى
محمد قاووق.
 3ـ ـ ـ الطابق الثاني :ويتألف مــن شقتني
شقة إلى محمد شري وأخرى الى سوزان
شهاب.
 4ـ ـ ـ الطابق الثالث :ويتألف مــن شقتني
شقة إلــى جعفر خير واخ ــرى الــى جهاد
فرحات.
 5ـ ـ ـ الـطــابــق الــرابــع :ويـتــألــف مــن شقتني
شقة الــى عبد الله شــري وأخ ــرى للجهة
املالكة غير مكتملة وشاغرة.

 6ـ ـ ـ الطابق الخامس :ويتألف من شقتني
شقة عائدة الى عــادل قبالن واخــرى الى
حسن قبالن.
 7ـ ـ ـ الطابق السادس :ويتألف من شقتني
شقة عائدة الى جمال نعيم واخــرى الى
اب ــراه ـي ــم ش ـه ــاب .م ــع ال ـع ـلــم ان ك ــل شقة
م ــن ه ــذه ال ـش ـقــق ت ـتــألــف م ــن اربـ ــع غــرف
وشرفات وحمامات ومطبخ.
سادسًا) البناء السادس :القسم رقم /F/
ويتألف من:
 1ـ ـ ـ ـ ـ ال ـطــابــق األرض ـ ــي :يـتــألــف م ــن محل
عائد للجهة املالكة باالضافة الــى غرفة
ناطور وبيت الدرج واملصعد.
 2ـ ـ ـ الـطــابــق األول :ويـتــألــف مــن  3شقق
شقة عائدة الــى محمود قاسم والثانية
الـ ــى ه ــاش ــم ع ـب ــود وال ـث ــال ـث ــة الـ ــى أحـمــد
فرحات.
 3ـ ـ ـ الطابق الثاني :ويتألف من  3شقق
شقة الى حسن خير الدين وأخرى عائدة
الى حسني صفا وثالثة الى زين كركي.
 4ـ ـ ـ الطابق الثالث :ويتألف من  3شقق
االولى الى علي غريب والثانية الى علي
برو والثالثة الى ماجد برو.
 5ـ ـ ـ الطابق الــرابــع :ويتألف مــن  3شقق
االولـ ــى ال ــى حـســن زعـيـتــر والـثــانـيــة الــى
محمد زعيتر والثالثة الى زينب بيضون.
 6ـ ـ ـ الطابق الخامس :ويتألف من  3شقق
ش ـقــة الـ ــى ح ـســن م ـن ـصــور وأخـ ـ ــرى الــى
محمد قاسم والثالثة إلى بسام دبوق.
 7ـ ـ ـ الطابق السادس :ويتألف من  3شقق
واحــدة الى عباد خير والثانية الى علي
ن ـجــم وال ـثــال ـثــة ال ــى زي ـنــب ب ـي ـضــون .مع
ال ـع ـلــم ان ه ــذه ال ـش ـقــق ت ـتــألــف ك ــل منها
م ــن  3غ ــرف وح ـم ــام ــات وش ــرف ــات منها
ســت شـقــق لـكــل مـنـهــا ارب ــع شــرفــات وان
االبنية شعبية والقسم االكبر منها غير
مطروش من الخارج والبعض منها من
الداخل.
إش ــارة :إن ه ــذا الـعـقــار يـقــع ضـمــن نطاق
ً
ارتفاق املطار نقال عن افادة تخطيط.
تصديق ـ ـ ـ تخطيط ـ ـ ـ استمالك باملرسوم
رقــم  67/7728ـ ـ ـ استحضار دع ــوى رقم
 98/3532م ــن املــدع ـيــن ي ــوس ــف سعيد
ي ــون ــس وف ـ ـ ــدى م ـح ـم ــود املـ ـحـ ـم ــود ضــد
ش ــرك ــة غ ـ ــروب اي امل ـه ـن ــدس ب ــاس ــم عيد
واملـطـلــوب ادخــالـهــم مــالــك وحـمــود أيــوب
وحسان مصطفى إبراهيم :تسجيل شقة
في الطابق الثالث الجهة الشمالية بلوك
ـ ـ ـ ت ـ ـ ـ اشارة قيد احتياطي ملصلحة زيد
حـســن ب ـســام بــاتـفــاقـيــة مـشــاركــة تشييد
مشروع سكني مع مالكي العقار ـ ـ ـ دعوى
ل ــدى الـقــاضــي املـنـفــرد املــدنــي فــي بعبدا
ع ــدد  99/211م ــن زي ــد ب ـســام ض ــد مــالــك
أيوب وحسان ابراهيم وشركاهم ـ ـ ـ يطلب
تنفيذ اتفاقية حجز تنفيذي ومحضر
وصــف صــادريــن عن دائــرة تنفيذ بعبدا
بــرقــم  99/567ال ـحــاجــز :فــرنـسـبـنــك ضد
امل ـح ـج ــوز عـلـيـهــم م ــال ــك أي ـ ــوب وح ـســان
ابراهيم وزياد جابر وباسم عيد ـ ـ ـ دعوى
ل ــدى ال ـقــاضــي امل ـن ـفــرد امل ــدن ــي ف ــي جبل
لـبـنــان رق ــم  2001/334مــن ب ـســام دبــوق
ضد شركة بارتز وباسم عيد وزيد بسام
واملطلوب ادخالهم :مالك ايــوب وحسان
ابــراهـيــم بــإلــزام املــدعــى عليهم بتسجيل
ال ـش ـقــة ف ــي ال ـطــابــق ال ـخــامــس ع ـلــى اســم
امل ــدع ــي ـ ـ ـ ـ ـ دعـ ــوى ل ــدى ال ـقــاضــي املـنـفــرد
املدني في بعبدا رقم  2001/21من هاشم
ع ـبــود ضــد املـهـنــدس بــاســم عـيــد ومــالــك
أيوب وحسان ابراهيم يطلب تنفيذ عقد
بـيــع وإل ــزام ــه بالتسجيل ـ ـ ـ دع ــوى لــدى
ال ـقــاضــي امل ـن ـفــرد امل ــدن ــي ف ــي بـعـبــدا رقــم
 2001/12مــن زيــن الـعــابــديــن كــركــي ضد
مــالــك اي ــوب وحـســان ابــراهـيــم واملطلوب
ادخاله احمد محمد خليفة يطلب إلزامه
بتسجيل شقة في الطابق الثاني ـ ـ ـ اشارة
اتفاقية بيع في الطابق الرابع بلوك ـ ـ ـ ب
ـ ـ ـ الـعـقــار  /483/الـحــدث سـنـدًا التفاقية
بيع مسجلة لدى الكاتب العدل في بعبدا
ب ــال ــرق ــم  2001/648ملـصـلـحــة مصطفى
محمد عيسى بمبلغ  /27/الف د.أ .تأمني
درجة اولى ملصلحة فرنسبنك.
املدين مالكو العقار .الحصة املؤمنة كامل
الـعـقــار لـقــاء مبلغ /250.000/د.أ .تدفع
حسب شروط العقد.
حـ ــدوده :يـحــده غــربــا وشــرقــا طــريــق عــام
ً
وش ـمــاال  1557وجـنــوبــا مـجــرى م ــاء عــام
والعقاران  4234و.1752
مساحته/3817/ :م.م.
ق ـي ـم ــة ال ـت ـخ ـم ــن  /3899970/ :دوالر
اميركي
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قيمة الطرح بعد التخفيض/555187/ :
دوالر اميركي.
تـ ــاريـ ــخ وم ـ ـكـ ــان امل ـ ـ ــزاي ـ ـ ــدة :وقـ ـ ــد ت ـح ــدد
م ــوع ــد امل ـ ــزاي ـ ــدة نـ ـه ــار ال ـج ـم ـعــة ت ــاري ــخ
 2016/12/16الساعة العاشرة صباحًا
أمام رئيس دائرة تنفيذ بعبدا في قصر
عدل بعبدا ـ ـ ـ املبنى الجديد.
شروط املزايدة :فعلى الراغب في الشراء
وق ـب ــل امل ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاي ــدة اي ـ ــداع مبلغ
مــواز لثمن الطرح في صندوق الخزينة
او م ـصــرف مـقـبــول بــاســم رئ ـيــس دائ ــرة
تنفيذ بعبدا أو تقديم كفالة مصرفية
تضمن املبلغ واتخاذ محل اقامة ضمن
نـطــاق الــدائــرة كما عليه وبـخــال ثالثة
ايام من صدور قرار االحالة ايداع الثمن
تحت طائلة اعادة املزايدة بالعشر على
مسؤوليته كـمــا عليه وب ـخــال عشرين
ي ــوم ــا ت ـلــي االح ــال ــة دفـ ــع ال ـث ـمــن ورس ــم
الداللة خمسة باملاية والتسجيل.
مأمور التنفيذ
مارو القزي
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غ ــرف ــة ال ــرئـ ـي ــس الـ ـق ــاض ــي ع ـب ــد الـ ـق ــادر
النقوزي
بــامل ـعــام ـلــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة رقـ ــم 2015/186
املتكونه فيما بني:
املنفذ :ناجي عبدو وكيله املحامي جان
الحشاش.
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ــه :خ ـض ــر ف ـض ــل ده ـي ـن ــي /
العباسية.
السند التنفيذي :ثــاثــة شيكات بقيمة
 42.242د.أ .عـ ـ ــدا ال ـ ـفـ ــوائـ ــد والـ ــرسـ ــوم
واللواحق.
تاريخ التنفيذ.2015/6/12 :
تاريخ قرار الحجز.2015/10/5 :
تاريخ تسجيله.2015/10/6 :
تاريخ محضر الوصف.2016/3/3 :
تاريخ تسجيله.2016/3/5 :
العقار املطروح للبيع:
الـ ـعـ ـق ــار رقـ ـ ــم  101م ـن ـط ـق ــة ال ـع ـبــاس ـيــة
العقارية مساحته  4330م 2يحتوي على
بنائني حالتهما جيدة ،االول يتألف من
طــابـقــن ،ارض ــي عـبــارة عــن محطة لبيع
املـحــروقــات تحتوي على مكتب وحمام
وم ـس ـت ــودع وغ ـس ـيــل وت ـش ـح ـيــم وغــرفــة
م ـحــرك ومـظـلــة ومـطـلــع درج ي ــؤدي الــى
ص ــال ــة عـ ــرض وحـ ـم ــام وغ ــرف ــة صـغـيــرة
مـســاحـتــه  350م 2تـقــريـبــا ،واول عـبــارة
عن شقة سكنية مساحتها  300م ،2اما
البناء الثاني عبارة عن دوبلكس يتألف
مــن طابقني ارض ــي واول مساحته 300
م ،2املساحة املتبقية من العقار عبارة عن

حديقة مشجرة باشجار متنوعة.
التخمني 1.200.000 :د.أ.
بدل الطرح 720.000 :د.أ.
مـكــان املــزايــدة وتــاريـخـهــا :يــوم االربـعــاء
الواقع فيه  2016/12/14الساعة الواحدة
ظ ـه ـرًا امـ ــام رئ ـيــس دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ ص ــور.
لـلــراغــب بــال ـشــراء ايـ ــداع ب ــدل ال ـطــرح في
ص ـنــدوق الـخــزيـنــة أو بـمــوجــب شـيــك او
ك ـفــالــة م ـصــرف ـيــن ب ــاس ــم رئ ـي ــس دائـ ــرة
تنفيذ ص ــور ،وعليه اتـخــاذ محل اقامة
ضمن نطاق هذه الدائرة واال عد قلمها
مـقــامــا م ـخ ـتــارًا ل ــه ،وب ـخ ــال ثــاثــة اي ــام
ت ـل ــي ق ـ ــرار االحـ ــالـ ــة ع ـل ـيــه اي ـ ـ ــداع الـثـمــن
تحت طائلة اعادة املزايدة بالعشر على
مسؤوليته وبـخــال عـشــريــن يــومــا دفــع
رسم الداللة  %5والتسجيل.
مأمور التنفيذ
عيسى شاهني
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غرفة القاضي عبد القادر النقوزي
باملعاملة التنفيذية رقم 2016/194
املنفذ :محمد حبيب بزيع.
املنفذ عليها :اهيال علي بزيع.
ب ـ ـتـ ــاريـ ــخ  2016/11/14ت ـ ـقـ ــرر اب ـ ــاغ
املـنـفــذ عـلـيـهــا اه ـيــا عـلــي بــزيــع املقيمة
ف ـ ــي زب ـ ـقـ ــن ومـ ـجـ ـه ــول ــة مـ ـح ــل االقـ ــامـ ــة
حاليًا بــوجــوب الحضور الــى قلم دائــرة
تـنـفـيــذ ص ــور لـتـبـلــغ االنـ ـ ــذار الـتـنـفـيــذي
واملستندات املرفقة باملعاملة التنفيذية
رقــم  2016/194موضوعها تنفيذ حكم
شرعي اثبات طالق واال اعتبر كل تبليغ
لك ضمن قلم الدائرة قانونيًا.
مأمور التنفيذ
عيسى شاهني
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غرفة القاضي عبد القادر النقوزي
باملعاملة التنفيذية رقم 2014/83
املنفذ :البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل.
وكيله املحامي نبيل عبدامللك.
املنفذ عليه :حسن احمد حايك /صور.
بتاريخ  2016/11/30تقرر ابــاغ املنفذ
عليه حسن احمد حايك املقيم في صور
ومـجـهــول مـحــل االقــامــة حــالـيــا بــوجــوب
ال ـح ـضــور ال ــى ق ـلــم دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ صــور
لـتـبـلــغ االن ـ ـ ــذار ال ـت ـن ـف ـيــذي وامل ـس ـت ـنــدات
املرفقة باملعاملة التنفيذية رقم 2014/83
واال اعتبر كل تبليغ لك ضمن قلم الدائرة
قانونيًا.
مأمور التنفيذ
عيسى شاهني

إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
ط ـل ــب ع ـص ــام ح ـس ــن ي ــاس ــن احـ ــد ورث ــة
حسني محمود ياسني سندي ملكية بدل
ضائع للعقارين  2780 ،2783عانوت
للمعترض مراجعة االمانة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في الشوف
حنني عبد الصمد
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
طـلــب حـســام سـلـيــم راسـبـيــه وكـيــل غــازي
م ـح ـمــود ابـ ــو ح ـم ــزة احـ ــد ورث ـ ــة مـحـمــود
اسـمــاعـيــل اب ــو حـمــزة سـنــدي ملكية بــدل
ضائع للعقارين  1و 2مرستي
للمعترض مراجعة االمانة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في الشوف
حنني عبد الصمد
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
طلبت فريال حسن ذياب سند ملكية بدل
ضائع للعقار  14/128سبلني
للمعترض مراجعة االمانة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في الشوف
حنني عبد الصمد
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
ط ـلــب مــالــك ع ـصــام ك ـن ـعــان وك ـيــل سهيل
نــايــف ح ـم ــاده اح ــد ورث ــة نــايــف مسعود
ح ـ ـ ـمـ ـ ــاده س ـ ـ ـنـ ـ ــدات مـ ـلـ ـكـ ـي ــة بـ ـ ـ ــدل ض ــائ ــع
للعقارات ،2212 ،2211 ،1889 ،1354 ،1352
 2885غريفة
للمعترض مراجعة االمانة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في الشوف
حنني عبد الصمد
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
ط ـلــب امل ـحــامــي دانـ ــي رزق بــالــوكــالــه عن
نعيم سمير كرم سند بدل ضائع للعقار
 231كفرصغاب.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
طلب رونالد عاطف الخوري بالوكاله عن
هناء ديــاب سند بــدل ضائع للعقار 613
رشكيدا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
طلب املحامي الـيــاس توما بالوكاله عن
اغــوب اوردكـيــان سند بــدل ضائع للعقار
 456توال البترون.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
طلبت عاهده توفيق حمود ملورثها فوزي
صالح سند بدل ضائع للعقار  170الهري.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طلب ناظم حليم ابــي املنى وكيل عاطف
فريد عبد النور املشتري من فريد الياس
عبد النور سند ملكية بدل ضائع للعقار
 1000بطلون.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طـ ـلـ ـب ــت م ـ ــاج ـ ــدة مـ ـحـ ـم ــد عـ ـل ــي ال ـح ـل ـب ــي
بصفتها الشخصية سـنــدات ملكية بدل
ضائع لحصتها في االقسام  15 ،7 ،5 ،4من
العقار  1455بحمدون املحطة وطلب نبيل
محمد علي الحلبي بصفته الشخصية
سند ملكية بدل ضائع لحصته في العقار
 15/1455بحمدون املحطة.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا

أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طـلـبــت روال مـحـمــود ع ــزام وكـيـلــة غـســان
وبـســام ف ــؤاد الحلبي سـنــدي ملكية بــدل
ضائع لحصتهم في العقار  369بشامون.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن بيع باملعاملة 2016/647
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
ت ـبــاع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي ن ـهــار الـجـمـعــة في
 2016/12/16الساعة  11:30ظهرًا سيارة
املنفذ عليه داود صالح زهر الدين ماركة
 CHANGAN BENNI-MINIموديل 2014
ً
رقــم /155837/ج الخصوصية تحصيال
لــديــن طــالــب التنفيذ بنك لبنان واملهجر
ش.م.ل .وكيله املحامي رامي باسيل البالغ
 $/8316/عــدا الـلــواحــق واملخمنة بمبلغ
 $/3000/واملطروحة بسعر  $/3000/أو
ما يعادلها بالعملة الوطنية وان رسوم
امليكانيك قد بلغت /1.380.000/ل.ل.
فعلى الــراغــب بالشراء الحضور باملوعد
امل ـ ـحـ ــدد الـ ـ ــى مـ ـ ـ ــرآب الـ ـبـ ـن ــك فـ ــي بـ ـي ــروت
كورنيش النهر مقابل مطاحن التاج قرب
شركة البيجو مصحوبًا بالثمن نقدًا او
شيك مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
اسامة حمية
إعالن قضائي
صادر عن محكمة جويا املدنية ـ ـ الرئيس
منال فارس
رقم الدعوى  2016/192ـ ـ أحوال شخصية
ب ـت ــاري ــخ  2016/11/9ت ـق ــدم امل ـس ـتــدعــي
حسان محمد املوسوي وكيل محمد ذيب
شامي بطلب حصر إرث مدني للمرحومة
سـمـيـحــة الـشـيــخ مـحـمــد مـغـنـيــة ـ ـ ـ ـ عــرض
ف ـيــه أن ـه ــا تــوف ـيــت ب ـت ــاري ــخ 2015/2/21
وإنحصر إرثها بأوالدها من زوجها ذيب
محمد شامي املتوفي قبلها وهــم :سنيه
وبدرية وحسن وعلي ومحمد وهنية وال
وارث لها سواهم.
يـطـلــب مـمــن لــديــه إع ـت ــراض أن يـتـقــدم به
خالل مهلة عشرين يومًا من تاريخ النشر.
رئيس القلم
أحمد جباعي
إعالن
صادر عن القاضي املنفرد املدني في حلبا
املحترم
الناظر بقضايا االحوال الشخصية
القاضي باسم نصر
رقم املعاملة2016/507 :
املـسـتــدعـيــة :مـنــى نـقــوال سـلــوم ـ ـ وكيلها
امل ــدن ــي خ ــال ــد حـ ـم ــود واالس ـ ـتـ ــاذ شـفـيــق
زعرور
املـ ــوضـ ــوع :ث ـب ــوت وف ـ ــاة وان ـح ـص ــار ارث
املرحوم داود موسى نجمة
ان املستدعية تطلب اصدار القرار بثبوت
وفـ ــاة امل ــرح ــوم داود م ــوس ــى نـجـمــة قبل
االحصاء في العام  1932وهو من مواليد
بينو تاريكًا وراءه وريـثــه الوحيد وهي
ابنته الوحيدة اديـبــة داود موسى حيث
ان زوجته كتور االطرش توفيت قبله كما
ان املرحوم يملك العقار  181منطقة قبوال
العقارية.
ان ه ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة تـ ـكـ ـل ــف ك ـ ــل ص ــاح ــب
مصلحة بــاالعـتــراض امامها خــال مهلة
شهرين من اخر نشر.
رئيس قلم محكمة حلبا
محمد ياغي

إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
ط ـل ـب ــت ت ـغ ــري ــد ن ـ ـ ــواف م ـ ـقـ ــداد بـصـفـتـهــا
م ـش ـتــريــة م ــن رائـ ــف م ــوس ــى ش ــري ــم سند
تمليك بــدل ضــائــع للقسم  10مــن العقار
 116مزرعة كفر جوز.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
ط ـل ــب احـ ـم ــد عـ ـب ــاس رض ـ ــا مل ــوك ـل ــه عـلــي
حسني مالكاني شـهــادة قيد بــدل ضائع
للعقار  305برج قالوية
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب محمد محسن ظاهر بصفته مشتري
من البائعني سعيد حسن ظاهر وشركاه
بصفتهم مــن ورث ــة فــاطـمــة خليل سالمة
ملورثها الحاج خليل سالمة شهادات قيد
بدل ضائع للعقار  146كفررمان.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
ط ـل ــب م ـح ـم ــود ه ــاش ــم ب ـ ــدر ال ــدي ــن سـنــد
تمليك بدل ضائع للعقار  1294بريقع.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب علي حسن أشمر ملوكله حسني علي
مــرجــي ش ـه ــادة ق ـيــد ب ــدل ضــائــع لـلـعـقــار
 1121زبدين.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
دعوة
صادة عن دائرة تنفيذ املنت ـ ـ القلم االول
باملعاملة التنفيذية الرقم 2016/652
الــى املنفذ عليه زاره انترانيك باسيليان
مجهول محل االقامة.
بـ ـت ــاري ــخ  2016/7/18تـ ـق ــدم ــت طــال ـبــة
التنفيذ منى الياس نول بواسطة وكيلها
امل ـحــامــي اي ـلــي اسـ ــود بــاس ـتــدعــاء يطلب
ب ـمــوج ـبــه تـنـفـيــذ ح ـكــم ال ـق ــاض ــي امل ـن ـفــرد
املدني في املنت الناظر بدعاوى االيجارات
ق ـ ــرار  2015/320ت ــاري ــخ 2015/11/30
باسقاط حق املدعى عليه زاره باسيليان
م ــن الـتـمــديــد ال ـقــانــونــي وال ــزام ــه بــاخــاء
املأجور الواقع في القسم  /17/من العقار
رق ـ ــم  /2218ال ـب ــوش ــري ــة وت ـس ـل ـي ـمــه ال ــى
املــدع ـيــة شــاغ ـرًا مــن اي شــاغــل ف ــورًا دون
مهلة برد سائر السباب واملطالب الزائدة
او املخالفة بتضمني املدعى عليه الرسوم
والنفقات كافة.
لذلك
تدعوك هــذه للحضور الــى قلمها بالذات
او بــواس ـطــه وك ـي ــل قــانــونــي ع ـنــك لتبلغ
االنذار وطلب التنفيذ خالل مهلة عشرين
يومًا على النشر واال اعتبرت مبلغًا وقلم
الـ ــدائـ ــرة م ـقــامــا م ـخ ـت ــارًا ل ــك ل ـي ـصــار الــى
متابعة التنفيذ فورًا.
مأمور التنفيذ
سيمون فارس

الربوفسور عـــيل فـــواز

أخصايئ باألمراض العصبيه عند األطفال ،يعلن عن استقبال
مرضاه يف عيادته الكائنه يف تبنني ــ الجنوب ــ كل ثاين
وآخر سبت من الشهر بني الثانيه والسادسه مسا ًء.
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رياضة

ّ
مولر «لغز محير» في ميونيخ
البطوالت األوروبية الوطنية

يبدو غريبًا عدم تسجيل توماس مولر أي
هــدف حتى اآلن منذ انـطــاق الموسم
في الدوري األلماني لكرة القدم .األسباب
تعددت حول هذا الغياب الطويل لالعب
اشتهر ّ
بحاسته التهديفية العالية ،لكن
هذه المشكلة تعود إلى ما قبل انطالق
الموسم
حسن زين الدين
م ــا الـ ــذي ي ـحــدث م ــع ت ــوم ــاس مــولــر
نجم بايرن ميونيخ؟  12مباراة في
الدوري األملاني منذ بداية املوسم لم
يسجل فيها هذا النجم أي هدف ،إذ
إن هدفه األخير في "البوندسليغا"
ي ـع ــود إلـ ــى  30ن ـي ـســان ف ــي املــوســم
املاضي خالل املباراة أمام بوروسيا
م ــون ـش ـن ـغ ــادب ــاخ .ك ــل شـ ــيء يـمـكــن
تـصــديـقــه إال أن يـغـيــب ه ــذا الــاعــب
مثل هــذه الفترة عــن التسجيل .هو
الذي ال يخطئ الطريق نحو املرمى
وال ــذي يمتلك إنـجــازًا لــم يحققه أي
الع ــب فــي تــاريــخ الـبـطــولــة األملــانـيــة
بـ ــأن املـ ـب ــاري ــات الـ ـ ـ  71الـ ـت ــي سـجــل
فيها هدفًا على األقل لم يخسر فيها
فــري ـقــه ،والـ ــذي سـجــل مـجـمــوع 155
ه ــدف ــا بـقـمـيــص الـ ـب ــاف ــاري ف ــي 370
مباراة منذ أن ملع نجمه في صفوفه
فــي عــام  ،2009وال ــذي رفــض بايرن
بيعه مقابل  100مليون ي ــورو إلى

مولر غائب عن التهديف
في «البوندسليغا» منذ  30نيسان
في الموسم الماضي
مانشستر يــونــايـتــد اإلنـكـلـيــزي في
الصيف املــاضــي ألنــه "روح الفريق"
و"فــي جيناتنا" كما أوضــح أول من
أمــس عضو مجلس إدارة البافاري
إيدموند ستوبير ،لكن هذا الالعب
ن ـف ـســه ي ـب ــدو غ ـيــر ق ـ ــادر ف ــي الــوقــت
ال ـح ــال ــي ع ـل ــى ت ـس ـج ـيــل ول ـ ــو ه ــدف
واحد.
مولر لغز حقيقي حاليًا في ميونيخ.
بعد كل مباراة منذ انطالق املوسم
فشل فيها مولر في التسجيل ،كان
ال ـتــوقــع الـطـبـيـعــي إزاء الع ــب مثله
ب ـ ــأن ي ـس ـجــل ف ــي املـ ـ ـب ـ ــاراة ال ـت ــال ـي ــة.
لكن مع توالي املباريات والوصول
إل ــى املــرحـلــة  ،13ب ــات الـقـلــق يسري
فــي قـلــوب الـبــافــاريــن عـلــى نجمهم
املحبوب ،وهــذا الحب بــالــذات الــذي

يستند مولر إلى محبة جماهير البافاري له (كريستوف ستاشي ــ أ ف ب)

ّ
يكنونه له هو الــذي ال يــزال يحميه
م ــن ان ـت ـقــادات ـهــم وي ـم ـن ـحــه الـفــرصــة
تلو األخرى.

ل ـيــس صـحـيـحــا ه ـنــا ال ـت ـبــريــر ال ــذي
خرج به الرئيس التنفيذي لبايرن،
ك ــارل – هــايـنــز رومـيـنـيـغـيــه ،لغياب

مولر عن التهديف بأن ركلة الجزاء
الـ ـت ــي أه ـ ــدره ـ ــا فـ ــي نـ ـص ــف ن ـهــائــي
دوري أبـطــال أوروب ــا أم ــام أتلتيكو

برنامج البطوالت األوروبية الوطنية
إيطاليا (المرحلة )15

ألمانيا (المرحلة )13

فرنسا (المرحلة )16

 الجمعة:نابولي  -إنتر ميالنو ()21,45
 السبت:يوفنتوس  -أتالنتا ()21,45
 األحد:ميالن  -كروتوني ()13,30
التسيو  -روما ()16,00
سمبدوريا  -تورينو()16,00
بيسكارا  -كالياري ()16,00
ساسوولو  -إمبولي ()16,00
فيورنتينا  -باليرمو ()16,00
االثنني:كييفو  -جنوى ()20,00
أودينيزي  -بولونيا ()22,00

 الجمعة:ماينتس  -بايرن ميونيخ ()21,30
 السبت:باير ليفركوزن  -فرايبورغ ()16,30
ب ـ ــوروسـ ـ ـي ـ ــا دورت ـ ـم ـ ــون ـ ــد  -ب ــوروسـ ـي ــا
مونشنغالدباخ ()16,30
فيردر بريمن  -إينغولشتات ()16,30
فولسبورغ  -هيرتا برلني ()16,30
هوفنهايم  -كولن ()16,30
اليبزيغ  -شالكه ()19,30
 األحد:دارمشتات  -هامبورغ ()16,30
أوغـ ـسـ ـب ــورغ  -أي ـن ـت ــراخ ــت فــران ـك ـفــورت
()18,30

 الجمعة:كاين  -ديجون ()21,45
 السبت:م ــون ـب ـل ـي ـي ــه  -بـ ــاريـ ــس سـ ـ ــان ج ـي ــرم ــان
()18,00
أنجيه  -لوريان ()21,00
بوردو  -ليل ()21,00
غانغان  -نانت ()21,00
متز  -ليون ()21,00
موناكو  -باستيا ()21,00
 األحد:رين  -سانت إتيان ()16,00
مرسيليا  -نانسي ()18,00
نيس  -تولوز ()21,45

سوق االنتقاالت

ُ
كاين يحبط يونايتد بتمديده مع توتنهام حتى 2022
أقفل توتنهام اإلنكليزي الباب بوجه
مـ ّـواطـنــه مــانـشـسـتــر يــونــايـتــد بعدما
وقع املهاجم الدولي هاري كاين عقدًا
جديدًا معه سيبقيه في صفوفه حتى
س ـنــة  ،2022لـيـصـبــح آخـ ــر الــاع ـبــن
البارزين الذين يلتزمون بعقد طويل
األجل مع النادي اللندني.
وكــان العديد مــن التقارير فــي اآلونــة
األخـيــرة قــد ربــط كاين باالنتقال إلى
ملعب "أولد ترافورد".
وسـيـسـتـبــدل االت ـف ــاق ال ـجــديــد العقد
الـ ّســابــق املـمـتــد خـمـســة أعـ ــوام وال ــذي
وقـ ـع ــه ال ــاع ــب ال ـب ــال ــغ  23ع ــام ــا مــع
الـ ـن ــادي ف ــي ش ـب ــاط  .2015وأش ـ ــارت
ت ـق ــاري ــر ص ـحــاف ـيــة إلـ ــى أنـ ــه بـمــوجــب
العقد الجديد ،سيتقاضى الالعب 80
ألف جنيه استرليني ( 101ألف دوالر)

أسبوعيًا.
وقــال كاين ،هــداف الــدوري اإلنكليزي
املمتاز في املوسم املاضي ( 25هدفًا)،
إن ت ـجــديــد ال ـت ــزام ــه م ــع ال ـن ــادي "أم ــر
رائـ ـ ـ ــع .ال ـج ـم ـي ــع يـ ـع ــرف إل ـ ــى أي حــد
أحب هذا الفريق وما أشعر به حيال
النادي".
وتـ ــدرج كــايــن ف ــي أكــادي ـم ـيــة ال ـن ــادي،
وشارك للمرة األولى مع الفريق األول
عــام  ،2011إال أن ب ــروزه لــم يـبــدأ قبل
نهاية موسم .2013/2014
وف ـ ـ ــي مـ ــوسـ ــم  ،2015/2014س ـجــل
املهاجم الشاب  21هدفًا في الــدوري،
ولــديــه  70هــدفــا فــي  137مـشــاركــة مع
النادي اللندني.
وف ـ ــي إيـ ـط ــالـ ـي ــا ،أدلـ ـ ـ ــى مـ ـ ـ ــدرب إن ـت ــر
ميالنو ،ستيفانو بيولي برأيه حول

الشائعات الـتــي جــرى تــداولـهــا خالل
األي ــام األخ ـيــرة ح ــول إمـكــانـيــة تعاقد
"ال ـ ـن ـ ـيـ ــراتـ ــزوري" م ــع ن ـج ــم بــرش ـلــونــة
اإلسـ ـ ـب ـ ــان ـ ــي ،األرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي ل ـيــون ـيــل
م ـي ـســي ،مـعـتـبـرًا أن "األحـ ـ ــام ج ـيــدة،
لكنها قد تكون خطيرة".
وطــالــب بـيــولــي فــي مــؤتـمــر صحافي
عشية لقاء فريقه بنابولي اليوم ،في
ثالث مباراة يقودها كمدرب إلنتر في
مـنــافـســات ال ـ ــدوري اإلي ـطــالــي ،فريقه
بالتركيز في الواقع الحالي.
وأش ــار إلــى أن "األح ــام جـيــدة ،لكنها
قد تكون خطيرة .ال نملك الكثير من
الوقت ونحتاج إلى التفكير في الواقع
الحالي".
وجاءت كلمات بيولي ردًا على سؤاله
ح ـ ــول م ـي ـســي ب ـع ــدم ــا ص ـ ــرح م ــارك ــو

تــرونـشـيـتــي ب ــروف ـي ــرا ،رئ ـيــس شــركــة
تصنيع اإلطــارات اإليطالية "بيريلي"
الراعي التاريخي إلنتر ميالنو ،بأنه
ي ـح ـلــم ب ــوص ــول م ـي ـســي إلـ ــى ال ـن ــادي
اللومباردي.
على صعيد املــدربــن ،بــات يوجينيو
كوريني املــدرب الثالث لباليرمو هذا
ّ
ً
املوسم بعدما حل بدال من روبرتو دي
تسيربي إثر خروج الفريق من الدور
الرابع لكأس إيطاليا.
وب ـ ـ ــدأ ب ــال ـي ــرم ــو املـ ــوسـ ــم مـ ـُـع امل ـ ــدرب
داف ـي ــدي ب ــاالردي ـن ــي ،لـكـنــه أق ـيــل بعد
مباراتني فقط.
هاري كاين (فاليري
هاش ــ أ ف ب)

مدريد اإلسباني في املوسم املاضي
انعكست سلبًا عليه ،إذ إنه سبق أن
ّ
مر بإخفاقات لكنها لم تؤثر فيه.
ك ــذل ــك ،ذه ـ ــب ال ـب ـع ــض إل ـ ــى اع ـت ـبــار
أن األداء الـسـيــئ كـكــل لـبــايــرن تحت
قيادة مدربه الجديد اإليطالي كارلو
أنشيلوتي على عكس ما كانت عليه
الحال مع سلفه اإلسباني جوسيب
غـ ــوارديـ ــوال ه ــو ال ـس ـبــب ف ــي ان ـع ــدام
أهــداف مولر .صحيح هنا أن بايرن
مع اإليطالي تراجع بشدة ،وقد لقي
األخير انتقادات حــادة من الحارس
ال ـت ــاري ـخ ــي ل ـل ـب ــاف ــاري أول ـي ـف ــر ك ــان
بـسـبــب خـطـتــه ف ــي ال ـل ـعــب ،لـكــن هــذا
األم ــر غـيــر مـبــرر أو فلنقل قــد يكون
تأثيره نسبيًا ،إذ الواضح أنــه ليس
س ــوء ال ـحــظ ه ــو الـ ــذي يـ ــازم مــولــر،
وم ـش ـك ـل ـتــه ال ت ـك ـمــن ف ـق ــط فـ ــي ع ــدم
ال ـت ـس ـج ـيــل ب ــل إن أداءه ك ـكــل شهد
تــراجـعــا مـلـحــوظــا وفــاعـلـيـتــه ليست
مثل ذي قبل ،حيث بات يغيب تمامًا
في بعض املباريات.
وللتأكيد على ذلــك ،يكفي القول إن
مـشـكـلــة مــولــر ال تـقـتـصــر فـقــط على
الفترة التي حضر فيها أنشيلوتي
إلـ ـ ــى ب ـ ــاي ـ ــرن ،بـ ــل تـ ـع ــود إلـ ـ ــى ك ــأس
أوروب ـ ـ ــا األخـ ـي ــرة ف ــي ف ــرن ـس ــا ال ـتــي
لــم يـسـجــل فـيـهــا أي ه ــدف وه ــذا ما
ف ــاج ــأ ج ـم ـي ــع الـ ـنـ ـق ــاد وامل ـت ــاب ـع ــن،
وخ ـصــوصــا أن ه ــذا ال ـن ـجــم اشـتـهــر
بــأهــدافــه ال ـغــزيــرة ف ــي ك ــأس الـعــالــم
بـتـسـجـيـلــه  10أهـ ــداف ف ــي نسختي
 2010و ،2014وهــو إن عــاد وسجل
في املباراتني أمام النروج وتشيكيا
ف ــي ال ـت ـص ـف ـيــات ال ـحــال ـيــة ملــونــديــال
 ،2018ل ـك ـن ــه غـ ـ ــاب فـ ــي املـ ـب ــاري ــات
التالية ولم يسجل في املباراة أمام
س ــان مــاريـنــو املـتــواضـعــة رغ ــم فــوز
األمل ــان فيها  0-8وكــذلــك فــي املـبــاراة
الودية أمام إيطاليا التي كان غائبًا
فيها تمامًا.
مولر ّ
يمر بأزمة ،هــذا صحيح ،لكن
يـ ـج ــدر الـ ـق ــول ه ـن ــا إن الـ ـع ــدي ــد مــن
الهدافني مــروا بها سابقًا .فــإذا كان
هذا الالعب لم يسجل في  663دقيقة
هـ ــذا امل ــوس ــم ف ــي "ال ـب ــون ــدس ـل ـي ـغ ــا"،
ف ـ ــإن "الـ ـب ــومـ ـب ــر" غـ ـي ــرد م ــول ــر غ ــاب
عــن التهديف فــي إح ــدى فـتــراتــه مع
البافاري طيلة  965دقيقة وكالوس
ف ـي ـش ــر ط ـي ـل ــة  1225دق ـي ـق ــة ويـ ــوب
هاينكس طيلة  1035دقيقة وحتى
روبـ ـ ـ ـ ــرت لـ ـيـ ـف ــان ــدوفـ ـسـ ـك ــي اس ـت ـم ــر
صائمًا عن التسجيل لـ  562دقيقة.
هــذا يقود إلــى الـقــول إن املهاجم قد
ّ
يمر بفترة من الفراغ التهديفي ،لكنه
في النهاية سيعود حتمًا للتسجيل
ُ
وســتـفـتــح شـهـيـتــه لـلـتـهــديــف .مــولــر
سيعود بالتأكيد.
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محرز خارج المرشحين للتشكيلة المثالية لعام !2016
بــرز فــي القائمة املختصرة النهائية
ل ــاع ـب ــن ال ـ ـ ـ  55امل ــرشـ ـح ــن ل ـج ــائــزة
الـتـشـكـيـلــة املـثــالـيــة ل ـعــام  2016الـتــي
أع ـل ـن ـه ــا اتـ ـ ـح ـ ــاد الع ـ ـبـ ــي كـ ـ ــرة الـ ـق ــدم
امل ـح ـتــرفــن ،غ ـيــاب ال ـج ــزائ ــري ري ــاض
محرز عنها ،كما أنها لــم تشهد اسم
اإلنكليزي واين روني.
والـ ـغ ــري ــب أن اس ـ ــم مـ ـح ــرز ورد بــن
املـ ــرش ـ ـحـ ــن لـ ـلـ ـف ــوز ب ـ ـجـ ــائـ ــزة الـ ـك ــرة
الذهبية املمنوحة من مجلة "فرانس
فــوت ـب ــول" الـفــرنـسـيــة وج ــائ ــزة أفـضــل
الع ـ ــب فـ ــي الـ ـع ــال ــم الـ ـت ــي سـيـمـنـحـهــا
االتحاد الدولي لكرة القدم.
ويـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدد مـ ـصـ ـي ــر ال ـ ـ ـجـ ـ ــائـ ـ ــزة وفـ ــق
تصويت يشارك فيه أكثر من  25ألف
العب محترف من أكثر من  75دولة.
ويـعـتـبــر ات ـح ــاد الــاع ـبــن املـحـتــرفــن
"ف ـ ـي ـ ـف ـ ـبـ ــرو" وشـ ـ ــركـ ـ ــاؤه ال ــوطـ ـنـ ـي ــون
مـ ـس ــؤول ــن عـ ــن ج ـم ــع األص ـ ـ ـ ــوات مــن
الالعبني املحترفني حول العالم.
وهنا املرشحون:
 ل ـ ـحـ ــراسـ ــة املـ ـ ــرمـ ـ ــى :ال ـت ـش ـي ـل ـي ــان ــيكـ ـ ـ ـ ــاوديـ ـ ـ ـ ــو بـ ـ ـ ـ ــرافـ ـ ـ ـ ــو ،واإليـ ـ ـ ـط ـ ـ ــال ـ ـ ــي
ج ـيــان ـلــوي ـجــي بـ ــوفـ ــون ،واإلس ـب ــان ــي
دي ـف ـي ــد دي خـ ـي ــا ،وال ـك ــوس ـت ــاري ـك ــي
كيلور نافاس ،واألملاني مانويل نوير.

استُبعد محرز رغم ترشحه لجائزتي الكرة الذهبية و«الفيفا» (أ ف ب)

 ل ـ ـلـ ــدفـ ــاع :الـ ـنـ ـمـ ـس ــوي داف ـ ـيـ ــد أالبـ ــاواألمل ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــان ج ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــروم بـ ــوات ـ ـي ـ ـنـ ــغ
وف ـي ـل ـيــب الم ،واإلسـ ـب ــانـ ـي ــان ج ـي ــرار
بيكيه وج ـ ــوردي أل ـبــا واألرجـنـتـيـنــي
خ ــافـ ـيـ ـي ــر م ــاسـ ـكـ ـي ــران ــو ،والـ ـع ــاج ــي
س ـي ــرج أوري ـ ـيـ ــه والـ ـب ــرازيـ ـل ــي تـيــاغــو
سيلفا ،واإلسـبــانــي هكتور بيليرين،

واإلي ـط ــال ـي ــان ل ـي ــون ــاردو بــونــوتـشــي
وجــورج ـيــو كـيـيـلـيـنــي ،واإلس ـبــان ـيــان
سيرجيو رامــوس ودانيال كارفاخال
وال ـب ــرازي ـل ــي مــارس ـي ـلــو والـبــرتـغــالــي
ب ـي ـب ــي والـ ـف ــرنـ ـس ــي رافـ ـ ــايـ ـ ــل فـ ـ ـ ــاران،
والبرازيلي دانــي ألفيش ،والبرازيلي
ديفيد لــويــز ،واألوروغــويــانــي دييغو

غودين ،واألملاني ماتس هاملس.
 للوسط :اإلسباني تشابي ألونسووال ـ ـت ـ ـش ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــانـ ــي أرت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورو ف ـ ـ ـيـ ـ ــدال،
واإلس ـبــان ـيــان سـيــرجـيــو بوسكيتس
وأندريس إينييستا والكرواتي إيفان
راكـيـتـيـتــش ،والبلجيكيان كيفن دي
بروين وإيدين هازار ،واألملاني طوني
ك ــروس وال ـكــرواتــي لــوكــا مــودريـتــش،
واألملاني مسعود أوزيل ،والفرنسيون
ديميتري باييه وبول بوغبا ونغولو
ك ــان ـت ــي ،واإلسـ ـب ــان ــي دافـ ـي ــد سـيـلـفــا،
واإليطالي ماركو فيراتي.
 ل ـل ـه ـج ــوم :األرج ـن ـت ـي ـن ــي سـيــرجـيــوأغـ ـ ــويـ ـ ــرو ،والـ ــوي ـ ـلـ ــزي غـ ــاريـ ــث بــايــل
والفرنسي كريم بنزيما والبرتغالي
كريستيانو رونــالــدو ،واألرجنتيني
ب ــاول ــو دي ـ ـبـ ــاال ،وال ـف ــرن ـس ــي أن ـط ــوان
غ ــري ــزم ــان ،واألرج ـن ـت ـي ـن ــي غــون ــزال ــو
ه ـ ـي ـ ـغ ـ ــواي ـ ــن ،والـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوي ـ ـ ــدي زالت ـ ـ ـ ــان
إبراهيموفيتش ،والبولوني روبــرت
ل ـي ـفــانــدوف ـس ـكــي واألمل ـ ــان ـ ــي ت ــوم ــاس
مــولــر ،واألرجـنـتـيـنــي ليونيل ميسي
وال ـبــرازي ـلــي نـيـمــار واألوروغ ــوي ــان ــي
ل ـ ــوي ـ ــس سـ ـ ـ ــواريـ ـ ـ ــز ،وال ـت ـش ـي ـل ـي ــان ــي
أل ـك ـس ـي ــس س ــانـ ـشـ ـي ــز ،واإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي
جايمي فاردي.

الدوري األميركي للمحترفين

ّ
وستبروك يتعملق مجددًا بـ {تريبل دابل» تاسعة
أثـبــت راس ــل وسـتـبــروك م ــرة جــديــدة
ّ
قوته وقــاد فريقه أوكالهوما سيتي
ثـ ــانـ ــدر إلـ ـ ــى ال ـ ـفـ ــوز ع ـل ــى واش ـن ـط ــن
وي ـ ـ ـ ــزاردز  115-126ب ـع ــد ال ـت ـمــديــد،
فـ ــي الـ ـ ـ ـ ــدوري األم ـ ـيـ ــركـ ــي ال ـش ـم ــال ــي
للمحترفني في كرة السلة.
وحقق وستبروك الثالثية املزدوجة
(تــريـبــل داب ــل) الــرابـعــة على التوالي
وال ـتــاس ـعــة ه ــذا امل ــوس ــم وال ـســادســة
واألربـ ـع ــن ف ــي م ـس ـيــرتــه ،ب ــواق ــع 35
نـقـطــة م ــع  14مـتــابـعــة و 11تـمــريــرة
حاسمة.
نقطة،
31
بتسجيل
بيل
برادلي
وبرز
ّ
لـكـنــه ل ــم يـمـنــع واش ـن ـط ــن م ــن تـلــقــي
خسارته الحادية عشرة.
واستعاد سان أنطونيو سبرز ثاني
املنطقة الغربية توازنه بتغلبه على
داالس مافريكس  ،87-94بعدما كان
أورالن ــدو ماجيك قــد أوقــف مسلسل
ان ـ ـت ـ ـصـ ــاراتـ ــه امل ـت ـت ــال ـي ــة عـ ـن ــد تـســع

عـلــى ممفيس غــريــزلـيــس ،105-120
وبـ ــورتـ ــانـ ــد تـ ــرايـ ــل ب ـ ــاي ـ ــزرز عـلــى
إنديانا بايسرز  ،109-131وميامي
ه ـيــت ع ـلــى دن ـف ــر نــاغ ـتــس ،98-106
وفينيكس صنز على أتالنتا هوكس
 ،107-109ول ــوس أنـجـلــوس اليـكــرز
على شيكاغو بولز .90-96
وه ـ ـنـ ــا بـ ــرنـ ــامـ ــج م ـ ـبـ ــاريـ ــات ال ـ ـيـ ــوم:
ت ـ ـ ـشـ ـ ــارلـ ـ ــوت ه ـ ــورن ـ ـت ـ ــس  -داالس
مافريكس ،بروكلني نتس  -ميلووكي
بــاكــس ،كليفالند كافالييرز  -لوس
أنجلس كليبرز ،ممفيس غريزليس -
أورالندو ماجيك ،يوتا جاز  -ميامي
هـ ـي ــت ،غـ ــولـ ــدن س ـت ــاي ــت ووري ـ ـ ـ ــرز -
هيوسنت روكتس.

مباريات.
وسـجــل األوس ـتــرالــي بــاتــي ميلز 23
نقطة وكاوهي لينارد  21نقطة مع 7
متابعات لسان أنطونيو ،فيما كان
ويسلي ماتيوز األفضل لدى داالس
بـ  26نقطة.
وحـقــق ك ــارل أنـطــونــي رقـمــا قياسيًا
شـخـصـيــا بتسجيله  47نـقـطــة (مــع
 18متابعة) ،لكن فريقه مينيسوتا
ت ـم ـب ــروول ـف ــز خ ـس ــر أم ـ ــام ن ـي ــوي ــورك
نيكس  106-104بعد سلة لكارميلو
أنطوني قبل ثالث ثوان من النهاية.
وسـ ـج ــل أنـ ـ ـ ــدرو وي ـغ ـي ـن ــز  19نـقـطــة
أيـ ـض ــا مل ـي ـن ـي ـســوتــا ،وكـ ـ ــان الــات ـفــي
كــريـسـتــابــس بــروزيـنـغـيــس األفـضــل
لـ ـنـ ـي ــوي ــورك ب ــرص ـي ــد  29ن ـق ـط ــة و8
متابعات و 4تمريرات حاسمة.
وفــي باقي املـبــاريــات ،فــاز ديترويت
بـيـسـتــونــز عـلــى بــوسـطــن سلتيكس
 ،114-121وت ـ ــورونـ ـ ـت ـ ــو رابـ ـ ـت ـ ــورز

سجل وستبروك  35نقطة
مع  14متابعة و 11تمريرة
حاسمة (أ ف ب)

الكرة اللبنانية

أسبوع قمة العهد والنجمة في الدوري
عبد القادر سعد
ح ــن ي ـن ـط ـلــق األس ـ ـبـ ــوع ال ـت ــاس ــع مــن
الـ ـ ــدوري الـلـبـنــانــي ل ـكــرة ال ـق ــدم بـلـقــاء
قـ ــوي ب ــن ال ـت ـض ــام ــن صـ ــور وضـيـفــه
اإلخ ــاء األهـلــي عــالـيــه ،ويختتم بلقاء
ن ــاري ب ــن الـعـهــد وال ـن ـج ـمــة ،فــأقــل ما
يمكن القول عن هــذا األسبوع هو أنه
مشهود ويحمل فــي طياته تغييرات
على صعيد الترتيب .فما بــن هاتني
املباراتني سيلتقي األنصار مع ضيفه
ّ
النبي شيت ،ويحل االجتماعي ضيفًا
عـ ـل ــى ال ـ ـص ـ ـفـ ــاء ،وكـ ــذلـ ــك ال ـ ـسـ ــام مــع
الراسينغ ،واألمــر عينه على طرابلس
ضيف الساحل األحد.
االن ـ ـط ـ ــاق ـ ــة مـ ـ ــن مـ ـلـ ـع ــب صـ ـ ـ ـ ــور ،مــع
اسـتـضــافــة الـتـضــامــن ال ـعــاشــر بعشر
نـقــاط لــإخــاء الـثــامــن ب ــ 11نقطة عند
ال ـســاعــة  .14.15ل ـقــاء تـحـســن مــراكــز
وت ـح ـق ـي ــق نـ ـق ــاط مـ ــع غـ ـي ــاب م ـهــاجــم
الـ ـتـ ـض ــام ــن ال ـس ـن ـغ ــال ــي المـ ـ ــن ف ــان ــي
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املوقوف اتحاديًا.
وفــي الجنوب أيـضــا ،يحتضن ملعب
ص ـي ــدا مـ ـب ــاراة األنـ ـص ــار ال ــراب ــع ب ــ15
نقطة مع ضيفه النبي شيت الخامس
ب ـ ـفـ ــارق ن ـق ـطــة ع ـن ــد الـ ـس ــاع ــة .15.00
ويــدخــل األن ـص ــار لتحقيق ف ــوز غــاب
عنه في األسبوع املاضي مع الراسينغ
حني تعادل  ،1-1لكن األهم سيكون ما
سيقدمه جمهور األن ـصــار فــي اللقاء
بـعــد مــا ق ــام بــه مــن شـتــائــم وهـتــافــات
في لقاء الراسينغ أدت الى اتخاذ قرار
إداري بحل رابطة الجمهور .وبالتالي،
سـ ـتـ ـك ــون ال ـ ـعـ ــن عـ ـل ــى األن ـ ـصـ ــاريـ ــن
وأدائـ ـه ــم الـجـمــاهـيــري الـ ــذي دأب في
الـفـتــرة األخ ـيــرة عـلــى إط ــاق الشتائم
وتغريم ناديه ماليني الليرات.
ال ـس ـبــت تـسـتـكـمــل امل ــرح ـل ــة الـتــاسـعــة
بـ ـلـ ـق ــاء ي ــن ،األول ي ـج ـم ــع ال ــراس ـي ـن ــغ
التاسع بعشر نقاط مع ضيفه السالم
زغــرتــا الـثــالــث ب ــ 15نقطة عـلــى ملعب
العهد عند الساعة  .14.15وسيفتقد

ال ــراسـ ـيـ ـن ــغ م ـ ــدرب ـ ــه مـ ــوسـ ــى حـجـيــج
املوقوف شهرين والعبه غازي حنينة
امل ــوق ــوف أي ـض ــا ،ل ـكــن ملـ ـب ــاراة واح ــدة
ل ـن ـي ـلــه اإلنـ ـ ـ ــذار ال ـث ــال ــث املـ ـت ــراك ــم .أم ــا
ال ـســام فيغيب عـنــه العـبــه لـيــونــاردو
دي أوليفييرا للسبب عينه.
وعـ ـ ـل ـ ــى مـ ـلـ ـع ــب ص ـ ـ ـيـ ـ ــدا ،ي ـس ـت ـض ـيــف
ال ـص ـفــاء الــوص ـيــف ب ـ ــ 16نـقـطــة فــريــق
االجـتـمــاعــي األخ ـيــر بـســت ن ـقــاط عند
ال ـســاعــة  .14.15ل ـقــاء ال ـخــاســريــن في
األس ـبــوع املــاضــي حــن سقط الصفاء
أم ــام طــرابـلــس برباعية ،وكــذلــك األمــر
لالجتماعي أمام النبي شيت.
وي ـخ ـت ـت ــم األسـ ـ ـب ـ ــوع الـ ـت ــاس ــع األحـ ــد
ب ـ ـم ـ ـبـ ــاراتـ ــن ،األول ـ ـ ـ ــى ت ـج ـم ــع ش ـب ــاب
الساحل الـحــادي عشر بثماني نقاط
مع ضيفه طرابلس السادس بـ 12نقطة
على ملعب العهد عند الساعة .14.15
وي ــدخ ــل ال ـط ــراب ـل ـس ـي ــون بـمـعـنــويــات
عالية بعد الفوز الكبير واألداء الرائع
أمـ ــام ال ـص ـفــاء ف ــي األسـ ـب ــوع املــاضــي،

الذي شهد في املقابل سقوط الساحل
أمـ ــام ال ـن ـج ـمــة .وي ـغ ـيــب ع ــن طــرابـلــس
العبه عبدالله مغربي.
أمــا ّأم املباريات فستكون على ملعب
املدينة الرياضية عند الساعة 16.30
ب ـل ـقــاء ق ـمــة ب ــن ال ـع ـهــد امل ـت ـصــدر ب ــ17
نقطة والنجمة السابع بــ 12نقطة في
لقاء املواجهة اللبنانية على الصعيد
التدريبي مع قيادة باسم مرمر للعهد
وج ـمــال ال ـحــاج لـلـنـجـمــة .ويـغـيــب عن
األول العبه حسني الزين ،وعن النجمة
قاسم الزين املوقوفان اتحاديًا.
وت ـعــد امل ـب ــاراة ب ــأن ت ـكــون جماهيرية
بــامـتـيــاز ،إذ اتـخــذ االت ـحــاد اللبناني
للعبة إجراءات خاصة للقاء ،وخصص
املـنـصــة الــرئـيـسـيــة للصحافيني فقط
وم ـنــع الـعـمــل بــالـبـطــاقــات االت ـحــاديــة
وع ـ ـ ــدم ب ـي ــع بـ ـط ــاق ــات م ـن ـص ــة ،حـيــث
سيجلس اإلداريون وحاملو البطاقات
االتـحــاديــة فــي منصة الــدرجــة األولــى،
ٌ
كل بحسب ناديه.

نفاد الوقود الفرضية األقرب
لتحطم الطائرة

التحقيق في تحطم الطائرة الكولومبية
يسير
ّ
التي كانت تقل على متنها فريق شابيكوينسي
ً
البرازيلي ،ما أسفر عن سقوط  71قتيال ليل
االثنني ـ الثالثاء ،إلى فرضية حدوث عطل
مرتبط باملحروقات.
وقال مدير الطيران املدني الكولومبي ألفريدو
بكانيغرا لصحافيني إن "األسباب تتوجه إلى
مشكلة محروقات ممكنة ( )...إنها فرضية
تتعزز ،لكن يجب أن يقوم املحققون بتحليلها،
مثل معلومات الصندوق األسود أو تسجيالت
برج املراقبة".
من جهته ،أكد سكرتير األمن الجوي في
الطيران املدني فريدي بونيا في مؤتمر
صحافي أن "الطائرة لم يكن فيها وقود عند
وقوع الحادث".

فضيحة تهز كرة بريطانيا

ّ
تقدم نحو  350شخصًا ببالغات عن تعرضهم
للتحرش الجنسي من قبل مدربني لفرق الناشئني
لكرة القدم ،بحسب ما أعلن املجلس الوطني لقادة
الشرطة في اململكة املتحدة.
وبدأت قضية التحرش بالتفاعل بدءًا من االسبوع
املاضي ،مع كشف عدد من الالعبني السابقني
ومنهم دوليون شاركوا مع املنتخب اإلنكليزي،
بما تعرضوا له من قبل عدد من املدربني.
وتقوم  15دائرة للشرطة في اململكة املتحدة
بإجراء تحقيقات في هذه القضية التي تتصدر
عناوين الصحف البريطانية منذ حوالى
أسبوعني.

السلة اللبنانية

هومنتمن يعاني أمام اللويزة
لم تأت مباراة هومنتمن األولى ضمن
بطولة لبنان لكرة السلة سهلة على
الفريق الذي ّ
يعد منافسًا رئيسيًا على
اللقب ،إذ عانى هومنتمن قبل أن يفوز
ّ
مضيفه اللويزة ،23 - 17( 72 - 75
على
 )72 - 75 ،50 - 53 ،38 - 33على ملعب
املركزية في املرحلة األولى .فاللويزة
أحرج ضيفه كثيرًا حني تقدم عليه في
الشوط األول قبل أن ينجح هومنتمن في
قلب النتيجة في الربع الثالث.
ّ
وسجل العب هومنتمن كيفن غاالواي
«تريبل دوبل» مع  10نقاط و 11كرة
مرتدة و 10تمريرات حاسمة ،فيما
ّ
سجل دواين جاكسون  14نقطة .أما
أفضل مسجلي هومنتمن ،فكان فادي
الخطيب بعشرين نقطة ،كما ّ
سجل نديم
سعيد  11نقطة ،وهايك غيوكوتشيان
 12نقطة.
أما من جانب اللويزة ،فكان جيرون
جونسون األفضل بـ 27نقطة و 8كرات
مرتدة و 6تمريرات حاسمة ،كما ّ
سجل
ترافيس ماكغي  14نقطة ،وويندل لويس
 12وإيلي اسطفان .11
وتستكمل املرحلة اليوم بلقاء الحكمة
وميروبا عند الساعة  17.30على ملعب
غزير .من جهة أخرى ورغم رجحان
ّ
كفة املعركة في انتخابات االتحاد في
 15كانون األول ،ما زال هناك بعض
املساعي لتوافق .إذ صدر بيان عن أندية
هوبس وبيبلوس واملتحد أكدت فيه
أنها مع إيجاد تسوية في االنتخابات،
تجنبًا لحصول معركة قاسية لن تكون
نتائجها في مصلحة اللعبة.
وأشارت األندية الثالثة الى أنها في هذا
االطار تدعم مساعي رئيس اللجنة
ّ
للتوصل الى هذه
األوملبية جان همام
التسوية ،مؤكدة أن التسوية في بعض
األحيان تكون سيدة األحكام ،ومبدية
خشيتها من حصول معركة تؤدي الى
إنقسامات تنعكس سلبا على اللعبة
وأنديتها.
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ثقافة وناس

نجوم

دراما
الفني بين الداخل والخارج ،وضيق الفرص ،وانسداد األفق،
الوسط
وتشتت
سنوات،
منذ
المستعرة
الحرب
رغم
والمحسوبيات ودخول كم هائل من الدخالء على المهنة ،إال ّأن هناك حفنة من النجوم الشباب الذي ّ
تحدوا الظروف
وأثبتوا أنفسهم على الساحة التمثيلية

سوريا بخير ...من رحمها تخرج المواهب!
وسام كنعان
ال بــد مــن أن يمتلك املمثل مقومات
ّ
عـ ـ ّـدة ت ـخـ ّـولــه ص ـ ّع ــود س ــل ــم الـشـهــرة
والـ ـحـ ـض ــور املـ ـك ــث ــف .م ــن أه ـ ــم ه ــذه
امل ـ ـقـ ــومـ ــات حـ ــركـ ــة الـ ـجـ ـس ــد املـ ــرنـ ــة،
وان ـ ـس ـ ـج ـ ــام ـ ـه ـ ــا مـ ـ ـ ــع الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــة
وط ـب ـي ـع ـت ـهــا ،ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى خــامــة
الـ ـص ــوت امل ـت ـلــونــة ب ـح ـســب املــرح ـلــة
العمرية للدور ،والحضور الكارزمي
والقدرة على إبداع شخصية مركبة،
ان ـ ـطـ ــاقـ ــا م ـ ــن عـ ــوامل ـ ـهـ ــا ال ــداخـ ـلـ ـي ــة،
ووعـيـهــا وطــريـقــة إدراك ـه ــا للحياة،
ً
وص ـ ـ ـ ــوال إلـ ـ ــى ش ـك ـل ـه ــا الـ ـخ ــارج ــي،
ّ
وحالة التصرف وردات الفعل.
تـلــك امل ـقــومــات يمتلكها الـكـثـيــر من
خ ــري ـج ــي «امل ـع ـه ــد ال ـع ــال ــي لـلـفـنــون
امل ـس ــرح ـي ــة» ف ــي دمـ ـش ــق .املــؤس ـســة
األكاديمية الهامة ،عرفت عبر زمن
طويل أن تتحول إلى مصنع املمثلني
املرموقني .لم يجد كثير منهم أمثال
وسالفة
تيم حـســن ،وبــاســل خـيــاط،
ً
مـ ـعـ ـم ــار ،وقـ ـص ــي خ ــول ــي ص ـع ــوب ــة
ً
ك ـب ـي ــرة ف ــي ال ــوص ــول إلـ ــى ال ـش ـهــرة،
ب ـي ـن ـمــا صـ ـ ــارت ت ــواج ــه ال ـخــري ـجــن
الشباب مشاكل حقيقة تبدأ بالحرب
الدائرة في الشام ،وال تنتهي بالغالء
املعيشي ،واملحسوبيات ودخول كم
هــائــل مــن الــدخــاء على هــذه املهنة،
ال ـ ـتـ ــي اس ـت ـب ـي ـح ــت ك ـ ـحـ ــال غ ــال ـب ـي ــة
مفاصل الحياة في سوريا ،بذريعة
الفوضى الحاصلة بسبب الحرب.
مـ ـ ــع ذلـ ـ ـ ـ ــك ،هـ ـ ـن ـ ــاك بـ ـ ــن هـ ـ ـ ـ ــؤالء مــن
ي ـعــرف اق ـت ـنــاص ال ـفــرصــة املـنــاسـبــة
لـيـلـمــع نـجـمــه فــي زم ــن ق ـيــاســي ،من
ً
ب ـي ـن ـه ــم م ـ ـثـ ــا ج ـ ـفـ ــرا يـ ــونـ ــس ال ـت ــي
مل ـعــت ف ــي مـسـلـســل «الـ ـن ــدم» (حـســن
ســامــي يــوســف والـلـيــث حـجــو) وفي
«الـعـ ّـراب -نــادي الشرق» و «العراب-
تحت الـحــزام» (عــن الــروايــة والفيلم
ال ـش ـه ـي ــري ــن ـ إخـ ـ ـ ــراج ح ــات ــم ع ـل ــي).
أيـ ـض ــا ،بـ ــرز اسـ ــم أوي ـ ــس مـخـلــاتــي
فــي «نــص ي ــوم» (عــن أف ــام أجنبية ـ
إخـ ــراج ســامــر ال ـب ــرق ــاوي) .ورغ ــم أن
م ـشــاهــد «م ــاس ـت ــر» جـ ّـســدهــا أوي ــس
ك ـ ــان ـ ــت م ـ ـ ــأخ ـ ـ ــوذة ب ـت ـق ـن ـي ــة الـ ـق ــص
ّ
واللصق من السينما العاملية ،إال أن
الشاب برع في تجسيد دور «اللقيط
ال ـش ــري ــر» الـ ــذي ي ـع ــرف ك ـيــف تـحــاك
ضربات النصب الكبرى.
انـ ـ ـط ـ ــاق ـ ــا مـ ـ ــن كـ ـ ــل ذلـ ـ ـ ـ ــك ،ت ــوج ـه ــت
«األخ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــار» ب ـ ـم ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة أسـ ـئـ ـل ــة
للممثلني السوريني الشباب أنفسهم
حـ ـ ـ ــول املـ ـ ـش ـ ــاك ـ ــل اإلض ـ ــاف ـ ـي ـ ــة الـ ـت ــي
ي ــواج ـه ــون ـه ــا ف ــي سـ ـن ــوات ال ـح ــرب،
أثناء طريقهم نحو تكريس اسمهم
ف ــي مـهـنــة إب ــداع ـي ــة ،وحـ ــول ش ــروط
ً
امل ـعــادلــة الـتــي ت ـخـ ّـول مـمـثــا جــديـدًا
ســرقــة ّ
حصته مــن الـضــوء ،ولــو كان
يعمل مع ممثلني ذائعي الصيت.
بدأنا مع مجد فضة (خريج املعهد
عام  )2010الذي ّ
جسد العام املاضي
مجموعة بطوالت منها في مسلسل
«أح ـمــر» (كـتــابــة عـلــي وجـيــه ويــامــن
ال ـح ـج ـل ــي ،إخ ـ ـ ــراج وجـ ـ ــود س ـع ـيــد)،
و«بــا غمد» (كتابة بشار أبــو قورة
وع ـث ـمــان جـحــى وم ـ ّ
ـؤي ــد الـنــابـلـســي،
وإخراج فهد ميري) وإحدى ثالثيات
«مـ ــدرسـ ــة الـ ـح ــب» (نـ ـ ــور شـيـشـكـلــي
وم ــازن طــه ،وص ـفــوان نـعـمــو) .وهــذا
ال ـ ـ ـعـ ـ ــام ،أن ـ ـهـ ــى فـ ـض ــة تـ ـج ــربـ ـت ــه فــي
«هــواجــس عــابــرة» (تــألـيــف وإخ ــراج
مـ ـهـ ـن ــد قـ ـطـ ـي ــش) ويـ ـسـ ـتـ ـع ــد ل ـل ـعــب
م ــع فـ ــادي سـلـيــم ف ــي ال ـج ــزء  13من
«ب ـق ـع ــة ض ـ ـ ــوء» .ف ــي حــدي ـث ـنــا م ـعــه،
ّ
يقول فضة بــأن الـعـثــرات التي تقف
ف ــي ط ــري ــق امل ـم ـث ــل ال ـ ـشـ ــاب ،تـنـقـســم
إل ـ ــى شـ ـق ـ ّـن أول ـ ـهـ ــا مـ ـ ــادي «ن ـت ـي ـجــة

الـ ـظ ــرف الـ ـ ــذي ت ـع ـي ـشــه س ــوري ــا مــن
ت ـهــاو لــاق ـت ـصــاد امل ـح ـلــي ،وتــدهــور
وضع الليرة والغالء الفاحش ،صار
املمثل بحاجة ماسة إلــى العمل ألن
التمثيل مهنته الوحيدة التي غالبًا
م ــا ي ـع ـيــش م ــن ورائ ـ ـهـ ــا» .ويـضـيــف
ّ
فضة« :الجانب اآلخــر مهني يتعلق
بحجم الفرصة ،والرغبة في انتزاع
دور مهم يـتــرك أث ـرًا عند الجمهور،
ويـجـعـلــه اسـمــا مـكـ ّـرســا إل ــى حــد مــا.
وهـ ـ ــذا ي ـح ـت ــاج جـ ـهـ ـدًا ،إض ــاف ــة إل ــى
فرص تمنح من قائمني على توزيع
األدوار ومـ ـ ـ ــدى ق ــاب ـل ـت ـي ـه ــم ل ـط ــرح
أسـمــاء جــديــدة واقتناعهم بها ،إلى
ج ــان ــب أنـ ـن ــا ص ــرن ــا ن ــواج ــه يــوم ـيــا
ع ـشــرات األش ـخ ــاص الــذيــن يــريــدون
الشغل في التمثيل ،وبعضهم يأخذ
فرصًا ال يستحقها بدعوى العالقات
الشخصية».
وعــن الشروط التي يجب أن تتوافر
ف ــي امل ـم ـثــل ح ـتــى يـتـمـكــن م ــن جــذب
األنـ ـظ ــار ف ــي ح ــال ق ـ ّـدم ــت ل ــه ف ــرص،
ّ
ي ـع ــل ــق فـ ـض ــة« :األمـ ـ ـ ــر ره ـ ــن بـحـجــم
ال ـع ـم ــل ،وأه ـم ـي ـت ــه والـ ـقـ ـن ــوات ال ـتــي
ّ
ت ـب ـنــتــه ،إض ــاف ــة إلـ ــى س ــوي ــة ال ـ ــدور،
والطريقة التي يتعاطى فيها املمثل
مع دوره .هناك ممثلون قدموا أدوارًا
بأسلوب متهالك فنيًا ،لكن النتائج
كانت مدهشة لــدى الجمهور .وهذا
األخـ ـي ــر ظ ــاه ــرة ت ـس ـت ـحــق ال ــدراس ــة
املـسـتـمــرة ألنــك ال تـعــرف م ــاذا يحب
وكيف ومتى ،لكن في أماكن ثانية،
فإن النتائج تأتي على قدر االجتهاد
وال ـ ـب ـ ـحـ ــث وال ـ ـش ـ ـغـ ــف ب ـ ـمـ ــا ي ـق ــدم ــه
املمثل».
كــانــت املـمـثـلــة ال ـشــابــة ج ـفــرا يــونــس
واحــدة من نجمات الدراما السورية
الـعــام املــاضــي ،بعدما اجتهدت بما

يـكـفــي وأض ــاف ــت ب ـ ــأداء رص ــن ملسة
ده ـش ــة ع ـلــى شـكـلـهــا امل ـم ـي ــز .تقطع
جفرا يونس بروفات أحد العروض
امل ـس ــرح ـي ــة الـ ـت ــي ت ـجــري ـهــا لـتـحـكــي
لـنــا عــن املـشــاكــل ال ـتــي تــواجــه أبـنــاء
جيلها اليوم« :اختلف الزمن نتيجة
هجرة عــدد كبير مــن املختصني في
ال ـفــن ،ول ــم تـعــد هـنــاك فــرصــة كبيرة
ل ـل ـت ــواص ــل امل ـس ـت ـم ــر م ـع ـه ــم .وهـ ــذا
مــن س ــوء حــظ كــل مـمـثــل ش ــاب ،بــأن
أس ـ ـمـ ــاء ك ـث ـي ــرة م ـم ــن ّأس ـ ـسـ ــت ه ــذه

أويس مخلالتي ّ
تحول
ّ
بضربة معلم بعد الشخصية
نجمًا
ّ
التي جسدها في «نص يوم»
أنهى مجد فضة تجربته
في «هواجس عابرة» (تأليف
وإخراج مهند قطيش)
املـهـنــة ص ــارت خ ــارج الـبـلــد .إضــافــة
إل ــى ذل ــك ،ه ـنــاك مـشـكـلــة ف ــي طريقة
صـنــاعــة «الـكــاسـتـيـنــغ» ،إذ ال يكفي
أن ت ــرى ص ــورة عـلــى صفحة املمثل
ً
عـلــى الـفــايـسـبــوك م ـثــا ،وتـحـكــم أنــه
يـصـلــح لـ ـل ــدور ،أو «ب ـي ـن ـفــد» حسب
ال ـت ـع ـب ـيــر ال ـس ـل ـب ــي ال ـ ـ ـ ــدارج لـبـعــض
األدوار الصغيرة .أتمنى أن ّ
يكرس
«كاستينغ» احترافي حتى
تقليد بـ
ّ
يأخذ كل ذي حق نصيبه» .من جهة
ث ــان ـي ــة ،ت ـت ـقــاطــع ج ـف ــرا م ــع زمـيـلـهــا
مجد فضة فــي الـحــديــث عــن الظرف
االقتصادي الذي يرخي بظالله على
حـيــاة أي ممثل ش ــاب ،فـتـقــول« :فــي

كانت الممثلة الشابة جفرا يونس واحدة من نجمات الدراما السورية العام الماضي

س ــوري ــا ،هـنــاك غ ــاء معيشي قــاتــل،
مما يفرض عليك أن تظل فــي حالة
تأهب وسعي وراء الشغل .شخصيًا
لــدي رغبة حقيقية بــأن أق ـ ّـدم أشياء
م ـت ـم ـيــزة ع ـل ــى املـ ـس ــرح وال ـس ـي ـن ـمــا.
بــالـنـسـبــة إل ــى املـ ـس ــرح ،فــال ـتــواصــل
دائ ــم ،وأج ـ ّـرب تحقيق كــامــل شغفي
هنا ،لكن ال أعرف األبواب الصحيحة
الـتــي يـجــب أن أطــرقـهــا الشـتـغــل في
السينما التي أحلم ،وال أعــرف متى
يعقد «الكاستينغ» لألفالم العربية
امل ـه ـمــة .ع ـلــى ال ـع ـم ــوم ،أن ــت بـحــاجــة
لــاس ـت ـمــرار ف ــي ال ـع ـمــل تـلـفــزيــونـيــا،
وتأجيل أحالمك التي تحب الخوض
فيها بشوق أكبر» .لكن ملاذا السينما
ونحن نشهد تطورًا يصل إلى حدود
الثورة في عالم املسلسل التلفزيوني
الذي صار يصنع عامليًا بمواصفات
وم ـقــاي ـيــس وت ـق ـن ـيــة ت ـضــاهــي ال ـفــن
السابع؟ تــرد نجمة «الـنــدم»« :هناك
أشـيــاء مهمة تصنع باحترافية في
السينما ،لكنها قليلة نسبيًا ،وربما
يـكــون شغفنا بالسينما نــابـعــا من
تأثرنا البالغ في املرحلة الجامعية،
واملرجعية السينمائية لدى البحث
ّ
التعمق فــي أي فكرة أو مشروع.
أو
ح ـ ـتـ ــى ع ـ ـلـ ــى مـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــوى شـ ـخـ ـص ــي،
عندما كنت أشاهد األفــام القديمة،
والـسـيـنـمــا املـسـتـقـلــة ،ك ـنــت أتـلـ ّـمــس
كيف تصنع بجهد كبير وقــوي من
نـصــوص مـعـقــدة أو صـعـبــة ،ليكون
ك ــل شــريــط بـمـثــابــة ج ــزء م ــن تــاريــخ
ا ّمل ـك ــان ،وف ــرص ــة ل ـل ـتــوث ـيــق ....أعتقد
أنـ ـ ــه ك ـم ــا س ــاه ــم األدب ف ــي تـغـيـيــر
ح ـيــاة ش ـع ــوب ،ف ــإن الـسـيـنـمــا تملك
ه ــذه امل ـيــزة الــذهـبـيــة» .ت ـجـ ّـرب جفرا
الـتــواضــع قــدر اإلمـكــان كأنها ّ
تفوت
على نفسها نشوة النجاح خوفًا من

مأزق الغرور الباكر .تمرر بني جملة
ّ
وأخــرى أن «هناك ممثلني ممتازين
ّ
مــن زمــائــي ،لكن جــل مــا يحتاجون
إليه هو الحظ».
ع ـ ـلـ ــى ض ـ ـفـ ــة م ـ ـقـ ــاب ـ ـلـ ــة ،بـ ـ ـ ــدا أويـ ـ ــس
مـ ـخـ ـل ــات ــي كـ ـط ــائ ــر وح ـ ـيـ ــد ي ـج ـيــد
إمتاع مراقبيه وإن كانوا ّ
صيادين
محترفني ،بل يملؤهم شوقًا ملعرفة
ال ـج ـهــة ال ـت ــي ي ـهــاجــر إل ـي ـه ــا .رأي ـنــا
ذل ــك فــي تـجــربـتــه «ن ــص ي ــوم» الـتــي
ص ـن ـعــت ل ــه ش ـه ــرة ن ــاص ـع ــة .املـمـثــل
األشـقــر الــذي كــان يجيد منذ صباه
ّ
ف ـ ــن الـ ـتـ ـس ــك ــع ف ـ ــي ح ـ ــدائ ـ ــق دم ـش ــق
ّ
وح ــان ــات ـه ــا ،تـ ـح ــول ن ـج ـمــا بـضــربــة
ّ
واحـ ـ ــدة ه ــي ح ـقــا ض ــرب ــة م ـع ــل ــم .لــم
يـعـنــه أن يـجـ ّـســد مـشــاهــد مـســروقــة،
ولم تقع مقارنة ظاملة بينه وبني ويل
ً
سميث مثال الصاحب األصلي ألحد
املـشــاهــد املـهـمــة ،نتيجة استسهال
ال ـقــائ ـمــن ع ـلــى امل ـ ـشـ ــروع .ك ــذل ــك لــم
يهزمه ،أو يقلقه أنه يلعب أمام نجم
«الـكــاريــزمــا والـحـضــور» تيم حسن.
بـحـنـكــة ،ش ـ ّـد أوي ــس الـبـســاط نحوه
بـحــركــات مــدروســة ،وإي ـقــاع مــدوزن
بعناية ،وفهم عميق لطبيعة وحركة
ّ
والنصاب ،املتخرج
وصوت الشرير
م ـ ـ ــن م ـ ـ ــدرس ـ ـ ــة الـ ـ ـشـ ـ ـق ـ ــاء وامل ـ ــاج ـ ــئ
القاسية .هكذا ،صاغ مخلالتي دورًا
استثنائيًا من دون أن يكشف إال عن
ج ــزء بـسـيــط مــن مــواه ـبــه امل ـت ـعــددة،
ف ــال ـش ــاب ي ـغ ـنــي ويـ ـع ــزف وي ــرق ــص
وغالبًا ما ينتظره مستقبل متألق.
يـقـيــم مـخـلــاتــي حــال ـيــا ف ــي ب ـيــروت
هــربــا مــن سـعــار ال ـحــرب ،لــذا فاألفق
تبدو ضيقة أمامه قياسًا مع أبناء
جيله .في ّ
رده على أسئلتنا ،يقول:
«املـ ـ ـش ـ ــاك ـ ــل األس ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة ه ـ ــي ح ــال ــة
ال ـش ـتــات الـ ـس ــوري ،ل ـكــل م ــن اضـطــر
أن يسافر ،أو يتشرد بشكل قسري.
هذا السبب يعيق الحركة ،والوسط
ال ـف ـن ــي الـ ـ ـس ـ ــوري ص ـ ــار ع ـ ـبـ ــارة عــن
شتات وهو ما يخير قواه ،ويقلل من
فــرصــة ملـعــان األف ـكــار نتيجة تـبــادل
األفكار والجلسات واملشاريع» .أما
ع ــن اآلل ـي ــة ال ـت ــي يـمـكــن م ــن خــالـهــا
أن ي ـل ـمــع امل ـم ـث ــل ب ـت ـجــربــة واحـ ـ ــدة،
فيقول مخلالتي «ال وصفة سحرية
ل ـت ـح ـق ـيــق هـ ــذه الـ ـض ــرب ــة .ال ب ــد مــن
الصبر حتى تأتي الفرصة املناسبة،
وال بد من أن يبذل املمثل كل طاقاته
حـ ـت ــى ي ـ ـعـ ــود ب ـن ـت ـي ـج ــة ش ـخ ـص ـيــة،
ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى ال ـت ـكــاتــف وتـضــافــر
جهود جميع الفريق الفني .عندما
يرافقك فريق عمل جيد من ممثلني
إل ــى فــريــق إخ ــراج ــي وف ـن ـيــن ،فـهــذا
يمهد األرض ـيــة للنجاح ،باإلضافة
إلى توجيه كل اهتمام املمثل صوب
الدور الذي يقدمه خالل فترة زمنية
ال تتعدى بضعة شـهــور .بعد ذلــك،
يتوقف املــوضــوع على الـقـنــاة التي
ت ـعــرض وال ـج ـهــة اإلن ـت ــاج ـي ــة» .على
ضفة مــوازيــة ،يعيد املمثل السوري
الكالم ذاته عن أن املهنة هي مصدر
ً
رزقه ،وأن السفر القسري جعله مثال
يبحث عــن مـصــدر رزق ثــابــت بعيد
عـ ــن ال ـت ـم ـث ـي ــل ،وه ـ ــو مـ ــا ي ـس ـت ـنــزف
ال ـش ـخــص وي ـش ـتــت خـ ـي ــارات ــه .وعــن
آراء الـ ـ ـنـ ـ ـق ـ ــاد وإجـ ـ ـم ـ ــاعـ ـ ـه ـ ــم حـ ــول
ج ــودة م ــا ق ـ ّـدم ــه ،يـجـيــب مـخـلــاتــي:
«وضعني ذلــك أمــام ّمسؤولية أكبر
تـجــاه مــا قــدمـتــه ،لـكــنــه خـلــف نشوة
وشعورًا بالنجاح ربما يجعل املزاج
يتخطى خـيـبــات املــاضــي الـقــريــب».
وأخ ـي ـرًا يكشف املـمـثــل ال ـشــاب بأنه
في صدد التحضير لتجربة جديدة
بعد مطلع الـعــام الـجــديــد سيكشف
عـنـهــا عـنــدمــا يـصـبــح ال ــورق جــاهـزًا
بني يديه.
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ثقافة وناس
وقفة

رامي عياش
في مشهد من
«أمير الليل»

ّ
هل تخلت
منى طايع
عن نصرة المرأة؟
زينب حاوي
ملنى طايع ( )1962املمثلة ثم الكاتبة،
بصمة مختلفة في الدراما اللبنانية.
املار على سيرة طايع ،تستوقفه حتمًا
ّ
التمرد على
سيرتها الحافلة بأشكال
املـجـتـمــع ب ــدءًا م ــن عــائـلـتـهــا الـنــواتـيــة
ً
وصــوال إلى محيطها األوســع« .عصر
الـ ـح ــري ــم» (إي ـ ـلـ ــي .ف .ح ـب ـي ــب) الـ ــذي
ك ـت ـب ـتــه خ ـ ــال دراسـ ـتـ ـه ــا ال ـجــام ـع ـيــة،
جـ ّـســد قـصـتـهــا الــواق ـع ـيــة ف ــي العيش
ضمن مجتمع ذك ــوري ّ
يهمش امل ــرأة،
ويعطي الرجل هامشًا ال محدود في
التصرف والقرار .في هذا العمل الذي
عــرض قبل سـنــوات على شــاشــة ،lbci
نـجـحــت ن ــادي ــن ال ــراس ــي (دور لـيـلــى)
في تحدي تقاليد هذا املجتمع وكسر
أشكال التمييز بحقها ،وعيش تجارب
عاطفية راوحت بني الخيبة والنجاح،
كما هي حياة باقي النساء.
في أغلبية أنماط الكوميديا والدراما
الـ ـت ــي ق ــدم ـت ـه ــا طـ ــايـ ــع ،أص ـ ـ ـ ـ ّـرت عـلــى
إقـ ـح ــام ق ـض ـيــة امل ـ ـ ــرأة ون ـج ــاح ـه ــا فــي
تـخـطــي م ـع ــوق ــات امل ـج ـت ـمــع واملـحـيــط
والـخـيــارات الـقــاهــرة الـتــي تجبر على
ً
العيش فيها .مثال في «عشق النساء»
(إخراج فيليب أسمر) الذي عرض قبل
عــامــن عـلــى  ،lbciاسـتـطــاعــت بطلته
ورد الـخــال (شخصية غ ــادة) ،ومعها
مجموعة ممثالت ،التعبير عن حاالت
نـســائـيــة تــواجــه صــراعــاتـهــا الـخــاصــة

ومــواجـهــاتـهــا مــع املـحـيــط واملـجـتـمــع.
شخصية غادة التي قادت هذه القصة،
تمثل القابلة القانونية الـتــي عاشت
ظروفًا صعبة بسبب تعنيف زوجها
فريد (جـهــاد األن ــدري) ،وسلبها املــال
ال ــذي تـجـنـيــه لـيـقــامــر ب ــه .بـعــد مــوتــه،
ستنطلق غــادة في بناء حياة جديدة
واالنتصار على هذه الظروف القاهرة،
وتؤسس مستشفاها الـخــاص .مثلت
غ ــادة ،ص ــورة امل ــرأة الـتــي ال تستسلم
لواقعها بسهولة رغم املرارة واملأساة،
بـ ــل ت ـن ـت ـف ــض عـ ـلـ ـي ــه .مـ ــن خـ ـ ــال ه ــذه
ال ـش ـخ ـص ـي ــة ،أرادت ط ــاي ــع تـجـسـيــد
نـمــاذج كثيرة مــن الـنـســاء ،مــع حثهن
ع ـل ــى ع ـ ــدم االسـ ـتـ ـس ــام لـ ـل ــواق ــع .فــي
املقابل ،شكل دور نادين نجيم (أمل)،
ّالصورة املختلفة لغادة بل املناقضة:
إن ـه ــا امـ ــرأة خــاضـعــة لــزوج ـهــا ،تفعل
امل ـس ـت ـح ـيــل ل ــاح ـت ـف ــاظ ب ــه ول ـ ــو أراد
تركها والزواج بأخرى.
ب ـع ــد ت ـق ــدي ــم «عـ ـش ــق الـ ـنـ ـس ــاء» ال ــذي
ط ــاب ـق ــت ج ـم ــال ـي ــة ص ـ ــورت ـ ــه ،ال ـق ـصــة
وأجــواء هــا ،طــرح أخيرًا على الشاشة
نفسها مسلسل «أمير الليل» (إخراج
إيلي برباري ـ كتابة منى طايع) .هذه
ّ
املرة ،ذهبت البطولة إلى رامي عياش
كوجه جديد يخوض تجربة التمثيل
للمرة األول ــى .طبعًا ،جــاء إسناد هذا
الدور لعياش ،بهدف الترويج للعمل
والتسويق ،وهذا أمر ال تخفيه طايع.
تقمص ّ
هكذاّ ،
عياش شخصية األمير
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ّ
عمر فــي حقبة األربعينيات ،وركبت
طايع هذه الشخصية بعناية شديدة،
فإذا بنا أمام أمير شاب متزوج يملك
ث ـ ــروة وم ـك ــان ــة اج ـت ـمــاع ـيــة ،ومـتـعــدد
ال ـعــاقــات ال ـنـســائ ـيــة .مـ ــررت الـكــاتـبــة
ت ـبــري ـرًا ل ــه بــأنــه يـقـيــم ه ــذه الـعــاقــات

منعطفًا في
يشكل «أمير الليل» ّ
مسيرة الكاتبة التي ركزت على
نضاالت النساء في وجه المجتمع
ّ
(تسعى غالبًا النساء إليه) ألن زوجته
مــريـضــة .األم ـيــر عـمــر شخصية رجــل
يـحـيــد عــن بــاقــي شـخـصـيــات الــرجــال
ع ـن ــد ط ــاي ــع .ي ـت ـم ـتــع ب ـح ــس عـ ــال مــن
الوطنية ،ويسعى إلــى تحرير بــاده
م ــن االنـ ـت ــداب ال ـفــرن ـســي .وه ــو ـ على
الصعيد العاطفي ـ وإن أغرم بشقيقة

زوجته (فرح) ،فإنه سرعان ما يتوقف
عن عالقاته النسائية املتعددة ،ويبدأ
مشوار اإلخــاص لحبيبته كما نرى.
األمـ ـي ــر ع ـم ــر ه ــو ال ـش ـخ ـص ـيــة األبـ ــرز
فــي «أمـيــر الـلـيــل» ،ال ــذي أعطته طايع
البطولة املطلقة ،كاسرة ربما صورة
الـ ــرجـ ــل الـ ـت ــي دأب ـ ـ ــت ع ـل ــى تـفـكـيـكـهــا
وم ـعــال ـج ـت ـهــا درامـ ـ ـي ـ ــا ،وت ـص ــوي ــره ــا
بطريقة سائدة في مجتمعنا الشرقي،
وم ـن ـح ـتــه أي ـض ــا ال ـص ـف ــات ال ـح ـم ـيــدة
واألعذار والتبريرات ملجمل تصرفاته.
في مقابله ،تظهر فرح (داليدا خليل)
الفتاة الجميلة الجامعية التي أرادت
أن تضحي بـجــزء مــن حياتها كرمى
البنة شقيقتها املتوفاة لتعتني بها
ع ـبــر ال ـ ـ ــزواج ب ــاألم ـي ــر .رب ـم ــا ق ـلــة من
املـشــاهــديــن ،انتبهت إلــى الشخصية
الـ ـت ــي ت ـم ـث ـل ـهــا دال ـ ـيـ ــا خ ـل ـي ــل ،بـحــس
تـ ـم ـ ّـرده ــا ون ــزع ـت ـه ــا ال ـت ـح ــرري ــة غـيــر
املكتملة للمرأة في تلك الفترة .رأينا

«فـ ــرح» تـقــف فــي مـحـطــات كـثـيــرة في
وج ــه عـيــاش وتـكـســر قــرارتــه الـتــي لم
يـعـتــد م ــرة ف ــي حـيــاتــه عـلــى الـتــراجــع
عـنـهــا ،أو أن يـقــف شـخــص ويــواجـهــه
بـهــذا الـكـبــريــاء والـتـحــدي ،لتعود في
نهاية املطاف وتخمد هذه «الثورة»،
عندما يدق الحب بابها وتغرم به.
مـ ــع ذل ـ ـ ــك ،ط ـغ ــت ش ـخ ـص ـيــة ع ـ ّـي ــاش
ع ـلــى هـ ــذا ال ـع ـم ــل ،وإن ف ـشــل األخ ـيــر
فــي تــأديـتــه ،بشكل يليق بـهــذا ال ــدور
بفعل غياب الكثير من قواعد التمثيل
الـ ـب ــديـ ـهـ ـي ــة ،الـ ـت ــي بـ ـ ــدت م ـع ـط ـلــة فــي
ّ
املسلسل .رغم هذا الفشل ،إال أن «أمير
الليل» يمكن ّ
عده ضمن قفزة مختلفة
لطايع في عالم الدراما .الكاتبة التي
خصصت جــل أعمالها لنصرة املــرأة
واألخـ ـ ـ ـ ــذ بـ ـي ــده ــا ك ـ ــي ت ـن ـت ـص ــر ع ـلــى
واق ـع ـه ــا ،وتـظـهـيــر ع ـ ــورات املـجـتـمــع،
رأيـنــاهــا الـيــوم تتجه نحو خــط آخــر،
ح ـي ــث امل ـ ـ ــرأة ال ـب ـط ـلــة ت ـ ـتـ ــوارى خـلــف
ُ
شـخـصـيــة رجـ ــل قـ ـ ـ ّـدم ب ـش ـكــل م ـغــايــر،
بـ ـص ــورة م ـن ـق ـحــة و«نـ ـظـ ـيـ ـف ــة» ...فـهــل
س ـي ـكــون «أمـ ـي ــر ال ـل ـي ــل» ع ـت ـبــة طــايــع
ال ـج ــدي ــدة ل ـب ــدء مـ ـش ــوار س ـ ــردي آخــر
مـغــايــر لخطها الـنـســوي ال ــذي عرفت
فيه؟
* «أمير الليل» :من األحد إلى األربعاء
بعد نشرة األخبار على  lbciوldc

رصد

ّ
مالك مكتبي مترفعًا عن اإلثارة الوعي والعلم حصن القاصرات
نادين كنعان
ّأول مــن أم ــس ،وفيما كــان تـ ّـمــام بليق
ّ
ي ـت ـخــطــى ك ــل حـ ـ ــدود ال ـس ـخ ــاف ــة عـلــى
«الـجــديــد» فــي حلقة «بــا تشفير» مع
ضيفته الـفـنــانــة اللبنانية ميكاييال،
ك ـ ــان م ــال ــك م ـك ـت ـبــي ي ـف ـت ــح ع ـب ــر lbci
م ـل ـف ــا حـ ـس ــاس ــا ومـ ـلـ ـح ــا .ت ــزامـ ـن ــا مــع
ال ـح ـم ــات الـ ـت ــي ت ـق ــوده ــا مــؤس ـســات
املجتمع املــدنــي والـهــادفــة إلــى تحديد
ال ـســن األدنـ ــى ل ـل ــزواج ورف ـع ــه إل ــى 18
عامًا ،إضافة إلــى إلغاء املــادة  522من
قانون العقوبات اللبناني التي تعفي
املغتصب مــن املــاحـقـ ُـة القانونية في
حال تـ ّ
ّ
ضحيته ،خصصت أحدث
ـزوج
ح ـل ـق ــات «أح ـ ـمـ ــر ب ــال ـخ ــط ال ـع ــري ــض»
( )21:40لزواج القاصرات ،تحت عنوان
«#الزم_ترجع_طفولنت».
أه ـم ـيــة ال ـح ـل ـقــة ال ت ـك ـمــن ف ــي اخ ـت ـيــار
املـ ــوضـ ــوع ،ف ـه ــذا ال ـب ــرن ــام ــج ت ـحــدي ـدًا
كــان سـ ّـبــاقــا فــي خــوض هــذه القضية،
وخ ـص ــص ل ـهــا ف ــي امل ــاض ــي أك ـث ــر من
حلقة أظـهــرت حــاالت قــد يصعب على
ال ـب ـعــض ت ـخـ ّـيــل م ـج ـ ّـرد وج ــوده ــا .ما
ً
ّ
يميز الحلقة فعال هو زاوية املعالجة،
إذ ج ــرى الـتــركـيــز عـلــى مـســألــة «طــاق
ال ـقــاصــرات» وأهـمـيــة التعليم .بــأدائــه
ال ـ ـهـ ــادئ وال ـب ـع ـي ــد ع ــن اإلث ـ ـ ـ ــارة ال ـتــي
ّ
املحلية ،استقبل
تخيم على الشاشات ُ
م ـك ـت ـب ــي ثـ ـ ــاث فـ ـتـ ـي ــات أرغـ ـ ـم ـ ــن عـلــى
الــزواج املبكر وهــن لم يتجاوزن ال ـ 13
عــامــا« .ي ـســرا» ( 15عــامــا)ّ ،أم لولدين
أصغرهما ال يزيد عمره عــن ّأي ــام12 .

ُعــامــا وسـتــة أش ـهــر ،ك ــان عـمــرهــا حني
تعرفه
أجبرت على الزواج من شاب ال
ّ
ّ
يـبـلــغ  24ع ــام ــا ،ألن «ه ـ ــذه ه ــي ســنــة
ال ـح ـيــاة ،وهـيــك عــادات ـنــا وتـقــالـيــدنــا».
هذا ما قالته لها ّأمها محاولة إقناعها
بالعريس ،كما أخبرتها ّ
عما يحصل
في «الليلة األولــى» .رغم خوفهما من
مارس الثنائي الجنس
هذه الخطوةّ ،
في هذه الليلة «ألنهم قالوا لنا هذا ما
يجب أن يحدث» .الخطر رافق «يسرا»
في حملها ،إذ عانت في الوالدة األولى
ـاوز في
م ــن نــزيــف ح ــاد ،قـبــل أن ت ـت ـجـ ّ
امل ـ ّـرة الثانية شهرها ّ التاسع «ألنـنــي
ال أن ــا وال وال ــدت ــي كــنــا ن ـعــرف إج ــراء
الحسابات الــازمــة» .رفـضــت «يـســرا»
ّ
ـت مع
تـقــبــل ابـنـتـهــا الـبـكــر ال ـتــي «بـقـيـ ّ
وال ــدت ــي أرب ـعــة أش ـهــر .شـعــرت بــأنـنــي
صغيرة جدًا على هذه املسؤولية .كنت
ً
أغار منها عندما أرى الجميع مشغوال
ب ـهــا .فــأنــا بـحــاجــة إل ــى ه ــذا االهـتـمــام
والـ ــدالل»! فــي عيني هــذه الـفـتــاة التي
كـبــرت قـبــل أوان ـه ــا الـكـثـيــر مــن الـحــزن
ال ـ ــذي ال تـ ّسـتـطـيــع ال ـت ـع ـب ـيــر ع ـن ــه إال
بالتأكيد أنها ستحرص على أال ُيحرم
ولداها من التعليم ،وأال ّ
يتزوجا باكرًا.
«يـ ـس ــرا» ل ــم تـ ـب ـ ِـك ،ل ـكــن «ش ـي ـم ــاء» لم
تستطع إخفاء مشاعرها ،وهــي التي
ح ــازت لـقــب «مـطـلـقــة» فــي ســن الـ ـ .13
ال ـص ـب ـيــة ال ـت ــي ت ـح ـلــم ف ــي أن تصبح
ممرضة ّ
زوجت إلى ابن ّ
ّ
عمتها «الذي
ال أطيقه وسبق أن حضرت زفافه يوم
كنت في السابعة»ّ .
تحملت «شيماء»
م ـســؤول ـيــة «املـ ـن ــزل وال ـ ـ ــزوج وول ــدي ــه

م ـ ّـن زواجـ ــه ال ـس ــاب ــق» .تـصــف نفسها
بأنها «طفلة في جسد امــرأة» ،لتعود
وتحاول مواساة نفسها بالقول« :ما
ّ
حسيتها صعبة ...بس يعني ّولد عم
بـ ّ
ـرب ــي ولـ ــد .طـلـبــت ال ـط ــاق ألنـ ــه كــان
يخترع املشاكل ،فقلت له ال أريدك».
كــذلــك األمـ ــر بــالـنـسـبــة إل ــى «عــائـشــة»
ال ـ ـتـ ــي انـ ـفـ ـصـ ـل ــت عـ ـ ــن زوج ـ ـ ـهـ ـ ــا ب ـ ّعــد
أربـعــة أشـهــر مــن «كـتــب الـكـتــاب» ألنــه

كادت «يسرا» تفقد
حياتها أثناء الوالدة ولم
ّ
تتقبل ابنتها البكر

«شيماء»
و«عائشة»
أثناء تصوير
الحلقة

خــانـهــا» ،فــالــرجــل يـخــون عـنــدمــا «ال
« ّ
تنفذ املرأة طلباته وال تدلله» .حرصت
اللعب
الفتاة
على تأكيد رغبتها في ّ
وعدم ّ
تحمل املسؤولية ،موضحة أنها
تحلم في أن تصبح طبيبة أو ّ
مدرسة.
«ن ـه ــى» وال ـ ــدة «ش ـي ـم ــاء» ،و«ي ـحـيــى»
والـ ــد «ع ــائ ـش ــة» ،كــانــا ف ــي االس ـتــديــو
أيضًا .األم ّ
تحدثت عن العادات وكالم
ّ
ال ـ ـنـ ــاس وأن م ـص ـي ــر الـ ـفـ ـت ــاة «م ـن ــزل
ّ
تعلمت .بدت املرأة
زوجها» حتى ولو
نجح
ـد
ـ
ق
و
ـه،
ـ
ل
ـو
ـ
ق
ـ
ت
ـا
غـيــر مـقـتـنـعــة بـمـ
ّ
مــالــك ف ــي إظ ـه ــار ذل ــك ونــدم ـهــا ألنـهــا
ُ
ّ
مصور،
لم تكمل تعليمها .في تقرير
شــاهــدنــا «شـيـمــاء» تـعــود إلــى مقاعد
الـ ــدراسـ ــة ،بـيـنـمــا ح ـصــل مـكـتـبــي من

والـ ــد «عــائ ـشــة» عـلــى وع ــد بــالـسـمــاح
لها بــإكـمــال تعليمها .هـنــا ،لــم يرض
مـ ـق ـ ّـدم الـ ـب ــرام ــج ال ـل ـب ـنــانــي أن ت ـكــون
نـهــايــة ال ـقـ ّـصــة «س ـع ـيــدة وكـلـيـشـيــه»،
ّ
فتوجه إلــى الــرجــل ّ بالقول« :لــم تقبل
ّ
ألنــك مقتنع ،بــل ألنـنــي أنــا مــن طلبت
وال ـ ـن ـ ــاس ش ـ ــاه ـ ــدون عـ ـلـ ـي ــك» .وق ـب ــل
االنتقال إلــى «بـيــار» الــذي بقي لفترة
طويلة يمتنع عــن إرس ــال أوالده إلى
املـ ــدرسـ ــة «خ ــوف ــا ع ـل ـي ـه ــم» ،بـ ــرز رأي
مـهــم للمعالجة النفسية فــي منظمة
«أبـعــاد» راغ ــدة غملوش التي شــددت
عـ ـل ــى ض ـ ـ ـ ــرورة ت ــوعـ ـي ــة امل ـج ـت ـم ـعــات
على مخاطر تــزويــج الفتيات وآث ــاره
ال ـس ـل ـب ـيــة ع ـل ــى ص ـح ـت ـهــن ال ـج ـســديــة
ج ـت ـم ــاع ــي،
وال ـن ـف ـس ـي ــة وواقـ ـعـ ـه ــن اال ّ
معتبرة التغيير صعبًا ،لكنه مرتبط
بـ ـشـ ـك ــل وثـ ـ ـي ـ ــق ب ـ ــرف ـ ــع سـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ــزواج
وإلزامية التعليم معًا.
في هذه الحلقة املؤثرة التي ّ
عرت جزءًا
ال ُيستهان به من مجتمعاتنا العربية
الـغــارقــة فــي الجهل والفقر والـعــادات
والتقاليد البالية التي ّ
تهمش املــرأة
وتنتهك حـيــاتـهــا ،ابـتـعــد مكتبي عن
االسـتـعــراض مرتديًا ثــوب اإلنسانية
وال ــوع ــي .م ــن ال ــواض ــح أن اإلع ــام ــي
ال ـل ـب ـن ــان ــي فـ ــي املـ ــوسـ ــم الـ ـج ــدي ــد مــن
برنامجه املستمر منذ أكثر من عشر
سنوات يسلك طريقًا ّ
يقربه من املهنية
ويبعده عن «املوضة التلفزيونية».
* «أح ـم ــر بــالـخــط ال ـع ــري ــض» :ك ــل أرب ـع ــاء ـ
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وثائقي على «الميادين» الحمرا بلسان أهلها

زينب حاوي
عبر خمسني دقيقة ،تأخذنا التشكيلية
والكاتبة اللبنانية سهى صباغ في رحلة
ال ــى شـ ــارع ال ـح ـم ــرا .ب ـفــاشــات ســريـعــة
واق ـت ـض ــاب ف ــي ال ـل ـغــة وال ـ ـشـ ــرح ،مـقــابــل
إسـهــاب فــي لغة الـصــورة ،تضع وثائقي
«ب ـشــارع الـحـمــرا» (رؤي ــة وإخ ــراج سهى
صباغ ـ إنتاج «امليادين») ،ليختصر نبض
مدينة بأكملها بوجوهها الثقافية والفنية
ّ
وال ـش ـع ـب ـيــة« .م ــن م ــن ــا ال ي ـع ــرف ش ــارع
ال ـح ـمــرا» س ــؤال تـطــرحــه ص ـبــاغ ،لتكون
الشارع كل
اإلجابة أوسع باحتضان هذا
ً ّ
أشـكــال الـتـنــوع ،واخـتـصــاره دينامية قل
نظيرها في لبنان حتى في عز سنوات
الحرب .عبر عملها الوثائقي الثالث بعد
«الــريـشــة تحكي ال ـحــروب» (إخ ــراج بالل

دارين حوماني
ّ
توقع «مقامات الخيبة»
في سياق فعاليات الدورة الستني
من «معرض بيروت العربي
الدولي للكتاب» الذي انطلق أمس
الخميس ،تدعو «دار النهضة
العربية» اليوم إلى احتفال توقيع
كتاب «مقامات الخيبة» لدارين
حوماني (الصورة) .في ديوان
الشاعرة والكاتبة اللبنانية الرابع،
شذرات من الوجدانيات والسيرة
الذاتية والحب ،إضافة إلى مساحة
كبيرة للحديث عن واقع املرأة
«املأساوي» في مجتمعاتنا ،وفق
ما تؤكد حوماني في اتصال مع
«األخبار».
توقيع ديوان «مقامات الخيبة» :اليوم ـ
ً
مساء
بني الساعة السادسة والثامنة
ـ جناح «دار النهضة العربية» في
«معرض بيروت العربي الدولي للكتاب»
(مركز «بيال» للمعارض) .لالستعالم:
01/351847

خ ــري ــس) الـ ــذي ع ــرض عـلــى «ال ـجــزيــرة»
الـعــام املــاضــي ،وس ــرد سـيــرة التشكيلي
رفيق شــرف ،حاولت صباغ رسم نبض
هذا الشارع البيروتي من منظارها الفني
التشكيلي ،كونها جزءًا منه ،واستلهمت
الكثير من قصصه وحكاياه في لوحاتها
ومعارضها الفنية املتعددة.
تصف صباغ فــي حديث مــع «األخـبــار»،
ه ـ ــذا ال ـ ـش ـ ــارع ب ـ ــ«املـ ــدي ـ ـنـ ــة املـ ـصـ ـغ ــرة»،
و«ال ـن ـمــوذج ـيــة» .ش ــارع «م ـثــالــي» تلتقي
ف ـي ــه ك ــل املـ ـك ــون ــات ال ـطــائ ـف ـيــة وال ـف ـئ ــات
االجتماعية املختلفة ،والـثـقــافــات أيضًا،
بـمـشـهــديــة ت ـنــاهــض م ــا نـ ــراه ف ــي ال ــدول
العربية ،من صراعات طائفية وعنصرية.
تنتقي ص ـبــاغ بـعـضــا مــن ال ــوج ــوه التي
طبعت هــذا الـشــارع وأسهمت فــي منحه
بـعــده الـثـقــافــي والـفـنــي وحـتــى الشعبي.

تدور الكاميرا لتستصرح الفنانة نضال
األشقر ،وناشر «السفير» طالل سلمان،
والفنان سامي حــواط ،واملوسيقي ربيع
الزهر ،والزميل جمال جبران ،الى جانب
محمود عيتاني الــذي سيروي تاريخية
ه ــذا ال ـش ــارع ويــوم ـيــاتــه .كـمــا ّ ستقصد
عــدســة الـكــامـيــرا معظم امل ـحــال الثقافية
والـحــرفـيــة فــي ه ــذا ال ـشــارع لتستخلص
ص ـ ّـب ــاغ مـشـهــديــة ت ـس ــاوي ف ــي الخلفية
الثقافية بني الوجوه التي تتعاطى مباشرة
بالشأن الثقافي ،وبني الباعة والحرفيني.
بعيدًا عن التنظير واإلسهاب في شرح
ما كان عليه شارع الحمرا في املاضي
ومآله اليوم ،وتأثير ذلك على الحركتني
الثقافية والفنية ،تختصر صباغ هذه
السردية من دون أن يكون لها تسلسل
زمـنــي فــي الـشــريــط .تحكي عنها على
لسان رواد الشارع وسكانه ،بلغة تعلي
شــأن ال ـصــورة واملــوسـيـقــى ،والـعـبــارات
املؤثرة ،على حساب املطوالت وما دأب
ص ـنــاع الــوثــائ ـق ـيــات ع ـلــى فـعـلــه ضمن
«كالسيكيات» هذه الصناعة .تخرج من
املحدودية املكانية للشارع الــذي يضم
جنسيات متعددة ال تنفك أن ّ
تعبر عن
تآلفها مــع ش ــارع الـحـمــرا« ،مــا بتحس
حالك غــريــب» ...عبارة رددهــا عــدد من
املستصرحني األجانب.
عـبــر «ب ـش ــارع ال ـح ـمــرا» ،ت ـصـ ّـر الفنانة
اللبنانية على إيراد البساطة في تقديم
هــذا الشريط ،ليصل الــى كــل الـنــاس ،ال
إلــى املهتمني واملختصني فقط .تحاول
اخـ ـتـ ـص ــار ح ـق ـب ــات زم ـن ـي ــة بـتـكـثـيــف
وسـ ــرعـ ــة الف ـ ـتـ ــن .ت ـق ــف ع ـل ــى أع ـت ــاب
شــارع الحمرا الـيــوم ،وعلى شخوصه،
وت ـ ـس ـ ـتـ ــرجـ ــع ن ــوسـ ـت ــالـ ـجـ ـي ــا مـ ـض ــت،
ّ
وتحوالت اجتماعية وثقافية مرت عليه.
«بشارع الحمرا» غدًا 21:00
على «امليادين»

نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة

َ ُ
«سلمى» وأترابها

ُ
َ
لكثير من الحاملني:
يحدث
ذات يوم ،مثلما
ٍ
ُ
َه َـو ُ
وقعت
سماء الخليق ِة ،و...
يت ِمن أعلى نقط ٍة في
ِ
ْ
سقف غيمة.
على
ِ
ُ
ُ
ُ
ِّ
ٌ
ُ
(لسبب ال يدركه أحد ،وال يصدقه أحد):
ومع ذلك
ٍ
ّ
تتحطم عظامي ...ولم أمتْ.
لم
..
بطبيع ِة الحال
ً
زغب الفراشات،
لم تكن عظامي مغزولة من ِ
ٌ
ٌ
َ
ألزعم أنني كائن معمول
وال كان جسمي خفيفًا...
ِمن الريش.
َ
ُّ
ّ
غيوم
جميع
في
كما
،
الغيمة
أن
األمر
في
ما
كل
ِ
ِ
ِ
ْ
ً
املنامات ،كانت رحيمة وعادلة...؛
َ
وفي قلبيَ ،
كان َي ُ
رجاء ال َي ُ
ٌ
خيب وال ُيخ َّـيب:
سطع
َ
«إلهي (يا َمن َ
أنت إلهي!) أ ْبـ ِقني ّ
حيًا!
ٌ َ
ّ
َ ٌ
ستحق..؛
ليس ألنني ط ّماع ،وخائف ،وأ ِ
ْ
بل ،فقط،
ّ
العالم الحزين،
موضع ما ِمن هذا
ألن ،في
ِ
ٍ
ُ
ضعفاء يحتاجون إلى ّ
َ
محبتي».
أناسًا
.. .. ..
ألجل هذا َن َـجوتُ.
ِ
َ
ألجل «هؤالء» نجوت.
َ ِ
ُ
ُ
نجوت ،وال أزال ناجيًا.
ُ
ُ
نجوت وال أزال
ُ
ُ
وأحلم ...وأنجو.
أقع،
2016/10/6

