الثالثاء  17أيلــول 2013

 32صفحة

العدد  2106السنة الثامنة

 1000ليرة

mardi 17 septembre 2013 n o 2106 8ème année

منع الدرك من قمع مخالفات البناء :استعادة لتجربة ]2[ 2007

ال فصل سابعًا في سوريا

[]6

الحدث

2014

نصف سكان لبنان
 ...سوريون!

هوس
عن
ٍ
عالمي اسمه
دوري أبطال أوروبا
30

14

[ 12ـ ]13

بعد  31عامًا على الجريمة:
الحكم االثنني في قضية
حشيشو ـ القوات اللبنانية

16

الدورة الثانية من امللتقى
تنطلق اليوم :شباب «مشكال»
ّ
يحتلون املدينة

19
ّ
يمثل النازحون السوريون إلى لبنان أداة للشحاذة اللبنانية (أرشيف ـــ مروان بو حيدر)

حملة إعالنية ضخمة:
نجوم لبنان استمرأوا الرقص
على mtv

22

التحول إلى منطقة خضراء:
هكذا تقتل الـ  USAIDبذور
املقاومة الشعبية لفلسطني

24

فهمي في موسكو ومبارك
يصف بن جاسم بالدلدول
وقطر بامللعونة

 2سياسة

الثالثاء  17أيلول  2013العدد 2106

المشهد السياسي

الدرك ممنوعون من قمع مخالفات
أصدر املدير العام لقوى األمن الداخلي قرارًا
منع بموجبه قطعات األمن الداخلي من التدخل لقمع
ً
ابتداء من  25أيلول الجاري .قرار
مخالفات البناء،
ّ
ّ
يعزز سلطة البلديات ،لكنه يشرع باب املخالفات
على مصراعيه
ف ��ي ظ ��ل ال � �ف� ��راغ امل �س �ي �ط��ر ع �ل��ى م�ع�ظ��م
م��ؤس �س��ات ال ��دول ��ة ،وم ��ع ب� ��روز ظ��اه��رة
األمن الذاتي في الكثير من املناطق ،ورغم
الحاجة لظل ال�ق��ان��ون ف��ي ال�ب�لاد ،ق��ررت
امل��دي��ري��ة ال �ع��ام��ة ل �ق��وى األم ��ن ال��داخ�ل��ي
ال �ت �خ �ل��ي ع ��ن واح� � ��دة م ��ن امل �س��ؤول �ي��ات
ال�ت��ي ك��ان��ت ت�ت��واله��ا م�ن��ذ س �ن��وات .فقد
علمت «األخ �ب��ار» أن امل��دي��ر ال�ع��ام لقوى
األمن الداخلي بالوكالة ،العميد إبراهيم
بصبوص ،أص��در قبل أي��ام مذكرة جرى
تعميمها على كافة قطعات املديرية ،قرر
ّ
فيها كف يد األمن الداخلي عن التعامل
م ��ع ك ��ل م ��ا ل ��ه ص �ل��ة ب �م �خ��ال �ف��ات ال�ب�ن��اء
ع �ل��ى األم �ل��اك ال �خ��اص��ة ،اب� �ت � ً
�داء م ��ن 25
أيلول الجاري .وبحسب مصادر أمنية،
ت�ع�ن��ي ه ��ذه امل ��ذك ��رة أن ق �م��ع م�خ��ال�ف��ات
ال�ب�ن��اء ب��ات مرتبطًا باملجالس البلدية
وات �ح��ادات البلديات والسلطة اإلداري ��ة
املمثلة باملحافظني والقائمقامني ،حيث
ال وج��ود للبلديات .ولهذه السلطة حق
االستعانة بالقوى األمنية متى وجدت
حاجة لذلك.
م� �س ��ؤول ��ون أم �ن �ي��ون ع �ل �ق��وا ع �ل��ى ه��ذه
املذكرة بالقول إن لها أكثر من أثر أيجابي
وس�ل�ب��ي ف��ي آن واح� ��د؛ ف�ه��ي م��ن ج��ان��ب
ت �ع��زز س�ل�ط��ة ال �ب �ل��دي��ات ،ع�ل�م��ًا ب ��أن قمع
ً
مخالفات البناء ليس أص�لا من مهمات
ال �ق��وى األم�ن�ي��ة .ل�ك��ن ح�ص��ر ه��ذه املهمة
ب�ي��د امل �ج��ال��س ال �ب �ل��دي��ة ،س �ي��ؤدي حتمًا
إل��ى ان�ت�ش��ار ظ��اه��رة مخالفات القوانني
في البناء ،كما جرى عام  .2007فمعظم
البلديات ،وخاصة خ��ارج امل��دن الكبرى،
تفتقر إل��ى القدرة التنفيذية التي تتيح
ً
لها قمع املخالفات ،فضال عن الحسابات
العائلية والسياسية ال�ت��ي تحكم عمل
معظم رؤساء البلديات ،وتفرض عليهم
ّ
ّ
غ � ��ض ال �ن �ظ ��ر ع� ��ن امل� �خ ��ال� �ف ��ات .وت ��ذك ��ر
امل � �ص� ��ادر ب �ت �ج��رب��ة ع� ��ام  ،2007ع�ن��دم��ا
ص ��درت م��ذك��رة م�ش��اب�ه��ة ،ب �ه��دف إم ��رار
ع��دد م��ن امل�خ��ال�ف��ات ف��ي م�ن��اط��ق معينة،
لكن مفعولها ُشمل األراض��ي اللبنانية
ك��اف��ة .وعندما ألغيت امل��ذك��رة ،ك��ان قمع
امل �خ��ال �ف��ات أك �ب��ر م ��ن ق � ��درة ق� ��وى األم ��ن
الداخلي على العمل.
كذلك أشارت مصادر أمنية إلى أن مذكرة
بصبوص ستحرم معظم آمري الفصائل
والسرايا وقادة املناطق ورؤساء املخافر
الرشى التي ك��ان يتقاضاها ج��زء منهم
إلمرار مخالفات البناء.
من جهته ،أكد وزير الداخلية والبلديات
م � ��روان ش��رب��ل ل� �ـ«األخ� �ب ��ار» أن� ��ه «ل�ي��س
م��ن صالحيات ق��وى األم��ن ال��داخ�ل��ي في
األساس متابعة موضوع رخص البناء،
لكننا ساعدنا البلديات ،واآلن من واجب
ك ��ل م� �س ��ؤول أن ي�ت�ح�م��ل م �س��ؤول �ي �ت��ه».
وأشار شربل إلى أن «قوى األمن الداخلي
ت�ت��دخ��ل ف��ي ح ��ال ال �ت �ع��دي ع�ل��ى األم�ل�اك
العامة أو إذا تلقت شكاوى من مواطنني،
أو ب�ن� ً
�اء على طلب م��ن البلديات ،فليقم
رؤس��اء البلديات بعملهم وك��ل تقصير
أو ٍّ
تعد يحملون هم مسؤوليته» .وتابع
ش��رب��ل« :م��ا ب�ق��ى ت��زب��ط .ك��ل ي��وم ت� ّ�ردن��ي
ش� �ك ��اوى :ف �ل�ان ف ��ي ق ��وى األم � ��ن ط��ن��ش،
وف�لان ف��ي ق��وى األم��ن ق� َ�ب��ض ،وف�لان في
ق ��وى األم ��ن ل��م ي�ت �ح��رك ،خ�ل��ي ك��ل واح��د
يعرف شغلو ،العسكر مش مهندسني».
مبادرة بري
س �ي��اس �ي��ًا ،واص� ��ل وف ��د ك�ت�ل��ة «ال�ت�ن�م�ي��ة
والتحرير» جولته على الكتل النيابية

ل�ش��رح م �ب��ادرة رئ�ي��س املجلس النيابي
ن �ب �ي��ه ب� ��ري ل �ل �ح ��وار ،ف � ��زار ال ��وف ��د ال ��ذي
ض��م ال �ن��واب :ميشال م��وس��ى ،علي بزي
وي��اس�ي�ن ج��اب��ر ،رئ �ي��س ك�ت�ل��ة املستقبل
النيابية ف��ؤاد السنيورة ،بحضور عدد
م��ن أع�ض��اء الكتلة .وفيما اكتفى الوفد
ب��اإلش��ارة إل��ى أن «اﻷج ��واء ج �ي��دة» ،قال
ال� �ن ��ائ ��ب س �م �ي��ر ال� �ج� �س ��ر ف� ��ي ت �ص��ري��ح
إن «ال �ل �ق��اء ك ��ان ج �ي �دًا وس � ��اده ج � ّ�و من
ال� �ص ��راح ��ة وامل� �س ��ؤول� �ي ��ة .ات �ف �ق �ن��ا ع�ل��ى
مواصلة التواصل ،وشددنا على مسألة
الحوار في املواضيع التي هي في أصل
ط ��اول ��ة ال� � �ح � ��وار ،أي ال � �س�ل��اح ،وأي �ض��ًا
موضوع التدخل في سوريا».
وال �ت �ق��ى ال��وف��د رئ �ي��س ت�ك�ت��ل «ال�ت�غ�ي�ي��ر

«جمول»
ذكرى ّ

واإلصالح» النائب ميشال عون .وذكرت
قناة ال�ـ« »NBNأن عون أيد مبادرة بري
من دون إبداء أي تحفظات.
ف ��ي غ �ض��ون ذل� ��ك ،ن �ق��ل رئ �ي��س امل�ج�ل��س
ال �ع��ام امل ��ارون ��ي ال ��وزي ��ر ال �س��اب��ق ودي��ع
ال � �خ ��ازن ع ��ن ب� ��ري ب �ع��د ل �ق��ائ��ه ف ��ي ع�ين
ال �ت �ي �ن� ً�ة ،أن «ال� �ح ��ل ال ي �م �ك��ن أن ي �ك��ون
م�ج�ت��زأ وان�ت�ق��ائ�ي��ًا ،ب��ل سلة واح ��دة؛ ألن
ال �ك��ل س��واس�ي��ة ف��ي ت�ح�م��ل امل�س��ؤول�ي��ات
والتبعات».
ورأى ب ��ري أن ��ه «ال ي�م�ك��ن ت ��رك ال �ب�لاد
ت�ت�خ�ب��ط ف ��ي ال �ت �ج��اذب��ات ال �ت��ي ح��ال��ت
حتى اآلن دون تشكيل حكومة املصلحة
الوطنية لتحرير الرئيس املكلف تمام
س�ل�ام م��ن ال �ب �ق��اء ع��اج �زًا ع��ن ال�ت��أل�ي��ف
ملدة شهور؛ فالبلد لم يعد يتحمل هذا
ال�ت��أزم ال��ذي أص��اب االقتصاد الوطني
ف ��ي وه ��ن ش ��دي ��د ،وإال ،ف �م��ا م�ع�ن��ى أن
تكون الشراكة إن لم تشارك كل التيارات
السياسية وتلتئم في حكومة موحدة».
وأك� ��د ال� �خ ��ازن أن رئ �ي��س ال�ج�م�ه��وري��ة
ميشال سليمان رحب بمبادرة بري.
م��ن جهته ،ش��دد السفير الفرنسي في
لبنان باتريس باولي بعد لقائه سالم
ً
ف��ي املصيطبة ن��اق�لا «رس��ال��ة تضامن

الحب ّ
وكأنهم على موعد مع ّ
األول .حملوا
ال�ك�ث�ي��ر م��ن ال ��ذك ��ري ��ات ،وأت � ��وا إل ��ى م��وق��ع
صدحت
الطلقة األول ��ى ف��ي ب�ي��روت حيث
ّ
ال�ح�ن��اج��ر ب��اس��م الحبيبة« :ج� ّ�م��ول» .لكل
منهم حكايته مع الطلقة األولى .أين وكيف
ّ
فتحجرت الدموع في
ومتى ومع من .رووا،

م ��ن ف��رن �س��ا م ��ع ل �ب �ن ��ان» ،ع �ل��ى أه�م�ي��ة
«تأليف حكومة وفاقية تستطيع جمع
اللبنانيني والتصدي للتحديات التي
ي��واج �ه �ه��ا ل �ب �ن��ان ف ��ي ظ ��ل ال �ت �ط��ورات
اإلق� �ل� �ي� �م� �ي ��ة ال � �ح� ��ال � �ي� ��ة وت ��داع� �ي� �ت� �ه ��ا،

شربل :كل يوم
تردني شكاوى :فالن في
طنش ،وفالن
قوى األمن ّ
قبض
في قوى األمن َ
ليس من صالحيات
قوى األمن الداخلي في
األساس متابعة موضوع
رخص البناء

املآقي .ال يريدون لحلمهم الجميل أن يصبح
مجرد ذك��رى .أم��ا ه��ي ،فكانت تبتسم ّ
بحب.
ّ
تشعر بما يشعر به كل واحد منهم .تبادلهم
العاطفة .لكنها ال تستطيع أن تكذب عليهم .لم
ً
تفعل هذا يومًاّ .
مر زمن طويل ،كان كفيال بأن
يدفعها إلى الهامش .أن يضعها خارج التاريخ،
وه��ي التي عندما ول��دت من قبضاتهم ،ولدت
ّ
لتغير وج��ه ال�ت��اري��خ .ال تلومهم .ت�ع��رف أنهم

وخ �ص��وص��ًا م�س��أل��ة ال �ن��ازح�ي�ن» ،وأك��د
دعم شخص رئيس الجمهورية «الذي
هو رمز الدولة ووحدة اللبنانيني».
على صعيد آخر ،أكد نائب األمني العام
لحزب ال�ل��ه ،الشيخ نعيم ق��اس��م ،خالل
«امل �ن �ت ��دى ال �ع��رب��ي ال ��دول ��ي مل�ن��اه�ض��ة
ال�ع��دوان األميركي على س��وري��ا» ال��ذي
ع�ق��د ف��ي أوت �ي��ل امل ��اري ��وت أن «م�ع��ادل��ة
ال �ج �ي��ش وال �ش �ع��ب وامل �ق��اوم��ة ت�ع�م��دت
بالدم والتضحيات ،وهي سبب قيامة
لبنان املستقبل ،وه��ي ال تحتاج إلذن
من أحد».
ورأى أن «مطالب اإلص�لاح في سوريا
مشروعة» ،داعيًا إلى «الحل السياسي
ف��ي س��وري��ا بآلياته ال��داخ�ل�ي��ة» ،مؤكدًا
«ال ��رف ��ض ال �ك��ام��ل ل �ل �ت��دخ��ل ال �خ��ارج��ي
وال�ع�م��ل ال �ع �س �ك��ري» .وق ��ال« :ن �ح��ن مع
س��وري��ا ال�ع��روب��ة وض��د ان�خ��راط�ه��ا في
املشروع اإلسرائيلي ،وسوريا ستبقى
م��رف��وع��ة ال � ��رأس ون �ح��ن م�ع�ه��ا ف��ي كل
األحوال حتى تصمد».
وحيا السفير ال�س��وري في لبنان علي
ع �ب��د ال� �ك ��ري ��م ع� �ل ��ي ،أص� ��دق� ��اء س��وري��ا
وأك��د أن «الثالوث األميركي التكفيري
ال � �ص � �ه � �ي� ��ون� ��ي س � �ي � �س � �ق ��ط وس� � ��وري� � ��ا

ّ
ك��ان��وا ص��ادق�ين .وت�ع��رف أن م��ن تخلف منهم
عن لقائها أمسّ ،
يحبها أيضًا وال يريد أن ترى
ما آلت إليه حاله في غيابها .أمس ،أمام اللوحة
التذكارية للعملية األولى ،كانت «جبهة املقاومة
الوطنية اللبنانية» الحبيبة الوفية رغ��م مرور
 31عامًا .عاهدتهم أن تبقى في االنتظار...
فمثلها ال يعرف اليأس.
(تصوير مروان طحطح)

سياسة

الثالثاء  17أيلول  2013العدد 2106

3

تقــرير

البناء
منتصرة ب�ه��ذا ال�ص�م��ود ال ��ذي استمر
ل�س�ن�ت�ين ون �ص��ف» .ف�ي�م��ا رأى السفير
الفلسطيني في لبنان أش��رف دب��ور أن
«تفاصيل املشهد وك��ل م��ا نسمعه عن
س�ي�ن��اري��وات محتملة ف��ي املنطقة وما
وص�ل�ن��ا إل�ي��ه م��ن ح��ال��ة ت�م��زق ال يخدم
سوى املشروع الصهيوني».
ف � ��ي م � �ج� ��ال آخ � � ��ر ،ي � �غ � ��ادر ال �ب �ط ��ري ��رك
املاروني الكاردينال بشارة الراعي على
رأس وفد يضم  14مطرانًا من املطارنة
الجدد في لبنان وبلدان االغ�ت��راب إلى
ال�ف��ات�ي�ك��ان ال �ي��وم .وت��أت��ي زي ��ارة ال��وف��د
ب�ه��دف امل�ش��ارك��ة ف��ي مؤتمر مخصص
ل �ـ«ت �ح��دي��د رؤي� ��ة ل�ل�م�س�ت�ق�ب��ل ال�ك�ن�س��ي
عبر تطوير أداء املطارنة ووضع خطة
مستقبلية واضحة لتوحيد النظرة في
ك��ل م��ا يتصل ب�ش��ؤون ال�ش��رق األوس��ط
وم�س�ت�ق�ب��ل امل�س�ي�ح�ي�ين ف �ي��ه ،ف��ي ض��وء
ما تشهده املنطقة من نزاعات مسلحة
وأزم� � � � ��ات ت ��دف ��ع ب��ال �ك �ث �ي��ر م �ن �ه��م إل ��ى
الهجرة .ومن املتوقع أن يلتقي الراعي
البابا فرنسيس».
وكان الراعي قد التقى عضو كتلة حزب
ّ
الجميل ال��ذي
الكتائب ال�ن��ائ��ب س��ام��ي
أوض� ��ح «أن �ن��ا ع��رض �ن��ا ل �ل��وض��ع ال �ع��ام
في البلد وض��رورة إع��ادة إطالق حركة
التواصل بني كافة األفرقاء للخروج من
ال��وض��ع ال�ح��ال��ي ،وإع ��ادة تحريك ملف
االنتخابات ،لكون قانون االنتخابات
ال ي��زال األس ��اس بالنسبة إل�ي�ن��ا ،وهو
املدخل إلعادة تحريك املؤسسات».
ورأى أن «إعالن بعبدا هو مفتاح الحل،
وه��و ن��ص رس�م��ي أب�ل��غ ل�لأم��م املتحدة
وإل��ى الجامعة العربية وعليه إجماع
اللبنانيني كافة».
إلى ذلك ،رأى وزير البيئة ناظم الخوري
خ�ل�ال تمثيله رئ �ي��س ال�ج�م�ه��وري��ة في
إزاح � ��ة ال �س �ت��ار ع��ن ال �ت �م �ث��ال وال �ل��وح��ة
التذكارية للرئيس بشارة الخوري في
ساحة بيت الدين ،أن الرئيس سليمان
« يعمل ويناضل من أجل الحفاظ على
امليثاق الوطني ،وعلى التزام الدستور
وأح�ك��ام��ه ،وم��ا إع�ل�ان بعبدا إال تأكيد
للميثاقية الوطنية والتفاق الطائف».
وك ��ان ��ت ك�ل�م��ة ل �ل �ن��ائ��ب م � ��روان ح �م��ادة
ً
م�م�ث�لا رئ �ي��س ج�ب�ه��ة ال �ن �ض��ال ال�ن��ائ��ب
باق
وليد جنبالط رأى فيها أن«لبنان ٍ
وم �س �ت �م��ر ب �ص �م��ود ال ��رئ �ي ��س م�ي�ش��ال
سليمان».
السيد :التعزية مناسبة للصراحة
ع �ل��ى ص �ع �ي��د آخ� � ��ر ،اس� �ت� �غ ��رب ال� �ل ��واء
الركن جميل السيد «بعض التعليقات
ال�س�ل�ب�ي��ة ال �ت��ي ت �ن��اول��ت ال�ت�ع��زي��ة غير
امل ��أل ��وف ��ة ال� �ت ��ي ّ
وج �ه �ه ��ا إل � ��ى ال �ن��ائ��ب
والدته».
وليد جنبالط بمناسبة وفاة ُ
وجب
ت
ورأى أن «م��راع��اة حرمة امل��وت ِ
أن ت �ك��ون ال �ت �ع��زي��ة م �ن��اس �ب��ة ل�ل�ص��دق
وال �ص��راح��ة ول �ي��س ل�ل��دج��ل وال�ت�ك��اذب
ال �س �ي��اس��ي واالج� �ت� �م ��اع ��ي» .وأض � ��اف:
«خ�ل�اف ��ًا ل � ��رأي ال �ب �ع��ض ،ف� ��إن ت�ع��زي�ت��ه
جاءت مالئمة تمامًا للحظة اإلنسانية
التي ظهرت فيها دمعته على والدته،
م��ا اس �ت��وج��ب اس �ت �خ�لاص ال �ع�ب��رة من
ّ
ُحرمة املوت وتذكيره بأن الدنيا فانية
وأن لآلخرين مثله أيضًا أمهات وأوالدًا
ودم��وع��ًا ،وه��و ال�ق��ائ��ل ع�ل�ن��ًا للضباط
األرب �ع��ة املعتقلني وذوي �ه��م ع��ام 2008
ودون� � �م � ��ا ع� � ��ذر أو س � �ب� ��ب« :س��أج �ع��ل
ّأم � � �ه� � ��ات وزوج� � � � � ��ات وب� � �ن � ��ات وأب � �ن� ّ��اء
الضباط األرب�ع��ة يبكون دم��ًا ،سنعلق
ل�ه��م امل �ش��ان��ق ون �ث��أر م�ن�ه��م ح�ت��ى ول��و
أفرجت عنهم املحكمة ،»...وقد ال يجهل
ج�ن�ب�لاط أن ك�لام��ه ف��ي ف�ت��رة االع�ت�ق��ال
نفسها قد ّ
عجل في وفاة والدة العميد
ريمون عازار ووالدة العميد مصطفى
حمدان ووالدة زوجة اللواء علي الحاج
َ
ّ
وأم � َ�رض غيرهن في حني ما ك��ان أحد
ّ
تهجمه على
ليعتب عليه ل��و اقتصر
الضباط أنفسهم».

كتلة نواب زحلة تستفيق:
تمر من هنا
«اتصاالت» حزب اهلل لن ّ

شبكة اتصاالت
استفاقت كتلة نواب زحلة على
ٌ
حزب الله .ليل أول من أمسَ ،منع شبان عناصر الحزب من
إصالح عطل بالشبكة .النائب إيلي ماروني هدد الحزب:
لديك قمصان سود ،وكذلك لدينا
نقوال أبو رجيلي
ّ
م��ن ح �ي��ث ال ت � ��دري ،اس �ت �غ��ل��ت كتلة
ن� ��واب زح �ل��ة ح��ادث��ة ق �ي��ام أف� ��راد من
ح��زب ال�ل��ه بتصليح عطل ط��رأ على
شبكة االت �ص��االت السلكية التابعة
للمقاومة ف��ي أط ��راف م��دي�ن��ة زح�ل��ة،
ل�ت�ظ�ه��ر ف ��ي م��وق��ع «ال �ح��ري��ص على
مصلحة املدينة ومحيطها» .هكذا،
وج � ��د م ��ن ال ع �م��ل ل ��ه س � ��وى ت �ك��رار
مواقف  14آذار من األزم��ة السورية،
ً
عمال ،ككيل الوعيد والتهديد لحزب
ال �ل��ه ،ب�ع��د غ�ي��اب ش�ب��ه ك�ل��ي ألع�ض��اء
ع��ن امل�ش�ه��د ال�س�ي��اس��ي وال�خ��دم��ات��ي
واإلنمائي عن عروس البقاع.
لم يعد سرًا على أح��د ،وج��ود شبكة
ّ
سلكية ت��اب�ع��ة للمقاومة،
ات �ص��االت
ج��رى تمديدها قبل نحو  6سنوات
ب � �م � �ح� ��اذاة ط ��ري ��ق زح � �ل ��ة ـ� �ـ� �ـ ب�ع�ل�ب��ك
ّ
الدولية ،على مرأى ومسمع مختلف
ّ
ّ
ال� �ق ��وى ال �س �ي��اس��ي��ة وال �ح ��زب ��ي ��ة ف��ي
القضاء .لكن الجديد ،هو االستفاقة
ال �غ��ري �ب��ة ع �ل��ى ال �ش �ب �ك��ة؛ إذ اح�ت�ش��د
ليل أول من أمس على هذه الطريق،
نحو  50شابًا مقابل محطة الصقر
للمحروقات ،ملنع ع��دد م��ن املدنيني
من متابعة حفر اإلسفلت للوصول
إل � � ��ى خ � �ط � ��وط ش� �ب� �ك ��ة االت � � �ص � ��االت
ّ
السلكية التي ّ
تمر بمحاذاة الطريق.
لم يكتف املعترضون ،الذين ارتفعت
م�ع�ن��وي��ات�ه��م ب�ع��د ح �ض��ور ال�ن��ائ�ب�ين
إي �ل��ي م ��ارون ��ي وش��ان��ت ج�ن�ج�ن�ي��ان،
بمنع ه��ؤالء األش�خ��اص من متابعة
عملهم ،بل عمدوا إل��ى قطع الطريق
بأجسادهم أمام حركة امل��رور .وبعد
وقت قصير ،حضرت إلى املكان ّ
قوة
م��ن م��ن الجيش اللبناني واألج�ه��زة
ّ
األمنية عملت على تفريق الجموع
وفتح ال�ط��ري��ق .كذلك أوق��ف عناصر
ال �ج �ي��ش األش � �خ� ��اص ال ��ذي ��ن ك��ان��وا
ُيحفرون الطريق واقتادهم إلى إحدى
َ
ث��ك �ن��ه .وم ��ن أرض «ال � �ح� ��دث» ،وق��ف

ماروني يعلن «عدم السماح لدويلة
حزب الله باستباحة مناطقنا ،وأنه
ً
ل��م ي�ع��د م�ق�ب��وال ال�ت�غ��اض��ي ع��ن مثل
تجاوزات كهذه تحصل بحماية من
ّ
ّ
والعسكرية».
األمنية
بعض األجهزة
وأك� ��د ش �ه��ود ع �ي��ان ل� �ـ«األخ� �ب ��ار» أن
األح �ي��اء ال��داخ�ل�ي��ة امل�ح�ي�ط��ة باملكان
حيث وقع اإلشكال « ،شهدت ظهورًا
مسلحًا ل�ش�ب��ان ت�ّ�وزع��وا ع�ل��ى شكل
م �ج �م��وع��ات ت �خ��ف��ت خ �ل��ف األب �ن� ّ�ي��ة
ال�س�ك�ن� ّ�ي��ة» .م��ا ذك ��ره ال �ش �ه��ود ،أك��ده
مسؤول أمني لـ«األخبار» ،كاشفًا عن
ّ
األمنية رص��دت تحركات
أن «القوى
ل�س�ي��ارات ك��ان��ت تتجول ف��ي املنطقة
ال �ص �ن ��اع � ّ�ي ��ة وب ��داخ� �ل� �ه ��ا أش �خ ��اص
ّ
حربية ،ما لبثوا أن
يحملون أسلحة
ت��واروا عن األنظار بعدما طاردتهم
ّ
األمنية».
الدوريات
أم ��ا م�ن�س��ق ه�ي�ئ��ة زح �ل��ة ف��ي ال�ت�ي��ار
ّ
الحر ،كميل شديد ،فرأى أن
الوطني
ما حصل «يندرج في سياق اقتناص

الفرص لتحريك الغرائز ال أكثر وال
ً
أق ��ل» ،س��ائ�لا امل�ع�ت��رض�ين« :أي ��ن ك��ان
هؤالء حني مددت هذه الشبكة؟ وهل
ال �ت �ح��ال��ف ال ��رب ��اع ��ي ال � ��ذي ج�م�ع�ه��م
م��ع ح ��زب ال �ل��ه وح��رك��ة أم ��ل جعلهم
يبتلعون ألسنتهم في تلك املرحلة؟».
وت� ّ
�وج��ه ش��دي��د إل��ى «ال��ذي��ن يتهمون
ّ
ال �ت �ي��ار ب��ال�ت�ق��اع��س وع ��دم ال �ت �ح��رك»
ح �ي��ال م ��ا ج� ��رى ل �ي��ل أول م ��ن أم��س
ب ��ال �ق ��ول إن «امل � ��زاي � ��دات وال �ح �ف�ل�ات
االس�ت�ع��راض� ّ�ي��ة ل��ن ت�ن�ف��ع ،ألن األي��ام
أثبتت حرصنا على مصلحة لبنان
عمومًا ومدينة زحلة ومحيطها على
خ�ص��وص��ًا؛ إذ ك��ان األج ��دى ب�ه��ؤالء،
ً
بدال من إثارة الغرائز وفقًا ألهوائهم

شهدت األحياء
الداخلية ظهورًا
مسلحًا والقوى
األمنية الحقت
سيارات المسلحين

رفض ماروني «مقولة الجيش والشعب واملقاومة» (هيثم املوسوي)

ّ
الشخصية ،أن يتحركوا على األق��ل
ملعالجة مشكلة النازحني السورين
التي أصبحت تشكل عبئًا اجتماعيًا
واق �ت �ص��ادي��ًا ع �ل��ى م�ن�ط�ق��ة ال �ب �ق��اع».
ويوضح شديد أن التيار «من حيث
املبدأ ضد تمديد أي شبكة اتصاالت
س�ل�ك�ي��ة أو الس �ل �ك� ّ�ي��ة غ �ي��ر ش��رع� ّ�ي��ة،
ل�ك��ن ال� �ض ��رورات ت�ب�ي��ح امل �ح �ظ��ورات،
وأن م� �ع ��ال� �ج ��ة ه � � ��ذا األم � � � ��ر ي ��دخ ��ل
ض �م��ن امل �ع��ال �ج��ة ال �ش��ام �ل��ة ف��ي إط��ار
االس �ت��رات �ي �ج� ّ�ي��ة ال��دف��اع� ّ�ي��ة مل��واج�ه��ة
األخطار املحدقة بلبنان».
من جهتها ،أكدت الكتلة أن ّ
«رد فعل
األه ��ال ��ي ج ��اء ع �ل��ى خ�ل�ف�ي��ة ان�ت�ش��ار
م �س �ل �ح�ي�ن م� ��ن ح� � ��زب ال � �ل ��ه وم �ع �ه��م
ع �م ��ال» ،م��ؤك��دة أن «ال� �ن ��واب ع�م�ل��وا
على ضبط ال�ش��ارع ق��در املستطاع».
ورأت ال�ك�ت�ل��ة ف��ي ب�ي��ان ت�ل�اه النائب
اجتماع لها،
طوني أب��و خاطر بعد
ٍ
أن «م��د الشبكة األم�ن�ي��ة ل�ح��زب الله
تأتي في سياق التنصت الذي يقوم
ب ��ه ال � �ح ��زب ع �ل��ى امل ��واط� �ن�ي�ن وع �ل��ى
خصوصياتهم املستباحة ،وإذا كان
هناك أي خطر من إسرائيل ،فاذهبوا
إل ��ى ال ��دول ��ة ال �ت��ي ت �ت��ذرع��ون ب��أن�ه��ا
واهنة وضعيفة».
وتوجهت الكتلة إلى الرئيس ميشال
س�ل�ي�م��ان وال��رئ �ي��س ن�ج�ي��ب ميقاتي
«ل � �ي � �ب � ��ادرا إل� � ��ى ت �ط �ب �ي��ق ال� �ق ��وان�ي�ن
وي�ط�ل�ب��ا م��ن ح ��زب ال �ل��ه تفكيك ه��ذه
ال�ش�ب�ك��ة ،وإال ف�س�ن�ض�ط��ر ل�ل�ق��ول إن
شبكة حزب الله لن تمر بزحلة».
أم ��ا م ��ارون ��ي ،ف��أش��ار إل ��ى أن ��ه «ك�م��ا
ل�ح��زب ال�ل��ه خصوصياته ومناطقه
وح��رص��ه ع�ل��ى ات �ص��االت امل��واط�ن�ين،
ف �ل ��دي �ن ��ا ح ��رص� �ن ��ا ع� �ل ��ى م�ن�ط�ق�ت�ن��ا
وخ�ص��وص�ي�ت�ه��ا ول ��ن ن�س�م��ح ب�ه��ذه
ال �ش �ب �ك ��ة» ،م �ض �ي �ف��ًا :ك �م��ا أن ه �ن��اك
أناسًا تمد أسالكًا ،هناك أن��اس تفك
هذه األسالك».
وغ � �م� ��ز م � ��ارون � ��ي م� ��ن ق � �ن� ��اة ال �ت �ي�ّ�ار
ً
الوطني ال�ح� ّ�ر س��ائ�لا« :أي��ن َم��ن وق��ع
ورق��ة التفاهم مع ح��زب الله؟ ما هو
رأي �ه ��م؟ مل� ��اذا ل��م ن�س�م��ع ص��وت �ه��م؟»،
ورف� ��ض «م �ق��ول��ة ال �ج �ي��ش وال�ش�ع��ب
وامل � �ق ��اوم ��ة .ش �ب �ع �ن��ا ب� �ه ��ورة ع�ل�ي�ن��ا
وانتهينا م��ن ال�ت�ط��اول على ال��دول��ة،
ف �ن �ح��ن ن ��ري ��د ب� �ن ��اء ه ��ا ،وإذا ك��ان��وا
يرتدون قمصانًا سودًا ،فنحن لدينا
قمصان سود أيضًا ،لكننا نريد بناء
الدولة».

تقــرير

نيويورك تتبرأ من إجالء عائالت اليونيفيل
آمال خليل
ي��وم  8أيلول ال�ج��اري ،أحالت وزارة
ال � �خ� ��ارج � �ي� ��ة إل � � ��ى ق� � �ي � ��ادة ال �ج �ي��ش
وث� �ي� �ق ��ة رس� �م� �ي ��ة ص � � � ��ادرة م� ��ن م�ق��ر
األم��م املتحدة في نيويورك تتحدث
ع ��ن ت �ن �ف �ي��ذ ع �م �ل �ي��ة إج �ل��اء ع��ائ�ل�ات
املوظفني املدنيني والعسكريني في
ق� ��وات ال�ي��ون�ي�ف�ي��ل ع �ل��ى م ��دى ث�لاث��ة
أي��ام بني التاسع والحادي عشر من
أيلول .وتشرح الوثيقة أماكن تجمع
الرعايا في بيروت وآلية نقلهم إلى
مطار بيروت الدولي ليستقلوا ثالث
طائرات ستكون بانتظارهم ،تكون
قد حطت في بيروت قادمة من ثالثة
بلدان مختلفة ،بهدف إجالئهم بعد
أن قامت األمم املتحدة باستئجارها
لهذه الغاية .وتذكر الوثيقة مواعيد
إقالع الطائرات والدول التي ستهبط
فيها .اإلجراءات التي تتخذها قيادة

الجيش واألطراف املعنية إزاء وثائق
مماثلة كشفت أن ال��وث�ي�ق��ة ص��ادرة
من املجهول .مصادر مواكبة أكدت
أن ق��ائ��د اليونيفيل ال�ج�ن��رال باولو
س �ي �ي��را ل �ي��س ع �ل��ى ع �ل��م ب��ال��وث�ي�ق��ة،
وخ� �ص ��وص ��ًا أن � ��ه ق� ��د أع� �ل ��ن ت�ع�ل�ي��ق
ق � � ��راره ب ��إج�ل�اء ال ��رع ��اي ��ا ال � ��ذي ك��ان
مقررًا في  1أي�ل��ول ،بسبب املخاوف
من ع��دوان على س��وري��ا ،إث��ر خطاب
الرئيس األميركي باراك أوباما قبل
يوم واحد من تأجيل العدوان .اللغط
ال��ذي أح��دث�ت��ه الوثيقة ب�ين الجيش
واليونيفيل وال � ��وزارة ،دف��ع سييرا
إل��ى استيضاح أمرها من نيويورك
م �ب��اش��رة .األم ��م امل�ت�ح��دة استغربت
بدورها وص��ول الوثيقة إلى لبنان؛
ألن م ��ا ت�ض�م�ن�ت��ه ه ��و ال �خ �ط��ة ال�ت��ي
أع � ��دت م�س�ب�ق��ًا وج� �ه ��زت ل�ت�ن�ف�ي��ذه��ا
عندما تدعو الحاجة ،نافية قيامها
بإرسالها من األساس .فهل يعني ما

ورد أن هناك يدًا خفية في نيويورك
أو رب� �م ��ا ب �ع �ث��ة األم � ��م امل �ت �ح ��دة ف��ي
ب�ي��روت أو اليونيفيل ف��ي الجنوب،
ق��د ق��ام ب�ت�س��ري��ب ال�خ�ط��ة ع�ل��ى أنها
ع �م �ل �ي��ة ق �ي��د ال �ت �ن �ف �ي��ذ ف� ��ي غ �ض��ون
ساعات؟
ال� �ج ��ان ��ب ال �ل �ب �ن��ان��ي ط ��ال ��ب ب �ف �ت��ح
ت �ح �ق �ي��ق ف ��ي امل� �س ��ار ال � ��ذي س�ل�ك�ت��ه
الوثيقة التي وردت في وقت كانت
تمر فيه املنطقة بظروف حساسة
ع �ل��ى خ�ل�ف�ي��ة ال �ت �ه��دي��دات ال�غ��رب�ي��ة
ب�ض��رب س��وري��ا .وف��ي ه��ذا ال�ص��دد،
طرحت تساؤالت عن هوية املرسل
ال � ��ذي رب �م��ا ك� ��ان ق ��د ان �ت �ح��ل ص�ف��ة
ق�ي��ادة األم��م امل�ت�ح��دة ف��ي نيويورك
لكي يسبب إرباكًا وقلقًا أمنيًا في
ل�ب�ن��ان م��ن ج �ه��ة ،وي��زع��زع ال�ع�لاق��ة
بني اليونيفيل والجيش واألهالي
ّ
م � ��ن ج� �ه ��ة أخ � � � ��رى ،وال س� �ي� �م ��ا أن
سييرا املخول بمفرده اتخاذ قرار

اإلج �ل��اء ،ت��راج��ع ع �ن��ه ل �ع��دم ك�ف��اي��ة
امل �ب��ررات .ف�ه��ل امل��رس��ل ك��ان يتيقن
م� ��ن ح� �ص ��ول ال� � �ع � ��دوان ف� ��ي ال �ي ��وم
ال� �ت ��ال ��ي ال � ��ذي ك� ��ان س �ي �ت��زام��ن م��ع
اإلجالء املزعوم؟
ت� ��أت� ��ي ال ��وث� �ي� �ق ��ة ال �ل �ق �ي �ط ��ة ب �ي �ن �م��ا
ت� �س� �ت� �ع ��د ق� � � � ��وات ال� �ي ��ون� �ي� �ف� �ي ��ل ف��ي
ال �ج �ن ��وب ل�ل�اح �ت �ف��ال ي� ��وم ال�ج�م�ع��ة
املقبل باليوم العاملي للسالم .فيما
كانت ي��وم الجمعة الفائت قد فازت
ب �ج��ائ��زة األم ��م امل �ت �ح��دة  21ع��ن فئة
التواصل عن برنامج «خبز وملح»
املصور ال��ذي يظهر تقديمات قوات
ال �ي��ون �ي �ف �ي��ل ل �ل �ب �ل��دات ال �ت��ي تنتشر
ف �ي �ه��ا .ل �ك��ن ال � �ع� ��دوان ع �ل��ى س��وري��ا
أظ� �ه ��ر ه �ش��اش��ة األداء األم� �م ��ي ف��ي
ال� �ص� �م ��ود ،ب ��رغ ��م ت��أك �ي��د األم �م �ي�ين
ح�ي��ادي��ة مهمتهم ف��ي حفظ ال�س�لام.
فإلى أي مدى قد يصمدون في حال
وقوع عدوان على لبنان؟
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في الواجهة
رسائل إلى المحرر
♦♦♦

تنورة ماكسي
املعد
طالعنا البرنامج ال�ن�ق��دي
ّ
م ��ن ق �ب��ل م �ج �م��وع��ة ال � �ـ«ش� ��ي إن
إن» ال� ��ذي ي �ع��رض ع �ل��ى ش��اش��ة
ت� �ل� �ف ��زي ��ون ال� �ج ��دي ��د م� �ن ��ذ ن�ح��و
أس� � �ب � ��وع ب � ��أس � ��وأ ع � �ش� ��رة أف �ل��ام
س� �ي� �ن� �م ��ائ� �ي ��ة ل� �ب� �ن ��ان� �ي ��ة خ�ل��ال
ال � �س � �ن� ��وات ال �ق �ل �ي �ل ��ة امل ��اض� �ي ��ة.
وك��ان��ت امل �ف��اج��أة ب��ال�ن�س�ب��ة إل� ّ�ي
ع � �ن ��دم ��ا رأي � � � � � ُ�ت ف� �ي� �ل ��م «ت � �ن� ��ورة
م��اك �س��ي» ال ��ذي أخ��رج��ه امل�خ��رج
ال �ف� ّ�ذ ج��و ب��وع�ي��د م��درج��ًا ضمن
ع � ��داد األف �ل��ام ال �ع �ش��رة ال�س�ي�ئ��ة.
واأسفاه أن نستمر في لبنان في
إط �ل�اق ال ��رص ��اص ع �ل��ى م��ا بقي
م��ن ج��رأة وإب ��داع .م��اذا فعل لكم
تحقروا فيلمه
جو بوعيد حتى ّ
ف��ي لبنان؟ ك��ل أوروب��ا وأفريقيا
وم �ح �ب��و ال �س�ي �ن�م��ا ف�ي�ه�م��ا على
خ�ط��أ وب��رن��ام��ج ال �ـ«ش��ي إن إن»
وحده على صواب؟
�دت فيلم
�
ه
�ا
�
ش
أق � ��ول ذل� ��ك ألن� ��ي
ُ
«ت� �ن ��ورة م��اك �س��ي» ث �ل�اث م ��رات،
ّ
ول� ��م َأر ف �ي��ه أي م� � ّ�س ب��ال��دي��ان��ة
املسيحية ال�ك��ري�م��ة وبعقيدتها
وال ب��ال �ك �ن �ي �س��ة .ال� ��رج� ��ل أخ �ب��ر
ق� �ص ��ة أب � �ي� ��ه ال� � � ��ذي ك� � ��ان راه� �ب ��ًا
ي �ق �ي��م ال � �ق� ��دادي� ��س ،وع� �م ��د ب�ع��د
ذل� ��ك إل� ��ى خ �ل��ع ث� ��وب ال �ك �ه �ن��وت
وال � � � ��زواج ب �ف �ت��اة أح � ّ�ب� �ه ��ا ك��ان��ت
ت��أت��ي ل�ح�ض��ور ال �ق��داس ،وث�م��رة
ال � � ��زواج ك��ان��ت إن �ج��اب �ه �م��ا لجو
مخرج ه��ذا الفيلم ال��رائ��عَ .ك ُثرت
األح ��ادي ��ث امل �ل� ّ�ف �ق��ة ع ��ن م�ش��اه��د
ل �ل �م �م��ارس��ة ال �ج �ن �س �ي��ة ال �ع��اري��ة
أم��ام مذبح الكنيسة .ب� ّ
�أم عيني،

وث �ل��اث م � ��رات رأي� � � ُ�ت ال�ل�اوج ��ود
ل �ه��ذه ال�ت�ل�ف�ي�ق��ات _ ال�ه�ل��وس��ات.
إل��ى متى سيستمر اللبنانيون
ف��ي ت�ح�ق�ي��ر ب�ع�ض�ه��م؟ إل ��ى متى
س �ي �س �ت �م��ر ال� �ت� �ع � ّ�ص ��ب ال ��دي �ن ��ي
والطائفي واملذهبي واملناطقي
األخ�ط�ب��وط��ي ح��اك�م��ًا ب��أم��ره في
�ام��ة
ل�ب�ن��ان ،ذاب �ح��ًا ب��أظ �ف��اره ال�س� ّ
ال �ق��ات �ل��ة؟ ف ��ي ل �ب �ن��ان ،ي ��ا س� ��ادة،
لكل حزب وطائفة مؤسساتهما
التجارية الخاصة ومطاعمهما
ومقاهيهما الخاصة.
املضحك املبكي أن فيلم «تنورة
م � ��اك � �س � ��ي» ت � � ّ�وج � �ت � ��ه ال � �ج� ��وائ� ��ز
ال �س �ي �ن �م��ائ �ي��ة ف� ��ي ك� ��ل أص� �ق ��اع
املعمورة ،وفي لبنان ُض ّيق على
أيدي لبنانيني بالفيلم الضعيف
وض ��رب م��ن بيت
ال �ه� ّ�ش ال�ك��اف��رُ ،
أبيه .يا للهول «تنورة ماكسي»،
األرض ك�ل�ه��ا وط �ن��ه وف��ي لبنان
غريب.
ج��و بوعيد ث��ائ��ر ح� ّ�ي ،وسيأتي
اليوم يا أستاذ جو الذي ستكون
ف �ي��ه ق �ي��ام��ة ال �ث��ائ��ري��ن ال �ش �ه��داء
والثائرين املوتى من قبورهم في
وطن جبران والريحاني وأحمد
ف��ارس الشدياق وعمر فاخوري
وع �م��ر ال��زع �ن��ي وق �ب�ل�ان م �ك��رزل.
التعصب
فعال ال يصح القول في
ّ
ً
إال جملة واحدة قالها أبو العالء
امل� � �ع � ��ري ال � � � ��ذي ق� �ط� �ع ��ت أي � � ��ادي
املتخلف رأس تمثاله في
التكفير
ّ
ّ
معرة النعمان في سوريا:
�اس
ومل � ��ا رأي� � � ُ�ت ال �ج �ه� َ�ل ف ��ي ال �َّن � ِ
ّ
حتى ُظ��ن ّأني
فاشيًا/
تجاهلت ّ
ُ
جاهل
ُ
ٌ
ناقص/
الفضل
عي
يد
فواعجبًا
ّ
َ
ُ
َ
ُ
وواأسفا كم يظهر النقص فاضل
ُ
وأبو العالء هو الذي قال يومًا:
األرض :ذو ع�ق� ٍ�ل بال
اث �ن��ان أه ُ��ل ِّ ٌ
عقل له.
ال
ن
دين وآخر َدي
ٍ
َ
ريمون ميشال هنود

سبات التأليف طــ
إلى ما بعد نيويوركُ :

نّ
يتعي أن ينقضي وقت
طويل آخر قبل أن تبصر
حكومة الرئيس تمام سالم
النور .لم تعد املشكلة بني
يديه ويدي رئيس الجمهورية
فقط ،وال الحل عند الطرفني
املعرقلني في قوى  8و14
آذار ،وال لدى الذين يختبئون
وراءهما فحسب ،بل األصح
ً
أن كال منهم يملك الربط وال
يملك الحل

نقوال ناصيف
ب ��ات ت��أل�ي��ف ال�ح�ك��وم��ة أق ��ل م��ن مسألة
ث ��ان ��وي ��ة ف� ��ي اه� �ت� �م ��ام ��ات امل� �س ��ؤول�ي�ن
ال��رس �م �ي�ي�ن وامل �ع �ن �ي�ي�ن ب��االس �ت �ح �ق��اق
بعدما ت��أك��د ،أكثر م��ن أي وق��ت مضى،
أن أس� ��رار ال�ت�ك�ل�ي��ف ك�م��ا ال�ت��أل�ي��ف كما
االع�ت��ذار عن ع��دم التأليف كما تعطيل
ال �ت��أل �ي��ف ف ��ي ي ��د ال � �خ� ��ارج .ف ��ي أح�س��ن
األح��وال ،لم يعد يسع أحدًا في الداخل
اإلق ��دام على أي م��ن ال�خ�ي��ارات الثالثة
ت � �ل� ��ك ،م � ��ن دون اس � �ت � �م� ��زاج رأي ه ��ذا
ال �خ ��ارج .ل�ك��ن أح� �دًا ال ي�س�ع��ه ك��ذل��ك أن
يعرف أي خارج يمسك وحده باألسرار
ت �ل��ك .ف �ق��دت ال �ص�لاح �ي��ات ال��دس�ت��وري��ة
م ��رج �ع �ي �ت �ّه ��ا ف � ��ي ت ��أل� �ي ��ف ال �ح �ك ��وم ��ة
ب�ع��دم��ا ت�ي��ق��ن امل �س��ؤول��ون امل�ع�ن�ي��ون أن
ممارستها ـــ ألن ال��دس�ت��ور ي��أم��ر بها ـــ
ت�س�ب��ب أزم� ��ة س�ي��اس�ي��ة ووط �ن �ي��ة أك�ث��ر
وطأة من الفراغ الحكومي نفسه.
ل��م ي�ع��د رئ�ي��س ال�ج�م�ه��وري��ة وال��رئ�ي��س
املكلف ـــ وهما مرجعا التأليف ـــ يقاربان
امل �ش �ك �ل��ة م� ��ن ب � ��اب ال � �ت� ��ردد وال �ت �ه� ّ�ي��ب
وال �ح��ذر ،ب��ل م��ن ب��اب ان�ت�ظ��ار ال�ظ��روف
واملواقف اإلقليمية املالئمة التي تشق
الطريق أمام إبصار الحكومة الجديدة
النور ،األمر الذي ّ
فسر تداعي خيارات
التأليف اقتراحًا تلو آخر تباعًا.
هكذا يذهب الرئيس ميشال سليمان
الى نيويورك االثنني املقبل للمشاركة
في الدورة العادية للجمعية العمومية
لألمم املتحدة واملؤتمر الدولي ملساعدة
ل �ب �ن��ان ،وي� �ع ��ود ف ��ي ال� �ي ��وم ال �خ��ام��س،
الجمعة ال ��ذي ي�ل��ي ،م��ن دون أن يكون
ال�ت��أل�ي��ف ق��د ُح �س��م .ت�ش� ّ�ع�ب��ت ال�خ�ي��وط

املحوكة بتعثر التأليف كي تحيله أمرًا
واقعًا ينتظر صدمة من الخارج ال من
الداخل ،وفق بضعة مؤشرات منها:
 1ـ �ـ �ـ أن ال��رئ �ي��س ت �م��ام س�ل�ام ل �ي��س في
وارد االع � �ت ��ذار ع ��ن ع ��دم ال �ت��أل �ي��ف في
امل��دى املنظور ،ط��ال انتظاره أو قصر،
لسببني متالزمني على األق��ل :أحدهما
أن االع �ت��ذار ليس مخرجًا ألزم��ة باتت
ت� �ت� �ج ��اوز ال �ت �ك �ل �ي��ف وال� �ت ��أل� �ي ��ف م �ع��ًا،
واآلخ��ر أن االع�ت��ذار ال يوفر ل��ه مكسبًا
ّ
يعوض املأزق الحكومي على الصعيد
الشخصي أو السياسي .كال السببني ال
يمنحان أي رئيس مكلف آخ��ر يخلفه
الوصول باالستحقاق املؤجل إلى أبعد
مما راوح فيه سالم في األشهر الستة
الحالية حتى اآلن.
ال ي ��ري ��د ب ��اع� �ت ��ذاره ت �ح� ّ�م��ل وزر ف�ش��ل
التأليف الذي يعزوه الى موازين القوى
ً
ال��داخ �ل �ي��ة وال� �خ ��ارج� �ي ��ة ب�م �ن�ع �ه��ا ك�ل�ا
م��ن ق��وى  8و 14آذار م��ن ال�ت��واف��ق على
حكومة جديدة.
 2ـــ اعتقاد الطرفني املحليني ،من ضمن
الخيوط املتاحة بني أيديهما للتالعب
ب��ال �ت��أل �ي��ف ،ب� �ع ��دم ج� �ه ��وز أي م�ن�ه�م��ا
للجلوس م��ع اآلخ��ر ال��ى ط��اول��ة ترسي
ت�ف��اه�م��ات أول �ي��ة ت�س�ب��ق ال �ت��أل �ي��ف .من
دون تفاهمات مسبقة ،ال تأليف حتمًا.
م� �غ ��زى ذل � ��ك أن م �ع �ظ��م ال �ص �ي��غ ال �ت��ي
ج ��رى ت��داول �ه��ا ف��ي األش �ه��ر امل�ن�ص��رم��ة
ح�ت��ى األس��اب�ي��ع األخ �ي��رة ،كلما ب��دا أن
االستحقاق أفاق من سباته ،ذهبت بال
رج �ع��ة :ال�ح�ك��وم��ة امل �ح��اي��دة ،وح�ك��وم��ة
ال � �ت � �ك � �ن� ��وق� ��راط ،وح � �ك� ��وم� ��ة األق� � �ط � ��اب،
وح �ك��وم��ة م�م�ث�ل��ي األح � � ��زاب أو وزراء
الصف الثاني.
ت� � �ه � ��اوت ك � ��ذل � ��ك ،ح� �ت ��ى إش� � �ع � ��ار آخ � ��ر،
املعايير التي لزمت الرئيس املكلف منذ
ال �ي��وم ال �ت��ال��ي ل�لاس �ت �ش��ارات النيابية
التي أجراها بعيد التكليف في نيسان
ع �ن��دم��ا أص� ��ر ع �ل��ى م � � ��داورة ال�ح�ق��ائ��ب
وإق�ص��اء األس�م��اء االستفزازية ورفض
منح الثلث  1 +ألي أح��د في حكومته.
ج � � � ��ارى ال� ��رئ � �ي� ��س م � �ي � �ش ��ال س �ل �ي �م��ان
الرئيس املكلف في معظم هذه املعايير.
م��ع ذل��ك ،ل��م يسعهما تأليف الحكومة
ً
ع � �م �ل�ا ب �ص�ل�اح �ي��ات �ه �م��ا ال ��دس� �ت ��وري ��ة
املطلقة ،وغير َّ
املقيدة ،لسبب جوهري
ّ
وواقعي تيقن الرئيسان من أنهما غير
قادرين على إهماله ـــ إال أنهما اعترفا
ضمنًا به ـــ وهو أن لكل من قوى  8و14
آذار ،وت�ح��دي�دًا ت� ّ�ي��ار املستقبل وح��زب
الله حق الفيتو على التأليف.
أضعف إق��رار سليمان وسالم بالفيتو
امل � �ت � �ب � ��ادل ل� �ل� �ط ��رف�ي�ن ص�ل�اح �ي��ات �ه �م��ا
الدستورية ،لكنهما وجدا فيه مخرجًا

ل �ل �ح��ؤول دون أزم � ��ة وط �ن �ي��ة خ�ط�ي��رة
ت �ت �ج��اوز ال �ف��راغ ال�ح�ك��وم��ي ال ��ى م��ا قد
يكون أدهى.
 3ـــ بالتأكيد ،وض�ع��ت ال�س�ع��ودي��ة بني
يديها وح��ده��ا مفتاحي تكليف سالم

وعدم اعتذاره عن عدم تأليفه الحكومة،
إال أن ال�ت��أل�ي��ف ل�ي��س م�ق�ص��ورًا عليها
وح��ده��ا .وه��ي ب��ذل��ك تمسك ب�ج��زء من
املشكلة ،هو في الوقت نفسه ج��زء من
ال �ح��ل ،وال ت�م�س��ك ب��ال �ج��زء ال �ب��اق��ي من

ّ
سليمان وسالم يغلبان فيتو  8و 14آذار على الصالحيات الدستورية لتفادي أزمة أصعب (أرشيف)

تقـرير

سلفيون في القصر الجمهوري

ّ
توقف كثيرون عند
زيارة وفد من املشايخ
الجمهورية
السلفيني رئيس ْ ُ
ميشال سليمان .وقع الخبر بدا
مفاجئًا ،سواء في الشكل أو
الخلفية .هنا دقائق الدعوة
الرئاسية ،من الخطوات
املسبقة لتنسيق املوعد،
ً
وصوال إلى بروتوكول اللقاء
الرئاسي بني ثمانية مشايخ
سلفيني وقائد معركة مخيم
نهر البارد

رضوان مرتضى
ً
ُّ
ل��م تكن زي ��ارة ع��ادي��ة .ك��ل م��ا فيها كان
ُ
ّ
اس �ت �ث �ن��ائ �ي��ًا .ف ��م� �ج ��رد خ �ب��ر ل �ق ��اء أب ��رز
املشايخ السلفيني برئيس الجمهورية،
ميشال
ق��ائ��د ال�ج�ي��ش ال�س��اب��ق ،ال�ع�م��اد
ّ
ً
سليمانُ ،ي ّ
عد مفصال يستحق التوق ّف
عندهّ .
ربما ال قيمة ملضمون اللقاء ،لكنه
ً
ف��ي ال�ش�ك��ل ي�ح�م��ل أل��ف س ��ؤال وس ��ؤاال.
ُيستعاد على وقعه محظور وخط أحمر
ت �ج��اوزه �م��ا وف ��د امل �ش��اي��خ ب�ج�ل��وس�ه��م
ج�ن�ب��ًا إل ��ى ج�ن��ب م��ع م��ن ات �ه �م��وه بقتل
«إخ� ��وت � �ه� ��م» ف� ��ي م �خ �ي��م ن� �ه ��ر ال � �ب� ��ارد.
ه��ي «م �ع��ال��م م��رح �ل��ة ج��دي��دة ع�ن��وان�ه��ا
ِّ
التقارب» ،هكذا ُيعلق أحد أعضاء الوفد
لـ«األخبار».
في الشكل ،لم يكن وفد املشايخ من طلب
م��وع �دًا رئ��اس �ي��ًا ،ب��ل ل� ّ�ب��ى ه ��ؤالء دع��وة
رئ �ي��س ال �ج �م �ه��وري��ة م �ي �ش��ال س�ل�ي�م��ان
ب��وص�ف�ه��م ض�ي��وف��ًا ع�ل�ي��هُ .ع �م��ر ال��دع��وة
من ُعمر تفجيري طرابلس اإلرهابيني

ال �ل��ذي��ن وق �ع ��ا ظ �ه �ي��رة  ٢٣آب .ي��وم�ه��ا
ّ
ات� �ص ��ل ال��رئ �ي��س س �ل �ي �م��ان ب��ال�ش�ي�خ�ّين
س��ال��م ال��راف �ع��ي وب �ل�ال ب � ��ارودي مهنئًا
بسالمتهما ُ
وم �ع� ّ
�زي��ًا ب��ال�ش�ه��داء ال��ذي��ن
س �ق �ط ��وا .أث� �ن ��ى ع �ل��ى م��وق �ف �ه �م��ا ب �ع��دم
ّ
ال�ت�س� ّ�رع وتوجيه ات�ه��ام داخ�ل��يُ ،مبديًا
رغ �ب �ت��ه ف ��ي ل �ق��ائ �ه �م��ا ل� ��دى ع ��ودت ��ه م��ن
ف��رن�س��ا .ه�ك��ذا ب ��دأت ال �ق� ّ�ص��ة .وب��ال�ف�ع��ل،
ل� ��دى ع � ��ودة س �ل �ي �م��ان م ��ن س �ف��ره ج��رى
ّ
تنسيق ال�ل�ق��اء .تسلم الشيخان رسالة
شفهية م��ن سليمان عبر وسيط أب��دى
ف �ي �ه��ا رغ �ب �ت ��ه ب �ل �ق ��اء ك� ��ل م� ��ن امل �ش��اي��خ
الرافعي وبارودي والشيخ نبيل رحيم،
إضافة إل��ى من يرغبون في اصطحابه
م �ع �ه��م .ك ��ان دع� ��وة م �ف �ت��وح��ة ،ورده �م��ا
ٌ
ّ
ب� �ع ��ده ��ا ات � � �ص � ��ال ه ��ات� �ف ��ي م� ��ن ال �ق �ص��ر
ُ ّ
ال� �ج� �م� �ه ��وري .س ��ل �م ��ت الئ� �ح ��ة ب��أس �م��اء
الوفد املرافق ،فجرت املوافقة عليها ّ
ثم
ُح � ِّ�دد امل��وع��د .قبل ذل��ك ،ع��رض املشايخ
ردود ال�ف�ع��ل امل�ح�ت�م�ل��ة ع�ل��ى خطوتهم
لقاء الرئيس سليمان .تكشف مصادر

سلفية لـ«ألخبار» أنهم بخطوتهم هذه
«أخ ��ذوا ّف��ي االع�ت�ب��ار امل��واق��ف الرافضة
ل �ه��ا ،ل �ك��ن �ه��م غ� ّ�ل �ب��وا امل �ص �ل �ح��ة ال �ع� ّ
�ام��ة
ع�ل�ي�ه��ا» .وت�ش�ي��ر امل �ص��ادر ن�ف�س�ه��ا إل��ى
ّ
أن زيارتهم ترافقت مع صدور «بيانات
ّ
إدان � ��ة ت��ت�ه�م�ن��ا ب��ال �ت �خ��اذل وب �ي��ع دم ��اء
ّاملسلمني ت�ن��دي�دًا ّ ب��ال��زي��ارة» ،الف�ت��ة إلى
أنها «كانت متوقعة من جانبنا» .هكذا
ه� ّ�ي��أ امل �ش��اي��خ أن �ف �س �ه��م ،ب �ع��دم��ا وض��ع
ّ
الشيخ الرافعي الئحة األس�م��اء .اتفقوا
ع �ل��ى م��واض �ي��ع ال �ل �ق��اء ،ث��م ك ��ان امل��وع��د
ص� �ب ��اح ال� �س� �ب ��ت .وص � ��ل وف � ��د امل �ش��اي��خ
ق�ب��ل امل��وع��د امل �ح� ّ�دد بخمس دق��ائ��ق .لم
تكن هناك إج��راءات أمنية ف��وق العادة.
انتظر هؤالء في غرفة االنتظار لدقائق
ق�ب��ل أن ي��دخ �ل��وا ل�ل�ق��اء ال��رئ �ي��س .ورغ��م
ك�ل��ام ب �ع��ض امل �ش ��اي ��خ ع ��ن ح� �ف ��اوة ف��ي
ّ
لاّ ّ
االستقبال ،إ أن أحدهم علق ممازحًا:
«لم يقم مستقبلونا بواجب الضيافة .لم
حضرة
يكن هناك قهوة أو غيرها» .في
ّ
الرئيس ،ب��دأ الرافعي بالكالم ،ث� ّ�م عقب
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كالم في السياسة

ـويل

هكذا يحضر التمديد مليشال سليمان

املشكلة والحل معًا .بل يبدو من الوهم
االعتقاد بأن تضييقها على حزب الله
في لبنان منفصل عن حملتها الضارية
ع��ل��ى ن���ظ���ام ال��رئ��ي��س ب���ش���ار األس�����د في
سوريا إلسقاطه .كالهما ّ
مكمل لآلخر

من أجل أن يتهاويا معًا.
يعكس ت ّ��ي��ار املستقبل ب��ح��رارة ونبرة
عالية املوقف السعودي الذاهب بعيدًا
ف���ي م���ح���اص���رة ح����زب ال���ل���ه وم��ص��ال��ح��ه
وم��ط��اردت��ه ف��ي دول الخليج م��ن خالل
اإلج������راءات امل��ت��ت��ال��ي��ة ملجلس ال��ت��ع��اون
ال��خ��ل��ي��ج��ي ،ع��ب��ر رف����ض م��ش��ارك��ت��ه في
حكومة سالم .يقرن ّ
التيار تشبثه هذا
ب���ال���دور امل��ت��ع��اظ��م ل��ل��ح��زب ف���ي ال��ح��رب
السورية.
ف���ي امل���ق���اب���ل ،ل���م ي��ب��د ح����زب ال���ل���ه أدن���ى
اه����ت����م����ام ب����ه����ذا ال������رف������ض ،ون����ظ����ر ال����ى
دعمه نظام األس��د على أن��ه استحقاق
م��ص��ي��ري ي��رت��ب��ط بمستقبله ووج���وده
ف���ي ص��ل��ب امل��ع��ادل��ة اإلق��ل��ي��م��ي��ة ،دون��م��ا
االل�����ت�����ف�����ات ب�����ال�����ض�����رورة إل�������ى امل���س���أل���ة
الحكومية .ليست عنده سوى تفصيل
ث����ان����وي وه���ام���ش���ي ف����ي ن������زاع إق��ل��ي��م��ي
يختلط البعد العقيدي وال��دي��ن��ي فيه
بالبعد السياسي .بذلك يرفض حزب
ال��ل��ه االن��س��ح��اب م��ن س���وري���ا ،ويكتفي
ب�لام��ب��االة ظ��اه��رة ع��ب��ر إب�ل�اغ األط���راف
املعنيني ،وأخصهم رئيس الجمهورية
والرئيس املكلف بأن ال حكومة جديدة
ً
ل��ي��س ط��رف��ًا أص��ي�لا ف��ي��ه��ا ،وال حكومة
ّ
جديدة تتجاهل سالحه أو تجرده من
شرعيته ،وال حكومة ج��دي��دة ال تضع
نصاب التعطيل بني يديه.
 4ـــ تتباين اآلراء داخل ّ
تيار املستقبل،
وإل��ى ح��د ب�ين أرك���ان ق��وى  14آذار ،من
ض���م���ن م���وق���ف ع�����ام م���وح���د ب��ي�ن ق��ائ��ل
ب��ف��ت��ح ب���اب ال���ح���وار م���ع ح���زب ال��ل��ه في
سبيل الوصول الى تفاهمات ضرورية
لتأليف الحكومة ،وق��ائ��ل متحفظ عن
هذا الحوار خشية أن يبدو بأنه ّ
يشرع
انخراطه في الحرب السورية ويعززه
لبناني ،وقد يفسر املوقف على
بغطاء
ّ
تغاض سني على األقل.
أنه
ٍ
وإذ يعتقد أص��ح��اب الحجة األول���ى أن
«تفاهمات األع����داء» ت��ول��د على طاولة
ال����ح����وار وال���ت���ف���اوض امل���ب���اش���ر أو غير
املباشر على غرار تسوية الطائف بني
األعداء اللبنانيني عام  ،1989و«تفاهم
ّ
العدوين حزب
نيسان» عام  1996بني
ال��ل��ه وإس���رائ���ي���ل ،وات���ف���اق ّال���دوح���ة ع��ام
 2008ب�ين ال��ع ّ
��دوي��ن ال��س��ن��ي والشيعي
ال��ل��ب��ن��ان��ي�ين ،ي�لاح��ظ أص���ح���اب الحجة
الثانية أن املوافقة على انضمام حزب
الله الى حكومة سالم ،كالجلوس معه
ال�����ى ط����اول����ة ح������وار وط����ن����ي ،أق������رب ال���ى
التسليم بدوره في سوريا والتشجيع
ع���ل���ي���ه ،م�����ا ي���ح���م���ل ه������ذا ال����ف����ري����ق ع��ل��ى
اإلص������رار ع��ل��ى إب���ق���اء خ��ي��وط االت��ص��ال
والتواصل مقطوعة معه الى أن يعود
ً
من سوريا أوال.

بقي باب القصر
مقفال أمام اإلسالم
ً
غير الرسمي إلى أن
بادر الرئيس سليمان
إلى فتحه

ه���ذا امل��ل��ف ط��غ��ى ع��ل��ى م��ض��م��ون ال��ل��ق��اء.
ّ
هز رئيس الجمهورية رأسه موافقًاّ .
رد
ّ
ّ
بأنه يعلم بذلك ،لكن الدولة معطلة .دون
عددًا من املالحظات ّ
ثم ُع ِّرج بعدها على
مسألة التفجيرات والتعويضات .هكذا
اس��ت��غ��رق ال��ل��ق��اء ق��راب��ة  ٢٥دق�� ّي��ق��ة .خرج
ب��ع��ده��ا ال���وف���د ال��س��ل��ف��ي م��م��ت��ن��ًا .خ��ط��وة
أول���ى وض��ع��ه��ا أع��ض��اء ال��وف��د ف��ي إط��ار
خ��دم��ة للصالح ال��ع��ام .ورأوا ف��ي اللقاء
ّ
ّ
مشرعًا
سابقة ،إذ إن «ب��اب القصر كان ّ
أم������ام اإلس���ل ّ���ام ال���رس���م���ي امل���ت���م���ث���ل ب����دار
ً
اإلف���ت���اء ،ل��ك��ن��ه ب��ق��ي م��ق��ف�لا أم���ام اإلس�ل�ام
غ���ي���ر ال���رس���م���ي إل�����ى أن ب������ادر ال��رئ��ي��س
سليمان إلى فتحه».
ّ
وت�����ج�����در اإلش������������ارة إل�������ى أن ع���������ددًا م��ن
املشايخ ال���واردة أسماؤهم على الئحة
ال���ض���ي���وف ت��غ ّ��ي��ب��وا ع���ن ال����زي����ارة ،ف��ك��ان
غيابهم ألسباب مرضية كالشيخ حسن
قاطرجي ،وآخرون غابوا بداعي السفر.
ّ
وبذلك جاء الوفد سلفيًا صافيًا ،تألف
من ثمانية مشايخ سلفيني.

ّ
عليه رئيس الجمهورية .تكلم سليمان
ّ
على الفترة املمتدة منذ توليه الرئاسة،
ً
وصوال إلى انعكاس الربيع العربي على
ُلبنان .لم يخض في أحداث نهر البارد.
أت���ي على ذك��ره��ا بسرعة .وه��ك��ذا بقيت
ال��خ�لاف��ات ج��ان��ب��ًا .ت���ط ّ���رق ب��ع��ده��ا إم���ام
ّ
طرابلس ضحية
مسجد التقوى إلى أن
ّ
اإلع����ل���ام ال�������ذي ي��ص��ف��ه��ا ب����أن����ه����ا م����أوى
لإلرهابيني .وت��ح ّ��دث عن معاناتها ،ثم
خاض في قضية املوقوفني اإلسالميني.
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جان عزيز
دخلنا فعليًا زم��ن االستحقاق الرئاسي .وأخطر ما فيه
أن هناك جديًا قوى أساسية كثيرة ،تسوق منذ اآلن بأن
خيار التمديد مليشال سليمان سيكون األوف���ر حظوظًا
واألقل شرورًا .وهذه هي األسباب:
ي��ق��ول��ون ان نهاية ال��والي��ة ال��رئ��اس��ي��ة ف��ي  25أي���ار املقبل،
م��ح��ك��وم��ة ب���أم���ر م���ن ث�ل�اث���ة .إم����ا ان��ت��خ��اب رئ���ي���س ج��دي��د،
الحالي .ويتابعون:
وإم��ا ال��ف��راغ ،وإم��ا التمديد للرئيس
ّ
فلندرس الفرضيات ال��ث�لاث منهجيًا ولنفند احتماالت
كل منها.
ً
أوال ،أن يكون لبنان متجهًا نحو انتخاب رئيس جديد
ل��ل��ج��م��ه��وري��ة .ك��ث��ي��رة ه���ي ال���ع���وام���ل امل���ؤث���رة ف���ي ت��رج��ي��ح
احتمال كهذا .وأكثر منها تلك التي ترجح في هذه الحال
ً
اسم مرشح على آخر .فضال عن لعبة التعطيل الدستوري
التي أوجدتها امل��ادة  49وق��درة الفيتو املتبادل ،في ظل
ّ
ً
أوض�����اع داخ��ل��ي��ة وخ��ارج��ي��ة ت��خ��ط��ت ال��ف��وض��ى ،وص���وال
إلى نوع من انعدام الجاذبية السياسية ،أو حتى العدم.
لكن رغ��م كل تلك «املجهوالت» ،أو بسببها ،يمكن القول
ان ان��ت��خ��اب رئ��ي��س ج��دي��د للجمهورية سيكون خاضعًا
ً
للمعادلة الثالثية التالية :أوال ،أن تكون موازين القوى
حاسمة لصالح فريق األكثرية الحكومية املستقيلة ،وفي
ً
هذه الحال يكون املرشح األوف��ر حظًا ميشال عون مثال،
أو أي اسم آخر يختاره هذا الفريق من ّ
مكوناته .ثانيًا ،أن
تكون موازين القوى حاسمة ،لكن بالعكس ،أي لصالح
ال��ت��ح��ال��ف ال���ح���ري���ري .وف����ي ال��ح��ال��ة ه����ذه ي��ك��ون ال��رئ��ي��س
غطاس خوري أو فارس سعيد أو بطرس حرب أو حتى
سمير جعجع .وث��ال��ث��ًا ،أن ت��ك��ون امل��وازي��ن م��ت��س��اوي��ة ،أو
متقاربة بال حسم ،ما يقتضي التسوية وت��ك��رار تجربة
«ال��رئ��ي��س ال��ت��واف��ق��ي» .وف���ي ه���ذه ال��ح��ال��ة ال��ث��ال��ث��ة تظهر
أسماء منها جان قهوجي أو جان عبيد أو رياض سالمه،
الذي للمناسبة بدأ الركض في املاراتون الرئاسي انطالقًا
من زينة شارع الحمرا قبل ايام.
ه��ن��ا ي��ت��وق��ف امل��راه��ن��ون ع��ل��ى ال��ت��م��دي��د ال��س��ل��ي��م��ان��ي عند
كالم كثير ومعروف ،عن املوازين والتطورات واألح��داث
وبوتني وأوباما والنظام العاملي الجديد ...ليخلصوا إلى
أن األشهر القليلة الفاصلة عن استحقاقنا الرئاسي ،لن
تكون كافية إط�لاق��ًا لتظهير غالب ومغلوب ف��ي الحرب
ال���س���وري���ة امل����ج����اورة .وب��ال��ت��ال��ي ل���ن ت��س��م��ح ب����أي اخ��ت�لال
ح��اس��م ف��ي امل��وازي��ن اللبنانية ال��داخ��ل��ي��ة .وه��و م��ا يعني
ف��ع��ل��ي��ًا اس��ت��ب��ع��اد ف��رض��ي��ت��ي أن ي��ن��ت��خ��ب رئ��ي��س م���ن ه��ذا
الطرف أو ذاك .يبقى الرئيس التسوية .لكن للمرة األولى
لن تكون حظوظ التسوية مرتفعة ،يقول «التمديديون».
ألن األح������داث ف���ي س���وري���ا م��ت��س��ارع��ة ب��اع��ت��ق��اد ال��ط��رف�ين.
وألن غموضها ال يزال يلقي بهالة من األح�لام واألوه��ام

املتناقضة ل��دى فريقي الصراع في بيروت .أي بالعربي
الفصيح ،ال ي���زال ال��ف��ري��ق األول يعتقد أن ب��إم��ك��ان بشار
األس��د أن يحسم املعركة ،وأن يحسمها ف��ي فترة زمنية
ق��ص��ي��رة نسبيًا .وال ي���زال ال��ف��ري��ق ال��ث��ان��ي متيقنًا م��ن أن
ح��ل��ف��اءه ف���ي «أع������زاز وب���اق���ي ش��ري��ط��ه��ا امل���ح���رر» ق����ادرون
ع��ل��ى إس���ق���اط األس����د ف���ي وق���ت ق���ري���ب .أي أن ال��ف��ري��ق�ين ال
ي����زاالن م��ؤم��ن�ين بنصر وش��ي��ك ،ال ي��ح��ت��اج بالتأكيد إل��ى
ً
س��ت س���ن���وات .وأن ك�ل�ا منهما س��ي��ك��ون ق����ادرًا ب��ع��د وق��ت
قصير ،على حسم املعركة اللبنانية بعد تحقيق نصره
ال���س���وري ،وع��ل��ى ف���رض امل��ع��ادل��ة ال��ت��ي ي��ري��د ف��ي ب��ي��روت،
بعد أن يكون حليفه قد فرضها في الشام .فلماذا اإلقدام
ع��ل��ى خ��ط��وة م��ل��زم��ة ل��س��ت��ة أع������وام ،ع��ب��ر ان��ت��خ��اب رئ��ي��س
جديد للجمهورية؟ وملاذا االرتباط لوالية رئاسية كاملة
م��ن��ذ اآلن ،ط��امل��ا أن امل���وازي���ن س��ت��ن��ق��ل��ب مل��ص��ل��ح��ة ك���ل من
املتصارعني املتناقضني ،بعد اش��ه��ر أو سنة أو سنتني
كحد أقصى؟ هكذا يشرقط رقم «السنتني» ،ويبني عليه
«ال��ت��م��دي��دي��ون» أن ف��ك��رة امل��رح��ل��ة االن��ت��ق��ال��ي��ة ،ستترسخ
في أذه��ان طرفي الصراع ،على أنها مصلحة كل منهما،
وعلى أنها أفضل لكليهما من انتخاب رئيس جديد.
أم���ا ال��ف��رض��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة ،ف��ه��ي ال���ف���راغ .أي ال ان��ت��خ��اب وال
تمديد .علما أن ال��ف��راغ يؤمن نظريًا حسابات املراهنني
على االنتصار الوشيك .ال ال��ت��زام برئيس لوالية كاملة،
وال حتى التزام بثلث والية ممددةُ .يترك القصر شاغرًا،
حتى إذا تحقق االنتصار املنشود في دمشقُ ،يستكمل
ف��ورًا بانتخاب رئيس يعكس م��وازي��ن��ه ف��ي ب��ي��روت .غير
ً
أن ع���ام�ل�ا آخ���ر ي��دخ��ل ف���ي ح��س��اب��ات ال���ف���راغ ،ك��م��ا يحلل
«ال��ت��م��دي��دي��ون» أن��ف��س��ه��م .وه���و أن ال���ف���راغ م��ف��ت��وح دوم���ًا
ً
على مجهولني اث��ن�ين :أوال اح��ت��م��ال ال��ص��دام والتفجير،
تمامًا كما حصل مع فراغي  1988و .2007وثانيًا احتمال
الذهاب بعد التفجير الناتج من الفراغ ،إلى تسوية أكبر
من انتخاب رئيس جديد ،لتبلغ إنتاج نظام جديد .تمامًا
أيضًا كما حصل مع فراغي وتفجيري  1988و ،2007بني
ال��ط��ائ��ف وال���دوح���ة .ل��ك��ن ،ي��س��ت��درك «ال��ت��م��دي��دي��ون» ،ه��ذه
امل��رة ما من ق��وة خارجية مهتمة برعايتنا .وال عاصمة
��راع
قريبة أو بعيدة مؤهلة لجمعنا .وال تصور واح��دًا ل ٍ
يضبط جنوننا أو مل��ش��روع ات��ف��اق وط��ن��ي ج��دي��د ،يعيد
ت��ل��م��ي��ع ك���ارث���ة م��ي��ث��اق��ن��ا ون��ف��اق��ن��ا .وه���و م���ا س��ي��ج��ع��ل كل
القوى الخارجية ،على تناقضها وتباينها ،تحول دون
وق��وع فراغنا الرئاسي الثالث ،وتضغط إلبقاء الرئاسة
م��ش��غ��ول��ة ال ش����اغ����رة .ه���ك���ذا ي��ص��ل «ال���ت���م���دي���دي���ون» إل��ى
أح��ادي��ة ره��ان��ه��م :ال انتخاب ممكنًا ،وال ف��راغ مسموحًا.
ماذا يبقى؟ التمديد مليشال سليمان .وهو سيتم بهدوء
وسالسة باعتقاد هؤالء ،بطلب خارجي على خلفية أن ال
ّ
مهتم بنا ،وبخضوع داخلي ،بني حسابات «أه��ون
أح��د
امليشالني» و«كلهن سنتني»!

علم
و خبر

ما قل
ودل
فوجئ بعض من
التقوا اللواء أشرف ريفي
أخيرًا ،بانتقاده الرئيس
سعد الحريري في جلسات
ضيقة .ومع أنهم لم
يستوضحوا من ريفي
سبب هذه االنتقادات،
ّ
رجحوا أن يكون ذلك عائد

اعتراف بالغريب

ّ
رحب عدد من املشايخ الدروز بوقوف «شيخي» العقل ناصر الدين الغريب
ونعيم حسن إل��ى ج��ان��ب النائب ول��ي��د جنبالط خ�لال استقباله التعازي
بوفاة والدته في املختارة قبل أيام؛ إذ ّ
فسر بعضهم األمر على أنه اعتراف
م��ن ج��ن��ب�لاط بشرعية ال��غ��ري��ب ،ب��ع��د أن ك���ان ي��رف��ض أي ت��ف��اه��م س��اب��ق مع
ال��ق��ي��ادات ال��درزي��ة األخ���رى ل�لاع��ت��راف بشرعيته ،للتوصل إل��ى تسوية في
مسألة توحيد مشيخة العقل.

تسويق مدفوع
يحاول رئيس مجلس إدارة مؤسسة عامة ُع نّي أخيرًا ،تلميع صورته أمام
ً
ال���رأي ال��ع��ام م��ن خ�لال وس��ائ��ل تتعدى املهنية ،عبر دفعه أم���واال لعدد من
املواقع اإلخبارية بهدف ترويج أخباره.

ممتعضون

إلى عدم دعم الحريري
لريفي في طرابلس؛ ألن
رئيس تيار املستقبل ال يزال
يفضل على املدير العام
السابق لألمن الداخلي
بعض الشخصيات للقيام
بمهمات معينة.

ت��ق��دم ث�لاث��ة م��ن أع��ض��اء جمعية «ل��ب��ن��ان��ن��ا» ال��ت��ي أس��س��ه��ا ال��ن��ائ��ب سامي
ّ
الجميل ،هم مارون ناكوزي وجان خوري ورالف جدعون ،باستقاالتهم إلى
األمانة العامة في حزب الكتائب ،على خلفية ما حصل خالل إجراء املشورة
الكتائبية في قسم الدكوانة الحزبي.

األمن يسبق الطالب
عدل عضو إقليم فتح في لبنان إدوار كتورة عن تنظيم النشاط الذي دعا
إليه أمس في عني الحلوة ،ويتضمن حضور مئات الطالب الفلسطينيني
من مخيمات لبنان لالنتشار رمزيًا في أنحاء املخيم وتنظيم السير فيه.
كتورة املحسوب على القيادي الفتحاوي املطرود محمد دح�لان ،عدل عن
نشاطه لليوم التالي بعد أن دعا إليه للمرة األولى يوم األحد قبل أن تقرر
الفصائل والقوى الفلسطينية نشر القوة األمنية للهدف ذاته .وتردد حينها
ً
ّ
أن أحد القياديني اإلسالميني حث القوى على استعجال القوة ،خجال من أن
«يسبقنا الطالب الصغار».
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موسكو :ال فصل سابعًا في سوريا
للسجال
كالم األميركيني يمحوه الروس .لعله التعبير األدق
ّ
القائم حول تفاهمات جنيف .بات واضحًا بما ال لبس فيه أن االتفاق
واحد ،لكن التفسير اثنان .ما سعت واشنطن إلى ترويجه على أنه
نصر لديبلوماسيتها أجهضته موسكو بالضربة القاضية :ال قرار
تحت الفصل السابع في مجلس األمن ،بل ال اتفاق إن واصل الغرب
سياسته تجاه دمشق لناحية تسليح املعارضة وتقويض االستقرار
ص� �ح� �ي ��ح أن ك� �ل� ��ام س � �ي� ��رغ� ��ي الف� � � ��روف
ي � ��وم أم � ��س ح �م��ل ال �ك �ث �ي��ر م ��ن ال �ت �ع��اب �ي��ر
الدبلوماسية ،لكن صوته ك��ان أق��وى من
أزي��ز ال��رص��اص .ب��دأ حديثه ،ف��ي موتمره
ال�ص�ح��اف��ي امل�ش�ت��رك م��ع ن�ظ�ي��ره امل�ص��ري
ّنبيل فهمي في موسكو ،بالقول إنه «أكيد
أن ��ه رغ��م ك��ل ال�ت�ص��ري�ح��ات ال �ص��ادرة عن
بعض العواصم األوروب �ي��ة ،ف��إن الجانب
األم �ي��رك��ي س�ي�ل�ت��زم ب��دق��ة م��ا ات �ف��ق عليه
كشريك جدي»ّ ً .
ل�ك�ن��ه أردف ق��ائ�ل�ا إن ��ه «إذا أراد أح ��د ما
ّ
التهديد أو البحث عن ذرائع لشن ضربات،
ف��إن�ه��ا ط��ري��ق ت�ع�ط��ي إش� ��ارة للمعارضة
وكأننا ننتظر منهم استفزازات جديدة،
وهي أيضًا طريق يمكن أن تنسف بشكل
نهائي آفاق انعقاد جنيف .»2
ّوش� ��دد الف � ��روف ع �ل��ى وج� ��وب أن «ن ��درك
ّ
أن��ه إذا أردن��ا ح��ل مسألة إت�لاف األسلحة
ال �ك �ي �م �ي��ائ �ي��ة ف ��ي س� ��وري� ��ا ،ف � ��إن خ��ري �ط��ة
الطريق الروسية ــ األميركية تطرح طريقًا
مهنيًا ُ وملموسًا» ،مشيرًا إلى أن االتفاق
ال��ذي أب��رم مع وزي��ر الخارجية األميركي
ج��ون كيري ال ينص على أن القرار الذي
ي�ج��ب أن ي�ع�ت�م��ده مجلس األم ��ن ال��دول��ي
ح� � ��ول ت �ف �ك �ي��ك ال� �ت ��رس ��ان ��ة ال �ك �ي �م �ي��ائ �ي��ة
ال �س��وري��ة س�ي��أت��ي ع�ل��ى ذك��ر ال�ل�ج��وء إل��ى
الفصل السابع من ميثاق األم��م املتحدة
الذي يجيز استخدام القوة.
وق ��ال إن «ال�ب�ع��ض ل��م يفهم م��ا توصلنا
إليه مع وزي��ر الخارجية األميركي جون
ك �ي ��ري ،وال �ب �ن��د ال �س��اب��ع غ �ي��ر م �ط ��روح»،
مشيرًا إلى «الجاهزية للقاء كافة أفرقاء
املعارضة السورية في موسكو ومناقشة
كل شيء».
ت �ص��ري �ح��ات الف� � ��روف ،ال �ت��ي ت��زام �ن��ت مع
أج � � � ��واء اح �ت �ف ��ال �ي ��ة ع �ك �س �ت �ه��ا ال �ص �ح��ف
الروسية أمس باالنتصار الدبلوماسي في
املواجهة األخيرة مع الغرب حول سوريا،
ع �ك �س��ت ام �ت �ع��اض��ًا روس� �ي ��ًا م ��ن م �ح��اول��ة
واش �ن �ط ��ن ت ��روي ��ج ق ��راء ت� �ه ��ا ل �ت �ف��اه �م��ات
جنيف ،وجاءت صدى الجتماعات باريس
التي جمعت كيري إلى نظيريه الفرنسي
ل��وران فابيوس والبريطاني وليام هيغ.
وكان ال��وزراء الثالثة قد دعوا إلى صدور
ق��رار على وج��ه السرعة من األم��م املتحدة
ي �ل��زم س��وري��ا ب��ال�ت�خ�ل��ص م��ن ترسانتها
الكميائية .وقال كيري إن «روسيا وافقت
على الفصل السابع ف��ي ح��ال ع��دم التزام
االت�ف��اق واس�ت�خ��دام األسلحة الكيميائية
ف��ي س��وري��ا ،ل��ذا تطبيق ال�ف�ص��ل ال�س��اب��ع
يأتي تلقائيًا في حال عدم التزام االتفاق»،
م�ش�ي�رًا إل ��ى أن «ات �ف ��اق ج�ن�ي��ف سيحمي
األق �ل �ي��ات وي��أت��ي ب�ن�ظ��ام ي�ح�ت��رم اآلخ ��ر».
وأض��اف أن «السبيل الوحيد للنصر في
س��وري��ا ه��و عبر إع�ط��اء الشعب ال�س��وري
فرصة اختيار قائده الجديد» ،مشيرًا إلى
أن «األسد فقد أي شرعية تخوله أن يحكم
بالده».
ب��دوره ،قال فابيوس« :إننا عازمون على
الحصول على قرار قوي من مجلس األمن
الدولي خالل األيام املقبلة» ،معلنًا تنظيم
«لقاء دولي واسع حول االئتالف الوطني
ال �س��وري» امل �ع��ارض االس �ب��وع امل�ق�ب��ل في
«علينا أن نجعل النظام
نيويورك .وقالّ :
(ال�س��وري) ي��درك أن��ه ال آف��اق ّأمامه سوى
ط��اول��ة امل �ف��اوض��ات .ن �ع��رف أن ��ه م��ن أج��ل
ال �ت �ف��اوض ع �ل��ى ح��ل س �ي��اس��ي ،ي �ج��ب أن
ت �ك��ون ه �ن��اك م �ع��ارض��ة ق��وي��ة ،وب��ال�ت��ال��ي
فإننا نعتزم أيضًا تعزيز دعمنا لالئتالف
الوطني السوري».
ّ
أم ��ا ه �ي��غ ،ف �ق��ال إن «ن �ظ��ام دم �ش��ق تحت
ال�ض�غ��ط م��ن أج��ل أن يطبق ه��ذا االت�ف��اق
ب�ش�ك��ل ت ��ام .ي�ج��ب أن ي �ك��ون ال �ع��ال��م على
اس� �ت� �ع ��داد الس �ت �خ�ل�اص ال �ن �ت��ائ��ج إن ل��م
يفعل».
ك �ل�ام ك� ��رره ال��رئ �ي��س ال �ف��رن �س��ي ف��رن�س��وا

ه��والن��د خ�ل�ال اس�ت�ق�ب��ال��ه ل�ك�ي��ري وه�ي��غ.
ّ
قال إن «من األساسي» التوصل إلى «قرار
ق ��وي وم �ل ��زم» ح ��ول س��وري��ا ف��ي مجلس
األم� ��ن ،داع �ي��ًا إل ��ى «ج� ��دول زم �ن��ي دق�ي��ق»

ل�ض�ب��ط األس �ل �ح��ة ال�ك�ي�م�ي��ائ�ي��ة ال �س��وري��ة
وإت�لاف�ه��ا .وش � ّ�دد على ض ��رورة أن يبقي
الحلفاء الثالثة «الخط الحازم نفسه الذي
سمح بإطالق هذه العملية الدبلوماسية
والتضامن» ،على ما علم من محيطه.
من جهته ،رأى الرئيس األميركي ،ب��اراك
أوب��ام��ا ،أن االت �ف��اق ال��روس��ي ـ�ـ�ـ األم�ي��رك��ي
يمكن أن يضع ح�دًا للتهديد الكيميائي
هذا لسوريا ،منبهًا إلى أن االتفاق ما زال
يجب تطبيقه ،مضيفًا« :إننا لم نصل بعد
إلى ذلك».
وف� � ��ي ال � �س � �ي� ��اق ،أع� �ل� �ن ��ت م �ن �ظ �م��ة ح �ظ��ر
األس�ل�ح��ة الكيميائية ،أم��س ،أن برنامج
ت��دم �ي��ر م � �خ ��زون األس� �ل� �ح ��ة ف� ��ي س��وري��ا
سيبدأ «خ�لال أي��ام» .وأضافت ،في بيان،

ّ
أن «خ �ب��راء ف��ي منظمة ت��دم�ي��ر األس�ل�ح��ة
الكيميائية بدأوا عملهم ويعدون خريطة
ط� ��ري� ��ق ت �س �ت �ب ��ق م �خ �ت �ل ��ف ال� �ت� �ح ��دي ��ات
ب �ه��دف ال�ت�ح�ق��ق م��ن امل �خ��زون��ات املعلنة
ّ
ف��ي س ��وري ��ا» ،م �ش �ي��رة إل ��ى أن «امل�ج�ل��س
التنفيذي للمنظمة سيلتئم قريبًا جدًا»
لبحث امل�ل��ف ال �س��وري .وي�ت��وق��ع أن يعقد
هذا االجتماع الخميس أو الجمعة.
وكان الفتًا تأكيد املبعوث األممي العربي
ّ
إل ��ى س ��وري ��ا ،األخ �ض ��ر اإلب��راه �ي �م��ي ،أن
ً
ه� �ن ��اك أم �ل ��ا ك �ب �ي �رًا ف ��ي ان� �ع� �ق ��اد م��ؤت �م��ر
ّ
«جنيف  »2الشهر املقبل ،مؤكدًا أن على
ّ
أط � � ��راف امل� �ع ��ارض ��ة أن ت� � ��درك أن ال ح��ل
ع�س�ك��ري��ًا ف��ي س ��وري ��ا .وأك� ��د ،ف��ي مقابلة
ّ
م� ��ع ق� �ن ��اة «روس � �ي � ��ا ال� � �ي � ��وم» ،أن ال � ��دور

األميركي والروسي أساس في أي تسوية
مستقبلية في سوريا ،مضيفًا« :نأمل أن
يتوحد املوقف العربي إزاء الحل السلمي

برنامج تدمير مخزون
األسلحة في سوريا سيبدأ
«خالل أيام»

الفروف يؤكد
على الجاهزية
للقاء كافة
أفرقاء
املعارضة
السورية في
موسكو
(فازيلي
ماكسيموف ــ
أ ف ب)

روحاني للقوات األجنبية :غادروا المنطقة
رغم الحديث االيراني
املطمئن الى أن مرحلة
مهاجمة سوريا قد أصبحت
ما وراء االهتمامات
الغربية ،ال تزال طهران
ّ
تتحسب ألي هجوم محتمل
ّ
محذرة من أن الحرس
سيتدخل
ّ
حذر الرئيس االيراني حسن روحاني
أمس من مخطط غربي لتغيير العالم
ال �ع ��رب ��ي ب �ش �ك��ل ي� �ت�ل�اءم م ��ع م�ص��ال��ح
اسرائيل ،واعتبر أن النزاع في سوريا
ج� ��زء م ��ن ه� ��ذه ال �خ �ط��ة ،غ �ي��ر أن ق��ائ��د
ال�ح��رس ال �ث��وري ال�ج�ن��رال محمد علي

ّ
ج�ع�ف��ري مل��ح ال��ى ان ال �ح��رس يمكن ان
يتدخل «اذا ما قامت الواليات املتحدة
ب�ع�م��ل ع �س �ك��ري ف ��ي س ��وري ��ا» ،م��ؤك �دًا
أنها «ستواجه حتمًا مشكالت ع��دة...
سيقوم الحرس آنذاك بواجبهم».
وق ��ال روح ��ان ��ي ،خ�ل�ال امل �ن �ت��دى ال�ع��ام
ال� �ع� �ش ��ري ��ن ل � �ق � ��ادة ال � �ح � ��رس ال � �ث� ��وري
االس�ل��ام� ��ي ف ��ي ط � �ه� ��ران ،إن ال� �ث ��ورات
ف ��ي س ��وري ��ا ول �ي �ب �ي��ا وت ��ون ��س وم�ص��ر
وال �ي �م��ن وال �ب �ح��ري��ن ،اض��اف��ة ال ��ى ع��دم
االس�ت�ق��رار ال�ن��اج��م عنها «سلسلة في
مخطط واح��د ب�ه��دف واح ��د» وال�ه��دف
هو «تأمني مصلحة اسرائيل وتعزيز
قوتها» مع اضعاف الجبهات املعادية
للغرب والسرائيل «حيث تدعم اي��ران
وس��وري��ا ح��زب ال�ل��ه اللبناني وح��رك��ة
ح �م��اس ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة» ،ح�س�ب�م��ا نقل
عنه التلفزيون الحكومي.
واض � � ��اف روح� ��ان� ��ي «ن � � ��درك ج� �ي� �دًا أن
ال� � �ن � ��زاع ف� ��ي س� ��وري� ��ا ال ي �ت �ع �ل��ق ب�م��ن

س� �ي� �ك ��ون ال� �ش� �خ ��ص ال � � ��ذي س�ي�ت�س�ل��م
ال��رئ��اس��ة» ،مضيفًا أن��ه «م��ن ال��واض��ح
تمامًا أن ال�غ��رب ات�خ��ذ ق ��رارًا للمنطقة
بأسرها حيث ان��ه ال يقبل بمنطقتنا
بشكلها ال �ح��ال��ي» .وخ��اط��ب روح��ان��ي
ً
ال� �ق ��وات األج �ن �ب �ي��ة ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة ق��ائ�لا
«أن �ت��م ض�ي��وف غ�ي��ر م��رغ��وب فيكم في
منطقتنا ..غادروها».
وأك� ��د ال��رئ �ي��س االي ��ران ��ي« :س�ن�ت��واف��ق
م ��ع اي ش �خ��ص ي�ن�ت�خ�ب��ه امل��واط �ن��ون
ال �س ��وري ��ون الدارة ب �ل�اده ��م» ،م �ش��ددًا
أمام قادة الحرس على ضرورة معرفة
ال �ت �ه��دي��د ج �ي �دًا وال �ع �م ��ل ع �ل��ى وض��ع
استراتيجية صحيحة ملواجهته ومن
ثم الخروج بحصيلة عن نهاية العمل
والهدف النهائي في ض��وء االمكانات
املتاحة «حيث شهدنا خطأ األميركيني
في حساباتهم في العراق وأفغانستان
واألم��ر كذلك بالنسبة لهم في سوريا
اآلن» ،ح �س��ب وك ��ال ��ة «ف � � ��ارس» .وأك ��د

روح� ��ان� ��ي أه �م �ي��ة ال �ق �ض �ي��ة ال �س��وري��ة
للمنطقة كلها ولربما تكون تداعياتها
ً
ع��امل�ي��ة اي �ض��ا ،ق��ائ�ل�ا إن «س��وري��ا اآلن
ف��ي م��وض��ع ح�س��اس وان ال �ن��زاع ليس
ح ��ول ش�خ��ص رئ �ي��س ال�ج�م�ه��وري��ة او
ط��ائ�ف��ة م ��ا ،ب��ل ال�ق�ض�ي��ة اب �ع��د م��ن ذل��ك
ومن الواضح للجميع ان الغرب خطط
ل�ل�م�ن�ط�ق��ة ك �ل �ه��ا وال ي �ح �ب��ذ ان ي�ب�ق��ى
ع �ل��ى وض� �ع ��ه ال � ��راه � ��ن ،ح �ي��ث ي�س�ع��ى
البريطانيون والفرنسيون للعودة الى
املنطقة بعد اعوام طويلة».
وت��اب��ع ال��رئ�ي��س روح��ان��ي ،أن «ص��وت
الشعب يجب ان يكون هو السائد في
سوريا والعراق وجميع الدول األخرى
وحتى في فلسطني ،فمثلما اك��د قائد
ال � �ث ��ورة االس�ل�ام� �ي ��ة (ع �ل ��ي خ��ام �ن �ئ��ي)
ي �ن �ب �غ��ي ان ي� �ع ��ود ج �م �ي��ع ال�ل�اج �ئ�ي�ن
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين ال� ��ى دي ��اره ��م وي ��دل ��وا
بأصواتهم».
وك��رر ال��رئ�ي��س اإلي��ران��ي رف��ض وادان��ة

سوريا

الثالثاء  17أيلول  2013العدد 2106

ل�لأزم��ة ال �س��وري��ة» .وأش ��ار إل��ى أن اللقاء
املقبل في األم��م املتحدة سيكون موسعًا
وستشارك فيه أطراف دولية وإقليمية.

الرياض ضد «االختزال»
تمنيات اإلبراهيمي بموقف عربي موحد
مؤيد للحل السلمي تناقضت مع موقف
ملجلس ال��وزراء السعودي ،أمس ،أكد فيه
ّ
أن «ت�ع�ن��ت ال�ن�ظ��ام ال �س ��وري» ي �ص� ّ�ب في
مصلحة املتطرفني ،وطالب بتعزيز الدعم
للمعارضة وب�ع��دم «اخ �ت��زال» األزم ��ة في
«جريمة استخدام األسلحة الكيميائية».
ّ
وأف� � � ��ادت وك ��ال ��ة األن � �ب� ��اء ال��رس �م �ي��ة ب ��أن
م �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء ب ��رئ ��اس ��ة ول � ��ي ال �ع �ه��د

اي � ��ران الس �ت �خ��دام ال �س�ل�اح ال�ك�ي�م�ي��ائ��ي
اي �ن �م��ا ك � ��ان وم � ��ن ق �ب��ل اي ط � ��رف ك ��ان،
وقال «نحن في األساس نرفض الحرب
األهلية واملجازر في سوريا التي يجب
ان يعود االستقرار اليها ،وملن يصوت
الشعب بعد ذلك فانه يحظى بقبولنا».
م��ن ج�ه�ت��ه ،ق ��ال ال �ق��ائ��د ال �ع��ام ل�ل�ح��رس
ال �ث��وري إن «األع� ��داء ع �م��دوا ال��ى تدخل
عسكري في سوريا ،اال ان هذا التوجه
ق ��د ب ��اء ب��ال �ف �ش��ل ح �ت��ى اآلن ون ��أم ��ل ان
ت��واج��ه ك��ل امل��ؤام��رات نفس املصير في
املستقبل».
وف��ي كلمة أم��ام ال��دورة ال �ـ 20لالجتماع
ال �ع��ام ل �ق��ادة وم �س��ؤول��ي ال �ح��رس ،لفت
اللواء جعفري ،إلى فشل مؤمرات العدو
ً
ف��ي ف�ل�س�ط�ين ول �ب �ن��ان وس ��وري ��ا ،ق��ائ�لا
إن «ف �ش��ل ال� �ع ��دو ي�س�ت�م��ر ب�ي�ن�م��ا ن��رى
الثورة االسالمية يتواصل زخمها بكل
جدارة» ،منوهًا الى «أن آخر تلك الهزائم
التي ُمنى بها العدو هي هزيمته امام

س �ل �م��ان ب ��ن ع �ب��د ال �ع��زي��ز «ج� ��دد ال��دع��وة
للمجتمع الدولي بضرورة اتخاذ قرارات
فاعلة لوقف القتال ف��ورًا ،وتعزيز الدعم
الدولي للمعارضة لتمكينها من مواجهة
ه�ج�م��ات ال�ن�ظ��ام ال ��ذي ي�ص��ب تعنته في
مصلحة الحركات املتطرفة».
يشار إل��ى أن السعودية ل��م تتخذ موقفًا
ح � �ي� ��ال امل� � � �ب � � ��ادرة ال� ��روس � �ي� ��ة ل�ل�أس �ل �ح��ة
الكيميائية السورية.

ُ
أنقرة تسقط مروحية

أم��ا الرئيس التركي عبد الله غ��ول ،فأكد
«دعم بالده ألي خطوة من شأنها القضاء
ت �م��ام��ًا ع �ل��ى م� �خ ��زون ال �ن �ظ ��ام ال� �س ��وري
م ��ن األس� �ل� �ح ��ة ال �ك �ي �م �ي��ائ �ي��ة» .وت�ع�ل�ي�ق��ًا
على االت�ف��اق ال��روس��ي  -األم�ي��رك��ي بشأن
األس �ل �ح ��ة ال �ك �ي �م �ي��ائ �ي��ة ال� �س ��وري ��ة ،ق ��ال:
ّ
«سيسرنا ذل��ك؛ ألن البلد ال��ذي يستخدم
ال�س�لاح الكيميائي ه��و ج��ارن��ا» ،م�ش��ددًا
ع �ل��ى أن� ��ه «ال ي �م �ك��ن ال� �ق ��وى ال �ع��امل �ي��ة أن
ت�ت�ص� ّ�رف وك ��أن ال ش��يء خ�ط�ي�رًا يحصل
في س��وري��ا ،حتى وإن لم يكن النظام قد
استخدم السالح الكيميائي ضد شعبه».
وف��ي تطور ميداني بالغ ال��دالل��ة ،أعلنت
ال �س �ل �ط��ات ال �ت��رك �ي��ة أن ق��وات �ه��ا أس�ق�ط��ت
أمس مروحية عسكرية سورية من طراز
«ام آي  »17ان�ت�ه�ك��ت أج ��واء ه ��ا ال�ج��وي��ة،
على ما أفاد نائب رئيس ال��وزراء التركي
بولنت أرينج.
وأوض�ح��ت هيئة أرك��ان الجيش التركي،
ّ
في بيان ،أن «املروحية السورية رصدتها
محطة امل��راق�ب��ة ف��ي دي��ارب�ك��ر ،فيما كانت
ً
ع�ل��ى ب�ع��د  26م �ي�لا ب�ح��ري��ًا ( 48ك �ل��م) من
ال� �ح ��دود ال �ت��رك �ي��ة ،ووج� ��ه إل �ي �ه��ا ت�ح��ذي��ر
ع �ن��دم��ا وص �ل��ت إل ��ى ب �ع��د خ�م�س��ة أم �ي��ال
ب� �ح ��ري ��ة (ن � �ح� ��و ت� �س� �ع ��ة ك � �ل� ��م) م � ��ن خ��ط
التماس» .وأضافت هيئة األركان« :رغم كل
ذلك ،واصلت املروحية السورية اقترابها
ّ
م��ن امل�ج��ال ال�ج��وي ال�ت��رك��ي» .وتابعت أن
املروحية «سقطت في األراض��ي السورية
ع�ل��ى ب�ع��د ك�ي�ل��وم�ت��ر م��ن ال �ح��دود بعدما
استهدفتها واحدة من مقاتلتني «اف »16
وضعتا في حال استنفار في املنطقة».
ّ
ونبه وزير الخارجية التركي أحمد داوود
ّ
أوغلو إلى أن «كل التدابير» اتخذت لردع
أي محاولة مقبلة النتهاك املجال الجوي
صحافي في
التركي .وأوضح ،في مؤتمر ّ
ال�س�ف��ارة التركية ف��ي ب��اري��س ،أن��ه سيتم
إب �ل��اغ ال �ح �ل��ف االط �ل �س��ي واألم �ي��ن ال �ع��ام
ل�ل�أم��م امل �ت �ح��دة وم �ج �ل��س األم� ��ن ال��دول��ي
بتفاصيل الحادث.
وك ��ان ��ت ال � �ق ��وات امل �س �ل �ح��ة ال� �س ��وري ��ة ق��د
أس�ق�ط��ت ف��ي ح��زي��ران م��ن ال �ع��ام امل��اض��ي
ط ��ائ ��رة ت��رك �ي��ة م �ق��ات �ل��ة وأص ��اب ��ت أخ ��رى
ب �ع��دم��ا اخ �ت��رق �ت��ا األج� � ��واء ال �س��وري��ة من
ناحية الساحل.
(األخبار)

محور املمانعة في سوريا».
ّ
وح ��ذر جعفري م��ن أن ال�ح��رس ال�ث��وري
يمكن ان يتدخل «اذا ما قامت الواليات
امل �ت �ح��دة ب�ع�م��ل ع �س �ك��ري ف��ي س��وري��ا»،
م��ؤك�دًا أن�ه��ا «س�ت��واج��ه حتمًا مشكالت
عدة ...سيقوم الحرس آنذاك بواجبهم».
ف� ��ي غ� �ض ��ون ذل � � ��ك ،أك � ��د رئ� �ي ��س ل�ج�ن��ة
األمن القومي والسياسة الخارجية في
م�ج�ل��س ال� �ش ��ورى االس�ل�ام ��ي (ال �ب��رمل��ان
اإلي ��ران ��ي) ،ع�ل�اء ال��دي��ن ب ��روج ��ردي ،أن
الدبلوماسية التي انتهجتها إيران منذ
بداية األزم��ة السورية كانت مؤثرة في
منع العدوان األميركي على سوريا.
وق ��ال ب ��روج ��ردي ،ع�ل��ى ه��ام��ش م��راس��م
تأبني املرجع الديني طاهري خرم آبادي،
«إن األميركيني لم يكن لديهم خيار آخر
س ��وى ال �ت��راج��ع ع��ن ش��ن ال �ه �ج��وم على
س��وري��ا ألن ذريعتهم كانت البحث عن
األسلحة الكيميائية ،واألميركان حاليًا
ت �ح��وم ح��ول�ه��م ال�ش�ب�ه��ات ف��ي م��وض��وع
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صواريخ أرض ــ أرض حملت
السارين نحو الغوطة
نيويورك ــ نزار عبود
غ ��از ال �س��اري��ن اس �ت �خ��دم ف��ي غ��وط��ة
دم �ش��ق ف��ي  21آب امل ��اض ��ي ،ت�ق��ري��ر
ل �ج �ن��ة امل �ح �ق �ي��ق ال ��دول� �ي ��ة أك� ��د ذل��ك
ب �ع��د إع�ل�ان ��ه م ��ن ق �ب��ل األم�ي��ن ال �ع��ام
لألمم املتحدة قبل أيام .الجديد في
ال�ت�ق��ري��ر ب�ع��ض ال�ت�ف��اص�ي��ل التقنية
ك��اس�ت�خ��دام ص��واري��خ أرض ـ �ـ أرض
تحمل رؤوس ��ًا كيميائية ،م��ن دون
اإلش� ��ارة ل�ل�م�س��ؤول�ين ع��ن اط�لاق�ه��ا،
وهو ليس ضمن مهمات املحققني.
وأع �ل��ن خ �ب��راء األم ��م امل�ت�ح��دة ال��ذي��ن
ح� �ق� �ق ��وا ف� ��ي س� ��وري� ��ا أن� �ه ��م ع� �ث ��روا
على «أدل ��ة واض�ح��ة ومقنعة» على
استخدام غ��از السارين ،األم��ر الذي
وص�ف��ه األم�ي�ن ال�ع��ام ل�لأم��م املتحدة
بان كي مون بـ«جريمة حرب».
وخ�ل��ال ك�ل�م�ت��ه أم� ��ام م�ج�ل��س األم��ن
أثناء تقديمه تقرير مفتشي املنظمة
ال ��دول� �ي ��ة ح � ��ول ن �ت ��ائ ��ج ال �ت �ح��ال �ي��ل
التي قاموا بها على عينات أخذت
م��ن م�ن�ط�ق��ة ال �غ��وط��ة ،دع ��ا ب ��ان إل��ى
«محاسبة» املسؤولني عن استخدام
ه��ذا ال�س�لاح دون أي يوجه اصابع
االتهام إلى أي طرف ،وطالب مجلس
األم��ن ب��االس�ت�ع��داد ل�ف��رض عقوبات
إن ل � ��م ت �ف �ك ��ك دم � �ش� ��ق ت��رس��ان �ت �ه��ا
الكيميائية.
ّ
وجاء في التقرير أن أسلحة كيميائية
استخدمت «على نطاق واسع نسبيًا
ف ��ي ال � �ن� ��زاع امل �س �ت �م��ر ب �ي�ن األط� � ��راف
ف��ي الجمهورية العربية ال�س��وري��ة...
ّ
ض��د م��دن �ي�ين ب�ي�ن�ه��م أط� �ف ��ال» .وأك ��د
استخدام غاز السارين ووجود مزيج
من امل��واد الفوسفاتية العضوية في
ال �ع �ي �ن��ات ال� �ت ��ي ج �م �ع��ت م ��ن م��واق��ع
الغوطة الشرقية .تلك العينات كانت
ع�ل��ى ش�ك��ل ب�ق��اي��ا ق�ط��ع م��ن ص��واري��خ
أرض ـ أرض تحمل رؤوسًا كيميائية،
وع � �ي � �ن� ��ات م � ��ن ال � �ت� ��رب� ��ة وش� � �ه � ��ادات
مصابني وأطباء وشهود عيان.
واملواقع التي ُجمعت العينات منها
هي ترما وزملكا واملعضمية .وقال
ال �ت �ق��ري��ر إن وق ��ت ال �ه �ج��وم ت � ّ�م بني
ال�ث��ان�ي��ة وال �خ��ام �س��ة ص �ب��اح��ًا ،حني
تكون درجات الحرارة منخفضة ،ما
يتيح بقاء الغاز السام في الطبقاء
السفلى م��ن ال�غ�لاف ال�ج��وي ألط��ول
ف�ت��رة ممكنة .لكن التقرير ال يحدد
ع �ل��ى ن �ح��و م �ب��اش��ر امل �س��ؤول�ي�ن عن
ّ
استخدام األسلحة الكيميائية؛ ألن
مهمة املحققني ال تتضمن هذا األمر.
ّ
وأعلن البيت األبيض أن هذا التقرير

األس �ل �ح��ة ال �ك �ي �م �ي��ائ �ي��ة» .وأش � ��ار ك��ذل��ك
ال��ى دور ط�ه��ران ف��ي منع ال �ع��دوان على
ً
سوريا ،قائال« :نظرًا الى ان الجمهورية
االس�لام�ي��ة االي��ران�ي��ة أعلنت منذ اليوم
األول ل�ل�أزم ��ة ال �س��وري��ة م �ن��ذ أك �ث��ر من
ع��ام�ي�ن ون �ص��ف ال� �ع ��ام ،أن ه ��ذه األزم ��ة
ل� �ي ��س ل� �ه ��ا ح � ��ل ع� �س� �ك ��ري وإن� � �م � ��ا ح��ل
سياسي ،ف��إن ه��ذه الدبلوماسية كانت
مؤثرة بالتأكيد ،وان العالم اجمع اقتنع
بها في الوقت الحاضر».
من جهة ثانية ،أش��ادت مساعدة األمني
ال �ع��ام ل�لام��م امل �ت�ح��دة ل �ش��ؤون االغ��اث��ة،
ف ��ال �ي ��ري آم � � ��وس ،خ �ل��ال ل �ق��ائ �ه��ا وزي ��ر
خ��ارج �ي��ة اي � ��ران م�ح�م��د ج� ��واد ظ��ري��ف،
بجهود اي��ران ومساعداتها االنسانية
في التخفيف عن آالم الشعب السوري.
وأك��دت «ال��دور الهام واملؤثر إلي��ران في
مسار تطورات املنطقة ال سيما في دعم
وتوسيع الشؤون االنسانية والتخفيف
م��ن م �ع��ان��اة وآالم ال �ش �ع��وب ف��ي بعض

ّ
يثبت أن دمشق مسؤولة عنه .وقال
ّ
امل �ت �ح��دث ب��اس �م��ه ،ج ��اي ك ��ارن ��ي ،إن
«امل �ع �ل��وم��ات ف��ي ه ��ذا ال �ت �ق��ري��ر ال�ت��ي
ت �ت �ح��دث ع ��ن إط �ل��اق غ� ��از ال �س��اري��ن
ب ��واس� �ط ��ة ص� ��واري� ��خ أرض ـ �ـ �ـ أرض
وح� ��ده ال �ن �ظ��ام (ال � �س ��وري) يملكها،
ت�ظ�ه��ر ب��وض��وح م��ن ه��و امل �س ��ؤول».
م��وق��ف عكسته امل �ن��دوب��ة األم�ي��رك�ي��ة
ل ��دى م�ج�ل��س األم� ��ن س �م��ان �ث��ا ب ��اور،
ال� �ت ��ي اع �ت �م ��دت ف ��ي ت �ق �ي �ي �م �ه��ا ع�ل��ى
«نوعية األسلحة وكميتها وأسلوب
إط�ل��اق � �ه� ��ا» ،م �س �ت �ش �ه��دة ب��امل�ل�اح��ق
الخاصة بالتقرير .وتحدثت بنحو
خ� ��اص ع ��ن أن ص� ��واري� ��خ م ��ن ع �ي��ار

تشوركين:
بعض الدول تتلذذ
باستخدام الفصل
السابع لتنفيذ مآربها

 120م�ل��م ،استخدمت ف��ي إيصالها،
وه � ��ذه ال� �ص ��واري ��خ ل ��م ت�س�ت�خ��دم�ه��ا
امل� � � �ع � � ��ارض � � ��ة «ك � � �م� � ��ا الح� � �ظ� � �ن � ��ا م ��ن
آالف ال� �ف� �ي ��دي ��وات ال� �ت ��ي وض �ع �ت �ه��ا
املعارضة على مواقعها» .وأضافت
أن ن��وع �ي��ة ال �س��اري��ن أع �ل��ى م ��ن تلك
ال�ت��ي اس�ت�خ��دم�ه��ا ال��رئ�ي��س ال�ع��راق��ي
ال �س��اب��ق ص � ��دام ح �س�ي�ن« ،وه � ��ذا في
ح ��د ذات� � ��ه دل� �ي ��ل ق ��اط ��ع ع �ل��ى ت ��ورط
ال�ن�ظ��ام» .وق��ال��ت« :س ��واء ك��ان ال�ق��رار
(ال ��دول ��ي امل �ت��وق��ع ح ��ول ال�ك�ي�م�ي��ائ��ي
ال �س ��وري) ت�ح��ت ال�ف�ص��ل ال �س��اب��ع أو
ً
ال ،فإن أي قرار سيكون ملزمًا وقابال
للتطبيق».
م�ن��دوب روس�ي��ا فيتالي تشوركني،
ح � ��رص ع �ل��ى أن ت� �ك ��ون ل ��ه ال �ك�ل �م��ة
األخ�ي��رة للمراسلني في نيوريورك.
وق� � � � ��ال إن زم� � �ل� � ��اءه «ق� � � �ف � � ��زوا إل� ��ى
ن�ت��ائ��ج ك �ث �ي��رة ،م�ت�ه�م�ين ال�ح�ك��وم��ة،
وم� �س� �ت� �ب� �ع ��دي ��ن ت� � � ��ورط امل �س �ل �ح�ي�ن
ب�ح��ادث��ة ال�غ��وط��ة م��ن دون التدقيق
ب �ع�ين خ �ب �ي��رة ف��ي امل �ع �ل��وم��ات ال�ت��ي
ً
ساقوها .ومن ذلك مثال أن الضحايا
ف � ��ي امل� �ن� �ط� �ق ��ة ك � ��ان � ��وا ج �م �ي �ع ��ًا م��ن
املدنيني وليس بينهم مسلح واحد.

ال� ��دول وم ��ن بينها س��وري��ا ،ع��ن طريق
تسهيل اي �ص��ال امل �س��اع��دة ال��ى الشعب
السوري».
أم� ��ا ظ ��ري ��ف ،ف �ق��د أش � ��ار إل� ��ى األوض � ��اع
ال�ح�س��اس��ة وامل �ع �ق��دة ف��ي امل�ن�ط�ق��ة وم��ن
بينها األزمة الراهنة في سوريا ،شارحًا
امل �س��اع��ي ال �س �ي��اس �ي��ة وال��دب �ل��وم��اس �ي��ة
ل� �ل� �م� �س ��اع ��دة ف � ��ي اي� � �ج � ��اد ح � ��ل س �ل �م��ي
للقضية ال �س��وري��ة ،وك��ذل��ك امل�س��اع��دات
االن �س ��ان �ي ��ة ال� �ت ��ي ق��دم �ت �ه��ا اي � � ��ران ال��ى
الشعب السوري على مختلف الصعد.
وش� ��دد ظ��ري��ف ع �ل��ى امل ��واق ��ف امل�ب��دئ�ي��ة
لبالده منذ بداية األزم��ة السورية على
اي� �ج ��اد ح ��ل س �ي��اس��ي ل �ه��ا ،وم �ع��ارض��ة
وادانة استخدام السالح الكيميائي من
قبل أي طرف وفي أي مكان ،معربًا عن
ارتياحه للجهود الدبلوماسية لتجاوز
هذه املرحلة الحساسة.
ال��ى ذل��كّ ،
رح�ب��ت املتحدثة باسم وزارة
ال �خ��ارج �ي��ة االي ��ران� �ي ��ة ،م��رض �ي��ة أف �خ��م،

فإذا كانت الحكومة قد استهدفتهم،
ف �ل � َ�م ل ��م ي �ل��ق أي م �س �ل��ح ح �ت �ف��ه ف��ي
ال �ق �ص��ف» .وأض � ��اف أن� ��ه ط� ��رح ه��ذا
ال � �س� ��ؤال ع �ل��ى زم�ل�ائ ��ه ف ��ي م�ج�ل��س
األم��ن وذك��ره��م بغاز السارين ال��ذي
ضبط في تركيا في أي��دي أف��راد من
جبهة النصرة .وكذلك فإن الهجوم
على خان العسل أدى إلى مقتل 16
جنديًا من أص��ل أق��ل من  30ضحية
وقعوا.
ورف� � � ��ض ت � �ش ��ورك �ي�ن ال � �ت � �ح ��دث ع��ن
الفصل السابع في أي قرار سيصدر
ع��ن م�ج�ل��س األم ��ن ي��دي��ن اس�ت�خ��دام
الكيميائي ويعتمد االتفاق الروسي
األم �ي��رك��ي وي��دع��و إل��ى ع�ق��د مؤتمر
جنيف اثنني .وقال إن «بعض الدول
ت�ت�ل��ذذ ب��اس�ت�خ��دام ال�ف�ص��ل ال�س��اب��ع
لتنفيذ مآربها العسكرية الذاتية ،ال
من أجل تحقيق العدالة».
ب � � � ��دوره ،اع �ت �ب ��ر وزي � � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة
ّ
الفرنسي ،لوران فابيوس ،أن التقرير
ً
«ال ي� � ��دع م � �ج � ��اال ألي ش� � ��ك» ح ��ول
مصدره ،و«يعزز موقف من قالوا إن
النظام (السوري) مذنب» .وأضاف،
ف��ي ح��دي��ث إل ��ى إذاع� ��ة «ار ت��ي ال»:
«عندما ننظر بدقة إل��ى املعطيات،
أي ك �م �ي��ات ال� �غ ��ازات ال �س��ام��ة ال�ت��ي
اس �ت �خ��دم��ت ،ال �خ �ل �ي��ط امل �ع �ق��د ج �دًا،
وطبيعة ومسار املقذوف ،كل ذلك ال
يترك على اإلط�لاق أي مجال للشك
في مصدر الهجوم».
في السياق ،أعلنت لجنة التحقيق
ال � �ت� ��اب � �ع� ��ة ل �ل��أم � ��م امل� � �ت� � �ح � ��دة ح� ��ول
�وق االن � � �س� � ��ان ف��ي
ان � �ت � �ه� ��اك� ��ات ح � �ق� � ّ
س � ��وري � ��ا ،أم � � ��س ،أن � �ه� ��ا ت �ح �ق��ق ف��ي
 14ح��ال��ة م �ف �ت��رض��ة م ��ن ال�ه�ج�م��ات
الكيميائية ق��د ت�ك��ون ارت�ك�ب��ت منذ
أيلول.2011
وقال رئيس اللجنة ،باولو بينيرو:
«شاهدنا فيديوات ونملك تحليالت
خ � �ب ��راء ع� �س �ك ��ري�ي�ن» ،م �ت �ح��دث��ًا ع��ن
م �ق��اب�ل�ات م ��ع ع��ام �ل�ي�ن ف ��ي ال �ق �ط��اع
الطبي .وتحدث بينيرو عن وجود
«أل ��وي ��ة ب��أك �م �ل �ه��ا م �ش �ك �ل��ة اآلن م��ن
مقاتلني عبروا الحدود إلى سوريا
و(املهاجرين) واحدة من أنشطها».
ّ
وأفاد املحققون سابقًا بأن مقاتلني
أج� ��ان� ��ب م� ��ن أك� �ث ��ر م� ��ن ع �ش ��ر دول،
م��ن بينها أف�غ��ان�س�ت��ان وال�ش�ي�ش��ان
وق ��وات «ج�ب�ه��ة ال�ن�ص��رة» ال�ت��ي لها
ع�ل�اق��ة ب�ت�ن�ظ�ي��م ال �ق��اع��دة ي��دع �م��ون
امل�ع��ارض�ين ال�س��وري�ين ،فيما يقاتل
ح � ��زب ال� �ل ��ه ال �ل �ب �ن��ان��ي م� ��ع ال� �ق ��وات
الحكومية.

بانضمام سوريا الى معاهدة األسلحة
ال�ك�ي�م�ي��ائ�ي��ة ،م�ط��ال�ب��ة امل�ج�ت�م��ع ال��دول��ي
بالعمل على انضمام اسرائيل الى هذه
املعاهدة.
(أ ف ب ،مهر ،فارس ،رويترز)
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يوميات جنيف :عندما حزم الروس امتعتهــ
ماذا جرى خالل األيام الثالثة التاريخية بني جون كيري وسيرغي الفروف في جنيف؟ كيف
كانت أجواء جلسات النقاش وكيف ولد االتفاق حول تدمير الترسانة الكيميائية السورية؟
«ذي واشنطن بوست» كشفت بعض تفاصيل كواليس النقاشات الروسية ـ األميركية وروت
مراحل ّنص اتفاق «كاد أن ال يصدر»
اللقاء األول بني ج��ون كيري وسيرغي
الف � ��روف ك ��ان م �ح ��ددًا م �س��اء ال�خ�م�ي��س
في جنيف ،على مائدة العشاء .الطبق
األساسي :سمك وسلطة .بعد استراحة
ق�ص�ي��رة م��ن ت�ع��ب ال�س�ف��ر قبيل العشاء
امل� ��رت � �ق� ��ب ،اج� �ت� �م ��ع وزي� � � ��ر ال� �خ ��ارج� �ي ��ة
األم�ي��رك��ي م��ع فريق ال�خ�ب��راء امل��راف��ق له
ف ��ي ال �ف �ن��دق ،وت �ه � ّ�ي��ؤوا ل �ل �ق��اء ال� ��روس.
اتفق فريق كيري على خطوط عريضة
ي �ج��ب ال �ت �م� ّ�س��ك ب �ه��ا م �ه �م��ا ك � ��ان ال � � ّ
�رد
ال ��روس ��ي وه� ��ي :ت �ح��دي��د ج� ��دول زم�ن��ي
لتدمير األسلحة الكيميائية السورية،
وتحديد بعض التفاصيل املتعلقة بها،
وإيجاد طريق تقود الى األم��م املتحدة
وت��أل �ي��ف ص�ي�غ��ة ي�م�ك��ن ب�ي�ع�ه��ا ل�ل�ع��ال��م
وللواليات املتحدة وللكونغرس.
ح � ّ�ص ��ن ال ��وف ��د األم� �ي ��رك ��ي ن �ف �س��ه ج �ي �دًا
ملواجهة الوفد الروسي وانطلق كيري
ل �ع �ق��د م ��ؤت �م ��ر ص �ح ��اف ��ي م �ت �ف��ق ع�ل�ي��ه
مسبقًا على أن يليه الفروف في مؤتمر
ّ
يتوجه الجميع الى مائدة
ثان ،وبعدها
ٍ
العشاء.
ً
ت � �ح� ��دث ك � �ي� ��ري ل �ل �ص �ح��اف �ي�ي�ن م � �ط� � ّ�وال

ع��ن أه ��داف ال��والي��ات امل �ت �ح��دة م��ن ه��ذا
االج �ت �م��اع وط �م��وح��ات �ه��ا وت�ط�ل�ع��ات�ه��ا،
وان�ت�ظ��ر ال��وف��د األم�ي��رك��ي ك�لام الف��روف
لكي يلتقطوا اإلشارات الروسية األولى
قبل املباشرة بالكالم ال�ج� ّ�دي .املفاجأة
األول� � ��ى :ح��دي��ث الف � ��روف ل�ل�ص�ح��اف�ي�ين
كان مقتضبًا.
ل��م يستطع األم�ي��رك�ي��ون اس�ت�ش�ع��ار أي
ذبذبات تستبق الجلوس وجهًا لوجه
أم � ��ام ال� � ��روس .وب �ي �ن �م��ا ك� ��ان ال ��وزي ��ران
ي� �ت� �ن ��اوالن ال� �ع� �ش ��اء ،ج �ل ��س ال �ف��ري �ق��ان
األم �ي��رك��ي وال ��روس ��ي ف��ي اج �ت �م��اع أول
لتبادل املعلومات .وبعد ساعات ،خرج
الفريق األميركي يائسًا.
ت� �ح � ّ�دث ه � ��ؤالء ع ��ن «ت �ب ��اع ��د ك �ب �ي��ر م��ع
ال� � � ��روس ف� ��ي امل� �ع� �ل ��وم ��ات ح � ��ول ك �م �ي��ة
األس �ل �ح ��ة ال �ك �ي �م �ي��ائ �ي��ة ال� �ت ��ي ي�م�ل�ك�ه��ا
ال � �ن � �ظ� ��ام ال� � � �س � � ��وري» وع � � ��ن «اخ � �ت�ل��اف
ف��ي ال �ت �ق��دي��رات» وأج �م �ع��وا ع �ل��ى أن�ه��م
ف ��ي ح ��اج ��ة م � ّ
�اس ��ة إل� ��ى ت �غ �ي �ي��ر ال �ن �ه��ج
امل �ع �ت �م��د ب �ي �ن �ه �م��ا« .ل � ��ن ي �ن �ج��ح األم� ��ر
إذا اس �ت �م��ري �ن��ا ف ��ي ه � ��ذا ال� �ن� �ه ��ج» ق��ال

األميركيون واستدعى الطرفان ّ
ضباط
االس � �ت � �خ � �ب ��ارات ال �ت ��اب �ع�ي�ن ل �ه �م��ا ل�ك��ي
ي ��وض �ح ��وا االخ � �ت �ل�اف ف ��ي امل �ع �ل��وم��ات
ّ
ويخلصوا الى حل.
وط� � � ��وال س� ��اع� ��ات ع� ��دي� ��دة خ �ل��ال ل�ي�ل��ة
ال� �خ� �م� �ي ��س ـ � �ـ ال� �ج� �م� �ع ��ة ب� �ح ��ث ال �ف ��ري ��ق
األم � �ي� ��رك� ��ي امل� �ع� �ل ��وم ��ات ال � �ت ��ي ق� ّ�دم �ه��ا
ال � � � ��روس واس� �ت� �ن� �ت� �ج ��وا أن� � ��ه «ب � �م� ��ا أن
الفروف ّ
قدم األفكار الروسية في وثيقة
صغيرة من صفحتني فهذا سيتيح لنا
ف��رص��ة االم �س��اك ب��زم��ام األم ��ور وق�ي��ادة
املباحثات».
ن��ام ال��وف��دان على اخ�ت�لاف��ات كبيرة في
امل �ع �ل ��وم ��ات وال� �ن� �ه ��ج واس �ت �ف ��اق ��ا ع�ل��ى
جلسة ص�ب��اح�ي��ة ح ��اوال فيها تقليص
ال �ت �ب��اع��د ح ��ول ال �ت��رس��ان��ة ال�ك�ي�م�ي��ائ�ي��ة
السورية بينما كان يعقد اجتماع بني
كيري والف��روف واألخضر اإلبراهيمي.
وخ�ل�ال ال �ن�ه��ار ،ات�ف��ق أع �ض��اء ال��وف��دي��ن
ع� � �ل � ��ى وض� � � � ��ع إط� � � � � ��ار زم � � �ن� � ��ي ي� �ن � ّ�ص ��ه
األميركيون بينما عمل التقنيون على
ّ
سد الثغر العالقة بني الطرفني ،فاتفق
الجميع على حجم الترسانة ومواقعها
ال �ج �غ��راف �ي��ة ل �ك��ن االخ �ت�ل�اف ب �ق��ي ح��ول
طريقة تجميعها وتدميرها ،والنقطة
األه � ّ�م ال�ع��ال�ق��ة بقيت رف��ض روس �ي��ا أي
إش��ارة الى احتمال اللجوء الى مجلس
األم ��ن الس�ت�خ��دام ال �ق��وة ال�ع�س�ك��ري��ة في
ّ
حال أخل النظام السوري باالتفاق.
بعد استراحة الغداء ،انتشرت شائعات
ب ��أن ال� ��روس س �ي �غ��ادرون ع�ن��د ال�س��اع��ة
ً
مساء.
العاشرة
زاد الضغط على األميركيني الذين كانوا

كيري :أنا وفريقي
مستعدون للبقاء هنا ولو
طوال الليل إذا احتاج األمر
إلى ذلك

ّ
يدرسون
يحضرون طوال الليل صيغة
ّ
فيها امل ��واد ال�ت��ي ق��د تنجح ف��ي تجنب
ال�ف�ي�ت��و ال��روس��ي ف��ي م�ج�ل��س األم� ��ن .ال
يمكن للروس أن يغادروا الليلة وهناك
نقاط عديدة ما زال��ت عالقة .ه��ذا األمر
ً
دفع كيري للتوجه نحو الف��روف قائال
له« :أنا وفريقي مستعدون للبقاء هنا
ّ
مهما تطلب األم��ر ،سأستمر بالنقاش
ط��وال الليل وسأستيقظ باكرًا جدًا في
اليوم التالي ،إذا احتاج األمر إلى ذلك».
كيري نقل لالفروف خبرًا إعالميًا يفيد
أن املفتشني األمميني يقولون إنه لديهم
إثباتات أن الهجوم الكيميائي حصل
في ضواحي دمشق وكان ضخمًا ،وهم
سيرفعون تقريرهم ال��ى مجلس االم��ن
يوم االثنني.
اس � �ت � �م� ��ع الف� � � � � ��روف ال� � � ��ى ك� �ل� ��ام ك� �ي ��ري
وم�ط��ال�ب�ت��ه ب�ت�م��دي��د ج�ل�س��ات ال�ن�ق��اش،
ثم غادر ّ
املقر الى السفارة الروسية في
جنيف «الس�ت�ش��ارة موسكو» كما ق��ال.
وبعد عودته من السفارة ،أخبر الفروف
ثان في
كيري أنه سيبقى لعقد اجتماع ٍ
اليوم التالي (أي السبت).
ّ
قدم األميركيون يوم السبت نسخة عن

االت �ف��اق ح�س��ب ال �ش��روط امل�ت�ف��ق عليها
ب�ي�ن ال �ط��رف�ين ،ن��اق�ش��ه ك �ي��ري والف ��روف
خ �ل ��ال ح� ��دي� ��ث ارت � �ج� ��ال� ��ي ح� �ص ��ل ب�ين
ال��رج�ل�ين ح��ول ح��وض ال�س�ب��اح��ة .واف��ق
ال� � � ��روس ع� �ل ��ى االت� � �ف � ��اق ب� �ع ��د ال �ن �ق��اش
االخير .صعد كيري الى غرفته ووضع
ال �ت �ع ��دي�ل�ات ال �ل�ازم� ��ة ع �ل �ي��ه ث ��م أرس �ل��ه
ال��ى املعنيني .وبعد إع�لان االت�ف��اق يوم
ال�س�ب��ت ،ات �ص��ل ال� ّ�رئ�ي��س ب ��اراك أوب��ام��ا
بكيري هاتفيًا وهنأه على إنجازه.
تلك ه��ي رواي��ة صحيفة «ذي واشنطن
ب� ��وس � ��ت» االم� �ي ��رك� �ي ��ة ع� � ّ�م� ��ا ج� � ��رى ف��ي
ج �ن �ي��ف ،خ�ل�ال امل �ح ��ادث ��ات ال�ت��اري�خ�ي��ة
األم� �ي ��رك� �ي ��ة ـ� �ـ ال ��روس� �ي ��ة ال� �ت ��ي أن �ت �ج��ت
االت� �ف ��اق ح� ��ول ع �م �ل �ي��ة ت �س �ل �ي��م ال �ن �ظ��ام
ال�س��وري أسلحته الكيميائية وطريقة
ت��دم �ي��ره��ا وامل �ه �ل��ة ال��زم �ن �ي��ة امل �ط �ل��وب��ة
إلت �م��ام امل �ه �م��ة .ك��ات�ب��ة امل �ق��ال ك ��ارن دي
ي ��ون ��غ ،ن �ق �ل��ت ع ��ن م� �ص ��ادر رف �ي �ع��ة ف��ي
ال�خ��ارج�ي��ة االم�ي��رك�ي��ة أن االت �ف��اق كتبه
«ب�ك��ام�ل��ه» ال�ف��ري��ق األم�ي��رك��ي وق��د واف��ق

لم يستطع األميركيون استشعار أي ذبذبات تستبق الجلوس وجهًا لوجه أمام الروس (أ ف ب)

«خطة ب» :ماذا لو لم ينفذ االتفاق؟

يجب أن تتضمن «الخطة ب» ضربة عسكرية من دون الرجوع الى الكونغرس (أ ف ب)

رأى الصحافي بيتر بايكر ف��ي صحيفة
«ذي نيويورك تايمز» أن الرئيس ب��اراك
أوب��ام��ا وفريقه «ي�ص��ارع��ون اآلن إليجاد
ّ
خطة بديلة في حال عدم تطبيق االتفاق
األخير بحذافيره» حول تدمير الترسانة
الكيميائية السورية .بايكر عرض بعض
ال�ن�ق��اط ال�ت��ي يجب على أوب��ام��ا التفكير
ّ
ب�ه��ا اآلن ب�غ�ي��ة ال �ت� ّ
�وص��ل ال ��ى «خ��ط��ة ب»
مناسبة ملواجهة ال��واق��ع .بإمكان النظام
ال � �س� ��وري أن ي ��رف ��ض ف �ت ��ح ك� ��ل م��واق �ع��ه
ّ
يتعرض هؤالء
للمفتشني الدوليني ،وقد
لعوائق كثيرة من شأنها أن تؤخر عملهم،
وب��ال�ت��ال��ي تتخطى امل�ه�ل��ة ال��زم�ن�ي��ة التي
حددها االت�ف��اق ،كيف ستتصرف اإلدارة
األم �ي��رك �ي��ة ح�ي�ن�ه��ا؟ س ��أل ال �ك��ات��ب م�ك��ررًا
س��ؤال ال�ن��ائ��ب ال��دي�م��وق��راط��ي آدم سميث
«ماذا لو تأخرت سوريا يومني بكشف كل
مواقعها للمفتشني؟ وماذا لو لم ّ
تدمر كل
الترسانة كما نريد؟» .بايكر يشير الى أن
أوباما لم يجب بعد عن تلك األسئلة ،وأن
عليه أن ي�ج��د ال�ح�ل��ول س��ري�ع��ًا .وأض��اف:
«خ�ل��ال م��راق �ب �ت��ه ل�ك�ي�ف�ي��ة س �ي��ر ال�ع�م�ل�ي��ة
ّ
الدبلوماسية ،يجب على الرئيس أن يفكر

أوباما وفريقه يصارعون
خطة بديلة في
اآلن إليجاد ّ
حال عدم تطبيق االتفاق
ّ
أيضًا بما إذا كان يريد أن يسلح املقاتلني
السوريني أو ال؟» .بايكر طرح إمكانية أن
ي��رف��ض ال��رئ�ي��س األس ��د تسليم أسلحته
الكيميائية ف��ي ح��ال إق ��دام أوب��ام��ا على
تسليح املعارضة السورية.
وب��ال �ع��ودة ال ��ى ال �س��ؤال األس��اس��ي ح��ول
«الخطة ب» ،يشير الكاتب الى اقتراحات
البعض بتنفيذ الضربة العسكرية التي
ّ
ه��دد ب�ه��ا أوب��ام��ا س��اب�ق��ًا .وذك ��ر ب��أن ه��ذا
األم � ��ر ي �ف��رض ال� �ع ��ودة ال� ��ى ال �ك��ون �غ��رس
للموافقة عليه ،وه�ن��ا ن�ع��ود ال��ى الجدل
ال��دائ��ر ه�ن��اك وت��رج�ي��ح رف�ض�ه��ا م��ن قبل

ع��دد ك�ب�ي��ر م��ن ال �ن��واب وال �ش �ي��وخ .وه��ذا
م��ا ق��د ي�ج�ب��ر ال��رئ�ي��س م��رة ج��دي��دة على
ال�ت�ف�ك�ي��ر ب �خ �ي��ار ت�ن�ف�ي��ذ ض��رب��ة أح��ادي��ة
م� ��ن دون م ��واف� �ق ��ة م �ج �ل��س األم� � ��ن وم ��ن
دون م ��واف � �ق ��ة ال � �ك� ��ون � �غ� ��رس! «ب ��إم� �ك ��ان
أوب ��ام ��ا أن ي �ق��ول ل �ل �ك��ون �غ��رس ف ��ي ح��ال
ف �ش ��ل االت � �ف � ��اق ال � ��روس � ��ي ،ل �ق ��د ح ��اول ��ت
ال�ل�ج��وء ال ��ى ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة ك�م��ا طلبتم،
ول�ك��ن األم��ر ل��م ينجح .ل��ذل��ك سألجأ الى
الضربة العسكرية» ،اقترح بعض النواب
ّ
ال��دي�م��وق��راط�ي�ين .وع��ل��ق آخ� ��رون« :ل��م نر
س �ي��اس��ة م �ت �ش �ع �ب��ة االت� �ج ��اه ��ات ك��ال �ت��ي
ن�ش�ه��ده��ا اآلن ح ��ول س ��وري ��ا» ووص �ف��وا
خطوات أوباما بـ«عمل الهواة».
ل ��ذل ��ك ،ي �ح �س��م دي �ن �ي��س روس ف ��ي م �ق��ال
ال� �ـ«ت ��اي� �م ��ز»« ،ي �ج ��ب ع �ل��ى ال �خ �ط��ة ب ّ أن
ت�ت�ض�م��ن ض��رب��ة ع �س �ك��ري��ة وأن ت�ت�ج��ن��ب
الرجوع الى الكونغرس للموافقة عليها».
«أن ت�ف�ش��ل امل �س��اع��ي ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة وأن
تلغى الضربة العسكرية ،فهذا يعني أن
ال أح ��د ف��ي ال �ع��ال��م س�ي��أخ��ذ ك�لام�ن��ا على
محمل ّ
الجد بعد اآلن» ،يضيف روس.
(األخبار)
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ـم للمغادرة
ع �ل �ي��ه ال� � � ��روس ب� �ع ��ض إض� ��اف� ��ة ب �ع��ض
التعديالت.

الجمهوريون مشككون

وحول هذا االتفاقّ ،
عبر بعض أعضاء
ال � �ك� ��ون � �غ� ��رس األم � �ي� ��رك� ��ي م � ��ن ال� �ح ��زب
ال �ج �م �ه��وري أخ �ي �رًا ع��ن ت�ش�ك�ي�ك�ه��م في
إمكان النجاح في تنفيذ اتفاق تدمير
األس �ل �ح��ة ال �ك �ي �م �ي��ائ �ي��ة ال �س ��وري ��ة دون
ت�ه��دي��د ج ��دي ب��اس �ت �خ��دام ال �ق��وة يضع
الحكومة السورية تحت ضغط يحملها
على التنفيذ.
وق��ال النائب الجمهوري مايك روج��رز
رئيس لجنة االستخبارات في مجلس
ال� �ن ��واب ل �ق �ن��اة «س � � � ��ي.ان.ان« ».إذا ك��ان
الرئيس أوب��ام��ا يعتقد مثلي أن القوة
ّ
ال �ع �س �ك��ري��ة ت �س��اع��د ع �ل��ى ان �ج��از ال �ح��ل
ّ
الدبلوماسي فمن الواضح أنهم تخلوا
عن ذلك في االتفاق وهذا يدعو للقلق».
م��ن جهته ،ق��ال ال�س�ن��ات��ور ب��وب كوركر
زعيم الجمهوريني في «لجنة العالقات
ال�خ��ارج�ي��ة» بمجلس ال�ش�ي��وخ «أعتقد
أننا يجب أن نظل متشككني حتى نرى
ما الذي سيتمخض عن االتفاق».
وأض� � ��اف ك ��ورك ��ر ف ��ي ت �ل �ف��زي��ون «س ��ي.
ب��ي.إس ».أن وزي��ر الخارجية االميركي
جون كيري كانت «يده ضعيفة» عندما
ذهب الى جنيف للتفاوض على االتفاق
م��ع وزي��ر ال�خ��ارج�ي��ة ال��روس��ي سيرغي
الف��روف .وق��ال كوركر إنه «ما من شك»
ف��ي أن روس �ي��ا اح�ت�ف�ظ��ت ب��ال�ق��درة على
اس �ت �خ��دام ح��ق ال �ن �ق��ض (ال �ف �ي �ت��و) ملنع
اس �ت �خ��دام ال �ق��وة اس �ت �ن��ادًا ال ��ى ال�ف�ص��ل
السابع «ولذلك ما زال استخدام القوة
بطريقة متعددة االطراف في يد روسيا
الى حد بعيد».
أم��ا ال�س�ي�ن��ات��ور ال��دي�م��وق��راط��ي روب��رت
م �ن �ي �ن��دي��ز رئ � �ي� ��س «ل� �ج� �ن ��ة ال� �ع�ل�اق ��ات
الخارجية» في مجلس الشيوخ فشرح
أنه «اذا نجح (االتفاق) فهذا يعني أنهم
تخلصوا م��ن االسلحة الكيميائية من
دون اس �ت �خ��دام ال �ق ��وة» واذا ل��م ي�ل�ت��زم
االس ��د ب �ب �ن��ود االت �ف ��اق «ف �ق��د ع��دن��ا من
ح �ي��ث ب ��دأن ��ا وي� �ك ��ون االس � ��د ق ��د ك�س��ب
م ��زي� �دًا م ��ن ال ��وق ��ت ف ��ي س ��اح ��ة ال �ق �ت��ال
وواصل البطش باملدنيني االبرياء».
وفيما ّ
عبر معظم الديموقراطيون عن
أملهم بنجاح االتفاق ،قال النائب آدام
ش�ي��ف ع�ض��و ل�ج�ن��ة االس �ت �خ �ب��ارات في
م�ج�ل��س ال� �ن ��واب «أن� ��ا ال أث ��ق ب��ال��روس
ل�ك�ن�ن��ي اع �ت �ق��د ان ه ��ذا االت� �ف ��اق خ�ط��وة
ايجابية للغاية».
(األخبار)
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االتفاق يضمن استمرار حكم األسد
علي حيدر
م �ق��ارب��ات ع��دي��دة ل�لات �ف��اق ال��روس��ي
ـ � �ـ األم � �ي� ��رك� ��ي ظ � �ه� ��رت ف� ��ي ال �ص �ح��ف
العبرية ،لكن األخ�ي��رة أجمعت على
ص �ع ��ود ن �ج��م م��وس �ك��و ف ��ي امل�ن�ط�ق��ة
ّ
وتحولها إلى رقم صعب ،بالتوازي
ّ
مع مسلمة بقاء الرئيس بشار األسد
في السلطة من موقع املتحكم بسير
األحداث في بالده.
صحيفة
في
السياسي
ورأى املعلق
ّ
«م �ع��اري��ف» ،ش��ال��وم ي��روش��امل��ي ،أن��ه
«ي�م�ك��ن ال�ن�ظ��ر إل��ى االت �ف��اق ال��روس��ي
ـ�ـ�ـ األم �ي��رك��ي م��ن زواي ��ا ع ��دة ،إذ على
ع�ك��س رج ��ال ال��رئ�ي��س ب ��اراك أوب��ام��ا
الذين يرونه إنجازًا أميركيًا؛ لكونه
ت �ح �ق��ق ب� �ع ��د ت� �ه ��دي ��د ال ��رئ � �ي ��س ،م��ن
امل �ح �ت �م��ل أن ي� �ك ��ون ال �ت �ه��دي��د ال ��ذي
ن�ج��ح ف��ي تحقيق ه��دف��ه ك��ان تهديد
ال ��رئ� �ي ��س ب� �ش ��ار األس� � ��د ال� � ��ذي وع ��د
ب� � ��إح� � ��راق ال� � �ش � ��رق األوس � � � � ��ط ،ف � ��ردع
ب � ��ذل � ��ك األم � �ي� ��رك � �ي�ي��ن وال� �ف ��رن� �س� �ي�ي�ن
والبريطانيني وكل اآلخرين الذين لم
ي��رغ�ب��وا ب��ال�ت��ورط ف��ي م�غ��ام��رة ش��رق
أوسطية أخرى».
أم� � ��ا امل� �ع� �ل ��ق األم� � �ن � ��ي ف � ��ي ص �ح �ي �ف��ة
«م� �ع ��اري ��ف» ع �م �ي��ر رب � ��اب � ��ورت ،ف�ق��د
ّ
رأى أن «التسوية تتضمن كما يبدو
استمرار حكم بشار األسد ،وهو أمر
م��ن ال �ص �ع��ب ج� �دًا ف�ه�م��ه م��ن م�ن�ظ��ور
ّ
إس��رائ�ي�ل��ي» ،مضيفًا أن «م�ح��ادث��ات
مع أصحاب القرار ومحافل رئيسية،
ج � ��رت ف� ��ي األس� ��اب � �ي� ��ع األخ� � �ي � ��رة ف��ي
واش �ن �ط��ن ول� �ن ��دن ،ت �ض��يء ال �ص��ورة
ّ
ب �ن �ح��و أوض � � ��ح» .وأك � ��د أن «أوب ��ام ��ا
اعتزم حقًا مهاجمة سوريا ،لكن في
ّ
ال �ط��ري��ق إل ��ى ال�ت�ن�ف�ي��ذ ب ��دا أن شيئًا
م��ا ت�غ� ّ�ي��ر ...وأول ��ه امل��وق��ف ال��روس��ي».
ّ
وينقل ربابورت أن محافل أميركية
ً
ال ت�خ�ج��ل م��ن االع� �ت ��راف ب ��أن م �ي��وال
ان �ع��زال �ي��ة ت�ق�ل�ي��دي��ة أم�ي��رك�ي��ة ت�ت��زاي��د
ج� � � �دًا ،وت� �ن� �ظ ��ر إل � ��ى ال � �ت � �ط� ��ورات م��ن
خلف املحيط على أن�ه��ا «ليست من
شأننا».
ّ
وش� ّ�دد رب��اب��ورت ،على أن «التسوية
التي يتحدثون عنها اآلن هي املخرج
األف� �ض ��ل ل �ك��ل األط � � � ��راف ،ف �م��ن ج�ه��ة
ً
ُ
تثبت مكانة روسيا قوة عظمى شبه
م �س��اوي��ة ل �ل��والي��ات امل �ت �ح��دة ،ك��ذل��ك
ّ
ي�م�ك��ن أوب��ام��ا أن ي��دع��ي أن التهديد
امللموس بالهجوم سيؤدي إلى نزع

السالح الكيميائي من سوريا».
ّ
وي��رى املتفائلون أن م�س��ارًا مشابهًا
إزاء إي��ران ،يمكن أن يحقق النتائج
ن �ف �س �ه��ا ف� ��ي امل� �س� �ت� �ق� �ب ��ل .أم� � ��ا األق� ��ل
ً
ت�ف��اؤال ،فيرون أن السلوك األميركي
ّ
ي�ب��ث رس��ال��ة ضعف ويشجع طهران
ع �ل��ى م��واص �ل��ة ب��رن��ام�ج�ه��ا ال �ن��ووي،
ّ
ان �ط�ل�اق ��ًا م ��ن ف��رض �ي��ة أن ال ��والي ��ات
امل �ت �ح��دة س �ت �ج��د دوم� ��ًا امل �ب ��رر ل�ع��دم
ال �ه �ج��وم .وع �ل��ى امل �س �ت��وى ال �س��وري،
ّ
ينقل رب��اب��ورت أن ال�ت�ق��دي��رات تشير
ّ
إل� � ��ى أن ال� � �ح � ��رب ه � �ن� ��اك س �ت �س �ت �م��ر
بهذا الشكل أو ذاك ،حتى لو دخلت
التسوية حيز التنفيذ.
أم � ��ا م �ع �ل��ق ال� � �ش � ��ؤون ال� �ع ��رب� �ي ��ة ف��ي
ص�ح�ي�ف��ة «ه � ّ�آرت ��س» ،ت�س�ف��ي ب��رئ�ي��ل،
شكك ف��ي ف��وائ��د هذا
ب��ال��رغ��م م��ن أن��ه
ّ
االت �ف��اق ،ل�ك�ن��ه رأى أن ��ه ي�ك��رس ع��ددًا

ال� ��ذي ج �ع��ل ال � ��روس ي ��واف �ق ��ون ،ب�ع��د
م��واف �ق �ت��ه ،ع �ل��ى ال �ت �خ �ل��ي ع ��ن س�ل�اح
ي��وم القيامة مقابل منحه الحصانة
من الصواريخ التي كان األميركيون
عازمون على ضربه بها ،وكان يمكن
أن ت�س�ق��ط ال �ن �ظ��ام ال� �س ��وري .وت� ُ�اب��ع
ّ
زيسر بالقول إن طريق النصر فتح
ً
أمام األسد ،لكنه ما زال طويال؛ إذ ما
ً
زال عليه التغلب أوال على «أس��راب
ّ
ج��راد» امل�ت�م��ردي��ن ،م��ؤك�دًا أن النصر
الكامل سيكون ف��ي جيبه بعد قليل
من الصبر وضبط النفس.
م � ��ن ج� �ه� �ت ��ه ،رأى ب� ��وع� ��ز ب� �س� �م ��وت،
ّ
ف��ي ص�ح�ي�ف��ة «إس��رائ �ي��ل ال� �ي ��وم» ،أن
االت�ف��اق ه��و م��ن ن��وع االت�ف��اق��ات التي
ترضي ك��ل األط��راف ،تقريبًا ،مشيرًا
ّ
إلى أن الطرف الوحيد الغاضب هو
املتمردون في سوريا.

بعد سوريا ابحثوا عن إيران

قبول االقتراح الروسي
من قبل واشنطن
معناه تحول المنطقة
كلها إلى إيران
م��ن ال �س��واب��ق امل �ه �م��ة ،وال يستطيع
ح ��ل األزم � ��ة داخ� ��ل س ��وري ��ا أو ي�ض��ع
حدًا للقتال؛ إذ للمرة األول��ى تفرض
روسيا على الرئيس األس��د شروطًا
ً
ت�ت�ض�م��ن ج � ��دوال زم �ن �ي��ًا وال ت�ك�ت�ف��ي
بتوصيات.

االتفاق انتصار لألسد
بموازاة ذلك ،رأى الخبير في الشؤون
ال�س��وري��ة ،ال�ب��روف�ي�س��ور اي��ال زي�س��ر،
َّ ّ
ّ
قدر أن سقوط نظام األسد
أن «كل من
ينّ
مسألة وقت تب أنه واه��م» ،مشيرًا
ّ
إل��ى أن «االت �ف��اق ال��ذي يعلق الخطة
األميركية لضرب الجيش ال�س��وري،
يمنح األس��د ت�ف��وق��ًا ك�ب�ي�رًا ف��ي ّحربه
ّ
ضد أعدائه في الداخل» .وأكد أنه «ال
يحتاج إلى األسلحة الكيميائية كي
يتغلب على أع��دائ��ه ف��ي ال��داخ��ل ،وال
حتى لردع إسرائيل».
ّ
ورأى ،أي� �ض ��ًا ،أن ه� ��ذا ال �س �ب��ب ه��و

ف��ي امل �ق��اب��ل ،رأى ت�ش�ي�ل��و روزن �ب��رغ،
ّ
ف��ي صحيفة «م �ع��اري��ف» ،أن ان�ت�ق��ال
ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة م��ن امل� �ب ��ادرة إل��ى
ال��رد واالن �ج��رار وراء اق�ت��راح��ات غير
واق �ع �ي��ة ب��ال �ن �س �ب��ة إل� ��ى س ��وري ��ا م��ن
شأنه إلحاق أضرار جسيمة للغاية،
ب�م��ن ت�ع�ت�ب��ر ن�ف�س�ه��ا ال �ق��وة العظمى
ّ
ف ��ي ال� �ع ��ال ��م؛ إذ إن ق� �ب ��ول االق� �ت ��راح
ّ
ال ��روس ��ي م ��ن ق �ب��ل واش� �ن� �ط ��ن ،ك �ح��ل
ممكن دون مهاجمة س��وري��ا ،معناه
تحول املنطقة كلها إلى إيران.
إل ��ى ذل ��ك ،رأى ال�س�ف�ي��ر اإلس��رائ �ي �ل��ي
ال� � �س � ��اب � ��ق ف � � ��ي األردن واالت � � �ح � � ��اد
األوروب� � � � � � ��ي ،وال � �ب� ��اح� ��ث ف � ��ي م �ع �ه��د
أب � � �ح � ��اث األم � � � ��ن ال� � �ق � ��وم � ��ي ،ع� ��ودي� ��د
ع� �ي ��ران ،ف ��ي م �ق��ال��ة ل ��ه ف ��ي ص�ح�ي�ف��ة
ّ
«معاريف» أن املقارنة بني استخدام
األس �ل �ح ��ة ال �ك �ي �م �ي��ائ �ي��ة ف ��ي س��وري��ا
وبني البرنامج النووي اإليراني هي
م �ق��ارن��ة م �ص �ط �ن �ع��ة .رغ� ��م ذل � ��ك ،رأى
ع�ي��ران أن��ه ال ي��وج��د ل��دى امل�س��ؤول�ين
اإليرانيني ما يدعوهم إلى االحتفال
عندما أظهر أوباما ت��رددًا وامتناعًا
عن استخدام جيشه.
ّ
ول � �ف� ��ت إل� � ��ى أن اس � �ت � �ع� ��داد روس� �ي ��ا
ل�ل�ت�ع��اون م��ع امل �ب��ادرة األم�ي��رك�ي��ة في
ت �ق �ي �ي��د س� ��وري� ��ا ه� ��و س ��اب �ق ��ة س�ه�ل��ة
ب��ال�ن�س�ب��ة إل ��ى زع �م��اء إي � ��ران ،ال��ذي��ن
ال ب��د أن ي�ن�ظ��روا بقلق إل��ى السابقة
التي يحتمل أن تستخدم ضدهم في
املستقبل أيضًا.

نتنياهو لكيري :الروس ال يخادعون
متشددون
إسالميون
نصف مقاتلي المعارضة
ّ
ّ
أكدت دراسة أجراها املعهد البريطاني للدفاع (آي اتش اس جينز) ونشرت مقتطفات
م��ن ن��ت��ائ��ج��ه��ا ،أم���س ،صحيفة «ذي دي��ل��ي ت��ل��غ��راف»ّ ،أن ال��ج��ه��ادي�ين واإلس�لام��ي�ين
املتشددين يشكلون تقريبًا نصف عديد قوات املعارضة السورية.
وبحسب الصحيفة البريطانية ،ف��إن ال��دراس��ة ال��ت��ي ستنشرها كاملة خ�لال هذا
األسبوع أظهرت ّأن عدد املسلحني املعارضني في سوريا يقدر بحوالى مئة ألف
مقاتل ،لكنهم يتوزعون على زهاء ألف مجموعة مسلحة مختلفة.
ووفقًا لتقديرات خبراء «آي اتش اس جينز» ّ
فإن حوالى عشرة آالف من هؤالء هم
جهاديون يقاتلون تحت ألوية جماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة ،في حني ّأن  30ألفًا
إلى  35ألفًا آخرين هم إسالميون يقاتلون في إطار مجموعات مسلحة متشددة.
ونقلت «ذي ديلي تلغراف» عن تشارز ليستر ،الذي أشرف على هذه الدراسة ّأن
املعارضة املسلحة «تطغى عليها حاليًا مجموعات لديها بشكل أو بآخر نظرة
إسالمية للنزاع» .وأضاف ّإن «فكرة ّأن من يقود املعارضة هي مجموعات علمانية
ّ
هي فكرة ال إثبات عليها» .وتابع محذرًا من أنه «إذا ظهر الغربيون غير مهتمني
بإسقاط (الرئيس السوري بشار) األسد ،عندها سينتقل اإلسالميون املعتدلون
على األرجح إلى معسكر املتطرفني» .وأوضحت الصحيفة ّأن الدراسة تستند إلى
مقابالت مع مسلحني من املعارضة وإلى تقديرات استخبارية.
(أ ف ب)

رئ � � �ي� � ��س ال� � � � � � � � � ��وزراء اإلس� � ��رائ � � �ي � � �ل� � ��ي،
بنيامني نتنياهوّ ،
شجع املسؤولني
األم� �ي ��رك� �ي�ي�ن ع� �ل ��ى ق � �ب ��ول االق � �ت� ��راح
ال��روس��ي ب �ش��أن ال �ح��ل ال��دب�ل��وم��اس��ي
ألزمة األسلحة الكيميائية السورية،
ه��ذا م��ا ذك��رت��ه أم��س ص�ح�ي�ف��ة «وول
ستريت جورنال».
ف��ي ال �ب��داي��ة ،رف ��ض م�ك�ت��ب نتنياهو
ال�ت�ع�ل�ي��ق ع�ل��ى م��ا ن�ش��رت��ه الصحيفة
األم�ي��رك�ي��ة ،إال أن��ه ب�ع��د س��اع��ات ع��اد
ون � ّف��ى .وأف � ��ادت م �ص��ادر ف��ي امل�ك�ت��ب
ب� ��أن� ��ه ف� ��ي أث � �ن� ��اء امل � �ح� ��ادث� ��ات ال �ت��ي
أجراها نتنياهو مع وزير الخارجية
األم� �ي ��رك ��ي ج� ��ون ك� �ي ��ري ،ل ��م ي �ق��ل ل��ه
األق ��وال ال�ت��ي نسبتها ل��ه الصحيفة،
ّ
وب�م��وج�ب�ه��ا ح ��ث اإلدارة األم�ي��رك�ي��ة
على قبول االقتراح الروسي.
وب � �ح � �س� ��ب ت � �ق� ��ري� ��ر «وول س �ت ��ري ��ت
جورنال» الذي يستند إلى مسؤولني
رفيعي املستوى في اإلدارة األميركية
وفي الشرق األوسط ،اتصل نتنياهو
ب�ك�ي��ري ،ي� ّ�وم األرب �ع��اء ف��ي  11أي�ل��ول،
وق� ��ال ل ��ه إن� ��ه ي�ع�ت�ق��د أن ال � ��روس «ال

حرصت القيادة
اإلسرائيلية على
عدم انتقاد السياسة
األميركية حيال سوريا

يخادعون» ،وأنه يمكن إحراز صفقة.
ّ
وأشار التقرير إلى أن إسرائيل كانت
ش��ري�ك��ة ف��ي امل �خ��اوف األم�ي��رك�ي��ة من
ّ
أن ه �ج��وم��ًا ع �س �ك��ري��ًا ع �ل��ى س��وري��ا
يمكن أن يؤدي إلى تعزيز املنظمات
ذات الصلة بتنظيم القاعدة ويتيح
ل �ه��ا ف��رص��ة ال �س �ي �ط��رة ع �ل��ى م �خ��ازن
األسلحة السورية.
في األسابيع األخ�ي��رة ،وعلى خلفية
االس � � �ت � � �ع� � ��دادات امل� ��واك � �ب� ��ة ل �ل �ه �ج��وم

املتوقع ،وصل التنسيق اإلسرائيلي
ـــ األميركي إلى الذروة.
وق � � ��د ت � �ع � �ه ��دت واش � �ن � �ط� ��ن ب ��إع� �ط ��اء
إن � � ��ذار ل �ت��ل أب� �ي ��ب ق �ب��ل س ��اع ��ات م��ن
ّ
ش ��ن ال �ه �ج��وم ع�ل��ى س��وري��ا .وس ��ادت
ب�ين ال��دول �ت�ين م �ح��ادث��ات م��ارات��ون�ي��ة
ع�ل��ى أع�ل��ى امل�س�ت��وي��ات ،ب�م��ا ف��ي ذل��ك
م� �ح ��ادث ��ات ه��ات �ف �ي��ة ب �ي�ن ن �ت �ن �ي��اه��و
وك�ي��ري ووزي ��ر ال��دف��اع ت�ش��اك ه��اغ��ل،
ونظيره موشيه يعالون.
وح��رص��ت ال�ق�ي��ادة اإلسرائيلية على
ع � ��دم ان� �ت� �ق ��اد ال �س �ي��اس��ة األم �ي��رك �ي��ة
ح � �ي� ��ال س � ��وري � ��ا ،ك� �م ��ا ام �ت �ن �ع ��ت ع��ن
تنظيم إجازات صحفية تحمل طابعًا
ن �ق��دي��ًا ض��د ال �ط��ري �ق��ة األم �ي��رك �ي��ة في
م�ع��ال�ج��ة أزم ��ة األس�ل�ح��ة الكيميائية
السورية.
وع � �ل� ��ى امل � �س � �ت� ��وى ال � �ع � �ل � �ن ��ي ،أع � ��رب
امل � � � � �س� � � � ��ؤول� � � � ��ون اإلس � � ��رائ � � �ي � � �ل � � �ي � � ��ون
ع� � � � ��ن رض� � � � ��اه� � � � ��م ح � � � �ي� � � ��ال االت � � � �ف� � � ��اق
ال ��روس ��ي ـ� �ـ األم �ي ��رك ��ي ب �ش��أن األزم� ��ة
السورية.
(األخبار)
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ُ
ألف نازح ،من بني عشرين ألفًا من املحافظات األخرى ،قدموا إلى الالذقية من قراها
التي شهدت أخيرًا مجازر ومعارك ضارية بني الجيش واملسلحني .لفصول مأساتهم على
لسانهم مرارة مختلفة

ّ
نازحو الالذقية

ّ
من التهجير إلى سرقة التبرعات
الالذقية ــ زينب بهجت
م�ئ�ت��ا ع��ائ �ل��ة ه��رب��ت م��ن ال��ذب��ح ف��ي ري��ف
الالذقية ،والتجأت إلى ثالثة مراكز إيواء
داخ��ل املدينة .عشرات العناصر من قوى
األم� ��ن وال �ج �ي��ش ت ��م ف ��رزه ��م ع �ل��ى أب ��واب
امل��راك��ز لحمايتها ت�ح� ّ�س�ب��ًا ل�ح�ص��ول أي
طارئ أمني يحيل حياة املدنيني الهاربني
إلى رعب مضاعف.
م��ا إن ت�ط��أ ق��دم��اك م��رك��ز «ط�ل�ال ي��اس�ين»
حتى يباغتك الشعور بالبؤس املحيط.
أوراق ن �ع��ي ش � �ه ��داء امل � �ج� ��ازر م ��ا زال ��ت
ّ
معلقة على ب��اب امل��رك��ز .أط�ف��ال يدخلون
وي� �خ ��رج ��ون ح��ام �ل�ي�ن ب �ع��ض األغ � � ��راض.
م�لاب �س �ه��م ت �ش��ي ب��أوض��اع �ه��م امل �ت � ّ
�ردي ��ة،
والشمس ّلوحت على وجوههم بقسو ٍة،
ك��أن �م��ا ذل ��ك ي �ش��رح االخ� �ت�ل�اف ب�ي�ن طفل
ّ
تربى في منزله ،وطفل أمضى أيامه في
الشقاء خارجًا .العيون تترقبك بحذر ،من

الزائر؟ وماذا يريد منهم هو اآلخر؟ عيون
ّ
ً
أخرى تتابع خطواتك علك تكون أمال في
تخليص إحدى تلك العائالت من مأساة
وقعت فيها ،من دون أن يستوعب أفرادها
ّ
ه��ول ال�ك��ارث��ة ال�ت��ي ح��ل��ت ب�ه��م ف �ج��أة ،وال
ت��زال آث��اره��ا مستمرة حتى اآلن .ال��واق��ع
ُ
ُم� ّ�ر ه�ن��ا .ق��د ينقص أو ي��زي��د ع��ن املاضي
ال�ق��ري��ب ال��ذي أت��ى ب�ه��ؤالء امل��واط�ن�ين إلى
ه � ��ذا امل � �ك� ��ان .م ��واط� �ن ��ون «م� �ح� �ت ��رم ��ون»،
ك��ال �ك �ث �ي��ر م ��ن ال� �س ��وري�ي�ن ال ��ذي ��ن ف �ق��دوا
بيوتهم ومعيليهم ،يأكلون مما يزرعون،
وي �ص��رف��ون م�م��ا ي�ب�ي�ع��ون .ت�غ� ّ�ي��ر ال��واق��ع
ّ
السوري يتحايل
السوري فجأة ،وأصبح
ع� �ل ��ى ال � �ح � �ي� ��اة ك � ��ي ي �ع �ي � ُش �ه ��ا .م �ت��اب �ع��ة
ّ
الحياة في ظل ال�ظ��روف امل��ذل��ة ال يقبلها
أي إن� �س ��ان؛ ف ��إح ��دى ال �ن �س��اء ف ��ي ال �ق��رى
املستباحة ،التي ق��دم منها ه��ؤالء ،قتلت
نفسها عندما اكتشفت أن ال سبيل إلى
الهرب من املسلحني ،وأن السبي سيكون

عمان :لم نعد قادرين على خدمة الالجئين
ّ
�ادرة على
أش��ار وزي��ر الشؤون البلدية األردن��ي ،وليد املصري ،إل��ى أن «ب�لاده لم تعد ق� ّ
تقديم خدمات لالجئني السوريني املوجودين على أراضيها بسبب الزيادة املطردة في
أع��داده��م» .وخ�لال لقائه وف�دًا يمثل املنظمة الدولية للهجرة ،أض��اف ّإن «الضغط طال
جميع الخدمات كالنظافة ،ومكبات النفايات ،والصرف الصحي ،والبنية التحتية عمومًا
في مناطق اللجوء املتمركزة في الشمال ،الرمثا واملفرق ،املحاذيتني للحدود السورية،
وهو األمر الذي ضاعف أعباء البلديات».
ولفت إلى «تزايد مشكلة البطالة محليًا التي نجمت عن دخول العمالة السورية األسواق
ّ
األردنية النخفاض أجورها ،ما رتب مشكالت متنوعة لدى املواطن األردني في مناطق
الشمال خاصة ،وباقي املناطق عمومًا».
(األخبار)

مصيرها .يذكرها النازحون بالكثير من
األسى ،إذ كانت شجاعة بما يكفي ،بنظر
ب�ع�ض�ه��م ،أن ت�خ�ت��ار م�ص�ي��ره��ا م��رف��وع��ة
الرأس.
ُ
هي التغريبة الساحلية األول��ى والكبرى
خالل مرحلة األزمة السورية بالنسبة إلى
مؤيدي النظام ،ما جعل التبرعات تنهال
ع �ل��ى ال� �ن ��ازح�ي�ن م ��ن ك ��ل ح� ��دب وص� ��وب.
املؤيدون اعتبروا أن هؤالء الناس ،الذين
دفعوا غاليًا ثمن مواالتهم لوحدة البالد،
يستحقون منهم كل تعويض عن فقدان
ب �ي��وت �ه��م وذوي� �ه ��م ف ��ي امل� �ج ��ازر ال�ب�ش�ع��ة
ال�ت��ي أرب �ك��ت ال�ن�س�ي��ج االج�ت�م��اع��ي داخ��ل
ال�س��اح��ل ال �س��وري .ال �ك��رم ف��ي ال�ت�ب��رع��ات،
ك �م��ا ك ��ل ش � ��يء ف ��ي ال� �ح� �ي ��اة ،ب � ��دأ ك �ب �ي �رًا
وتناقص ت��دري�ج��ًا ،م��ع تناقص الحديث
ع� ّ�م��ا ج ��رى .ري �م��ا ،متطوعة م��ن «مجلس
الشباب السوري» في مركز اإليواء ،تشرح
ل �ـ«األخ �ب��ار» ع��ن التبرعات الكبيرة التي
وصلت إلى املراكز خالل اليومني األولني،
ّ
لتخف الحقًا .وتتابع« :ت��م افتتاح ثالثة
مراكز إيواء للنازحني وهي :طالل ياسني،
ت ��وف �ي ��ق ح� �م ��ود ورف � �ي� ��ق س � �ك� ��اف .وي �ت��م
ال�ع�م��ل ع�ل��ى ت�ق��دي��م ال �خ��دم��ات ل�ل�ع��ائ�لات
امل �ن �ك��وب��ة ق ��در امل �س �ت �ط��اع» .امل ��راك � ُ�ز ال�ت��ي
ُس� ّ�م�ي��ت ب��أس�م��اء ش �ه��داء ال �ب�لاد ال��ق��دام��ى
تحتضن ال�ي��وم أه��ال��ي ال�ش�ه��داء بالكثير
م ��ن األل� � ��م .م� �ج ��دول�ي�ن ،ط��ال �ب��ة ج��ام �ع �ي��ة،
ن��زح��ت بمالبسها ال�ت��ي ت��رت��دي�ه��ا .تركت
ح �ي��ات �ه��ا وم �ن��زل �ه��ا وك �ت �ب �ه��ا ال ��دراس �ي ��ة،
وأوت إلى املدرسة غير املخصصة للسكن
واالس� �ت� �ق ��رار .خ �ط��وات��ك ت�ث�ي��ر ف�ض��ول�ه��ا،
ّ
آم �ل��ة ش ��رح م��ا ل��دي�ه��ا ل�ع��ل��ك ت �ك��ون سببًا
ف��ي ح��ل م�ش�ك�لات�ه��ا .ال �ف �ت��اة ال�ع�ش��ري�ن�ي��ة
ت � ��روي ل � �ـ«األخ � �ب� ��ار» م ��ا ل��دي �ه��ا ب��ال �ق��ول:
ُ
«ي �ع��ام �ل��ون �ن��ا ه� �ن ��ا ب �ش �ك��ل ج� �ي ��د ،ول �ك��ن
ينقصنا الكثير من املستلزمات .أحتاج،
ّ
أق ��ل ��ه ،إل� ��ى ك �ت �ب��ي ألت ��اب ��ع دراس � �ت� ��ي .أي��ن
مستقبلي ال ��دراس ��ي ،وال � ��دورة الفصلية

ما إن تطأ قدماك مركز «طالل ياسني» حتى يباغتك الشعور بالبؤس املحيط (األخبار)

جرح النازحين كبير
ليس بسبب التشرد
بل بسبب إحساسهم
بالتعرض للخذالن
ّ

ال �ث ��ال �ث ��ة ل �ل �ج��ام �ع��ات ع �ل ��ى األب � � � � ��واب؟».
داخ � � � ��ل م� ��رك� ��ز «رف� � �ي � ��ق س� � �ك � ��اف» ي �م �ك��ن
اس�ت�ش�ف��اف س�خ��ط ال�ن��اس م��ن ال�خ��دم��ات.
ّ
ّأم ح � �س� ��ام ،م� ��ن ق ��ري ��ة ب� ��و م� ��ك� ��ة ،ت�ش�ك��و
وتستنكر اإله �م��ال الكبير ال ��ذي يعانيه
ال�ن��ازح��ون .تقول بغضب« :لقد تعرضنا
ل�ل�ق�ت��ل وال ��ذب ��ح ،ليكتمل ع��ذاب �ن��ا بسرقة
ال�ت�ب��رع��ات .ال ي�ص��ل إل�ي�ن��ا إال ال�ق�ل�ي��ل من

املستلزمات ،رغ��م مطالبتنا الدائمة ،من
دون ُأن ي�س�م��ع أح ��د ش �ك��وان��ا» .وت�ت��اب��ع:
«ل �ق��د ق �ت��ل ال�ع��دي��د م��ن أف� ��راد أس��رت��ي إم��ا
ُ
ذب�ح��ًا أو ح��رق��ًا ،لنأتي إل��ى ه�ن��ا ونعيش
على ه��ذه ال �ح��ال» .ال��وض��ع ال��ذي تشرحه
أم ح�س��ام مختلف بالنسبة إل��ى محمد،
من قرية أوب�ين ،ال��ذي ك��ان لديه رأي آخر
ف��ي وض�ع��ه ك�ن��ازح ف��ي امل��رك��ز ،إذ ي��رى أن
املعاملة حسنة ،والتبرعات تصل إليهم
كمبالغ مالية أو م��واد ض��روري��ة .ويقول:
«على األقل لدينا مكان نأوي إليه ،بعدما
فقدنا كل ما يمكن أن نعيل عائالتنا به».
ال�خ��دم��ات ت��أت��ي م�ت��أخ��رة دوم ��ًا .ه��ذا رأي
أغلب النازحني في تلك املدارس .أبو كريم،
م��ن قرية أوب�ين يتذمر م��ن تأخر الفطور
ل �ل��وص��ول إل �ي �ه��م ح �ت��ى ال �س��اع��ة ال�ث��ان�ي��ة
ظهرًا ،وأحيانًا كثيرة حتى الرابعة ظهرًا.
وي�ش��رح مكونات الفطور بقوله« :فطور
ع��ائ�ل�ت�ين ك��ام�ل�ت�ين م��ؤل��ف ف�ق��ط م��ن علبة
جبنة ومرتديال مع بعض الخضر ،فيما
ينال م��ن ل��ه م�ع��ارف ف��ي امل��رك��ز زي��ادة عن

فرقة الرقة للفنون الشعبية :من العاملية إلى الزندقة
فراس الهكار
تأسست فرقة الرقة للفنون الشعبية في
أواخر ستينيات القرن املنصرم .تحديدًا
في العام الذي تأسست فيه فرقة كركال
اللبنانية ،على يد املوسيقار اللبناني
عبد الحليم كركال عام .1968
تخصصت فرقة الرقة بالتراث الشعبي،
توالت نجاحاتها ،وذاع صيتها .تخطت
خ��ارط��ة ال��وط��ن ال �ع��رب��ي .م �خ��رت ع�ب��اب
ً
ص� ��وال إل��ى
ال�ب�ح��ر األب �ي��ض امل �ت��وس��ط و ْ
ال � �ق� ��ارة األوروب � � �ي� � ��ة .ع ��رض ��ت أع �م��ال �ه��ا
ع�ل��ى م �س��ارح ل�ن��دن وب��اري��س وايطاليا
وبلجيكا والبرتغال واليونان ...حصدت
امل��رك��ز األول ف��ي ب��اري��س ع��ام  1986عن
ع�م�ل�ه��ا «ب � ��رج ع �ل �ي��ا» ،ون ��ال ��ت ال��وش��اح
الذهبي بمنافسة  76فرقة عاملية.
اكتسبت الفرقة خالل ثالثة عقود شهرة

واس� �ع ��ة وارت� �ب ��ط اس �م �ه��ا ب�ش�خ�ص�ي��ات
ه ��ام ��ة أم � �ث� ��ال ال� �ف� �ن ��ان ن� � ��وري اس �ك �ن��در
وامل �ل �ح��ن ال �ع��رب��ي زك ��ي ن��اص �ي��ف ،ال��ذي
لحن أغلب أغاني الفرقة ،وامللحن شربل
روح ��ان ��ا ،وال �ب��اح��ث وال �ش��اع��ر األس �ت��اذ
محمود ذخيرة ال��ذي كتب للفرقة عددًا
من أشهر عروضها الغنائية.
ك �ت��ب ال ��دك� �ت ��ور واألدي� � � ��ب ال� ��راح� ��ل ع�ب��د
ال � � �س� �ل��ام ال� �ع� �ج� �ي� �ل ��ي م� �ع� �ظ ��م األع� � �م � ��ال
املسرحية لفرقة الرقة للفنون الشعبية
س �رًا ،وحمل س��ره طيلة س�ن��وات حياته
اح� �ت ��رام ��ًا مل �ش��اع��ر م �ج �ت �م��ع ري �ف ��ي ن�ش��أ
ضمنه.
وق� ��ال األدي � ��ب ال ��راح ��ل ع ��ن ال �ف��رق��ة« ،ل��م
ي�ض��ع أف ��راده ��ا ف��ي ب��ال�ه��م أن ي�ح�ت��رف��وا
ال � �ف� ��ن ،أت � � ��وا م� ��ن م ��دارس � �ه ��م م��دف��وع�ي�ن
بحبهم للموسيقى وال��رق��ص وال�غ�ن��اء،
ليتابعوا تمارينهم القاسية واملستمرة

بإدارة هذا الفنان (إسماعيل العجيلي)
ال �ع �ص ��ام ��ي امل �ب �ت ��ل ف� ��ي م � �ح� ��راب ال �ف ��ن،
وليستمروا في أداء أدوارهم في الفرقة،
ّ
طاملا ظلوا في عمر الشبيبة».
يقضي إسماعيل العجيلي ،وهو مدرب
ومؤسس فرقة الرقة للفنون الشعبية،
ً
أيامه متنقال بني دمشق وبيروت.
وي � � ��روي ل � �ـ«األخ � �ب � ��ار» ك �ي��ف ه � ��رب ه��و
وأع �ض ��اء ف��رق �ت��ه م��ن م��دي �ن��ة ال��رق��ة بعد
ات �ه��ام �ه��م ب��ال��زن��دق��ة« .وردن� � ��ا أك �ث��ر من
ت�ه��دي��د ق�ب��ل دخ ��ول ال�ك�ت��ائ��ب اإلس�لام�ي��ة
املسلحة إلى املدينة ،وكنا على موعد مع
القصاص العادل .فور دخولهم املدينة،
وأث � �ن� ��اء ان �ش �غ��ال �ه��م ب �ج �م��ع «ال �غ �ن��ائ��م»
وت � �ق� ��اس� ��م أث� � � ��اث وآل � � �ي � ��ات امل ��ؤس� �س ��ات
ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة ،ك ��ان ��ت ال� �ف ��رص ��ة م��وات �ي��ة
للفرار والنجاة من الرصاص والدخان
األسود».

بدأت العروض
القطرية السخية تنهال
على الفرقة اآلن
 25راقصًا وراقصة هربوا في حلكة ليل
آذار  ،2013ق��اص��دي��ن م��دن��ًا ومحافظات
أكثر أمانًا بعد أن لفظتهم بيارق السواد
األعظم الذي طغى على املدينة.
وي � �ض � �ي ��ف ال� �ع� �ج� �ي� �ل ��ي« ،خ� ��رج � �ن� ��ا م��ن
م��دي �ن��ة ال ��رق ��ة ال �ت��ي ل �ط��امل��ا ك �ن��ا أوف �ي��اء
ل �ه��ا ،ك�ي��ف ال؟ وه ��ي ال �ت��ي ُج �ب��ل ت��راب�ه��ا

بعرق جهدنا وتعبنا على مدى عقود».
شكلت الفرقة لوحة بانورامية جميلة.
األعضاء من مختلف املحافظات واملدن
ال �س��وري��ة ،ط��رط��وس ،وال ��رق ��ة ،وسلمية
والقامشلي ،والالذقية وحمص ،شباب
م �ع �ظ �م �ه��م ان� �ض ��م ل �ل �ف��رق��ة ف ��ي امل��رح �ل��ة
الثانوية وتابع فيها حتى أنهى دراسته
الجامعية.
ق��دم��ت ال�ف��رق��ة ع��رض��ًا م�س��رح�ي��ًا غنائيًا
ف��ي ب��ادي��ة تدمر ف��ي شهر تشرين األول
ع ��ام  2008ب�ح�ض��ور ال��رئ �ي��س ال �س��وري
بشار األس��د ،وأمير قطر آن��ذاك حمد بن
خليفة آل ثاني .لوحة فلكلورية بعنوان:
ال�ع��رس .قدمتها الفرقة بطلب م��ن أمير
قطر املولع بالتراث البدوي السوري.
بدأت العروض القطرية السخية تنهال
على الفرقة اآلن .اتصاالت مستمرة بني
ال�ه�ي�ئ��ات ال�ث�ق��اف�ي��ة ال�ح�ك��وم�ي��ة القطرية
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داريا وصحنايا واألشرفية:
ّ
الخوف من انفجار الريف الغربي
ّ
داريا وصحنايا واألشرفية،
ثالث مناطق متجاورة أبرمت
في وقت سابق عهد الحفاظ
على السلم األهلي بينها
مهما حصل ،إال أن اإلساءة
إلى هذا العهد ال تزال
حتى اآلن ،ومن جهات
تتكرر ّ
ّ
عدة :مسلحون أجانب،
وعناصر من األمن واللجان
الشعبية
ريف دمشق ــ ليث الخطيب

حاجته» .يشكر الرجل الدولة على تقديم
امل ��أوى ،إن�م��ا يتساءل كيف يمكن تقديم
مأوى من دون مياه لالستحمام .ويسأل
ب �ح �ن ��ق« :أي� � ��ري� � ��دون ان� �ت� �ش ��ار األم � � ��راض
بيننا؟».
ج� � ��رح ال � �ن� ��ازح�ي��ن ك� �ب� �ي ��ر ،ل� �ي ��س ب �س �ب��ب
ال� �ت� �ش ��رد واالع � � �ت� � ��داء ال � � ��ذي ع � ��ان � ��وه ،ب��ل
ب�س�ب��ب إح�س��اس�ه��م ب��ال�ت�ع��رض ل�ل�خ��ذالن
وع � ��دم ال� ��دف� ��اع ع �ن �ه��م ك �م��ا ي �ن �ب �غ��ي .أب��و
حسن ،عجوز م��ن قرية أوب�ي�ن ،يعتبر أن
امل��دن �ي�ي�ن ت �ع��رض��وا ل�ل�خ�ي��ان��ة م ��ن بعض
أبنائهم ال��ذي��ن ت��م تكليفهم ب��ال��دف��اع عن
قراهم .ويكمل قوله« :ال يمكنني العودة
إل��ى قريتي بعد تحريرها ،فبيتي ّ
تهدم
والخشية من استمرار الهجمات املفاجئة
ستظل ت�لاح�ق�ن��ا» .س�ن�ت��ان ون�ص��ف سنة
من عمر األزم��ة ،بحسب العجوز الريفي،
لم يتعامل الجيش مع املدنيني إال بكل ّ
ود
وم�ح� ّ�ب��ة ،فيما ه��دم م��ن ي�س� ّ�م��ون أنفسهم
ث��وارًا املنازل واستباحوا األع��راض خالل
يومني من االعتداءات ،على حد تعبيره.

زي� � ��ارة م �ح��اف��ظ ال�ل�اذق �ي ��ة أح �م��د ال�ش�ي��خ
عبد ال�ق��ادر مل��راك��ز اإلي ��واء نالت حصتها
م ��ن ت �ه �ك��م ال� �ن ��ازح�ي�ن ،إذ ي ��ذك ��ر أح��ده��م
أن امل �ح��اف��ظ ل��م ي�س�ت�ط��ع اح �ت �م��ال ص��راخ
ال� �ن ��ازح�ي�ن وش� �ك ��اواه ��م وت �ع �ب �ي��ره��م ع��ن
ال �ب��ؤس ال �ش��دي��د ،ف�ق�ط��ع زي��ارت��ه وم�ض��ى
خ ��ارج ��ًا .وي �ب ��رر ال ��رج ��ل االح �ت �ق��ان ال ��ذي
ي �خ� ّ�ي��م ع �ل��ى ال �ن��ازح�ي�ن ،ب��ال �ق� ُ�ول« :ل��دي�ن��ا
والتذمر .لقد ذبحنا كما
العذر للصراخ
ّ
الحيوانات ويريدون منا الهدوء!».
ي� �ل ��وم ب �ع ��ض ال �ل�اذق � �ي �ي�ن ،وال � �س ��وري ��ون
ع� �م ��وم ��ًا ،م� ��ن ي �س �ت �ط �ي��ع ح� �م ��ل ال� �س�ل�اح
م��ن أول �ئ��ك ال �ن��ازح�ي�ن ،ع�ل��ى ال�ع�ج��ز ال��ذي
ي�ظ�ه��رون��ه ف��ي ان�ت�ظ��ار امل �س��اع��دات ،فيما
ي �ت �ط �ل��ب ال ��وض ��ع م �ن �ه��م االن� �ض� �م ��ام إل��ى
ال�ل�ج��ان الشعبية ل�ل��دف��اع ع��ن ق��راه��م بدل
ت��رك �ه��ا الج �ت �ي��اح امل �س �ل �ح�ين .أم� � ٌ�ر ي �ب��رره
األه��ال��ي ب��أن ال�ل�ج��ان ق� ّ�ص��رت ف��ي دوره��ا
املكلفة به للدفاع عن القرى املساملة التي
ت��م اح�ت�لال�ه��ا خ�ل�ال س��اع��ات م��ن دون أي
قدرة من أبنائها على ّ
صد الهجوم.

وم� � ��درب ال �ف��رق��ة إس �م��اع �ي��ل ال�ع�ج�ي�ل��ي.
«مضى على خروجنا من الرقة خمسة
أش �ه��ر .ول ��م ت �ه��دأ االت �ص ��االت ال�ق�ط��ري��ة.
ع��روض كبيرة ق��دم��ت ل�ن��ا ،ع�ق��ود ب��آالف
ال� � � � ��دوالرات .روات� � ��ب ل�ج�م�ي��ع األع� �ض ��اء.
وض �م��ان��ات اج �ت �م��اع �ي��ة وإق ��ام ��ات عمل
دائ �م��ة .ك��ان ج��واب�ن��ا ال��رف��ض القطعي»،
يروي العجيلي .ويضيف« :يستحيل أن
تصافح يدًا ملطخة بدماء أهلك وشعبك
ح �ت��ى ل ��و ك� ��ان ال �ب ��دي ��ل ت� �ش ��رذم ال �ف��رق��ة
وانهيارها .املال ال يعوضك عن الوطن،
والعراقة السورية املتجذرة ال ُيمكن أن
تدجن في ثقافات ومجتمعات هجينة».
ال سبيل اآلن إلعادة إحياء الفرقة سوى
بإيجاد جهة راعية .ال يعرف العجيلي
أن كان لدى وزارة الثقافة السورية رغبة
في احتضان الفرقة.
ال � �ف � �ن� ��ان إب � ��راه� � �ي � ��م األخ � � � � � ��رس ،ال ��رج ��ل

الستيني ،عازف الربابة ،وأيقونة الفرقة،
مطارد هو اآلخر بتهمة الزندقة .ال يزال
فارًا من وجه العدالة ،لكن إلى متى؟
يتنقل م��ع رب��اب�ت��ه م��ن م�ن��زل آلخ��ر وم��ن
مدينة إلى أخرى .استولوا على سيارته،
واع� �ت� �ق� �ل ��وا اب� �ن ��ه ع �ل��ى ذم � ��ة ال �ت �ح �ق �ي��ق.
األخ ��رس ال��ذي ورث ج�م��ال ال�ص��وت عن
والدته رافق الفرقة منذ عام  1984حتى
اآلن حيث يتوارى عن األنظار خوفًا من
«عدالة السماء».
إن رع��اي��ة ف��رق��ة ال��رق��ة للفنون الشعبية
وضمان استمراريتها ليس إال جزءًا من
ال�ح�ف��اظ ع�ل��ى ال �ت��راث ال �س��وري ال�ع��ري��ق.
حماية هذا اإلرث األصيل واجب أخالقي
ووطني .فقدت الرقة بعض هويتها في
ظ��ل م��ا ي �ح��دث ف�ي�ه��ا م��ن ص ��راع ��ات .إال
أن ص ��وت ال��رب��اب��ة ال ب � ّ�د أن ي �ص��دح في
ربوعها يومًا ما.

ت�ق��ع ب�ل��دت��ا ص�ح�ن��اي��ا واألش��رف� ّ�ي��ة إل��ى
داري � ��ا ،ال �ت��ي ّ
ال�ج�ن��وب م��ن م��دي�ن��ة ّ
تعد
املركز االقتصادي والبشري الرئيسي
ف ��ي ال� �غ ��وط ��ة ال �غ ��رب �ي ��ة ،وت �ف �ص��ل ب�ين
ال �ب �ل��دت�ين وامل��دي �ن��ة م �ئ��ات م��ن األم �ت��ار
تتربع عليها بساتني ّ
داريا التي غزتها
في السنوات األخيرة ورشات املوبيليا
وال �ن �ج��ارة ب�ع��دم��ا ك��ان��ت إح ��دى معالم
ّ
املتبقية في الغوطة.
«الخضرة»
اس� � �ت� � �ب � ��ق األه � � � ��ال � � � ��ي ف � � ��ي ص� �ح� �ن ��اي ��ا
واألشرفية الحرب بوقت كثير فأبرموا
اتفاقًا مع مشايخ من ّ
داريا ،في الشهر
الثالث من العام املاضي ،حول ضرورة
ال � �ت� ��زام ك ��ل األط� � � ��راف ب��ال �ح �ف��اظ ع�ل��ى
ال �س �ل��م األه �ل ��ي ب�ي�ن امل �ن �ط �ق �ت�ين ،مهما
ح �ص ��ل .ي �ق ��ول أب� ��و ف � ��ارس ( 76ع��ام��ًا،
يساري قديم) لـ«األخبار»« :ذهبنا أنا
ومجموعة من املشايخ واملطارنة إلى
ّ
والتقينا هناك بشيخني منهم،
داري��ا،
ّ
وقلنا لهم :كنا على عهدنا قبل الحكم
وسنكون كذلك بعده» ،ثم شرح لنا أبو
ف ��ارس أن ه��ذه األق�ن�ي��ة ب�ين املنطقتني
ل�ي�س��ت ب �ج��دي��دة ،وه ��ي م��وج��ودة منذ
عهد االح�ت�لال الفرنسي ،إال أن ضعف
ال�ق��وى السياسية ف��ي منطقة الغوطة
ال � �غ� ��رب � �ي� ��ة ج� �ع� �ل� �ه ��ا م � �ح � �ص � ��ورة ب �ي��د
رج ��ال ال��دي��ن امل��ؤث��ري��ن ف��ي أوس��اط�ه��م
االجتماعية .وأضاف« :تم االتفاق على
إب�ق��اء صحنايا واألش��رف�ي��ة بعيدًا عن
امل�ع��ارك ،وقلنا لهم من ينزح إلينا من
أه�ل�ك��م م�ص�ي��ره م�ص�ي��رن��ا ،وم��ا عليكم
سوى الحفاظ على العهد ،وبالفعل ما
زلنا على االتفاق».
لكن امل �خ��اوف ال�ت��ي ح� ّ�رك��ت املجتمعني
إلبرام اتفاقهم قد تحققت ،فمنذ تسعة
ّ
وحتى اآلن ،تحولت بساتني ّ
داريا
أشهر
إلى ساحة معركة كبيرة تفصل ما بني
قوات من الجيش السوري ،وحدات من
ال�ح��رس ال�ج�م�ه��وري ال�ف��وج  ،101التي
تتركز جنوبي بساتني ّ
داري��ا ،بمحاذاة

صحنايا واألشرفية ،وم��ا بني مقاتلي
ّ
املعارضة املسلحة بتالوينهم املختلفة
م��ن جهة ّ
داري ��ا .وك��ان اإلع�ل�ام الرسمي
ال � �س� ��وري ق ��د أع �ل ��ن ف ��ي ش �ه��ر ت�ش��ري��ن
ال �ث��ان��ي م��ن ال �ع��ام امل��اض��ي ع��ن اق �ت��راب
م ��وع ��د ال �ح �س��م ال �ع �س �ك��ري ف ��ي ّ
داري� � ��ا،
ّ
مدعمًا إعالنه هذا بأن القوات املسلحة
ت�ح��اص��ر امل��دي �ن��ة م��ن امل �ح ��اور األرب �ع��ة
وتحرز تقدمًا بشكل يومي عليها؛ إال أن
املعركة استمرت إلى اللحظة ،وتكيفت
املنطقة مع كونها ساحة دائمة للحرب،
بالرغم من الحديث عن معالجة الوضع
ف��ي ّ
داري � ��ا ب�ط��ري�ق��ة اس�ت�ث�ن��ائ�ي��ة ،حيث
ّ
يعد تواجد مسلحي املعارضة أضعف
ق �ي ��اس ��ًا ب��ال �غ��وط ��ة ال� �ش ��رق� �ي ��ة ،ول �ك ��ون
ّ
داري� ��ا ش�ب��ه خ��ال�ي��ة م��ن ال�س�ك��ان ،وك��ون
ال�ب�ي�ئ��ة االج�ت�م��اع�ي��ة امل�ح�ي�ط��ة ب�ح��دود
ّ
داري� � ��ا ال �ج �ن��وب �ي��ة وال �غ��رب �ي��ة ع��ارض��ت
ّ
خيار التسلح ضد الدولة .يقول محمد
شربجي (اس��م مستعار) ل �ـ«األخ �ب��ار»،
وه� ��و أح� ��د ال �ن��اش �ط�ي�ن ف ��ي امل �ص��ال �ح��ة

سبب إطالة معركة
داريا هو تواطؤ
المسلحين مع بعض
ّ
عناصر من األمن

ّ
الوطنية ،تمكن غير م� ّ�رة م��ن الوصول
إل � ��ى داخ � � ��ل ّ
داري � � � ��ا م� ��ع م �ج �م��وع��ة م��ن
املتطوعني باملصالحة الوطنية« :تبينّ
ل��ي أن امل�س�ل�ح�ين ،ال��ذي��ن ي�ف�ت��رض أنهم
ّ
محاصرين من كل الجهات ،بمقدورهم
ّ
التواصل مع خارج داري��ا ،فقد الحظت
وج ��وه ��ًا ت �ت �ج� ّ�دد ب�ي�ن�ه��م م ��ن م� ��رة إل��ى
أخ� ��رى ،ال ت�ن�ت�م��ي إل ��ى ّأي ��ة م�ن�ط�ق��ة من
الريف ،إما من درعا أو من األردن ،وهي
أك�ث��ر ت �ش��ددًا ف��ي رف��ض ال �ح��وار وال�ح��ل
السياسي» ،وأن بقاءهم صامدين إلى
ال �ي��وم ي��ؤك��د أن اإلم � ��دادات تصلهم من
حني إلى اآلخر.
وكان ّ
تجار دمشق قد نقلوا بضائعهم
ف��ي الغوطة الشرقية إل��ى مستودعات
ّ
داري ��ا ،عندما ب��دأ ال �ص��راع امل�س��ل��ح في
ال �غ��وط��ة ال�ش��رق�ي��ة ،وي��وم �ه��ا ل��م تشهد
ّ
ّ
داري� � � ��ا أي ع �م��ل م �س��ل��ح ي ��ذك ��ر؛ ي��ؤك��د
ال� �ش ��رب� �ج ��ي ل� � �ـ«ألخ� � �ب � ��ار» أن ال �س �ب��ب
ف ��ي إط ��ال ��ة م �ع��رك��ة ّ
داري � � ��ا ه ��و ت��واط��ؤ
ّ
املسلحني مع بعض عناصر من األمن
ّ
ع �ل��ى ح ��واج ��ز داري� � ��ا ع �ل��ى س��رق��ة ه��ذه
امل �س �ت��ودع��ات ،وت �م��ري��ره��ا إل ��ى خ��ارج
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امل��دي �ن��ة ل �ت �ص��ري �ف �ه��ا ،وي �ض �ي��ف« :ل�ق��د
توصلت إلى نتيجة مفادها :أن معركة
ّ
داري� � � ��ا ل ��ن ت �ت��وق��ف ح �ت��ى س ��رق ��ة آخ��ر
ّ
مستودع في داريا».
ل��م ي�ع��د ممثلي األه��ال��ي ف��ي صحنايا
واألشرفية ينظرون إل��ى االت�ف��اق الذي
أب ��رم ب�ي�ن�ه��م وب�ي�ن ج�ي��ران�ه��م ق�ب��ل ع��ام
ون� �ص ��ف ال � �ع ��ام ّب �ع�ي�ن ال� �ث� �ق ��ة ،ذل � ��ك أن
تحوالت كثيرة أمل��ت باملشهد منذ ذلك
الوقت وحتى اآلن؛ يمكن تحديد ثالثة
أسباب رئيسية لذلك:
ـــ األول :هو التغير في تركيبة مسلحي
ّ
ّ
داري� � � � ��ا ،ف �ع �ن��دم��ا ب � ��دأ ال �ع �م��ل امل �س��ل��ح
ه �ن��اك ان�ط�ل��ق ع�ل��ى ي��د م�ج�م��وع��ات من
أب �ن��اء امل��دي �ن��ة ،ت�ح��ت م�س� ّ�م��ى «ح�م��اي��ة
ال �ت �ظ��اه��رات» ،إال أن ال�ت��رك�ي�ب��ة ال �ي��وم
تختلف إل��ى ح��د ب�ع�ي��د« ،ف�ل��م ي�ع��ودوا
أهالي ّ
داريا هم األساسيون ،بل يوجد
عناصر أجنبية تقود املعارك وبالتالي
ُ
ف�ق��د ن�س��ف أي ات �ف��اق بيننا تلقائيًا»،
صاغة االتفاق.
يقول أبو فارس أحد ّ
ـ�ـ�ـ ال�س�ب��ب ال�ث��ان��ي يتمثل ب�ق�ي��ام بعض
عناصر «اللجان الشعبية» ب��اإلس��اءة
إل � � ��ى االت� � � �ف � � ��اق ،ع � �ب ��ر ق � �ي� ��ام ب �ع �ض �ه��م
بالدخول إلى بعض البيوت في أحياء
ّ
داري � ��ا ال �ق��ري �ب��ة م��ن األش��رف �ي��ة وس��رق��ة
م�ق�ت�ن�ي��ات�ه��ا ،وي��ؤك��د م �ع��روف شعبان
(م �ق� ّ�رب م��ن أوس� ��اط ال �ل �ج��ان الشعبية
ف� ��ي ص� �ح� �ن ��اي ��ا) ل � �ـ األخ � � �ب� � ��ار»« :أل� �ق ��ى
ال�ج�ي��ش ال�ق�ب��ض ع�ل��ى خمسة عناصر
م��ن ال �ل �ج��ان ال�ش�ع�ب�ي��ة ،ب�ع��د خ��روج�ه��م
م ��ن م �ف ��رق ال �ف �ص��ول األرب � �ع ��ة (ش �م��ال
األشرفية) ،بعد قيامهم بسرقة بيوت
خ��ال �ي��ة م ��ن أه �ل �ه��ا ه� �ن ��اك» .وي �ض �ي��ف:
«ه� � � ��ؤالء ي� �س� �ع ��ون إل � ��ى ج� �ل ��ب ال ��دم ��ار
لصحنايا واألشرفية ،ألن أعمالهم تلك
بمثابة ذري�ع��ة ج��اه��زة ل��دى املسلحني
لالنقضاض على صحنايا واألشرفية
متى أرادوا ذل��ك» ال سيما وأن ف��ي كل
بلدة منهما أقل من ثمانني عنصرًا من
ال�ل�ج��ان الشعبية ،وه��و ع��دد ال ي�ق��ارن
بأعداد مسلحي املعارضة في ّ
داريا.
ــ السبب الثالث هو وجود أعداد كبيرة
م��ن ال�ن��ازح�ين م��ن ّ
داري ��ا إل��ى صحنايا
واألشرفية ،فقد تضاعف عدد السكان
ف ��ي ال �ب �ل��دت�ي�ن ت �ق��ري �ب��ًا ،وم � ��ع ت��ده��ور
ال ��وض ��ع االق� �ت� �ص ��ادي وامل �ع �ي �ش��ي ف��ي
ريف دمشق ،تغدو املعيشة هناك أمرًا
ال يطاق ،فغالء األسعار ونقص السلع
وتدهور الخدمات وانخفاض مستوى
ّ
األم� ��ان ،ك��ل ه��ذا ي��ول��د مختلف أش�ك��ال
ال �ت �ن��اق �ض��ات ال �ث��ان��وي��ة ب�ي�ن األه ��ال ��ي،
وع�ل��ى رأس�ه��ا التناقض الطائفي ،وال
سيما عندما ت�غ��ذي ه��ذه التناقضات
ممارسات م��ن جهات متعددة :قذائف
الهاون اآلتية من جهة ّ
داريا ،ممارسات
مسيئة لألهالي من عناصر من اللجان
الشعبية.
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لبنان رئة سوريا...
فهل تنفجر؟
 :ESCWAالنازحون السوريّون إلى  2.3مليون
بحلول عام  ،2014تتوقع «اسكوا»
أن يبلغ عدد النازحني السوريني إلى
لبنان نحو  2.3مليون نسمة .الرقم
مهول .معناه ،ببساطة ،أن عدد
السكان سيرتفع من  4.1ماليني نسمة
إلى  6.4ماليني نسمة .هذه الزيادة،
لو حصلت ،ستكون لها انعكاسات
هائلة ّاقتصاديًا واجتماعيًا،
وستشكل منعطفًا في تاريخ
لبنان ووجوده
محمد وهبة
ُ
هناك الكثير م��ن األسئلة التي تطرح
ف � ��ي ال � �غ � ��رف امل �غ �ل �ق ��ة ع � ��ن ال� �ن ��ازح�ي�ن
ال � �س� ��وري�ي��ن ف � ��ي ل� �ب� �ن ��ان وع� � ��ن أع� �ب ��اء
وج��وده��م االق�ت�ص��ادي��ة واالجتماعية.
أي��ن يسكن ه ��ؤالء؟ م ��اذا ي��أك�ل��ون؟ من
ّ
يمول حاجاتهم؟ أين يعملون؟ ما هي
نسبة الفقراء منهم ومتوسطي الحال
واألثرياء؟ هل ينخرطون في النسيج
االج� �ت� �م ��اع ��ي؟ ه� ��ل ه� �ن ��اك م� �ك ��ان ل�ك��ل
ه ��ؤالء؟ ه��ل تستطيع البنى التحتية
وال �خ��دم �ي��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة اس�ت�ي�ع��اب
اح �ت �ي ��اج��ات �ه ��م  ...ع � �ش� ��رات األس �ئ �ل��ة
تبقى بال أي ج��واب .هناك الكثير من
امل �ح��اوالت لإلجابة ع��ن ه��ذه األسئلة،
لكن لألسف ليس هناك جهة رسمية
تقوم بهذا األمر وكأن األمر ال يعنيها.
ّ
تتصرف الجهات امل�س��ؤول��ة في
ال ب��ل
ال��دول��ة كأنها بعيدة ع��ن ه��ذا ال��واق��ع،

ول �ي �س��ت ف ��ي وارد ت �ق��دي��م اإلج ��اب ��ات
للرأي العام وهي تعمل باالتكال على
املنظمات األجنبية وغ�ي��ر الحكومية
وت� ��وج � �ي � �ه � �ه� ��ا ب � ��ات � � �ج � ��اه اس � �ت � �غ�ل��ال
ّ
ال�ن��ازح�ين ،تمامًا كما يستغل زعماء
الطوائف اللبنانيون لـ«يشحذوا على
حسابهم».
في الغالب ،كل هذه ّ األسئلة قد تطرح
ف ��ي اج� �ت� �م ��اع م� �ت ��وق ��ع ف ��ي ن �ي��وي��ورك
ح��ول كيفية م�س��اع��دة اق�ت�ص��اد لبنان
وال� �ن ��ازح�ي�ن ال� �س ��وري�ي�ن .ل �ي��س م�ه�م��ًا
ع �ن ��وان االج �ت �م��اع ب �م �ق��دار أه �م �ي��ة ما
سيحصل عليه لبنان م��ن مساعدات.
ال �ك�ل�ام ع�ل��ى امل �س��اع��دات ي�ف�ت��ح شهية
الكثيرين ويثير ذكريات واسعة لديهم
عن باريس  1وباريس  2وباريس ... 3
مع كل هذه املؤتمرات ،يتبني أن لبنان
ل��دي��ه خ �ب��رة واض� �ح ��ة ف ��ي اس�ت�ق�ط��اب
امل� �س ��اع ��دات .ك �ي��ف ال ول �ب �ن��ان أص�ب��ح
بلد الشحاذين .كل أثريائه شحاذون.
يراكمون الثروات باستمرار ّ
ويدعون
ّ
أن ف ��ن ال �ش �ح��اذة ه��دف��ه دع ��م ال�ف �ئ��ات
ال�ف�ق�ي��رة وامل ��أزوم ��ة ف��ي ل �ب �ن��ان .ه��ؤالء
ال�ف�ق��راء وامل ��أزوم ��ون ل�ي�س��وا لبنانيني
ال � �ي ��وم ،ب ��ل ه ��م س ��وري ��ون ه ��رب ��وا م��ن
ال �ح��رب املشتعلة ف��ي ب�لاده��م .ج��اؤوا
إل��ى لبنان بحثًا ع��ن م ��أوى .اكتشفوا
ف � ��وارق امل�ع�ي�ش��ة ب�ي�ن س ��وري ��ا م ��ا قبل
 2011ول �ب �ن��ان .ب�ع�ض�ه��م ل ��م يكتشف
ب�ع��د أن ل�ب�ن��ان ب�ل��د ال�لاإج��اب��ات ،وبلد
ال �ف��وض��ى امل�س�ت�ش��ري��ة وب �ل��د األزم� ��ات
امل � �ت � �ك� ��ررة وامل � �ت� ��واص � �ل� ��ة .ل� �ب� �ن ��ان ب�ل��د
موصوف باحتالل االستثناءات مكان
القاعدة  ...هل تزاد إلى هذه «الخصل»
م � �خ� ��اط� ��ر ال� � �ن � ��ازح �ي��ن االق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة
واالجتماعية؟
حتى اليوم ،ليس هناك محاولة ّ
جدية

كيف
يحتسب
النازحون
في
اقتصاد
لبنان؟
(مروان بو
حيدر)

ل��دراس��ة أوض ��اع ال �ن��ازح�ين ف��ي لبنان
وأك�لاف�ه��م االق�ت�ص��ادي��ة واالجتماعية.
ال �ج �م �ي��ع ي � � ��دور ف� ��ي ف� �ل ��ك ال �ت �ن �ب��ؤات
وال � �ت � �ق ��دي ��رات ،ل �ك��ن ف ��ي رأي ال ��وزي ��ر
ال �س��اب��ق ش��رب��ل ن �ح��اس «ل �ي��س ه�ن��اك
ّ
جدية في التعاطي مع مسألة خطيرة
بهذا الحجم».
ه �ن��اك م �ح��اول �ت��ان ل�ل�ت�ع��اط��ي م��ع ه��ذه
املسألة؛ األولى تقوم بها منظمة األمم
املتحدة «اس�ك��وا» ،والثانية يقوم بها

البنك الدولي .االثنان يتفقان على أن
اق�ت�ص��اد ل�ب�ن��ان يخسر بسبب األزم��ة
ال �س ��وري ��ة وب �س �ب��ب أع� �ب ��اء وج � ��ود كل
هؤالء النازحني السوريني على أرضه.
وبحسب ما ينقل خبراء اطلعوا على
بعض املعطيات األول �ي��ة املستخرجة
َ
م��ن دراس��ت��ي اس �ك��وا وال�ب�ن��ك ال��دول��ي،
ف ��إن ال �خ �س��ائ��ر ال �ت��ي ي�ت�ك�ب��ده��ا ل�ب�ن��ان
ت �ت��راوح ب�ين  7.6م�ل�ي��ارات دوالر و11
مليارًا .وينقل الخبراء عن «اسكوا» أن

ّ
خسارة اللبنانيني تتمثل في خسارة
الناتج املحلي الفردي ال��ذي كان ّ
يقدر
ب �ن �ح��و  10آالف دوالر ،ل �ك��ن األزم � ��ة
ّ
السورية ستقلصه الى ما قيمته 3000
دوالر في نهاية عام  ،2014أي ليصبح
 7آالف دوالر .أم��ا بالنسبة إل��ى البنك
الدولي ،فإن الخسارة ستبلغ بالنسبة
إل ��ى ال �ن��ات��ج ال �ف ��ردي م��ا ق�ي�م�ت��ه 1800
دوالر.
ّ
يفضل ع��دم ال��دخ��ول ف��ي ن�ق��اش تقني

تحرك مطلبي
ّ

مياومو «الكهرباء» :لتدفع المؤسسة رواتبنا
راجانا حمية
 46ي��وم��ًا ب�ل�ا رات� � ��ب .ه ��ل ت �ع��رف��ون ما
ال� ��ذي ت�ع�ن�ي��ه ه ��ذه امل� ��دة مل��ن يعيشون
ح�ي��ات�ه��م ي��وم��ًا ب �ي��وم؟ أم� ��س ،اك�ت�ش��ف
م �ي��اوم��و م��ؤس �س��ة ك �ه��رب��اء ل �ب �ن��ان ما
ال � ��ذي ي �ع �ن �ي��ه ه� ��ذا األم � ��ر «م� ��ع م��وس��م
امل� � ��دارس» ودخ��ول �ه��م ال �ي��وم ال�خ��ام��س
من االعتصام املفتوح ،بال أجوبة عما
ستؤول إليه أوضاعهم.
قصة ه��ؤالء ،املنتظرين للقمة عيشهم،
لم تستيقظ قبل خمسة أيام فقط ،فهي
ب� ��دأت م��ع ان �ت �ه��اء ع �ق��وده��م م��ع ش��رك��ة
«ترايكوم» ،الشركة املتعهدة تقديم يد
عاملة ملؤسسة ك�ه��رب��اء ل�ب�ن��ان ،أواخ��ر
ش �ه��ر ت �م��وز امل ��اض ��ي .ي��وم �ه��ا ،ت�خ��وف
امل� �ي ��اوم ��ون م ��ن ت��وق��ف روات� �ب� �ه ��م ،كما
ّ
حصل قبل تسلم «ت��راي�ك��وم» قبل عام،
إال أن امل��ؤس�س��ة س��رع��ان م��ا طمأنتهم
�ت
ب ��امل� �ن ��اق� �ص ��ة ال � �ت� ��ي رس� � ��ت ف � ��ي «وق� � � ٍ
قياسي» على الشركة املتعهدة للتجارة
والصناعة واملقاوالت التي سرعان ما
سقطت في أول اختبار لها .وكانت قد
س�ق�ط��ت ق�ب�ل�ه��ا أي �ض��ًا ف��رص��ة ال�ت�م��دي��د
لترايكوم بسبب بعض الحقوق العالقة
ُ
التي لم تنفذ في عقدها.
م� � � ّ�ر ش� �ه ��ر ون � �ص� ��ف ش � �ه� ��ر .ل � ��م ي �م��دد
لترايكوم ول��م تتسلم الشركة املتحدة

ب �س �ب��ب ال� �ش ��وائ ��ب ف� ��ي م �ل �ف �ه��ا وب �ق��ي
امل �ي��اوم��ون ب�لا روات �ب �ه��م .ف��ي ظ��ل ه��ذا
ال �س �ي �ن��اري��و ،ط��ال��ب ه � ��ؤالء امل��ؤس �س��ة
ب ��دف ��ع م �س �ت �ح �ق��ات �ه��م وال� �ت ��أم�ي�ن ع�ل��ى
حياتهم ،كما تفعل املؤسسات العامة
األخ��رى وال��وزارات مع مياوميها .لكن
امل��ؤس �س��ة ت �ت �ج �ن��ب ال �ل �ج��وء إل� ��ى ه��ذا
بشكل مباشر
الخيار ،فهي اذا دفعت
ٍ
ل� �ل� �م� �ي ��اوم ،م� ��ن دون وس � �ي� ��ط ،ي�ع�ن��ي
«أن �ه��ا ت�ع�ت��رف ب ��ه» .وه ��ذا األم ��ر «غير
امل�ط�ل��وب» .ول�ك��ن ،م��ا ال��ذي تفعله إزاء
ه��ذا الضغط ،خصوصًا إذا م��ا أخذنا
باالعتبار اإلرباك الذي يمكن أن يحدثه
املياومون في معامل االنتاج ومحطات
التحويل الرئيسية؟ ل�ج��أت املؤسسة
إل��ى «م��ا ل��م يكن م�ط��روح��ًا» .إل��ى إع��ادة
ش��رك��ة ت��راي�ك��وم كمتعهد ،بالتراضي،
م��ن خ�لال عقد صفقة ب��ال�ت��راض��ي ملدة
خمسة أشهر ،والعمل في الوقت نفسه
على استدراج عروض جديدة ،علمًا أن
امل �ي��اوم�ين ك��ان��وا ق��د أع�ل�م��وا املؤسسة
بأنهم لن يبرموا عقودًا مع أي متعهد.
لكن ،فيما ل��و س��ارت صفقة التراضي
ك�م��ا ي �ج��ب ،ف��امل �ي��اوم��ون س�ي��واج�ه��ون
أزم �ت�ين :األول ��ى تتعلق ب�خ��وف ه��ؤالء
م ��ن ت��أخ �ي��ر دف� ��ع رات � ��ب آب ح �ت��ى آذار
املقبل ،تمامًا كما حصل العام املاضي.
ف �ه��ذه ال �ف �ت��رة امل �ت ��أخ ��رة ب�ل�ا رب عمل

مر شهر ونصف
ّ
شهر والمياومون بال
رواتبهم وال بوادر للحل

ت �خ �ض��ع مل ��ا ي �س�م��ى ب �ع �ق��د امل �ص��ال �ح��ة.
أم � ��ا األزم � � ��ة ال �ث ��ان �ي ��ة ،ف �ت �ل��ك امل�ت�ع�ل�ق��ة
ب��ال�ح�ق��وق ال�ع��ال�ق��ة م��ن ال�ع�ق��د امل��اض��ي،
ومنها مالبس السالمة للعمال واملنح
املدرسية واإلج��ازات السنوية وبعض
مستحقات اإلجازة املرضية .والخوف
األك �ب��ر أن ت�ع�ت�ب��ر «ص�ف�ق��ة ال �ت��راض��ي»
فترة تمديد للعقد ال�ق��دي��م .وبالتالي،
ال حقوق.
مع ذل��ك ،ينتظر املياومون ما ستؤول
إليه جولة ترايكوم على الوزارات التي
نالت منها موافقة الطاقة وامل�ي��اه .أما
بالنسبة ل ��وزارة امل��ال ،فثمة م��ن يقول
ب��أن «ت��راي�ك��وم ق��د تفشل ف��ي الحصول
على تلك امل��واف�ق��ة بسبب املبلغ املالي
الضخم ال��ذي طلبته عن خمسة أشهر

وه��و ب �ح��دود ال�خ�م�س��ة م �ل �ي��ارات ليرة
لبنانية ون�ي��ف ،علمًا أن قيمة عقدها
ال� �ع ��ام امل ��اض ��ي ب �ل �غ��ت ح ��وال ��ى سبعة
م �ل �ي��ارت ون �ص��ف م�ل�ي��ار ل �ي ��رة» .وه��ذا
ف� ��ارق ش ��اس ��ع .وت �ش �ي��ر ه ��ذه امل �ص��ادر
إلى أنه «أمس ،تم رفض ملف ترايكوم
شفهيًا» .وف��ي حني لم تؤكد املؤسسة
ه��ذا ال�ق��ول «ف��إل��ى اآلن ل��م نحصل على
ج ��واب م��ن وزارة امل��ال �ي��ة ال س�ل�ب��ا وال
ايجابا» ،إال أنها أمام احتمال الرفض.
فماذا ستفعل حينها؟ بحسب املصادر
امل�ت��اب�ع��ة لقضية امل �ي��اوم�ين ،األك �ي��د أن
«امل ��ؤس� �س ��ة ل ��ن ت �ع �ط��ي ه ��ي ال ��روات ��ب
م� �ب ��اش ��رة» .ال ج � ��واب آخ� ��ر م ��ن ه �ن��اك.
ول �ك ��ن ،ه ��ذا ق ��د ي �ض��ع امل �ي��اوم�ي�ن أم ��ام
ال�س�ي�ن��اري��و ال�س�ي��ئ ال ��ذي ق��د يحرمهم
من رواتبهم مدة طويلة .فبرفض وزارة
املال يعني أن «ترايكوم سقطت فعليًا
م ��ن ال �ح �س��اب��ات» .وه � ��ذا ي �ع�ن��ي «أن �ن��ا
أمام إعداد مناقصة جديدة قد تستمر
حتى مطلع العام املقبل ،لن نتقاضى
خاللها أية روات��ب» .وأمام هذا الواقع،
يستعد املياومون لسلسلة اعتصامات
جوالة وزي��ارات إلى املعامل ومحطات
ال�ت�ح��وي��ل ال��رئ�ي�س�ي��ة ،إض��اف��ة إل��ى ب��دء
العمل مع املجتمع املدني.
ه � � ��ذه م �ح �ط ��ة أول� � � ��ى ق � ��د ي �س �ت �ك �م �ل �ه��ا
امل �ي��اوم��ون بمحطات أخ ��رى ق��د تكون

إح��داه��ا إع ��داد ش�ك��وى ـ �ـ شبيهة بتلك
التي أعدها االتحاد الوطني لنقابات
ال� �ع� �م ��ال وامل� �س� �ت� �خ ��دم�ي�ن ـ � �ـ ل �ل �ض �م��ان
االجتماعي ومجلس العمل التحكيمي
(ورب �م��ا ج �ه��ات أخ ��رى أي �ض��ًا) إلث�ب��ات
تبعية املياومني إل��ى مؤسسة كهرباء
لبنان إداريًا .أي أنها رب العمل .وهذه
تنتظر التوقيت املناسب.
ب � �ع � �ي � �دًا ع � ��ن ذل � � � ��ك ،ي � �ح� ��دث اع� �ت� �ص ��ام
املياومني إرباكًا دفع املؤسسة مؤخرًا
إل��ى إص��دار م��ذك��رة للعاملني الثابتني
ف � ��ي امل � �ع� ��ام� ��ل وم � �ح � �ط� ��ات ال� �ت� �ح ��وي ��ل
ال��رئ �ي �س �ي��ة ت �ق �ض��ي ب �ق �ط��ع إج��ازات �ه��م
ال� �س� �ن ��وي ��ة مل� � ��لء ال� � �ف � ��راغ ال � � ��ذي خ�ل�ف��ه
امل �ي ��اوم ��ون .وه ��و ال �ح��ل «ال � ��ذي يكلف
امل��ؤس �س��ة أك �ث��ر م �م��ا ي�ك�ل�ف�ه��ا ف�ي�م��ا لو
دفعت روات��ب املياومني ،خصوصًا أن
ك�ل�ف��ة س��اع��ة ال�ع�م��ل اإلض��اف �ي��ة ل�ه��ؤالء
عالية» .لكن ،إن كان ثمة من مسؤولية
يتحملها هؤالء املياومون في «تعطيل
ح �ي��وات ال� �ن ��اس» ،إال أن ه ��ذا األم� ��ر ال
يعطي ال�ح��ق للمؤسسة باالستعانة
ً
مثال بعمال غير لبنانيني .وق��د حدث
ً
هذا فعال .ولتسأل املؤسسة عن هؤالء.
أم� ��ا ال� �س ��ؤال اآلخ� � ��ر ،ف �ه��و ع ��ن م�ص��در
األم� ��وال ال�ت��ي ستؤمنها ل �ه��ؤالء؟ وإن
كانت قادرة على تأمينها لهم ،فلما ال
تؤمنها للمياومني؟
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أخبار
اق �ت �ص��ادي��ة ج ��دي ��دة ،ف �س �ي �س� ّ�ج��ل ه��ذا
الناتج انخفاضًا بنسبة  ،%20مقابل
ان� �خ� �ف ��اض ب �ن �س �ب��ة  %12.3ف ��ي ح��ال
تمكن ال�س��وق م��ن ام�ت�ص��اص العمالة
السورية.
عند هذا الرقم ،يتوقف نحاس كثيرًا.
ف �ل��و ك ��ان ك�ل�ام «اس� �ك ��وا» دق �ي �ق��ًا ل�ك��ان
لبنان شهد كارثة كبيرة بالنسبة إلى
ه��ذا امل��ؤش��ر ال ��ذي ي�ع� ّ�ب��ر ع��ن مستوى
معيشة األس��ر اللبنانية .كيف يكون
استنتاج نحاس صحيحًا؟ األمر ليس
بهذه البساطة ،لكن التبسيط مفيد؛ إن
الناتح اإلجمالي اللبناني ّ
يقدر بنحو
 42م �ل �ي��ار دوالر ،وي �س �ت �ح �ص��ل م�ن��ه

تقدر «اسكوا»
ّ
خسارة الناتج المحلي
الفردي  3000دوالر في
نهاية عام 2014
ّنحاس :ال يمكن
أن يكون السوريون
موجودين في لبنان من
دون إنفاق ودخل

ح��ول كيفية احتساب هذين الرقمني،
لكنهما يثيران الكثير من األسئلة لدى
ش��رب��ل ن �ح ��اس .أس �ئ �ل��ة ن �ح��اس ت��أت��ي
بعد اطالعه على بعض النتائج لدى
«اس � �ك ��وا» .ه ��ذه ال �ن �ت��ائ��ج ت �ف �ت��رض أن
ّ
ّ
نمو الناتج املحلي اإلجمالي سيكون
بنحو  %1.8في عام  2013و %2.1في
عام  .2014لكن النتائج املذكورة تشير
ب� �ص ��ورة م �ب ��اش ��رة إل� ��ى أن ت��داع �ي��ات
أو ت� ��أث � �ي� ��رات ال � �ن� ��ازح �ي�ن ال� �س ��وري�ي�ن

ع �ل ��ى س � ��وق ال� �ع �م ��ل س� �ت� �ك ��ون ك �ب �ي��رة
وستنعكس على الوضع االقتصادي
ع�م��وم��ًا ألن ال �ت��وازن ف��ي س��وق العمل
ّ
س �ي �خ �ت��ل وت��رت �ف��ع م� �ع ��دالت ال �ب �ط��ال��ة
لتصل إلى  %29في حال عدم إجراء أي
تعديل في األجور ،وسترتفع إلى %14
ف��ي ح��ال تعديل األج��ور .أم��ا بالنسبة
إل ��ى ال �ن��ات��ج ال� �ف ��ردي ،ف� ��إذا ل��م تتمكن
س��وق العمل اللبنانية من امتصاص
العمالة السورية ومن توفير مصادر

الناتج ال�ف��ردي بعد قسمته على عدد
املقيمني في لبنان الذين ّ
يقدر عددهم
ب�ن�ح��و  4.1م�لاي�ين ن�س�م��ة ،وب��ال�ت��ال��ي
ً
فإن الناتج الفردي هو أكثر قليال من
 10آالف دوالر .ل�ك��ن ف��ي ح��ال��ة وج��ود
ن �ح��و م �ل �ي��ون س� ��وري ف��ي ل �ب �ن��ان ،ف��إن
هناك تفسيرًا مختلفًا لهذا الوضع ،إذ
باتوا يحتسبون ضمن معادلة الناتج
اإلجمالي (هذا الناتج يحتسب األجور
واألرب��اح والضرائب لكل املقيمني في
ل�ب�ن��ان وال ي� ّح�ت�س��ب ل�ل�ب�ن��ان�ي�ين ف�ق��ط،
بل كل ما يمثل قيمة مضافة في هذه
العناصر الثالثة)؛ وبالتالي ،ال يمكن

أن يكون ه��ؤالء السوريون موجودين
ً
ف��ي ل�ب�ن��ان م��ن دون أن ي�ن�ف�ق��وا أم ��واال
على األك��ل وال�ش��رب والسكن والعالج
ومستلزماتهم االستهالكية األخ��رى،
ك �م��ا ال ي�م�ك��ن أن ي �ك��ون��وا م��وج��ودي��ن
م� ��ن دون أن ت� �ك ��ون ل ��دي �ه ��م م �ص ��ادر
لتمويل ه��ذه امل�س�ت�ل��زم��ات .وامل�ع��روف
أو املتداول ،أن تمويل هذه املستلزمات
ج� ��رى م ��ن ث�ل�اث��ة ط � ��رق؛ األول ه ��و أن
السوريني النازحني إلى لبنان حملوا
معهم أم��وال�ه��م وب ��دأوا ينفقون ج��زءًا
م �ن �ه��ا .وال �ث��ان��ي ه ��و أن �ه��م ي�ع�ت�م��دون
ع�ل��ى امل �س��اع��دات ال�خ��ارج�ي��ة .وال�ث��ال��ث
ه��و اع�ت�م��اده��م ع�ل��ى ال�ع�م��ل ف��ي لبنان
لتمويل هذه الحاجات .وهناك طريق
ّ
راب � ��ع ي �ت �ش��ك��ل م ��ن م ��زي ��ج م ��ن ال �ط��رق
ال �ث�ل�اث��ة امل � ��ذك � ��ورة ،وه� ��و االس �ت �ن �ت��اج
األكثر منطقيًا.
في املحصلة ،إن هذا التمويل يجب أن
يدخل ضمن احتساب الناتج وتضمني
قيمته في الناتج املحلي اإلجمالي ،أو
تضمينهم ضمن ّ
قوة العمل ،أو ضمن
األم� � ��وات .ف� ��إذا ك ��ان ب�ي�ن�ه��م م��ن يعمل
ي �ج��ب أن ت �ح �ت �س��ب ال �ق �ي �م��ة امل �ض��اف��ة
ال �ت��ي ي�ق� ّ�دم�ه��ا ض�م��ن ال �ن��ات��ج امل�ح�ل��ي،
ً
وال ي �ع� ّ�د ب�ع��د ذل ��ك ع��اط�لا م��ن ال�ع�م��ل،
ك�م��ا أن��ه ال يعني ب��ال �ض��رورة تراجعًا
في معيشة اللبنانيني ،بل يعني ذلك
أن االح �ت �س ��اب ي �ص �ب��ح م�خ�ت�ل�ف��ًا عما
ّ
تصح
يجب أن يكون عليه .وبالتالي ال
معادلة «اس�ك��وا» في ه��ذا امل�ج��ال ،ولو
ّ
أن�ه��ا ت ��دل ع�ل��ى ج��رح كبير ي�ن��زف في
اق �ت �ص��اد ل �ب �ن��ان .ف��ي ه ��ذه ال �ح��ال��ة ،إن
اسكوا تطرح إشكالية وتتخبط فيها،
ل�ك�ن�ه��ا ال ت �ص��ل إل ��ى م��رح �ل��ة اإلج��اب��ة
ال��واق �ع �ي��ة ع�ن�ه��ا .ل�ك��ن امل�خ�ي��ف ه��و أن
ت �ك��ون ت �ق��دي��رات «اس� �ك ��وا» ع��ن زي ��ادة
أع � ��داد ال �ن��ازح�ي�ن ال �س��وري�ي�ن إل ��ى 2.3
مليون س ��وري ،أي أك�ث��ر م��ن  %56من
عدد السكان املقيمني في لبنان.
واملهول أيضًا بالنسبة إلى نحاس أن
ت�ك��ون ال��دول��ة وس�ل�ط��ات�ه��ا وأج�ه��زت�ه��ا
غائبة تمامًا عما يحصل في لبنان ،فال
تعرف معنى تداعيات األزمة السورية
إال ف��ي س �ي��اق ح��اج�ت�ه��ا وب�ح�ث�ه��ا عن
التمويل .هكذا يشحذ لبنان .في هذه
الحالة ،لن يعود توصيف «لبنان رئة
س��وري��ا» واقعيًا ألن تداعيات من هذا
النوع تدفع الرئة نحو االنفجار.

حادثة

آمال خليل
في غرفة العناية الفائقة في مستشفى
خروبي في الصرفند ،ترقد دالل حيدر
( 33ع ��ام ��ًا) م �ن��ذ م� �س ��اء األح� � ��د ح�ي��ث
تعالج من ضيق في التنفس .عيناها
ال �ل �ت��ان ل ��م ت �ق ��در ع �ل��ى ف�ت�ح�ه�م��ا ك�ل�ي��ًا
ووج �ه �ه��ا األص� �ف ��ر وج �س��ده��ا ال��ذاب ��ل
وصوتها املتكسر ،كانت جوابًا كافيًا
عن أسئلتنا حول تجربتها في الغرق
مع  22شخصًا من عائلتها وأقربائها
ع �ل ��ى م �ت�ن م ��رك ��ب س �ي ��اح ��ي ف� ��ي ب�ح��ر
ً
خيزران وصوال إلى إنقاذها وعودتها
ً
إل � ��ى ال� �ح� �ي ��اة .ان �ت �ظ ��رن��ا ط� ��وي �ل�ا ل�ك��ي
تتمالك دالل نفسها وتغالب أوجاعها
وت �ق��وى ع�ل��ى ال �ك�لام بسبب إص��راره��ا
على إخ�ب��ارن��ا بما حصل معها .قالت
إن�ه��ا و 35شخصًا م��ن بينهم زوج�ه��ا
ووال� ��دت � �ه� ��ا وأش � �ق� ��اؤه� ��ا وع��ائ�ل�ات �ه��م
وأقرباؤها حضروا من بلدتهم أنصار
إل� ��ى م �ي �ن��اء ال �ص��رف �ن��د ل �ي �م �ض��وا ي��وم
ع �ط �ل �ت �ه��م ف ��ي ن ��زه ��ة ب �ح ��ري ��ة .وج� ��دوا
م��رك �ب��ًا س�ي��اح�ي��ًا ي�ن�ق��ل ال ��رك ��اب اس�م��ه
«م��ارل�ين» ،دع��اه��م صاحبه حسني ش.
الصطحابهم ف��ي نزهة تمتد لحوالى
نصف ساعة تصل إل��ى محيط أوتيل
املونس على شاطئ خيزران ويعودون
إل��ى امليناء ملسافة مئات األم �ت��ار .لكن

صاحب المركب
حمل الركاب مسؤولية
ّ
الحادث

وق��ت قصير ،باستثناء دالل وهنادي
ع �ط ��وي ( 32ع ��ام ��ًا) ال �ل �ت�ي�ن اس �ت��دع��ت
حالتهما إبقاءهما في العناية الفائقة.
إذ إنهما دخلتا في غيبوبة وانقطاع
ف ��ي ال �ت �ن �ف��س وت ��وق ��ف م ��ؤق ��ت ل�ل�ق�ل��ب
بسبب بقائهما ملدة تحت املياه ،قبل أن
تتحسن حالتهما على نحو تدريجي.
ع�ل��ى ب�ع��د أم �ت��ار م��ن امل�س�ت�ش�ف��ى ،ك��ان
صاحب املركب يخضع للتحقيق أمام
فصيلة عدلون في قوى األمن الداخلي.
مصدر أمني مواكب للتحقيقات أشار
ل � �ـ«األخ � �ب� ��ار» إل � ��ى أن � ��ه ح � ّ�م ��ل ال ��رك ��اب
مسؤولية ال�ح��ادث ألنهم تجمعوا في
زاوي � ��ة واح � ��دة م ��ن زواي � ��ا امل ��رك ��ب ول��م
يتوزعوا على أنحائه كما طلب إليهم.
رواي �ت��ه وع ��دم ت �ق��دم أي م��ن الضحايا

س� ّ�ج��ل ع ��دد ال ��رك ��اب ف��ي م �ط��ار ب �ي��روت
الدولي زيادة بنسبة  %6منذ مطلع عام
 2013حتى نهاية شهر آب ،ليصل إلى
 4م�لاي�ين و 282أل�ف��ًا و 711راك �ب��ًا .وق��د
تراجعت حركة رك��اب الترانزيت بنسبة
 %72خالل هذه الفترة ،مقارنة بالفترة
ن�ف�س�ه��ا م ��ن ال �ع ��ام امل ��اض ��ي وذل� ��ك رغ��م
ارتفاع أع��داد الوافدين إلى لبنان بنسبة
 %4واملغادرين منه .%10
وق ��د ان�خ�ف�ض��ت ح��رك��ة ع �ب��ور ال �ط��ائ��رات
ف��ي األج ��واء اللبنانية بنسبة  %26منذ
مطلع السنة الجارية ،ونحو  %15خالل
آب .2013
لكن حركة العبور في آب وحده تراجعت
بنسبة  .%97أيضًا انخفض عدد رحالت
الطائرات الخاصة في لبنان بنسبة %16
ف��ي آب  ،2013م�ت��أث�رًا ب�ت��راج��ع رح�لات
ال �ع �ب��ور ف ��ي األج� � ��واء ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ب�ن�س�ب��ة
 ،%83.3إال أن ع ��دد رح�ل�ات ال �ط��ائ��رات
الخاصة من بيروت وإليها ازداد بنسبة
.%13.8

ّ
ّ
املالية
ميقاتي وقع السلفة

ّ
وق ��ع رئ �ي��س ح�ك��وم��ة ت�ص��ري��ف األع �م��ال
ن�ج�ي��ب م�ي�ق��ات��ي أم ��س م �ش��روع م��رس��وم
يرمي الى إعطاء وزارة املال سلفة خزينة
بقيمة  1210مليارات ليرة .وعلى الرغم
من أن هدف هذه السلفة تأمني العجز في
الرواتب واألج��ور وملحقاتها ومعاشات
التقاعد العائدة ملختلف اإلدارات العامة
لنهاية ال�ع��ام  ،2013إال أن ذل��ك ال يلغي
إجماع املعنيني والخبراء على أن مشروع
امل ��رس ��وم م �خ��ال��ف ل �ل��دس �ت��ور وال �ق��وان�ين
امل��رع�ي��ة اإلج � ��راء ،ول �ي��س ه �ن��اك أي سند
يمكن االرتكاز عليه لتبريره.
الجدير ب��اإلش��ارة أن قيمة السلفة تمثل
ال �ف��رق ب�ي�ن أرق� ��ام آخ ��ر ق��ان��ون ل�ل�م��وازن��ة
صدر عام  2005ومشروع موازنة العام
 2013وبني اإلنفاق الفعلي لهذا العام.
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 23شخصا نجوا من الغرق
ب�ع�ض�ه��م ت�ن�ب��ه إل ��ى أن امل��رك��ب صغير
ال يستوعب أك�ث��ر م��ن  15شخصًا وال
ت �ت��واف��ر ف�ي��ه ح��واج��ز ح��دي��دي��ة تحمي
م��ن ال ��وق ��وع ف��ي امل �ي ��اه .ت ��ردد البعض
ف��ي ال�ص�ع��ود إل��ى امل��رك��ب ،ل�ك��ن حسني
ط �م��أن �ه��م إل� ��ى س�لام �ت �ه��م امل �ض �م��ون��ة.
صعد  23منهم وانتظر اآلخ��رون على
رص �ي��ف امل �ي �ن��اء .زوج دالل أش� ��ار في
ح��دي��ث ل�ـ«األخ�ب��ار» إل��ى أن امل��رك��ب بدأ
ي�ت�م��اي��ل ي�م�ي�ن��ًا وي� �س ��ارًا ع �ن��د إب �ح��اره
م��ن امل �ي �ن��اء ،م��ا دف��ع بشقيق دالل إل��ى
االت �ص��ال بحسني وم�ن��اش��دت��ه ال�ع��ودة
خ ��وف ��ًا م� ��ن غ� ��رق� ��ه .ل �ك �ن��ه ل� ��م ي�س�ت�ج��ب
وأك �م��ل رح�ل�ت��ه ح�ت��ى وص��ل إل��ى قبالة
أوت � �ي� ��ل امل� ��ون� ��س ع �ل ��ى ع �م ��ق ع �ش ��رات
األم �ت ��ار .حينها ق��ال��ت دالل إن موجة
ع��ات �ي��ة ض��رب��ت امل ��رك ��ب ف��ان �ك �س��ر أح��د
ج ��وان �ب ��ه ال �خ �ش �ب �ي��ة وم � ��ال ب� �ق ��وة إل��ى
جهة واح��دة وانقلب ف��وق ركابه ودفع
ب�ه��م إل��ى امل �ي��اه .م��ا ت�ت��ذك��ره دالل أنها
بقيت فترة في عمق املياه تحاول دفع
جسدها نحو السطح .في هذا الوقت،
ك��ان حسني وامل��واط��ن خليل سبليني،
صاحب مركب كان يبحر بالقرب منهم
ع �ن��د وق� ��وع ال� �ح ��ادث ،ي �س��اع��دان على
إنقاذ الغرقى 12 .شخصًا منهم نقلوا
إل��ى مستشفى خ��روب��ي ح�ي��ث أج��ري��ت
لهم اإلسعافات األول�ي��ة وخ��رج��وا بعد

 %6زيادة في حركة املطار

مليون دوالر

بشكوى ضده حتى مساء أم��س ،دفعا
بالفصيلة بناء على إشارة من النيابة
العامة االستئنافية ف��ي الجنوب إلى
ت��رك��ه ره��ن التحقيق .خ��رج حسني من
ال�ف�ص�ي�ل��ة وب ��دأ ب�م�ح��اول��ة ل�ج�م��ع أدل��ة
ت��ؤك��د أن ��ه غ �ي��ر م �س ��ؤول ع ��ن ال �ح��ادث
وب��أن الحق على ال��رك��اب ال��ذي��ن قدموا
رواية مناقضة تفيد بأن من الطبيعي
أن يتوزعوا على أنحاء املركب بسبب
ع��دده��م ال�ك�ب�ي��ر وص �غ��ر ح �ج �م��ه .زوج
دالل استمهل تقديم شكوى ضده بعد
أن ي�ط�م�ئ��ن ل��وض��ع زوج �ت ��ه ال�ص�ح��ي،
راف� �ض ��ًا أن ي �ف �ل��ت ح �س�ين م ��ن ال �ع �ق��اب
وأن ي�ح�ظ��ى ب��وس��اط��ة ع �ل��ى ال�ط��ري�ق��ة
اللبنانية.
امل�ص��در األم�ن��ي أك��د أن امل��رك��ب تعرض
ل �ل �غ��رق م ��رة واح � ��دة ف ��ي وق ��ت س��اب��ق،
فيما أشار عدد من أهالي املنطقة إلى
أن��ه غ��رق سابقًا ث�لاث م��رات ،ك��ان يقوم
ب �ع��ده��ا ح �س�ي�ن ب �ت��رق �ي �ع��ه وت�ش�غ�ي�ل��ه
م�ج��ددًا .فمن يتحمل مسؤولية كارثة
ك � ��ادت ت �ق��ع ب �ح��ق  23م ��واط� �ن ��ًا؟ .مل ��اذا
ل��م ت �ق��دم م �ف��رزة ال �ش��واط��ئ ف��ي ل�ب�ن��ان
الجنوبي ومخابرات الجيش املتمركزة
في امليناء على منع املركب من الخروج
إل��ى البحر بعد غ��رق��ه؟ .وه��ل يخوض
ال �ن��اج��ون م ��ن ال� �غ ��رق م�ع��رك�ت�ه��م أم ��ام
القضاء حتى النهاية؟.

هي قيمة القروض إلنشاء مؤسسات
صغيرة ومتوسطة حصلت على
كفالة «كفاالت» خالل األشهر الثمانية
األولى من السنة الجارية .وبحسب
اإلحصاءات ،فإن هذه القروض
انخفضت بنسبة  ،%21.4مقارنة مع
 95مليون دوالر في الفترة نفسها من
السنة املاضية .وقد بلغ عدد القروض
ّ
املسجلة خالل عام  2013نحو 536
قرضًا ،مقارنة مع  692قرضًا خالل
الفترة نفسها من عام  ،2012وبالتالي
فقد بلغت القيمة الوسطية للقرض
الواحد  139330دوالرًا ،مقارنة مع
 137356دوالرًا .وقد استحوذت
منطقة جبل لبنان على  %38.8من
قروض كفاالت ،تليها منطقة البقاع
التي استحوذت على  %22.8والجنوب
 %12.1والشمال  ،%10.8فيما حصلت
النبطية على ّ
حصة  %7.8وبيروت على
 .%7.7غالبية هذه القروض أو بنسبة
 %40.5منها ذهبت للقطاع الزراعي،
و %34للقطاع الصناعي و%17.5
للقطاع السياحي.
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عدل

حشيشو ـ القوات اللبنانية

النطق بالعدالة

تنطق محكمة جنايات صيدا
االثنني املقبل بدعوى خطف
محيي الدين حشيشو على يد
ميليشيا القوات اللبنانية،
بعد  ٣١عامًا على الجريمة
التي ال تسقط بالتقادم ،وربع
قرن على بدء املحاكمة التي
شهدت أمس جلسة املرافعة
النهائية

بسام القنطار
ه� ��ي ص ��دف ��ة ن � � � ��ادرة أن ت �ن �ع �ق��د م�ح�ك�م��ة
ال �ج �ن��اي��ات ف ��ي ص �ي��دا ل�ل�ن�ظ��ر ف ��ي قضية
اخ �ت �ط ��اف م �ح �ي��ي ال ��دي ��ن ح �ش �ي �ش��و ب�ع��د
ي��وم واح��د على ال��ذك��رى ال �ـ  ٣١الختطافه.
ل �ل �ح��دث رم ��زي ��ة اس �ت �ث �ن��ائ �ي��ة ب �م �ع��زل ع��ن
مسار املحاكمة التي امتدت منذ عام ١٩٩١
وتختم نهار االثنني املقبل ،موعد النطق
بالحكم ،بحسب ما اعلنت رئيس الغرفة
الناظرة بالدعوى القاضية رلى جدايل في
ختام جلسة املرافعة التي امتدت لساعتني
في قصر العدل في صيدا امس.
ُ
اختطف محيي الدين حشيشو ،القيادي
في الحزب الشيوعي اللبناني ،من منزله
في عبرا في  ١٥ايلول  ،١٩٨٢بعد يوم على
اغتيال الرئيس بشير الجميل ،ومن الثابت
ف��ي م�ل��ف امل�ح��اك�م��ة أن ال�ج�ه��ة ال�ت��ي نفذت
الخطف ه��ي ميليشيا ال�ق��وات اللبنانية،
وقد حصل الخطف في وضح النهار على
أي��دي مسلحني غير ملثمني ي��رت��دي عدد
م�ن�ه��م ال� ��زي ال �ع �س �ك��ري وي �ض �ع��ون ش ��ارة
القوات اللبنانية.
مشهد املتهمني الثالثة وراء قفص االتهام،
م ��ن اص ��ل اك �ث��ر م ��ن ع �ش��ري��ن ش ��ارك ��وا في
عملية الخطف ،اعطى للعدالة اللبنانية
فرصة يتيمة لإلثبات ان جريمة الخطف
هي جريمة متمادية ال تسقط بمرور الزمن
وال بالعفو ال �ع��ام ،وخ�ص��وص��ًا ان وق��ائ��ع
املحاكمة تبني عدم وج��ود اي دليل يثبت

نجاة حشيشو عائدة على أول طائرة من الواليات املتحدة لحضور جلسة النطق بالحكم (أرشيف ــ األخبار)

مبادرة

حسين عبّاس يحوّل منزله الى متحف تراثي
داني األمين
ال ي�ق�ت�ص��ر غ �ي��اب ال ��دول ��ة وس �ي��اس��ات �ه��ا
وتجاهل قوانينها على الجوانب االمنية
وال �ح �ي��ات �ي��ة ،ب ��ل ي �ت �ع��دى ذل� ��ك ال� ��ى ت��رك
امل �ب��ادرات ال�ف��ردي��ة ت��أخ��ذ مكانها ف��ي كل
شيء .هكذا ّ
تحولت هواية احد اللبنانيني
ال ��ى م� �ب ��ادرة ل�ج�م��ع االث � ��ار وامل �ن �ح��وت��ات
ّ
واملتحجرات واالدوات التراثية ووضعها
في متناول املهتمني في منزله.
القصة بدأت منذ نحو  25سنة ،عندما ّقرر
االس �ت��اذ ال�ث��ان��وي ف��ي م��ادة الرياضيات،
ح�س�ين ع�ب��اس (م��ن ع �ي �ت��رون) ،أن ي�ح� ّ�ول
منزله ال��ى ّبيت تراثي أنيق ،ينسجم مع
هوايته املفضلة في «الحفاظ على الذاكرة
وال �ت ��راث االن �س��ان �ي�ين» ،أب ��دع ع �ب��اس في
تحقيق هذا الحلم الجميل ،ليصبح منزله
اليوم م��زارًا للعديد من الهواة والراغبني
في مشاهدة اآلثار والتحف النادرة .مزار
تفتقده املنطقة الجنوبية التي يقيم فيها.
جمع في منزله املتواضع املئات من القطع
األث ��ري ��ة وال �ت��راث �ي��ة ال� �ن ��ادرة ،اض��اف��ة ال��ى
متعددة من الحيوانات والطيور
أشكال
ّ
املحنطةّ ،
فزين بها جدران منزله
الغريبة
وحديقته املميزة .كان عباس ،منذ صغره
صيادًا ماهرًا ،لكنه آثر استغالل رحالت
ص�ي��ده امل�ت�ك� ّ�ررة ف��ي نبش ذاك ��رة األمكنة
الطبيعية التي كان يقصدها ،وبدأ يجمع
م��ا ي �ج��ده غ��ري�ب��ًا وم �ث �ي �رًا ،م��ن ال �ح �ج��ارة،
ّ
املتحجرة ،والطيور الجميلة
والحيوانات
امل �ت �ن��وع��ة ،ال �ت��ي ح ��رص ع �ل��ى تحنيطها
مستعينًا ب�خ�ب��راء م�ح�ل�ي�ين ،اض��اف��ة ال��ى
بنادق الصيد الجديدة والقديمة النادرة.
ي �ق��ول ع �ب��اس «ه ��واي ��ة ال �ص �ي��د ع� ّ�رف�ت�ن��ي
ع� �ل ��ى ط �ب �ي �ع��ة ب � �ل� ��ادي ،ف � �ب � ��دأت رح �ل��ات
ً
االس�ت�ك�ش��اف ،وب ��دأت أوال ب��ال�ت�ع� ّ�رف إلى

ّ
ك �ب��ار ال �س��ن ال��ذي��ن ذاع ص�ي�ت�ه��م ب�ف�ن��ون
ال�ص�ي��د ،فجمعت م��ا ت�ي� ّ�س��ر م��ن ال�ب�ن��ادق
القديمة جدًا والتي يعود تاريخ بعضها
ال ��ى ن�ح��و  160س �ن��ة ،وم ��ن ث��م ب � ّ�ت أجمع
ال � �ح � �ج� ��ارة ال� � � �ن � � ��ادرة ،ك� � ��ان أول � �ه� ��ا وج ��ه
خ �ن ��زي ��ر م �ت �ح� ّ�ج��ر م �ن ��ذ آالف ال �س �ن�ي�ن»،
ويبدي عباس حرصه على اثبات أهمية
م�ق�ت�ن�ي��ات��ه األث ��ري ��ة ،ب�ع��د أن ت �ع� ّ�رف على
العديد م��ن العلوم التراثية وجمع ع��ددًا
م��ن ال �ك �ت��ب ال �ت��ي أرش ��دت ��ه ال ��ى ال �ح �ج��ارة
واملنحوتات الطبيعية األثرية.
قصد عباس خالل هذه السنوات الطويلة،
ورغ ��م ام�ك��ان��ات��ه امل��ادي��ة امل�ت��واض�ع��ة ج �دًا،
ّ
ال �ع �ش��رات م��ن ك �ب��ار ال �س��ن ،ف�ج�م��ع معظم

حسني عباس
يستعرض
في منزله
بعض
املقتنيات
ّ
املهمة
(داني االمني)

ال� �ل ��وازم ال �ت��راث �ي��ة ،ال �ت��ي ك��ان��ت تستعمل
س��اب�ق��ًا ف��ي ال��زراع��ة وال�ص�ن��اع��ة واألع �م��ال
امل�ن��زل�ي��ة« ،ك�ن��ت أش�ت��ري م��ا ّ
تيسر ل��ي من
ه ��ذه األدوات وب��أس �ع��ار م �ت��دن �ي��ة ،ن�ظ�رًا
ل �ع��دم اه �ت �م��ام األه ��ال ��ي ب �ه��ا ،وه ��ي ب��ات��ت
اليوم ثروة ال ّ
تقدر بثمن ،من بينها أدوات
الزينة ،من األحجار الكريمة الثمينة» .ولم
يكتف ع�ب��اس بجمع م��ا ّ
تيسر م��ن اآلث��ار
ومعارفه
املحلية ،بل استعان بأصدقائه ّ
من املغتربني لشراء منحوتات ومحنطات
من دول متعددة ،فحصل على العديد من
ال�ن�ح��اس�ي��ات ال �ن��ادرة ال �ت��ي ي �ع��ود ت��اري��خ
ب�ع�ض�ه��ا ال ��ى م �ئ��ات ال �س �ن�ين ،اض��اف��ة ال��ى
ال �غ��زالن وع��دد م��ن ال�ح�ي��وان��ات األفريقية

جمع معظم اللوازم
التراثية التي كانت
تستعمل سابقًا في
الزراعة والصناعة
واألعمال المنزلية

ّ
واألميركية املحنطة ،منها أنواع ال يوجد
م�ث�ل�ه��ا ف ��ي ل �ب �ن��ان .أم� ��ا أك �ث��ر م ��ا ي�ف�ت�خ��ر
ع �ب��اس ب�ج�م�ع��ه ف�ه��و «ع �ش��رات األح��اف�ي��ر
ّ
وامل �س �ت �ح��اث��ات ال�ل�اف �ق��ري��ة ،ال �ت��ي ت��أك��دت
من أهميتها التاريخية ،بعدما استعنت
ّ
ومتخصصني وكتب علمية ،فلفت
بخبراء
انتباهي أن بعض هذه املستحاثات يعود
ت��اري �خ �ه��ا م ��ا ب�ي�ن  2500و 6500م�ل�ي��ون
س �ن��ة ،وه ��و ت��اري��خ ي �ب��دو ل�ل��وه�ل��ة األول ��ى
أس� �ط ��وري ��ًا ،ول �ك �ن��ه ح�ق�ي�ق��ة ع �ل �م �ي��ة ،ف��أن��ا
ّ
املتحجرة
أملك اليوم العديد من األسماك
وشوكيات الجلد وال��رخ��وي��ات وغيرها».
ي �ش �ي��ر ع �ب��اس ال� ��ى أن «م� ��ا ج�م�ع�ت��ه عبر
ّ
ه��ذه السنني الطويلة ،كلفني الكثير من
الوقت والبحث واملال ،فرغم أنني اعتاش
م ��ن وظ �ي �ف �ت��ي ،ب� � ��دأت ب �ت �ع �ل �ي��م ال� � ��دروس
الخصوصية لشراء هذه التحف النادرة،
لكنني ل��م أبخل على أس��رت��ي التي عانت
معي كثيرًا ،فلدي اليوم ثالثة أوالد ،اثنان
م �ن �ه��م س �ي �ح �ص�لان ق��ري �ب��ًا ع �ل��ى ش �ه��ادة
الدكتوراة الفرنسية في علم الرياضيات».
يحلم ع�ب��اس ف��ي أن يستطيع ي��وم��ًا نقل
ك��ل م��ا جمعه ال��ى م�ع��رض ت��راث��ي جميل،
ي�م�ك��ن ال �ح �ف��اظ ع �ل��ى م�ق�ت�ن�ي��ات��ه ال �ن��ادرة
ف��ي املستقبل ،فهو ال يملك س��وى منزله
امل�ت��واض��ع ،وال ي�ق��در على تحقيق حلمه
ه��ذا ،بسبب األك�لاف املالية التي تكبدها
ع�ل��ى ش ��راء ه ��ذه امل�ق�ت�ن�ي��ات ،اض��اف��ة ال��ى
ّ
تعليم أوالده .وج ��ل م��ا ي�خ��اف م�ن��ه ،هو
«الحرب التي قد تطيح هذا الكنز التراثي
االن� �س ��ان ��ي ،ال س �ي �م��ا أن م �ح �ي��ط م�ن��زل��ي
ّ
تعرض للقصف في حرب تموز املاضية،
وح ��دث ��ت ب �ق��رب��ه م� �ج ��زرة راح ضحيتها
 13ش�ه�ي�دًا م��ن آل ع��واض��ة ،ل��ذل��ك آم��ل أن
ال ت�ت�ك� ّ�رر ه��ذه ال �ح��رب ث��ان�ي��ة ألن ذل��ك قد
يطيح كل ما فعلته خالل  25سنة».
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خبرية
ّ
انتهاء حالة االختطاف ،سواء باالعتراف
تصفيته وتقديم
ب��أن املخطوف ق��د ج��رت
ُ
ادلة دامغة عن مكان دفنه ،أو أنه أطلق.
وح ��ده ��ا ن �ج��اة ن �ق ��وزي ح �ش �ي �ش��و ،زوج ��ة
محيي ال��دي��ن ،ك��ان��ت غ��ائ�ب��ة ع��ن الجلسة،
ب�ع��د اص� ��رار اب�ن��ائ�ه��ا ال��ذي��ن ه��اج��روا ال��ى
ال��والي��ات املتحدة االميركية على ض��رورة
ّ
ان تكون ال��ى جانبهم ،وه��ي التي ل��م تمل
على امتداد السنوات املاضية من الحضور
ُ
شخصيًا الى املحكمة ،لتفاجأ في غالبية
ّ
امل ��رات ب ��أن واح� �دًا م��ن املتهمني ق��د تغيب
«بعذر صحي» ،فتؤجل الجلسات ألشهر
طويلة.
حشيشو أك��دت ف��ي ات�ص��ال م��ع «األخ�ب��ار»
أنها ستسعى الى العودة الى لبنان على
اول ط ��ائ ��رة ل �ت �ك��ون ح ��اض ��رة ف ��ي ج�ل�س��ة
ً
النطق بالحكم .هل فعال ستكون الجلسة
األخيرة؟ تسأل حشيشو بصوت يرتجف
وكأنها غير مصدقة أن هذه املحاكمة التي
الزمت تفاصيل حياتها طوال ربع قرن قد
وصلت الى خواتيمها.
ع �ن��د ال �س ��اع ��ة ال �ث��ال �ث��ة ب �ع��د ظ �ه��ر ام ��س،
اقتيد املتهمون الثالثة الى قفص االتهام،
ووق� � �ف � ��وا ام � � ��ام ال� �ق ��اض� �ي ��ة ج � ��داي � ��ل ال �ت��ي
يعاونها املستشاران الياس الحاج عساف
وه� ��دى ال� �ح ��اج ،وامل �ح ��ام ��ون ج� ��ورج نجم
ب��وك��ال�ت��ه ع��ن امل�ت�ه��م ف� ��ؤاد ش��اك��ر ،ري�ش��ار
شمعون بوكالته عن املتهم نصر محفوظ،
وسليمان لبس بوكالته عن املتهم سعيد
قزحيا .وإل��ى جانبهم وق��ف املحامي نزار
صاغية بوكالته عن املدعية.
ّ
صاغية أكد في مرافعته أن لهذه الدعوى
العالقة تاثيرات اجتماعية بالغة؛ لكونها
ت �ت �ص��ل ب �ح��ال��ة خ �ط��ف ش �خ��ص ح�ص�ل��ت
ف��ي ظ��ل ال�ح��رب األهلية ،وال ي��زال مصيره
ً
مجهوال .ومن أصل أكثر من  ١٧ألف حالة
خطف إبان هذه الحرب ،هذه الدعوى هي
الوحيدة التي استطاعت تجاوز املعوقات
ال �ت��ي رف�ع�ه��ا أم ��راء ال �ح��رب لتبلغ م��راح��ل
املحاكمة النهائية.
ه��ي إذًا قضية ت �ج��اوزت ع��ائ�ل��ة حشيشو

ال � �ص � �غ� ��رى وأص � �ب � �ح� ��ت ق� �ض� �ي ��ة ع ��ائ�ل�ات
املفقودين جميعًا الذين ينتظرون اعتراف
الدولة بحقهم باملعرفة والعدالة ،وقبل كل
شيء حقهم بالتحرر من تعذيب ال ينتهي.
وع � ��ن ث� �ب ��وت ض� �ل ��وع امل �ت �ه �م�ي�ن ف ��ي ج��رم
ّ
ّ
ال �خ �ط��ف ،أك ��د ص��اغ�ي��ة أن م��ن ال �ث��اب��ت أن
عملية الخطف حصلت في ظل ق��رار منع
تجول من قبل قوات االحتالل ُاإلسرائيلي
شمل منطقة ص�ي��دا برمتها ،وأذي ��ع ق��رار
منع التجول عبر مكبرات الصوت.
ّ
وي�ت�ب�ين م��ن م�ل��ف ال��دع��وى أن ال�ش��اه��دي��ن
ط ��ارق ح�ش�ي�ش��و وف �ه��دي ال �ك��ردي ال�ل��ذي��ن
ُ
اخ��ت �ط �ف��ا ف ��ي ال� �ي ��وم ن �ف �س��ه ق ��د اق �ت��ادت �ه��م
ال �ق��وات ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة إل��ى ث�ك�ن��ة ك�ف��رف��ال��وس.
وأك � � ��د ح �ش �ي �ش��و ف� ��ي إف � ��ادت � ��ه ب ��أن ��ه رأى
شخصًا موثوق اليدين في الثكنة ،ويظن
أنه محيي الدين حشيشو.
لكن «الشاهد امللك» في ه��ذه القضية هو

ال ينكر المتهم محفوظ
أنه كان موجودًا في
مكان حادث الخطف

الطبيب امل�ه��اج��ر ال��ى فرنسا ف��ادي داغ��ر،
وه��و نجل سليم الحاج داغ��ر ج��ار محيي
الدين حشيشو ورفيقه في النضال ،وقد
توفي في عام  .١٩٩١يقول داغر في إفادته
أمام املحكمة إن املتهم نصر محفوظ كان
يقف أمام باب منزله لحظة خروجه ،وقد
سلم عليه .ويتابع داغ��ر« :لحظات وأرى
س� �ي ��ارات م��دن �ي��ة وع �س �ك��ري��ة ق ��ادم ��ة ق��رب
ب�ي�ت�ن��ا وس ��أل ��وا ع ��ن م �ن��زل م �ح �ي��ي ال��دي��ن
حشيشو».

ال ينكر املتهم محفوظ أن��ه ك��ان م��وج��ودًا
ف��ي م �ك��ان ح ��ادث ال�خ�ط��ف وزم ��ان ��ه ،جنبًا
إلى جنب مع الخاطفني ،وأنه كان موجودًا
هناك رغ��م ق��رار منع التجول ورغ��م مقتل
ّ
الجميل وما استتبعه من حزن وحداد عام
وإغالق ورعب ،لكنه يقول إنه أتى من لبعا
إلى صيدا إلج��راء امتحانات في الجامعة
اليسوعية التي تقع قرب مكان االختطاف!
أم ��ا امل �ت �ه �م��ان ،ش��اك��ر وق��زح �ي��ا ،ف �ق��د ظن
ق��اض��ي ال�ت�ح�ق�ي��ق ب�ض�ل��وع�ه��م ف��ي جريمة
ال� �خ� �ط ��ف ب � �ن� � ً
�اء ع� �ل ��ى ت �ح �ق �ي �ق��ات أم �ن �ي��ة
وب�لاغ��ات م��ن قبل ع��دد م��ن أه��ال��ي صيدا،
كذلك ف��إن كمال شاكر شقيق ف��ؤاد شاكر
ه��و م��ن ال�ع�س�ك��ري�ين ال �ف��اع �ل�ين ف��ي ج�ه��از
ال� �ق ��وات ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة .وع�ل�م��ت
«األخ � �ب� ��ار» أن أح� ��د ال �ش �ه��ود ق� ��دم أخ �ي �رًا
إفادة موثقة بصوته إلحدى الشخصيات
السياسية ب�ش��أن ض�ل��وع ك�م��ال ش��اك��ر في
عملية خطف محيي الدين حشيشو ،لكن
هذه اإلفادة لم تقدم للمحكمة.
م��راف �ع��ات امل �ح��ام�ين ال �ث�لاث��ة ،ل�ب��س ونجم
وشمعون ،وهم من املحامني البارزين ُّ َفي
حزب القوات اللبنانية ،رك��زت على الثغر
ف��ي ال�ت�ح�ق�ي��ق وإف� � ��ادات ال �ش �ه��ود وم �س��ار
امل �ح��اك �م��ة وال �ت �ح �ق �ي �ق��ات ،وأج �م �ع��وا على
إدانة اإلعالم الذي تناول هذه القضية .مع
اإلش ��ارة إل��ى أن نجاة حشيشو ادع��ت في
ال�ب��داي��ة ض��د مجهول وق ��ادت التحقيقات
ال�ت��ي أج��رت�ه��ا األج �ه��زة األم�ن�ي��ة وال�ق�ض��اء
ّ
إلى إصدار القرار االتهامي ،علمًا بأن عددًا
آخ ��ر م �م��ن ات �ه �م��وا ب��امل �ش��ارك��ة ف��ي عملية
ال�خ�ط��ف ق��د اس �ت �ب �ع��دوا الح �ق��ًا م��ن ال �ق��رار
لعدم كفاية األدلة.
ويستنتج من ملف ال��دع��وى املثقل بآالف
الصفحات أن نجاة حشيشو تحملت وزر
إث �ب��ات أم� ��ور ل �ي��س م��ن اخ �ت �ص��اص �ه��ا ،بل
من اختصاص القضاء واألجهزة األمنية.
واالستنتاج األهم أنه ال يمكن الركون إلى
النظام القضائي اللبناني الحالي للسير
ف��ي دع��وى خطف تقف وراء ه ��ا ميليشيا
مسلحة بمعزل عن نظام لحماية الشهود.

تقرير

سنة حلوة يا إثيوبيات لبنان

محمد نزال

ّ
يتردد في أوساط العدلية أن ثمة قضاة ينتظرون ،بفارغ الصبر،
مغادرة وزي��ر العدل شكيب قرطباوي ال��وزارة .ينتظرون انتهاء
مرحلة حكومة تصريف األعمال الحالية ،ووالدة حكومة جديدة،
وبالتالي مجيء وزير عدل جديد .مرد ذلك ،بحسب القائلني ،أن
قرطباوي لم يكن خالل واليته على أمزجة هؤالء القضاة ،وخاصة
عندما قرر املضي بـ«تنقية القضاء» من القضاة غير الالئقني ،أو
الذين ،في بعض األحيان ،ثبت تورطهم في قضايا فساد .هؤالء
ال ينسون للوزير أن��ه م��ارس بعض صالحياته الرقابية ،وطلب
من هيئة التفتيش القضائي ،أكثر من مرة ،عدم «حفظ» امللفات
املحالة إليها والسير بها حتى النهاية .خالل واليته ،أحيلت أكثر
من قضية إلى التفتيش ،ومن ثم إلى التأديب ،وقد ّأدى هذا الحراك
إلى فصل قضاة من العمل وخفض درجات آخرين.
ُيقال إن هؤالء القضاة ينتظرون انتهاء حقبة قرطباوي إلعادة
كل شيء الى ما كان عليه ،ولذلك اليوم ُ«ي ّنيمون» بعض القضايا
في األدراج ،عمدًا ،إلى أن يتمكنوا من إع��ادة فتحها والسير بها
على النحو ال��ذي ي��ري��دون��ه .ف��ي ه��ذا اإلط ��ار ،علمت «األخ �ب��ار» أن
قرطباوي لن يقبل بذلك ،وهو سيمارس في وزارة العدل ما كان
مارسه أيام كان نقيبًا للمحامني ،إذ بادر حينها إلى معاقبة بعض
املحامني في األيام األخيرة من واليته ،بعد ثبوت ما يوجب ذلك،
وبالتالي سيبادر قريبًا إلى اإلعالن عن إج��راءات عقابية مماثلة
بحق بعض القضاة.
ُيقابل هذا «الصنف» من القضاة قضاة آخرون ،من الذين تفرحهم
فكرة محاسبة زمالئهم «الفاسدين» .هؤالء الذين ُي ّ
شوهون البيئة
القضائية برمتها ،فيذهب معها القاضي الصالح بجريرة الطالح.
هؤالء «الصالحون ،بغض النظر عن عددهم ،يخشون ،في املرحلة
ال�لاح�ق��ة ،ت�ف� ّ�رد الصنف األول بهم وال��دخ��ول معهم ف��ي مرحلة
«تصفية حسابات».

أخبار
مواد غذائية فاسدة
تمكن فرع املعلومات من رصد مستودع لتخزين املواد الغذائية
الفاسدة .وبحسب بيان لقوى األمن الداخلي ،فإن فرع املعلومات دهم
مخزنًا تابعًا ألحد املحال التجارية في بلدة البساتني  -قضاء عاليه،
حيث عثر على كميات كبيرة من املواد الغذائية املنتهية الصالحية،
باإلضافة الى آلة كبس حراري لطباعة تواريخ جديدة لإلنتاج وانتهاء
الصالحية على املنتجات ،وذلك بعد إعادة تعبئتها بعبوات جديدة
بماركة «فيرا» وتوزيعها على املحال التجارية .ويشير البيان إلى
توقيف مالك املستودع املدعو :م .ن( .مواليد  ،1984لبناني) وضبط
اآللة و 26منتجًا منتهية الصالحية ،منها( :زيت زيتون ،معكرونة،
كبيس ،مربى ،خل ،أرز ،) ... ،والتحقيقات جارية بإشراف القضاء
املختص.

آمال خليل
ص �ب �ي �ح��ة ال �خ �م �ي��س ال �ف ��ائ ��ت ،اس �ت �ف��اق��ت
زه � ��ارا وج��ال��ت ع �ل��ى أف � ��راد األس � ��رة ال�ت��ي
تساعدها في األع�م��ال املنزلية وهنأتهم
ب �م �ن��اس �ب��ة ع �ي��د رأس ال �س �ن��ة امل �ي�ل�ادي��ة
ل �ع��ام  ،2006ب�ح�س��ب ال�ت�ق��وي��م اإلث�ي��وب��ي
في الثاني عشر من أيلول كل ع��ام .منهم
من ضحك من الصبية وطقوس موطنها
الذي يتأخر عن دول العالم بسبع سنوات
استنادًا إلى معتقدات الكنيسة املسيحية
األرثوذكسية فيه ،ومنهم م��ن ل��م يكترث
باألمر واكتفى بمنحها ابتسامة سريعة
ك��ان��ت أق� ��ل ب�ك�ث�ي��ر م ��ن ف��رح �ت �ه��ا ب��ال�ع�ي��د
ال ��ذي تستقبله ل�ل�م��رة األول� ��ى ف��ي م�ن��زل
هذه األسرة .رأس سنة زهارا انتهى عند
الصباح .عادت سريعًا إلى عملها اليومي
بحسب التقويم الخاص بتلك األسرة ،ثم
نامت قبل منتصف الليل بعد إنجازها
ل �ل�أع � �م ��ال امل� �ط� �ل ��وب ��ة م �ن �ه ��ا وخ��دم �ت �ه��ا
ل�ض�ي��وف م�خ��دوم�ي�ه��ا ال��ذي��ن يجتمعون
كل ليلة ويسهرون كأنهم يحتفلون بعيد
م��ا .أم��ا ه��ي ،فقد م� ّ�ر عيدها الوحيد كأي
يوم آخر .منذ بدء عملها ،لم تجرؤ زهارا
على أن تطلب من مخدوميها اصطحابها
للصالة ف��ي الكنيسة ألداء ق��داس العيد،
وال هم عرضوا عليها األمر .لم تدخل مع
تلك األسرة املسلمة بنقاش ديني ،لظنها
أنهم سيعارضون ممارستها ألي طقس
مسيحي.
سيدة املنزل قالت إنها ال تمانع أن تصلي
زه� � ��ارا ف ��ي غ��رف �ت �ه��ا ،ل�ك�ن�ه��ا ت� � ��رددت في
اصطحابها إلى الكنيسة العتقادها أنها
قد ترتكب «معصية» .تقر السيدة بأنها
لم تراجع رجل دين وأن هذه الفتوى هي
اجتهاد خاص منها.

قضائية ...
جولة «تطهير»
ّ
قريبًا

احتجاج على زيادة رسوم التسجيل
عاملة اثيوبية في كنيسة العدوسية (امال خليل)
ف� ��ي ال � �ي� ��وم ن �ف �س ��ه ،ت �ل �ق��ت زه� � � ��ارا دع� ��وة
م ��ن م��واط �ن �ت �ه��ا س�ل�ام��ا ال �ت��ي ت �ع �م��ل في
منزل ال�ج�ي��ران ملشاركتها م��ع إثيوبيات
ال �ح��ي ف��ي االح �ت �ف��ال ب��ال�ع�ي��د أم ��س ،على
م��ائ��دة غ��داء إث�ي��وب��ي ،وذل��ك ف��ي الحديقة
ال �خ��ارج �ي��ة مل� �ن ��زل ت �ع �م��ل ف �ي��ه إح ��داه ��ن.
س �م �ح��ت ص��اح �ب��ة ع �م��ل زه � � ��ارا ب�ت�ل�ب�ي��ة
الدعوة ألنها لن تكون بحاجة لها في ذلك
اليوم (أمس) .لكن لم تحضر كل املدعوات
ف ��ي ال �ب �ل��دة ال �ت ��ي ي �س �ت �خ��دم ال �ك �ث �ي��ر م��ن
�اع��دات إثيوبيات .اللواتي
عائالتها م�س� ِ
ح �ض��رن م�ن�ه��ن ،اح�ت�ف�ل��ن ب�م�ف��رده��ن ،ول��م
يشاركهن مخدوموهن فرحتهن .ب��ل كن
ينظرن إلى الساعة مخافة أن يتأخرن عن
وقت الخروج املسموح لهن .برزت فرحة
ك�ي�لام��ا أك�ث��ر م��ن رف�ي�ق��ات�ه��ا ،وال�س�ب��ب أن

صاحبة عملها اصطحبتها صباح أمس
ل �ح �ض��ور ق � ��داس األح � ��د ف ��ي ال �ع��دوس �ي��ة،
ال �ب �ل��دة امل�س�ي�ح�ي��ة ف��ي س��اح��ل ال��زه��ران��ي
ح�ي��ث ت�ع�م��ل ،ول ��م ي�ك��ن اص�ط�ح��اب�ه��ا لها
ملناسبة رأس السنة اإلث�ي��وب�ي��ة فحسب،
ب� ��ل ألن� �ه ��ا ب�ي��ن ال� �ح�ي�ن واآلخ� � � ��ر ب�ح�س��ب
أوقات فراغها ،تصطحبها إلى الكنيسة.
تقر كيالما بأنها عندما كانت تعمل في
بيروت ،كانت قادرة على التنقل بمفردها
ف��ي ي��وم عطلتها األح ��د .ك��ان��ت تتفق مع
رفيقاتها للذهاب إل��ى الكنائس القريبة
م��ن م�ن��زل مخدوميها ،أم��ا بعد انتقالها
للعمل في الجنوب ،فقد اختبرت الصبية
اإلث �ي��وب �ي��ة أك �ث��ر ط�ب�ي�ع��ة ال �ف��رز امل��وج��ود
ف��ي املجتمع ال�ل�ب�ن��ان��ي ،ل�ي��س ف�ق��ط ال�ف��رز
االجتماعي  -الطبقي بل الطائفي أيضًا.

ّ
نفذت مجالس األهل في املدارس الرسمية في البداوي والجوار
ّ
يضم صفوف الروضة واملرحلتني
اعتصامًا أمام املجمع التربوي الذي
االبتدائية والتكميلية الرسمية احتجاجًا على زيادة رسوم التسجيل
لهذا العام .وشارك في االعتصام بعض رؤساء مجالس األهل في
طرابلس والبداوي واألهالي والطالب الذين رفعوا الفتات كتب فيها:
«مجالس األهل وجدت للمساندة والتشاور وليس لجباية الرسوم
املدرسية التي ألغاها قانون مجانية التعليم»« ،هل نحن غرباء أو أهل
البلد؟! وأين العدل يا معالي الوزير؟».
وطالب بعض األهالي بالعودة إلى «مجانية التعليم ،وال سيما في ظل
األوضاع االقتصادية الحالية» ،معتبرين «أن املدرسة الرسمية في هذا
البلد هي ّأم الفقير ،فال تقتلوا األم ألننا في حاجة إليها بعدما أصبح
أكثر من نصف الشعب اللبناني فقيرًا» .ولفت رئيس مجلس األهل
في مدرسة البداوي الرسمية للصبيان محمد كردوفاكي الى «أن
الزيادة على الرسوم لهذه السنة بلغت  300ألف ليرة لبنانية» ،مشيرًا
إلى أن مجالس األهل ناشدت رئيسة لجنة التربية النيابية النائبة
بهية الحريري الضغط وخفض املساهمة والعمل على إلغائها تطبيقًا
لقانون إلزامية التعليم ومجانيته ،وطلبت املجالس من أهالي الطالب
عدم دفع هذه الرسوم ألن القانون واضح».
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مهرجان

مشكاال للفنانين الشباب
«مسرح المدينة»
ً
عند السابعة والنصف من مساء اليوم،
تفتتح فعاليات الدورة الثانية من «ملتقى
الشباب في مسرح املدينة» مع «اإلمبراطور»
ميشال ألفتريادسّ .
تطور ملحوظ في
البرمجة وازدياد املشاركات السينمائية
ّ
ستقدم
واملوسيقية واملسرحية التي
عروضها على مدى خمسة أيام في املسرح
البيروتي العريق
روان عز الدين
ق �ب��ل أي� � ��ام م ��ن ان � �ط �ل�اق «م� �ش� �ك ��ال»،
ي �غ��رق «م �س��رح امل��دي �ن��ة» ف��ي ورش��ة
عمل ضخمة .شباب AGONISTIK
ل�ل�ف�ن��ون امل�س��رح�ي��ة اح �ت �ل��وا ال�ص��رح
العريق لتعليق امللصقات ،وإج��راء
اخ� �ت� �ب ��ارات ال� �ص ��وت داخ � ��ل امل �س��رح
الستكمال الترتيبات النهائية .ما
ك� ��ان «م �ل �ت �ق��ى ال �ش �ب ��اب ف ��ي م �س��رح
املدينة» لينطلق أو يستمر من دون
«الطاقات الشابة الغزيرة في لبنان»
ك �م��ا ي �ق��ول امل ��دي ��ر ال �ف �ن��ي ل �ـ«م �س��رح
امل��دي �ن��ة» ن��اج��ي ص��ورات��ي .بالتالي
ج��اء ه��ذا امللتقى ا ًل��ذي انطلق العام
املاضي «استجابة لهذه الطاقات».
سريعًا ،استطاع أن ّ
يرسخ حضورًا
م �خ �ت �ل �ف��ًا ،م � ِّ
�ؤم �ن ��ًا م �ن �ص��ة م�س�ت�ق�ل��ة
ّ
للفنانني الشباب ال��ذي��ن سيقدمون
أع� �م ��ال� �ه ��م ال �ف �ن �ي ��ة داخ � � ��ل «م� �س ��رح
امل��دي�ن��ة» (ال �ح �م��را_ب �ي��روت) .ف��ي ظل
األوض� � ��اع ال �س �ي �ئ��ة ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة ،لم
ي �ك��ن م ��ن ال �س �ه��ل أن ت �ت �ب �ل��ور ف �ك��رة
ّ
وتستمر ه��ذا العام،
نضال األش�ق��ر،

من عرض
«الكراسي»
لرنيم
حلبي الذي
ِّ
قدم العام
املاضي في
«مشكال»

«ورد» مايا حبيقة
بدأت الشابة اللبنانية مايا حبيقة بالغناء
مع كورس جامعة الـ  LAUعام  .2004ولدى
مشاركتها العام املاضي في «مشكال» وتقديم
بعض أغنياتها ّ
الخاصةّ ،
تحمست إزاء حفاوة
الجمهور بها .وهذا ما دفعها إلى تسجيل
ألبومها «ورد» ،وفق ما تقول لـ«األخبار» .يضم
«ورد» ثماني أغنيات كتبها ولحنها شقيقها جاد
حبيقة بأنماط موسيقية مختلفة منها الشرقي
والتانغو والسوينغ .وقد ّ
سجلته في كانون الثاني
(يناير) املاضي مع مجموعة من املوسيقيني
اللبنانيني والسوريني في استديو زياد الرحباني
 ،LA NOTTAوستطلقه عند العاشرة من مساء
الجمعة  20أيلول (سبتمبر) ضمن أمسية في
مهرجان «مشكال».

ل� �ك ��ن ش� �ب ��اب ف ��رق ��ة AGONISTIK
ال� �ت ��ي ّأس� �س� �ه ��ا ص � ��ورات � ��ي ،ح �م �ل��وا
ع �ل��ى ع��ات �ق �ه��م ه ��ذه امل �ه� ّ�م��ة ،ل�ي�ك��ون
«مهرجانًا من الشباب إلى الشباب»
كما يقول املخرج املسرحي اللبناني،
وخ � �ص � ��وص � ��ًا أن� � �ه � ��م ش � � ��ارك � � ��وا ف��ي
لجنة التقييم .ه��ذه امل�ق� ّ�وم��ات تأتي
لتضاف بالطبع إل��ى ن�ظ��رة األشقر
إل ��ى ال �ش �ب��اب ،وت �ك��ري��س م�س��رح�ه��ا
للمواهب الشابة ،إل��ى جانب الدعم
ّ
امل ��ال ��ي ال � ��ذي غ��ط �ت��ه ب �ل��دي��ة ب �ي��روت
بشكل كامل ،بعدما شاركها االتحاد
األوروب ��ي التمويل السنة املاضية.
الليلة ،تفتح أبواب الصرح البيروتي
أم ��ام ت �ظ��اه��رة «م �ش �ك��ال» وش�ب��اب�ه��ا
ّ
سيقدمون  7أعمال مسرحية،
الذين
فيلمًا ،و 7مشاركات موسيقية
و 19
ً
و 15موهبة من الجامعات اللبنانية
في التشكيل والفوتوغرافيا .إضافة
إل��ى ال�ت�ط��ور امل�ل�ح��وظ ف��ي البرمجة
وازدي � ��اد ع ��دد األن �ش �ط��ة ه ��ذا ال �ع��ام،
ت�ق��ام ع�ل��ى ه��ام��ش امل �ه��رج��ان بعض
ال��ورش والفعاليات املتنوعة خارج
امل � �س� ��رح .ف ��ي دورت � � ��ه ال �ث��ان �ي��ة ،ق��رر
امل�ه��رج��ان تكريم أرب�ع��ة م��ن ال��وج��وه
ال �ث �ق��اف �ي��ة ال �ت ��ي ي ��دي ��ن ل �ه��ا امل �س��رح
وال �ح��رك��ة ال�ث�ق��اف�ي��ة ف��ي ل�ب�ن��ان ه��ي:
املسرحي منير أبو دبس ،والراقصة
ومصممة الرقص جورجيت جبارة،
والناقد والصحافي اللبناني نزيه
خ��اط��ر ،وال�ن��اق��د السينمائي ج��ورج
ن�ص��ر .ب�ع��د اف�ت�ت��اح م�ع��رض الفنون

التشكيلية عند السابعة والنصف
من مساء الليلة ،يكمل «االمبراطور»
م�ي�ش��ال ال �ف �ت��ري��ادس االف �ت �ت��اح على
طريقته الخاصة ،إذ يعدنا بمفاجأة
موسيقية كبيرة.
ع �ل��ى م� ��دى خ �م �س��ة أي � ��ام ،س �ي �ق� ّ�دم
ال� �ف �ن ��ان ��ون ال� �ش� �ب ��اب أع �م��ال �ه��م ف��ي
أماكن ع��دة من املسرح ،في القاعة،
وع�ل��ى الخشبةّ ،
معبرين ب��ذل��ك عن
ق �ض��اي��اه��م وه��واج �س �ه��م امل�خ�ت�ل�ف��ة
ف��ي ال��وق��ت ال� ��ذي ال ت �ن��درج أع �م��ال
امل �ه ��رج ��ان ض �م��ن ث �ي �م��ة م�ع�ي�ن��ة أو
م �س��اب �ق��ة ب�ي�ن امل� �ش ��ارك�ي�ن .ف ��ي ف�ئ��ة
األع �م��ال امل�س��رح�ي��ة ،ي�س��ائ��ل محمد
عطايا الهوية م��ن خ�لال شخصني
فقدا ذاكرتهما يجدان نفسيهما في
صحراء في «إنت مني إنت» (.)9/18
ب �ي �ن �م��ا ت �ح �ك��ي «ال � �ج� ��دار» ()9/19
ل�ح�ن�ين ع�ي�س��ى ق �ص��ة فلسطينيني
يعودان إلى قريتهما ليجدا حائطًا
يفصلهما عنها .وتتطرق «صدور
ال �ع �م��ات» ( )8/20ل �ع��وض ع��وض
إل��ى ال��وض��ع االجتماعي والنفسي
ل�ل�م��رأة ال�ع��رب�ي��ة م��ن خ�ل�ال ح�ي��وات
ث�لاث ن�س��اء بعد امل ��وت .وف��ي «آخ��ر
دق �ي �ق��ة» ( ،)9/21ي��أخ��ذن��ا ب �ش��ارة
ع� �ط ��ال� �ل ��ه ف � ��ي رح � �ل� ��ة ب �ي��ن ال� ��واق� ��ع
والعالم االفتراضي من خ�لال ست
شخصيات.
في الشق السينمائي ،أتت املشاركات
من بعض الجامعات اللبنانية مثل
«ج��ام�ع��ة ال�ق��دي��س ي��وس��ف» و«أل�ب��ا»

تتطرق «صدور
ّ
العمات» إلى راهن
المرأة العربية وتبحث
«إنت مين إنت؟» في
تيمة الهوية

و«الجامعة اللبنانية األميركية في
ب�ي��روت» ،وورش�ت��ي عمل Cine_Jam
و  hours 48م��ع ف�ي�ل��م م��ن ال��والي��ات
امل �ت �ح��دة وآخ� ��ر م ��ن ال�ف�ي�ل�ي�ب�ين .أم��ا
ّ
فستقدم
ع�ل��ى ال�ص�ع�ي��د امل��وس�ي�ق��ي،
بعض الفرق واألف��راد أعمالهم التي
ت� ��راوح م��ن ال� ��روك وال �ب �ل��وز م��ع The
 ،)9/18( Duoإلى البيانو مع الرسم
التشكيلي م��ع .)9/19( Brushnote
وس� �ن� �ش ��اه ��د ع � � � ��ازف ال� �ت ��روم� �ب� �ي ��ت
األرج �ن �ت �ي �ن��ي م ��ارت ��ن ل ��وي ��ات ��و إل��ى
جانب عازفة املوسيقى اإللكترونية
وأص ��وات أل�ع��اب الفيديو اللبنانية
الفلسطينية .)9/19( Rhea Dally
وس �ت �ط �ل��ق م ��اي ��ا ح �ب �ي �ق��ة أل �ب��وم �ه��ا
الجديد «ورد» ( 9/20ــ راجع الكادر).
ع�ل��ى ه��ام��ش امل �ه��رج��ان ت �ق��ام ورش
ع�م��ل ع��دة ف��ي ال�س��ام�ب��ا وف��ن القتال

امل �س ��رح ��ي ال� �ب ��رازي� �ل ��ي «ك ��اب ��وي ��را»،
وال� � � � �ـ  ،MUAY THAIك � �م ��ا ت� �ق ��ام
ب�ع��ض ع ��روض ال �ك��اب��وي��را ،وال��زج��ل
وال�س��ام�ب��ا .يطمح ال�ق��ائ�م��ون ف��ي أن
يصبح امللتقى عامليًا ال�ع��ام املقبل،
ّ
وت��وزع أنشطة «مشكال» على مدى
ال� �ع ��ام .وف �ي �م��ا ال ت� ��زال ه ��ذه ال� ��دورة
شبيهة بسابقتها لجهة البرمجة
ّ
امل�ش��اب�ه��ة ،ي�ش��دد ص��ورات��ي ع�ل��ى أن
ه ��ذه ال � ��دورة ه��ي «م �ج� ّ�رد إك �م��ال ملا
بدأناه العام املاضي» .لكن هذا العام
ش �ه��د ازدي� � ��ادًا ف��ي ط �ل �ب��ات ال�ت�ق��دي��م
(م��ن  120إل��ى  ،)340وت�ط� ّ�وع الكثير
م��ن ال �ش �ب��اب ل�ل�م�ش��ارك��ة ف��ي تنظيم
امل �ل �ت �ق��ى .أم ��ا ع ��ن ال �ن �ت��ائ��ج ال�ف�ع�ل�ي��ة
ال�ت��ي حصدها امللتقى ال�ع��ام األول،
ّ
ّ
فيشير صوراتي إلى أن األخير شكل
م �ن� ّ�ص��ة ل �ل �م��واه��ب وم�ن�ح�ه��ا ف��رص��ة
ً
ال� �ظ� �ه ��ور .م� �ث�ل�ا ،ش ��ارك ��ت «ج��ري �م��ة
ف��ي امل�س�ت�ش�ف��ى» مل� ��ازن س�ع��د ال��دي��ن
ف ��ي أح� ��د امل �ه ��رج ��ان ��ات ف ��ي ت��ون��س،
وعرضت فرقة  Blokفي أملانيا وفي
«م �ت��رو امل��دي �ن��ة» ،ل�ك��ن ه ��ذا ال يكفي
«ن �س �ع��ى إل ��ى أن ي�ص�ب��ح امل �ه��رج��ان
دوليًا بحلول العام املقبل ،واستمرار
ورش العمل وإقامة بعض املواعيد
على مدى العام» يختم صوراتي.
«مشكال  :»13بدءًا من السابعة والنصف
م��ن م�س��اء ال�ي��وم حتى السبت  21أيلول
(س�ب�ت�م�ب��ر)_«م�س��رح امل��دي �ن��ة» (ال�ح�م��را_
بيروت) ــــ لالستعالم01/753010:

من البرنامج

«صدور ّ
العمات»

9/20

< س20:08 :

في ظل املجتمع الذكوريّ ،
يتطرق عوض
عوض في مسرحيته «صدور العمات»
إلى املشاكل االجتماعية والنفسية التي
تعانيها امل��رأة العربية من خ�لال قصة
ث�لاث نساء ما بعد امل��وت ينتظرن ابنة
أخيهن «أم �ي��رة» اآلت�ي��ة ال��ى ه��ذا امل�ك��ان.
وف ��ي ان �ت �ظ��اره��ا ،ي �س �ت��ذك��رن حياتهن
األليمة املتشابكة مع حياة «أميرة».

House of Absentia

9/19

< س21:09 :

فقدت سيلني والدها وهي طفلة .لكنها
تبقى مسكونة بموته ،لتعود إلى منزل
طفولتها ذات ليلة حيث ت��رى وال��ده��ا
حاضرًا أكثر من أي مرة .في فيلمها،
تأخذنا رنيم حلبي (الصورة) خريجة
«الجامعة اللبنانية األميركية» في فنون
التواصل إلى مساءلة مدى واقعية هذه
الرؤى وحقيقتها.

BRUSHNOTE

9/19

< س10:10 :

يجمع ه��ذا األداء ال�ح��ي ث�لاث��ة رسامني
وعازف بيانو ،ويعتمد على التفاعل مع
الجمهور .ي�ب��دأ ال�ع��رض عندما يختار
الجمهور  5نوتات ،سيعزف داني على
أس��اس�ه��ا ع�ل��ى ال�ب�ي��ان��و .وب��ال �ت��وازي مع
العزف الذي يستمر على مدى عشرين
دقيقة ،تبدأ كل من كالرا ودارين ومايا
بالرسم على أنغام املوسيقى.

«استديو بيروت»

9/21

< س21:09 :

في فيلمه ( 15د) ،يعيدنا الشاب مختار
ب �ي ��روت إل ��ى ال �ع��اص �م��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ع��ام
 ،1963بينما تستعد املدينة الستقبال
االن�ت�خ��اب��ات م��ن خ�لال امل�ص��ور الشاب
توفيق .يستشعر األخير بالخطر الذي
يتهدد «استديو بيروت» الذي ورثه عن
جده ،بعدما افتتح مختار الحي كشكًا
للتصوير مالصقًا لالستديو.

«إنت مني إنت؟»

9/18

< س20:08 :

يسائل الشاب محمد عطايا الهوية في
عمله املسرحي .يحكي العرض قصة
ش �خ �ص�ين ف ��ي ع��ال��م م �ل��يء ب��ال �خ��وف
وال� ��رع� ��ب .ي �س �ت �ي �ق �ظ��ان ذات ي� ��وم ف��ي
ّ
صحراء من دون أن ينجحا في تذكر
ك�ي�ف�ي��ة وص��ول �ه �م��ا إل �ي �ه��ا .ل �ك��ن شيئًا
ّ
ف�ش�ي�ئ��ًا ،س�ت��ت�ض��ح األم � ��ور ليكتشفا
أنهما هربا من أحد الطغاة.

«رمضان»

9/19

< س18:06 :

ب� �ع ��د ورش� � � ��ة ال� �ع� �م ��ل ال � �ت� ��ي ي �ن �ظ �م �ه��ا
املهرجان ح��ول ف��ن القتال التايالندي
«م � � � � ��واي ت � � � � ��اي» ،س � �ي � �ع ��رض ش ��ري ��ط
تسجيلي ع��ن ه��ذا ال�ف��ن القتالي تحت
ع� �ن ��وان «رم � �ض� ��ان» .ف ��ي ال �ع �م��ل ال ��ذي
أخ��رج��ه أم�ي��ر ح �ف��ار ،ن��ذه��ب ف��ي رحلة
مع الشاب ونرافقه في اكتشاف شغفه
تجاه فن الـ«مواي تاي».
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رحيل

سالم يفوت ...أركيولوجي المعرفة

قاطع التذاكر األخير
أحمد محسن

أحد فرسان الفلسفة
املغربية ّ
ترجل ليل
السبت عن صهوته .منذ
الستينيات ،انشغل بقضايا
اإلبستمولوجيا ،وكان أحد
واضعي خارطة الطريق نحو
العقالنية التي انشغل بها
خالل مساره

أصدر كتابًا مشتركًا
مع عبد السالم بنعبد
العالي هو «درس
االبستمولوجيا»

الدار البيضاء ــ محمد الخضيري
حني أعلن رحيل سالم يفوت ( 1947ـ ـ
 )2013يوم السبت املاضي ،انتشرت
على الصحف وامل��واق��ع اإللكترونية
رس���ائ���ل ك��ث��ي��رة ت��ن��ع��ى أح����د ف��رس��ان
ال��ف��ل��س��ف��ة امل��غ��رب��ي��ة ال�����ذي ت ّ
���رج���ل عن
ص��ه��وت��ه .ك��ي��ف ال ،وه���و أح���د م��راج��ع
الفكر العربي الحديث الذي ال تخلو
ال��ك��ت��ب ال��ف��ك��ري��ة ال��ك��ث��ي��رة م��ن اإلح��ال��ة
إل��ى ترجماته ومؤلفاته .ك��ان ناقدًا
ً
ومحلال وأركيولوجيًا للمعرفة في
ال��ف��ض��اء ال��ف��ك��ري ال��ع��رب��ي اإلس�لام��ي.
ك����م����ا ك��������ان أح��������د واض������ع������ي خ����ارط����ة
ال���ط���ري���ق ن���ح���و ال��ع��ق�لان��ي��ة وف��ل��س��ف��ة
العلوم التي انشغل بها خالل مساره.
كان يفوت متعمقًا في الفكر الفلسفي
ال������ح������دي������ث ،وم����م����ح����ص����ًا ل����ك����ب����ري����ات
أطروحاته ومدارسه ومناهجه .هذا
م��ا خ ّ��ول��ه أن ي��ك��ون م��ن أب���رز فالسفة
الجامعيني .يكفي
املغرب وأساتذته ّ
ف��ق��ط أن ن��ش��ي��ر إل����ى أن�����ه ش��غ��ل ل���ـ 12
سنة منصب رئيس شعبة الفلسفة
الخامس» ،أعرق
في «جامعة محمد
ّ
ً
الجامعات املغربية التي مثلت منارة
للعقلنة والفكر الحديث ف��ي املغرب
وال��ع��ال��م ال��ع��رب��ي ،وك���ان ف�لاس��ف��ة من
قامة محمد عابد الجابري ،وطه عبد
ال��رح��م��ن ،وس���ال���م ي���ف���وت ،وع��ب��د ال��ل��ه
العروي ،وعبد السالم بنعبد العالي،
وم���ح���م���د س��ب��ي�لا وآخ����ري����ن ي���ق ّ���دم���ون
محاضراتهم في قاعاتها.
ان���ش���غ���ل ي���ف���وت ب��اإلب��س��ت��م��ول��وج��ي��ا.
ط���ي���ل���ة ث��ل�اث��ي�ن س����ن����ة ،ح ّ
�������رر ال���ع���دي���د
م����ن امل����ؤل����ف����اتّ ،
ودرس�����ه�����ا ل��ج��ي��ل م��ن
الجامعيني امل��غ��ارب��ة وال��ع��رب ال��ذي��ن
ي��������ذك��������رون ل�������ه ف����ض����ل����ه ف�������ي ت���وج���ي���ه
وم��ت��اب��ع��ة أب��ح��اث��ه��م ال��ج��ام��ع��ي��ة .كما
ان���ش���غ���ل ب��ال��ت��رج��م��ة ال��ف��ل��س��ف��ي��ةَ .م���ن

وجوه المدينة

«االستنساخ املمنوع» لوحة ملاغريت ()1937
ع���رف���وه وك���ت���ب���وا ع���ن���ه ،ي���ش���ي���رون في
ّالعديد م��ن ال��ش��ه��ادات امل��ن��ش��ورة إلى
أن����ه ك���ان ي��ت��اب��ع ب��ن��ه��م م��ا ي��ص��در من
ك��ت��اب��ات وم���ق���االت ف���ي ال��ف��ل��س��ف��ة ،وال
ي��ت��ردد ف��ي ن��ق��ل م��ا ي��روق��ه منها إل��ى
ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ،مل��ش��اط��رت��ه��ا م���ع من
ليسوا على اطالع على لغات أخرى.
«ات��ح��اد ك��ت��اب امل��غ��رب» ال���ذي يعتبر
عام ،1977
الراحل أحد أعضائه منذ ً ّ
أصدر بيانًا نعاه فيه ،قائال إنه «كان
ينتصر لقيم الفلسفة والعقالنية في
املجتمع املغربي ،وهو ما عكسه في
مجمل أعماله الفكرية واملسؤوليات
ال����ت����ي اض���ط���ل���ع ب���ه���ا ط��������وال م���س���اره
العلمي والتربوي والجامعي».
ول��د ي��ف��وت ف��ي ال���دار البيضاء ،ون��ال
ش���ه���ادة اإلج������ازة ف���ي ال��ف��ل��س��ف��ة سنة
 ،1968أي ف��ي تلك ال��ف��ت��رة م��ن تاريخ
امل���غ���رب ال��ت��ي ش��ه��دت غ��ل��ي��ان��ًا ف��ك��ري��ًا
َ
وثقافيًا نهل من الفلسفة الفرنسية
التي كانت تمور حينها بالعديد من

األطروحات واملدارس الجديدة .كانت
البداية مع «مظاهر النزعة اإلخبارية
في بنيوية ليفي  -ستروس» (،)1972
وتلتها كتابات مرجعية عديدة ،إلى
أن ح��از دك��ت��وراه ال��دول��ة سنة .1985
ان���ش���غ���ل ي���ف���وت ب���ت���دري���س ال��ف��ل��س��ف��ة.
وكانت البداية مع التعليم الثانوي
ف���ي ال�����دار ال��ب��ي��ض��اء ،ق��ب��ل أن ينطلق
ف����ي ال���ت���دري���س ف����ي «ج���ام���ع���ة م��ح��م��د
الخامس» منذ عام .1978
خ�ل�ال م��س��اره ،ارت��ب��ط ب��ص��داق��ات مع
العديد م��ن املفكرين املغاربة ككمال
ع��ب��د ال��ل��ط��ي��ف ،وع��ب��د ال��س�لام بنعبد
ال����ع����ال����ي ال��������ذي أص��������در م����ع����ه ك���ت���اب���ًا
مشتركًا هو «درس االبستمولوجيا»
( )1985ومحمد نور الدين أفاية الذي
اش���رف ي��ف��وت ع��ل��ى ب��ح��ث ال��دك��ت��وراه
الخاص به .صداقته بطلبته ورفاقه
على درب الفلسفة ك��ان��ت نابعة من
ال��ك��ث��ي��ر م��ن ال��ت��واض��ع وم�� ّح��ب��ة العلم
أس��اس��ًا .ه��ذا ما جعله يفضل أس��وار

ال���ج���ام���ع���ة وامل����ع����اه����د وامل����ح����اض����رات
وال��ن��دوات ،ويبتعد ع��ن ال��ش��أن العام
ف�����ي ص���ب���غ���ت���ه ال����ي����وم����ي����ة وع�������ن ح ّ
����ب
الظهور اإلع�لام��ي .ك��ان يفوت معلمًا
للفلسفة في األس��اس ،ولم يبخل في
استثمار حياته ال��ت��ي رب��ت على 66
عامًا في الدفاع عن املعرفة الفلسفية،
وخ��ص��وص��ًا ف��ل��س��ف��ة ال���ع���ل���وم .ول��ه��ذا
أش������رف م���ن���ذ أواس�������ط ال��ت��س��ع��ي��ن��ي��ات
ع��ل��ى م��ؤل��ف��ات م��رج��ع��ي��ة ف��ي التفكير
امل�����ع�����رف�����ي ،وف�������ي االب���س���ت���م���ول���وج���ي���ا
ه���ي« :ك��ي��ف ي����ؤرخ ل��ل��ع��ل��م؟» (،)1996
و«ال���ت���ف���س���ي���ر وال����ت����أوي����ل ف����ي ال��ع��ل��م»
( ،)1997و«مفهوم التقدم في العلم»
( .)2004ص�������درت ل���ل���راح���ل ال���ع���دي���د
م��ن امل��ؤل��ف��ات ،ح��ي��ث ج���زء ه���ام منها
ن��ش��رت��ه «دار ال��ط��ل��ي��ع��ة» ال��ب��ي��روت��ي��ة
بينها «م��ف��ه��وم ال���واق���ع ف��ي التفكير
العلمي املعاصر» ( ،)1980و«الفلسفة
وال����ع����ل����م وال����ع����ق��ل�ان����ي����ة امل����ع����اص����رة»
( ،)1982و«العقالنية امل��ع��اص��رة بني
النقد والحقيقة» ( .)1989و«فلسفة
ال��ع��ل��م امل��ع��اص��ر ومفهومها ل��ل��واق��ع»
( .)1985كما انشغل الراحل بالنبش
ك��أرك��ي��ول��وج��ي ف���ي أص�����ول ال��ف��ل��س��ف��ة
ال���ع���رب���ي���ة اإلس��ل�ام����ي����ة ك���ـ«ح���ف���ري���ات
املعرفة العربية اإلسالمية» (،)1986
و«اب�������������ن ح���������زم وال�����ف�����ك�����ر ال���ف���ل���س���ف���ي
ف�����ي امل�����غ�����رب واألن�������دل�������س» (،)1986
و«حفريات االستشراق :في نقد العقل
االس��ت��ش��راق��ي» ( ،)1989و«ال��ف��ل��س��ف��ة
وال���ع���ل���م ف����ي ال���ع���ص���ر ال��ك�لاس��ي��ك��ي»،
( )1990و«الزمان التاريخي» (.)1991
ك��م��ا ت��رج��م مل��ي��ش��ال ف��وك��و «ح��ف��ري��ات
امل���ع���رف���ة» ،ول��ج��ي��ل دول������وز «امل��ع��رف��ة
والسلطة :مدخل لدراسة فوكو» .قبل
س��ن��ة ،ت��وق��ف س��ال��م ي��ف��وت ع��ن العمل
ف��ي ال��ج��ام��ع��ة ،ق��ب��ل أن يخطفه امل��وت
في أحد مستشفيات الدار البيضاء.

ن���ع���رف���ه ج��م��ي��ع��ن��ا ،م��ع��ظ��م��ن��ا ع���ل���ى األرج������ح،
ن��ح��ن ال���ذي���ن ي��ح��ق ل��ن��ا أن ن��ن��ع��ت أن��ف��س��ن��ا بـ
ّ
«السينفيليني» ،هنا في لبنان .ال أعتقد أن
بيننا من يتذكره خارج شباك التذاكر ،لكني
ّ
أك��اد أج��زم ب��أن كثيرين يعرفونه أكثر مما يعتقدون.
ل��ق��د رأوه ح��ت��ى ح���ف���رت ص���ورت���ه ف���ي رؤوس���ه���م م��ك��ان��ًا
واضحًا لها .لسنوات طويلة ال نعرف عددها بالضبط،
ارتبطت سينما «صوفيل» الوديعة بهذا الرجل .قاطع
التذاكر الذي يبتسم أكثر مما يعبس .وليس تعميمًا،
ً
لكن قاطع التذاكر ،ع��ادة ،ألسباب غير مفهومة ،يكون
ً
ّ
عابسًا ع��ادة .غير أن طوني
ع���رم���ان (ال�����ص�����ورة) ل���م يكن
ك���ذل���ك .ول���ه���ذا ال���رج���ل فضل
ع�������ل ّ
�������ي ،رب������م������ا ال ي���ع���ت���ب���ره
البعض كثيرًا ،أو يضعه في
املصاف الوظيفي الطبيعي.
ك�����ون�����ي واح�����������دًا م������ن ال����ذي����ن
ي��ض��ي��ع��ون ،ح��ت��ى ف��ي صالة
س���ي���ن���م���ا ،ح���ت���ى ب��ي�ن ب���اب�ي�ن.
ل��ط��امل��ا أرش��دن��ي ه���ذا ال��رج��ل
إل����ى ال���ب���اب ال��ص��ح��ي��ح ،إل��ى
الصالة الصحيحة .ويعني
ل������ي ذل��������ك ك����ث����ي����رًا م������ن دون لقد شاهدت
مبالغة .لقد شاهدت معظم معظم أفالم
أف���ل���ام ف���ي���دري���ك���و ف��ي��ل��ل��ي��ن��ي فيلليني
وبرتولوتشي وآالن
رينيه ،وبرتولوتشي
وغ��ي��ره��م ك��ث��ي��ري��ن ب��إش��راف
ت����ق����ري����ب����ًا م����ب����اش����ر م������ن ه����ذا بإشراف مباشر
الرجل .لم أكترث في حياتي من طوني
إن ك�����ان ال���ع���م ط ً���ون���ي م��ل��م��ًا عرمان
ب��ال��س��ي��ن��م��ا ف���ع�ل�ا ،وش��غ��وف��ًا
ب��ه��ا ،م��ث��ل��ن��ا ،ن��ح��ن ال��ذي��ن لم
نحترمه بما يكفي ،ونحاول
أن ن���ف���ت���ح م���ع���ه ح���دي���ث���ًا ع��ن
السينما وأحوالها .اكتفينا
دائمًا بتناول بطاقات املرور على عجل ،وتركه بال رأفة
في روتني متعب خلف تلك النافذة الضيقة .واآلن أفكر،
ملاذا صمموها على هذا النحو القاسي ،بحيث ال تبدو
ً
من وجه الرجل الجالس خلفها إال يداه .كان رجال من
يدين .ال يشبه ّأيًا من الشخصيات التي شاهدناها في
األفالم التي كان شاهدًا عليها بدوره .ذلك رغم أنه كان
خلف شاشة دائمة ،وف��ي ع��رض متواصل ،من دون أن
يحظى بالتقدير ال��ذي يستحقه .وسينما «صوفيل»
تستحق التحية هنا أي��ض��ًا .إنها آخ��ر سينما تحترم
شغفنا تقريبًا .ل��م تحضر مطعمًا إل��ى ال��ص��االت بعد،
ول��م تستبدل ك��راس��ي السينما بكنبات وث��ي��رة تصلح
ل��ل��ن��وم ال ل���ول���وج ح���ي���وات اآلخ���ري���ن ،ال��ت��ي ه���ي وظيفة
السينما بالضبط .ت��ب��دو امل��ق��ارب��ة بعيدة زم��ن��ي��ًا ،لكن
طوني عرمان يذكر ،بطريقة ما ،بألفريدو في «سينما
باراديسو» للمخرج اإليطالي جوسيبي تورناتوري.
على األقل في الجانب املعروف من شخصيته :تمسكه
بهذه الصالة ،والعالقة العضوية بينه وبينها .لطاملا
ً
سألت نفسي س��ؤاال ع��اب��رًا ،لم أبحث له عن ج��واب :أال
يمل هذا الرجل من الجلوس خلف الزجاج؟ أال يشعر
ب��رغ��ب��ة ع��ارم��ة ف��ي تكسير ه���ذا ال��زج��اج ال��ت��اف��ه؟ فكرت
أيضًا ،متى يتسنى له أن يشاهد األفالم .اآلن أنا متأكد
أن���ه ل���م ي��ف��وت��ه��ا .رب���م���ا ،م���ع ال���ف���ارق ،ت��ك��ون «ص��وف��ي��ل»،
نسخة لبنانية منمقة ،لـ «سينما باراديسو» ايطاليا،
مع الفوارق الكبيرة طبعًا .ربما ،تشبهها ،ألن الجملة
االخ���ي���رة ال��ت��ي ي��ق��ول��ه��ا أص��ح��اب «س��ي��ن��م��ا ب��ارادي��س��و»
ً
ف��ي نهاية الفيلم :العالم ّ
تغير .وف��ع�لا ،إن��ه تغير .لقد
أح��ض��روا السوشي إل��ى ال��ص��االت األخ���رى ،لكن طوني
عرمان ظل وفيًا ،لـ «سينما باراديسو» لسنوات طويلة.
وب��ع��دم��ا منحنا م��ا اس��ت��ط��اع م��ن ت���ذاك���ر ،ق��ط��ع لنفسه
واحدة ،وغادر الشباك أخيرًا.

فالش
■ يضيء «ف��وق ال��رم��ل ...تحت ّالشمس» (23د ـ )1998
على معتقلي الرأي وصراعهم للتخلص من الذكريات املرعبة
التي تسكنهم ،متوقفًا عند ال��ن��دوب واألع��ط��اب الكثيرة التي
ّ
يخلفها املعتقل في النفس بشكل ع��ام ،وخصوصًا تجربة
املخرج املسرحي غسان الجباعي .يعرض «مركز بيروت
للفن» و«ن��ادي لكل الناس» الشريط الوثائقي يليه حوار
م���ع ص��اح��ب��ه ال��س��ي��ن��م��ائ��ي ال���س���وري م��ح��م��د م��ل��ص ب����إدارة
الصحافي وال��ن��اق��د ن��دي��م ج��رج��ورة .ي��ق��ام ال��ل��ق��اء ف��ي الثامنة
من مساء غد األربعاء في «مركز بيروت للفن» (كورنيش
النهر ـ بيروت) ،علمًا ّأن ملص ّقدم منذ فترة عرضًا بيروتيًا
ّ
خ��اص��ًا لفيلمه ال��روائ��ي ال��ج��دي��د «س��ل��م إل��ى دم��ش��ق» حيث
ّ
ّ
املتفجر إل��ى الشريط ال��ذي أراده في
يتسرب راه��ن س��وري��ا
األساس شهادة شخصية عما يجري (األخبار )26/8/2013
لالستعالم01/397018 :
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البنية تريد دولة ...واالعالم النظيف يواصل أبلسة المقاومة
ّ
بيار أبي صعب
ع� �ل ��ى ص �ف �ح��ة ال� �ف ��اي� �س� �ب ��وك ن � �ح� ��اول أن
ّ
الصبية التي باتت بطلة املوسم.
نكتشف
مغامرتها املزعومة دارت حول العالم ،لم
يبق موقع إال ونقل عن جريدة ،نقلت عن
وك��ال��ة أن �ب��اء ،نقلت ع��ن ت�ل�ف��زي��ون ،الخبر
ّ
بحرفيته ،كما ف��ي بيان أمني أو
نفسه ـــ
ّ
ترويجي ـــ ويروي تلك الواقعة التي «هزت
أرج � ��اء ال �ج �م �ه� ّ
�وري��ة»« :اع�ل�ام � ّ�ي ��ة» أخ��رى
ّ
تتعرض لإلهانة على حواجز حزب الله».
ّ
إع�لام��ي��ة؟ أي إس� ��اءة ،ألي م��واط��ن ،مهما
كانت مهنته ،مرفوضة ومدانة ،خصوصًا
املقاومة.
حني تصدر عن مكان قريب من
ّ
لكن ماذا حدث؟ وكيف؟ ومل��اذا؟ وهل حقًا
ح��دث ال�ت�ج��اوز امل�ف�ت��رض بالطريقة التي
روتها؟ على شاشة الكمبيوتر ضحكتها

ب��ري�ئ��ة ع�ل��ى ش ��يء م��ن ال � ��دالل ،ك�م��ا ب�ن��ات
عمرها ،نظرة ملؤها االقبال على الحياة،
م��ع ح �ي��رة ع��ال �ق��ة م��ن امل��راه �ق��ة« .ل��وك �ه��ا»
ّ
ّ
عصرية وم�ت�ح� ّ�ررة ،م��ع أن
ينم ع��ن شابة
ال �ص��ور ن�م�ط� ّ�ي��ة ،م�ط��اب�ق��ة ل �ن �م��وذج امل ��رأة
امل�ه�ي�م��ن ف��ي ال �ث �ق��اف��ة ال �س��ائ��دة .أف �ك��اره��ا
ّ
ّ
ّ
تقد ّ
تتصدر
مبدئيًا ،فالصورة التي
مية
ال�ص�ف�ح��ة ل�ي�س��ت ألب ��و إب��راه �ي��م أو أحمد
األسير أو سمير جعجع ،بل لـ «الحكيم»
األصلي جورج حبش .بورتريه باألبيض
واألس � � ��ود ،ك �ت��ب إل ��ى ي�م�ي�ن��ه ع �ل��ى ع��رض
الصفحة ّبحرف ضخم ،ذل��ك ال�ق��ول ال��ذي
يفترض أن��ه للقائد الفلسطيني ّال��راح��ل:
ضد من يقتدي بالدين لكننا ّ
«لسنا ّ
ضد
ّ
التطرف الديني».
ّ
م �ه��ى ال��رف��اع��ي ط��ال �ب��ة ف��ي ك �ل��ي��ة االع�ل��ام،
ّ
إيجابية:
أساتذتها يعطون فيها شهادة

«ج � ّ�ي ��دة ،أش �ط��ر ب��ال�ح�ك��ي م�ن�ه��ا ب��ال�ف�ع��ل».
ب �س �ي �ط ��ة ي � ��ا ع � � ّ�م � ��ي ،ط ��ال� �ب ��ة ف � ��ي ال �س �ن��ة
ّ
ال�ث��ان�ي��ة ،م��ا زال��ت ف��ي ب��داي��ة ال�ط��ري��ق .لكن
ذل��ك الحادث اللعني على حاجز «غاليري
سمعان» وضعها عنوة في دائرة الضوء،
ٌ
ّ
«الحرية والسيادة
فإذا بها رمز من رموز

مهى الرفاعي،
ليتك تسألين «الحكيم
كل ذلك»
رأيه في ّ

واالس� �ت� �ق�ل�ال» .ط��ال�ب��ة إع �ل��ام ،وت�ع�م��ل في
ج ��ري ��دة «األن� � � � � ��وار» .ب �ح �ث �ن��ا ع � ّ�ن م �ق��االت
ل�ه��ا ك��ي ن�ع��رف�ه��ا أك �ث��ر ،ف�ل��م ن��وف��ق .سألنا
عنها على س�ن�ت��رال ال�ج��ري��دة« :تعمل في
ال ��دول � ّ�ي ��ات ،وق� ��د خ��رج��ت اآلن» .ح��اول �ن��ا
أن ن �ت �ج��اذب م� ّع�ه��ا أط� ��راف ال �ح��دي��ث عبر
الفايسبوك ،لكنها ـــ مثل كل النجوم الذين
أتعبتهم مطاردات الـ  paparazziـــ اعتذرت
ّ
ّ
متعالية« :مرسي كلك ذوق ،بس أنا
بلباقة
ما ب� ّ�دي ص� ّ
لام .املوضوع
�
ع
اال
لوسائل
ح
�ر
ّ
بتشكرك كتير»( .مع ّإن��ك ّ
حت
انتهى.
صر ِ
لشبعت!) .امل��وض��وع انتهى عندها ّربما،
ّ ِ
لكنه لم ينتهِ عند ال��رأي ال�ع��ام .لقد علقت
ف��ي األذه� ��ان ش�ه��ادت�ه��ا ال �ت��ي ل��م ت �ب��ذل أي
ّ
إعالمية جهدًا بسيطًا ملقاطعتها
وسيلة
مع معطيات ووقائع ووجهات نظر أخرى.
أم ��ا زم�ل�اؤه ��ا وزم �ي�ل�ات �ه��ا ف ��ي ال �ج��ام �ع��ة،

ّ
فيشنون عليها حملة قاسية على النت.
في «غاليري سمعان» عند أحد الحواجز
ال�ت��ي تحمي املنطقة م��ن «ه��داي��ا» الربيع
ال �ع��رب��ي ،ق��ال��ت ال �ب �ن� ّ�ي��ة« :أري � ��د دول� �ت ��ي!»،
ّ
اللبنانية في مواجهة
فصارت رمز البراءة
األش ��رار« .ب��اس�ي��ون��اري��ا» االع�ل�ام النظيف
ّ
امل �ت ��أك��د س �ل �ف��ًا م ��ن ال� ّح�ق�ي�ق��ة ب�ل�ا ت��دق �ي��ق.
ّ
ّ
يكفي أن ت�لاح��ظ ال�خ��ف��ة وق��ل��ة املهنية ّفي
تحقيق  lbciع��ن ال�ق�ض� ّ�ي��ة ،ك��ي تفهم أنها
صارت بطلة ويب دراما بعنوان «الجميلة
والوحش» .لم تقصد مهى أن تكسر مزراب
ّ
تتحدث عنها،
العني ّربما ،لكن كل الضيعة
«حرقوصيون» الجدد ّ
ّ
هبوا لتوظيفها
والـ
ف��ي آل ��ة ال �ب��روب��اغ��ان��دا ض��د امل �ق��اوم��ة .كال
امل� ��وض� ��وع ل ��م ي �ن �ت��ه م� �ه ��ى ،وس �ت �ت��واص��ل
أبلسة املقاومة ف��ي االع�ل�ام .ليتك تسألني
جورج حبش رأيه في كل ذلك.

انحسار البرابرة

happening
ضد الموت
ّ
في شوارع
دمشق
في المصاعد
والحافالت

وسام كنعان
مدينة البوابات السبع ما زال��ت تنتعش
بسكانها كل يوم .هناك من ّقرر أن يلفت
ال �ن �ظ��ر إل � ��ى اس� �ت� �م ��راري ��ة ال �ح �ي ��اة م�ه�م��ا
ح �ص ��ل .امل �م �ث �ل��ة ال� �س ��وري ��ة ال �ش ��اب ��ة ن�غ��م
ّ
ن��اع �س��ة ف��ك��رت ف��ي م �ش��روع ف �ن��ي بسيط
يحاكي الشارع ويخترق خوفه ويسرقه
من األفكار السوداء التي تالحقه نتيجة
ات �س��اع رق �ع��ة ال �ح��رب ف��ي ال� �ب�ل�اد .ه �ك��ذا،
ّقررت بالتعاون مع املوسقي آري سرحان
إط�لاق مشروع «ومضة» لتقديم أغنيات
مكرسة ّ
ّ
سورية ّ
تعبر عن الوطن ،ولكن في
الشوارع واألسواق العامة.
في ّ الوقت ال��ذي تقدم فيه الفرقة عملها،
توثق ناعسة املشاهد بكاميرات فيديو،
وت��رص��د ردات فعل امل ��ارة بطريقة تشبه
م �س��رح «ال� �ح ��دث امل �ف��اج��ئ» أو «امل �س��رح
ال �خ �ف��ي» ( .)happeningان�ب�ع�ث��ت ال�ف��رق��ة
ف��ي س��وق ال�ش�ع�لان ث��م ش��ارع ال�ع��اب��د في
ال �ص��ال �ح �ي��ة ،وم � � ّ�رة ف ��ي ال �ش ��ام ال �ق��دي �م��ة.
وف� ��ي أح � ��دث ع �م��ل ل� �ه ��ا ،وق� �ف ��ت ف ��ي آخ��ر
ش ��ارع ال�ح�م��راء ل�ت�ق� ّ�دم أغ�ن�ي��ة «م��وط�ن��ي»
بتوزيع جديد سبقها ّ
موال كتبت كلماته
ناعسة .بثت األغنية أمس على يوتيوب،
ّ
ق�ب��ل أن تتسلل إل��ى ص�ف�ح��ات ال�س��وري�ين
االف�ت��راض�ي��ة وم�ن�ه��م ن��اش�ط��ون وف�ن��ان��ون
معروفون.
وف��ي ت�ف��اص�ي��ل ال�ش��ري��ط ال ��ذي ح�م��ل اس��م
«وم� �ض ��ة ك� �ي� �م ��اوي ��ة» ،ت �ق��ف ط �ف �ل��ة وه��ي
تلعب حول شجرة بينما يفترش بعض
ال �س��وري�ين األرص �ف��ة ك�م��ا ي�ف�ع�ل��ون ع��ادة،

صاحبة املشروع نغم ناعسة
وسط أص��وات القصف والطيران ،وتعلو
أص��وات البعض بكلمة «ال مشكلة» ،قبل
أن تعلن الطفلة بدء العزف بطريقة تشبه
االنفجار .عندها ،يبدأ عازف الكالرينيت
ّ
الصباغ بالعزف يشاركه سامح حداد
يزن
ع �ل��ى ال �ك��ون �ت��رب��اص ،وم �ح �م��ود ك�ن�ف��ان��ي
على اإلي �ق��اع ،وباسيليوس ال �ع� ّ�واد على
ال�ت�ش�ي�ل��و ،ون��ذي��ر س�لام��ة ع�ل��ى ال�غ�ي�ت��ار.
أم ��ا ال �غ �ن��اء ،ف�ت�ت�ق��اس�م��ه س��ان��دي ن�ح��اس
م��ع غيث م�ن�ص��ور .أف ��راد ال�ف��رق��ة وضعوا

ال�ك� ّ�م��ام��ات ال�ب�ي�ض��اء ف��ي إش ��ارة واض�ح��ة
لخطر السالح الكيميائي ال��ذي استخدم
أخ �ي �رًا ف��ي غ��وط��ة دم�ش��ق وأودى بمئات
الضحايا من األط�ف��ال وجعل من سوريا
ف��وه��ة ب��رك��ان ق��د تنفجر ف��ي وج��ه ع��دوان
ّ
أم �ي��رك��ي م �ح �ت �م��ل .وال�ل�اف ��ت أن «وم �ض��ة
من أي جديد
كيماوية» عمل عادي يخلو ّ
ورب �م ��ا ي �ت �ق� ّ�ص��د ال �ب �س��اط��ة ألن� ��ه يستمد
ميزته وف��رادت��ه م��ن تفاعل ال�ن��اس الذين
تحلقوا ح��ول ال�ف��رق��ة ،وم��ن ردات فعلهم

وانسجامهم الكلي وتعاطفهم إلى درجة
ال �ب �ك��اء ال� ��ذي ص �ن��ع ب �ع �دًا درام �ي ��ًا ع�ف��وي��ًا
وص ��ادق ��ًا ل �ل �ع �م��ل ،ف ��ي ح�ي�ن ان �ت �ه��ز ع��دد
كبير منهم اللحظة الخاصة لتسجيلها
على هواتفهم الخلوية .يتحدى الشباب
السوري املوت واأللمّ ،
ويقدمون املوسيقى
ّ
بشكل مسرحي مفاجئ في الشوارع ،عله
ي �خ �ت��رق ق �ل��ب امل � ��ارة وي��أس��ره��م ل��دق��ائ��ق
معدودة ويبعدهم عن التفكير في املوت
املحتم!

األغنيات املكرسة هي مقدمة
النطالقة أغان جديدة ولوحات
راق��ص��ة ستقدمها «وم��ض��ة»
على الطريقة ذاتها أي بشكل
مفاجئ وف��ي مكان جديد بني
الجمهور .تقول املمثلة الشابة
ّ
نغم ناعسة لـ«األخبار» «بأنها
تعتزم تقديم لوحات راقصة في
أزق��ة الشام القديمة ومصاعد
املستشفيات وحافالت النقل
العام وأماكن غير متوقعة».
وتؤكد ّأن «العمل َّ
يقدم من دون
دعم مالي أو إعالمي» .وتضيف
ّ
أنها في ط��ور التحضير لعمل
كبير خاص بالفرقة قد تسافر
ف��ي��ه إل���ى ب��ي��روت ،لكنها لن
تتمكن من تقديمه كما يجب إال
في حال تأمني دعم مالي مناسب.
وتلفت أخيرًا إلى أن خجل بعض
املوسيقيني في الشارع يعتبر
من أكبر املصاعب التي تواجهه
الفرقة في عملها.
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قريبًا على الشاشة

النجوم استمرأوا الرقص على mtv
بدأت معالم املوسم الثاني
من Dancing with the
 Starsتتضح ّأخيرًا ،رغم
ّ
السرية التي تلف املشروع.
حملة إعالنية ضخمة
ستواكب البرنامج الذي
يعرض على شاشة ّ
املر،
ّ
وخصوصًا في ظل زحمة
املشاريع التي ّ
تلوح بها
املنافسة «اللدودة» lbci
ِ
زكيّة الديراني
أطلقت قناة  mtvالعام املاضي النسخة
العربية من برنامج Dancing with the
( Starsالرقص مع النجوم) الذي تنتجه
ج �ن��ان م �ل�اط (األخ � �ب ��ار ،)2012/12/1
ّ
التجربة لقيت استحسان
ويبدو أن تلك
ّ
املحطة ،فبدأت تحضر للموسم الثاني
ال � ��ذي ي �ن �ط �ل��ق ق��ري �ب��ًا .ك ��ان ��ت ال �ت �ج��رب��ة
األول��ى م��ن العمل التلفزيوني لبنانية
م�ئ��ة ف��ي امل �ئ��ة ،إذ ش ��ارك فيها ن�ح��و 11
ف�ن��ان��ًا ف��ي م�خ�ت�ل��ف امل �ج ��االت ،وت� ّ�وج��ت
امل �غ �ن �ي��ة ن ��اي ��ا وال� ��راق� ��ص ع� �ب ��دو دل ��ول
الفائزان في ختامه .وقبل فترة وجيزة،
ّ
ان� �ت� �ش ��رت أخ � �ب ��ار ب� � ��أن ال �ق��ائ �م�ي�ن ع�ل��ى
«ال ��رق ��ص م ��ع ال �ن �ج ��وم» ق ��د ي�ج�ع�ل��ون��ه
ذا صبغة عربية بعد ان�ض�م��ام فنانني
س��وري�ين وخ�ل�ي�ج�ي�ين وم�ص��ري�ين إل�ي��ه.
ّ
ت� ��ؤك� ��د ج � �ن ��ان م� �ل��اط ف� ��ي ح ��دي ��ث إل ��ى
«األخ �ب��ار» أن��ه بالفعل ت� ّ�م ال�ح��دي��ث عن
ت�غ�ي�ي��ر ص �ب �غ��ة امل� �ش ��روع ال�ت�ل�ف��زي��ون��ي
بسبب وجود بعض النجوم السوريني
ف ��ي ب � �ي� ��روت .ل �ك��ن ف ��ي ال �ن �ه ��اي ��ة ،ت �ق� ّ�رر
البقاء على طابعه اللبناني من دون ّ
أي
تعديالت ،نافية التحاق بعض النجوم
ال �ع��رب ب��ه ك��امل�م�ث�ل��ة ال �س��وري��ة ن�س��ري��ن
ط� ��اف� ��ش .ك� �م ��ا ت �ن �ف��ي م� �ش ��ارك ��ة س �ه��ام
تويني ،والنائب إيلي ماروني ،واملغنية
ميليسا ف��ي امل �ش��روع ،الف�ت��ة إل��ى غياب
ً
نجوم الصف األول الذين يطلبون أمواال
باهظة لقاء مشاركتهم .البرنامج الذي
ينتشر في  46دولة حول العالم ،يغيب
عنه الفنانون امل�ع��روف��ون ألن «ال��رق��ص

تأكدت مشاركة نجمة «سوبر ستار» بريجيت ياغي
م��ع ال�ن�ج��وم» ه��و «مسابقة ف��ي الرقص
ع� �ل ��ى أن � ��واع � ��ه ،ول� �ي ��س م �ن��اف �س��ة ع�ل��ى
ال�ن�ج��وم�ي��ة» ب�ح�س��ب م �ع� ّ�دة ال�ب��رن��ام��ج.
وتشير األخ�ي��رة إل��ى أن تحضير فريق
ّ
ّ
ً
املشتركني ليس سهال ،بل يتطلب تمتع
كل فنان ببعض املواصفات التي تتعلق
بالشكل الخارجي وال�ت�ف� ّ�رغ للبرنامج،
فاملشترك يخضع أسبوعيًا للتدريبات
ّ
التفرغ ليومني
على الرقص ،إضافة إلى
من أج��ل تصوير الحلقات .تلفت مالط
إل��ى أن ِن�ص��اب املشتركني ف��ي «ال��رق��ص

ضمت الالئحة
ّ
 14مشتركًا سيتنافسون
بدءًا من الثالث من
تشرين الثاني

مع النجوم» اكتمل مع وضع اللمسات
على الالئحة .وتكشف املنتجة
النهائية
املخضرمة ّأنه في هذا العام ّ
تم التعاقد
م��ع  14ن�ج�م��ًا ون �ج �م��ة م �ت �ع� ّ�ددي امل�ه��ن
وامل ��واه ��ب ،أي ب��ان�ض�م��ام ث�لاث��ة أس�م��اء
ّ
عن العام املاضي ،كما سيطل البرنامج
في الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر)
املقبل مبدئيًا ،وعلى م��دى أرب��ع عشرة
حلقة متتالية .وأك��دت أن��ه ت� ّ�م االتصال
س��اب�ق��ًا ب��ال�ش�ي��ف ش ��ادي زي�ت��ون��ي ال��ذي
ي� �ق � ّ�دم ف �ق ��رة «ورش� � ��ة م �ل ��ح» ف ��ي «ع��ال��م
الصباح» (قناة «املستقبل») لالشتراك
ّ
في «الرقص مع النجوم» ،لكن القائمني
على البرنامج سرعان ما اعتذروا منه
ألن الئ�ح��ة امل�ش�ت��رك�ين اك�ت�م�ل��ت .ترفض
مالط الكشف عن أسماء الراقصني هذا
ّ
العام ،مشيرة إلى أن  mtvستعلن عنهم
ّ
قريبًا ،لكن بعض املصادر سربت باقة
األس �م��اء ال �ت��ي س�ت��رق��ص ع�ل��ى امل �س��رح،
وم �ن �ه��م امل�غ�ن�ي��ة ب��ري�ج�ي��ت ي��اغ��ي ال�ت��ي
ش ��ارك ��ت ف ��ي ب��رن��ام��ج «س ��وب ��ر س �ت��ار»
ع � ��ام  .2004أم � ��ا اإلع�ل�ام� �ي ��ة م �ن��ى أب��و
ح�م��زة ،مقدمة ب��رن��ام��ج «ح��دي��ث البلد»
( ،)mtvفقد نفت لـ«األخبار» مشاركتها
ف��ي ال�ع�م��ل ،الف�ت��ة إل��ى أن�ه��ا ت�ب��دأ قريبًا
ت �ص��وي��ر امل ��وس ��م ال �ج��دي��د م ��ن ع�م�ل�ه��ا.
وت� �ح ��دث ��ت ب �ع ��ض امل � �ص � ��ادر ع� ��ن ط ��رح
اس ��م امل � � ّ
�درب ال��ري��اض��ي ج ��ورج ع�س��اف
ب�ين ال��راق �ص�ين ،لكنه ل��م ي�ع��ط موافقته
النهائية ب�ع��د .وت�ك�ش��ف امل�ع�ل��وم��ات أن
امل �ش �ت��رك�ين س �ي �ت �ع� ّ�رف��ون إل ��ى بعضهم
البعض الخميس املقبل في ّأول اجتماع
ل�ه��م ،بحضور لجنة التحكيم وم�ع� ّ�دي
العمل.
ق � �ب� ��ل أي � � � � � ��ام ،ص � � � � � � ّ�ورت  mtvاإلع � �ل� ��ان
ال� �ت ��روي� �ج ��ي ل �ل �ب��رن��ام��ج ال� � ��ذي ي �ق� ّ�دم��ه
وس��ام ب��ري��دي وك��ارال ح��داد أب��و ج��ودة،
وق��د رص��دت ل��ه حملة إع�لان�ي��ة ضخمة
تتجاوز ميزانيتها حملة العام املاضي،
ألن والدة امل�ش��روع تتزامن م��ع انطالق
ب��اق��ة م��ن ال �ب��رام��ج ال�ف�ن�ي��ة امل �ه �م��ة على
غ ��رار «ل�ل�ع��رب م��واه��ب» و«ال��راب��ح ه��و»
على قناة  .lbciإذًاُ ،يبصر «الرقص مع
ال �ن �ج��وم» ال �ن ��ور ق��ري �ب��ًا ،ف �ه��ل نكتشف
راق�ص�ين ج��ددًا ك��ان��ت مواهبهم دفينة؟
وه� ��ل س �ي �م� ّ�ر ه� ��ذا امل ��وس ��م ع �ل��ى خ �ي��ر،
أم ي �ش �ه��د خ�ل�اف ��ات ك �م��ا ح �ص��ل ال �ع��ام
املاضي مع الدعاوى القضائية املتبادلة
ب�ي��ن م� ��ي ح� ��ري� ��ري وال � �ق � �ن ��اة (األخ � �ب� ��ار
)2012/12/25؟

◄ي����ح����اور ج� ��ان ع��زي��ز ال��ل��ي��ل��ة ف���ي «ب�لا
ح��ص��ان��ة» ( otvـ��ـ  )20:30رئ��ي��س «ح��زب
ال��ت��وح��ي��د ال���ع���رب���ي» وئ � ��ام وه � ��اب .م���اذا
سيقول األخير عن التسوية في سوريا؟
وكيف يقرأ انعكاساتها في لبنان؟ ما هو
موقفه من سياسة النأي بالنفس وإعالن
بعبدا؟ ماذا عن األمن الذاتي واألمن املهتز،
وهل بدأت معركة التمديد الرئاسي؟
◄ كشفت النجمة االميركية مادونا (53
عامًا) أنها عقدت خطوبتها على حبيبها
الجزائري االصل ابراهيم زايباط الذي يبلغ
 25ع��ام��ًا .وأك���دت بعض امل��ص��ادر ّ
املقربة
من مادونا أنها سعيدة بهذا االرتباط ،ولم
تستطع إخفاء الخبر ،الفتة إلى أنها تريد
ّ
ستتزوج من الرجل
«أن يعرف الجميع أنها
الذي ّ
تحبه».
◄ ب�����دأت س �ل�اف ف��واخ��رج��ي ت��ص��وي��ر
دوره����ا ف��ي فيلم «ب��ان�ت�ظ��ار ال�خ��ري��ف»
بإدارة املخرج جود سعيد .وتؤدي املمثلة
ال��س��وري��ة دور «ك��اب�تن» ف��ري��ق ك��رة طائرة
ن���س���ائ���ي ي���ط���م���ح ل���ن���ي���ل ال����ك����أس رغ������م ك��ل
ال���ظ���روف ال��ت��ي تعيشها س���وري���ا .وتظهر
ف��واخ��رج��ي ب��إط�لال�� ٍة ج��دي��دة ق��د ت��ب��دو غير
ّ
مألوفة لعشاق النجمة السورية (الصورة).
ّ
وي���وج���ز ص���ن���اع ال��ف��ي��ل��م ق ّ��ص��ت��ه ع��ل��ى أن��ه��ا
«ح��ك��اي��ة وط�����ن ..ودع�����وة ل��ل��ح��ي��اة» (إن��ت��اج

امل��ؤس��س��ة ال��ع��ام��ة للسينما ع��ن سيناريو
مشترك ب�ين ج��ود سعيد ،وع��ب��د اللطيف
ع��ب��د ال��ح��م��ي��د ،ب��ال��ت��ع��اون م��ع ال��ك��ات��ب علي
وجيه ،وبطولة عبد اللطيف عبد الحميد،
س�ل�اف ف���واخ���رج���ي )...وي���ص َّ���ور الشريط
بشكل أساسي في الساحل السوري.
◄ ف���ي ل��ق��اء ف��ن��ي ب�ي�ن ن��ج��م��ت�ين تنتميان
إل��ى جيلني مختلفني ،تستضيف كارمن
سليمان الفائزة بلقب املوسم األول من
ّ
 ،Arab Idolمغنيتها امل��ف��ض��ل��ة أن �غ��ام،
ض��م��ن حلقة م��ن ب��رن��ام��ج «م��ح��ب��وب��ي أن��ا»
(الليلة .)mbc1 _21:30
◄ ّ
تعرضت دنيا سمير غانم النتقادات
ب��س��ب��ب أغ��ن��ي��ت��ه��ا ال���ج���دي���دة «واح������دة تانية
خ���ال���ص» (ك���ل���م���ات أم���ي���ر ط��ع��ي��م��ة وأل���ح���ان
وت�����وزي�����ع م��������ادي) ال����ت����ي ت���ع ّ���ب���ر ف���ي���ه���ا ع��ن
انصياعها األعمى لحبيبها .فيما تجاوز
ع����دد م��س��ت��م��ع��ي االغ���ن���ي���ة ع��ب��ر ال��ي��وت��ي��وب
حاجز املليون ومئة الف مشاهدة خالل 5
أيام فقط من طرحها .علمًا أن االلبوم االول
للممثلة سيطرح قبل نهاية الشهر الجاري.
◄ ت��س��ت��ض��ي��ف ال���ق���اه���رة ال���ي���وم امل��ؤت��م��ر
الصحافي الخاص ببرنامج The Winner
(ال� ��راب� ��ح ه� ��و) ق���ب���ل أي������ام م����ن ب����ث أول����ى
ح��ل��ق��ات��ه م��س��اء ال��خ��م��ي��س ع��ب��ر م��ح��ط��ات:
«ال��ح��ي��اة» و«دب���ي» و  .lbciفيما يتوقع أن
يحضر ع���دد م��ن ال��ن��ج��وم امل��ش��ارك�ين في
ال��ب��رن��ام��ج امل��ؤت��م��ر كشيرين ع��ب��د ال��وه��اب
ومحمد حماقي.

ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ  ١٧ﺃﻳﻠﻮﻝ

21.15

ﻏ ّﻨﻴﻠﻲ
ت ﻏ ّﻨﻴﻠﻚ

ﺑﻼ ﺣﺼﺎﻧﺔ
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دارو واﺳﻌﺔ وﺻﺤﺎﺑﻮ ﻛﺘﺎر

◄ نفى ك��اظ��م ال�س��اه��ر امل��ع��ل��وم��ات التي
ت ّ
����������رددت ع�����ن ان���ض���م���ام���ه إل������ى م��س��ل��س��ل
ّ
ّ
«م���درس���ة ال���ح���ب» .وأك����د أن���ه ل��ن ي��ف��ك��ر في
خوض تجربة التمثيل.
ّ
◄ يحل خالد الهبر الليلة ضيفًا على
برنامج «بيت القصيد» ( _20:30امليادين)
ال����ذي ي��ق ّ��دم��ه زاه ��ي وه �ب��ي .ق��د تحرجه
أسئلة صديقيه الشاعر والناقد إسكندر
حبش والفنان سامي حواط ،وقد يواجهه
ابنه ريان بسؤال عن الندم .فهل سيجيب
بصراحة؟
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االقتصاد السياسي ألوسلو وإعادة تشكيل الحركة الوطنية
سالم الشريف *
ت� �ت ��زام ��ن ال� ��ذك� ��رى ال� �ع� �ش ��رون ل �ت��وق �ي��ع ات �ف��اق
أوسلو مع تبلور جملة من املتغيرات العاملية
واإلقليمية ،التي تفرض ايقاعها على القضية
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة .ف � ��إذا ك� ��ان ال �س �ي��اق ال �ت��اري �خ��ي
ل �ت��وق �ي��ع ات� �ف ��اق أوس� �ل ��و ه ��و ت ��راج ��ع ال �ح��رك��ة
الثورية العاملية وحركات التحرر ،األم��ر الذي
اس �ت �خ��دم �ت��ه ال� �ق� �ي ��ادة ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة ح�ي�ن�ه��ا
ّ
كشماعة لدخولها م�س��ار أوس �ل��و ،ف��إن السمة
ال�ت��اري�خ�ي��ة ل�ل�م�ش�ه��د ال �ي��وم ،ه��ي ن�ه��اي��ة ت�ف��رد
أميركا ،وبزوغ قوى عاملية واقليمية متناقضة
معها ،وع��ودة الجماهير إل��ى الشارع كظاهرة
َ
يترجم
عاملية تشمل منطقتنا .األم��ر ال��ذي بدأ
ب �ت �ح��ول ب �ع��ض ال �ح��رك��ات ال�ش�ع�ب�ي��ة ال�ع��رب�ي��ة،
ون �ت �ي �ج��ة ل� �ت ��راك ��م وع� �ي� �ه ��ا إل � ��ى رق � ��م ي�ص�ع��ب
ترويضه من القوى الخارجية واملحلية ،التي
ت�س�ع��ى إل ��ى ال �ح �ف��اظ ع �ل��ى ال �ق��ائ��م وإج �ه��اض
الجديد.
إن ه��ذا ال��واق��ع ال�ج��دي��د يخلق ه��ام��ش م�ن��اورة
ك�ب�ي�رًا ،وف��رص��ة حقيقية ل�ل�ت�ق��دم ،ف �ـ«م �ب��ررات»
م �س��ار أوس �ل ��و ال �ت �ف��ري �ط��ي ت �ب �خ��رت ت��اري�خ�ي��ًا.
ف �ل �م��اذا ت�س�ت�م��ر ال�س�ل�ط��ة ف��ي م �س��ار ال�ت�ف��ري��ط؟
وه � ��ل م� ��ا زال � � ��ت ق� � �ي � ��ادات ال � �ق� ��وى ال �س �ي��اس �ي��ة
امل��رت �ب �ط��ة ب �ه��ا ت �ع� ّ�د ج � ��زءًا م ��ن ح��رك��ة ال �ت �ح��رر
الفلسطينية؟ ماذا بقي من «استقاللية» القرار
الوطني الفلسطيني؟ ألم يتغير طابع النضال
الفلسطيني كنتيجة ل�ل��وق��ائ��ع ال �ت��ي خلقتها
أوسلو؟
لإلجابة عن هذه األسئلة ال بد من سبر بعض
الجوانب األساسية ملنظومة أوسلو ،املتمثلة
ف��ي ش��روط �ه��ا االق �ت �ص��ادي��ة ال �ع��ام��ة ،ال�ت�م��وي��ل
ال��دول��ي وامل�ن�ظ�م��ات غير الحكومية ،وطبقتي
الرأسمال والبيروقرط الفلسطينيتني.

الشروط االقتصادية العامة
ي �ن �ظ��م ال �ج��ان��ب االق� �ت� �ص ��ادي امل �ل �ح��ق امل�س�م��ى
ب � ��روت � ��وك � ��ول ب � ��اري � ��س ك � ��إط � ��ار ي � �ع� ��رف ع�ل�اق��ة
االق �ت �ص��اد ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ب��االس��رئ �ي �ل��ي وع �ب��ره
باالقتصاد العاملي من جهة ،ونطاق مسؤولية
كل من اسرائيل والسلطة في إدارة االقتصاد
الفلسطيني من جهة ثانية .عمومًا ،فإن جميع
تفاصيل هذا البروتوكول تعد قوننة وتعميقًا
ل�ل�أم��ر ال� ��واق� ��ع ،ال � ��ذي ف��رض �ت��ه إس ��رائ �ي ��ل م�ن��ذ
َ
أراضي الـ.٦٧
احتاللها
ف �ع �ل��ى ص �ع �ي��د ق� �ط ��اع ��ات اإلن � �ت� ��اج ال �ح �ق �ي �ق��ي،
ك � ّ�رس ��ت إس ��رائ� �ي ��ل س �ي �ط��رت �ه��ا ع �ل��ى م��دخ�ل�ات
اإلن �ت��اج ال ��زراع ��ي األس��اس �ي��ة ،األرض وامل �ي��اه،
وأح �ك �م��ت ال �س �ي �ط��رة ع �ل��ى أخ �ص ��ب األراض � ��ي
الزراعية والحوض املائي بالضفة الغربية عبر
االس�ت�ي�ط��ان وال �ج��دار ال �ع��ازل ،ف�ف��ي ع��ام ٢٠٠٤
بلغت نسبة األراض��ي املزروعة  ٪٨٦من جملة
مما
األراض ��ي امل �ص��ادرة ب�ه��دف إق��ام��ة ال �ج��دارً .
أدى إلى توقف التوسع األفقي للزراعة ،إضافة
إل� ��ى م �ح��دودي ��ة ال �ت��وس��ع ال �ع �م ��ودي كنتيجة
إلع��اق��ة دخ��ول امل �ع��دات زراع �ي��ة واألس �م��دة .أم��ا
اإلن�ت��اج الصناعي ،فقد تسرعت عملية تآكله
نتيجة االنفتاح على االقتصاد العاملي .إذ ذكر

تقرير مؤتمر األمم املتحدة للتجارة والتنمية
حول االقتصاد الفلسطيني أن «قطاعي الزراعة
والصناعة قد انهارا بعد إنشاء سلطة أوسلو،
إذ هبطت نسبة إسهامهما في الناتج املحلي
من  ٪٣١عام  ١٩٩٤إلى  ٪١٥عام .»٢٠١١
أما على صعيد التبادل ،فقد ّ
كرس بروتوكول
ب ��اري ��س االت � �ح ��اد ال �ج �م��رك��ي ك ��إط ��ار ل�ل�ع�لاق��ة
ال�ت�ج��اري��ة ب�ين ال�ط��رف�ي�ين ،وال ��ذي يعني عمليًا
ف ��رض ال�س�ي��اس��ة ال�ت�ج��اري��ة اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة على
ال� �ج ��ان ��ب ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي م� ��ن ح� �ي ��ث ال� �ج� �م ��ارك
وال �ت �ع��اري��ف م ��ع ال �س �م��اح ب �ه��وام��ش اخ �ت�لاف
م� � �ح � ��دودة ل� �ع ��دد ق �ل �ي��ل م� ��ن ال� �ب� �ض ��ائ ��ع .ع�ل��ى
أن إس ��رائ �ي ��ل ه ��ي امل �خ��ول��ة ب �ج �م��ع ال �ج �م��ارك،
وال� �ت� �ع ��اري ��ف ع� �ل ��ى ال� � � � � ��واردات ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة
ومختلف أنواع الرسوم نيابة عن السلطة .هذا
وت��زام��ن توقيع ب��روت��وك��ول ب��اري��س م��ع توقيع
إس��رائ �ي��ل ات �ف��اق��ات ال�ت�ح��ري��ر مل�ن�ظ�م��ة ال�ت�ج��ارة
ال ��دول �ي ��ة ع� ��ام  ،١٩٩٤م �م��ا ي �ع �ن��ي أن االت �ح��اد
ال �ج �م��رك��ي ت� �ح ��ول ان �ف �ت��اح��ًا ك �ل �ي��ًا ل�لاق �ت �ص��اد
الفلسطيني على االقتصاد العاملي ،حتى دون
إم �ك��ان ت�ط�ب�ي��ق االس �ت �ث �ن��اءات ال�ح�م��ائ�ي��ة ،وإن
كانت هامشية ،التي تتيحها اتفاقية منظمة
ال �ت �ج��ارة ال�ع��امل�ي��ة ل�لاق�ت�ص��ادات ذات متوسط
املنخفض جدًا .فاالتحاد الجمركي
دخل الفرد
ّ
م ��ع إس ��رائ �ي ��ل م��ث��ل ت �ح��ري �رًا ت �ج��اري��ًا ل�ل�س��وق
الفلسطينية يتجاوز بحدته حتى الوصفات
النيوليبرالية.
ك� ��ذاك ف ��رض ال �ب��روت��وك��ول ح � ��دودًا ك�م�ي��ة على
جزء من الصادرات الفلسطينية الزراعية نحو
إس��رائ �ي��ل ،ب�س�ب��ب م�ن��اف�س�ت�ه��ا مل�ن�ت�ج��ات�ه��ا مع
اس �ت �م��رار ال��دع��م اإلس��رائ �ي �ل��ي ال�ح�ك��وم��ي لهذه
امل�ن�ت�ج��ات .أم��ا تقسيم األراض� ��ي الفلسطينية
إل ��ى ث�ل�اث م�ن��اط��ق أ ،ب ،ج ،ون �ق��اط التفتيش
داخ�ل�ه��ا ال�ت��ي ت��زي��د على خمسمئة ،ف��أدى إلى
ت�ف�ت�ي��ت ال �س��وق الفلسطينية ال �ص �غ �ي��رة ،مما
ً
زاد في محدودية حركة البضائع .ه��ذا فضال
ع��ن س �ي��اس��ات اإلغ�ل��اق ال�ك�ل��ي وال �ج��زئ��ي ال�ت��ي
ت�ف��رض�ه��ا إس��رائ �ي��ل ،ف�ع�ل��ى س�ب�ي��ل امل �ث��ال أورد
�اس ( )١٩٩٧أن ع� ��دد أي ��ام
ت �ق��ري��ر مل��ؤس �س��ة م� � ُ
اإلغ� �ل��اق ال �ك �ل��ي ال �ت��ي ف ��رض ��ت ع �ل��ى األراض � ��ي
الفلسطينية ب�ين عامي  1993ـ  1996بلغ ٣٤٢
في غزة و ٢٩١في الضفة.
كذلك تخضع العالقة التجارية الفلسطينية مع
طرف ثالث ملحددات نوعية وكمية ّ
تعرف حسب
«ح��اج��ة ال �س��وق الفلسطينية» ال�ت��ي تحددها
إسرائيل وحدها ،األمر الذي يراد منه إعاقة كل
محاولة لتخفيف التبعية التجارية إلسرائيل
ع �ب��ر ال �ب �ح��ث ع ��ن ش ��رك ��اء ت� �ج ��اري�ي�ن آخ ��ري ��ن.
وتواجه الواردات والصادرات الفلسطينية من
وإلى طرف ثالث جملة من الحواجز الجمركية
غير املباشرة ،تحت حجة التحقق من مطابقة
املعايير األمنية والصحية والبيئية ،وهو الذي
يؤدي في كثير من األحيان إلى تلف الصادرات
ال �ت��ي ي�غ�ل��ب عليها ال�ط��اب��ع ال ��زراع ��ي ،وع��رق�ل��ة
اإلنتاج نتيجة تأخر وصول مدخالته.
بلغت التبعية التجارية إلسرائيل مستويات
ق �ي��اس �ي��ة ،ف�ت�ب�ع��ًا ل�ل�أرق ��ام ال��رس �م �ي��ة للسلطة
 ٪٨٦م��ن ال �ص��ادرات الفلسطينية ذه�ب��ت إل��ى

إس��رائ�ي��ل ،و ٪٧٠م��ن ال� ��واردات أت��ت منها عام
 ،٢٠١١أما العجز التجاري الفلسطيني لنفس
ال �ع��ام ،فقد بلغ  ٪٤٥م��ن ال��دخ��ل امل�ح�ل��ي ،على
أن  ٪٨٤م�ن��ه ن��ات��ج ع��ن ال�ع�لاق��ة ال�ت�ج��اري��ة مع
إسرائيل ،فالسوق الفلسطينية هي ثاني أكبر
وجهة للمنتجات اإلسرائيلية!
إذًا ،تسيطر إسرائيل على كل أقنية االقتصاد
ُ
الفلسطيني وتخضع سياساتها بإغالقها أو
ح�ل�ه��ا مل�س�ت��وى رض ��وخ امل�ج�ت�م��ع الفلسطيني
والسلطة لشروطها السياسية .وه��و م��ا دفع
أح��د االقتصاديني اإلسرائيليني إل��ى التعليق
«ب� � � ��أن خ� � �س � ��ارة ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي�ي�ن ف � ��ي أوس� �ل ��و
وبروتوكول باريس ال تقل عن خسارتهم عام
  .»١٩٤٨

«املساعدات» الدولية
ك �ن �ت �ي �ج ��ة مل � ��ا ت � � �ق � ��دم ،ف � � ��إن م � � �ص � ��ادر ال� ��دخ� ��ل
الفلسطينية ال��ذات�ي��ة التوليد شحيحة وغير
ك��اف �ي��ة ل �ت �غ �ط �ي��ة ح ��اج ��ات امل �ج �ت �م��ع ون �ف �ق��ات
السلطة ،مما خلق فجوة بنيوية يجري ملؤها
عبر ّ التمويل الدولي املشروط سياسيًا ،الذي
ي �م��ث��ل ح �ل �ق��ة ت �ق �ب��ض ب�ج�ن�ب��ات�ه��ا ع �ل��ى ال �ق��رار
ً
ال �س �ي��اس��ي ل �ل �س �ل �ط��ة ،م� �ث � ِّ�م ��رة ب ��ذل ��ك ال�ت�ب�ع�ي��ة
االقتصادية الفلسطينية إلس��رائ�ي��ل .تضطلع
املساعدات املالية بجملة من األدوار:
ـ� �ـ ت�غ�ط�ي��ة ت �ك��ال �ي��ف إن� �ش ��اء واس� �ت� �م ��رار أج �ه��زة
السلطة لقيامها بدورها الوظيفي املتمثل في

االتحاد الجمركي مع
مثل تحريرًا تجاريًا
إسرائيل ّ
يتجاوز بحدته الوصفات
النيوليبرالية
قمع ال�ح��رك��ة الوطنية الفلسطينية ،إذ بلغت
نسبة امل�س��اع��دات إل��ى اإلن�ف��اق الحكومي ٪٩٩
عام  ٢٠٠٨حسب تقرير ملؤسسة ماس.
ـ�ـ تثبيت وج��ود السلطة م��ن خ�لال العمل على
ت��أم�ين ال�ح��د األدن ��ى ال �ض��روري م��ن االس�ت�ق��رار
االج �ت �م��اع��ي ل �ت �ج �ن��ب االن � �ف � �ج ��ارات ال�ش�ع�ب�ي��ة
واالنتفاضات ضد السلطة واملحتل ،في مجتمع
بلغت نسبة البطالة فيه  ٪٢٧لعام  ٢٠١٢ورزح
 ٪٢٦م�ن��ه ت�ح��ت خ��ط ال�ف�ق��ر ع ��ام  ٢٠١١حسب
األرق � ��ام ال��رس�م�ي��ة ل�ل�س�ل�ط��ة ،ت �ق��وم امل �س��اع��دات
بتمويل خلق الوظائف في مؤسسات السلطة،
إذ وظ �ف��ت ال�س�ل�ط��ة م��ا ي �ق��ارب  ٪٢٢م��ن ال�ق��وة
العاملة الفلسطينية عام .٢٠١٢
ــ تغطية تكاليف االحتالل عبر التكفل بعملية
إعادة اإلعمار والتأهيل بهدف تأمني استقرار
منظومة أوس�ل��و م��ن االن�ف�ج��ارات االجتماعية
ع�ل��ى ض��وء االع �ت ��داءات اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة ،وه��و ما
يعني نقل تكاليف االحتالل وأعماله العدوانية
إلى «املجتمع ال��دول��ي» .فعلى سبيل املثال في
ع��ام��ي  ٢٠٠١ـ�ـ�ـ�ـ  ٢٠٠٢إث ��ر االن �ت �ف��اض��ة ،شهدت
امل�س��اع��دات الدولية ارتفاعًا ق��دره  ٪٨٥لتصل

نسبتها إلى اإلنفاق الحكومي  ٪١٦٣عام .٢٠٠٢
أكثر من ذلك ،أظهرت إحدى الدراسات أن ٪٧١
م��ن امل �س��اع��دات ال��دول �ي��ة ص�ب��ت ف��ي االق�ت�ص��اد
اإلسرئيلي في الفترة الواقعة بني  ٢٠٠٠ــــ ،٢٠٠٨
ع��دا أن ازدي ��اد امل�س��اع��دات ال��دول�ي��ة يترافق مع
ازدياد العجز التجاري مقابل إسرائيل.
ـ� �ـ ت �م��وي��ل ع�م�ل �ي��ة ت �م �ي �ي��ع ال �ف �ض��اء ال �س �ي��اس��ي
الفلسطيني عبر ما يدعى منظمات «املجتمع
امل��دن��ي» ،وت�ح��دي�دًا املنظمات غير الحكومية،
ال� �ت ��ي ت �ل �ق��ت م� ��ا م �ت��وس �ط��ه  ٪١٠م� ��ن م�ج�م��ل
امل � �س� ��اع� ��دات ال ��دول� �ي ��ة امل �خ �ص �ص��ة ل�ل�أراض ��ي
الفلسطينية ب�ي�ن ع��ام��ي  ١٩٩٩ـ  ٢٠٠٨حسب
تقرير ملؤسسة ماس.

املنظمات غير الحكومية
شهدت األراضي الفلسطينية خالل سبعينيات
وثمانينيات القرن املنصرم نشوء العديد من
املنظمات األهلية الشعبية املرتبطة بشكل أو
بآخر بمنظمة التحرير .نجحت تلك املنظمات
ب �ت��أم�ين ش�ب�ك��ة خ ��دم ��ات اج �ت �م��اع �ي��ة وص�ح�ي��ة
وت�ع�ل�ي�م�ي��ة ب��دي �ل��ة ع��ن م�ث�ي�ل�ت�ه��ا اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة
ول� ��و ع �ل��ى ن �ح��و ج��زئ��ي واض �ط �ل �ع��ت بتنظيم
م �ق��اوم��ة االح� �ت�ل�ال ،األم� ��ر ال� ��ذي ت ��وج ب��إط�لاق
االن�ت�ف��اض��ة األول� ��ى .ف��ي ه��ذا ال�س�ي��اق انفتحت
بوابة التمويل األجنبي على مصراعيها على
امل�ج�ت�م��ع ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ،ب��االس �ت �ف��ادة م��ن أزم��ة
الحركة الوطنية املنضوية تحت مظلة منظمة
التحرير ،ومن قمع االحتالل العنيف للمجتمع
الفلسطيني وتنظيماته األهلية والسياسية،
ف � ��أدت أم� � ��وال امل �ن �ظ �م��ات ال ��دول� �ي ��ة دور ال �ق��وة
«ال �ن��اع �م��ة» ال �ت��ي أك �م �ل��ت دور ال �ق��وة «ال �ف �ظ��ة»
ل�ل�اح� �ت�ل�ال ف� ��ي م� �ح ��اول ��ة اس �ت �ي �ع ��اب وإع� � ��ادة
إنتاج هذه التنظيمات بطريقة ِّ
تؤرض أخطار
ال �ح��راك ال�س�ي��اس��ي وامل�ج�ت�م�ع��ي األص �ي��ل على
ال�ك�ي��ان ال�ص�ه�ي��ون��ي .ب�ل��غ ع��دد امل�ن�ظ�م��ات غير
الحكومية العاملة في أراض��ي ال �ـ ٦٧ما يقارب
 ٢١٣٠منظمة ع��ام ( ٢٠٠٨تقرير م��اس.)٢٠٠٩ ،
تعمل معظمها تحت الفتات تشجيع املشاركة
امل��دن�ي��ة والسياسية وح�ق��وق اإلن �س��ان وامل ��رأة،
تعزيز الديمقراطية ،الحوكمة السليمة ،قضايا
البيئة ،الخدمات االجتماعية ...إلخ.
إن وظ �ي �ف��ة ه � ��ذه امل �ن �ظ �م��ات ض �م��ن م�ن�ظ��وم��ة
أوس� �ل ��و ال ت�خ�ت�ل��ف ك �ث �ي �رًا ع ��ن وظ �ي �ف �ت �ه��ا ف��ي
املشهد العاملي ،إال أن لها نكهة محاولة تأبيد
االحتالل:
ـ � �ـ ال ��وظ �ي �ف ��ة األخ � �ط� ��ر ه� ��ي م� �ح ��اول ��ة ت ��روي ��ض
واس �ت �ب ��دال ال �ت �م �ث �ي�لات ال �س �ي��اس �ي��ة واأله �ل �ي��ة
األصيلة والعضوية ،املعبرة ع��ن التناقضات
األس� ��اس � �ي� ��ة وامل � �ش� ��اك� ��ل ال �ح �ق �ي �ق �ي��ة ل �ل �ش �ع��ب
الفلسطيني ،بأخرى مستجلبة وغير عضوية،
ب �م �ع �ن��ى ت �ع �ب �ي��ره��ا ع ��ن ق �ض��اي��ا ه ��ي ب��أح�س��ن
األح��وال ثانوية إن ل��م نقل وهمية .مما يعني
بامللموس محاولة استبدال الفضاء السياسي
التقليدي ،بمجموعة م��ن منظمات «املجتمع
امل��دن��ي» تعمل وف��ق أج �ن��دة وش ��روط الجهات
امل��ان �ح��ة ب��ال �ت��واف��ق وإط� ��ار أوس �ل��و ال�س�ي��اس��ي.
ه��ذا ال�س�ع��ي ي �ج��ري بشكله امل�ب��اش��ر ع�ب��ر دف��ع
العاملني في هذه املؤسسات إلى االبتعاد عن

عشرون عامًا فوق درب الهوى
حسين قاسم *
ٌ
«ال محبة إال بعد عداوة» مثل ينطبق على عالقة
القيادة الفلسطينية بإسرائيل .لقد وقعت هذه
القيادة ف��ي ه��وى ال�س�لام م��ع ع� ّ
�دوه��ا التاريخي

تأسست عام 1953
تصدر عن شركة «أخبار بيروت»

بعدما ج� ّ�رب��ت على م��دى م��ا ي�ق��ارب ثالثة عقود
ع��راك السالح معه .وبعد أناشيد «ط��ل سالحي
من جراحي» و«طالعلك يا عدوي طالع» صارت
ُ
القيادة تتغنى بالسالم ،وتعلن وفاءها له على
الرغم من خيانة الشريك وعمق ج��راح طعناته
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املتكررة .صارت العالقة أشبه بالحب من طرف
واح � � ��د .اإلس ��رائ �ي �ل �ي ��ون ي �ج �ت��اح��ون وي ��دم ��رون
وي �ق �ت �ل��ون وي ��رت �ك �ب ��ون امل � �ج� ��ازر ب �ح��ق ال �ش �ع��ب
الفلسطيني ،فيما ت�ص��ر ال�ق�ي��ادة الفلسطينية
على وفائها املطلق للسالم معه.
اختارت القيادة الفلسطينية أن تحتفل بالذكرى
العشرين لتوقيع إعالن املبادئ (اتفاق أوسلو)
ب�ين منظمة ال�ت�ح��ري��ر الفلسطينية وال�ح�ك��وم��ة
اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة بعودتها إل��ى ط��اول��ة امل�ف��اوض��ات،
تعبيرًا عن إخالصها للمسار السلمي الذي شقه
ً
هذا اإلعالن ،ونزوال عند رغبة الراعي األميركي،
ال ��ذي ي�ص� ُ�ع��ب أن ي ��رد ل��ه ط �ل��ب .س �ن �ج��اري ه��ذه
ال �ق �ي��ادة وس �ن �ف �ت��رض أن م ��ا ق��ام��ت ب ��ه ف ��ي ذل��ك
ال��وق��ت ك ��ان م �ب ��ررًا ،وأن �ه��ا ك��ان��ت ت��ري��د بحسب
م��ا ج ��اء ف��ي م �ق��دم��ة اإلع �ل��ان ال �ت� ّ
�وص��ل «إلن �ه��اء
عقود من املواجهة وال�ن��زاع واالع�ت��راف املتبادل
ب�ح�ق��وق�ه�م��ا ال �ش��رع �ي��ة وال �س �ي��اس �ي��ة ،وال �س �ع��ي
إل��ى العيش ف��ي «ظ��ل» تعايش سلمي وبكرامة
وأمن متبادلني ،ولتحقيق تسوية سلمية عادلة
ودائ�م��ة وشاملة ومصالحة تاريخية من خالل

ً
وبناء على
العملية السياسية املتفق عليها».
ذلك ،يحق لنا أن نسأل القيادة الفلسطينية :ألم
يحن الوقت للتراجع عن مسار أثبتت التجربة
فشله؟
ب �ع ��د ع �ش ��ري ��ن ع ��ام ��ًا ن �س �ت �ط �ي��ع أن ن� �ج ��زم ب ��أن
سكة التسوية ال�ت��ي انطلق قطارها م��ن محطة
أوسلو لم تكن سالكة أو آمنة ،وال يمكن نعتها
بالسلمية ،بدليل أن عدد ضحاياها قد فاق عدد
ّ
ض�ح��اي��ا ال �ن��زاع امل�س��ل��ح ،إذ س�ق��ط ع �ش��رات آالف
الضحايا الفلسطينيني ،معظمهم من املدنيني،
م ��ن ج � ��راء االع� � �ت � ��داءات اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة امل �ت �ك��ررة،
وب ��ال ��ذات أث �ن ��اء ان �ت �ف��اض��ة األق �ص ��ى وع�م�ل� ّ�ي�ت��ي
ال��رص��اص امل �ص �ب��وب وع �م��ود ال �س �ح��اب ،اللتني
نفذهما الجيش الصهيوني ضد قطاع غزة .أما
عن الكرامةّ ،
فحدث بال ح��رج ،فالحط من كرامة
الفلسطيني عمل يومي يرتكبه اإلسرائيليون
على جميع املستويات ،ويشمل البشر والحجر
والشجر ،وال يسلم م��ن ذل��ك رأس سلطة الحكم
ال ��ذات ��ي ،ال� ��ذي ال ي�ت�م�ت��ع ح �ت��ى ب �ح��ري��ة ال�ح��رك��ة
والتنقل بدون اذن من االحتاللّ .
ثم ،عن أي كرامة

رأي
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ع�ن�ف�ي��ة» ب�ق�ط�ع�ه��ا ع ��ن س �ي��اق��ات �ه��ا ال�ت��اري�خ�ي��ة
وت �ق��دي �م �ه��ا إل � ً�ى ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ك �ب��دي��ل ل�ل�ك�ف��اح
املسلح ،إضافة إلى محاوالت فاشلة لتصنيع
نماذج محلية من هذه «املقاومة».

التنظيمات السياسية ،وبشكله غير املباشر
ريع للعمل
واألكثر فاعلية عبر تكوين منظومة ً
في الشأن العام والسياسي ،مستبدلة العمل
الوطني النضالي الطوعي وم��ا يستلزمه من
ت�ض�ح�ي��ات ،بالعمل «اال ّج�ت�م��اع��ي» و«امل��دن��ي»
امل��دف��وع األج ��ر ،مما يمثل آل�ي��ة ح��رف وإف�س��اد
لفضاء النشاط السياسي وال�ع��ام .األم��ر ال��ذي
ت�ج�ل��ى ع�ب��ر دي �ن��ام� ّ�ي��ة ت�ن��اف��س داخ ��ل املجتمع
األه �ل��ي الفلسطيني للحصول ع�ل��ى التمويل
ال��دول��ي ،تنافس يكتسي طابع توسل «الرجل
األبيض».
تجدر اإلشارة إلى أن املنظمات غير الحكومية
ال� �ع ��ام� �ل ��ة ف � ��ي م� � �ج � ��االت ذات ص� �ل ��ة ب ��ال �ش ��أن
ال� �س� �ي ��اس ��ي ح �ص �ل ��ت ع� �ل ��ى م � ��ا ي � �ق � ��ارب ٪٣٠
م��ن ال �ت �م��وي��ل ال ��دول ��ي امل �ق��دم ل�ل�م�ن�ظ�م��ات غير
ال�ح�ك��وم�ي��ة ،وب�ل��غ ع��دد امل�ن�ظ�م��ات ال�ع��ام�ل��ة في
وحقوق اإلنسان في الضفة
مجال الديمقراطية
ً
وغ� ��زة  ٤٩م�ن�ظ�م��ة ،إض ��اف ��ة إل ��ى أك �ث��ر م��ن ٢٥٨
برنامج ،أما منظمات التنمية التي تعمل ضمن
األجندة النيوليبرالية ،فبلغ تعدادها أكثر من
 ١٠٠منظمة ع��ام  ٢٠٠٦حسب تقرير ملؤسسة
ماس.
ـ �ـ �ـ ت� ��ؤدي دورًا أس��اس �ي��ًا ف ��ي ت �ق��دي��م ال �خ��دم��ات
االجتماعية املتنوعة الصحية واإلحسانية ،إذ
بلغ عدد املنظمات املتخصصة في هذا املجال
 ٧١٥ف��ي ع ��ام  ،٢٠٠٦وح�ص�ل��ت ع�ل��ى  ٪٣٥من
الدعم الدولي املقدم للمنظمات غير الحكومية
ف ��ي ف �ل � ًس �ط�ين ،ح �س��ب ت �ق��ري��ر مل��ؤس �س��ة م ��اس،
إض��اف��ة إل��ى دوره ��ا ال��رئ�ي�س��ي ف��ي خ�ل��ق ف��رص
عمل ،إذ تقدر نسبة العاملني فيها ب �ـ ٪١٠من
اليد العاملة الفلسطينية ،وتمتاز بمستويات
أج � ��ور أع �ل ��ى م � ّ�ن م��وظ �ف��ي ال �س �ل �ط��ة وال �ق �ط��اع
الخاص .إذًا ،تمثل هذه املنظمات أحد عناصر
منظومة الضبط والتحكم في مستوى املآساة
ُاملعيشية للفلسطيني ،بحيث ال تتجاوز حدود
املحتمل.
املساعدات املالية الدولية الرسمية التي تقدم
للمنظمات غير الحكومية العاملة في الشأن
السياسي مشروطة سياسيًا على نحو مباشر
أو غير مباشر عبر اقتصار الدعم على برامج
وم� �ش ��اري ��ع م � �ح� ��ددة .أه � ��م ه � ��ذه االش� �ت ��راط ��ات
السياسية هي:
ـ�ـ إس�ق��اط أراض��ي ال �ـ  ٤٨م��ن ال �ت��داول ،ف�لا يمكن
تمويل املنظمات والبرامج التي تدافع عن حق
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين ب��ال �ع��ودة إل ��ى ق��راه��م وم��دن�ه��م
األص �ل �ي��ة .م��ن ال�لاف��ت للنظر ف��ي ه ��ذا ال�س�ي��اق
ّ
االن � �خ � �ف� ��اض امل � ��ط � ��رد ل � �ع� ��دد امل� �ن� �ظ� �م ��ات غ �ي��ر
الحكومية امل�م��ول��ة دول�ي��ًا وال�ع��ام�ل��ة ف��ي مجال
ال �خ��دم��ات االج�ت�م��اع�ي��ة ف��ي ال �ق��دس ال�ش��رق�ي��ة،
ت��زام �ن��ا م ��ع ت ��وج ��ه إس ��رائ� �ي ��ل إلع �ل��ان ال �ق��دس
عاصمة أبدية وتصاعد عملية التهويد.
ـ �ـ تجنب ال�ت�ع��ام��ل م��ع قضية ال�لاج�ئ�ين إال في
اإلطار اإلنساني واإلحساني وتقديم الخدمات
االجتماعية ،دون التطرق والتركيز على حق
العودة إلى أراضي الـ .٤٨
ــ أما في ما يخص أساليب النضال الفلسطيني،
فيجري التركيز على قضية املقاومة «الشعبية»
لالحتالل وتلميع نماذج وتجارب عاملية «غير

ك�ن�ت�ي�ج��ة مل ��ا ت� �ق ��دم ،ال ت�م�ت�ل��ك س�ل�ط��ة «ال�ح�ك��م
ال ��ذات ��ي» وق �ي��ادت �ه��ا ال�س�ي��اس�ي��ة أي م �ق��وم من
م� �ق ��وم ��ات االس �ت �ق�ل�ال �ي��ة ال� �ض ��روري ��ة ل�ت�م�ث�ي��ل
مصالح الشعب الفلسطيني ،وه��و األم��ر الذي
يحفل تاريخها بشواهد عليه ،وآخرها قبولها
صاغرة العودة إلى املفاوضات رغم عدم تحقق
«ش��روط�ه��ا» ب��إي�ق��اف االس�ت�ي�ط��ان .فهي ليست
ً
كيانًا أص�ي�لا يستمد وج ��وده واس�ت�م��راره من
امل ��دد ال��ذات��ي للشعب الفلسطيني ،وإن �م��ا من

يمكن الحديث في ظل نكث الطرف اإلسرائيلي
ل� �ك ��ل ال � �ع � �ه� ��ود وامل � ��واث � � �ي � ��ق ،وإج � � �ب� � ��ار ال� �ط ��رف
�ودة ال��ى
الفلسطيني ع�ل��ى ت�ن��اس��ي األم� ��ر ،وال �ع � ُ
امل�ف��اوض��ات ضمن ال�ش��روط اإلسرائيلية امل� ِ�ذل��ة،
ٌ
ولنا في املستوطنات مثل ساطع .إنها ملفارقة
أن يؤدي انطالق قطار السالم إلى وقوع ضحايا
أكثر بكثير من الصراع املسلح .واملفارقة األكبر
أن يشبه قطار التسوية لعبة قطار األطفال ذي
السكة ال��دائ��ري��ة .يسير ال�ق�ط��ار وي ��دور ،وم��ن ثم
يعود الى نقطة البداية .يدور القطار بال نهاية
إلى أن تفرغ البطارية فيتوقف توقفًا اضطراريًا
ُ
بانتظار إعادة شحنها ،وبعد ذلك تطلق صفارة
االن� �ط�ل�اق م ��ن ج��دي��د ل � ُ�ي �ع ��اود ال �ق �ط��ار دوران � ��ه
املعهود واملحدد سلفًا ،وهكذا دواليك.
بعد مضي عشرين عامًا ،وبعدما أظهر الطرف
ّ
الفلسطيني التزامه الكلي باالتفاقات ،وع�لاوة
ع�ل��ى ذل��ك ق � ّ�دم ت �ن��ازالت إض��اف�ي��ة جعلته ع��اري��ًا
أم � ��ام ال� �ط ��رف ّاآلخ � � ��ر ،وب �ع ��دم ��ا أب � ��دى ال �ج��ان��ب
اإلسرائيلي تمنعه الشديد للوفاء بالتزاماته،
وب �ع��د ال �ف �ش��ل ال ��ذري ��ع ف��ي ال ��وص ��ول إل ��ى إن �ه��اء

الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني ،كما كان يأمل
امل �ش��ارك��ون ف��ي أوس �ل��و ،ك��ان ُي�ف�ت� َ�رض بالقيادة
الفلسطينية ،ل��و ك��ان��ت ح��ري�ص��ة ع�ل��ى مصالح
شعبها ،وكحد أدن��ى وفية ل��وع��وده��ا السلمية،
ُ
أن تجري مراجعة حقيقية لنهجها ،وبعد ذلك
َ
العبر بما يخدم الحقوق الوطنية
أن تستخلص ِ
تكتف بتجاهلها للقيام
الفلسطينية .إال أنها لم
ِ
ب��امل��راج �ع��ة ،ب ��ل ت��اب �ع��ت ن�ه�ج�ه��ا ال �س ��اب ��ق ،ك��أن
شيئًا لم يكن ،ومن ثم أوغلت في مسارها الذي
ي�م�ث��ل خ �ط �رًا م�ت�ع��اظ�م��ًا ع �ل��ى م�س�ت�ق�ب��ل ال�ش�ع��ب
الفلسطيني.
أم��ا بالنسبة إل��ى اإلس��رائ �ي �ل��ي ،ف�ق��د ك��ان��ت ه��ذه
ال�ف�ت��رة وق��ت ع�م��ل ج��اد ل�ت�ك��ري��س واق � ٍ�ع يصعب
على أي اتفاق مستقبلي تجاوزه .ولقد استطاع
أن يحقق نقاطًا ع��دي��دة ملصلحته ،أهمها بناء
امل�س�ت��وط�ن��ات ب�ت�س��ارع أك�ب��ر م�م��ا ك��ان ف��ي فترة
«ال�ح��رب» .كذلك نجحت إسرائيل في جعل هذه
ّ
املستوطنات واقعًا مسلمًا بوجوده حتى لو كان
بأراض في الـ  .48علمًا أن هذه
بحجة مقايضتها
ٍ
املستوطنات والطرق التابعة لها ابتلعت جزءًا

الرأسمال الفلسطيني
على النقيض من الرأسمال املحلي في الضفة
وغزة املحدود القدرات واملتضرر من منظومة
أوس�ل��و ،ب��رز رأس�م��ال الشتات املتطور ليؤدي
دورًا رئيسيًا في مسار التفريط ،دافعًا نحوه
منذ السبعينيات على األق ��ل .على أن عرفات
عمل على تطويق نفوذ رأسمال الشتات ،إذ لجأ
بعيد أوسلو غير مرة إلى إجهاض محاوالتهم
امل �ش��ارك��ة ع�ل��ى ن�ح��و م�ب��اش��ر ف��ي ص�ن��ع ال �قّ��رار
السياسي ،لكن طبيعة منظومة أوسلو مثلت
بيئة حاضنة لتزايد دوره��م السياسي لدرجة
تمكننا من القول إنهم أصبحوا جزءًا أساسيًا
إن ل��م ي �ك��ن م�س�ي�ط�رًا داخ� ��ل ال �س �ل �ط��ة .ع �ل��ى أن
وص��ول س�لام ف�ي��اض مثل م��ؤش�رًا ملجاورتهم
«ع� �ص ��ب» ال � �ق� ��رار ال �س �ي��اس��ي ل �س �ل �ط��ة أوس �ل��و
ومشاركتهم في صنعه.
طفيلية رأس امل��ال ه��ذا ،حيث يعمل ف��ي قطاع
ال� �خ ��دم ��ات غ �ي��ر االن� �ت ��اج ��ي ،ت �ج �ع��ل اس �ت �م��رار
أع �م��ال��ه وأرب ��اح ��ه م��رت�ب�ط��ًا ب�ت��دف��ق امل �س��اع��دات
ال ��دول� �ي ��ة وال� ��رض� ��ى ال �س �ي��اس��ي اإلس��رائ �ي �ل��ي،
امل �ش��روط�ي�ن ب�ت�ن�ف�ي��ذ أج �ن��دة أوس �ل ��و ،وه ��و ما
ً
يجعل منه حامال اجتماعيًا عضويًا للتفريط
بالثوابت الوطنية.
أكثر م��ن ذل��ك ،تطرح الكثير م��ن األسئلة حول
ال��دواف��ع الحقيقية الستثمار رأس�م��ال الشتات
ف��ي اق �ت �ص��اد ال �ض �ف��ة وغ � ��زة ،ف��ي ظ��ل امل�خ��اط��ر
االس�ت�ث�م��اري��ة ال �ك �ب��رى وع ��دم م �ق��درة منظومة
أوس �ل��و ع�ل��ى االس �ت �م��رار .ف�ع�ل��ى س�ب�ي��ل امل �ث��ال،
ي�س�ت�م��ر ال �ق �ط��اع امل �ص��رف��ي ال� �خ ��اص ف ��ي منح
مختلف أنواع القروض ،رغم وصول مؤشرات
الدين العام والخاص إلى مستويات استثنائية
ال ت�ت�ن��اس��ب ووض� ��ع االق �ت �ص��اد ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي،
إذ ب�ل�غ��ت ن�س�ب��ة ال� �ق ��روض امل �م �ن��وح��ة ل�ل�ق�ط��اع
ال �خ��اص  ٪٢٩م��ن ال��دخ��ل امل�ح�ل��ي ،أم��ا ق��روض
السلطة املأخوذة من املصارف الخاصة ،فبلغت
 ٪١١٠م��ن أص� ��ول ال �ق �ط��اع امل �ص��رف��ي ال�خ��اص
(تقرير مؤتمر األمم املتحدة للتجارة والتنمية،
 .)٢٠١٣فهل يعد رأسمال الشتات مجرد باحث
عن الربح في ظل منظومة أوسلو اآليلة حتمًا
لالنفجار االقتصادي والسياسي؟ أم أن دوره
في االقتصاد الفلسطيني مدفوع الثمن ،لكن
خارج الحدود الفلسطينية؟

سلطة أوسلو

تنفيذه ال��وظ�ي�ف��ة امل��وك�ل��ة إل�ي��ه ض�م��ن األج�ن��دة
اإلمبريالية في املنطقة كشرط إجباري مقابل
ف�ت��ح ق �ن��وات ال �ض��خ امل ��ال ��ي .ف��ارت �ب��اط السلطة
ب ��األج� �ن ��دة اإلم �ب��ري��ال �ي��ة ه ��و ارت � �ب ��اط ب�ن�ي��وي
ال ي�غ�ي��ر م ��ن ج ��وه ��ره وج� ��ود ش �خ��ص أو آخ��ر
ع �ل��ى رأس � �ه� ��ا ،وه� ��و م ��ا ي �ش �ه��د ع �ل �ي��ه اغ �ت �ي��ال
ه��ذه امل�ن�ظ��وم��ة ،بغض النظر ع��ن ه��وي��ة املنفذ
املباشر ،للشهيد أبو عمار عندما أعاق ومانع
ً
مسار أوسلو ،معطال بذلك مصالح املستفيدين
م�ن��ه داخ ��ل ال�س�ل�ط��ة وامل�ج�ت�م��ع ،ف �س��ارع��وا إل��ى
التخلص منه بالتنسيق مع االسرائيلي.
ف��ال�س�ل�ط��ة م �ج��رد وك �ي��ل م�ت�ع��اق��د م��ع االح �ت�لال
ورع ��ات ��ه ال ��دول �ي�ي�ن ،وظ �ي �ف �ت��ه األس��اس �ي��ة قمع
ال�ن�ض��ال ال��وط�ن��ي ف��ي سبيل تجسيد الحقوق
التاريخية ،إذ أظهرت احدى الدراسات أن حصة
وزارة الداخلية واألمن من اإلنفاق الحكومي في
عام  ٢٠١١قاربت الثلث ( ،)٪٣١على أن حصة
وزارة التعليم لم تتجاوز  ٪١٩.٤وحصة وزارة
الصحة  .٪١١أما نسبة عديد الشرطة واألمن
الفلسطينيني إل��ى ع��دد ال�س�ك��ان ،فهي األعلى
في العالم ،اذ تبلغ عنصر أمن أو شرطة واحدًا
ُ
ل�ك��ل  ٧٥م��واط �ن��ًا .أم��ا ع�ن��دم��ا تعجز أو تقصر
ال�س�ل�ط��ة ب��ال�ق�ي��ام ب��وظ�ي�ف�ت�ه��ا األم �ن �ي��ة ،فيقوم
ً
الطرف األصيل ،متمثال في االحتالل ،بالتدخل
على نحو مباشر لقمع الحركة الوطنية ،وهو
ما تشهد عليه العمليات اإلسرائيلية اليومية
ف��ي ال �ض �ف��ة .إن س�ل�ط��ة أوس �ل��و ه��ي م ��ن حيث

 ٪٨٦من الصادرات
الفلسطينية ذهبت
إلى إسرائيل و ٪٧٠من
الواردات أتت منها
الجوهر أكثر من شركة أمنية خاصة وأقل من
سلطة ،إنها سلطة القمع الذاتي الفلسطيني.
ف� �ف ��ي أج� �ه ��زت� �ه ��ا ال� �ب� �ي ��روق ��راط� �ي ��ة م� ��ن أم �ن �ي��ة
وس��واه��ا ،ومؤسساتها االق�ت�ص��ادي��ة ،تكونت
طبقة بيروقراطية تعتاش على أجندة أوسلو
التفريطية والتنسيق األمني مع االحتالل لقمع
املقاومة الفلسطينية.
إذًا ،مقابل املقاربة الساذجة للجانب الفلسطيني
الت �ف ��اق أوس� �ل ��و ،اس �ت �ن��دت اإلدارة األم �ي��رك �ي��ة
وال� �ك� �ي ��ان ال �ص �ه �ي��ون��ي إل� ��ى رؤي � ��ة أك �ث ��ر ع�م�ق��ًا
ً
وتمثيال ملصالحهما ،التي تقوم على ما يدعى
«نظرية ال�س�لام االق�ت�ص��ادي» النيبوليبرالية،
التي تعالج دور الترابط والتشابك االقتصادي
بني ال��دول ،عبر التحرير التجاري واملالي ،في
تخفيف حدة الصراعات وتجنب نشوء نزاعات.
رغم سذاجة االفتراضات التي تقوم عليها هذه
النظرية ،والخالصات التي تصل إليها ،فإنها
تحمل ف��ي طياتها شيئًا م��ن الحقيقة دون أن
تعالجه .فاالنفتاح االقتصادي لبلدان األطراف
يخلق ويقوي طبقات طفيلية تستمد وجودها
االجتماعي وأرب��اح�ه��ا م��ن االن�ف�ت��اح والتبعية

نجحت إسرائيل في جعل
هذه المستوطنات واقعًا
مسلمًا بوجوده
ّ
كبيرًا من أراضي الضفة الغربية االستراتيجية،
م� �م ��ا ي �ج �ع��ل ت � �ص ��ور ق � �ي ��ام دول � � ��ة ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة
ً
مستحيال.
أم ��ا ال �ن �ج��اح األك �ب��ر إلس��رائ �ي��ل ،ف �ك��ان ف��ي جعل
ال�ط��رف الفلسطيني يقدم التنازل تلو التنازل،
حتى ب��ات ال يملك أي��ة ورق��ة أو عنصر ق��وة في
املفاوضات ،كما نجح في فصل الضفة الغربية
وقطاع غزة عن بعضهما بعضًا وتعميق الشرخ
الفلسطيني الفلسطيني.
م�ن��ذ أي ��ام ب ��دأت ج��ول��ة ج��دي��دة م��ن امل �ف��اوض��ات،
وع�ل��ى ج ��دول أع�م��ال�ه��ا ق�ض��اي��ا م��ا يسمى الحل
النهائي ،أي القضايا التي من أجل حلها كان قد
ج��رى توقيع ات�ف��اق أوس�ل��و ف��ي الثالث عشر من
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االق �ت �ص��ادي��ة وال�س�ي��اس�ي��ة ال �ت��ي ت��راف �ق��ه ،وم��ع
ات�س��اع ن�ف��وذه��ا تتحول إل��ى ش��ري��ك ف��ي ال�ق��رار
السياسي إن لم تصبح مسيطرة عليه .فأوسلو
من وجهة النظر األميركية ـــ الصهيونية ليست
س��وى ال��وص�ف��ة امل��رك�ب��ة لتثبيط ن�ظ��ام املناعة
املجتمعي الفلسطيني ف��ي أراض ��ي ال �ـ  ،٦٧في
س �ب �ي��ل ت �ح �ق �ي��ق ت �س��وي��ة مل �ص �ل �ح��ة إس ��رائ �ي ��ل،
عبر توظيف سلة م��ن أدوات ال�ق��وة «الناعمة»
االقتصادية ــ االجتماعية والسياسية ،تضاف
إلى القوة «الفظة» لالحتالل.
إن ما يطلق عليه البرجوازيتني البيروقراطية
والطفيلية ه�م��ا ظ��اه��رة واس �ع��ة االن�ت�ش��ار في
دول الطرف الرأسمالي ،إال أن خصوصيتهما
في الحالة الفلسطينية أنهما إنتاج التخصيب
ب��األن��اب�ي��ب ف��ي امل�خ�ت�ب��رات االم�ب��ري��ال�ي��ة ،فهما
ال ت�س�ت�ن��دان إل ��ى أي ق��اع��دة إن�ت��اج�ي��ة داخ�ل�ي��ة
تكافىء دوره�م��ا السياسي ،األم��ر اًل��ذي يمثل
مصدر هشاشتهما العالية ،إض��اف��ة إل��ى أزم��ة
ال �ت �م �ث �ي��ل ال �س �ي��اس��ي ال� �ت ��ي ت �ع��ان �ي��ان �ه��ا ،ف��أي
اض �ط��راب ف��ي أج �ه��زة تنفسهما االص�ط�ن��اع��ي
في دول املركز الرأسمالي يعصف بهما بشدة،
وباألطر السياسية املمثلة لهما.
إذًا ،ألول م��رة ف��ي ت� ّ�اري��خ النضال الفلسطيني
ي �خ��رج ع ��دو ل�ن��ا «م��ن��ا وف �ي �ن��ا» ،ل�ت�غ��دو عبثية
وم�ه��زل��ة اس�ت�م��رار امل�ف��اوض��ات م��ن وج�ه��ة نظر
مصالح الشعب الفلسطيني ،ضرورة الستمرار
«ب��زن��س» عدونا «الفلسطيني» .مما يعني أن
ن�ض��ال ال�ح��رك��ة الوطنية الفلسطينية اكتسب
ب�ع�دًا ج��دي �دًا ل��م ي�ك��ن ح��اض �رًا ع�ل��ى ن�ح��و ج��دي
ق�ب��ل أوس �ل��و ،أال وه��و ال�ب�ع��د االج�ت�م��اع��ي .فلم
ي�ع��د ال �ص��راع األس��اس��ي للشعب الفلسطيني
مع الكيان الصهيوني وحده ،بل أضيفت إليه
ال �ق��وى االج �ت �م��اع �ي��ة امل�س�ت�ف�ي��دة م��ن منظومة
أوس�ل��و واملستميتة ف��ي ال��دف��اع عنها ،فالتحم
النضال الوطني مع النضال االجتماعي.
إن م �ه �م��ة إع � � ��ادة ت �ش �ك �ي��ل ال� �ح ��رك ��ة ال��وط �ن �ي��ة
الفلسطينية ،ومن ضمنها املصالحة ،ال يمكن
أن ت�ج��ري عبر «ت�ب��وي��س ش ��وارب» التمثيالت
السياسية ل�ه��ذه ال �ق��وى امل��وج��ودة ب�ج��زء غير
يسير في ق�ي��ادات فصائل منظمة التحرير ،ال
ب��ل إن تحقيق ون�ج��اح ه��ذه املهمة ال يمكن أن
يجري سوى عبر االشتباك معها ،األمر الذي ال
يتحقق عبر منافستها على دخول مؤسسات
ال�س�ل�ط��ة ال�لاوط �ن �ي��ة .إن ه ��ذه امل�ه�م��ة ت�ت�ج��اوز
ض��رورت �ه��ا إل ��ى واق�ع�ي�ت�ه��ا ،ف��ال�ع��ال��م واإلق�ل�ي��م
ي �ت �غ �ي��ران ب �ت �س��ارع ومل �ص �ل �ح��ة ت �ق ��دم ال�ش�ع��ب
الفلسطيني وقواه الحية ،وملصلحة انتقاله من
الهجوم.
الدفاع إلى
ً
إن ما ّ
تقدمّ ،مضافة إليه عدة عوامل فلسطينية
أخ� � ��رى ،ي �م��ث�ل�ان ت �ح��دي��ًا وف ��رص ��ًا ل �ك��ل ال �ق��وى
ال��وط�ن�ي��ة الفلسطينية ،وع�ل��ى رأس �ه��ا اليسار
امل � �ق� ��اوم ،ل �ك��ون��ه ال �ح��ام ��ل امل �ف �ت ��رض ل�ل�ق�ض�ي��ة
االجتماعية ،فهل يسارع إلى رفع راية املقاومة
(وع� �ل ��ى رأس� �ه ��ا ال �ك �ف ��اح مل �س �ل��ح) ذات ال �ب �ع��د
االج �ت �م��اع��ي ،وي �ع� ّ�ب��ر ع �ن �ه��ا ب ��رؤي ��ة م�ل�م��وس��ة
ح ��ول كيفية إع� ��ادة تشكيل ال �ح��رك��ة الوطنية
الفلسطينية؟
* باحث وأكاديمي فلسطيني

أيلول من سنة  .1993عشرون عامًا مضت ،ال أجد
لها وصفًا أجمل وأدق مما قاله الشاعر الكبير
نزار قباني:
عشرون عامًا فوق درب الهوى
ً
وال يزال الدرب مجهوال
ً
فمرة كنت أنا قاتال
ً
وأكثر املرات مقتوال
عشرون عامًا  ..يا كتاب الهوى
ولم أزل في الصفحة األولى
ص��دق ن ��زار ق�ب��ان��ي .ع �ش��رون ع��ام��ًا ول��م ن��زل في
الصفحة األول��ى ،عشرون عامًا ولم نزل نجاهد
لحفظ حروف أبجدية السالم مع العدو ،عشرون
ع��ام��ًا وط�ف��ل أوس�ل��و ل��م ي��زل يتعثر وه��و يتعلم
املشي على طريق ال�س�لام ،عشرون عامًا ونحن
ف��ي م�ت��اه��ة وأوه� ��ام ال م�ت�ن��اه�ي��ة .ع �ش��رون عامًا
ن �ح��و ال ��دول ��ة ال �ت��ي ق� ��ال ف �ي �ه��ا ال �ش��اع��ر ال�ك�ب�ي��ر
محمود درويش
م��ا أوس��ع ال �ث��ورة ...م��ا أض�ي��ق ال��رح�ل��ة ...م��ا أكبر
الفكرة ...ما أصغر الدولة!
* كاتب وباحث فلسطيني
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هكذا تقتل الـ  USAIDبذو
تحت شعار املانح األكبر للمساعدات االقتصادية والتنموية
الثنائية للفلسطينيني تتخذ الوكالة األميركية للتنمية
الدولية « »USAIDمن التنمية االجتماعية أداة ناجعة
رام اهلل ــ عال التميمي
منذ العام  ،1994أي بعد توقيع اتفاقية أوسلو،
تم تقديم حوالي  3مليارات دوالر أميركي الى
ال �س �ل �ط��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ع �ل��ى ش �ك��ل م �س��اع��دات
ل �ت �ط��وي��ر ق �ط��اع��ات امل� �ي ��اه وال � �ص ��رف ال�ص�ح��ي
والبنية التحتية والتعليم والصحة والتنمية
االق� �ت� �ص ��ادي ��ة وال ��دي� �م ��وق ��راط� �ي ��ة .ت� �ن ��درج ت�ل��ك
املساعدات والبرامج في إطار مكافحة «التمرد»،
أي امل �ق��اوم��ة ،وارت�ب�ط��ت ارت�ب��اط��ًا وث�ي�ق��ًا بخطة
س�ل�ام ف �ي��اض ،ال �ت��ي ُأط �ل �ق��ت ف��ي آب م��ن ال �ع��ام
 2009لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية على
ح��دود ع��ام  1967مشجعًا ب��ذل��ك ح��ل الدولتني.
ج ��وه ��ر م �ك��اف �ح��ة «ال� �ت� �م ��رد» ي��رت �ب��ط ب �ه��دف�ين:
األول ،السيطرة على السكان وقتل املتمردين
(أي امل � �ق ��اوم �ي�ن ف� ��ي ال� �ح ��ال ��ة ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة)،
والهدف الثاني ،العمل كبديل لفشل األساليب
التقليدية في إخماد أعمال املقاومة أو الثورة
التي ُيصطلح ع��ادة على تسميتها بـ«حركات
ال �ت �م��رد» .ه��ذه ال�ع�ق�ي��دة مبنية ب��األس��اس على
مفاهيم استعمارية مصاحبة لحاالت الحروب
التي يفشل فيها التدخل العسكري باألساليب
ال�خ�ش�ن��ة ،وي �ك��ون م��ن ال��واج��ب ع�ل��ى ال�ج�ي��وش
ات �ب��اع أس��ال �ي��ب ج��دي��دة أك �ث��ر ن �ع��وم��ة «ال �ق��وى
الناعمة» من أجل حسم املعركة.

خطة بناء الدولة وUSAID
ت��أت��ي اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ب�ن��اء ال��دول��ة الفلسطينية
م� ��دع� ��وم� ��ة ب � �ب� ��رام� ��ج ال� �ت� �ن� �م� �ي ��ة االق � �ت � �ص ��ادي ��ة
واالج �ت �م��اع �ي��ة ،وت �ك��ون م��وج �ه��ة ن �ح��و «ال �ف��وز
بعقول وقلوب السكان املحتلني وذلك بمشاريع
ت �ن �م �ي��ة وه �ي �ك �ل �ي ��ات ح� �ك ��م م� �س ��ؤول ��ة ع��رض��ة
ل�ل�م�ح��اس�ب��ة» .وب��ال�ن�س�ب��ة ل�خ�ط��ة س�ل�ام ف�ي��اض
ل�ب�ن��اء م��ؤس�س��ات ال��دول��ة الفلسطينيةُ ،يلحظ
ّأنها تزامنت مع الخطة األمنية التي ُأطلقت في
الضفة الغربية تحت شعار معالجة االنفالت
األمني .وتم الترويج ملفهوم معالجة االنفالت
األم�ن��ي على أن��ه ي�ه��دف للقضاء على مروجي
ال�س�ي��ارات امل�س��روق��ة وامل �خ��درات ،وه��ي تهم تم
إل�ص��اق�ه��ا بكثير م��ن ع�ن��اص��ر ك�ت��ائ��ب «ش �ه��داء
األق� �ص ��ى» ،ال � ��ذراع ال�ع�س�ك��ري��ة ل �ح��رك��ة «ف �ت��ح».
وهكذا ،جرى اعتقال الكثير من املقاومني بناء
على هذه التهم ضمن هذه الحملة .اضافة الى
أن خطة بناء الدولة ال تربط بشكل عضوي حق

تفرض الوكالة توقيع وثيقة نبذ
منحة
(اإلرهاب) شرطًا للحصول على
ٍ

أهم املناطق
التي قاومت
فكرة التحول
إلى منطقة
خضراء هي
املخيمات
الفلسطينية
(جعفر أشتيه ــ
أ ف ب)

ال �ع��ودة ب��األه��داف ال��وط�ن�ي��ة؛ فتشير ف��ي كثير
من املواقع ال��ى إنهاء االحتالل وتقرير املصير
وإق��ام��ة ال��دول��ة لكن دون ذك��ر ح��ق ال�ع��ودة .كما
تفرد الخطة معظم صفحاتها وبنودها لبناء
م��ؤس�س��ات ال��دول��ة ،وال ت�ت��رك ل�ل�ك�ف��اح الوطني
إال القليل ،حيث ال يتعدى الجملتني باالشارة
تحديدًا ال��ى (املقاومة الجماهيرية السلمية ال
املسلحة).
تتحدث ال �خ �ط��ة (ف ��ي ال �ت �ق��دي��م) ع��ن ال�ص�م��ود
الوطني واملساندة العربية والدولية كمتطلبات
الن �ج ��از االس �ت �ق�ل�ال ،وم ��ن ه ��ذا امل �ن �ط �ل��ق ت��أت��ي
مشاريع ال�ـ USAIDللعمل على تغطية جزء من
هذا الصمود من خالل مساعدات تقنية وبرامج
ق� ��روض وم �ش��اري��ع ت�ح�س�ين امل �ع��اب��ر لتسهيل
حركة األش�خ��اص والبضائع الفلسطينية مع
املساهمة في تحسني الشعور باألمن إلسرائيل،
بحيث ت�ه��دف تلك امل�ش��اري��ع ال��ى تسهيل تنقل
البضائع الفلسطينية عبر املعابر الحدودية
م � ��ن خ �ل ��ال ت �ح �س�ي�ن ال �ت �ك �ن ��ول ��وج �ي ��ا امل �ت ��اح ��ة
لفحص ال�ب�ض��ائ��ع وتحسني أساليب التعامل
م��ع البضائع ورف��ع ال�ق��درات األمنية للشركات
الفلسطينية م��ن أج��ل تقصير ف�ت��رات االنتظار
وت �ق �ل �ي��ل امل� �ع ��وق ��ات وال �خ �س ��ائ��ر ع �ل��ى امل �ع��اب��ر

ال � �ح� ��دودي� ��ة ،م �ت �ج��اه �ل�ي�ن ب ��ذل ��ك أن األول� ��وي� ��ة
ت�ق�ت�ض��ي إزال� ��ة امل �ع��اب��ر وال �ح��واج��ز ال�ع�س�ك��ري��ة
�دال م��ن العمل على إعطائها طابعًا عمالنيًا،
ب� ً
حيث يصبح التعامل معها ض��رورة ،ويصبح
وجودها حتمية ال يمكن التخلص منها.

يقوض الدولة
املقاومة «إرهاب» ّ

م��ن خ�ل�ال ش��راك��ة م �ب��اش��رة وغ �ي��ر م �ب��اش��رة مع
السلطة الفلسطينية ،قامت «يو أس إيد» بتقديم
تعريف ل �ـ«إلره��اب» ف��ي فلسطني وح�ص��ره في
ح��رك��ات امل�ق��اوم��ة .وجعلت م��ن أه��داف�ه��ا العمل
على القضاء على الظروف والعوامل التي تغذي
«اإلره � ��اب» (أي امل �ق��اوم��ة) وامل�ج�ت�م��ع الحاضن
ل �ه��ا ،وذل� ��ك م��ن أج ��ل ال�ع�م��ل ع�ل��ى وض ��ع أس��س
سليمة لبناء الدولة الفلسطينية املنشودة .في
املوقع اإللكتروني للوكالة باللغة العربية شرح
موجز لعمل الوكالة في تطوير قطاع الشباب
الفلسطيني مفاده التالي:
«إشراك الشباب في عملية التنمية حاجة ملحة
بسبب ح�ج��م ه��ذا ال�ق�ط��اع ف��ي املجتمع وال��ذي
يعادل مليون فلسطيني وهو أكثر من ربع عدد
السكان ف��ي الضفة الغربية  /غ��زة ،البالغ 3.8
ماليني .يعتبر االستثمار في قطاع الشبان في
ه��ذه املرحلة الدقيقة م��ن م��راح��ل نشوء الدولة
الفلسطينية حرجا وذلك للقضاء على الظروف
الخافية ال�ت��ي ت�غ��ذي اإلره ��اب ووض��ع األس��س
ال �س �ل �ي �م��ة ل �ب �ن��اء اق �ت �ص��اد ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ح �ي��وي
وديموقراطية فعالة».
حولت الوكالة موضوع القضاء على اإلره��اب
إل��ى خ�ط��ة عملية م��ن خ�ل�ال ت��وق�ي��ع وث�ي�ق��ة نبذ
منحة منها،
(اإلره ��اب) ش��رط��ًا للحصول على
ٍ
وه� ��و ش� ��رط ال ت �ش �ت��رط��ه امل ��ؤس �س ��ات ال��دول �ي��ة
األخرى سواء أكانت أوروبية أم غيرها.
وي �ت �ض �م��ن ت �ع��ري��ف اإلره� � � ��اب ح �س��ب ال��وك��ال��ة
األم � �ي � ��رك � �ي � ��ة ل� �ل� �ت� �ن� �م� �ي ��ة :أال ي� � �ك � ��ون م� � ��ن ب�ي�ن
امل�س�ت�ف�ي��دي��ن م��ن امل �ش��روع ح�ص��ري��ًا أي عنصر
ف� ��ي ح ��رك ��ة «ح� � �م � ��اس» ،أو ف �ص ��ائ ��ل امل �ق ��اوم ��ة
األخ ��رى كالجبهة الشعبية لتحرير فلسطني،
ك�م��ا يتضمن م��وق�ف��ا ص��ري�ح��ا ب��اع�ت�ب��ار أع�م��ال
امل � �ق� ��اوم� ��ة ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة إره � ��اب � ��ا ،واالل� � �ت � ��زام
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ور المقاومة الشعبية لفلسطين
لتفكيك حركات املقاومة الفلسطينية ،وكسب عقول تقوم برامجها على ربط أي مساعدة تنموية بالتخلي عن فكرة
وأفئدة املجتمع الفلسطيني كونه يشكل الحاضنة األقوى املقاومة والتحرر من العقل الفلسطيني واالستسالم لالحتالل
ّ
كعدو
ملجموعات املقاومة سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة .ومشاريعه ،والتصالح مع اسرائيل واسقاطها

الحصول على منحة يتضمن أيضًا فحص أمني شامل في اطار ما يسمى وثيقة «( »Vettingعباس موماني ــ أ ف ب)

ب ��ال� �ق� �ي ��م وامل� � � �ب � � ��ادئ األم � �ي� ��رك � �ي� ��ة ف � ��ي ال� �ع� �م ��ل.
ت�ع�ن��ي وث�ي�ق��ة اإلره � ��اب األم�ي��رك�ي��ة ع�ل��ى سبيل
امل �ث��ال ،أن��ه ل��و حصل أن وق��ع ح��ادث سير أم��ام
مشروع صحي تدعمه هذه الوكالة ،وكان أحد
املصابني عنصرًا في أحد فصائل املقاومة ،فال
مثال أن قرية م��ن قرى
يجوز ع�لاج��ه .أو تعني
ً
ال �ض �ف��ة ل��ن ت�ح�ظ��ى ب�م�ن�ح��ة إلص �ل�اح ال �ش��وارع
ال��رئ �ي �س �ي��ة امل �ه �ت��رئ��ة ف �ي �ه��ا إذا ك� ��ان مجلسها
القروي مؤلفًا من أعضاء من حركة «حماس».
وهو ما حصل مع مجلس بلدية بيت لحم عام
 ،2007حيث جرى منع تمويل إصالح الشوارع
للبلدية ألن املجلس كان يضم أعضاء من حركة
«حماس».
ش ��رط ال �ح �ص��ول ع �ل��ى امل �ن �ح��ة ال ي �ت��وق��ف عند
التوقيع على وثيقة اإلره� ��اب ،ب��ل ي�ت�ع��داه إلى
فحص أمني كامل ألعضاء مجلس اإلدارة في
امل��ؤس�س��ة وط��اق��م العاملني ف��ي امل �ش��روع ضمن

وث�ي�ق��ة ُت�س�م��ى « ،»Vettingوه ��ذه األس �م��اء يتم
فحصها لدى مخابرات االحتالل ،ولدى أجهزة
السلطة األمنية في رام الله ،وإذا كان من بينها
اسم واحد له تاريخ نضالي أو ميول سياسية
إلحدى فصائل املقاومة يرفض املشروع.

برامج تجفيف منابع املقاومة
م��ن خ�ل�ال اس �ت �ع��راض ب�س�ي��ط وس��ري��ع ل�ب��رام��ج
الديموقراطية والحكم املحلي واإلعالم وسيادة
ال�ق��ان��ون وإدارة ال�ن��زاع��ات ،يظهر م��دى اهتمام
املؤسسة األميركية ببناء مجتمع فلسطيني
ي �س �ع��ى ل �ل �س�لام م ��ع ال� �ع ��دو اإلس��رائ �ي �ل��ي على
أس � ��اس ح ��ل ال ��دول� �ت�ي�ن ،وت �ق �ل �ي��ل أه �م �ي��ة ف �ك��رة
التحرير والعمل الوطني املسلح على بناء دولة
فلسطينية حرة.
ف��ي ج��ان��ب ال �ح �ك��م امل �ح �ل��ي ،ي�ص�ن��ف ال�ق��ائ�م��ون
ع �ل��ى امل��ؤس �س��ة ف ��ي م��وق�ع �ه��م اإلل �ك �ت��رون��ي في

المخيمات خارج المنطقة الخضراء
يبقى السؤال األهم ،هل نجحت «يو أس إيد» في
تحويل كافة مناطق الضفة الغربية إل��ى مناطق
خ �ض ��راء غ �ي��ر ق � ��ادرة ع �ل��ى إن �ت ��اج أو اح�ت�ض��ان
حركات مقاومة أو مقاومني ،خصوصًا بعد أن
ً
يصبح مناضل أو أسير سابق عامال كحارس
في ملهى ليلي في رام الله؟
ب��ال�ط�ب��ع ،ال تستطيع ت�ل��ك ال �ب��رام��ج ت�ح��وي��ل كافة
املناطق إلى مناطق خضراء ،ولعل أهم تلك املناطق
التي قاومت فكرة التحول إلى منطقة خضراء هي
املخيمات الفلسطينية ،ولذلك يعمل االحتالل ،ومن
خ�لال التنسيق األمني مع السلطة الفلسطينية،
على التصفية الجسدية املباشرة للمقاومني ،ألنه
يرى أن سياسات كسب العقول والقلوب لم تجد
نفعًا في املخيمات ،وهو ما حصل خالل األسابيع

املاضية التي تم فيها اغتيال أربعة مقاومني ،ثالثة
منهم اس�ت�ش�ه��دوا خ�لال اق�ت�ح��ام مخيم قلنديا،
والرابع أثناء اشتباكات األهالي في مخيم عسكر
مع قوات األمن الفلسطينية.

برامج مكافحة «التمرد» ،أي املقاومة ،ارتبطت ارتباطًا وثيقًا بخطة سالم فياض (عباس موماني ــ أ ف ب)

ال�ض�ف��ة ال�غ��رب�ي��ة وق �ط��اع غ��زة امل�ش��ارك��ة املدنية
ض� � ��رورة ل �ل��دول��ة ال��دي �م��وق��راط �ي��ة ذات ال�ح�ك��م
الرشيد ،وذلك استجابة لتوقعات واحتياجات
امل��واط�ن�ين ،وتسعى ه��ذه ال�ج�ه��ود إل��ى توسيع
وزي ��ادة نطاق ال��دع��م للحل القائم على أس��اس
الدولتني وبناء الزخم لصالح السالم .ويتوافق
ه��ذا م��ع م��ا ورد ف��ي خ�ط��ة س�ل�ام ف �ي��اض لبناء
الدولة والتي تتحدث عن حل الدولتني وإنهاء
االح�ت�لال والحرية وتقرير املصير دون تطرق
لحق العودة.
أم ��ا ب��ال�ن�س�ب��ة ل�ل�إع�ل�ام ال� ��ذي ي �ع��د أداة مهمة
ف��ي دع ��م امل �ق��اوم��ة وامل �ق��اوم�ين وت��رس�ي��خ فكرة
التحرير ،فإن رؤية الوكالة األميركية تقوم على
أن قطاع اإلع�لام الفلسطيني يواجه تحديات
ك�ب�ي��رة ب�م��ا ف��ي ذل ��ك ال �ت��أث �ي��رات غ�ي��ر املتوقعة
للمناخ السياسي غير املستقر ،واملقصود هنا
ال�خ�لاف ب�ين حركتي «ف�ت��ح» و«ح �م��اس» ،وما
يترتب على ذل��ك من آث��ار وم��واق��ف وتحديات،
ل� �ك ��ن ب� ��ال� ��رغ� ��م م � ��ن ه � � ��ذه ال � �ت � �ح� ��دي� ��ات ،وه � ��ذا
ب�ح�س��ب ال��وك��ال��ة ،ف�ق��د اس�ت�ط��اع ق �ط��اع اإلع�ل�ام
الفلسطيني إثبات نفسه وقدرته على التكيف
وإرس� � ��اء األرض� �ي ��ة ال �خ �ص �ب��ة ل�ت�ن�م�ي��ة اإلع �ل�ام
املستقل وامل �ت �ع��دد ،ال ��ذي ال ي��رى ف��ي اس��رائ�ي��ل
ع � � ��دوًا ب� ��ل ش ��ري� �ك ��ًا ي �س �ع��ى ل� �ل� �س�ل�ام ،وي� � ��روج
ل �ح��ل ال��دول �ت�ي�ن م ��ن خ �ل�ال خ �ط��اب��ه ل�ل�ج�م�ه��ور
الفلسطيني.
الركن الثالث في القضاء على منابع املقاومة
واملجتمع الحاضن لها يأتي من خ�لال برامج
امل �ص��ال �ح��ة وإدارة ال � �ن� ��زاع� ��ات ،ح �ي��ث ت�س�ع��ى
ت �ل��ك ال �ب��رام��ج ف ��ي ال �ض �ف��ة وال �ق �ط��اع ل�ل��وص��ول
إل ��ى ج�م�ي��ع ال �ن ��اس وامل �ج �م��وع��ات ال �ت��ي تمثل
املجتمع املحلي ،وجمعها ح��ول م��ائ��دة واح��دة
للتعامل مع القضايا الخفية ألسباب الصراع
االسرائيلي ــ الفلسطيني.
تحتوي برامج الوكالة في مجال إدارة الصراع
وال ��وس ��اط ��ة ع �ل��ى ب��رن��ام��ج ل �ت��دري��ب امل �ح��ام�ين
وب ��رام ��ج امل�ت�خ�ص�ص�ين ف��ي ال �ص �ح��ة ال�ن�ف�س�ي��ة،
وم �خ �ط �ط��ي امل � ��دن وال �ت �ع �ل �ي��م ال� �ع ��ام وال� �ح ��وار
والتشبيك والفرص القائمة بني اإلسرائيليني
والفلسطينيني واألنشطة البيئية الفلسطينية

ـ � �ـ اإلس ��رائ� �ي� �ل� �ي ��ة امل� �ش� �ت ��رك ��ة وب ��رن ��ام ��ج إن� �ت ��اج
مسلسالت دراما فلسطينية ــ اسرائيلية.

الضفة الغربية منطقة خضراء

ّ
«التمرد» (املقاومة) للجنرال
حسب عقيدة مكافحة
األم�ي��رك��ي السابق ديفيد ب��ات��راي��وس ،ف��إن املنطقة
الخضراء هي املنطقة التي ال قدرة لها على إنتاج أو
احتواء حركات املقاومة ،وبالتالي يمكن أن تتمتع
باألمن واألم��ان وتستطيع تصديره إل��ى جيرانها.
وف��ي ال�ح��ال��ة الفلسطينية ،ف��إن خ�ط��ة ب�ن��اء ال��دول��ة
لسالم فياض وبرامج «يو أس إي��د» عملت وتعمل
على تعزيز فكرة «املجتمع املدني» ،والتي بدورها
ت �ت �ج��اوز ال �ح ��دود ت�ح��ت ع �ن��وان «امل�ج�ت�م��ع امل��دن��ي
الكوني» ،وهي من أخطر أدوات منظمات التمويل
األجنبي في تنفيذ مشروع التفكيك للمجتمع الذي
يعتبر أهم حاضنة ومنتج لحركات املقاومة ،اذ إن
تلك املجالس تعمل على صهر وعي فئة الشباب من
خالل الترويج والتدريب على مفاهيم الديموقراطية
واملجتمع امل��دن��ي بوصفها أن�س��ب األدوات لتطور
وتنمية املجتمع السياسي الفلسطيني ،متجاهلني
ب ��ذل ��ك ح �ق �ي �ق��ة وق� � ��وع ف �ل �س �ط�ين ت �ح��ت االح � �ت �ل�ال،
وضرورة العمل والتخطيط لتحريرها من االحتالل،
وم��ن ث��م التفكير ب�ط��رق وأس��ال�ي��ب الحكم وتطوير
البنية السياسية .املنظمات غير الحكومية ،حسب
التعريف السائد ،تقوم على أساس إحساس بهوية
جماعية ومصير جماعي يتجاوز الحس الوطني
وال�ق��وم��ي عبر شبكات ت��رب��ط ال�ن��اس عبر ال�ح��دود
مثال على أساس العمر أو املهنة أو العرق أو الطائفة
ً
أو التوجه الجنسي ،وكلما كانت قضية املنظمة غير
املتعدي
الحكومية أكثر التزامًا بمقولة التضامن
ّ
ل�لأق��ال �ي��م ،أي ك�ل�م��ا ك��ان��ت أك �ث��ر ت� �ج ��اوزًا ل�ل�ح��دود
الوطنية ،أصبح الحصول على تمويل أجنبي أكثر
سهولة.
وم��ن ال��واض��ح أن امل�ق�ص��ود ه�ن��ا ل�ي��س التضامن
األم �م��ي ف��ي م��واج�ه��ة اإلم�ب��ري��ال�ي��ة والصهيونية
مثال ،ألن مثل ذلك التضامن ال يكون على قاعدة
ً
ن�ف��ي االس�ت�ق�لال ال��وط�ن��ي وال��وح��دة ال�ق��وم�ي��ة ،بل
ع �ل��ى أس� ��اس ت �ع��زي��زه �م��ا ،إن �م��ا امل �ق �ص��ود ه��و أن
مشروع «املجتمع املدني الكوني» هو في النهاية
تحطيم االنتماء الوطني والقومي.
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فهمي في موسكو «لتنويع الخيارات» الخارجية
مبارك يصف بن جاسم بـ «الدلدول» وقطر بـ «امللعونة» ...والجيش يسيطر على دلجا

في وقت يجري فيه وزير الخارجية املصري ،نبيل فهمي ،زيارة
ملوسكو ،يؤكد خاللها أهمية العالقات املصرية الروسية
عقب عزل الرئيس اإلسالمي محمد مرسي ،واصل حسني مبارك
كشف أوراق السياسيني املصريني واألجانب ،في موازاة سيطرة
الجيش على معقل لإلسالميني في دلجا
القاهرة ــ األخبار
اس �ت �ه��ل وزي� ��ر ال �خ��ارج �ي��ة امل� �ص ��ري ،نبيل
فهمي ،زيارته ملوسكو التي تستمر يومني،
في لقاء ّ
مهم مع نظيره ال��روس��ي سيرغي
الفروف ،وبحث معه أهم القضايا الداخلية
وال �خ��ارج �ي��ة ،م��ؤك �دًا أن ه��دف ال��زي��ارة هو
تطوير العالقات الروسية املصرية وتنويع
الخيارات أمام السياسة الخارجية ملصر.
وق� ��ال ف�ه�م��ي إن «ه �ن ��اك م �ح ��اور وأه ��داف ��ًا
مختلفة ل��زي��ارت��ه ل��روس �ي��ا ،ف��ي مقدمتها
تطوير العالقات بني مصر وروسيا ،مصر
ال �ث��ورة ف��ي ض��وء الصحوة الشعبية وفي
ض��وء ما ح��دث في  25يناير و 30يونيو».
وأش � ��ار إل ��ى أن «ال� ��زي� ��ارة ت��أت��ي أي �ض��ًا في
ضوء ما ذكرته مرارًا بعد تشكيل الحكومة
املصرية ال�ج��دي��دة ،م��ن أن��ه ال ب��د م��ن تنوع
ال �خ �ي��ارات امل �ص��ري��ة ح �ف��اظ��ًا ع �ل��ى س �ي��ادة
القرار املصري».
وأوضح أن مباحثاته مع املسؤولني الروس
ستتناول القضايا اإلقليمية ،وأن «التركيز
ّ
سينصب في األس��اس على عملية السالم
في الشرق األوسط واألوض��اع في أفريقيا.
وفي ضوء التركيز الكبير على الوضع في
سوريا ،ال شك أن هذا املوضوع سيكون له
أولوية على الجانب اإلقليمي.
وف� ��ي م ��ا ذك � ��ره ب �ش ��أن ت �ن��وي��ع ال �خ �ي ��ارات
املصرية وما إذا كان ق��رارًا استراتيجيًا أو
تكتيكيًا ،ق ��ال وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة إن ��ه «ق ��رار
استراتيجي للحكومة االنتقالية املوقتة
في مصر» ،مضيفًا« :لكي يتم ذلك ونعطي
ح��ق امل�م��ارس��ة للشعب ،ال ب��د أن ي�ك��ون في
أيدينا خيارات مختلفة؛ ألننا نتعامل مع
العالم؛ فاالعتماد على طرف دون طرف آخر
شيء غير طبيعي وغير منطقي وليس في
مصلحتنا ،وخاصة لدولة مثل مصر التي
ت �س �ت��ورد غ ��ذاء ه ��ا وس�ل�اح �ه��ا وط��اق �ت �ه��ا،
وم��رك��زه��ا الجغرافي ف��ي منتصف العالم،
وب��ال �ت��ال��ي إن وض �ع �ن��ا ال ��داخ �ل ��ي م��رت�ب��ط
بعالقاتنا الخارجية ،وعالقاتنا الخارجية
مرتبطة باستقرار الوضع الداخلي».
وإذا ك��ان ذل��ك يعني أن مصر ف��ي طريقها
�دال من
لتغيير شكل عالقاتها الخارجية ب� ً
االتجاه إلى الغرب ،أوض��ح فهمي أن األمر
ليس كذلك ،وق��ال« :األم��ر هو أننا سنتجه
إلى دوائر خارجية كثيرة ،سنقوم بتنمية
ما لدينا من عالقات ونقومها إذا احتاجت
إلى تقويم ،وسنضيف إليها عالقات كانت
ستثمر بنحو كاف،
موجودة تاريخيًا ولم ُت
َ
أو عالقات جديدة بالكامل» .وأكد أن «مصر
ال ت �ل �ع��ب ل �ع �ب��ة امل � �ح� ��اور .ال ن �ق �ص��د ب��ذل��ك
اس �ت �ب��دال ط ��رف ب �ط��رف آخ� ��ر ،ه ��ذا ت�ص��ور
صبياني وغير مهني ،لكن م��ا يهمنا هو
أن ن �ت �ي��ح ل �ل �ح �ك��وم��ة امل �ص ��ري ��ة وامل ��واط ��ن
امل�ص��ري خ �ي��ارات ع��دي��دة ليختار أفضلها
ف��ي ك��ل م��رح�ل��ة ح�س��ب امل ��وض ��وع وح�س��ب
ال �ح��اج��ة» .م��ن ج�ه��ة ث��ان�ي��ة ،أك��د فهمي في
حوار مع «روسيا اليوم» أن مصر لن تتبنى
س �ي��اس��ات ت ��ؤدي إل ��ى ح �ص��ار ق �ط��اع غ��زة،
لكنها ت��رف��ض ف��ي ال��وق��ت نفسه اس�ت�م��رار
عمليات التهريب عبر األن�ف��اق بني سيناء
وغ ��زة ،موضحًا أن مصر تنظر بالتعاون
مع السلطة الفلسطينية وحركة «حماس»
في آلية جديدة إلدارة املعابر التي تربطها
ب ��األراض ��ي ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ،ل �ض �م��ان تلبية
احتياجات املواطنني الفلسطينيني.
ف��ي غ �ض��ون ذل ��ك ،ن �ش��رت صحيفة «ال �ي��وم
ال� �س ��اب ��ع» ل �ل �ي ��وم ال� �ث ��ان ��ي ع �ل ��ى ال �ت ��وال ��ي
ت �س �ج �ي�ل�ات ص ��وت �ي ��ة ل �ل��رئ �ي��س امل �خ �ل��وع
ح �س �ن��ي م � �ب � ��ارك ،ت �ت �ض �م��ن أح ��ادي� �ث ��ه م��ع
األط �ب��اء وأف � ��راد ال �ح��رس ،ح�ي��ث ق ��ال فيها
إن ال �س �ع��ودي��ة ع��رض��ت  6م �ل �ي��ارات دوالر
ع�ل��ى م�ص��ر ل�ت��رح�ي�ل��ه ،ق��ائ�ل ً�ا« :ال�س�ع��ودي��ة
م��رة بعتت للمشير طنطاوي وع��رض��وا 6

مبارك« :السعودية بعتت
للطنطاوي وعرضوا 6
مليارات دوالر علشان
أخرج»

مليارات دوالر علشان أخرج وكانوا عايزين
يعلنوا ده» ،فقاطعه الدكتور« :وأظن بتوع
فرد مبارك
اإلمارات عرضوا حاجة زي كده»ّ ،
بتحفظ« :اإلم ��ارات بتعزني ج �دًا» .أض��اف
ال�ط�ب�ي��ب« :اه وع�ل�ش��ان ك ��ده ح��اص��ل توتر
ف��ى العالقات بينا وبينهم ،بسبب وج��ود
حضرتك في السجن» .فأوضح مبارك« :ال
جدال
بسبب عصام العريان (الذي أثار مرة
ً
ح��ول معاملة اإلم ��ارات للرعايا املصريني
خالل اجتماع ملجلس الشورى) .املصريون
في اإلمارات أحسن ناس بيتعاملوا».
س ��أل ال�ط�ب�ي��ب امل �ع��ال��ج ،ال��رئ �ي��س األس �ب��ق
ع��ن رأي ��ه ف��ي ال�ت�ح��والت األخ �ي��رة ف��ي قطر،
قائال« :طيب حمد بن جاسم رئيس الوزراء
ً
ووزير الخارجية شخصية قوية هيعملوا
فيرد مبارك« :الشيخة موزة
معاها إي��ه؟»ّ ،
مبتحبوش ..هتسيبه شوية وهتشيله ألنه
ال��دل��دول بتاعهم (وه��و لفظ شعبي دارج
ي��دل على أن��ه شخصية ت��اب�ع��ة)» .ويتابع:

نظمت حركة « 6أبريل» وقفة احتجاجية ،أمس ،ضد تمديد الطوارئ (جيانلويجي غارسيا ــ أ ف ب)
«أنا كنت راكب معاه العربية مرة وقولتله
إن��ت ح��رام��ي ال ��دوح ��ة» ،فقاطعه ال��دك�ت��ور:
«ده ع�ل��ى ح� �م ��د؟!» ،أج� ��اب م �ب ��ارك« :أه أن��ا
ك�ن��ت م�س�م�ي��ه ك � ��ده» ،فيستفسر ال�ط�ب�ي��ب:
«ط��ب األم�ي��ر مخليه ليه ط��امل��ا ه��و حرامي
وم��ش مبسوطني م �ن��ه؟» ،ي �ج��اوب م�ب��ارك:
«دي مسألة وقت وكلهم كده» .يعود مبارك
للحديث ع��ن ق�ط��ر ،لكن ه��ذه امل ��رة بعد 30

يونيو ،وي�ق��ول« :الخليج كله واق��ف معانا
ما ع��دا امللعونة قطر .دول والد بيصرفوا
على اإلرهابيني» .يرد الدكتور« :ده كفاية
ق�ن��اة ال �ج��زي��رة .وت �ط��رق ال�ح��دي��ث إل��ى عمر
سليمان ،فقال مبارك« :والله هو مش اتقتل..
وع�ل��ى ف�ك��رة ه��و م��رح��ش س��وري��ا خ��ال��ص..
هو وصل اإلمارات ملا عرف إنهم هينتقموا
م �ن��ه (ج �م��اع��ة اإلخ� � � ��وان) ألن� ��ه ال �ص �ن��دوق

األس��ود ،ف��راح مسافر أحمد شفيق وسافر
وراه ،وبعدها كان ّ
عيان ملا سافر فقعد في
املستشفى ألنه كان تعبان عنده مرض ،هو
كان بيقولي أنا بزرع شعر ملا كان بيسافر
ب��ره كتير للعالج .ب��س أن��ا كنت ع��ارف إنه
ك��ان ع�ن��ده ح��اج��ة تانية ،مل��ا وص��ل اتحجز
ف��ي امل�س�ت�ش�ف��ى ي��وم�ين ومل ��ا ل�ق�ي��وا ال�ح��ال��ة
سفروه أميركا قعد  4أي��ام هناك»،
خطيرة ّ

السودان

ما قل
ودل
كشف تقرير نشره موقع
«»Intelligence Online
االستخباري عن شراكة مصرية
أميركية لهدم األنفاق بني
مصر وقطاع غزة ،ضمن حملة
استهداف لألنفاق .وأشار الى أن
فيلق مهندسي الجيش األميركي
منح عقدًا بحوالى  10ماليني دوالر
لشركة «رايثيون» للتكنولوجيات
في  28آب املاضي ملساعدتها في
الكشف عن أنفاق تحت األرض بني
سيناء وقطاع غزة «تستخدمها
حماس الستيراد البضائع
واألسلحة» .وقال التقرير إن سالح
املهندسني بدأ العمل في الكشف
عن أنفاق غزة مع مصر في عام
 ،2007ولكن عندما تولى الرئيس
محمد مرسي السلطة توقفت
الحملة املشتركة.
(األخبار)

بوث يصطدم بملفي أبيي و«اإلرهاب» في الخرطوم
بينما رفضت الخرطوم أي وساطة أميركية
في قضية أبيي ،خالل زيارة دونالد بوث،
املبعوث الخاص للرئيس األميركي باراك
أوب��ام��ا ،ال��ى ال �س��ودان ،وض�ع��ت الحكومة،
مطالبتها برفع اسم بلدها من قائمة الدول
الراعية لإلرهاب ،على رأس جدول عملها.
وق��ال��ت إن�ه��ا تنتظر م��ن ب��وث تقديم رؤي��ة
متكاملة ح��ول مهمته ،وم��ا تتضمنه من
طرح جديد.
وق��ال وك�ي��ل وزارة ال�خ��ارج� َّ�ي��ة السودانية،
رح �م��ة ال �ل��ه م �ح �م��د ع �ث �م��ان ،خ�ل��ال ل�ق��ائ��ه
امل�ب�ع��وث األم�ي��رك��ي ف��ي وزارة ال�خ��ارج� َّ�ي��ة،
َّ
إن ح�ك��وم��ة ال �س��ودان تنتظر م��ن املبعوث
ْ
ِّ
الجديد أن يقدم رؤية متكاملة حول مهمته
ْ
وم ��ا ت�ت�ض�م�ن��ه م��ن ط ��رح ج��دي��د ي�م�ك��ن أن
ُيسهم في دفع عالقات البلدين لألمام.
وأض� � ��اف أن ال � �س� ��ودان ق ��د خ �ب��ر ال�ت�ع��ام��ل
م��ع ع��دد م��ن املبعوثني السابقني م��ن دون
أن ي��رى أث �رًا إي�ج��اب�ي��ًا يتحقق م��ن القبول
ب��ال�ت�ع��ام��ل م��ع امل�ب�ع��وث�ين ال �خ� ّ
�اص�ين ،مما
�اؤل ح� � ��ول ج � � ��دوى اع �ت �م��اد
ي �ث �ي ��ر ال � �ت � �س� � ً
املبعوثني وسيلة إلدارة عالقات السودان
والواليات املتحدة.
وف��ي م��ا يتعلق ب��ال�ع�ق��وب��ات االق�ت�ص��ادي��ة
ال �ت ��ي ف��رض �ت �ه��ا ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح ��دة ع�ل��ى
ال �س��ودان منذ ع��ام  1997بتهمة دع�م��ه ملا
ي �س �م��ى «اإلره� � � � ��اب» ،أوض � ��ح رح �م ��ة ال �ل��ه،
َّ
للمبعوث األميركي ،أن «رفع اسم السودان
م��ن ق��ائ�م��ة ال� ��دول ال��راع �ي��ة ل�ل�إره��اب يمثل
استحقاقًا تقادم عليه الزمن ،وإج� ً
�راء كان

ُ ّ
لعدم
ينبغي أن ي��ت�خ��ذ م�ن��ذ وق��ت ط��وي��لً ّ ،
وجود ما يربط السودان باإلرهاب ،خاصة
َّ
وأن ت�ق��اري��ر وزارة ال�خ��ارج�ي��ة األم�ي��رك� َّ�ي��ة
ال�س�ن��وي��ة ال�ت��ي ت�ص��در ع��ن ح��ال��ة اإلره ��اب
َّ
�ال
ف��ي ال�ع��ال��م ،ت��ؤك��د أن سجل ال �س��ودان خ� ٍ
من أي عالقة له باإلرهاب ،مما يحتم على
ْ
ال��والي��ات املتحدة أن تفي بالتزاماتها في
ه��ذا الصدد ،وتزيل اس��م ال�س��ودان من تلك
القائمة».
وفي حني ال تزال عدة نقاط خالفية عالقة
ْ
دولتي السودان وجنوب السودان ،من
بني
بينها ال�خ�لاف على منطقة أب�ي��ي الغنية
ب��ال �ن �ف��ط ب �س �ب��ب ال � �ح� ��دود غ �ي��ر امل��رس �م��ة
بينهما ،ل��م ينه امل�ب�ع��وث األم�ي��رك��ي خالل
زي��ارت��ه ال��ى ال�خ��رط��وم نهاية األس �ب��وع ما
جاء من اجله.
ف ��ي ال ��وق ��ت ن �ف �س��ه ،ش ��ن وزي� ��ر ال�خ��ارج�ي��ة
السوداني علي كرتي ،هجومًا عنيفًا على
ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ،وق� ��ال ق�ب�ي��ل م�غ��ادرت��ه
ال �خ��رط��وم إل ��ى ن �ي��وي��ورك ل �ل �م �ش��ارك��ة في
اجتماعات الجمعية العامة لألمم املتحدة،
إن ب�ل�اده ت��رف��ض أي وس��اط��ة أميركية في
قضية أبيي.
واع �ت �ب��ر ك��رت��ي ي� ��وم ال �س �ب��ت امل ��اض ��ي ،أن
«أم�ي��رك��ا غير مؤهلة للحديث ع��ن قضايا
ً
ال�س��ودان الداخلية» ،قائال إن ال�س��ودان لن
ي�ق�ب��ل ب ��أي ح��دي��ث ف��ي ه ��ذه امل��وض��وع��ات،
«وه��ذه قضايا ال تهم أميركا وال غيرها،
أب �ي��ي ه��ي ال�ق�ض�ي��ة ال��وح �ي��دة ال �ت��ي تبقت
ألم �ي��رك��ا إلف� �س ��اد ال �ع�ل�اق��ة ب�ي�ن ال� �س ��ودان

وال � �ج � �ن ��وب ،ل ��ن ي� �ك ��ون مل �ب �ع��وث ال��رئ �ي��س
األميركي دور في قضية أبيي».
وك��ان��ت ال �ح �ك��وم��ة ال �س��ودان �ي��ة ق��د أب�ل�غ��ت
امل �ب �ع��وث األم �ي��رك��ي ال �ج��دي��د رف �ض �ه��ا أي
خطوة «تهدف إلى إجراء استفتاء من طرف
واحد لتحديد تبعية منطقة أبيي ،املتنازع
عليها بني السودان وجنوب السودان».
وق� � ��ال م � �س� ��ؤول م �ل ��ف أب� �ي ��ي ف� ��ي ح �ك��وم��ة
ال�س��ودان ،الخير الفهيم ،عقب لقائه بوث،
إن أي استفتاء م��ن ط��رف واح ��د ف��ي أبيي
سيعرقل العالقات بني البلدين.
لكن ب��وث أك��د ف��ي تصريح صحافي أدل��ى
ب��ه ب�ع��د ل�ق��ائ��ه ال�ف�ه�ي��م «أب� ��دأ ال �ي��وم أول��ى
مهماتي كمبعوث للرئيس ب��اراك أوباما
إل ��ى ال �س��ودان وال �ج �ن��وب ،ب��ال�ت�ع��رف على
وجهة نظر مجتمع املسيرية باعتبار أن
أبيي تقع في منطقة وسطى بني السودان
وال� �ج� �ن ��وب ،وه� ��ي م ��ن ال �ق �ض��اي��ا ال�ع��ال�ق��ة
ب�ين ال��دول�ت�ين» .وك��ان م��ن املفترض إج��راء
استفتاء ف��ي أب�ي��ي ي�ق��رر م��ن خ�لال��ه سكان
ه��ذه املنطقة تبعيتهم ألي م��ن ال��دول�ت�ين،
ليكون متزامنًا مع استفتاء دول��ة جنوب
ال �س��ودان ال ��ذي أج ��ري ف��ي ك��ان��ون ال�ث��ان��ي
 ،2011ل�ك��ن اس�ت�ف�ت��اء أب �ي��ي ت��أج��ل بسبب
خ�ل��اف� ��ات ال� ��دول � �ت �ي�ن ح� � ��ول م� ��ن ي� �ح ��ق ل��ه
التصويت في االستفتاء بني قبائل دينكا
ن �ك��وك (ك� �ب ��رى ق �ب��ائ��ل ج �ن��وب ال� �س ��ودان)
وقبيلة امل�س�ي��ري��ة ال�ع��رب�ي��ة ال��رع��وي��ة التي
تقضي جزءًا من العام في أبيي.
األخبار ،رويترز)
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موريتانيا

ويعتقل إسالميني

ويتابع س��اخ�رًا« :مفيش غير مرسي اللي
حقيته يروح سوريا علشان يموت هناك».
إل��ى ذل��ك ،دخ��ل الجيش امل�ص��ري ال��ى بلدة
دلجا في وسط مصر ،التي يسيطر عليها
م�ن��ذ ش�ه��ر أن �ص��ار ال��رئ �ي��س امل� �ع ��زول ،وت��م
ت��وق �ي��ف  56ش�خ�ص��ًا ع �ل��ى األق � ��ل ،اع �ت��دوا
على املسيحيني والكنائس هناك ،بحسب
مصادر أمنية.

املعارضة تشارك في االنتخابات رغم انقسامها
نواكشوط ـــ المختار ولد محمد
بات بعض أقطاب املعارضة املوريتانية
ال �ي��وم ي �ب��ذل��ون ج �ه��ودًا م�ض�ن�ي��ة إلق �ن��اع
بعض رفاقهم بالعدول عن قرار مقاطعة
االنتخابات التشريعية والبلدية في 23
تشرين الثاني املقبل ،بينما أصبح مكتب
رئيس الوزراء موالي ولد محمد ،محجة
ل�ب�ع��ض زع��ام��ات امل �ع��ارض��ة ال �ت��ي أج��رت
معه عدة لقاءات خالل هذا األسبوع.
وف�ي�م��ا ال ي ��زال ال��زع �ي��م امل �ع ��ارض أح�م��د
ول��د داداه ،وفصيل واح��د منها يرفض
امل� � �ش � ��ارك � ��ة ،ت �س �ي ��ر ت �س �ع ��ة م � ��ن أح� � ��زاب
املعارضة األح��د عشر ف��ي طريقها نحو
املشاركة.
في هذا الوقت ،أبلغت مصادر معارضة
«األخ �ب��ار» ،أن امل �ش��اورات ال�ت��ي تجريها
امل � �ع ��ارض ��ة م� ��ع امل � � � ��واالة أخ � � ��ذت م ��أخ �ذًا
إيجابيًا ،وأن األمور في طريقها ملشاركة
واسعة في هذه االستحقاقات.
وكشف املصدر لـ«األخبار» أن الحكومة
ق � ��ررت ت �ق��دي��م ت � �ن ��ازالت م �ه �م��ة م ��ن أج��ل
مشاركة ك��اف��ة األح ��زاب ف��ي االنتخابات،
وقبلت بتشكيل مرصد للمراقبة وإنشاء
ل �ج �ن��ة ب��رمل��ان �ي��ة ل �ل �ت��دق �ي��ق ف ��ي ع�م�ل�ي��ات
اإلح� � �ص � ��اء وال �ت �س �ج �ي��ل ع� �ل ��ى ال� �ل ��وائ ��ح
االنتخابية ،وفتح حوار مستمر لتنظيم
عمليات االقتراع في أجواء ترضى عنها
كل األطراف.
وبحسب املصدر نفسه ،ال ي��زال مطلبان
ل�ل�م�ع��ارض��ة ق �ي��د ال �ب �ح��ث ،ه �م��ا :تشكيل
حكومة ائتالف وتأجيل االنتخابات.
وكانت املعارضة املوريتانية قد توعدت
ال �س �ل �ط��ات ب��إف �ش��ال االن �ت �خ��اب��ات م ��ا لم
ُ َّ
ت�ش��ك��ل ح�ك��وم��ة ائ �ت�لاف ت��واف�ق�ي��ة تشرف
على تنظيم االنتخابات.
غبر أن رئيس حزب «اتحاد قوى التقدم
اليساري» املعارض ،محمد ولد مولود،
ق ��ال إن أح� ��زاب امل �ع��ارض��ة س�ت�ع�م��ل بكل
ج �ه��وده��ا إلف �ش ��ال االن �ت �خ��اب��ات امل�ق�ب�ل��ة
ب ��ال� �ط ��رق ال �س �ل �م �ي ��ة ،م �ض �ي �ف��ًا أن ه ��ذه
االنتخابات ُي َع ّد لها من طرف واحد وال
صدقية لها باملطلق.
غ�ي��ر أن ال �ق �ي��ادي ال �ي �س��اري ،ال ��ذي ط��امل��ا
ت�غ�ن��ى ب�ت�م��اس��ك امل �ع��ارض��ة ،ي�ج��د ال�ي��وم
ّ
تصدع هو األبرز منذ خمس
نفسه أمام
س�ن��وات .ف��ي ه��ذه األث�ن��اء ،ي��رى مراقبون

في نواكشوط أن قرار اللجنة املوريتانية
املستقلة لالنتخابات تأجيل االنتخابات
التشريعية والبلدية املقبلة إل��ى الثالث
والعشرين م��ن تشرين الثاني ق��د أسهم
في حلحلة األمور التي كانت ستقود إلى
الصدام.
وك � � ��ان زع� �ي ��م امل � �ع ��ارض ��ة م� �س� �ع ��ود ول ��د
بلخير ،قد أدى دورًا أساسيًا في تقريب
ال ��رؤى ،وخصوصًا أن��ه يتمتع بعالقات
ت��اري�خ�ي��ة م��ع زع ��ام ��ات امل �ع��ارض��ة تمتد
ألكثر من ثالثة عقود ،فيما يقيم عالقات
متينة مع الرئيس الحالي ال��ذي تحالف
مع مواليه لبعض الوقت.

يجري الحديث عن دور
خارجي ،وال سيما قطري
لحث المعارضة على
المشاركة

وي �ت �ح��دث م �ح �ل �ل��ون ع ��ن وج � ��ود أط ��راف
خ ��ارج� �ي ��ة ت �ع �م��ل ع �ل ��ى دف � ��ع امل �ع ��ارض ��ة
ل�ل�م�ش��ارك��ة ،ب�ي�ن�م��ا ي �ج��ري ال �ح��دي��ث عن
ّ
دور ق�ط��ري ،وال سيما أن رئ�ي��س «ح��زب
تواصل» اإلسالمي املعارض جميل ولد
منصور ه��و م��ن يقود ال�ي��وم االت�ص��االت
مع الحكومة.
وح �م��ل ول ��د م �ن �ص��ور ث �ل�اث رس ��ائ ��ل من
الحكومة لزعامات املعارضة ،بل وداف��ع
ب� �ش ��دة خ �ل��ال اج� �ت� �م ��اع امل� �ع ��ارض ��ة ق�ب��ل
يومني عن قرار املشاركة.
وم��ن امل�ف��ارق��ات ،أن ول��د منصور ه��و من
كان ينادي برحيل النظام ويعمل جاهدًا
مع رفاقه في ركوب موجة الربيع العربي.
غ �ي��ر أن م��ا ح ��دث ف��ي م �ص��ر وم ��ا تسير
ن �ح ��وه ت ��ون ��س ال � �ي� ��وم ،ب� ��دد م ��ن أط �م��اع
ال� �ت� �ح ��ال ��ف ال � �ق � �ط ��ري ـ � �ـ اإلس �ل ��ام� � ��ي ،وال
سيما أن موريتانيا ،التي شهدت أكبر
ت� �ظ ��اه ��رة ل�ل�إس�ل�ام� �ي�ي�ن ،ت� ��داع� ��ى إل �ي �ه��ا

مرشدو «اإلخوان» عبر العالم للمشاركة
ف ��ي م��ؤت �م��ر أن �ع �ش��ت م ��ن خ�ل�ال��ه اإلم� ��ارة
النفطية فنادق موريتانية كانت مقبلة
على اإلفالس ،وعززت من خالله نفوذها
وس ��ط امل �ع��ارض��ة امل��وري �ت��ان �ي��ة ردًا على
أزمتها مع نواكشوط التي ط��ردت العام
امل ��اض ��ي أم �ي��ر ق �ط��ر ح �م��د ب ��ن خ�ل�ي�ف��ة آل
ثاني ،من دون وداع رسمي خ�لال زي��ارة
لم تدم أكثر من ساعات.
إل��ى ه ��ذا ،ي��أخ��ذ امل ��ال ال�س�ي��اس��ي وش��راء
ال��ذم��م ف��ي املحافظات ال��زراع�ي��ة الرعوية
دور األس��د في االنتخابات املوريتانية،
ب�ي�ن�م��ا ُي�ل�اح��ظ أن ت��وظ�ي��ف امل ��ال ل�ش��راء
األص � ��وات أخ ��ذ ي�ت�ق�ل��ص ف��ي ن��واك �ش��وط
ّ
وك�ب��ري��ات امل ��دن .إال أن ه��ذه ال�ظ��اه��رة ما
زالت جاثمة على صدور املوريتانيني في
القرى واألرياف.
وفي محافظة العصابة شرقي العاصمة
ن ��واك� �ش ��وط ،ت �ف �ي��د ال �ت �ق��اري��ر ب� ��أن ش ��راء
ب �ط��اق��ات ال �ه��وي��ة ب� ��ات م��رب �ح��ًا ب �ع��د أن
وص � ��ل س �ع��ر ال �ب �ط��اق��ة م ��ا ي � �ع ��ادل امل �ئ��ة
دوالر ،وتتم ه��ذه املسلكيات على م��رأى
ومسمع من السلطات التي تغمض العني
باعتبار أن ج��ل م��ن ي�ق��وم ب�ه��ذه األع�م��ال
هم موالون للسلطات .وتطالب الهيئات
الحقوقية ب�م��راج�ع��ة انتقائية ال�ق��وان�ين
املنظمة لالنتخابات ،وضبط حركة املال
ال �س �ي��اس��ي ،وت�ط�ب�ي��ق ال �ق��وان�ين لحماية
ُال �ن��اخ��ب م ��ن أن ي �ك��ون ض�ح�ي��ة لعملية
أ ِع ّدت في األصل لخدمته ،في إشارة إلى
اس �ت �ش��راء ظ��اه��رة ش� ��راء ال��ذم��م م��ن قبل
بعض املترشحني خالل االنتخابات.
وف � ��ي م� ��ا ي �ت �ع �ل��ق ب � ��ال � ��دور ال �ق �ب �ل��ي ف��ي
ال�ت�ص��وي��ت ،اس�ت��رج�ع��ت ال�ق�ب�ي�ل��ة دوره ��ا
ً
ّ
كامال؛ إذ إن القبائل املوريتانية حاضرة
ب �ق ��وة ف ��ي االن� �ت� �خ ��اب ��ات ،وي �ت �ج �ل��ى ذل��ك
م ��ن خ �ل��ال امل� �ك ��ان ��ة ال� �ت ��ي ت �ح �ت �ل �ه��ا ل��دى
السياسيني.
وف �ي �م��ا ي �س �ع��ى ال �ك �ث �ي��رون إل� ��ى ت�غ�ي�ي��ب
دور ال�ع�ش��ائ��ر وي �ن��ادون ب��ال�ق�ض��اء عليه
ب ��اع � �ت � �ب ��اره م �س �ل �ك��ًا أك� � ��ل ال � ��ده � ��ر ع �ل �ي��ه
وش � ��رب ول� ��م ي �ع��د ي �ت �م��اش م ��ع ال �ع �ص��ر،
إال أن ال�ق�ب�ي�ل��ة ال ت � ��زال ت �ف��رض نفسها
م��ن خ�ل�ال أم ��ور متشعبة ي�خ�ت�ل��ط فيها
االق �ت �ص��ادي ب��ال�س�ي��اس��ي ،وي�ل�ج��أ إليها
الكثيرون باعتبارها مرفقًا عموميًا يقدم
املساعدات في ظل غياب الدولة.

عربيات
دوليات
اليمن :قرب التوصل إلى
حل قضية الجنوب
اقترب مؤتمر الحوار الوطني في
اليمن أمس من اتفاق حول قضية
الجنوب الشائكة يتضمن دستورًا
اتحاديًا ،بحسب مصادر مقربة
من الوفود املشاركة.
واوضحت وثيقة أن اللجنة
الخاصة املكونة من  16شخصًا
مناصفة بني الجنوبيني
والشماليني تقترب من توقيع
ً
ً
اتفاق يتضمن «حال عادال يحفظ
أمن واستقرار اليمن املوحد على
أساس اتحادي وديموقراطي».
وقال املتحدث باسم اللجنة محمد
قحطان لوكالة «فرانس برس»،
«كان من املفترض أن نوقع االتفاق
اليوم(أمس) لكن تم تأجيل ذلك».
وتنص الوثيقة على منح املناطق
صالحيات واسعة ادارية وتنفيذية
وتشريعية واقتصادية .وتلحظ
كذلك أن «استكشاف وادارة املوارد
الطبيعية ،بما فيها العقود والعقود
الفرعية املرتبطة باالستكشاف،
يكون من مسؤولية السلطات
في الوالية املنتجة بالتعاون مع
السلطات في االقليم والسلطة
االتحادية ،وفق ما ينص عليه
قانون اتحادي» .وتؤكد الوثيقة
أنه «خالل املرحلة التأسيسية
التي تسبق االنتقال الكامل إلى
الدولة االتحادية الجديدة ،يتمتع
الشعب في الجنوب بتمثيل نسبته
خمسون في املئة في كافة الهياكل
القيادية في السلطات التنفيذية
والتشريعية والقضائية ...وكذلك
 50في املئة من مجلس النواب».
(أ ف ب)

موقع كروبي االلكتروني يخضع
ّ
األميركية
للعقوبات

العراق

التوقيع على مبادرة السلم االجتماعي الخميس
يوقع القادة العراقيون الخميس
على مبادرة السلم االجتماعي التي
اطلقها نائب رئيس الجمهورية
خضير الخزاعي الهادفة إلى ايجاد
مخارج لألزمة السياسي في البالد

أع �ل��ن ن��ائ��ب رئ �ي��س ال�ج�م�ه��وري��ة خضير
ال�خ��زاع��ي ،أم��س ،ع��ن ات�ف��اق جميع الكتل
ال �س �ي��اس �ي��ة ع �ل��ى ن� �ق ��اط م � �ب� ��ادرة ال�س�ل��م
االج �ت �م ��اع ��ي ،م �ب �ي �ن��ًا أن ال �ن �ق��اط م�ل��زم��ة
للجميع ب�ع��د ت��وق�ي��ع ق ��ادة ال�ك�ت��ل عليها
ب��وث �ي �ق��ة ال � �ش ��رف ف ��ي امل ��ؤت� �م ��ر ال��وط �ن��ي
امل��زم��ع ع �ق��ده ال�خ�م�ي��س امل �ق �ب��ل .وأض ��اف
الخزاعي ،في مؤتمر صحافي ،أن «املؤتمر
سيعقد الخميس املقبل وسيحضره كبار
مسؤولي ال��دول��ة ومثقفون وعلماء دين
ً
ف�ض�لا ع��ن جميع االط � ��راف ال�س�ي��اس�ي��ة»،

قتل  26شخصًا في انفجارات استهدفت بغداد أمس (احمد الربيعي ـ أ ف ب)

مشيرًا إلى أن «مسيرة هذا املؤتمر بدأت
بحوارات مع القيادات السياسية للبحث
ع��ن ح�ل��ول ل�لازم��ة امل�س�ت�ع�ص�ي��ة» .وأش��ار
إل� ��ى أن «ال �ك �ت��ل ال �س �ي��اس �ي��ة ال �ت ��ي اب ��دت
رغبتها بالحوار اتخذت من مبادرة السلم
االج�ت�م��اع��ي ب��داي��ة ج��دي��دة ل�ب�ن��اء ال�ع��راق
وان �ه ��اء ال �خ�ل�اف��ات» ،م��ؤك �دًا أن «ال �ب��داي��ة
الجديدة التي اتفقت عليها الكتل ستبنى
ع�ل��ى اس ��اس االخ� ��وة وال �ص��دق واالل �ت��زام
بميثاق ال�ش��رف» .واوض��ح الخزاعي ،ردًا
على س��ؤال حول مدى التزام القادة بهذه
الورقة ،أن «التزامنا بهذه الورقة ستكون
طريقًا جادًا إلنهاء األزمات السياسية وال
سبيل غير ال �ح��وار ل�ل�خ��روج م��ن الوضع
ال��راه��ن» ،واستطرد أن «هناك رؤى كانت
جاهزة واليوم (أمس) اقمنا رؤية مشتركة
ح�ي��ث إن الجميع س��اه��م ف��ي ك�ت��اب��ة ه��ذه
الورقة وباللمسات النهائية».
ولفت إلى أنه سوف يتم توجيه الدعوات
لجميع االط ��راف السياسية وي�ب��ذل جهد
استثنائي للمشاركة الواسعة في املؤتمر،
كاشفًا أن رئيس اقليم كردستان مسعود
البارزاني اعتذر عن الحضور وسيرسل
ممثلني نيابية عنه وسيلقي كلمته روز
نوري شاويش ،كما أشار إلى أن التركمان
سيكونون ممثلني في املؤتمر.
وي�ق��ود نائب رئيس الجمهورية خضير
ال �خ��زاع��ي م �ب��ادرة ل�ت��وق�ي��ع وث�ي�ق��ة ش��رف
والسلم االجتماعي ف��ي ال�ب�لاد ،وه��ي من

ع ��دة ن �ق��اط م�ه�م��ة ف��ي م�ق��دم�ت�ه��ا ال�ح�ف��اظ
على وح ��دة ال�ب�لاد وح��رم��ة ال ��دم العراقي
واعتماد الحوار لحل املشكالت.
من جهة أخ��رى ،داف��ع ائتالف «متحدون»
ب��زع��ام��ة رئ �ي��س م�ج�ل��س ال� �ن ��واب اس��ام��ة
النجيفي ،عن زي��ارة األخير ملجلس عزاء
وال ��دة ق��ائ��د فيلق ال�ق��دس االي��ران��ي قاسم
سليماني اث �ن��اء زي��ارت��ه اي � ��ران ،ووص��ف
موقف منتقدي الزيارة بـ «غير الودي» من
النجيفي.
وك��ان��ت ج�ب�ه��ة ال �ح��وار ال��وط �ن��ي ب��زع��ام��ة
ن��ائ��ب رئ �ي��س ال � ��وزراء ل �ش��ؤون ال�خ��دم��ات
صالح املطلك ،استنكرت في وق��ت سابق
أمس ،زي��ارة النجيفي لقائد فيلق القدس
اإلي� � ��ران� � ��ي ق ��اس ��م س �ل �ي �م ��ان ��ي ،وع��دت �ه��ا
«انتهاكًا» لسيادة ال�ع��راق و«استخفافًا»
ب ��دم ��اء ال �ع��راق �ي�ين ال �ت��ي س��ال��ت ب �ـ«أي ��دي
امليليشيات املرتبطة بفيلق القدس» ،فيما
دعت النجيفي إلى «مواجهة» املتسببني
ً
ب��إراق��ة دم ��اء ال�ع��راق�ي�ين ب ��دال م��ن «ت�ب��ادل
ال��ود معهم» .إل��ى ذل��ك ،أف��اد مصدر أمني
ف��ي محافظة نينوى ش�م��ال ال �ع��راق ،بأن
مدير استخبارات قيادة عمليات نينوى
التابعة للجيش العراقي أصيب بجروح
ف ��ي م �ح��اول��ة اغ �ت �ي��ال ن �ف��ذه��ا ان �ت �ح��اري
أس �ف��رت ك��ذل��ك ع��ن مقتل اث �ن�ين ،أحدهما
االن � �ت � �ح ��اري ن �ف �س��ه ،وأص � �ي ��ب  9ب�ي�ن�ه��م
املسؤول االستخباري.
(األخبار)

أغلقت شركة «جاست هوست»
األميركية الستضافة املواقع على
االنترنت املوقع الخاص بالسياسي
االيراني املعارض مهدي كروبي،
الذي يخضع لالقامة الجبرية في
ً
طهران ،وذلك امتثاال للعقوبات
األميركية املفروضة على
الجمهورية اإلسالمية .وقال
محمد ضياء ،وهو مساعد سابق
لكروبي ،إن شركة «جاست
هوست أغلقت» موقع رئيس
البرملان األسبق على االنترنت في
آب املاضي.
(رويترز)

مفتي السعودية حذر
من تكفير املسلمني
حذر املفتي العام للسعودية عبد
العزيز آل الشيخ من «تكفير
املسلمني واالعتداء على املعاهدين
واملستأمنني في ظل التطورات
الخطيرة في العالم االسالمي».
وندد آل الشيخ في بيان بـ «شبهات
تجيز أو ّ
تهون من اهراق دماء
املسلمني واآلمنني في بلدانهم».
(أ ف ب)
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ً
 12قتيال في مبنى
للبحرية في واشنطن
ح����ادث����ة اط���ل���اق ن�����ار ج����دي����دة ف����ي م��ق��ر
ع��س��ك��ري ف��ي ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ت��ؤرق
واشنطن وتعيد السجال حول أسباب
ال���ظ���اه���رة ال���ت���ي ت�����زداد وت��ي��رت��ه��ا ي��وم��ًا
بعد يوم .أكثر من  10قتلى سقطوا في
هجوم مسلح على مبنى تابع للبحرية
األميركية ،بقيت أسبابه مجهولة حتى
وقت متأخر من مساء أمس.
وق��ال رئيس بلدية العاصمة ،فنسنت
غ�������راي ،ف����ي م���ؤت���م���ر ص���ح���اف���ي ،إن 12
ش��خ��ص��ًا ع��ل��ى األق�����ل ق��ت��ل��وا ف���ي اط�ل�اق
النار.
وأعلنت املتحدثة باسم شرطة املدينة،
ك��اي��ث��ي الن��ي��ي��ر ،م��ق��ت��ل ش��خ��ص يشتبه
في أن��ه القاتل ،الفتة ال��ى أن «مسلحني
آخ���ري���ن اث���ن�ي�ن» ق���د ي���ك���ون���ان ض��ال��ع�ين
ف��ي اط�لاق ال��ن��ار .وق��ال��ت النيير« :ربما
لدينا شخصان آخ���ران أطلقا ال��ن��ار لم
ُي َّ
حدد مكانهما حتى اآلن» ،مشيرة إلى
أن ه��ذا األم��ر يثير «قلقًا كبيرًا لدينا».
وأض��اف��ت أن أح��د الرجلني الفارين هو
أب��ي��ض ي��رت��دي زي���ًا بنيًا وق��ب��ع��ة ،وك��ان
م���زودًا سالحًا وش��وه��د للمرة األخيرة
ع��ن��د ال��س��اع��ة  .8,58وت��اب��ع��ت أن اآلخ��ر
رجل أسود في الخمسينيات من عمره،
ً
ك���ان م����زودًا «س�لاح��ًا ط��وي�لا» وي��رت��دي
زي���ًا أخ���ض���ر .وأك�����دت أن���ه «ل��ي��س لدينا
أي معلومة تتيح لنا ال��ق��ول إن هذين
الشخصني هما عسكريان».
وكان مسؤولون عسكريون أميركيون
ق���ال���وا إن ش��خ��ص��ًا ل���م ت���ع���رف ه��وي��ت��ه،
أط��ل��ق ال��ن��ار ث�لاث م���رات على األق���ل في
اح���د م��ب��ان��ي ال���ح���رم ح��ي��ث ي��ع��م��ل نحو
ثالثة آالف موظف في البحرية.
وذك�����رت ص��ح��ي��ف��ة «واش��ن��ط��ن ب��وس��ت»
ً
ن��ق�لا ع��ن م��ص��ادر ف��ي ال��ش��رط��ة إن ع��دد
امل��ه��اج��م�ين ب��ل��غ ث�لاث��ة ،بينهم شخص

ك����ان ي���رت���دي زي����ًا ع��س��ك��ري��ًا .ك���ذل���ك أك��د
مسؤول في البحرية األميركية لوكالة
«روي����ت����رز» أن����ه رب���م���ا ك����ان ه���ن���اك أك��ث��ر
م���ن م��ه��اج��م واح����د ف���ي ال���ح���ادث ،وك���ان
مسؤول في ُ البحرية قد كشف في وقت
س��اب��ق أن���ه أل��ق��ي ال��ق��ب��ض ع��ل��ى مهاجم
واحد.
وإث����ر ال��ح��اث ط���وق ال��ح��ي ال���واق���ع على
ض��ف��اف ن��ه��ر ان��اك��وس��ت��ا ب��ج��ن��وب ش��رق
العاصمة ال��ف��درال��ي��ة ،وت��م��رك��ز عناصر
من الشرطة والجيش عند كل مفترق.
يذكر أن موقع نيفي يارد في واشنطن
يضم املقر العام لقائد االنظمة البحرية
ف��ي س�لاح البحرية االم��ي��رك��ي��ة ،املكلف
ت��ص��م��ي��م وب���ن���اء ال��س��ف��ن وال���غ���واص���ات
االم���ي���رك���ي���ة ،وي���ض���م م��ق��ر س��ك��ن رئ��ي��س
ارك�������ان ال���ب���ح���ري���ة االم���ي���رك���ي���ة االم����ي����رال
جوناثان غرينيرت.
وف������ور وق������وع ال�����ح�����ادث ،ارس������ل م��ك��ت��ب
التحقيقات الفدرالي «أف بي آي» فريقًا
للتدخل إل��ى امل��وق��ع ال���ذي حلقت فوقه
م��روح��ي��ات ،بينما اق��ت��ح��م ع��ن��اص��ر من
ال��ش��رط��ة امل��ب��ن��ى  197ح��ي��ث ي��ع��ت��ق��د أن
مطلق النار تحصن في احدى قاعاته.
وأك�����دت ال��ب��ح��ري��ة ال��ت��ي ام����رت موظفي
املوقع باالحتماء في «ملجأ في املكان»،
«أن اجهزة االغاثة في املكان».
م��ن ج��ه��ت��ه ،ذك���ر م��س��ؤول ف��ي ال��رئ��اس��ة
االميركية أن مستشارين ف��ي مكافحة
االره���������اب واالم��������ن ال����داخ����ل����ي ي��ق��وم��ون
ب���إط�ل�اع ال���رئ���ي���س ب������اراك اوب����ام����ا على
ت��ط��ور ال��وض��ع بحسب ال��ظ��روف .فيما
توقفت حركة اقالع الطائرات تمامًا من
مطار رونالد ريغان الواقع على مسافة
بضعة كيلومترات من موقع البحرية
بسبب الحادث.
(أ ف ب ،رويترز)

إسرائيل

تل ابيب تخشى تقاربا
أميركيا مع أيران
محمد بدير
أع��������������رب ن�������ائ�������ب وزي��������������ر ال�����خ�����ارج�����ي�����ة
اإلس���رائ���ي���ل���ي ،زئ���ي���ف أل���ك�ي�ن ،ع���ن قلقه
حيال األجواء التصالحية التي تسود
ب�ي�ن إي�����ران وال����والي����ات امل��ت��ح��دة .وق���ال
أل���ك�ي�ن ف����ي ت���ص���ري���ح ن��ق��ل��ه ع���ن���ه م��وق��ع
«واال» إن ال��رئ��ي��س اإلي����ران����ي ،ال��ش��ي��خ
ح���س���ن روح������ان������ي ،ه����و «أب�������و أس���ل���وب
ال�����ت�����ف�����اوض وال���ت���خ���ص���ي���ب ف�����ي ن��ف��س
ال��وق��ت» مشيرًا إل��ى أن��ه «ف��ع��ل ذل��ك في
امل��اض��ي ووع���د ب���أن ي��ع��اود ذل���ك خ�لال
حملته االنتخابية».
وك�����ان�����ت ط�����ه�����ران أع����ل����ن����ت األح���������د ع��ن
رغ��ب��ت��ه��ا ب��اس��ت��ئ��ن��اف امل���ف���اوض���ات مع
الغرب بشأن برنامجها النووي ،فيما
ك��ش��ف ال��رئ��ي��س األم��ي��رك��ي ع��ن تراسله
مع الرئيس اإليراني شخصيا مؤخرا.
كما أعلنت وزارتا الخارجية اإليرانية
وال���ب���ري���ط���ان���ي���ة ع�����ن إج���������راء ل����ق����اء ب�ين
وزي��ري خارجية البلدين على هامش
ال���دورة السنوية ل�لأم��م املتحدة خالل
أسبوعني .وتخشى إسرائيل ،بحسب
امل�����وق�����ع اإلس�����رائ�����ي�����ل�����ي ،م�����ن أن ي���ك���ون
ال��ه��دف اإلي��ران��ي م��ن وراء تقاربها مع
الغرب شراء الوقت فيما تمضي قدما
ف����ي ت��خ��ص��ي��ب ال���ي���وران���ي���وم وت��ط��وي��ر
برنامجها النووي.
وق��ال��ت م��ص��ادر ف��ي وزارة ال��خ��ارج��ي��ة
اإلسرائيلية ل��ـ«واال» إن فرضية العمل
اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة ه���ي أن امل����ؤش����رات ال��ت��ي
الح���ت م��ؤخ��را ب��ش��أن ان��ب��ع��اث ال��ح��رارة
ف�����ي ال�����ع��ل��اق�����ات ب��ي��ن إي����������ران وال�����غ�����رب
ه���ي «ف���ق���ط ب���داي���ة ال���ط���ري���ق» ل��ت��س��وي��ة
األم���������ور ب��ي��ن ال���ج���ان���ب�ي�ن واس���ت���ئ���ن���اف

القناة الدبلوماسية .واعتبر مسؤول
إسرائيلي رفيع أن «إسرائيل ال تعارض
ب����ال����ض����رورة ال���ج���ه���ود ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة
مقابل إي��ران ،إال أننا بالتأكيد نخشى
من الكالم العبثي الذي تواصل طهران
بموازاته العمل في منشآتها النووية.
لقد حصل هذا في املاضي وقد يحصل
مرة أخرى اآلن».
ورأى امل����س����ؤول ن��ف��س��ه أن «ال���ح���ل في
س��وري��ا حاليا يثبت على م��ا يبدو أن
الدبلوماسية تؤدي إلى إنجازات ،لكن
م��ن املهم أن نذكر أن أح��دا ال يعلم إذا
ما كان االتفاق بشأن سوريا سينجح.
ف���م���ن امل���ح���ت���م���ل أن ي���ن���ش���أ وض������ع ف��ي
سوريا وإيران تتيح فيه الدبلوماسية
ل�لأن��ظ��م��ة ه���ن���اك االح���ت���ف���اظ وت��ط��وي��ر
أسلحة غير تقليدية».
وك��������ان وزي��������ر ال����ط����اق����ة اإلس���رائ���ي���ل���ي���ة،
سيلفان شالوم ،قد حذر من إمكان أن
تستنتج إي�����ران م���ن االت���ف���اق ال��روس��ي
األم���ي���رك���ي ح����ول األس��ل��ح��ة ال��ك��م��ي��ائ��ي��ة
السورية أنها محصنة ضد أي هجوم.
وق������ال ش����ال����وم خ��ل��ال اج���ت���م���اع ح��زب��ي
«اإلي��ران��ي��ون ي���رون الصعوبة الكبيرة
ال���ت���ي اع���ت���رض���ت ال���ع���ال���م ل��ل��ع��م��ل ض��د
س��وري��ا ،وه��ي دول��ة صغيرة وضعيفة
ن��س��ب��ي��ا .واآلن ه���م ب��ال��ت��أك��ي��د ي��ق��ول��ون
ألنفسهم :ف��ي وض��ع ك��ه��ذا ،م��ن سيقرر
العمل ض��دن��ا ،نحن ال��دول��ة اإلقليمية
العظمى التي تطور سالحًا ن��ووي��ا؟».
وح�������ذر ال�����وزي�����ر اإلس����رائ����ي����ل����ي م�����ن أن
«التهديدات ض��د إي���ران تبدو ف��ارغ��ة»،
ل���ك���ن���ه اس�����ت�����درك ق����ائ��ل�ا إن «ال�����والي�����ات
امل����ت����ح����دة س���ت���ق���ف دائ�����م�����ا إل������ى ج���ان���ب
إسرائيل».

عربيات
دوليات
باكستان :شريف يزور تركيا

وصل رئيس الوزراء الباكستاني،
نواز شريف (الصورة) ،أمس
إلى العاصمة التركية ،أنقرة ،في
مستهل زيارة رسمية ،تستمر
لثالثة أيام ،يلتقي خاللها نظيره
التركي ،رجب طيب أردوغان،
ورئيس الجمهورية ،عبد الله غول،
وكبار املسؤولني األتراك.
وكان في استقبال شريف في
مطار «أسن بوغا» في أنقرة ،وزير
البيئة والتطوير العمراني ،أردوغان
بيرقدار ،ونائب والي أنقرة،
محمد علي أولوطاش ،وعدد من
الدبلوماسيني من البلدين.
(األناضول)

بريطانيا :إلعادة النظر في حظر
ارتداء النقاب

في
املكتبات

خط
أحمر

رق����دت ع��ل��ى رج����اء ال��ق��ي��ام��ة امل��ج��ي��دة ي��وم
األح��د  15أي��ل��ول ّ 2013
متممة واجباتها
الدينية املأسوف عليها املرحومة
جوزفني عبدو الكالسي
زوجها :غانم قزحيا أبي غانم
أوالده��ا :سليمان ،ادوار ،قزحيا ،جوزف،
دافيد وعائالتهم
أش�����ق�����اؤه�����ا :ي�����وس�����ف ،ب�����ط�����رس ،ش���اه�ي�ن
وعائالتهم
تقبل التعازي يومي الثالثاء واألرب��ع��اء
 17و 18ال���ج���اري ف���ي م��ن��زل��ه��ا ف���ي وط��ى
الجوز _ حي مار يوسف.

يوكيا أمانو مديرًا عامًا
لوكالة الطاقة الذرية مجددًا

رئيس الوزراء األوسترالي
كشف عن حكومته
كشف رئيس الوزراء األوسترالي
الجديد طوني أبوت عن تشكيلة
الحكومة التي ستؤدي اليمني
الدستورية غدًا .وأكد أبوت أن
«هذه الحكومة هي أكثر الحكومات
خبرة في تاريخ االئتالف» ،مشددًا
على أن «التشكيلة الجديدة املؤلفة
من  20وزيرًا ستجلب مزيدًا من
االستقرار».
(أ ف ب)

ّبسم الله ّالرحمن الرحيم
إنا لله وإنا إليه راجعون
(صدق الله العظيم)
ب��م��زي��د م��ن التسليم وال���رض���ى ب��أم��ر الله
ننعى إليكم فقيدتنا الغالية املرحومة
نجاح محمود نعمة
(أم خلدون)
حرم املرحوم بهيج رستم خالد
أوالدها :االختصاصي خلدون ،الدكتورة
خلود ،الدكتور ربيع ،زينة ،االختصاصي
حكم واالختصاصي مروان
شقيقاها :نزار وياسر نعمة
ش���ق���ي���ق���ات���ه���ا :ع����ص����م����اء ،ع������ن������وان ،وف������اء
واملرحومة يسار
ص�����ه�����راه�����ا :ال�����دك�����ت�����ور ع����ل����ي أب�������و خ��ل��ي��ل
والدكتور سعيد أبو علي (وزير الداخلية
في الحكومة الفلسطينية)
تقبل التعازي للرجال والنساء في منزل
الفقيدة الكائن في الحوش مفرق النادي
_ بناية صابرينا _ الطابق الثاني _ ملدة
ثالثة أيام.
ي���ص���ادف األس���ب���وع ي���وم ال��ج��م��ع��ة ال��واق��ع
ف��ي��ه  20أي���ل���ول  2013ف���ي ص����ور ال��س��اع��ة
الحادية عشرة صباحًا فيقام عن روحها
ال��ط��اه��رة م��ج��ل��س ع����زاء ح��س��ي��ن��ي وتتلى
آيات من القرآن الكريم للرجال :في نادي
اإلمام الصادق (ع) وللنساء :في حسينية
الزهراء (ع).
ل���ل���ف���ق���ي���دة ال����رح����م����ة ول����ك����م ع���ظ���ي���م األج�����ر
والثواب.
اآلس��ف��ون :آل نعمة وآل خالد وآل بالغي
وآل أب��و خليل وآل أب��و علي وآل عيسى
وآل طعمة وعموم أهالي مدينة صور.
زوجة الفقيد تريز خليل الخراط
ولده سالم
اب���ن���ت���اه راوي��������ة زوج�������ة ف�������ادي م��ج��اع��ص
وعائلتهما
نسرين زوجة ميشال ساسني وعائلتهما
ش��ق��ي��ق��ه ج���ان ي��وس��ف خ��ي��ر ال��ل��ه وأوالده
وعائالتهم
وأنسباؤهم ينعون فقيدهم املرحوم
املربي األستاذ
جوزف يوسف خير الله
تقبل ال��ت��ع��ازي ال��ي��وم ال��ث�لاث��اء  17أي��ل��ول
 2013ف���ي ص���ال���ون ك��ن��ي��س��ة م����ار ي��وس��ف
ال��ح��ك��م��ة _ األش��رف��ي��ة اب���ت ً
���داء م��ن ال��س��اع��ة
الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة
ً
مساء.
السادسة

دعا وزير الدولة البريطاني
للشؤون الداخلية جيريمي براون،
حكومة بالده إلى «النظر في
حظر ارتداء النساء املسلمات
النقاب في األماكن العامة ،مثل
املدارس والجامعات» .وأضاف
براون لصحيفة «ديلي تليغراف»
«قد تكون هناك حاجة إلى
اتخاذ إجراءات لحماية حرية
االختيار للبنات املسلمات الالتي
ال يستطعن أن يقررن ما إذا كن
يرغنب في ارتداء النقاب بسبب
صغر سنهن» ،داعيًا إلى «إطالق
نقاش وطني حول دور الدولة في
وقف فرض ارتداء النقاب على
الفتيات ،بسبب الجدل بأن مثل
هذه تمثل تقييدًا للحريات» ،معتبرًا
أن «هذا املوضوع جيد للنقاش
الوطني ألن الناس الليبراليني
سيضعون أفكارًا تنافسية لحماية
حرية االختيار وتعزيزها».
(األخبار)

أقر املؤتمر العام للوكالة الدولية
للطاقة الذرية تعيني يوكيا أمانو
مديرًا عامًا للوكالة لوالية ثانية
بعدما رشحه مجلس حكماء
الوكالة .يذكر أن أمانو ُع نّي مديرًا
عامًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية
ألول مرة في عام .2009
(األخبار)

◄ وفيات ►

◄ مبوب ►

مقاالت

جوزف
سماحة
في
األخبار

مطلوب
مطلوب ملصنع زجاج في جمهورية مصر
العربية ـ ـ ـ القاهرة ـ ـ مدير محاسبة ومدير
شؤون موظفني لديهما خبرة من  5إلى 7
سنوات باإلضافة الى مدير information
 technologyللمراجعة
sglico2@sglico.com

مفقود
ف���ق���د ج������واز س���ف���ر ب���اس���م إل����ي����ان أن���ط���وان
ح��وي��ش لبنانية الجنسية ال��رج��اء ممن
يجده االتصال على الرقم
70/986909

إعالنات 27

الثالثاء  17أيلول  2013العدد 2106

مبوب
◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء
اس� �ت ��دراج ع� ��روض ل� ��زوم إن �ش��اء محطة
ض��خ ف�ي��ول أوي��ل للصهاريج ف��ي معمل
الذوق.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال �ع��روض امل��ذك��ور أع�ل�اه ال�ح�ص��ول على
ن�س�خ��ة م��ن دف �ت��ر ال �ش��روط م��ن مصلحة
الديوان ـــ أمانة السر ـــ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـــ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /100.000/ل.ل.
ت�س�ل��م ال� �ع ��روض ب��ال �ي��د إل ��ى أم ��ان ��ة سر
ك�ه��رب��اء ل�ب�ن��ان ـ�ـ�ـ ط��ري��ق ال�ن�ه��ر ـ�ـ�ـ الطابق
« »12ـــ املبنى املركزي.
علمًا أن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة ال��واق��ع فيه 2013/10/11
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة .11.00
بيروت في 2013/9/12
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس ملحم خطار
التكليف 1695
إعالن بيع باملعاملة 2011/861
م �ح �ك �م��ة ت �ن �ف �ي��ذ ع� �ق ��ود ال � �س � �ي� ��ارات ف��ي
بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
ت�ب��اع ب��امل��زاد العلني ن�ه��ار االرب �ع��اء في
 2013/10/2ال�س��اع��ة ال�ث��ان�ي��ة والنصف
ب�ع��د ال�ظ�ه��ر س �ي��ارة امل�ن�ف��ذ ع�ل�ي��ه فخري
امني دل��ول ماركة ب ام ف  325Ciموديل
 2002رق� � � � � � ��م/374794/ج ال�خ�ص��وص�ي��ة
ً
ت�ح�ص�ي�لا ل��دي��ن ط��ال �ب��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذ ش��رك��ة
ك��اب �ي �ت��ال ف �ي �ن��ان��س ك��وم �ب��ان��ي ش.م.ل.
وك�ي�ل�ه��ا امل �ح��ام��ي م� ��ارك ع �س��اف ال�ب��ال��غ
 $/13728/عدا اللواحق واملخمنة بمبلغ
 $/4000/وامل� �ط ��روح ��ة ل �ل �م��رة ال�ث��ان�ي��ة
بسعر  $/2750/أو ما يعادلها بالعملة
ال��وط�ن�ي��ة وإن رس��م امليكانيك ق��د بلغت
حوالي /1.008.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
امل �ح��دد إل ��ى م ��رأب س �ي��ري��اك ف��ي ب�ي��روت
ال�ك��رن�ت�ي�ن��ا م �ص �ح��وب��ًا ب��ال �ث �م��ن ن �ق �دًا أو
شيك مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
اسامة حمية
إعالن بيع باملعاملة 2013/199
م �ح �ك �م��ة ت �ن �ف �ي��ذ ع� �ق ��ود ال � �س � �ي� ��ارات ف��ي
بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
ت�ب��اع ب��امل��زاد العلني ن�ه��ار االرب �ع��اء في
 2013/10/2الساعة ال��واح��دة والنصف
ظ�ه�رًا س�ي��ارة املنفذ عليه اس��ام��ة سامي
فحام ماركة هيونداي  ELANTRAموديل
 2012رق ��م /490347/ج ال�خ�ص��وص�ي��ة
ً
تحصيال لدين طالب التنفيذ بنك عودة
ش.م.ل .وك �ي �ل��ه امل �ح��ام��ي م � ��ارك ع�س��اف
ال� �ب ��ال ��غ  $/22532.64/ع � ��دا ال �ل��واح��ق
واملخمنة بمبلغ  $/13111/واملطروحة
بسعر  $/13000/أو ما يعادلها بالعملة
الوطنية وإن رس��وم امليكانيك قد بلغت
حوالي /1.313.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
املحدد إلى مرأب كريم سالم في بيروت
االش��رف �ي��ة ن��زل��ة ال �ش �ح��روري مصحوبًا
بالثمن نقدًا أو شيك مصرفي و %5رسم
بلدي.
رئيس القلم
اسامة حمية
اعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط�ل��ب ودي ��ع ج��رج��س ش��رو س�ن��د تمليك
بدل ضائع بالعقار  /1579/برج حمود.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون بالتكليف
جورج صايغ
اعالن
من امانة السجل العقاري في املنت
طلب دفيد روبير طراد ملوكلته مارييت
انطون م��وره بصفتها اح��د ورث��ة جميل
جرجي ابراهيم سند تمليك بدل ضائع

ب�ح�ص��ة امل � ��ورث ب��ال �ع �ق��ار  /3853/عني
سعاده.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
ماريا خير
إعالن
دعوى رقم 2013/769
من الغرفة االبتدائية الثانية في الشمال
ال � ��ى امل �س �ت ��دع ��ى ض� ��ده� ��م :غ�ل�ام ��ة م� ��راد
وي��وس��ف وش�ف�ي�ق��ة ح�ن��ا ح�ن��ا م��ن ح��دث
ً
الجبة أصال ومجهولي اإلقامة حاليًا.
ت��دع��وك��م ه��ذه امل�ح�ك�م��ة الس �ت�لام ص��ورة
ال�ح�ك��م ال �ص��ادر ع�ن�ه��ا ب��رق��م 2013/114
بالدعوى املقامة ضدكم من ليلى يوسف
توما والقاضي باعتبار العقار رقم 1267
م��ن منطقة ح ��دث ال�ج�ب��ة ال�ع�ق��اري��ة غير
ق��اب�ل�ين للقسمة عينًا وبيعهما ب��امل��زاد
العلني بواسطة دائرة التنفيذ املختصة
وت��وزي��ع ال�ث�م��ن وال��رس��وم ب�ين ال�ش��رك��اء
ك��ل بنسبة حصته بامللكية وذل��ك خالل
ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا االعالن.
رئيس القلم
انطوان معوض
إعالن
دعوى رقم 2013/876
من الغرفة االبتدائية الثانية في الشمال
الى املستدعى ضده :احمد سالمة حسني
ً
الحاج يوسف من متريت أصال وحاليًا
مجهول محل اإلقامة.
تدعوك هذه املحكمة الستالم االستدعاء
ومربوطاته املرفوع ضدك طوني الياس
ورفيقه بدعوى ازال��ة شيوع في العقار
رق� ��م  1049م �ن �ط �ق��ة م �ت��ري��ت ال �ع �ق��اري��ة،
وذل � ��ك خ �ل��ال م �ه �ل��ة ع �ش��ري��ن ي ��وم ��ًا م��ن
ت ��اري ��خ ن �ش��ر ه � ��ذا االع� �ل ��ان وان ت��أخ��ذ
مقامًا ل��ك بنطاق ه��ذه املحكمة وتبدي
مالحظاتك الخطية على الدعوى خالل
خ�م�س��ة ع�ش��ر ي��وم��ًا م��ن ت��اري��خ التبليغ
واال ف �ك��ل ت�ب�ل�ي��غ ل��ك ت�ع�ل�ي�ق��ًا ع �ل��ى ب��اب
رده ��ة ه ��ذه امل�ح�ك�م��ة ب��اس�ت�ث�ن��اء ال�ح�ك��م
النهائي يعتبر صحيحًا.
رئيس القلم
انطوان معوض
إعالن قضائي
تدعو محكمة االيجارات في صيدا غرفة
الرئيس أي��اد ب��ردان املدعي عليه حسني
ع �ل��ي غ �ن ��دور ال� �ق ��دوم ال ��ى ق �ل��م امل�ح�ك�م��ة
الستالم نسخة عن استحضار الدعوى
امل�ق��دم��ة م��ن محمد حسني ص�لاح الدين
غ�ن��دور بموضوع ب��دل اش�غ��ال وال ��واردة
ب �ت��اري��خ  2012/12/5وامل �س �ج �ل��ة ب��رق��م
 2012/340والجواب خالل عشرين يومًا
من تاريخ النشر واال يصار الى ابالغك
كافة اوراق الدعوى بواسطة اللصق على
لوحة اعالنات املحكمة باستثناء الحكم
النهائي.
رئيس القلم
حسني حمود
اعالن تلزيم
مواد وادوات مخبرية مختلفة لزوم كلية
العلوم ـــــ الفرع الثالث
ت �ج��ري ل�ج�ن��ة امل �ن��اق �ص��ات ف��ي ال�ج��ام�ع��ة
اللبنانية مناقصة ع��ام��ة لتلزيم تقديم
مواد وادوات مخبرية مختلفة لزوم كلية
العلوم ـــــ الفرع الثالث على اساس سعر
يقدمه العارض.
وذلك في مبنى االدارة املركزية للجامعة
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ـ�ـ�ـ�ـ�ـ امل �ب �ن��ى ال��زج��اج��ي م�ق��اب��ل
املتحف الوطني.
ال� �س ��اع ��ة /14ال � ��راب � �ع � ��ة ع� �ش ��رة م� ��ن ي��وم
الثالثاء الواقع فيه  2013/10/8من شهر
تشرين االول سنة .2013
لصالح الجامعة اللبنانية ـــــ كلية العلوم
ـــــ الفرع الثالث
ت� �ق ��دم ال � �ع � ��روض وف � ��ق ن� �ص ��وص دف �ت��ر
ال �ش ��روط ال �خ��اص ال� ��ذي ي�م�ك��ن االط�ل�اع
وال �ح �ص��ول ع�ل�ي��ه ل ��دى ام��ان��ة س��ر كلية
العلوم ـــــ الفرع الثالث
العنوان :طرابلس ـــــ القبة ـــــ شارع الجيش
مبنى اآلباء البيض سابقًا

مكتب السيدة .نهال صهيون أمينة سر
كلية العلوم ـــــ الفرع الثالث
ي� �ج ��ب ان ت � �ص ��ل ال � � �ع� � ��روض وط� �ل� �ب ��ات
االش� � �ت � ��راك ف ��ي امل �ن��اق �ص��ة ال � ��ى ال ��دائ ��رة
االداري� ��ة امل�ش�ت��رك��ة ف��ي رئ��اس��ة الجامعة
قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم
االث �ن�ي�ن ال��واق��ع ف�ي��ه  2013/10/7وذل��ك
اثناء الدوام الرسمي.
بيروت في 10 :أيلول 2013
رئيس الجامعة اللبنانية
عدنان السيد حسني
التكليف 1696
إعالن

(للمرة الثالثة)
اس�ت��دراج ع��روض اسعار لتلزيم اشغال
تأهيل صالة املطعم واالشغال الزخرفية
والتكييف التابعني للمطعم ف��ي مبنى
املدرسة الفندقية ـــــ بئر حسن
في تمام الساعة العاشرة من قبل ظهر
يوم الخميس الواقع فيه ،2013/10/10
ي�ج��ري ال�ص�ن��دوق ال��داخ�ل��ي ف��ي املديرية
العامة للتعليم املهني والتقني استدراج
ع� ��روض اس �ع��ار ل�ت�ل��زي��م اش �غ��ال ت��أه�ي��ل
ص ��ال ��ة امل� �ط� �ع ��م واالش � � �غ� � ��ال ال ��زخ ��رف �ي ��ة
والتكييف التابعني للمطعم ف��ي مبنى
املدرسة الفندقية ـــــ بئر حسن.
ت � �ق� ��دم ال� � �ع � ��روض ال� � ��ى ق� �ل ��م ال� �ص� �ن ��دوق
ال��داخ �ل��ي للتعليم امل�ه�ن��ي وال�ت�ق�ن��ي في
ال��دك��وان��ة وف�ق��ًا لدفتر ال �ش��روط الخاص
املعد لهذه الغاية والذي يمكن الحصول
ع�ل�ي��ه م��ن ق�ل��م ال �ص �ن��دوق ع�ل��ى ان تصل
هذه العروض قبل الساعة الثانية عشرة
م ��ن دوام آخ� ��ر ي� ��وم ع �م��ل ي �س �ب��ق ال �ي��وم
امل �ح��دد الج ��راء االس �ت ��دراج وي��رف��ض كل
عرض يصل بعد هذا التاريخ.
الدكوانة في 11 :أيلول 2013
رئيس مجلس ادارة الصندوق الداخلي
مدير عام التعليم املهني والتقني
احمد دياب
التكليف 1703
اعالن تلزيم
شراء تجهيزات لصيانة أجهزة الكشف
االشعاعي لزوم ادارة الجمارك
بطريقة استدراج عروض
ف� ��ي ت� �م ��ام ال� �س ��اع ��ة ال� �ع ��اش ��رة م� ��ن ي ��وم
الخميس الواقع فيه السادس والعشرون
م��ن ش�ه��ر اي �ل��ول م��ن ال �ع��ام ال�ف�ين وث�لاث��ة
عشر ،تجري مديرية الجمارك العامة في
مركزها الكائن في ساحة رياض الصلح
ـــــ بناية البنك العربي ـــــ الطابق السابع،
دائرة الشؤون املالية ـــــ استدراج عروض
شراء تجهيزات لصيانة أجهزة الكشف
االشعاعي لزوم االدارة.
التأمني املؤقت/1 000 000/ :ل.ل( .مليون
ليرة لبنانية)،
ت� �ق ��دم ال � �ع � ��روض وف � ��ق ن� �ص ��وص دف �ت��ر
ال �ش ��روط ال �خ��اص ال� ��ذي ي�م�ك��ن االط�ل�اع
وال� �ح� �ص ��ول ع �ل �ي��ه م ��ن دائ � � ��رة ال� �ش ��ؤون
املالية ـــــ مديرية الجمارك العامة.
ي �ج��ب ان ت �ص��ل ال� �ع ��روض ال� ��ى ال ��دائ ��رة
امل� ��ذك� ��ورة ق �ب��ل ال �س��اع��ة ال �ث��ان �ي��ة ع�ش��رة
م��ن ي ��وم االرب �ع ��اء ال��واق��ع ف�ي��ه ال�خ��ام��س
وال �ع �ش ��رون م ��ن ش �ه��ر اي �ل ��ول م ��ن ال �ع��ام
الفني وثالثة عشر.
مدير الجمارك العام باالنابة
شفيق مرعي
التكليف 1708
دعوة
إن م�ح�ك�م��ة ص ��ور ال �ش��رع �ي��ة ال�ج�ع�ف��ري��ة
تدعو زينه سمير دهشه للمثول أمامها
نهار الخميس في  2013/10/3بالدعوى
امل � �ق� ��ام� ��ة ع �ل �ي �ه��ا م � ��ن دي� � � ��اب م �ص �ط �ف��ى
ص � �ي� ��دان� ��ي م� � � ��ادة إث� � �ب � ��ات ط �ل ��اق غ��رف��ة
رئيس املحكمة القاضي فضيلة الشيخ
محمد محسن الفقيه وفي حال التخلف
يعتبر قلم هذه املحكمة املرجع الصالح
إلبالغها كافة االوراق الشرعية بما فيها
الحكم القطعي.
رئيس قلم محكمة صور
الشرعية الجعفرية
محمد علي َّ
حمام

إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية ـــــ مديرية املالية العامة ـــــ مديرية الواردات ـــــ دائرة تحصيل بيروت
املكلفني ال��واردة أسماؤهم في ال�ج��دول املرفق للحضور ال��ى مركز ال��دائ��رة الكائن في
بيروت ـــــ شارع بشارة الخوري ـــــ مبنى فيعاني ـــــ الطابق الثاني ،لتبلغ البريد املذكور
تجاه اس��م كل منهم خ�لال مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر ه��ذا االع�ل�ام ،واال يعتبر
ً
التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار اليها أعاله ،علمًا
أنه سيتم نشر هذا االعالم على املوقع اإللكتروني.
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لؤي الحاج شحادة
التكليف 1558

 28رياضة

الثالثاء  17أيلول  2013العدد 2106

الرياضة اللبنانية
تتواصل تحضيرات منتخب لبنان ملباراة الكويت ضمن تصفيات كأس آسيا  ،2015حيث
مباريات الفرق اللبنانية في كأسي النخبة
تابع املدير الفني اإليطالي جوسيبي جيانيني
ّ
والسوبر ،في وقت كانت فيه الجهات املسؤولة تحضر ملشروع ترويجي كبير للمباراة

جيانيني :سباق مع الوقت
قبل مباراة الكويت
ك� � ��ان الع � �ب ��و م �ن �ت �خ��ب ل� �ب� �ن ��ان ل �ك��رة
ال � �ق� ��دم ت� �ح ��ت أن � �ظ� ��ار امل� ��دي� ��ر ال �ف �ن��ي
اإلي� �ط ��ال ��ي ج �ي��وس �ي �ب��ي ج �ي��ان �ي �ن��ي،
خ �ل�ال ال �ف �ت��رة امل��اض �ي��ة ،إن ك ��ان من
خ�ل�ال وج ��ود م�س��اع��ده فرانشيسكو
ت �ي �ب��ي ف ��ي امل � �ب ��اري ��ات أو م ��ن خ�ل�ال
متابعته شخصيًا عبر حضوره في
نهائي النخبة والسوبر .وال شك أن
جيانيني ّ
سجل مالحظات عدة على
أداء ال�لاع�ب�ين ،وك��ان بعضها سلبيًا
ً
مقارنة بما كان حاصال في املعسكر
اإليطالي أو املباريات الدولية الودية.

وي � �ب� ��دو أن ج �ي��ان �ي �ن��ي ب � ��دأ ي�ل�م��س
االزدواج � � �ي � � ��ة ف� ��ي ال �ش �خ �ص �ي��ة ل ��دى
ع��دد كبير م��ن ال�لاع�ب�ين اللبنانيني،
ف�ت��راه��م م��ع منتخب لبنان ب�ص��ورة،
وم � ��ع ف ��رق �ه ��م ب � �ص� ��ورة أخ � � ��رى ع�ل��ى
أرض امل �ل �ع��ب .ه ��ذه األم � ��ور س�ت�ك��ون
م ��دار ب�ح��ث ب�ين امل ��درب والع�ب�ي��ه في
الفترة املقبلة .وتبقى كل املالحظات
والعمل ملباراة الكويت األولى في 15
تشرين األول ف��ي ب�ي��روت .جيانيني
ّ
أط� � ��ل إع�ل�ام� �ي ��ًا ل �ل �م ��رة األول � � ��ى ع�ل��ى
ن�ح��و م� ّ
�وس��ع ع�ب��ر م�ق��اب�ل��ة م��ع موقع

االت �ح��اد ال��دول��ي (ف �ي �ف��ا) ،إذ رأى أن
ت��رك �ي��زه م�ن�ص��ب ح��ال �ي��ًا ع �ل��ى إع ��داد
فريقه ملواجهتيه ضد الكويت ضمن
ال �ت �ص �ف �ي��ات اآلس �ي��وي��ة امل��ؤه �ل��ة ال��ى
كأس آسيا  2015في أوستراليا.
وج��اء ك�لام جيانيني في مقابلة مع
م��وق��ع االت �ح��اد ال��دول��ي (ف�ي�ف��ا) على
ش �ب �ك��ة اإلن � �ت� ��رن� ��ت ،وق � ��د ك� �ش ��ف ع��ن
األه � � ��داف ال �ت��ي ي��ري��د ت�ح�ق�ي�ق�ه��ا مع
منتخب ل�ب�ن��ان ف�ق��ال «ه �ن��اك العديد
م��ن األه � ��داف ال �ت��ي وض�ع�ت�ه��ا .وك�م��ا
كنت أطمح إلى األفضل عندما كنت

الع� �ب ��ًا ،أرغ � ��ب ف ��ي ت �ح �ق �ي��ق األف �ض��ل
كمدرب».
وأضاف «املباراة األهم بالنسبة إلينا
هي مباراة الكويت املقبلة بتصفيات
ك� ��أس آس� �ي ��ا  .2015ل �ق��د دخ� �ل ��ت ف��ي
س �ب��اق م��ع ال��وق��ت م��ن أج��ل تحضير
الفريق لخوض تصفيات كأس آسيا،
وخصوصًا أن املنتخب حقق نتائج
جيدة مع املدرب السابق ثيو بوكير،
ّ
وبالتالي لن يكون من السهل تسلم
الفريق في فترة زمنية قصيرة كهذه
وت�غ�ي�ي��ر أس �ل��وب��ه .امل �ب��اري��ات املقبلة
بتصفيات كأس آسيا مهمة بالنسبة
إل �ي �ن��ا ،ول �ك��ن األه ��م ه��و امل��واج�ه�ت��ان
أم� � � � ��ام امل � �ن � �ت � �خ ��ب ال � �ك� ��وي � �ت� ��ي خ�ل��ال
ال�ش�ه��ري��ن امل�ق�ب�ل�ين .س�ت�ك��ون امل �ب��اراة
األول��ى التي سنخوضها في بيروت
مهمة جدًا ،إذ إن الفوز بها سيجعلنا
ن��دخ��ل امل� �ب ��اراة ال�ت��ال�ي��ة ف��ي ال�ك��وي��ت
بمعنويات عالية».
ول � ��دى س ��ؤال ��ه ع ��ن أه �م �ي��ة اح �ت ��راف
ال�ل�اع �ب�ي�ن ال �ل �ب �ن��ان �ي�ين ف ��ي ال� �خ ��ارج،
ق � ��ال ج �ي��ان �ي �ن��ي «أت� �م� �ن ��ى أن ي �ك��ون
هناك امل��زي��د م��ن الالعبني املحترفني
ف ��ي ال � �خ ��ارج وأن ي ��واص� �ل ��وا ال�ع�م��ل
بشكل جيد من أجل تطوير أنفسهم
ويساعدوا في الوقت نفسه زمالءهم
ال�لاع�ب�ين ال��ذي��ن ي�ل�ع�ب��ون ف��ي ل�ب�ن��ان.
ك �م��ا ي �ج��ب أن ي �س �ت �غ �ل��وا ه� ��ذا األم ��ر

الكرة األفريقية

قرعة مزعجة ملصر وتونس ومريحة للجزائر
أس � �ف� ��رت ق ��رع ��ة ال � � ��دور ال� �ح ��اس ��م م��ن
ال �ت �ص �ف �ي��ات االف��ري �ق �ي��ة امل��ؤه �ل��ة ال��ى
مونديال البرازيل  2014التي سحبت
أم� ��س ف ��ي ال� �ق ��اه ��رة ،ع ��ن اخ �ت �ب��اري��ن
صعبني للغاية بالنسبة إل��ى مصر
وت��ون��س؛ اذ تتواجه االول��ى مع غانا
والثانية مع الكاميرون ،فيما تلتقي
ال � �ج� ��زائ� ��ر م� ��ع ب ��ورك� �ي� �ن ��ا ف ��اس ��و ف��ي
مواجهة اسهل ،اقله على الورق.
ص �ن �ف��ت م �ن �ت �خ �ب��ات س ��اح ��ل ال� �ع ��اج
وغانا والجزائر ونيجيريا وتونس
ف ��ي امل� �س� �ت ��وى االول ،ف �ي �م��ا ص�ن�ف��ت
م�ن�ت�خ �ب��ات م �ص��ر وب��ورك �ي �ن��ا ف��اس��و
والكاميرون والسنغال وإثيوبيا في
املستوى الثاني.
وت �ق��ررت امل�س�ت��وي��ات إث ��ر التصنيف
الجديد ال�ص��ادر عن االت�ح��اد الدولي
للعبة ،اذ ح�ل��ت املنتخبات الخمسة
االف�ض��ل ف��ي التصنيف االف��ري�ق��ي في
املستوى االول.
وس � �ت � �ق ��ام امل � �ب � ��اري � ��ات ب �ي��ن  11و15
تشرين االول ذهابًا ،و 19-15تشرين
الثاني إيابًا على أن تتأهل املنتخبات
ال � �ف� ��ائ� ��زة ال� � ��ى ن� �ه ��ائ� �ي ��ات م ��ون ��دي ��ال
البرازيل .2014
وسيعود املنتخب امل�ص��ري ،الباحث
ع��ن ال�ت��أه��ل ال��ى ن�ه��ائ�ي��ات امل��ون��دي��ال
للمرة االول��ى منذ  1990والثالثة في

• الجودو •

ناصيف الياس مع البعثة اللبنانية

مصر تبحث عن ملعب
ت ��واج ��ه م �ص��ر م�ش�ك�ل��ة ف ��ي ت �ح��دي��د امل�ل�ع��ب
الذي سيستضيف مباراتها ضد غانا على
أرض �ه��ا ف��ي ال � ��دور ال �ح��اس��م م��ن ت�ص�ف�ي��ات
ك��أس العالم بسبب ال�ظ��روف األمنية التي
تعيشها البالد ورفض األمن إقامة مباريات
امل�ن�ت�خ��ب ال�س��اب�ق��ة ع�ل��ى م�لاع��ب
معتمدة من قبل االتحاد الدولي.
وك � � ��ان ال �ف �ي �ف��ا ق� ��د م� �ن ��ح ال � ��دول
العشر املتأهلة إل��ى التصفيات
ال� �ن� �ه ��ائ� �ي ��ة م �ه �ل ��ة ت �ن �ت �ه��ي غ� �دًا
األرب �ع��اء لتحديد امل�لاع��ب التي

ت��اري �خ��ه (خ� ��رج م��ن ال � ��دور االول في
مشاركتيه ال�س��اب�ق�ت�ين) ،ف��ي ال��ذاك��رة
الى نهائي كأس االم��م االفريقية عام
 2010ف ��ي ان� �غ ��وال ح�ي�ن ت �غ �ل��ب ع�ل��ى
ن�ظ�ي��ره ال�غ��ان��ي ب�ه��دف وح�ي��د سجله
محمد ناجي اسماعيل «جدو».
ومن املؤكد ان مهمة فريق «الفراعنة»
لن تكون سهلة في مواجهته االول��ى
م� ��ع ن �ظ �ي ��ره ال� �غ ��ان ��ي ف� ��ي ت �ص �ف �ي��ات
امل��ون��دي��ال وال��راب�ع��ة باملجمل بعد ان

ستستضيف املباريات ذهابًا وإيابًا ،وهو
م��ا يمثل أزم��ة للمنتخب امل�ص��ري ال��ذي لم
يتحدد ملعبه حتى اآلن نظرًا الى الظروف
األم� �ن� �ي ��ة ورف � � ��ض األم � � ��ن إق� ��ام� ��ة م �ب ��اري ��ات
امل �ن �ت �خ��ب ال �س��اب �ق��ة ف ��ي امل�ل�اع ��ب امل�ع�ت�م��دة
م ��ن ق �ب��ل ال �ف �ي �ف��ا .وت� �ج ��رى اآلن
ات � � �ص� � ��االت م �ك �ث �ف ��ة ب �ي��ن وزي � ��ر
ال ��ري ��اض ��ة امل� �ص ��ري ط ��اه ��ر أب��و
زي� ��د وم� �س ��ؤول ��ي ات� �ح ��اد ال �ك��رة
من ناحية ،ووزارة الداخلية من
ناحية أخرى لحل املشكلة.

تلعب الفرق
املصرية
مبارياتها
األفريقية على
ملعب الجونة
في البحر األحمر

التقاه ايضا في الدور االول من كأس
االم� ��م االف��ري �ق �ي��ة ع��ام��ي )1-1( 1970
و( 1992ص �ف��ر ،)1-اذ يبحث منتخب
«ال� �ن� �ج ��وم ال � �س � ��وداء» ع ��ن م �ش��ارك �ت��ه
املونديالية الثانية على التوالي بعد
ان خطف االنظار في جنوب افريقيا
 2010وك��ان ق��اب قوسني او ادن��ى من
ان يصبح اول منتخب افريقي يصل
ال ��ى ن�ص��ف ال�ن�ه��ائ��ي ل ��وال ي��د ل��وي��س
سواريز والحظ ال��ذي عاند اسامواه

ج� �ي ��ان ام � � ��ام االوروغ� � � � � � ��واي وح ��رم ��ه
تسجيل ركلة الجزاء في الوقت القاتل
من الشوط االضافي الثاني.
ام��ا بالنسبة إل��ى ت��ون��س ،فلن تكون
م �ه �م �ت �ه��ا س �ه �ل��ة ع �ل ��ى االط � �ل ��اق ف��ي
مواجهة الكاميرون التي انهت الدور
ال�س��اب��ق ب�ف��ارق  4ن�ق��اط ع��ن املنتخب
ال� �ع ��رب ��ي اآلخ� � ��ر ل �ي �ب �ي��ا .ول � ��م ت �ع��رف
تونس مصيرها اال بعد انتهاء الدور
ال �س��اب��ق ،وذل ��ك ب�ع��دم��ا ق ��رر االت �ح��اد
ال� ��دول� ��ي ل� �ك ��رة ال� �ق ��دم م �ع��اق �ب��ة رأس
االخضر واعتبارها خاسرة صفر3-
إلشراكها العبًا غير مؤهل في املباراة
التي اقيمت بني املنتخبني (صفر)2-
في الجولة األخيرة.
وستكون امل �ب��اراة االول��ى ب�ين تونس
والكاميرون على ارض االول��ى وهي
س�ت�ش�ك��ل امل��واج �ه��ة ال �ث��ان �ي��ة بينهما
ف ��ي ت �ص �ف �ي��ات امل ��ون ��دي ��ال ب �ع��د ت�ل��ك
التي جمعتهما في ال��دور الثالث من
ت�ص�ف�ي��ات اي�ط��ال�ي��ا  1990ح�ي�ن خ��رج
منتخب «ن �س��ور ق��رط��اج» م��ن ال ��دور
ال�ث��ال��ث ب�خ�س��ارت��ه ص �ف��ر 2-وص�ف��ر1-
امام روجيه ميال ورفاقه الذين بلغوا
النهائيات حيث تألقوا ووصلوا الى
رب��ع ال�ن�ه��ائ��ي ق�ب��ل ان ي�خ��رج��وا ام��ام
االنكليز.
أم ��ا ف��ي م��ا ي�خ��ص امل�ن�ت�خ��ب ال�ع��رب��ي

اآلخر في الدور الحاسم ،اي املنتخب
ال �ج��زائ��ري ،فتبدو مهمته اس�ه��ل من
م �ص��ر وت ��ون ��س؛ اذ ي ��واج ��ه منتخب
بوركينا فاسو الحالم باملشاركة في
النهائيات للمرة االولى في تاريخه.
وح� �ج ��ز امل �ن �ت �خ��ب ال � �ج ��زائ ��ري ال ��ذي
ش��ارك في مونديال  2010وخ��رج من
الدور االول ،مكانه في الدور الحاسم
ع��ن ج ��دارة واستحقاق بعد ان تقدم
ب �ف ��ارق  7ن �ق��اط ع ��ن اق � ��رب م�لاح�ق�ي��ه
املنتخب املالي ،فيما تأهلت بوركينا
فاسو بفضل ف��ارق النقطة الوحيدة
الذي فصلها عن الكونغو.
وس� �ت� �ك ��ون امل ��واج � �ه ��ة ب�ي��ن ال �ج ��زائ ��ر
وب��ورك �ي �ن��ا ف��اس��و ال �ت��ي تستضيف
م �ب��اراة االي� ��اب ،االول� ��ى بينهما منذ
ال ��دور ال�ث��ان��ي لتصفيات ك��أس االم��م
االف ��ري �ق �ي ��ة ع � ��ام  2002ح �ي�ن ت �ع��ادال
ذه � ��اب � ��ًا ف � ��ي ال � �ج� ��زائ� ��ر  1-1وف � � ��ازت
بوركينا فاسو ايابا -1صفر.
وتبدو مهمة نيجيريا بطلة افريقيا
سهلة ف��ي م��واج�ه��ة اث�ي��وب�ي��ا الحاملة
بمشاركتها املونديالية االولى ،فيما
ت �ت �ج��ه االن � �ظ ��ار ال� ��ى م��وق �ع��ة ح��ام�ي��ة
ب�ين س��اح��ل ال �ع��اج وال�س�ن�غ��ال اللتني
ت��أه �ل �ت��ا ال � ��ى ال� � � ��دور ال� �ح ��اس ��م ع�ل��ى
ح� �س ��اب امل � �غ� ��رب ب��ال �ن �س �ب��ة ل�ل�اول ��ى
واوغندا وانغوال للثانية.

ّ
اتحاد الجودو يتسلح بامليدالية الذهبية الفرنكوفونية لطلب الدعم املادي
ع � ��ادت ب �ع �ث��ة االت � �ح� ��اد ال �ل �ب �ن��ان��ي
للجودو وف��روع��ه بعد أن شاركت
ض �م��ن ال��وف��د ال�ل�ب�ن��ان��ي ف��ي دورة
االل � � �ع � ��اب ال� �ف ��رن� �ك ��وف ��ون� �ي ��ة ال �ت ��ي
اقيمت في مدينة نيس الفرنسية
م� �ح ��رزة م �ي��دال �ي��ة ذه �ب �ي��ة ب�ف�ض��ل
الالعب ناصيف الياس ( 81-كلغ)
ال��ذي ف��از في مباراته االول��ى على
الع � ��ب ال� �س� �ن� �غ ��ال دي� ��ات� ��ا اب ��والن ��د
وف��ي م �ب��ارات��ه ال�ث��ان�ي��ة ع�ل��ى الع��ب
م��ون�ت�ي�ن�ي�غ��رو دي �ب��ي ري �ج��اد وف��ي
م � � �ب� � ��اراة ن � �ص� ��ف ال � �ن � �ه� ��ائ� ��ي ع �ل��ى

الع ��ب ب�ل�ج�ي�ك��ا ج �ي��ري �م��ي ب��وت�ي��و،
وج� �م� �ي� �ع� �ه ��ا ب ��ال� �ن� �ق� �ط ��ة ال� �ك ��ام� �ل ��ة
اي� �ب ��ون .وف � ��از اخ� �ي� �رًا ف ��ي امل� �ب ��اراة
ال �ن �ه��ائ �ي��ة ع �ل��ى ال�ل�اع ��ب ال �ك �ن��دي
ف��ورت�ي�ي��ه ف��ال��وا ال �ح��ائ��ز امل�ي��دال�ي��ة
ال �ب��رون��زي��ة ف��ي االل �ع��اب االومل�ب�ي��ة
االخ �ي��رة ل�ن��دن  ،2012وذل��ك خ�لال
 5ث� ��وان ف �ق��ط وب��ال �ن �ق �ط��ة ال�ك��ام�ل��ة
ايبون.
وان �ه��ارت دم��وع ال�لاع��ب ب�ع��د ه��ذا
االنجاز ،مهديًا هذه امليدالية الى
ل �ب �ن��ان ،وخ �ص��وص��ًا ال ��ى ال�ج�ي��ش

اللبناني ،نظرًا إل��ى الجهود التي
يبذلها ق��ادت��ه واف��راده للمحافظة
ع �ل��ى االم ��ن واالس �ت �ق��رار وح�م��اي��ة
السيادة واالستقالل.
وأك � ��د االت� �ح ��اد دع �م��ه وم �س��ان��دت��ه
ّ
ل�ل�اع��ب ن��اص �ي��ف ال� �ي ��اس وت �ق��دي��م
كافة امكاناته إلع��داده للمشاركة
في االلعاب االوملبية التي ستقام
ف��ي ال �ب��رازي��ل ،ن�ظ�رًا إل��ى امل��ؤه�لات
واإلم � �ك� ��ان� ��ات ال� �ت ��ي ي �ت �م �ت��ع ب �ه��ا،
�ا دع � � ��م ال � �ج � �ه� ��ات ال ��رس� �م� �ي ��ة
آم � �ل� � ً
وم �س��ان��دت �ه��ا ،وخ �ص��وص��ًا وزارة

الشباب وال��ري��اض��ة؛ لتحقيق هذا
الهدف.
تجدر اإلش��ارة إل��ى أن��ه ك��ان يمكن
ل �ب �ن��ان إض��اف��ة م �ي��دال �ي��ة ب��رون��زي��ة
ب �ف �ض��ل الع � ��ب ال � �ج� ��ودو ف��رن �س��وا
ج��ون �ي��ور س �ع��ادة ال ��ذي خ�س��ر في
م�ب��ارة ت�ح��دي��د امل��رك��ز ال�ث��ال��ث ام��ام
ال�ل�اع ��ب ال �ك �ن��دي غ �ي �ل�لا ب �ي��رول��ت،
ب �ع��د ان ف ��از ف ��ي م �ب��ارات��ه االول ��ى
ع �ل��ى ال�ل�اع ��ب ال �ك �ن��دي (س.ن.ب)
ريمون ميغال.
(األخبار)
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جيانيني مستاء من أداء بعض
الالعبني في املباريات املحلية
(عدنان الحاج علي)
ما فرض إعادة إرسال امللف بصيغة
أخرى ،وهو اآلن لدى الفيفا بانتظار
م��واف�ق�ت�ه��م ع�ل��ى ان �ض �م��ام س�ع��د ال��ى
املنتخب اللبناني.
وب��ال�ع��ودة ال��ى مقابلة جيانيني مع
موقع الفيفا ،فهو تحدث عن الخبرات
ال �ت ��ي ي �م �ك��ن أن ي�ن�ق�ل�ه��ا إل� ��ى الع �ب��ي
املنتخب اللبناني «نحن جهاز فني
م ��ن خ �م �س��ة أش� �خ ��اص ،ون �ع �م��ل معًا
من أج��ل نقل الخبرة التي لدينا إلى
ال�لاع�ب�ين ون�س�ي��ر ع�ل��ى ط��ري��ق محدد
وهدف واضح .لقد قام املدرب السابق
ث�ي��و ب��وك�ي��ر ب�ع�م��ل ج�ي��د م��ع ال�ف��ري��ق،
ون � ��أم � ��ل أن ن �ح �ق ��ق األه � � � � ��داف ال �ت��ي
وضعناها ،وحتى اآلن ّ النتائج التي
حققناها إيجابية وتبشر بالخير».
وع� ��ن ت �ج��رب �ت��ه ف ��ي ال �ف �ت��رة ال��زم�ن�ي��ة
ال� �ق� �ص� �ي ��رة ل � ��ه ع� �ل ��ى رأس ال �ج �ه ��از
الفني للمنتخب اللبناني ،ق��ال «لقد
رأي ��ت ال�ك�ث�ي��ر م��ن األم� ��ور اإلي�ج��اب�ي��ة
هنا ،ولكن األم��ر السلبي ال��ذي رأيته
بوضوح هو النظام الغذائي لالعبني
ول �ي��س م ��ن ال �س �ه��ل ت �ع��وي��ده��م على
العادات الغذائية السليمة .ولكن في
امل�ج�م��ل ،ال�لاع�ب��ون أذك �ي��اء وج�ي��دون
وي� �ن� �ص� �ت ��ون ل �ل �ت �ع �ل �ي �م��ات ب �ش �غ��ف
وي� ��رغ � �ب� ��ون ف � ��ي ت� �ط ��وي ��ر أن �ف �س �ه��م،
ك�م��ا أن �ه��م ج �ي��دون ع�ل��ى الصعيدين
التكتيكي والفني».

ل� �ل� �ح� �ص ��ول ع � �ل� ��ى خ� � �ب � ��رة إض ��اف� �ي ��ة
تساعدهم على تقديم أداء أفضل مع
املنتخب».
وه �ن��ا ي�م�ك��ن ت��وض�ي��ح م�س��أل��ة ه��ام��ة
ع �ل ��ى ص �ع �ي��د ال�ل�اع� �ب�ي�ن امل �ح �ت��رف�ين
ال��ذي��ن ي�م�ل�ك��ون ج�ن�س�ي�ت�ين .فمسألة
ان� �ض� �م ��ام� �ه ��م ال� � ��ى م �ن �ت �خ��ب ل �ب �ن��ان
تتطلب إج ��راءات تختلف ب�ين العب
وآخر وفق مكان والدته (في لبنان أو
خ��ارج��ه) ،وإذا ما ش��ارك مع منتخب
البلد اآلخ��ر أو ال .وه��ذا ي��أخ��ذ وقتًا،
إذ إن امل�س��ؤول�ين ع��ن امل�ل��ف يقومون
بكل ما هو مطلوب النضمام هؤالء
ال ��ى امل �ن �ت �خ��ب .ك �م��ا ت �ت��وق��ف امل�س��أل��ة
على م��دى صدقية الالعبني وصحة
املعلومات املقدمة منهم .ف��إذا أخذنا
سوني سعد على سبيل املثال ،الذي
ه ��و م ��ن ال�ل�اع �ب�ي�ن ال �ج �ي��دي��ن ال��ذي��ن
ّ
يعدون مكسبًا للبنان .فإن املعلومات
امل� � �ق � ��دم � ��ة م � �ن � ��ه أدت ال � � � ��ى ت ��أخ� �ي ��ر
ان �ض �م��ام��ه ،إذ أب �ل��غ االت� �ح ��اد أن ��ه لم
يلعب مع املنتخب األميركي وجرى
إرسال األوراق على هذا األساس ،أي
أن ��ه الع ��ب ي�م�ل��ك جنسيتني (م��ول��ود
ف ��ي ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ول ��م ي �ش��ارك
م ��ع م�ن�ت�خ�ب��ات ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة).
ل�ك��ن رد ال�ف�ي�ف��ا ج ��اء ب ��أن س�ع��د لعب
م��ع منتخب ال��والي��ات امل�ت�ح��دة دون
ال�ـ  21عامًا أكثر من عشرين مباراة،

نتائج اللوتو اللبناني
18 33 31 24 9 5 2
ج ��رى م �س��اء أم ��س س �ح��ب ال �ل��وت��و ال�ل�ب�ن��ان��ي
ل�لإص��دار ال��رق��م  1127وج ��اءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرق��ام الرابحة 2 :ـــ  5ـــ  9ـــ  24ـــ  31ـــ  33الرقم
اإلضافي18 :
¶ املرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة):
ـ �ـ �ـ ق�ي�م��ة ال �ج��وائ��ز اإلج �م��ال �ي��ة ح �س��ب امل��رت �ب��ة:
 398.673.107ل.ل.
ـــ عدد الشبكات الرابحة :شبكة واحدة.
ـــ الجائزة اإلفرادية لكل شبكة:
 398.673.107ل.ل.
¶ امل��رت �ب��ة ال �ث��ان �ي��ة (خ �م �س��ة أرق � ��ام م ��ع ال��رق��م
اإلضافي):
ـــ قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة:
ـــ عدد الشبكات الرابحة:
ـــ الجائزة اإلفرادية لكل شبكة:
¶ املرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
ـ �ـ �ـ ق�ي�م��ة ال �ج��وائ��ز اإلج �م��ال �ي��ة ح �س��ب امل��رت �ب��ة:
 43.542.180ل.ل.
ـــ عدد الشبكات الرابحة 22 :شبكة.
ـــ الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 1.979.190 :ل.ل.
¶ املرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
ـ �ـ �ـ ق�ي�م��ة ال �ج��وائ��ز اإلج �م��ال �ي��ة ح �س��ب امل��رت �ب��ة:
 43.542.180ل.ل.
ـــ عدد الشبكات الرابحة 882 :شبكة.
ـــ الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 49.368 :ل.ل.
¶ املرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
ـ �ـ �ـ ق�ي�م��ة ال �ج��وائ��ز اإلج �م��ال �ي��ة ح �س��ب امل��رت �ب��ة:
 104.392.000ل.ل.
ـــ عدد الشبكات الرابحة 13.049 :شبكة.
ـــ الجائزة لكل شبكة 8000 :ل.ل.
ـــ امل�ب��ال��غ املتراكمة للمرتبة األول ��ى واملنقولة
للسحب املقبل 83.455.859 :ل.ل.
ـــ املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولة
للسحب املقبل 45.773.905 :ل.ل.
نتائج زيد
جرى مساء أمس سحب زيد رقم  1127وجاءت
النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح.83502 :
¶ الجائزة االولى 25.000.000 :ل.ل.
ـــــ قيمة الجوائز اإلجمالية 25.000.000 :ل.ل.
ـــــ عدد األوراق الرابحة :ورقتان.
ـــــ الجائزة اإلفرادية لكل ورقة 12.500.000 :ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.3502 :
ـــــ الجائزة اإلفرادية 450.000 :ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.502 :
¶ الجائزة اإلفرادية 45.000 :ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.02 :
ـــــ الجائزة اإلفرادية 4.000 :ل.ل.
املبالغ املتراكمة للسحب املقبل:
 25.000.000ل.ل.
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كلمات متقاطعة 1 5 1 5

أفقيا

-1رئ�ي��س جمهورية تركي راح��ل وث��ان��ي رؤس��اء تركيا الحديثة –  -2أكبر م��دن نيجيريا
وال�ع��اص�م��ة ال�س��اب�ق��ة – م��دي�ن��ة س�ع��ودي��ة ف��ي ال�ح�ج��از ع�ل��ى ال�ب�ح��ر األح �م��ر –  -3ي�ه��رب من
السجن – ما يوضع على رأس امللك – ُحب –  -4بواسطتي – عائلة رياضي فرنسي راحل
إهتم بحساب االحتماالت والتكامل –  -5مدينة أميركية في مشيغان تعتبر من أهم مراكز
ّ
مصور ّ
ورسام أميركي راحل شارك في
صناعة السيارات في العالم – شك وظن –  -6عائلة
نشاط حركة دادا في نيويورك وباريس – عائلة وأسرة أو أبناء البيت الواحد – أترك باألمر
–  -7ماركة صابون – من الفاكهة –  -8طلب منها فعل شيء – سفينة حربية سريعة – -9
ثدي – إحسان – أغنية لوديع الصافي –  -10ممثل ومخرج ومنتج ومقدم برامج سوري

عموديًا

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ��ان ��ات ص �غ �ي��رة .م ��ن ش ��روط
اللعبة وضع األرق��ام من  1إلى 9
ضمن ال�خ��ان��ات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.

 -1مخرج مصري وال��زوج السابق للفنانة الراحلة سعاد حسني –  -2مدينة سورية ومركز
قضاء بمحافظة طرطوس – بقرة وحشية –  -3لون أحمر ليس بناصع الحمرة – عائلة شاعر
ّ
السريالية –  -4فور أو إثنان باألجنبية – سهل ونهر إيطالي – للتأوه –
فرنسي راحل ورائد
 -5شبه جزيرة كرواتية على األدرياتيك تجاه البندقية إستولت عليها إيطاليا بني 1920و
 – 1947ولد ذكر –  -6جاءتهم – من الحبوب –  -7دولة أفريقية عاصمتها نيامي – من رجال
التوراة وإبن أخ إبراهيم الخليل –  -8واحد باألجنبية – مقياس أرضي – دروع مزرودة يتداخل
بعضها في بعض –  -9آخر ملوك الدولة البابلية الحديثة أسره قورش – أداة إستثناء – -10
فنانة سعودية – خالف قريبون

أفقيا

مشاهير

حلول الشبكة السابقة

1

 -1اإلنتخابات –  -2ساري – الجمر –  -3تركمان – علك –  -4فيل – ّ
حم –  -5ماسيرو – سني –
 -6إال – حنبالس –  -7ماسا – سر – ت ت –  -8خل – طليا –  -9بون – ّ
عميق –  -10سلطان البرّ

عموديًا

 -1إستجمام – بس –  -2الر – األحول –  -3اركنساس – نط –  -4نيم – أخ –  -5افرح – لعن –
 -6خان يونس – ما –  -7ال – برطيل –  -8بجع – سل – لقب –  -9أمل حياتي –  -10تركمنستان

حل الشبكة 1514

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

1515
7

8

9

10

11

ّ
ّ ّ
التصوير
بمراسالته مع
إشتهرفناني
.)1949أشهر
فرنسا .من
مصرفي(-1862
.)1890فيع��اش
بريطانيا
(-1853
هولنديلملك
الممثل األعلى
رس��ام
خمس سنوات من عمره
آخراألولى
العالمية
زيتية في
الحرب
لوحة
خالل
علي800
يفوق
ما بن
حسين
مكةرسم
التشكيلي.
شريف
سهل6+8
راحل ■
= 11+4+9
رسام■فرنسي
= =4+7+11+10+9أحزان
الصوت ■ 7+10+5+1
نسائي ■
حسن
لباس
طائر
= 2+7+5+3+1
= 3+8+2+6
بذر األرض
=الفهم

حل الشبكة الماضية :هاشم األتاسي
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الرياضة الدولية

هي البطولة التي تثير اكبر قدر من االهتمام على صعيد االندية .هي البطولة التي ّ
تعد االكثر متابعة عامليًا بعد نهائيات
كأس العالم .هي مسابقة دوريٍ ابطال اوروبا لكرة القدم التي ّ
تحولت هوسًا عند الكرويني

يرى ّ
القيمون
على باريس
سان جيرمان
ان مشروعهم
ً
سيكون فاشال من
دون الفوز بدوري
األبطال (نيكوال
توكا ــ أ ف ب)

هوس عاملي اسمه دوري أبطال أوروبا
عن
ٍ
كريم
شربل ّ

منذ انطالقها عام  1956تحت ّ
مسمى
ك ��أس االن ��دي ��ة االوروب� �ي ��ة ال �ب �ط �ل��ة ،لم
ي �ن �خ �ف��ض م ��ؤش ��ر اه� �م� �ي ��ة امل �س��اب �ق��ة
ال �ق ��اري ��ة األم ع �ن��د ٍّ
اي م ��ن امل �ت��اب �ع�ين
او امل� �ن� �غ� �م� �س�ي�ن ف� � ��ي ال � �ك� ��رة
االوروبية .هذه البطولة التي
ت�ح� ّ�ول��ت ف��ي ال�ع�ص��ر الحديث
ال ��ى م��ا ي�س�م��ى دوري اب �ط��ال
اوروبا ،اصبح الفوز بها جزءًا
مشروع كروي
ال يتجزأ من اي
ٍ
ن��اج��ح ،ان ك��ان ع�ل��ى الصعيد
الفردي بالنسبة الى الالعبني
او ان ك ��ان ع �ل��ى ص�ع�ي��د عمل
االندية.
اهمية دوري االبطال تتخطى
ك� ��ل ال � � �ح� � ��دود ،وه� � ��ي ت�ص�ب��ح
اك�ب��ر موسمًا بعد آخ��ر بحكم
الضجة التي تثيرها املسابقة
ح��ول املعمورة ،اذ ب��ات مجرد
يرى مدربون كثيرون أن
امل �ش��ارك��ة ف�ي�ه��ا ب��ال�ن�س�ب��ة ال��ى
دوري أبطال أوروبا هو
اي الع ��ب ،ان �ج��ازًا يحسب في
أهم من كأس العالم،
مسيرته على غ��رار الحضور
وعلى رأسهم جوزيه
م��ع منتخب ب�ل�اده ف��ي اح��دى
مورينيو الذي ّردد دائمًا
نسخ كأس العالم التي تعتبر
ال �ب �ط��ول��ة االه � ��م ع �ل��ى صعيد
أن املسابقة األوروبية
ّ
ال�ل�ع�ب��ة ال�ش�ع�ب�ي��ة االول � ��ى في
األم يفوق مستواها
الفني ذاك الذي نشاهده العالم.
ل� �ك ��ن ع� �ن ��د ادراك ان دوري
في املونديال ألن
اب �ط ��ال اوروب� � ��ا ه ��ي ال�ب�ط��ول��ة
شراء
الفرق تستطيع
االك �ث��ر اه�م�ي��ة ب�ع��د امل��ون��دي��ال
بعكس
أفضل الالعبني
م �ب��اش��رة ،ال ي �ك��ون مستغربًا
املنتخبات الوطنية.
ان ت�ص�ب��ح س�ب�ب��ًا ف��ي ت�ح��دي��د
مستقبل العديد من الالعبني،
وهذا االمر كان باالمكان ملسه
م��ن خ�لال ق ��رارات الكثيرين منهم في
�اد الى آخر بغية سماع
االنتقال من ن� ٍ
ت �ل��ك امل��وس �ي �ق��ى ال �خ��اص��ة ب��امل�س��اب�ق��ة
االوروبية في احدى امسيات الثالثاء
ً
او االربعاء .وهذه النقطة كانت عامال
ً
رئ�ي�س��ًا م �ث�لا ف��ي ال �ق��رار ال ��ذي ات�خ��ذه
ال�ن�ج��م ال��وي �ل��زي غ��اري��ث ب��اي��ل عندما

أهم من
ّ
كأس العالم

عدم الفوز بدوري
غصة عند
األبطال بقي ّ
نجوم عظماء
ٍ

هوس الفوز بدوري االبطال حمل بايل الى ريال مدريد (خوسيه خوردان ــ أ ف ب)

برنامج الجولة االولى في دور المجموعات بتوقيت بيروت
¶ الثالثاء:

¶ االربعاء:

 املجموعة االولى:م��ان �ش �س �ت��ر ي��ون��اي �ت��د االن �ك �ل �ي��زي  -ب��اي��ر
ليفركوزن االملاني ()21.45
ري� ��ال س��وس �ي �ي��داد االس �ب��ان��ي  -ش��اخ�ت��ار
دونيتسك االوكراني ()21.45

 املجموعة الخامسة:تشلسي االن�ك�ل�ي��زي  -شتيوا بوخارست
الروماني ()21.45
شالكه االملاني  -بازل السويسري ()21.45

 املجموعة الثانية:غ �ل �ط��ة س � � ��راي ال� �ت ��رك ��ي  -ري � � ��ال م ��دري ��د
االسباني ()21.45
كوبنهاغن الدنماركي  -يوفنتوس االيطالي
()21.45

 املجموعة السادسة:مرسيليا الفرنسي  -ارس �ن��ال االنكليزي
()21.45
ن��اب��ول��ي االي �ط��ال��ي  -ب��وروس �ي��ا دورت �م��ون��د
االملاني ()21.45

 املجموعة الثالثة:بنفيكا البرتغالي  -اندرلخت البلجيكي ()21.45
اومل� �ب� �ي ��اك ��وس ال �ي ��ون ��ان ��ي  -ب ��اري ��س س��ان
جيرمان الفرنسي ()21.45

 املجموعة السابعة:اوستريا فيينا النمسوي  -بورتو البرتغالي
()21.45
اتلتيكو م��دري��د االس�ب��ان��ي  -زي�ن�ي��ت س��ان
بطرسبورغ الروسي ()21.45

 املجموعة الرابعة:ب��اي��رن ميونيخ االمل��ان��ي  -سسكا موسكو
الروسي ()21.45
ف�ي�ك�ت��وري��ا ب �ل��زن ال�ت�ش�ي�ك��ي  -مانشستر
سيتي االنكليزي ()21.45

 املجموعة الثامنة:م�ي�لان االي �ط��ال��ي  -سلتيك االس�ك��وت�ل�ن��دي
()21.45
ب��رش�ل��ون��ة االس �ب��ان��ي  -اي��اك��س ام�س�ت��ردام
الهولندي ()21.45

ق ��رر ال �خ��روج م��ن ت��وت�ن�ه��ام هوتسبر
االنكليزي ،اذ اعتبر ان قيمته كالعب
لن تكبر في حال لم يشارك في دوري
االبطال ،وهذا االمر الذي سيتمكن من
تحقيقه مع ريال مدريد االسباني.
«ق� �ب ��ل ف� � ��وزي ب � � ��دوري االب � �ط� ��ال ك�ن��ت
العبًا ع��ادي��ًا ،ام��ا اآلن فيمكن ان اضع
ن�ف�س��ي ب�ين االف �ض��ل» .ب�ه��ذه الكلمات
ع� ّ�ب��ر ال�ن�ج��م ال�ف��رن�س��ي ف��ران��ك ريبيري
ع��ن اهمية دوري االب�ط��ال ف��ي مسيرة
ً
اي الع��ب ،فهو اص�لا انتقل الى بايرن
م�ي��ون�ي��خ االمل��ان��ي ب �ه��دف رف��ع ال�ك��أس
صاحبة االذنني الطويلتني ،وقد طارد
ح�ل�م��ه ح �ت��ى امل ��وس ��م امل ��اض ��ي ع�ن��دم��ا
نجح بالتتويج م��ع الفريق البافاري
باللقب القاري.
وعمومًا فان ابرز العبي اوروبا يرون
أن عدم وجود لقب دوري االبطال على
سيرتهم ال��ذات�ي��ة ي�ت��رك ع�لام��ة س��وداء
في مسيرتهم ،اذ ان العديد من النجوم
اع�ت�ب��رت ان�ج��ازات�ه��م منقوصة بسبب
ع��دم ّ
تنعمهم ب��ال�ك��أس ال�غ��ال�ي��ة ،وه��م
ً
بهوس كبير،
اصال قاموا بمطاردتها
ٍ
ف��راح��وا يتنقلون ب�ين ال�ف��رق على أمل
تحقيق مبتغاهم .وهنا يمكن اعطاء
م �ث��ل ع ��ن ال �ن �ج��م االي� �ط ��ال ��ي روب ��رت ��و
ب��اج �ي��و ال � ��ذي ان �ه��ى م �س �ي��رة م�ظ�ف��رة
ل�ع��ب خ�لال�ه��ا م��ع اك�ب��ر ان��دي��ة ايطاليا
من دون ان يصل الى منصة التتويج
ف��ي ل�ي�ل��ة اوروب �ي��ة ك�ب�ي��رة .ك��ذل��ك ،ف��ان

هناك نجومًا يحملون اسماء اكبر من
ب��اج�ي��و ق��ام��وا ب��االع �ت��زال وف��ي قلبهم
غ�ص��ة اس�م�ه��ا دوري االب� �ط ��ال ،ام�ث��ال
العظماء االرجنتيني دييغو ارماندو
م ��ارادون ��ا واالمل ��ان ��ي ل��وث��ار م��ات�ي��وس
والبرازيلي رونالدو...
الهوس بلقب دوري االبطال يتخطى
اليوم كل املنطق عند االندية ايضًا ،اذ
ال يهم اذا ف��از النادي باللقب  9مرات
سابقًا على غرار ما فعل ريال مدريد،
ّ
نكهة
اذ ان ت � ��ذوق ط�ع�م��ه م �ج��ددًا ل��ه ّ
خ��اص��ة ج � �دًا ،ول �ه��ذا ال�س�ب��ب ال ي��وف��ر
ال�ن��ادي امللكي املاليني بهدف معانقة
اللقب العاشر.
وانسحابًا ال��ى االندية املنطلقة بقوة
نحو الساحة االوروبية للهدف عينه،
كان املستثمرون العرب في مانشستر
س �ي �ت��ي االن� �ك� �ل� �ي ��زي وب � ��اري � ��س س ��ان
جيرمان الفرنسي واضحني ،اذ برأيهم
ل��ن ي�ص�ي��ب م�ش��روع�ه�م��ا ال �ن �ج��اح من
دون ان ت��دخ��ل ال��ى خزائنهما الكأس
االوروب �ي��ة .ولهذا السبب اخ��ذ مجرى
ً
منحى
ال�ت�ب��ذي��ر ف��ي س��وق االن�ت�ق��االت
جنونيًا بالنسبة ال��ى الناديني ،وهذا
االمر ثبت في الصيف الحالي عندما
ك��ان سيتي ال��راب��ع على الئ�ح��ة االكثر
دف�ع��ًا ب�ين ان��دي��ة اوروب� ��ا ب�ص��رف��ه 116
مليون يورو على التعاقدات الجديدة،
تبعه نادي العاصمة الفرنسية بـ 111
مليونًا .والالفت ان جنون املستثمرين
وه ��وس �ه ��م ب ��ال� �ـ «ت �ش��ام �ب �ي��ون��ز ل �ي��غ»
جعال طموحاتهم ال ح��دود لها ،وهو
االم ��ر ال ��ذي دف ��ع م��ون��اك��و ال ��ى ص��رف
 166مليونًا ضمن حملته للتأهل الى
املسابقة االوروبية في نهاية املوسم.
اما نحن املتابعني فال نبتعد ايضًا
عن دائ��رة املهووسني ب��دوري ابطال
ً
ابتداء من الليلة ،وفي كل
اوروبا ،اذ
أمسية ثالثاء واربعاء وصبيحة كل
ي ��وم خ�م�ي��س وح �ت��ى  24اي ��ار 2014
اي ت��اري��خ م��وع��د امل �ب��اراة النهائية،
ل ��ن ي �ك��ون ل �ن��ا ح��دي��ث م �ش �ت��رك غير
الـ «تشامبيونز ليغ».
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أصداء عالمية

مالعب إسبانيا

عقد مليوني قياسي يجعل راتب رونالدو األعلى في عالم الكرة
ب� ��ات ن �ج��م ري � ��ال م ��دري ��د ال �ب��رت �غ��ال��ي
كريستيانو رون��ال��دو ال�لاع��ب األكثر
أج �رًا في عالم ال�ك��رة .ه��ذا ما أجمعت
عليه الصحف اإلسبانية على األقل،
ف�ق��د ذك ��رت أن ال �ن��ادي امل�ل�ك��ي أرض��ى
رون ��ال ��دو ب �ع��د ت �ع��اق��ده م ��ع ال �ج �ن��اح
ال ��وي �ل ��زي غ ��اري ��ث ب��اي��ل م �ق��اب��ل 100
م �ل �ي��ون ي � ��ورو ،وذل� ��ك ب�ت�م��دي��د ع�ق��ده
ح� �ت ��ى  2018م� �ق ��اب ��ل رات � � ��ب س �ن��وي
قياسي.
ول� � � � ��م ي � �ف � �ص� ��ح ري � � � � � ��ال م � � ��دري � � ��د ع ��ن
التفاصيل املالية للعقد الجديد الذي
يربطه برونالدو املنتقل ال��ى النادي
امل� �ل� �ك ��ي ع� � ��ام  2009م� ��ن م��ان �ش �س �ت��ر
يونايتد اإلنكليزي مقابل  94مليون
ي � � ��ورو ال� �ت ��ي ظ �ل ��ت ص �ف �ق��ة ق �ي��اس �ي��ة
ح�ت��ى ض��م ب��اي��ل م��ن ت��وت�ن�ه��ام مقابل
 100م �ل �ي��ون ي � ��ورو ،ب�ح�س��ب وس��ائ��ل
اإلع�ل��ام أي �ض��ًا ،ألن إدارة ال �ن ��ادي لم
تفصح عن تفاصيل الصفقة األخيرة.
وذكرت صحيفة «ماركا» أن رونالدو
سيتقاضى راتبًا سنويًا صافيًا قدره
 17م�ل�ي��ون ي� ��ورو ،ف�ي�م��ا أش� ��ارت «إل
صاف قدره
موندو» الى راتب سنوي
ٍ
 18مليون ي��ورو الى جانب املكافآت،

�اف
أم��ا «آس» فتحدثت ع��ن رات � ٍ�ب ص� ٍ
قدره  21مليون يورو.
ون � �ش� ��رت «م � ��ارك � ��ا» ص� � ��ورة ل��رئ �ي��س
ري ��ال ف�ل��ورن�ت�ي�ن��و ب�ي��ري��ز وه ��و ّ
يقبل
رون��ال��دو بعد توقيع العقد الجديد،
وك� �ت� �ب ��ت ع �ل �ي �ه��ا ع� ��ن ل � �س ��ان رئ �ي��س
ال�ن��ادي امللكي« :كيف بإمكاني أن ال

أح �ب��ك؟» .ووض��ع العقد ال�ج��دي��د ح� ّ�دًا
للشائعات التي تحدثت عن إمكانية
ع � ��ودة رون� ��ال� ��دو ال� ��ى ي��ون��اي �ت��د ب�ع��د
ّ
ان �ت �ه��اء ع �ق��ده ع ��ام  .2015ك �م��ا ع��ل��ق
املحلل ال�ك��روي ك��ارل��وس كابريو في
«م��ارك��ا» ع�ل��ى ت�ج��دي��د ع�ق��د رون��ال��دو
ً
قائال« :عندما يمضي العب ما أربعة

أشارت الصحف إلى أن رونالدو سيتقاضى ما بني  17و 21مليون يورو سنويًا (أ ف ب)

أع ��وام وه��و يسجل ه��دف��ًا ف��ي ك��ل من
امل �ب��اري��ات ال �ـ  200ال �ت��ي خ��اض�ه��ا ،ثم
وف ��ي ي ��وم م��ن األي� ��ام ي �ق��رر ال�ج�ل��وس
من أجل البحث في عقده مع النادي،
فسنتحدث ه�ن��ا ع��ن اس�ت�س�لام ري��ال
أكثر م��ن الحديث ع��ن التمديد .األم��ر
بسيط وسهل .الالعب يطلب والنادي
ي��دف��ع» .أم��ا صحيفة «آس» ف��أش��ارت
ال��ى أن رون��ال��دو ل��م يتمكن م��ن منح
ري��ال ما يتمناه من أل�ق��اب ،إذ اكتفى
ال � � �ن� � ��ادي امل� �ل� �ك ��ي ب ��ال� �ح� �ص ��ول ع �ل��ى
ال� � ��دوري وال� �ك ��أس وال� �ك ��أس ال�س��وب��ر
املحلية م��رة واح ��دة ف�ق��ط م�ن��ذ ضمه
النجم البرتغالي ،لكنها أضافت إنه
لوال األهداف الـ  203التي سجلها هذا
ال�لاع��ب ف��ي األع ��وام األرب �ع��ة املاضية
ملا كان بإمكان ريال تحقيق أي شيء
على اإلط�ل�اق .وك�ت��ب املعلق ال�ك��روي
ف ��ي ال �ص �ح �ي �ف��ة ت ��وم ��اس رون �س �ي��رو:
«كريستيانو ب��اق حتى  ،2018وهذه
نعمة بالنسبة ال��ى مشجعي مدريد
والالعب».
أما الصحيفة الكاتالونية «سبورت»
ف �ع �ن��ون��ت« :ك��ري �س �ت �ي��ان��و ل ��ن ي �ع��ود
تعيسًا بعد اآلن».

كرة المضرب

فيديرر يعود بني الخمسة األوائل في التصنيف العاملي
انطلقت دورتا سيول
وكانتون للسيدات ّفي كرة
املضرب ،حيث تشكالن
محطة لالعبات اللتقاط
أنفاسهن بعض الشيء،
وخصوصًا اللواتي شاركن
في بطولة «فالشينغ
ميدوز

ب� � �ل� � �غ � ��ت ال� � � ��روس � � � �ي� � � ��ة أن� � ��اس � � �ت� � ��ازي� � ��ا
بافليوتشنكوفا املصنفة ثالثة الدور
ال� �ث ��ان ��ي ف� ��ي دورة س� �ي ��ول ال �ك ��وري ��ة
ال �ج �ن��وب �ي��ة ال ��دول� �ي ��ة ال �ب��ال �غ��ة ق�ي�م��ة
ج��وائ��زه��ا  500أل ��ف دوالر ،ب�ف��وزه��ا
ع� �ل ��ى اإلس � �ب ��ان � �ي ��ة أن� ��اب � �ي� ��ل م �ي��دي �ن��ا
غ��اري �غ��س  7-5و 2-6و .3-6وت�ل�ت�ق��ي
بافليوتشنكوفا في ال��دور املقبل مع
ال�ك��وري��ة الجنوبية ي��ي را ل��ي الفائزة
ع�ل��ى ال��روس�ي��ة داري ��ا غ��اف��ري�ل��وف��ا 4-6
و .1-6ك ��ذل ��ك ،ف � ��ازت األمل��ان �ي��ة ي��ول�ي��ا
جورج املصنفة سادسة على اليابانية
ميساكي دوي  3-6و .5-7وتأهلت الى
ال� ��دور ال �ث��ان��ي أي �ض��ًا ،ال��روس �ي��ة ف�ي��را
دوتشيفينا بفوزها على اإلسبانية
سيلفيا سولير  4-6و ،1-6والفرنسية
ف �ي��رج �ي �ن��ي رازان� � � � ��و ب �ت �غ �ل �ب �ه��ا ع�ل��ى
اإلس�ب��ان�ي��ة ل��وردي��س دوم�ي�ن�غ�ي��ز 1-6
و ،1-6والرومانية ألكسندرا دولغيرو
ع� �ل ��ى ح � �س� ��اب ال � �ك� ��وري� ��ة ال �ج �ن��وب �ي��ة
سونغ  -ه��ي ه��ان 0-6و .6-7وخرجت
األوكرانية إيلينا سفيتولينا املصنفة

خامسة من الدور األول إثر خسارتها
أم ��ام اإلس�ب��ان�ي��ة الرا أرواب��اري �ن��ا 7-5
و 2-6و.6-4

دورة كانتون
ب ��دأت ال�ت��اي��وان�ي��ة س��و  -واي هسييه
امل�ص�ن �ف��ة س ��ادس ��ة ح�م�ل��ة ال ��دف ��اع عن
�وز س�ه��ل ع�ل��ى األرجنتينية
لقبها ب�ف� ٍ
ب��اوال أورمايشيا  1-6و 2-6في ال��دور
األول م��ن دورة ك��ان�ت��ون (غ��وان�غ�ج��و)
ال � ��دول� � �ي � ��ة ل� � �ك � ��رة امل � � �ض � ��رب ال� �ب ��ال� �غ ��ة
ج ��وائ ��زه ��ا  500أل� ��ف دوالر .وت�ل�ع��ب
هسييه في الدور الثاني مع الصينية
ش ��واي ج��ان��غ ال �ف��ائ��زة ع�ل��ى ال��روس�ي��ة
أول �غ��ا ب��وش�ك��وف��ا 0-6و .6-7وت��أه�ل��ت
ال��ى ال��دور ذات��ه أي�ض��ًا ،البورتوريكية
مونيكا بويغ املصنفة ثامنة بفوزها
على األوك��ران�ي��ة ن��ادي��ا كيشينوك 5-7
و ،6-7واألميركية فانيا كينغ بفوزها
على الجنوب أفريقية شانيل شيبرز
 6-2و 1-6و ،3-6وال �ك��ازاخ �س �ت��ان �ي��ة
غ��ال�ي�ن��ا ف��وس�ك��وب��وي�ف��ا ب �ف��وزه��ا على

التشيكية بترا سيتكوفسكا  3-6و،1-6
واألملانية يوهانا كونتا بفوزها على
ال�ه��ول�ن��دي��ة ري�ش�ي��ل ه��وغ�ن�ك��ام��ب 3-6
و ،2-6والتشيكية كارولينا بليسكوفا
ب� �ف ��وزه ��ا ع� �ل ��ى ال� �س ��وي ��دي ��ة ي��وه��ان��ا
الرسون  4-6و.3-6

تصنيف املحترفني واملحترفات
ع��اد ال�س��وي�س��ري روج�ي��ه ف�ي��دي��رر الى
امل��رك��ز ال �خ��ام��س ( 4515ن �ق �ط��ة) على
الئ� �ح ��ة ال �ت �ص �ن �ي��ف ال �ع ��امل ��ي ال �ج��دي��د
لالعبي كرة املضرب املحترفني ،والتي
ال ي��زال الصربي نوفاك ديوكوفيتش
ي�ت�ص��دره��ا ب �ـ  11120ن�ق�ط��ة ،م�ت�ق� ّ�دم��ًا
ع�ل��ى اإلس�ب��ان��ي راف��اي��ل ن ��ادال الثاني
برصيد  10860نقطة ،يليه البريطاني
اندي موراي بـ  7075نقطة.
ول ��دى ال �س �ي��دات ،واص �ل��ت األم�ي��رك�ي��ة
س�ي��ري�ن��ا ول�ي��ام��س ت�ص��دره��ا (12260
ن �ق �ط��ة) ،م �ت �ق� ّ�دم��ة ع �ل��ى ال�ب�ي�لاروس�ي��ة
فيكتوريا أزارن�ك��ا ( )9505والروسية
ماريا شارابوفا ( )7866تواليًا.

انتقل الفتى زيكو جونيور ماريكالدي (9
أعوام) الى برشلونة بطل الدوري اإلسباني
لكرة القدم ،قادمًا من أوملبيك السويدي،
بحسب ما أعلن األخير .وذكر أوملبيك الذي
يلعب في الدرجة الخامسة ،في موقعه
على شبكة اإلنترنت« :ذهب زيكو الى
برشلونة من أجل تحديات جديدة» .وتالحق
الصحافة السويدية العب الوسط الصغير
منذ ذهابه الى مركز تدريب تابع لبرشلونة
مطلع الشهر الجاري ،وتعرب عن األمل بأن
يصبح ثالث سويدي يدافع عن ألوان الفريق
الكاتالوني بعد هنريك الرسون وزالتان
أبراهيموفيتش.

كاكا يغيب ألسبوعني
تعرض نجم ميالن البرازيلي كاكا
إلصابة في العضلة العليا لفخذه ،ويتوقع
أن يبتعد عن املالعب ملدة أسبوعني ليغيب
بالتالي عن مباراة ميالن أمام ضيفه
سلتيك االسكوتلندي غدًا في دوري أبطال
أوروبا.
وانضم كاكا الى ستيفان الشعراوي
وإينيازيو أباتي وماتيا دي شيليو
وريكاردو مونتوليفو الذين يغيبون عن
فريق املدرب ماسيميليانو أليغري بسبب
اإلصابة أيضًا.

ألفيش عرض ّ
التبرع بكبده ألبيدال
كشف مدافع موناكو إيريك أبيدال في
برنامج على راديو كاتالونيا ،عن بادرة طيبة
من زميله السابق في برشلونة البرازيلي
داني ألفيش ،الذي عرض تقديم كبده
للفرنسي الذي كان وقتذاك مصابًا بمرض
السرطان .وقال أبيدال« :عالقتي مع ألفيش
تتجاوز الصداقة ،لقد قدم لي كبده ،ولكن
ذلك كان غير ممكن ألنه رياضي .لقد كانت
بادرة طيبة ،إنه شخص عظيم» .وعانى
أبيدال ّ
األمرين مع املرض ،إذ بعد تعافيه
للمرة األولى ،أصيب مرة أخرى ليعود
وينتصر عليه ويشفى منه تمامًا .وأشار
أبيدال أيضًا إلى أنه على اتصال مع مدرب
برشلونة السابق تيتو فيالنوفا ،الذي طمأنه
برسالة عن وضعه الصحي« :تيتو أرسل
لي رسالة يرجو فيها أن أكون قويًا وأقاتل
دائمًا».

ّ
مظلي يوقف مباراة في إنكلترا

الفورموال 1

ً
ماسا يرى ألونسو أكثر كماال من شوماخر
رغ � � ��م خ � ��روج � ��ه امل� ��رت � �ق� ��ب م � ��ن ف��ري��ق
فيراري اإليطالي املنافس في بطولة
العالم لسباقات س�ي��ارات الفورموال
 ،1ف ��إن ال �س��ائ��ق ال �ب��رازي �ل��ي فيليبي
م��اس��ا ال ي� ��زال ي�ك�ي��ل امل ��دي ��ح ل��زم�ي�ل��ه
ف� ��ي ح� �ظ� �ي ��رة «ال � �ح � �ص ��ان ال� �ج ��ام ��ح»
اإلسباني فرناندو ألونسو ،إذ اعتبر
في مقابلة أجرتها معه قناة «سكاي
سبورتس» البريطانية أن «املاتدور»
ً
هو أكثر كماال من زميله السابق في
فيراري «األسطورة» األملاني ميكايل
شوماخر.
ً
وك� � ��ان م ��اس ��ا زم � �ي �ل�ا ل �ث�ل�اث��ة أب �ط��ال
للعالم خ�لال ثمانية مواسم قضاها
م��ع ف �ي��راري ،ه��م ش��وم��اخ��ر وألونسو
وال �ف �ن �ل �ن��دي ك �ي �م��ي راي� �ك ��ون ��ن ،ال ��ذي
ّ
سيعود ال��ى الفريق اإلي�ط��ال��ي ليحل
م �ك ��ان ال �س��ائ��ق ال �ب ��رازي �ل ��ي امل�ن�ت�ه��ي
ع� �ق ��ده ف ��ي ن �ه��اي��ة امل ��وس ��م ال �ح��ال��ي.
ويعتبر ماسا أن ألونسو هو السائق

طفل سويدي في التاسعة
ّ
ينضم الى برشلونة

يتفاوض ماسا مع لوتوس لالنتقال إلى صفوفه (طوم غاندولفيني ــ أ ف ب)
األكثر شراسة بني الثالثة املذكورين،
وتابع« :لطاملا قدت الى جانب زمالء
أق��وي��اء ،وتعلمت دائ�م��ًا أن��ه يجب أن
تكون مثاليًا ،ألنه إذا فشلت في هذا

األم��ر فستخسر أم��ام زميلك» .وختم:
«ب��ال �ت��أك �ي��د ،ل �ق��د واج �ه �ت �ن��ي ب�ع��ض
األوقات الصعبة مع الزمالء األقوياء،
ل �ك �ن �ن ��ي ع ��ان� �ي ��ت أك � �ث� ��ر ال � � ��ى ج��ان ��ب

فرناندو ألونسو كونه ربما السائق
ً
األك �ث��ر ك �م��اال .ش��وم��اخ��ر ك ��ان سائقًا
رائعًا ،هو طبعًا سائق مدهش وكامل
على ّ
حد سواء ،لكن أعتقد أن ألونسو
ً
هو أكثر كماال».
وس � ُ�ي� �غ ��ادر ال� �ب ��رازي� �ل ��ي م��اران �ي �ل �ل��و
ف � ��ي ن� �ه ��اي ��ة امل � ��وس � ��م ،وي� � �ت � ��ردد أن ��ه
ف ��ي م� �ح ��ادث ��ات م ��ع ف ��ري ��ق ل��وت��وس
ل� �ي� �ك ��ون زم � �ي ��ل ال� �س ��ائ ��ق ال �ف��رن �س��ي
روم��ان غ��روج��ان ،لكن في ح��ال فشل
امل �ف��اوض��ات ب�ين ال�ط��رف�ين ،ق��د تكون
وج� �ه ��ة ال� �ب ��رازي� �ل ��ي ف ��ري� �ق ��ه ال �ق��دي��م
ساوبر.
وق� ��د ك �ش �ف��ت ش��رك��ة «ب �ي��ري �ل �ل��ي» عن
أن اإلط � � � � ��ارات ال �ل �ي �ن��ة ج� � �دًا (س ��وب ��ر
سوفت) واملتوسطة (ميديوم) سيتم
اعتمادها خالل السباق الليلي املقبل
الذي تستضيفه حلبة «باي مارينا»
ف � ��ي س � �ن � �غ� ��اف� ��ورة ،وذل � � � ��ك ألن ه ��ذه
اإلطارات تتناسب مع طبيعة املسار.

هبط مظلي في ملعب كرة القدم في
إنكلترا لتتوقف املباراة ،وسط ذهول العبي
ساليسبري سيتي وتشستر ونحو ألف
متفرج كانوا داخل امللعب.
وهبط املظلي على أرض امللعب في الشوط
الثاني ،ثم قام بحمل مظلته وخرج وسط
تصفيق من املشجعني.
وقال داني هيغينبوثام ،مدافع فريق ستوك
سيتي السابق والذي يلعب لفريق تشستر
الذي ينافس في دوري الدرجة الخامسة ،إنه
واحد من أكثر األمور غرابة التي يراها املرء
عادة في مالعب كرة القدم.
وهبط مظليون على أرض امللعب خالل
أحداث رياضية سابقة ،وكان أشهرها خالل
نزال في الوزن الثقيل للمالكمة ما بني ريديك
بوي وإيفاندر هوليفيلد عام  .1993وتوفي
مظلي في عام  2008بعدما اصطدم بأرض
امللعب قبل مباراة دولية أقيمت في أورليون
بني منتخبي فرنسا وأوكرانيا لالعبني دون
 18سنة.
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صورة
وخبر
بعد العرض املذهل
الذي ّ
قدمته النجمة
األميركية بيونسيه
والدي جاي الفرنسي دايفد
غيتا السبت املاضي في
مهرجان ()Rock in Rio
في ريو دي جينيرو ،ألهب
نجوم آخرون املسرح في
«سيتي أوف روك» أبرزهم
جاستني تيمبراليك
جيسي جاي وأليشيا كيز
(الصورة) .يقام املهرجان
في املدينة البرازيلية
ّ
ّ
للمرة الخامسة ،وتغلب
على الروك هذا
فيه البوب ّ
العام .علمًا أنه يستمر
حتى  22أيلول (سبتمبر)
الحالي ،بعدما افتتح في
 13من الشهر نفسه.
ّ
يذكر أن «روك في ريو»
ّ
أطلق للمرة األولى في ريو
دي جينيرو عام  1985إذ
جذب أكثر من  1.4مليون
شخص ،لتستقبله بعدها
لشبونة البرتغالية
ومدريد اإلسبانية.
(ياسويوشي شيبا ــ
أ ف ب)

بانوراما

ملكة «جمال»  2014أيقظت «بشاعة» أميركا

سعودية في األوسكار
عقبال الصاالت في اململكة

آخر صرعات الصني:
أعلى مطار في العالم

من منع إقامة صاالت السينما
ّ
إلى الترشح لالوسكار! هذه
املفارقات العجيبة ال تحصل
إال في السعودية .إذ اعلنت
«الجمعية العربية السعودية
ّ
ّ
للثقافة والفنون» أنها رشحت
«وجدة» لهيفاء املنصور
(الصورة) للمشاركة في
األوسكار ،فيما أقرت «أكاديمية
العلوم والفنون األميركية» دخول
الفيلم ضمن الترشيحات األولية
ألوسكار أفضل فيلم أجنبي
لـ  ،2013ليصبح أول شريط
سعودي يشارك في التظاهرة.
ّ
ويوجه العمل نقدًا «ناعمًا» إلى
اململكة ،حيث تحاصر املرأة
بشتى أنواع القيود من خالل
طفلة (وعد محمد) تحلم بركوب
ّ
الدراجة .علمًا أنه أول شريط
ً
ّ
يصور كامال في الرياض لكن
بشكل سري.

بدأت الصني أمس تشغيل
«داوتشنغ يادينغ» وهو أعلى
مطار مدني في العالم .يقع
األخير في مقاطعة سيتشوان
في جنوب غرب البالد ،ويرتفع
 4411مترًا فوق سطح البحر،
وفق ما أكدت وكالة «شينخوا».
ّ
ولفتت الوكالة إلى أن املطار
يختصر املسافات في املقاطعة
من ساعتني إلى حوالى 65
دقيقة .ويبعد املشروع الجديد
 159كيلومترًا عن محمية
«يادينغ» الطبيعية في شرقي
هضبة تشينغهاي (التبت)،
فيما استغرق إنجازه سنتني،
ووصل إجمالي االستثمارات
إلنشائه إلى  255مليون دوالر
أميركي بعدما تمت املوافقة
عليه في نيسان (أبريل) .2011
ّ
يذكر أن املطار مصمم الستقبال
 280ألف مسافر في السنة.

ُ
ت ّوجت نينا دافولوري ( 24عامًا) األحد املاضي ّأول ملكة جمال ألميركا من
أصول هندية .وما إن أعلن عن الخبر ،حتى اشتعلت مواقع التواصل االجتماعي
بالتعليقات العنصرية التي تغاضى أصحابها عن األداء القوي لطالبة الطب خالل
ّ
املسابقة .رغم ّأن امللكة الجديدة ليست مسلمة ،إال ّأن إحدى ّ
املغردات افترضت أن
ً ّ
ّ
ّ
أصولها الهندية تحتم ذلك ،قائلة إنه «ال بد من أن اختبار مسلمة للفوز باللقب
ّ
أسعد الرئيس باراك أوباما» ،فيما سخرت أخرى من دافولوري معتبرة أنها
«ملكة جمال  ،»11-7في إشارة إلى سلسلة متاجر أميركية شهيرة يأخذ عليها
ّ
العنصريون أن معظم
موظفيها من الهنود .ووصل
األمر بالبعض إلى
حد ربطها باإلرهاب بسبب
لون بشرتها عبر القول« :هل
هي ملكة
جمال تنظيم «القاعدة»؟».
لفتت دافولوري انتباه
الجميع خالل االحتفال الذي
أقيم في «أتالنتيك سيتي»
(نيو جيرسي) ،إذ ّ
قدمت
في فقرة املواهب مقطعًا
راقصًا على وقع أغنية من
أغاني أفالم «بوليوود»
(الصورة) ،كما وصف
املراقبون إجاباتها في فقرة
ّ
ـ«الجيد» ،علمًا
األسئلة ب
ّ
أنها تمحورت حول إطالالت
املغنية األميركية الشابة
مايلي سايروس األخيرة
واألوضاع في سوريا
وغيرهما .ولم ترد دافولوري
حتى اآلن على التعليقات
السلبية التي طالتها.

منظمة العفو الدولية
«أوسلو» على حقيقتها
تزامنًا مع الذكرى الـ 20لتوقيع
«اتفاقية أوسلو» بني العدو
اإلسرائيلي ومنظمة التحرير
الفلسطينية ،أطلقت «منظمة
العفو الدولية» ملصقًا
يستعرض «مكتسبات السالم»
التي تحققت للفلسطينيني من
خالل األرقامّ .
تحدث امللصق
عن استشهاد أكثر من 7,000
فلسطيني ،وتدمير ما يزيد
على  12,000منزل ،وأكثر من
ً
 250ألف مستوطن ،فضال
عن جدار الفصل العنصري
الذي يمتد على مدى 440
ً
ميال (حوالى  708كلم) .تجدر
ّ
اإلشارة إلى أن اإلتفاقية وقعت
في واشنطن في 13أيلول
(سبتمبر)  ،1993وسميت نسبة
إلى مدينة أوسلو التي جرت
ّ
السرية في
فيها املحادثات
.1991

