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على الغالف
أكدت جولة نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف الى سوريا ولبنان وتركيا ،أن الصراع
الروسي االميركي ال يزال يرخي بظالله المتشائمة فوق الدم السوري .كل التفاؤل المصطنع
الذي أوحت به اتصاالت هذا المسؤول الروسي الرفيع حيال امكانية الحوار بين الدولة السورية
والمعارضة يبقى بال أمل فعلي .ال شيء حتى الساعة يسمح بالقول إن واشنطن ستدعم
المساعي الروسية للحل السياسي او ستقبلها ،وال السعودية غيرت موقفها حيال النظام.
فلماذا هذه الضجة البوغدانوفية اذًا ما دام ال افق حاليا لتسوية سياسية؟

بوغدانوف:

األمير بندر قال لي سندمر سوريا
سامي كليب
مـنــذ لـحـظــة وص ــول ــه ال ــى املـنـطـقــة،
ح ـ ـ ــرص نـ ــائـ ــب وزيـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
الروسية ميخائيل بوغدانوف على
إظهار لهجة أكثر حزما حيال دعم
ن ـظــام الــرئ ـيــس ب ـشــار االس ـ ــد .ملس
بعض محاوريه ان نبرته ارتفعت
عـ ـم ــا كـ ــانـ ــت ع ـل ـي ــه ف ـ ــي الـ ـلـ ـق ــاءات
املاضية .اللهجة مرتبطة باحتدام
ال ـصــراع الــروســي االطـلـســي .يــدرك
الرئيس فالديمير بوتني ان سوريا
مهمة جــدا فــي هــذه ال ـصــراع .ال بد
من العودة بقوة اذًا صوب دمشق.
استقبل بــوتــن عالنية وبترحيب
ك ـب ـيــر وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـســوريــة
ول ـيــد املـعـلــم .رف ــع مـسـتــوى تــوريــد
ال ـس ــاح ك ـمــا ون ــوع ــا ال ــى الحليف
الـ ـس ــوري .ق ــال لـلـمـعـلــم إن ــه فــوجــئ
ُ
واعجب بنسبة التصويت ملصلحة
األس ــد فــي االنـتـخــابــات الــرئــاسـيــة.
ق ـ ـ ــال كـ ــامـ ــا ع ــالـ ـي ــا جـ ـع ــل ال ــوف ــد
الـ ـس ــوري ي ـق ــول أث ـن ــاء ع ــودت ــه إنــه
«سمع ما فاق توقعاته».
تلك السجادة الحمراء التي فرشها
بــوتــن ،جعلت بــوغــدانــوف يتقدم
عـلـيـهــا ص ــوب امل ـن ـط ـقــة ،م ــدرك ــا ان
مهتمه االولــى هي دعم سوريا كي
تصمد ،ألن في صمودها ما ِّ
يقوي
اوراق الصراع الروسية مع الغرب.
ال ب ــد اذًا م ــن دفـ ــع امل ـع ــارض ــة إلــى
مـحــاورة النظام ،او على االقــل من
تحميلها مسؤولية احباط الحوار.
يقني موسكو ان املعارضة املفككة
بسبب خالفاتها الداخلية ،وخفوت

بوغدانوف مع وفد هيئة التنسيق بقيادة حسن عبد العظيم (الثاني من اليسار)

الدعم الغربي لها ،سيدفعانها إلى
ق ـبــول املـسـعــى ال ــروس ــي .رب ـمــا في
هذا اليقني بعض مغاالة.
لـ ـ ــم ي ـ ـكـ ــن غـ ــري ـ ـبـ ــا اذًا ،ان ي ـس ـمــع
بعض معارضة الــداخــل كالما من
بوغدانوف فيه شيء من السخرية
ح ـي ــال «االئ ـ ـتـ ــاف ال ــوط ـن ــي لـقــوى
الثورة واملعارضة» .قال ما حرفيته
وبلغته العربية املمتازة« :سنذهب
الـ ـ ــى إس ـط ـن ـب ــول لـ ـن ــرى م ـع ــارض ــة
فنادق الخمس نجوم إذا ما كانت
تعيش فعال رفاهية الحياة» ضحك
الجميع .كانت الرسالة واضحة.

بندر والتدمير
لـ ــم يـ ـك ــن غ ــريـ ـب ــا أيـ ـض ــا ان يـ ــروي
بــوغــدانــوف ملحادثيه فــي املنطقة،
كـ ـي ــف ان رئ ـ ـيـ ــس االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات
السعودية السابق االمير بندر بن
س ـل ـطــان ق ــال حــرف ـيــا ف ــي مــوسـكــو:
«نــريــد تدمير هــذا الـنـظــام العلوي
فــي ســوريــا حـتــى لــو ج ــرى تدمير
ســوريــا» .وحــن سأله بــوغــدانــوف:
«ك ـي ــف ك ــان ــت عــاق ـت ـكــم بــالــرئـيــس
ال ـ ــراح ـ ــل ح ــاف ــظ االس ـ ـ ـ ـ ــد؟» ،سـ ــارع
االم ـ ـيـ ــر الـ ـسـ ـع ــودي إل ـ ــى االجـ ــابـ ــة:
«ك ـ ـ ــان ـ ـ ــت م ـ ـ ـم ـ ـ ـتـ ـ ــازة ،وك ـ ـ ـ ـ ــان رجـ ــا
حكيما» ،فقال له بــوغــدانــوف« :إذًا
املشكلة ليست في النظام العلوي،
بل ُمع الرئيس بشار االسد نفسه».
َ
كشف هذا األمــر اآلن يحمل رسالة
روس ـ ـ ـيـ ـ ــة واض ـ ـ ـحـ ـ ــة ايـ ـ ـض ـ ــا حـ ـي ــال
الرياض.
لـ ــم ي ـك ــن غ ــري ـب ــا كـ ــذلـ ــك ،أن يــوجــه
ب ــوغ ــدان ــوف ان ـت ـق ــادات الذعـ ــة إلــى

االم ـي ــرك ـي ــن ب ــرغ ــم انـ ــه ك ـش ــف عــن
مــوافـقـتـهــم عـلــى ال ـت ـحــرك الــروســي
الـ ـ ـح ـ ــال ـ ــي .روى ملـ ـح ــادثـ ـي ــه ك ـيــف
جـ ــاء جـ ــون ك ـي ــري ب ـعــد  3اســابـيــع
ع ـل ــى مـ ـف ــاوض ــات ج ـن ـيــف  2ي ـقــول
ل ـل ــروس« :لـقــد فشلت امل ـفــاوضــات،
وسـ ــوف ن ـع ــود االن ال ــى ال ـح ــرب»،
ك ــان الـ ـج ــواب ال ــروس ــي ان ـك ــم حني
تـتــولــون االشـ ــراف عـلــى الـتـفــاوض
بــن الفلسطينيني واالسرائيليني
ت ـم ـض ــون  9أش ـه ــر ث ــم ت ـ ـمـ ــددون 9
أشـ ـه ــر اخ ـ ـ ــرى ثـ ــم تـ ـ ـك ـ ــررون االمـ ــر
لـفـتــرات طــويـلــة ،فـلـمــاذا ال تفعلون
الشيء نفسه النقاذ سوريا.
قناعة بوغدانوف بان ال ثقة مطلقا
حــال ـيــا بــاالم ـيــرك ـيــن .إم ـكــان ـيــة ان
يـخــدعــوا قــائـمــة .فـهــم مـتـفـقــون مع
مــوسـكــو عـلــى ه ــذا الـتـحــرك لجمع
امل ـع ــارض ــة وال ــدول ــة ،ل ـكــن املــواف ـقــة
هي من باب «سنترككم تتحركون

يدرك األسد ،تماما كما
موسكو ،أن االئتالف وحلفاءه،
هم المحرجون بالتحرك الروسي
تريد موسكو إحراج واشنطن،
وإحداث اختراق سياسي،
أو اإليحاء بهذا االختراق

بوغدانوف مع منى غانم وأنس جودة والوسيط نضال السبع (األول من اليسار)

وال شـ ــك انـ ـك ــم س ـت ـف ـش ـل ــون» .ه ــذا
ب ــال ـض ـب ــط مـ ــا ي ـج ـع ــل امل ـس ــؤول ــن
الــروس يتحفظون جدا على تأييد
اي عمل اميركي او أطلسي خــارج
مجلس االمــن ضد داعــش ،ولعلهم
في قرارة أنفسهم لم يرتاحوا كثيرا
الن ـف ـتــاح س ــوري ــا ع ـلــى الــرغ ـبــة في
التعاون مع التحالف الدولي ضد
داعــش .فهم كما االيــرانـيــون ،يرون
ان اي اش ـ ــارة إي ـجــاب ـيــة للتحالف
تعني السماح الميركا وحلفائها
ب ــارت ـك ــاب اخـ ـط ــاء ،وال ـق ـي ــام بـخــدع
على االراضي السورية.
م ــن ق ــاب ــل امل ـب ـع ــوث الـ ــروسـ ــي فـقــد
س ـمــع م ـثــا ك ـيــف ان ك ـي ــري نفسه
ق ــال ل ـلــروســي« :ال تـعـتـقــدوا بأننا
جـئـنــا ن ـض ــرب داع ـ ــش ف ــي ســوريــا
ل ـكــي يـسـتـفـيــد الـ ـنـ ـظ ــام» .ي ـب ــدو ان
ه ـ ــذا االمـ ـ ــر ك ـ ــان مـ ـح ــور ص ــدام ــات
ك ـث ـيــرة روس ـي ــة ام ـيــرك ـيــة .ســابـقــا،
كان االميركيون يقولون للروس ما
دام نــوري املالكي في السلطة فلن
نتحرك لضرب االرهاب في العراق،
وهــم يقولون الشيء نفسه تقريبا
فــي ســوريــا ،بــرغــم انـهــم مضطرون
إلــى ضــرب داعــش .رد الــروس أكثر
م ــن م ــرة ،وف ــق روايـ ــة بــوغــدانــوف،
بالقول« :انكم بهذا ايضا تخرقون
ك ــل ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي واالن ـس ــان ــي،
الن ـكــم تـسـهـلــون االرهـ ـ ــاب لـغــايــات
سـ ـ ـي ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة ،وهـ ـ ـ ـ ـ ــذه س ـ ــابـ ـ ـق ـ ــة ف ــي
السياسة الدولية».
ملــاذا التحرك اذا االن ما دام ال ثقة
باالميركيني؟ ببساطة الن موسكو
ت ــري ــد احـ ـ ــراج واش ـن ـط ــن ،وإح ـ ــداث
اخـتــراق سياسي ،او االيـحــاء بهذا
االخ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــراق .االسـ ـ ـ ــد م ـت ـف ـه ــم ل ـه ــذا
االم ـ ــر ،وه ــو ي ــري ــد تـسـهـيــل املـهـمــة
ال ــروس ـي ــة ب ــرغ ــم ان ــه ق ــال اك ـث ــر من
م ــرة ل ـبــوغــدانــوف وغ ـي ــره إن هــذه
امل ـ ـع ـ ــارض ـ ــة ال ت ـ ــؤث ـ ــر فـ ـ ــي شـ ـ ــارع
واحـ ــد وم ــن االف ـض ــل ال ـت ـح ــاور مع
املسلحني .ال بــأس ،فــاالســد ،تماما
ك ـمــا م ــوس ـك ــو ،ي ـ ــدرك ان االئ ـت ــاف
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موسكو منزعجة من اختفاء أو
اعتقال عبد العزيز الخير ورجاء الناصر،
ولؤي حسين (هيثم الموسوي)

الـحــريــات واملعتقلني السياسيني.
الحفاظ على مؤسسات الدولة ،بما
فيها املؤسسة العسكرية .محاربة
االره ـ ـ ــاب ب ـكــل الـ ـط ــرق الـسـيــاسـيــة
والثقافية والعسكرية».
اما عبد العظيم ،فقد قدم مشروعا
ل ـ ـل ـ ـحـ ــل مـ ـ ـ ــن صـ ـ ـفـ ـ ـح ـ ــات ع ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة.
تـتـضـمــن الـصـفـحــات ال ـن ـقــاط الـتــي
كـ ــررت ـ ـهـ ــا هـ ـيـ ـئ ــة الـ ـتـ ـنـ ـسـ ـي ــق غ ـيــر
مـ ــرة .ج ــرى ح ــدي ــث ع ــن مـســؤولـيــة
الــدولــة السورية وض ــرورة قيامها
بخطوات لبناء الثقة.

ال خطة واضحة

وحـلـفــاءه هــم املـحــرجــون بالتحرك
الـ ــروسـ ــي .إن ق ـب ـل ــوا الـ ــذهـ ــاب ال ــى
موسكو ،فإن هذا يعني انهم قبلوا
توسيع اطار املعارضة ،ما سيلغي
دوره ــم االول ،وان لــم يقبلوا ،فهم
يتحملون نتيجة الفشل ويقتصر
ال ـ ـ ـحـ ـ ــوار عـ ـل ــى اطـ ـ ـ ـ ــراف م ـع ــارض ــة
يقبلها النظام.

بوغدانوف ينتقد االعتقاالت
حني طرح وزير الخارجية السورية
ول ـيــد املـعـلــم ان ت ـكــون اجـتـمــاعــات
املعارضة والحكومة السورية في
دمـ ـش ــق ،كـ ــان ال ـ ـجـ ــواب« :ال ،لـيــس
ف ــي دم ـش ــق ،ب ــل ف ــي مــوس ـكــو ،هــذا
افـ ـض ــل» .س ــأل امل ـع ـلــم ع ــن الـسـبــب،
وخـصــوصــا ان دمـشــق بــاتــت آمنة
اآلن ،فكان جــواب بــوغــدانــوف« :لو
كــانــت آمـنــة ملــا اختفى عبد العزيز
ال ـخ ـيــر ورج ـ ــاء ال ـن ــاص ــر ،واع ـت ـقــل
لؤي حسني» .موسكو منزعجة من
اختفاء او اعتقال هؤالء املعارضني
ال ـ ـثـ ــاثـ ــة .حـ ــاولـ ــت الـ ـت ــدخ ــل أك ـث ــر
م ــن م ــرة ل ــاف ــراج عـنـهــم او ملعرفة
مـصـيــرهــم ،ك ــان ال ـج ــواب بالنسبة
إل ـ ــى ال ـخ ـي ــر ان ال ـ ــدول ـ ــة ال ت ـعــرف
اي ــن ه ــو ،وبــالـنـسـبــة إل ــى االخــريــن
ف ــإن ث ـمــة اج ـ ـ ــراءات ق ـضــائ ـيــة .ثمة
مــن ينقل عــن السفير الــروســي في
دم ـشــق قــولــه ان ب ــوغ ــدان ــوف طــرح
مــوضــوع رئـيــس تـيــار بـنــاء الــدولــة
ل ــؤي حـســن عـلــى الــرئـيــس االس ــد،
ولكنه لم يلق جوابا شافيا .دمشق
تتسلح دائما بالجوانب القانونية
والقضائية ،بينما موسكو ترى في
االمــر مــؤشــرات سياسية ضرورية
لبناء الثقة.
هـ ــذا بــال ـض ـبــط م ــا ق ــال ــه امل ـع ــارض
ال ـ ـس ـ ــوري الـ ــدك ـ ـتـ ــور ه ـي ـث ــم م ـن ــاع
ملوفد روســي زاره قبل فترة .سأله
املسؤول الروسي عن كيفية تفعيل
هـيـئــة ال ـت ـن ـس ـيــق ،وان ـه ــم يـعــولــون
ع ـلــى دوره ال ـش ـخ ـصــي ف ــي سـيــاق
الـحــل الـسـيــاســي وال ـت ـحــاور ،سأله

م ـنــاع« :ه ــل تـقـبـلــون حـكــومــة فيها
عـبــد الـعــزيــز الـخـيــر وزيـ ــرا للعمل،
ولــؤي حسني وزيــرا للنقل ،ورجــاء
الـ ـن ــاص ــر وزي ـ ـ ـ ــرا ل ـ ـل ـ ـعـ ــدل؟» .ذه ــب
امل ـس ــؤول ول ــم ي ـعــد ،فــاخ ـتــار مـنــاع
الصمت مستندا الى حديث نبوي
يقول« :من كان يؤمن بالله واليوم
االخ ــر فليقل خـيــرا او فليصمت»،
ويضيف« :في هذه املرحلة الصمت
ّ
مـ ــوقـ ــف» ،لـ ـك ــن الـ ـع ــارف ــن بـبـعــض
ت ـح ــرك ــات املـ ـع ــارض ــة ف ــي ال ـخ ــارج
يلمسون توسيعا لـهــامــش تحرك
مناع ،واستقبال مسؤولني غربيني
وع ـ ــرب ك ـث ـيــريــن لـ ــه ،كـ ــان بعضهم
ي ــرف ــض ح ـت ــى الـ ـح ــدي ــث الـ ـي ــه فــي
السنوات املاضية.
بوغدانوف كان قد التقى في بيروت
وفدين من املعارضة السورية يوم
ال ـسـبــت امل ــاض ــي ،االول يـضــم منى
غــانــم وأن ــس ج ــودة مــن قـيــادة تيار
بناء الدولة ،ونضال السبع الوسيط
ب ـ ـ ــن بـ ـ ـع ـ ــض م ـ ـ ـعـ ـ ــارضـ ـ ــة الـ ـ ــداخـ ـ ــل
والـ ـسـ ـف ــارة الـ ـس ــوري ــة ف ــي بـ ـي ــروت.
استمر اللقاء ساعة كاملة من الـ 4الى
ال ــ 5مـســاء .كــان مــرصــودا لــه نصف
ساعة على ان يكون النصف اآلخر
لوفد هيئة التنسيق بقيادة حسن
ع ـب ــد ال ـع ـظ ـي ــم ،وع ـض ــوي ــة ص ـف ــوان
العكاش وأحـمــد الـحـســراوي .تأخر
ال ــوف ــد ملـشـكـلــة ف ــي أوراق الـعـكــاش
عند الحدود السورية .جرى اتصال
باالمن السوري ،جرى تمرير الوفد
فوصل متأخرا.
عند وصول عبد العظيم وصحبه،
اجـ ـتـ ـمـ ـع ــوا بـ ـم ــدي ــر إدارة الـ ـش ــرق
االوس ـ ــط ف ــي ال ـخــارج ـيــة الــروسـيــة
بـيـنـمــا كـ ــان ب ــوغ ــدان ــوف ق ــد ذهــب
للقاء األمني العام لحزب الله السيد
ح ـســن ن ـصــرال ـلــه ،ول ـك ــن ح ــن عــاد
اج ـت ـمــع م ــع ع ـبــد ال ـع ـظ ـيــم وال ــوف ــد
بحضور نضال السبع.

إشادة بمعاذ الخطيب
لوحظ في خالل لقاءي بوغدانوف

م ــع وفـ ـ ــدي م ـع ــارض ــة الـ ــداخـ ــل أن ــه
سـ ــأل ع ــن ه ـي ـثــم م ـن ــاع ورك ـ ــز على
اهمية دور هيئة التنسيق ،ولكنه
س ــأل أي ـضــا ع ــن رأي ـه ــم ف ــي الشيخ
م ـعــاذ الـخـطـيــب ،الــرئ ـيــس الـســابــق
لــائـتــاف ،واش ــاد ب ــدوره وتـحــدث
ع ــن ب ـع ــض االتـ ـ ـص ـ ــاالت ال ــروس ـي ــة
م ـ ـعـ ــه .ك ـ ــان الف ـ ـتـ ــا ان حـ ـس ــن عـبــد
ال ـع ـظ ـيــم أشـ ـ ــاد ه ــو اآلخـ ـ ــر بـمـعــاذ
الخطيب ،وقــال إن هيئة التنسيق
على تواصل وتنسيق دائمني معه،

وان الخطيب بــات يقود مجموعة
مــن األع ـضــاء الـســابـقــن لــائـتــاف،
املـ ـ ــؤم ـ ـ ـنـ ـ ــن ب ـ ــال ـ ـح ـ ــل ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي
والتفاوض.
مـنــى غــانــم الـتــي تـقــود «ت ـيــار بناء
ّ
السوري
الدولة» حاليا في الداخل
ب ـعــد اع ـت ـق ــال رئ ـي ـســه لـ ــؤي حسني
تحدثت عــن مجموعة مــن النقاط،
اب ـ ـ ــرزه ـ ـ ــا« :ال ـ ـح ـ ـفـ ــاظ عـ ـل ــى وح ـ ــدة
االراض ـ ـ ــي الـ ـس ــوري ــة .ب ـن ــاء ال ــدول ــة
ال ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــة الـ ـ ـع ـ ــادل ـ ــة .إط ـ ــاق

الجيش السوري خط أحمر
في خالل لقاءاته مع مسؤولي املعارضة في تركيا ولبنان ودمشق ،ومع عدد من املسؤولني
اللبنانيني ،طرح نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف أكثر من مرة السؤال اآلتي:
«ملصلحة من تدمير الجيش العربي السوري؟» .وقدم تحليال مفاده بان ال احد يستفيد من
هذا التدمير املمنهج سوى اسرائيل .وكذلك طرح سؤاال آخر على املعارضة« :اال تعتقدون ان
الحوار وحده هو الذين يجنب سوريا التقسيم» ،مشيرا إلى ان على املعارضة ان تتحرك اليوم
قبل الغد لتفادي ما يحاك ضد البلد الذي لها دور في
فهم سامعو بوغدانوف ان «الجيش
إنقاذه وإعادة بنائهِ .
السوري خط أحمر» بالنسبة إلى روسيا.
لم يسمع املعارضون السوريون من املسؤول الروسي
مرة واحدة احتمال رحيل الرئيس بشار االسد .هو
تحدث عن الحوار واللقاء وتقريب وجهات النظر .حني
سأله احد مسؤولي االئتالف عن جنيف  1وما لحظه
من هيئة انتقالية كاملة الصالحيات ،أجاب بأن أساس
الحوار هو جنيف  1ولكنه بحاجة الى تعديالت اآلن،
بعدما صار االرهاب اولوية ،وكذلك بعد االنتخابات
الرئاسية االخيرة.
خرج عدد من مسؤولي االئتالف من االجتماع يقولون:
«إن موسكو لم تغير رأيها ،وال تزال تدعم نظام االسد،
وإن جولة بوغدانوف هي لهذه الغاية» ،لكن املحادثات
تطرقت ايضا ،وربما الروس تعمدوا ذلك ،تطرقت الى
التذكير بأن الغرب لم يقدم إلى املعارضة اي شيء فعلي
سوى توريطها.

م ـخ ـت ـص ــر االم ـ ـ ـ ــر ان بـ ــوغـ ــدانـ ــوف
جـ ــاء لـيـسـمــع ك ــل وجـ ـه ــات ال ـن ـظــر،
وخـ ـص ــوص ــا ان ـ ــه ي ـس ـي ــر فـ ــي حـقــل
ال ـ ـغـ ــام .فـ ــا االئ ـ ـتـ ــاف ي ــري ــد دورا
فاعال روسـيــا ،خشية مــن أن يكون
قريبا من النظام ،وال النظام مؤمن
بتأثير لـلـمـعــارضــة الـخــارجـيــة في
الــوضــع الــداخـلــي ،وال اميركا تريد
لروسيا ان تنجح حيث فشلت هي.
ولــذلــك ف ــإن أقـصــى الـطـمــوح هــو ان
ت ـن ـجــح روسـ ـي ــا ب ـج ـمــع امل ـع ــارض ــة
اوال فـ ــي م ــوسـ ـك ــو ،ل ــاتـ ـف ــاق عـلــى
وف ــد م ـع ــارض ،ثــم أن تجمعها مع
ال ـس ـل ـطــة .اذا نـجـحــت ف ــي الـخـطــوة
االولى ،فهي دون ادنى شك ستجد
شبه استحالة في انجاح الخطوات
التالية.
أم ـ ـي ـ ــرك ـ ــا ل ـ ـي ـ ـسـ ــت ج ـ ـ ــاه ـ ـ ــزة بـ ـع ــد،
والسعودية لم تغير رأيها .هذا ما
يمكن فهمه من نقاشات بوغدانوف
مع االطراف االخرى ،من دمشق الى
حزب الله مــرورا بقيادات لبنانية.
ولعل حــزب الله سمع من املبعوث
الروسي كالما مفاده بان موسكو
لن تتأخر في دعم سوريا سياسيا
وع ـس ـكــريــا بــاق ـصــى م ــا تستطيع
لكي تضرب االرهاب.
مــن الطبيعي ان يشعر ح ــزب الله
بأن موسكو اليوم اكثر تشددا من
اي وقت مضى في دعمها لسوريا
وتـ ـق ــدي ــره ــا ل ـ ـ ــدور ح ـ ــزب الـ ـل ــه فــي
ض ــرب االرهـ ـ ــاب .لـعــل ال ـح ــزب ملس
ان لـهـجــة ب ــوغ ــدان ــوف ال ـي ــوم اكـثــر
صــابــة مــن تلك الـتــي سمعها منه
وفد الحزب في موسكو .هذا رصيد
اضافي ملوقف روســي سابق .حني
جاء وفد املجلس الفدرالي للبرملان
الـ ــروسـ ــي ب ــرئ ــاس ــة ن ــائ ــب رئ ـي ـســه
إلياس اوماخانوف والتقى مطوال
قيادة حــزب الله ،واستهل لقاءاته
ف ـ ــي لـ ـبـ ـن ــان بـ ـعـ ـش ــاء عـ ـل ــى م ــائ ــدة
الـ ـح ــزب ،ق ـيــل كـ ــام كـبـيــر االهـمـيــة
آنذاك ،لدرجة جعلت قيادة املقاومة
تـقـتـنــع بـ ــأن م ــوق ــف مــوس ـكــو اكـثــر
استراتيجية مما يعتقد البعض،
وأك ـث ــر اس ـت ـع ــدادا لـلـمــواجـهــة مما
يظن خصوم موسكو.
يبدو ان بوغدانوف يأتي بالتفكير
عينه .ذلــك ان حماية ســوريــا هذه
املـ ـ ـ ــرة بـ ــاتـ ــت اك ـ ـثـ ــر م ـ ــن ضـ ــروريـ ــة
ملستقبل الصراع الروسي الغربي،
م ــا يـفـتــرض سـحــب ك ــل احـتـمــاالت
«ال ـغــدر االم ـيــركــي» ،واق ـنــاع جميع
االط ــراف السورية بــأن الـحــوار هو
االفضل.
لعل اســرائـيــل فهمت الــرســالــة قبل
غ ـي ــره ــا ،فـ ـ ـ ّ
ـردت ف ــي الـ ـي ــوم ال ـتــالــي
ل ـل ـقــاء ب ــوغ ــدان ــوف م ــع حـ ــزب الـلــه
وزيـ ـ ــارة امل ـع ـلــم ال ــى اي ـ ــران بقصف
مواقع قرب دمشق.
ه ــل تـنـجــح مــوس ـكــو؟ م ــن الـصـعــب
ذل ـ ـ ــك ،ل ـك ـن ـهــا س ـح ـب ــت ولـ ـ ــو لـحــن
اض ــواء امللف الـســوري ملصلحتها.
هـ ـ ـ ــذا ب ـ ـحـ ــد ذاتـ ـ ـ ـ ــه م ـ ـهـ ــم فـ ـ ــي أوج
الـ ـص ــراع ال ــروس ــي االط ـل ـس ــي .هــذا
مــا يــدفــع االس ــد إلــى تسهيل مهمة
بــوغــدانــوف ال ــى اقـصــى ح ــد ،برغم
قناعته الذاتية كما كــان شأنه مع
جنيف ،بأن كل هذا ليس سوى ذر
للرماد في العيون.
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سياسة

رسائل
إلى المحرر
مسلخ بيروت
والتطنيش الممنهج
نـ ـش ــرت «األخـ ـ ـب ـ ــار» فـ ــي ع ــدده ــا
الـ ـص ــادر ب ـتــاريــخ 2014/12/10
تـحـقـيـقــا ب ـع ـن ــوان «م ـل ــف مسلخ
بـ ـ ـي ـ ــروت « تـ ـض ـ ّـم ــن ال ـك ـث ـي ــر مــن
امل ـغ ــال ـط ــات ،وب ـع ـض ـهــا طــاول ـنــي
شخصيًا.
لقد اتهم كاتب التحقيق املجلس
ّ
«بالتهرب من املسؤولية
البلدي
ّ
وال ـت ـص ـ ّـرف بــإه ـمــال مـتـعــمــد في
الـ ـتـ ـع ــاط ــي مـ ــع أوض ـ ـ ـ ــاع امل ـس ـلــخ
ّ
الحاد الــذي كان
نتيجة االنقسام
ّ
ي ـت ـحــكــم ف ــي أعـ ـض ــائ ــه ،وت ـف ــادي ــا
ّ
لـ ـح ــل هـ ــذا املـ ـجـ ـل ــس» ،ومـ ــن هـنــا
اعـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاد مـ ـ ــا سـ ـ ـم ـ ــاه «سـ ـي ــاس ــة
التطنيش املمنهج» .وفــي سياق
هــذا التحقيق ذكــر الكاتب أيضًا
«أن ثمة تسعة طلبات لــم ّ
يقرها
امل ـج ـلــس ال ـب ـل ــدي ،بـيـنـهــا إن ـشــاء
هنغار بديل للمسلخ القائم »..
ًُ
ً
ال ّبد أوال من القول إن كتبًا بهذا
ّ
الشأن ُوجهت من مدير مصلحة
امل ـس ــال ــخ إل ـ ـ ّـي بــوص ـفــي الـسـلـطــة
ّ
ّ
ال ـت ـن ـف ـيــذيــة ،وقـ ــد ُس ـج ــل ــت كــلـهــا
ً
أصـ ــوال ف ــي قـلــم املـجـلــس الـبـلــدي
ّ
وتتضمن
ال ــذي لــم يـجــب عنها .
ُ ُ
ه ــذه الــكــتــب طـلـبــات سـلــف مالية
إلجـ ـ ـ ـ ـ ــراء إص ـ ـ ــاح ـ ـ ــات ض ـ ــروري ـ ــة
عائدة للمسلخ وتأمني السائقني
واألط َـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــاء االخ ـ ـت ـ ـصـ ــاص ـ ـيـ ــن،
وأرفـ ــقـ ــت ب ـك ـت ــاب ورد م ــن دول ــة
رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء رق ـم ــه
 7149تاريخ  2012/4 /3يتناول
املوضوع نفسه ،ولكن مع األسف،
لـ ــم ي ـس ـت ـجــب امل ـج ـل ــس ال ـب ـل ــدي،
ص ــاح ــب ال ـص ــاح ـي ــة ،ل ـك ــل ه ــذه
الطلبات ،علمًا أن مدير املصلحة
ّ
امل ـ ـع ـ ـنـ ــي ،ت ـ ـسـ ــلـ ــم سـ ـلـ ـف ــا ك ـب ـي ــرة
وصـغـيــرة أخـ ــرى ،وف ـقــا لــأصــول
ّ
وه ــي مـسـجــلــة ف ــي ال ـب ـلــديــة وقــد
ُ َ
استعملت .
ُع ـل ــى أن أه ـ ــم ت ـل ــك ال ـك ـت ــبُ ال ـتــي
أ َ
ودعت املجلس البلدي ،واملرسلة
ُمن مصلحة املسالخ ،هو الكتاب
املرسل إلينا بتاريخ ،2012/10/8
ال ـ ــذي ورد ف ـي ــه اق ـ ـتـ ــراح بــإق ـفــال
املسلخ واعتماد آخر مؤقت بديل
ُ
ري ـث ـمــا تـ ـج ــرى عـمـلـيــة ال ـتــأه ـيــل،
وقــد أودعـتــه بالصفة التي أحمل
(محافظة مدينة بيروت) ،املجلس
ال ـب ـل ــدي ،مــرف ـقــا ب ـك ـتــاب م ـنــي له
طابع العجلة رقمه  19373تاريخ
 ، 2012/10/10أستفسر بموجبه
عـ ـ ــن مـ ـصـ ـي ــر ط ـ ـل ـ ـبـ ــات م ـص ـل ـحــة
املـســالــخ الـســابـقــة واملـتــراكـمــة في
املـجـلــس ،بـشــأن تــرمـيــم املـنـشــآت،
وط ـل ـبــت ف ـيــه أي ـض ــا م ــن املـجـلــس
وبجلسة
البلدي اتخاذ قرار فوري
ّ
ّ
استثنائية ،بحل املشكلة ،لكنني
لم أحصل على جواب ،وقد يكون
الـسـبــب هــو نـفـســه ال ــذي ورد في
التحقيق .
هنا تجدر اإلشــارة إلى أن اإلدارة
البلدية ،وبناء على قرار املجلس
ّ
أودع
البلدي ،أعــدت دفتر شــروط ّ
قلم املجلس ،مؤشر عليه وموقع
مـ ــن ق ـب ـل ــي بـ ـت ــاري ــخ 2012/9/5
 ،ول ـك ـنــه ل ــم ُي ـق ـ ّـر خـ ــال وجـ ــودي
عـلــى رأس محافظة ب ـيــروتّ .أمــا
ُ
مل ــاذا اعــتـمــد ،كـمــا ذكــرتــم فــي منت
التحقيق« ،التطنيش املمنهج «
َ
لجهت ْي عــدم الترميم والتأهيل،
ّ
ف ـل ـع ــل ــه ب ـس ـب ــب مـ ــا أشـ ــرتـ ــم إل ـيــه
ف ــي ال ـت ـح ـق ـيــق ن ـف ـس ــه ،وم ـ ــا ك ــان
ي ـ ـصـ ــدر ف ـ ــي الـ ـصـ ـح ــف وب ـع ــض
وس ــائ ــل اإلعـ ـ ـ ــام ح ـ ــول ال ـحــاجــة
إلــى اتصاالت سياسية وطائفية
وغ ـ ـيـ ــرهـ ــا ،حـ ـف ــاظ ــا عـ ـل ــى وحـ ــدة
املجلس.
املحافظ السابق ملدينة بيروت
ناصيف قالوش

♦♦♦

في الواجهة

هوالند لسالم :أتفهم
قراركم وقف تدفق النزوح
في اليوم األخير
لزيارته باريس ،سمع
الرئيس تمام سالم من
الرئيس فرنسوا هوالند تأكيدًا
إضافيًا للتحرك الفرنسي
لمساعدة األفرقاء اللبنانيين
على إنجاز االستحقاق
الرئاسي واستعجال إرسال
شحنات األسلحة إلى
لبنان

باريس ـ نقوال ناصيف
اخ ـت ـتــم رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة ت ـم ــام ســام
زي ــارت ــه الــرس ـم ـيــة ل ـب ــاري ــس بـمـقــابـلــة
الرئيس فرنسوا هوالند في اإلليزيه،
فـ ــي حـ ـض ــور الـ ــوفـ ــد ال ـل ـب ـن ــان ــي الـ ــذي
ضـ ّـم وزيــر الــدفــاع سمير مقبل ووزيــر
ال ـخــارج ـيــة ج ـب ــران بــاس ـيــل والـسـفـيــر
الفرنسي في بيروت باتريس باولي،
إل ــى م ـســؤولــن فــرنـسـيــن ،م ــن بينهم
رئـيــس دائ ــرة الـشــرق األوس ــط وشمال
أفــريـقـيــا فــي الـخــارجـيــة ج ــان فــرنـســوا
جيرو.
في اللقاء رغب هوالند في إبــداء ثالث
مالحظات:
أول ـ ـ ــى ،أشـ ـ ــاد ب ـ ـ ــأداء سـ ـ ــام ،وخــاط ـبــه
ب ــال ـق ــول إن ال ـط ــري ـق ــة ال ـت ــي أدار بـهــا
الـسـلـطــة اإلجــرائ ـيــة فــي لـبـنــان ،بجمع
ال ـ ـش ـ ـمـ ــل وامل ـ ـحـ ــاف ـ ـظـ ــة ع ـ ـلـ ــى ال ـ ــوف ـ ــاق
السياسي في الظروف الحالية ،ليس
ال ـص ـع ـب ــة فـ ـحـ ـس ــب ،بـ ــل امل ـس ـت ـح ـي ـلــة،
هــي ب ــاب خ ــاص لـلـبـنــان .وش ــدد على
محافظته على التضامن الحكومي.
ثــانـيــة ،أب ــدى هــوالنــد تفهمه العميق
ل ـل ـس ـي ــاس ــة الـ ـت ــي أق ــرتـ ـه ــا ال ـح ـك ــوم ــة
بـحـصــر ال ـن ــزوح ال ـس ــوري بــالـنــازحــن
الفعليني ،وق ــال لـســام :أنــا أتـفـهــم أنــه
يجب وقف هذا التدفق .وأبدى اعتقاده
بــأن اسـتـمــرار ال ـنــزوح بالطريقة التي
حصل بها ســابـقــا ،خطر للغاية على
ل ـب ـنــان وم ـق ــدرت ــه ع ـلــى ح ـمــل أع ـبــائــه.

وت ــوج ــه إلـ ــى املـ ـس ــؤول ــن الـفــرنـسـيــن
امل ـش ــارك ــن ف ــي االج ـت ـم ــاع بتعليمات
ب ـ ـضـ ــرورة مـ ـس ــاع ــدة ل ـب ـن ــان ع ـل ــى كــل
الـصـعــد واسـتـعـجــال إرس ــال األسلحة
في إطار االتفاق مع السعودية.
ثالثة ،أيــد امل ـبــادرات التي صــدرت عن
مجلس الـشـيــوخ والجمعية الوطنية
فـ ــي خ ـ ــال ال ـ ـل ـ ـقـ ــاءات مـ ــع س ـ ــام ،وأن
عليهما املضي في تأكيد ما أعلناه من
تأييد لبنان ودعـمــه ،ووضعه موضع
التطبيق.
بـ ـ ـ ـع ـ ـ ــد االج ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــاع ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـرح س ـ ـ ــام
ل ـل ـص ـحــاف ـيــن« :كـ ـم ــا ي ـع ـلــم ال ـج ـم ـيــع،
عــاقـتـنــا م ــع فــرنـســا ب ـق ـيــادة الــرئـيــس
هوالند قديمة وقوية جـدًا ،ونحن في
زيارتنا فرنسا موجودون ملتابعة هذه
العالقات ،ولقينا كل ترحيب وكل تفهم
ودعــم لقضايا لبنان ومــا نواجهه من
ص ـعــاب ،وسنستمر فــي ه ــذه العالقة
مل ــا فـيــه خـيــر لـبـنــان والـلـبـنــانـيــن .من
أبرز املسائل التي نواجهها ما يتعلق
بالنزوح السوري ،وحاجتنا إلى دعم
دولـ ــي لـتـحـ ّـمــل أع ـبــائــه إل ــى جــانــب ما
أب ــداه كــل لبناني مــن ترحيب ورعــايــة
وع ـنــايــة إلخ ــوان ـن ــا ال ـس ــوري ــن .وال ـكــل
يعلم أنـنــا فــي لـبـنــان نــواجــه أوضــاعــا
أمنية غير مريحة ،وتمكنا في الداخل
ال ـل ـب ـنــانــي م ــن وض ــع ح ــد ن ـهــائــي لها
بإجماع اللبنانيني على تأييد الجيش
الـلـبـنــانــي وال ـق ــوى األم ـن ـيــة ،واسـتـتــب
األم ــن فــي كــل األرجـ ــاء اللبنانية على
خلفية وحدة اللبنانيني في عدم توفير
أي بيئة حاضنة ألي نــوع مــن الخلل
األمني أو اإلرهــاب األمني .في املقابل،
هناك مواجهات مستمرة تتطلب مزيدًا

واجبنا منع
االنهيار ،لكن ال يمكننا
أن نحل محل رئيس
الجمهورية

م ــن ال ــدع ــم لـلـجـيــش وق ــوان ــا األم ـن ـيــة.
لـفــرنـســا دور رئـيـســي فــي ظــل املـكــرمــة
السعودية لدعم الجيش على نحو غير
مسبوق مــن أربـعــة مليارات دوالر من
بينها ثالثة مليارات في اتفاق مباشر
مع فرنسا .وفي األمس تم االنتهاء بني
وزيري الدفاع الفرنسي واللبناني من
الـجــانــب التقني ،وقــريـبــا ج ـدًا إن شاء
الله تبدأ فرنسا بالتحضير لتسليمنا
مــا يحتاج إلـيــه الجيش اللبناني من
أسلحة لتعزيز قدراته».
سئل عن مصير االستحقاق الرئاسي
والجهود اآليلة إلــى تحقيقه ،فاجاب:
«ف ــرنـ ـس ــا ك ـم ــا ك ــل ال ـ ـ ـ ــدول ،ولـ ـك ــن هــي
بـ ــالـ ــذات ن ـظ ـرًا إلـ ــى عــاق ـت ـهــا امل ـم ـيــزة
بلبنان ،تتابع هذا امللف معنا وتحاول
أن تساعدنا .نعم ،ملسنا لدى الرئيس
هوالند واملسؤولني الفرنسيني جميعًا
رغـبــة فــي إنـهــاء هــذا املـلــف ،وأن يكون
للبنان رئيس للجمهورية».
وودع هوالند سالم بطريقة استقباله
إي ـ ــاه ع ـل ــى درج اإلل ـ ـيـ ــزيـ ــه ،وان ـت ـظ ــره
ح ـت ــى أن ـه ــى ت ـصــري ـحــه لـلـصـحــافـيــن
قـبــل أن ي ـعــود إل ــى مـكـتـبــه ،ف ــي إج ــراء
بـ ــروتـ ــوكـ ــولـ ــي غـ ـي ــر مـ ـسـ ـب ــوق أظ ـه ــر
تـعــاطــف الــرئ ـيــس الـفــرنـســي وتـقــديــره
لــرئـيــس الـحـكــومــة اللبنانية .وه ــو ما
عكسته دوائ ــر البروتوكول الفرنسية
بالقول إن استقبال سالم كان أقرب إلى
استقبال رئيس الــدولــة ،نظرًا إلــى أنه
يترأس حكومة نيطت بها صالحيات
رئيس الجمهورية.
مــن اإللـيــزيــه تــوجــه س ــام إل ــى متحف
بـيـكــاســو وجـ ــال ف ــي أرج ــائ ــه ،ق ـبــل أن
يعود إلى مقر إقامته في فندق جورج
ال ـخ ــام ــس ،وي ـع ـقــد م ــؤت ـم ـرًا صـحــافـيــا
مل ــراس ـل ــي وس ــائ ــل اإلعـ ـ ــام وال ـص ـحــف
العربية واألجـنـبـيــة ،استهله بالقول:
«زي ــارتـ ـن ــا ف ــي إط ـ ــار تــوط ـيــد ال ـعــاقــة
والتواصل مع دولة كبرى لها عالقات
تاريخية وعريقة مع لبنان ،وهي تبذل
اليوم بقيادة الرئيس هوالند جهودًا
مميزة في كل املجاالت».
سئل عن السلة التي يعود بها ،فاجاب:
«م ــن أبـ ــرز امل ـس ــائ ــل ال ـت ــي نـسـعــى إلــى
التوصل إليها مع فرنسا ،هي املستجد
في امللف األمني الذي يصب في الهبة
الـسـعــوديــة واالت ـف ــاق مــع فــرنـســا على
تزويد الجيش اللبناني ما يحتاج إليه

من سالح .اآلن ننتظر املوافقة النهائية
بني فرنسا والسعودية ،بعد ذلك يبدأ
تـحــريــك إرس ـ ــال األس ـل ـحــة إل ــى لـبـنــان.
عـلــى املـسـتــوى األمـنــي أيـضــا ،تـبــن أن
ل ـيــس ه ـن ــاك ب ـي ـئــة حــاض ـنــة ل ــإره ــاب
والـتـكـفـيــريــن فــي طــرابـلــس والـشـمــال.
إال أن من واجب الدولة وجيشها حسم
أمرها ملواجهة اإلرهابيني .متى عززنا
قدراتنا نجحنا في إنهاء هذا األمر».
سئل عن الدور الفرنسي في انتخابات
ال ــرئ ــاس ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،ف ــأج ــاب« :امل ـلــف
الرئاسي أبــرز أزماتنا في لبنان الذي
يـتــأثــر بمحيطه وال ـخ ــارج .لـبـنــان بال
رئيس كجسم بال رأس ،ال يكتمل أداؤه
وال قيمته».
س ـ ـ ـئـ ـ ــل ع ـ ـ ـ ــن خ ـ ـ ـطـ ـ ــف ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــريـ ــن
وخ ـ ـ ـيـ ـ ــارات الـ ـسـ ـلـ ـط ــات ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة،
فأجاب« :امللف دقيق وحساس .نحن
ف ــي مــوقــع دف ــاع ــي ول ـيــس هـجــومـيــا.
أي ــدن ــا ال ـت ـح ــال ــف الـ ــدولـ ــي ـ ال ـعــربــي
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قوى األمن بال نفقات سرية!

سالم :ال بد
من مساحة
للتفاهم
وانتخاب
الرئيس كي
نصبح في
وضع أفضل
(أ ف ب)

لضرب اإلرهاب وقلنا له إنه يعنينا،
ل ـك ــن مــوق ـع ـنــا دف ــاع ــي ألن ق ــدرات ـن ــا
م ـ ـحـ ــدودة ،ون ـح ـت ــاج إلـ ــى م ــزي ــد من
الدعم .هناك وضع سياسي له عالقة
مباشرة بعدم انتخاب الــرئـيــس ،ما
يـسـمــح بـمـســاحــة م ــن ع ــدم االت ـف ــاق،
وتــال ـيــا يـنـعـكــس سـلـبــا ع ـلــى عملنا
كـسـلـطــة إج ــرائ ـي ــة .نـسـعــى كحكومة
إلى مواكبة هذا الوضع واستيعابه.
أت ــوج ــه إلـ ــى ك ــل الـ ـق ــوى الـسـيــاسـيــة
إلدراك مخاطر هــذا الوضع وتفادي
م ـح ــاذي ــر ف ــي غ ـنــى ع ـن ـهــا .ال ب ــد من
مساحة للتفاهم وانتخاب الرئيس
كي نصبح في وضــع أفضل ،وكذلك
ال ـج ـيــش والـ ـق ــوى األم ـن ـي ــة األخ ـ ــرى.
واجبنا منع االنهيار ،لكن ال يمكننا
أن ن ـحــل م ـحــل رئ ـي ــس الـجـمـهــوريــة.
لــذا ،من الـضــروري استعجال إنجاز
ه ــذا االسـتـحـقــاق .ال ـيــوم سمعت من
الرئيس هــوالنــد كــامــا مـبــاشـرًا ،هو

عدم استعداده للتدخل في الشؤون
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة لـ ـلـ ـبـ ـن ــان واالسـ ـتـ ـحـ ـق ــاق
الرئاسي ،إال إذا رغب اللبنانيون في
ذلك .ما أقوله هو أن علينا أن نحصن
أنفسنا من أي تدخل خارجي من أي
جهة أتى .إذا كانت لفرنسا نية طيبة
فــي الـتــدخــل ،ف ــإن ل ــدول أخ ــرى نيات
سيئة .ال أقصد دولة محددة ،وليس
فــي بــالــي دول ــة مــا ،بــل علينا تعزيز
حاجتنا إلــى التفاهم والتوحد ،ألن
ل ــدي ـن ــا عـ ـ ــدوًا رابـ ـض ــا ع ـن ــد الـ ـح ــدود
هــو إســرائـيــل ،وهــو لــن يــوفــر فرصة
لــاس ـت ـفــادة م ــن خــافــات ـنــا .إق ــول إن
علينا تفادي أن تعمد دولة إلى أذية
لبنان ،ألنه ال يؤذي أحدًا .يجب أن ال
يكون لدينا أعداء ،بل أصدقاء».
بـعــد الـظـهــر زار س ــام والــوفــد املــرافــق
رئـ ـي ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء م ــان ــوي ــل فـ ــالـ ــس ،ثــم
استقبل فــي مقر إقــامـتــه وزي ــر الــدفــاع
جان إيف لودريان.

ع ـل ـمــت «األخ ـ ـب ـ ــار» ان امل ــدي ــري ــة
الـعــامــة لـقــوى االم ــن الــداخـلــي لم
ّ
تتمكن من صرف النفقات السرية
املـ ـ ـح ـ ــددة فـ ــي م ــوازنـ ـتـ ـه ــا خ ــال
الشهرين املاضيني ،بسبب خالف
بني مديرها العام اللواء ابراهيم
ب ـ ـص ـ ـبـ ــوص ،ورئـ ـ ـي ـ ــس إدارتـ ـ ـه ـ ــا
املركزية ،العميد أسعد الطفيلي.
وه ــذه الـنـفـقــات الـســريــة البالغة
ن ـحــو  9م ـل ـي ــارات ل ـي ــرة سـنــويــا،
م ـن ـصــوص ع ـل ـي ـهــا ف ــي امل ــوازن ــة
التي تحصل عليها املديرية من
املوازنة العامة ،إلنفاقها من دون
املرور بآليات الرقابة ُ االعتيادية.
وم ـ ــن املـ ـفـ ـت ــرض ان ت ـن ـف ــق ه ــذه
املبالغ لتمويل شبكات املخبرين،
او لشراء معدات خاصة من دون
إلزامية إجــراء مناقصات تكشف
ط ـب ـي ـعــة هـ ــذه امل ـ ـعـ ــدات .هـ ــذا مــن
ال ـنــاح ـيــة ال ـن ـظ ــري ــة؛ أمـ ــا عـمـلـيــا،
ّ
فتحولت النفقات السرية إلى ما
يشبه البدالت الشهرية اإلضافية
أو املـ ـك ــاف ــآت الـ ـت ــي ي ـت ـقــاضــاهــا
الضباط والرتباء املحظيون في
املــديــريــة ،وأول ـئ ــك الـعــامـلــون في
ف ــرع امل ـع ـلــومــات ،إضــافــة إل ــى ما
ينفقه املدير العام «على هــواه».
ومــا ينطبق على االمــن الداخلي
يسري على باقي األسالك األمنية
وال ـع ـس ـك ــري ــة ،م ــع ف ـ ــارق وح ـيــد
أن املــديــريــة الـعــامــة ل ـقــوى األمــن
ال ــداخـ ـل ــي هـ ــي الـ ـجـ ـه ـ ّـاز األم ـن ــي
ال ــوحـ ـي ــد الـ ـ ـ ــذي ت ـت ـع ــث ــر أمـ ـ ــوره
فقدان القدرة
اإلداري ــة إلــى درجــة ُ ّ
على إنفاق أموال لها تمثل حافزًا
رئـيـسـيــا لـلـعـمــل األم ـن ــي ال ـجــدي
فيها.
ال ـف ـصــل ال ـجــديــد الـ ــذي تـشـهــده
ً
املـ ـ ــديـ ـ ــريـ ـ ــة ي ـ ـ ـبـ ـ ــدو اس ـ ـت ـ ـك ـ ـمـ ــاال
لـ ـ ـلـ ـ ـص ـ ــراع ـ ــات داخ ـ ـ ـ ـ ــل م ـج ـل ــس
ق ـ ـيـ ــادت ـ ـهـ ــا بـ ـ ــن ع ـ ــام ـ ــي 2006
و ،2008كــان ـع ـكــاس َلــانـقـســام
ال ـس ـيــاســي ب ــن ف ــري ــق ــي  8و14
آذار .ك ــان ــت امل ـ ــوازن ـ ــة ال ـســريــة
ُ َ
تـنــفــق شـهــريــا ب ـقــرار مــن املــديــر
الـعــام ،يصدر إلــى أحــد املكاتب
ال ـتــاب ـعــة ل ـ ـ ــإدارة امل ــرك ــزي ــة في
املديرية ،من دون املرور برئيس
اإلدارة امل ـ ــرك ـ ــزي ـ ــة .واألخـ ـ ـي ـ ــر،
َ َ
«ن ـ ـ ــك ـ ـ ــش» قـ ـب ــل نـ ـح ــو ش ـه ــري ــن
الـ ـق ــان ــون وامل ــراسـ ـي ــم ال ـنــاظ ـمــة
ل ـع ـمــل امل ــدي ــري ــة ،ال ـت ــي تمنحه
الحق الحصري في إدارة أموال
املديرية واإلشراف على إنفاقها.

وملـ ــا قـ ــال ب ـص ـبــوص للطفيلي
إن هــذه النفقات ســريــة ،ويجب
ّ
ّ
أل ي ــط ـل ــع ع ـل ـي ـهــا اح ـ ــد س ــوى
املدير العام ،رد الطفيلي بعدم
وجود نص قانوني بذلك ،وبأن
س ـ ّـر ّي ــة ه ــذه امل ــوزان ــة تحجبها
عــن الـعـمــوم ،ال عــن الـشــريــك في
قيادة املديرية ،واملخول الوحيد
تنظيم ماليتها واإلشــراف على
واردات ـ ـ ـهـ ـ ــا ون ـف ـق ــات ـه ــا .وبـ ـن ـ ً
ـاء
على ما تـقـ ّـدم ،توقف الطفيلي،
للشهر الثاني على التوالي ،عن
دفع النفقات السرية إلى املدير
العام ،مشترطًا توقيعه قرارات
صــرفـهــا وال ـشــراكــة فــي تحديد
أبـ ـ ـ ــواب إنـ ـف ــاقـ ـه ــا .فـ ــي امل ـق ــاب ــل،
يستغرب الضباط املحسوبون
على تيار املستقبل في املديرية

مسلحون مقربون من
تنظيم «داعش» ّ
وجهوا
تهديدات بالقتل إلى
الشيخ «أبوطاقية»
أداء ال ـط ـف ـي ـل ــي ،م ــؤك ــدي ــن ان ــه
ناتج عن قرار سياسي اتخذته
م ــرجـ ـعـ ـيـ ـت ــه ال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة ،أي
ال ــرئ ـي ــس ن ـب ـيــه ب ـ ــري ،م ــن دون
ان ي ـح ــددوا ال ــداف ــع الـ ــذي يقف
خلف ذلــك .ويـقــولــون إن صرف
االم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال ي ـ ـج ـ ــري ب ــالـ ـط ــريـ ـق ــة
نـفـسـهــا مـنــذ ع ـق ــود ،ف ـمــاذا عــدا
م ـمــا بـ ــدا ك ــي ي ـب ـتــدع الـطـفـيـلــي
ب ــدع ــة ال ـت ــوق ـي ـع ــن؟ ال ـط ـف ـي ـلــي،
ف ــي امل ـقــابــل ،يـنـفــي لــزمــائــه أي
ّ
خلفية سياسية لـقــراره ،مذكرا
بــأن إنفاق أي مبلغ من االمــوال
العامة ،وفي أي إدارة من إدارات
ال ــدول ــة ،يـحـتــاج إل ــى ّ توقيعني
على األقل ،فلماذا تشذ املديرية
عـ ــن هـ ـ ــذه ال ـ ـقـ ــاعـ ــدة؟ وي ـح ـظــى
الطفيلي بتأييد عدد من زمالئه
فـ ــي م ـج ـل ــس ق ـ ـيـ ــادة امل ــدي ــري ــة،
مـ ــن امل ـح ـس ــوب ــن ع ـل ــى ق ـ ــوى 8
آذار والـ ـتـ ـي ــار ال ــوط ـن ــي ال ـح ــر،
ل ـكــن ال ــاف ــت أن ق ــائ ــد ال ـشــرطــة
ال ـ ـق ـ ـضـ ــائ ـ ـيـ ــة ال ـ ـع ـ ـم ـ ـيـ ــد ن ــاج ــي
املصري ،املحسوب على النائب

ولـ ـي ــد ج ـن ـب ــاط ،ي ــؤي ــد مــوقــف
رئيس اإلدارة املركزية.
ُي ــذك ــر أن جـ ـ ــزءًا م ــن امل ـص ــاري ــف
الـســريــة يــدفـعــه املــديــر ال ـعــام إلــى
أعضاء مجلس القيادة ،لينفقها
كــل منهم أيـضــا بحسب مــا يــراه
مناسبًا.

«داعش» و«أبوطاقية»
على صعيد آخــر ،لفتت مصادر
أمنية إلى أن مسلحني مقربني من
تنظيم «داعش» ّ
وجهوا تهديدات
بــال ـق ـتــل إل ــى ال ـش ـيــخ ال ـعــرســالــي
مـصـطـفــى ال ـج ـج ـي ــري ،امل ـع ــروف
ّ
وتحدثت املصادر
بـ«أبوطاقية».
عن أن هــذه التهديدات هي التي
دف ـعــت الـحـجـيــري إل ــى مهاجمة
على
املسلحني علنًا عبر صفحته ّ
موقع فايسبوك أمــس .فقد علق
الحجيري بالقول« :أنا ال أشك في
حبي وحــب أهــل عــرســال للثورة
وتــأيـيــدهــا ،لكني ب ــدأت أشــك في
ً
حب الثورة لنا» .وأضــاف قائال:
«ق ــد يـسـتـغــرب ال ـب ـعــض كــامــي،
لكن هــل مــا يقوم بــه البعض من
أفـ ـع ــال تـتـسـبــب ب ــإي ــذاء وإه ــان ــة
أهــل عــرســال وم ـصــادرة أموالهم
وحـصــارهــم وخطفهم ي ــدل على
ً
املـ ـحـ ـب ــة؟» ..وأردف ق ــائ ــا« :لـقــد
أراد البعض تحويل الـثــورة من
س ــاح ــات ال ــوغ ــى واالس ـت ـش ـه ــاد
إل ــى ثـ ــورة خ ـيــم وك ــرات ــن وأزق ــة
ـأل« :هـ ــل
ف ـ ــي عـ ـ ـ ـ ــرسـ ـ ـ ـ ــال »..وس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
سنصل إلــى الـيــوم ال ــذي نصبح
فـ ـي ــه م ـ ـهـ ــدديـ ــن م ـ ــن الـ ـلـ ـص ــوص
وق ـ ـطـ ــاع ال ـ ـطـ ــرق وامل ـ ـجـ ــرمـ ــن؟»،
ث ــم قـ ــال« :ال ي ـهــولــن أح ــد علينا
ببغيه وإجــرامــه ،فــوالـلــه نحن ال
ن ـخــاف ـكــم» ،وخ ـتــم بــال ـقــول« :لـقــد
ب ــذل ــت مـ ــاء وج ـه ــي وف ـ ّـرط ــت في
كثير مــن حـقــوقــي إلط ـفــاء الـنــار،
ف ـصــرت هــدفــا لـجـمـيــع األطـ ــراف،
فإلى الله املشتكى ..بالفعل ظلم
مضاضة على
ذوي القربى أشــد
ّ
املرء من وقع الحسام املهند».
س ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــا ،ع ـ ـ ـ ــاد ن ـ ــائ ـ ــب وزي ـ ــر
خـ ــارج ـ ـيـ ــة روس ـ ـ ـيـ ـ ــا م ـي ـخ ــائ ـي ــل
ب ـ ــوغ ـ ــدان ـ ــوف إل ـ ـ ــى ب ـ ـي ـ ــروت مــن
دم ـش ــق ،وال ـت ـقــى الـنــائـبــن ولـيــد
ج ـن ـب ــاط وس ـل ـي ـم ــان فــرن ـج ـيــة،
ورئـيــس حــزب الـقــوات اللبنانية
سـ ـمـ ـي ــر ج ـ ـع ـ ـجـ ــع ،وال ـ ـب ـ ـطـ ــريـ ــرك
امل ــارون ــي ب ـشــارة ال ــراع ــي ،ووف ـدًا
من «اللقاء األرثوذكسي».

تقرير

ّ
ّ
عن جعفر الشهال« ...الجهادي غير المتشدد»
رضوان مرتضى
ّ
الشهال إلى الضوء
خرج اسم جعفر
ف ــي ت ـشــريــن ال ـثــانــي ال ـع ــام امل ــاض ــي.
ي ــوم ـه ــا ظ ـه ــر «املـ ـج ــاه ــد ال ـص ــاع ــد»
فــي مـقــابـلــة تـلـفــزيــونـ ّيــة بـعــد عــودتــه
مــن ســوريــا ،كاشفًا أن ــه وصــل إليها
عبر تركيا .وهـنــاك قاتل إلــى جانب
ّ
مسلحي املعارضة السورية في حلب
ّ
الشهال الشاب
وريف حمص .لم يكن
الوحيد الذي التحق بركب الرحالت
الجهادية الـتــي انطلقت نحو أرض
ال ـشــام ،لـكــن كــونــه اب ــن الـشـيــخ داعــي
اإلس ــام الـشـ ّـهــال ،امل ـعــروف بمواقفه
املـ ـتـ ـش ــددة إع ــامـ ـي ــا ،ب ــرغ ــم اف ـت ـق ــاره
إلــى أي حيثية شعبية أو عسكرية،
جعل منه حدثًا في دائرة الضوء .لم
تلبث أخباره أن خفتت قبل أن تعود

ُمجددًا بعد انتشار تسجيل صوتي
ن ـســب إل ـيــهُ ،ي ـهــدد فـيــه اسـتـخـبــارات
ال ـج ـي ــش ف ــي ال ـش ـم ــال ب ـع ــد تــوقـيــف
الجهادي
شقيقه زيــد .لم ُيسمع عن
ّ
الـطــرابـلـســي خـبــر بـعــدهــا ،بــرغــم أنــه
كــان صديقًا ّ
مقربًا ألسامة منصور،
املعروف بـ «أبو عمر منصور» ،أحد
أبرز قادة املحاور املتشددين في باب
ّ
التبانة.
ّ
ُ
بــالـتــأكـيــد ،ال يـشـبــه جـعـفــر الـشــهــال
وال ــده .نجل مؤسس التيار السلفي
ً
أكثر التزامًا باملنهج الجهادي ،فعال،
ً
ال قـ ــوال ف ـح ـســب ،ل ـكــن ل ــم ُي ــرص ــد له
أي دور في األحــداث األمنية الدائرة
ع ـل ــى أرض ل ـب ـن ــان .ي ــرت ـب ــط ال ـش ــاب
ال ـع ـشــري ـنــي أي ــدي ــول ــوج ـي ــا بـتـنـظـيــم
«جبهة النصرة» ،لكن ذلك لم يدفعه
إلى قطع صداقاته بقيادات وعناصر

ّ
الشهال
تنظيم «الدولة اإلسالمية».
مــن دع ــاة تــوحـيــد ال ـصــف الـجـهــادي
ب ـ ــن «الـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــرة» و«ال ـ ـ ـ ــدول ـ ـ ـ ــة» ،وال
ي ــؤم ــن بـ ـشـ ـع ــار الـ ــرجـ ــل ال ـ ـقـ ــوي فــي
«الــدولــة» أبــو علي األن ُـبــاري ،القائل
ّ
ردًا عـلــى سـ ــؤال ح ــول أفـ ــق ال ـصــراع
ّ
مــع تــوأمــه ال ـج ـهــادي« :إمـ ــا نبيدهم
أو ُي ـب ـي ــدون ـن ــا» .وب ــرغ ــم املـعـلــومــات
األمـنـيــة الـتــي تـحــدثــت عــن مبايعته
أمير «النصرة» في القلمون أبو مالك
ّ
ال ـتــلــة ،ف ــإن ال ـشـ ّـهــال لــم يلتقه يــومــا.
شهدتها
األمنية التي
خالل األحداث ّ
ّ
طرابلس ،التزم الشهال منزله .خفف
تحركاته بعد معرفته عبر
كثيرًا من
ّ
أحد أصدقائه أنه بات مطلوبًا .حال
جعفر من حــال الكثيرين من شباب
طرابلس ،يأخذ على وسائل اإلعالم
«ش ـي ـط ـن ـت ـهــا» م ــدي ـن ـت ــه .ف ــي مـعـظــم

اللقاءات التي جرت معه ،كان يتحدث
عن «تضخيم غير ّ
مبرر ملا يجري من
أحداث في طرابلس» .يؤمن كالعديد
م ــن رف ــاق ــه ب ــأن ـه ــم أبـ ـن ــاء «ال ـطــائ ـفــة
ّ
امل ـظ ـل ــوم ــة» .ي ــواف ــق ع ـلــى م ـقــولــة أن
«الـسـلـفــي ُي ـسـ َّـمــن لـ ُـيــذبــح» ،ويعتقد
ب ــأن مـهـمــة الـتـسـمــن ه ــذه تضطلع
بها االستخبارات .ال يلقي بالالئمة
على أبناء باقي الطوائف إنما على
أبناء طائفته نفسها .ويضحك كثيرًا
عندما تصفه بـ«اإلرهابي».
بــرغــم الــرحــات الـجـهــاديــة املـتـعــددة
ّ
التي قام بها إلى سوريا ،فإن جعفر
ال ُيـقــارن بالجهاديني في تشددهم.
ّ
يصدقوا أنــه قد
ال يمكن عارفيه أن
يكون إرهــابـيــا ،برغم بعض الصور
وال ـش ـع ــارات ال ـت ــي يـضـعـهــا أحـيــانــا
عـلــى صـفـحـتــه الـفــايـسـبــوكـيــة .ليس

إلـغــائـيــا بــاملـطـلــق ،إن ـمــا ت ـجــده أكـثــر
ان ـف ـتــاحــا .تــربـطــه ع ــاق ــات صــداقــات
بــأشـخــاص مــن كــل ال ـطــوائــف .حتى
خطيبته التي كان منهمكًا باإلعداد
ل ــزواج ــه ب ـهــا خ ــال ش ـهــريــن ليست
م ـل ـت ــزم ــة دي ـن ـي ــا وال م ـح ـ ّـج ـب ــة .ك ــان
ج ـع ـف ــر ي ـح ـل ــم ب ـ ــأن يـ ـك ــون ري ــاض ـي ــا
م ـح ـت ــرف ــا .ي ـح ــب كـ ــرة الـ ـق ــدم ك ـث ـي ـرًا،
وقـ ـ ــد ح ـ ـ ــاول غ ـي ــر مـ ـ ــرة ال ـس ـف ــر إ ّل ــى
ال ـخ ــارج الحـتــرافـهــا ،لـكـنــه لــم يــوفــق
في الحصول على التأشيرة بسبب
شـبـهــة اإلره ـ ــاب ال ـتــي تـطـبــع وال ــده.
ولعه بالرياضة وعدم التزامه عمال
ثــاب ـتــا ،دف ـعــا ب ــه إل ــى ت ـمــريــر الــوقــت
ب ـم ـمــارســة ري ــاض ــة ك ـمــال األج ـس ــام.
منذ يومني ،أوقف جعفر عند حاجز
للجيش في منطقة الزاهرية ،لكن لم
ُ
تعرف بعد التهمة املوجهة إليه.

6
سياسة

السبت  13كانون األول  2014العدد 2469

تقرير ال أحد يزاحم النائب نقوال فتوش في تجسيد شخصية السياسي اللبناني على أكمل وجه .ملك الكسارات وزير
سياحة .رافع لواء الجيش السوري األول في زحلة قبل  2005يرأس الئحة  14آذار في المدينة نفسها بعد .2005
وتطول الئحة المثال األعلى لتشمل التشريع وفقًا لمصلحة األشقاء ،استثمار مغارة جعيتا« ،تربية» الموظفين،
احترام المواعيد الدستورية ،التعامل مع الصحافيين وغيرها

ّ
ّ
إقطاعية آل فتوش:
من هالك لمالك
غسان سعود
ثمة مفاهيم كانت ستبقى ملتبسة
لو لم يبادر النائب نقوال فتوش إلى
ً
توضيحها :أوال ،حني يبقى النائب
نائبا منذ عام  1992برغم تغير املزاج
الـشـعـبــي وال ـب ــاص ــات وال ــوص ــاي ــات،
ف ــإن ــه ي ـث ـبــت مــواك ـب ـتــه ل ـل ـنــاخ ـبــن ال
ب ــراعـ ـت ــه فـ ــي ق ـ ــول «عـ ـ ّـمـ ــي» ل ـك ــل مــن
ي ــأخ ــذ أم ـ ــه .وهـ ــو دأب ع ـل ــى وص ــف
زحـلــة بأنها أم ــه .ثــانـيــا ،حــن توقف
الـحـكــومــة عـمــل ك ـســارة يـجــب عليها
دفـ ــع ال ـت ـعــوي ـضــات ألشـ ـق ــاء ال ـن ــواب
أصـ ـح ــاب ال ـك ـس ــارة بـ ــدل تـغــريـمـهــم.
والكسارات باملناسبة «حاجة وطنية
اقتصادية» .ثالثًا ،حني يقول نائب
ملوظفة «غصبًا عن رقبتك ستنفذين
املعاملة» فإنه يؤكد حرصه كممثل
ل ـل ـش ـعــب ع ـل ــى إلـ ـ ـ ــزام امل ــوظـ ـف ــن فــي
الـقـطــاع ال ـعــام بــالـقـيــام بــواجـبــاتـهــم.
رابـ ـع ــا ،ح ــن ي ـس ـعــى ال ـن ــائ ــب لشغل
ال ـ ــرأي ال ـع ــام ع ــن فـضـيـحـتــه ،بـحـيــاة
أحد موكليه الجنسية ،يكون خارق
الـ ــذكـ ــاء .خ ــام ـس ــا« ،حـ ـق ــوق االن ـس ــان
والبيئة تحاميل يـخـ ّـدر بها الغرب
ال ـ ـش ـ ـعـ ــوب ال ـ ـض ـ ـع ـ ـي ـ ـفـ ــة» .س ـ ــادس ـ ــا،

ّ
تنقل زعيم اإلخــوة بيار فتوش «من
هالك إلــى مالك» فضباط آخرين في
االسـتـخـبــارات الـســوريــة ليتمكن من
توسيع تجارته في الحديد ،ولتصبح
شركته طوال أكثر من عقدين املصدر
ش ـبــه ال ــوح ـي ــد ل ـل ـحــديــد ف ــي س ــوري ــا.
صار بيك آب البحص كسارة ،وكيس
ً
ال ـتــرابــة م ـع ـمــا .وبـ ـم ــوازاة توسعهم
املحلي ،توسعوا فــي مـجــاالت أخــرى
فــي أرمينيا خصوصًا وإي ــران وعــدة
دول أفريقية.

في عام  1992نام وليد شويري نائبًا
ع ــن زح ـلــة ي ــوم االن ـت ـخــابــات ،بعدما
تـقــدم فـتــوش بحسب محاضر القيد
بــأك ـثــر م ــن م ـئــة وث ــاث ــن ص ــوت ــا ،إال
أن بيار فتوش لم ينم ،وكذلك وزارة
الــداخ ـل ـيــة ،فــاسـتـيـقــظ ن ـقــوال فـتــوش
(املرشح على الئحة إيلي سكاف) هو
النائب .ومــذاك غدا الكرسي النيابي
جــزءا ال يتجزأ من عــدة عمل األســرة
الزحلية .أما الرئيس رفيق الحريري،
فـثـبـتــه ل ـشــدة إع ـجــابــه ب ــه ف ــي وزارة

السياحة ،في ظل اتكال الحريري على
الـسـيــاحــة ب ــدل الـصـنــاعــة وال ـت ـجــارة
والـ ــزراعـ ــة لـتـنـشـيــط ال ـب ـلــد .م ــع ذل ــك،
رغــم كــل الـتــوســع املــالــي والسياسي،
يحافظ اإلخ ــوة الخمسة أو الزعامة
الفتوشية على ثالثة مظاهر رئيسية:
ً
أوال ،تحاشي أي مظهر مــن مظاهر
الرفاهية .فهم مــا زال ــوا يقطنون في
البناية التي ترعرعوا فيها في حي
م ــار مـخــايــل ،ال قـصــور وال فيلل وال
بـيــوت فــي ب ـيــروت ،أو شــالـيـهــات في

ترأس فتوش ،بعد خروج الجيش السوري واستخباراته من لبنان ،الئحة  14آذار في زحلة عامي  2005و2009

حليف حزب الله محامي الدفاع
عن العميل زياد الحمصي
م ــزاح ـم ــة ال ـك ـس ــارات غ ـيــر املــرخـصــة
لـلـكـســارات املــرخـصــة ت ـعــزز «خشية
الـبــابــا بنيديكتـوس ال ـســادس عشـر
من اختفـاء املسيحييـن مـن الشـرق».
سـ ــاب ـ ـعـ ــا« ،ل ـ ـ ــو طـ ـل ــب مـ ـن ــي أح ــده ــم
االعتذار على أمر لم أرتكبه لحطمت
غــرفـتــه» .ثــامـنــا« ،عـلــى الضيم والله
م ــا نـ ـن ــام ،املـ ـ ــوت بـ ـب ــوز ال ـ ـب ـ ــارودة».
تاسعًا ،االحتجاجات املختلفة على
أدائــي ترمي إلــى النيل من «مواقفي
ال ــوط ـن ـي ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة اإلن ـ ـقـ ــاذيـ ــة».
وأخ ـي ـرًا ،تـحــذيــر غــالـبـيــة مرجعيات
زح ـل ــة م ــن اآلثـ ـ ــار الـبـيـئـيــة الـسـلـبـيــة
ألحـ ـ ــد امل ـ ـشـ ــاريـ ــع االقـ ـتـ ـص ــادي ــة هــو
«ك ـيــديــة سـيــاسـيــة وافـ ـت ــراء وتــزويــر
ل ـحــرمــان أه ــل املــدي ـنــة ف ــرص الـعـمــل
التي يوفرها املشروع» .أما الوسيلة
األف ـ ـضـ ــل لـ ـل ــرد ع ـل ــى اس ـت ـق ـص ــاءات
ال ـ ـص ـ ـحـ ــاف ـ ـيـ ــن ،ف ـ ـت ـ ـكـ ــون ب ـض ــرب ـه ــم
وترهيبهم بدل اإلجابة عن أسئلتهم.
ومـ ــا عـلـيـكــم ف ــي الـ ـي ــوم ال ـت ــال ــي لكل
واقعة مما سبق تعداده سوى السير
بافتخار واعتزاز ،مستهزئني بعجز
الدولة عن املس بكم وبمرافقيكم.
سياسيًا يمكن وصــف النائب نقوال
فـ ـت ــوش ب ــال ــرج ــل ال ـع ـص ــام ــي :ه ــو ال
ي ـت ـح ــدر م ــن ع ــائ ـل ــة س ـيــاس ـيــة ت ــوزع
املقاعد النيابية على أبنائها املدللني،
وال ه ــو ح ــزب ــي ش ـم ـلــه ع ـط ــف زع ـيــم
ً
الحزب .عائلته متوسطة حجمًا وماال
تـنـقـســم ث ــاث ــة أجـ ـب ــاب؛ اثـ ـن ــان منها
غ ـيــر ف ـتــوش ـيــن بــامل ـع ـنــى الـسـيــاســي
لـلـكـلـمــة .ت ـت ـعــدد الـ ــروايـ ــات الــزحـلـيــة
بشأن والــده الــذي توفي في السجن،
فيما تجمع الروايات نفسها على أن
الوالدة أدت الدور الرئيسي في تربية
األبناء الخمسة ،وفــي إدارة أعمالهم
وتعزيز لحمتهم .وهي ترقد محنطة
منذ أكثر من سبع سنوات في نعش
زجاجي بكنيسة قرب بناية عائلتها.

معمل الويسكي واالستخبارات الفرنسية
بعيدًا عن حماسة آل فتوس املستجدة لتحطيم صورتهم أكثر فأكثر ،من دفاع النائب نقوال فتوش عن
اعتدائه على املوظفة في العدلية إلى تشدقه بالتمديد ،فمجاهرته بقضايا عائلية تخص موكليه واملدعى
ّ
السرياني (أو ما
عليهم وحدهم ،ال يمكن فهم حاجة العائلة الثرية إلى معمل مثير للشبهات في الحي
يعرف باملدينة الصناعية) في زحلة اليوم ،وخصوصًا أن فرص العمل التي تلطى خلفها بيار فتوش
أخيرًا لم تكن يومًا أولوية عند أسرته .فبدل توفير مشاريع سياحية تبقي منطقة البردوني مزدهرة،
اكتفى النائب نقوال فتوش بحفظ أبيات الشعر التي تتغنى بالنهر الزحلي .وبدل السعي إلى إعادة
ّ
تشغيل محطة القطار من رياق وإليها ،اكتفى فتوش باستحداث متحف يذكر بأيام القطار الغابرة.
وبدل تعزيز صناعة العرق الزحلي وتوفير أسواق دولية له ،اكتفى بتعزيز صناعة الويسكي في معمل
عائلته الخاص ،وبتوفير أسواق محلية ودولية له .مع األخذ باالعتبار أن اعتداء حراس فتوش على
فريق عمل تلفزيون «الجديد» ليس الحادث األول من نوعه ،إذ سبق للنائب الزحلي أن ادعى عام 2003
على أحد املراسلني في زحلة بأنه عميل لالستخبارات الفرنسية!

امل ـن ـت ـج ـعــات ال ـس ـيــاح ـيــة ب ــرغ ــم أنـهــم
يملكون عددًا كبيرًا من العقارات في
ق ـضــاء زح ـلــة وجـ ـ ــواره .حـتــى املبنى
ال ـ ـ ــذي شـ ـ ّـيـ ــدوه أخ ـ ـي ـ ـرًا حـ ــولـ ــوه إل ــى
مكاتب لعملهم .أما سياراتهم اليوم،
فهي نفسها سياراتهم قبل أكثر من
خمسة عشر عامًا ،فيما عمر سيارة
الـ ـن ــائ ــب نـ ـق ــوال فـ ـت ــوش امل ــرس ـي ــدس
ك ــاد ي ـت ـجــاوز ال ـثــاثــن ع ــام ــا .ثــانـيــا،
الـظـهــور بمظهر املـتــديـنــن الــورعــن.
ف ـم ــن ت ـك ـن ـيــس ال ـك ـن ـي ـس ــة امل ـ ـجـ ــاورة
ملنزلهم وتنظيفها يــوم السبت ،إلى
تــرم ـيــم ع ـش ــرات ال ـك ـنــائــس وتـشـيـيــد
أخــرى .وقــد حشدت العائلة في أكثر
مـ ــن مـ ـن ــاسـ ـب ــة ،م ـع ـظ ـم ـهــا لـ ــه ع ــاق ــة
ب ــال ـك ـس ــارات ،ال ـطــائ ـفــة الـكــاثــولـيـكـيــة
خ ـل ـف ـه ــا .وغـ ـ ــدا امل ـ ــس ب ـف ـت ــوش مـســا
بالطائفة .ثالثًا ،إبقاء املنزل مفتوحًا
وإي ـ ــاء م ـطــالــب الــزح ـل ـيــن اهـتـمــامــا
استثنائيًا لتكريس انطباعهم بأن
ف ـتــوش مــوجــود مـعـهــم فــي أفــراحـهــم
وأحـ ــزان ـ ـهـ ــم ،وه ـ ــو ي ــرك ــض أم ــام ـه ــم
وجاهز دائمًا لخدمتهم.
قبل اغتيال الرئيس رفيق الحريري
اش ـ ـت ـ ـهـ ــر فـ ـ ـت ـ ــوش ب ـ ـ ـصـ ـ ــورة م ـم ـي ــزة
لـلــرئـيــس ال ــراح ــل حــافــظ األس ــد كــان
يــزيــن بـهــا صــالــون مـنــزلــه ،وبــأخــرى
ل ـل ـم ـس ــؤول ع ــن أم ـ ــن األس ـ ـ ــد ،الـ ـل ــواء
ذي الهمة شاليش .ومــع ذلــك تــرأس
فتوش ،بعد خروج الجيش السوري
واسـتـخـبــاراتــه مــن لـبـنــان ،الئـحــة 14
آذار فــي زحـلــة عــامــي  2005و.2009
وهــو نجح وحــده في اختراق الئحة
س ـك ــاف ع ــام  2005بـفـعــل الـنــاخـبــن
األرمن وقلم الدلهمية .أما عام 2009
فــوقــف ف ــي ب ـلــدة سـعــدنــايــل خــاطـبــا:
يتساءلون زحلة ملن؟ نجيبهم زحلة
لـ ــك يـ ــا ش ـي ــخ سـ ـع ــد ،ل ـك ــن ب ـع ــد ف ــوز
الــائ ـحــة كــامـلــة اح ـتــج رئ ـيــس حــزب
القوات اللبنانية سمير جعجع على
ب ـق ــاء ن ـ ــواب امل ــدي ـن ــة ت ـحــت جـنــاحــي
فتوش ،متمسكًا بإحالل وزيره سليم
وردة م ـح ـلــه ف ــي ح ـك ــوم ــة الــرئ ـيــس
س ـع ــد ال ـ ـحـ ــريـ ــري .وه ـ ـكـ ــذا أخ ــرج ــت
ق ــوى  14آذار ف ـتــوش مــن صفوفها،
ولــم تحل زي ــارة السفيرة األميركية
م ـ ـ ــورا ك ــون ـي ـل ــي لـ ــه فـ ــي زحـ ـل ــة دون
تـسـمـيـتــه ال ــرئ ـي ــس ن ـج ـيــب مـيـقــاتــي
عـ ــام  2011ل ـتــأل ـيــف ال ـح ـكــوم ــة ،فــرد
لــه ميقاتي الجميل ب ــوزارة مــن دون
حقيبة ،فضال عــن اسـتـعــداده اليوم
ل ـتــوف ـيــر ال ـف ــذل ـك ــات ال ـقــانــون ـيــة لكل
تـشــريــع يـحـتــاج إل ـيــه الــرئ ـيــس نبيه
ب ــري ،هــو يـطــالــب بـمـحــاكـمــة كــل من
ينتقد الرئيس السوري بشار األسد
وفقًا لقانون العقوبات ،مشيرًا إلى
أن األسـ ـ ــد تـ ـح ــول م ــن رئـ ـي ــس دول ــة
شقيقة إل ــى رم ــز لـكــل أح ــرار الـعــالــم.
ح ـل ـي ــف حـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه «املـ ــوضـ ــوعـ ــي»
لـ ـي ــس سـ ـ ــوى مـ ـح ــام ــي الـ ـ ــدفـ ـ ــاع عــن
املحكوم بالتعامل مع االستخبارت
اإلس ـ ــرائـ ـ ـيـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة زي ـ ـ ـ ـ ــاد الـ ـحـ ـمـ ـص ــي،
وامل ـح ـت ـف ــي بـ ـخ ــروج ــه مـ ــن ال ـس ـجــن.
زعيم  14آذار سابقًا بات املمثل شبه
ً
وبناء
الوحيد لقوى  8آذار في زحلة.
عليه فإن جزءًا مهمًا من حماسة 14
آذار للحمالت على فـتــوش ـ ـ املحقة
بغالبيتها ـ ـ يكمن فــي معرفتها أنه
الشريك شبه الوحيد للتيار الوطني
الـحــر فــي أي انـتـخــابــات نيابية ،في
ظ ــل تـمـســك ال ــوزي ــر ال ـســابــق ال ـيــاس
سكاف بوسطيته ورفضه التحالف
االنتخابي مع أحد الفريقني.
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قضية
يتحكم أصحاب
السيارات
المبردة بأسعار
النقل (األخبار)

رامح حمية
ّ
خيبت هــذه الـعــوامــل آم ــال املــزارعــن
ال ـب ـق ــاع ـي ــن ب ــإم ـك ــان ـي ــة ال ـت ـع ــوي ــض
ع ــن خ ـســارت ـهــم ال ـك ـب ـيــرة ف ــي مــوســم
ّ
«ال ـبــك ـيــرة» فــي حــزيــران ال ـفــائــت ،مع
ارتفاع كلفة الــري نتيجة شح املياه.
يعاني الـخـ ّســارة الـيــوم كــل مــزارعــي
البطاطا اللقيسة« ،فـفــي كــل عملية
ق ـلــع لـ ـ ــ 10دونـ ـم ــات ب ـطــاطــا خ ـســارة
بقيمة خـمـســة مــايــن ل ـي ــرة» ،يقول
امل ـ ـ ــزارع م ـح ـمــد ح ـم ـيــة لـ ــ»األخـ ـب ــار».
ببساطة ،يشرح حمية أن سعر كيلو
البطاطا «بأرضه عند القلع» ال يزيد
ع ـلــى  350ل ـي ــرة ،ف ــي ح ــن أن كلفته
«م ــش أق ــل م ــن  500ل ـي ــرة» ،وم ــا بني
اإلنتاج والسعر املتدني «خياران ال
ثالث لهما ،إمــا التاجر الــذي يتدلل
لشراء إنتاجك بالسعر الذي يناسبه،
وإم ــا التخزين بــالـبــرادات ،مــا يعني
كلفة إضافية ،فــي حــن صــار الوقت

على وزارة النقل وضع
ّ
حد لعار التصاريح

مزارعو البطاطا

خاسرون في كل المواسم
مزارعي البطاطا البقاعية باالعتماد
خابت آمال
ّ
«اللقيسة» الخريفية ،للتعويض
على موسم ّ
عن خسائر «البكيرة» الصيفية .مرة أخرى،
لم يطابق وعد الحقول حساب البيدر ّ .ففي
حين يقارب إنتاج موسم البطاطا اللقيسة
فــي البقاع  70ألــف طــن ،تعاني السوق
التصدير إلى
مشاكل تصريف اإلنتاج وتعليق
ً
سوريا واألردن ودول الخليج العربي ،فضال عن
المنافسة الخارجية

ض ـي ــق ج ـ ـ ـدًا ق ـب ــل دخـ ـ ــول ال ـب ـطــاطــا
املـصــريــة إل ــى ال ـســوق اللبنانية أول
العام املقبل».
ب ــدأ ق ـلــع مــوســم ال ـب ـطــاطــا الـلـقـيـســة
م ـن ــذ ب ــداي ــة ش ـه ــر ت ـش ــري ــن ال ـث ــان ــي
الفائت ،وشهد تعثرًا بسبب املشاكل
الحدودية ،ومنها «بعض التدابير
الـتــي اتـخــذتـهــا الـحـكــومــة األردن ـيــة،
والـ ـت ــي عــرق ـلــت إدخـ ـ ــال ال ـشــاح ـنــات
املـحـمـلــة بــالـب ـطــاطــا الـلـبـنــانـيــة إلــى
أراض ـ ـي ـ ـهـ ــا ،فـ ــي ط ــري ـق ـه ــا إل ـ ــى دول
ً
ال ـخ ـل ـيــج الـ ـع ــرب ــي ،فـ ـض ــا ع ــن مـنــع
الـسـلـطــات الـســوريــة دخ ــول اإلنـتــاج
ال ـل ـب ـن ــان ــي إلـ ــى أراض ـ ـي ـ ـهـ ــا» ،حـســب
م ـ ــا ي ـ ـشـ ــرح إبـ ــراه ـ ـيـ ــم ال ـت ــرش ـي ـش ــي
رئـ ـ ـي ـ ــس تـ ـجـ ـم ــع م ـ ـ ــزارع ـ ـ ــي الـ ـبـ ـق ــاع
ل ـ «األخـبــار» .منذ أيــام قليلة ،عــادت
ح ــرك ــة ال ـت ـصــديــر إل ــى س ــوري ــا بعد
نـجــاح االجـتـمــاعــات الـتــي جــرت بني
النقابات الزراعية اللبنانية ووزراء
مــن الـحـكــومــة ال ـســوريــة ،حـيــث لفت
الترشيشي إلى أن السوق السورية
ت ـس ــاه ــم ف ــي ت ـص ــري ــف «م ـ ــا ي ـق ــارب
 25أل ـ ــف طـ ــن مـ ــن إن ـ ـتـ ــاج ال ـب ـطــاطــا
اللبنانية».
وفي ما خص التصدير إلى السوق
األردنـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،يـ ــؤكـ ــد الـ ـت ــرشـ ـيـ ـش ــي أن

«ل ـ ـقـ ــاء ات ع ـق ــدت م ــع وف ـ ــود أردن ـي ــة
ت ـمـ ّـيــزت بــاإلي ـجــاب ـيــة» ت ـجــاه إع ــادة
االستيراد من لبنان« ،إال أنها علقت
(االس ـت ـيــراد) إل ــى حــن ع ــودة الــوفــد
إلى لبنان الشهر املقبل بقصد إجراء
بـعــض الـتـعــديــات عـلــى االتـفــاقـيــات
الــزراعـيــة بــن الـبـلــديــن ،الـتــي مضى
عـلـيـهــا م ــا ي ـق ــارب  5س ـن ــوات ،فيما
املزارع البقاعي يعاني ضيق الوقت
فـ ــي تـ ـص ــري ــف إنـ ـت ــاج ــه مـ ــع دخـ ــول
البطاطا املصرية السوق اللبنانية
بداية شهر كانون الثاني من العام
الجديد».
مـشــاكــل أخ ــرى ت ـفــرض نفسها على
امل ـصــدريــن الـبـقــاعـيــن ف ــي تصريف
إنتاجهم من البطاطا ،تتمثل بحسب
ال ـت ــرش ـي ـش ــي «ف ـ ــي ت ـح ـك ــم أص ـح ــاب
ال ـس ـي ــارات املـ ـب ــردة ب ــأس ـع ــار الـنـقــل،
واملنافسة الخارجية في بعض دول
الـخـلـيــج ال ـع ــرب ــي» ،ذل ــك أن ســائـقــي
شاحنات النقل املبردة ذات اللوحات
ُ
األج ـن ـب ـيــة ،ال ـتــي تـمـنــح «ت ـصــاريــح»
خ ــاص ــة« ،ي ـفــرضــون أس ـع ــارًا جــائــرة
ّ
املصدرين
وغير واقعية» على التجار
إلــى ســوريــا واألردن ودول الخليج،
فوصل أجر الشاحنة املبردة لكل طن
بطاطا إلــى  100دوالر إلــى ســوريــا،
و 200دوالر إلى األردن ،و 300دوالر
إلـ ـ ــى دول الـ ـخـ ـلـ ـي ــج« .بـ ـعـ ـم ــره ــا مــا
صـ ــارت» أن يـصــل أج ــر نـقــل حمولة
بطاطا إلى األردن إلى  4آالف دوالر،
أو  3آالف دوالر إلــى ســوريــا» ،يقول
ً
ترشيشي ،سائال عن كيفية املنافسة
م ـ ــع ه ـ ـ ــذه الـ ـكـ ـلـ ـف ــة ،ف ـ ــي ح ـ ــن ت ـصــل
الـبـطــاطــا الـهــولـنــديــة أو البلجيكية
إلى دول الخليج «خالصة مخلصة»
بـ 250دوالرًا للطن« ،على الرغم من أن
نوعيتها ال تقارن بنوعية البطاطا
اللبنانية».
إزاء ه ــذا ال ــواق ــع ،ي ــرى الـتــرشـيـشــي
أن «ع ـل ــى وزارة ال ـن ـق ــل واألشـ ـغ ــال
ال ـع ــام ــة أن ت ـت ـع ــاون م ــع امل ـصــدريــن
وتـضــع ح ـدًا لـعــار الـتـصــاريــح التي
أصـ ـبـ ـح ــت كـ ـصـ ـك ــوك ال ـ ــدخ ـ ــول إل ــى
ال ـج ـن ــة ،ف ــاألس ـع ــار ال ت ـت ـمــاشــى مع
حــال الـقـطــاع ،مــا سيترك أث ـرًا كبيرًا
ع ـلــى واق ـ ــع املـ ــزارعـ ــن ف ــي ال ـب ـق ــاع».
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ف ــي ظ ــل ت ــدن ــي الـسـعــر
املـ ـف ــروض ع ـلــى م ــزارع ــي ال ـب ـطــاطــا،
ُيـ ـف ــرض ع ـل ــى امل ـس ـت ـه ـلــك ال ـل ـب ـنــانــي
سـ ـعـ ـرًا ل ـك ـي ـلــو ال ـب ـط ــاط ــا ف ــي ســائــر
امل ـح ــال ال ـت ـجــاريــة ال يـقــل متوسطه
عن  1250ليرة!

تقرير

هيئة التنسيق موحدة ضد التحالف السياسي ـ المالي
فاتن الحاج
ب ـعــد األعـ ـي ــاد ،ت ـع ــود هـيـئــة الـتـنـسـيــق
ال ـن ـقــاب ـيــة إل ــى الـ ـش ــارع ًمـ ـج ــددًا .تـقــول
إنها ستفعل ذلك ،مرغمة ،إذا لم تصل
االت ـص ــاالت مــع املـســؤولــن إل ــى نتائج
إي ـج ــاب ـي ــة .ت ـن ـفــي أن ي ـك ــون الـتـحــالــف
السياسي واملالي قد نجح في فك عرى
العالقة املتينة بينها وبني قواعدها من
جهة ،وبينها وبني الرأي العام من جهة
ثــانـيــة .ل ــذا ،فـهــي مــا زال ــت تــراهــن على
الـقــواعــد الـتــي سـتـعــاود تعبئتهم عبر
جمعيات عمومية ومجالس مندوبني
الستكمال املعركة االجتماعية الطويلة
وال ـص ـع ـبــة م ــع ه ــذا ال ـت ـحــالــف وفـضــح
ّ
أهــدافــه .تقر ب ــأن األخـطــاء الـتــي وقعت
فـ ــي امل ــرحـ ـل ــة امل ــاضـ ـي ــة س ـب ـب ـه ــا أن ـن ــا
«لسنا مؤسسة ذات هيكلية مــوحــدة،
بل هيئات خمس تنسق في ما بينها
من دون أن تلغي خصوصية كل هيئة
وظروفها وأولوياتها».
وفـ ـيـ ـم ــا ي ـص ـي ــب ال ـت ـم ـل ـم ــل امل ــوظ ـف ــن
واملعلمني إلــى حــد يدعو فيه البعض

في السر والعلن ُ
ويجري االستفتاءات
ال ـفــاي ـس ـبــوك ـيــة ح ـ ــول االنـ ـفـ ـص ــال بــن
ال ـق ـطــاعــات الــوظ ـي ـف ـيــة ،تـعـلــن الـهـيـئــة
أن تقويم التحرك السابق أفضى إلى
نتيجة واحدة هي :بقاء الهيئة موحدة
ب ـم ـكــونــات ـهــا ال ـخ ـم ـســة .وبـ ـن ـ ً
ـاء عـلـيــه،
ستجدد اتصاالتها ولقاءاتها مع كل
الكتل النيابية للضغط باتجاه إقــرار
سلسلة الحقوق وإلغاء مواد املشروع
الذي يضرب دولة الرعاية االجتماعية.
ـواز ،ستنظم محاضرات
وعلى خــط م ـ ٍ
وورش عمل تتناول مخاطر التعاقد
الــوظ ـي ـفــي ووق ـ ــف ال ـتــوظ ـيــف وإع ـ ــادة
ال ـ ـن ـ ـظـ ــر ب ـ ــالـ ـ ـعـ ـ ـط ـ ــاءات االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة
للصناديق الضامنة واقتطاع  %35من
حقوق املستفيدين من أسر املتقاعدين
بسبب الــوفــاة ،وزي ــادة دوام املوظفني.
وتتضمن الــورش والـنــدوات مقارنات
بني املوظف اإلداري واملــوظــف املماثل
ف ــي املــؤس ـســات ال ـعــامــة ومــوضــوعــات
ال ـت ـهــرب ال ـضــري ـبــي وأسـ ـب ــاب الـفـســاد
وأساليب مكافحته.
وفـ ــي م ــؤت ـم ــر ص ـح ــاف ــي ع ـق ــدت ــه هيئة

التنسيق بعد انقطاع دام ثالثة أشهر،
ّ
ّ
ذك ـ ـ ـ ــرت ال ـج ـم ـي ــع بـ ـ ــأن ال ـس ـل ـس ـل ــة هــي
تصحيح رواتب ال خوض في توصيفات
وظـيـفـيــة وال اخ ـت ـصــارإلصــاح إداري
أو تــربــوي ،و«ه ــذا يحدث تلقائيًا عند
الحكومات الديمقراطية دوريــا ،دونما
ح ــاج ــة إل ـ ــى إض ـ ــراب ـ ــات واع ـت ـص ــام ــات
وتـحــركــات احـتـجــاجـيــة ،إال فــي لبنان،

السلسلة هي تصحيح رواتب ال
توصيف وظيفي أو إصالح إداري
حيث يتبارى املسؤولون في االلتفاف
على أي مطلب شعبي مـحــق ،وكأنهم
ي ــري ــدون ل ـه ــذا ال ـش ـعــب أن ي ـهــاجــر أو
يعيش تحت خط الفقر املدقع».
أم ــا أس ـب ــاب ت ــأخ ــر ال ـه ـي ـئــة ف ــي إع ــان
ال ـ ـت ـ ـحـ ــرك ،فـ ـيـ ـع ــزوه ــا رئ ـ ـيـ ــس رابـ ـط ــة
أساتذة التعليم املهني والتقني إيلي
خ ـلـي ـفــة ،م ـتـحــدثــا ب ــاس ــم ال ـه ـي ـئــة ،إلــى
الظروف األمنية والسياسية التي مر
بها البلد في األشهر املاضية .والسبب

ّ
ال ـثــانــي أن الـهـيـئــة اح ـتــاجــت لألشهر
ّ
الثالثة لتقويم تحركها ،والتعرف إلى
مكامن النجاح والخطأ.
فالتقويم أظـهــر ،بحسب خليفة ،أننا
«نجحنا في بلورة تصحيح الرواتب
بـنـسـبــة الـتـضـخــم امل ـتــراك ـمــة مـنــذ عــام
 1996وبزيادة التقديمات االجتماعية
وال ـص ـح ـي ــة لـ ـه ــم ،وبـ ـ ـض ـ ــرورة ت ـعــزيــز
اإلدارة الـ ـع ــام ــة ب ـع ـي ـدًا ع ــن ال ـت ـعــاقــد
الوظيفي ،واالرت ـقــاء بالتعليم املهني
والتقني وبــاملــدرســة الرسمية ّ
ومدها
ب ــالـ ـكـ ـف ــاءات ع ـل ــى م ـس ـت ــوى اإلج ـ ـ ــازة
الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة فـ ـ ــي مـ ــرح ـ ـلـ ــة ال ـت ـع ـل ـي ــم
األسـ ــاسـ ــي وامل ــاج ـس ـت ـي ــر ف ــي مــرح ـلــة
ال ـت ـع ـل ـي ــم ال ـ ـثـ ــانـ ــوي ،والـ ـحـ ـف ــاظ عـلــى
الحقوق املكتسبة والقوانني الخاصة
بكل القطاعات الوظيفية.
ورأى خ ـل ـي ـف ــة أن م ـ ـب ـ ــررات اإلب ـ ـطـ ــاء
والتأخير في إقــرار السلسلة سقطت،
فــامل ـشــروع أصـبــح مـنــذ عـشــريــن شهرًا
ف ــي ع ـهــدة املـجـلــس ال ـن ـيــابــي ،وجميع
القطاعات الوظيفية قدمت مذكراتها
املطلبية.
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مجتمع وإقتصاد
تقرير
عامًا بعد عام ،ودورة اقتصادية بعد أخرى ،تتلقى األجور صفعات متتالية من نظام الالمساواة القائم.
شهدها العالم بين عامي  2007و ،2009فعمال العالم
ازدادت المعاناة
ّ
نتيجة األزمة المالية االقتصادية التي ُ
هم من دفع ثمن تعثر المصارف العمالقة :الضرائب التي تفرض عليهم على نحو جائر ،من بيروت إلى نيويورك،
هي التي ّأمنت وتؤمن للمصرفيين الكبار الرواتب الدسمة ومكافآت آخر العام

الالمساواة تأكل األجور 1600 :دوالر المتوسط العــ
حسن شقراني
خالل العام املاضي نمت أجــور عمال
الـ ـع ــال ــم ب ـن ـس ـبــة  %2فـ ـق ــط ،ب ـت ــراج ــع
ملحوظ عــن النمو املسجل فــي العام
الـســابــق .ويبقى مـعـ ّـدل االرت ـفــاع دون
نسبة  %3املـسـ ّـجـلــة بــن عــامــي 2006
و ،2007أي عشية األزم ــة «ال ـتــي أدت
إل ــى هـبــوط األج ــور عـلــى نـحــو ح ــاد».
ُ
والالفت هو أنه حني تستثنى الصني
مــن امل ـعــادلــة يهبط مـعــدل الـنـمــو إلــى
ال ـن ـصــف ،أي  %1.1ف ـقــط ،م ــا يــوضــح
تأثير اقتصاد البلد اآلسيوي وحجمه
في العوملة.
ه ــذه األرقـ ـ ــام ه ــي ب ـعــض م ــا تـعــرضــه
النسخة األح ــدث مــن تقرير «األج ــور
في العالم» الــذي ُت ّ
عده منظمة العمل
ّ
الـ ــدول ـ ـيـ ــة ،والـ ـ ـ ــذي يـ ــركـ ــز ه ـ ــذا ال ـع ــام
ع ـلــى ال ـعــاقــة ب ــن األج ـ ــور وم ـعــدالت
الالمساواة.
ّ
تشدد املنظمة على االرتباط بني توزع
ّ
الــدخــل ،وبالتالي حصة األجــور منه،
والــامـســاواة التي تنخر املجتمعات
الرأسمالية بني الشرق والـغــرب« .في
الـعــديــد مــن الـبـلــدان تـبــدأ الــامـســاواة
في ســوق العمل» ،يقول التقرير« .إن
ال ـت ـغ ـي ــرات ال ـت ــي ط ـ ــرأت ع ـلــى تــوزيــع
األجــور والعمل املدفوع كانت عوامل
أس ــاسـ ـي ــة وراء أنـ ـم ــاط ال ــامـ ـس ــاواة
ّ
املسجلة أخيرًا».
ّ
ف ــي الـ ــواليـ ــات امل ــت ـح ــدة وإس ـب ــان ـي ــا -
البلدان اللذان سجال أعلى زيــادة في
م ـع ــدل ال ــامـ ـس ــاواة ب ــن أغ ـن ــى %10
وأف ـق ــر ُ - %10ي ـع ـ ّـد ال ـت ـغـ ّـيــر املـسـ ّـجــل
فــي ت ــوزي ــع األج ــر إضــاف ــة إل ــى فـقــدان
ال ــوظ ــائ ــف م ـس ــؤول ــن ع ــن  %140من
ارتـ ـف ــاع ال ــامـ ـس ــاواة ف ــي ال ـب ـلــد األول
وعن  %90في البلد الثاني.
يقول كبير االقتصاديني في منظمة
الّ ـع ـم ــل الـ ــدول ـ ـيـ ــة ،ب ــات ــري ــك ب ـل ـس ـيــر،
إن ــه خ ــال ال ـعــامــن املــاض ـيــن بقيت
األج ــور ثابتة فــي الـبـلــدان املتقدمة،
وفـ ــي ب ـعــض ال ـب ـل ــدان م ـثــل إيـطــالـيــا
وال ـ ـيـ ــابـ ــان وانـ ـكـ ـلـ ـت ــرا ال ت ـ ـ ــزال دون
املستوى الذي كانت عنده قبل األزمة
املالية االقتصادية عام  .2007أما في
الـبـلــدان النامية ،فالوضع معاكس،
وتـ ـح ــديـ ـدًا ف ــي الـ ـص ــن ،ح ـي ــث نـمــت
بنسبة  %7العام املاضي و %9العام
السابق.
يلحظ خبراء املنظمة أن معدل األجور
ّ
املسجلة فــي الـبـلــدان النامية ال يــزال
ّ
أدن ــى بـكـثـيــر م ــن امل ـســجــل ف ــي الـعــالــم
ً
املـتـقـ ّـدم« .م ـثــا ،لــدى اعـتـمــاد مقياس

الـقـيـمــة ال ـش ــرائ ـي ــة ،يـتـضــح أن مـعــدل
ّ
األجــر الشهري فــي الــواليــات املتحدة
ّ
املسجل
يساوي ثالثة أضعاف املعدل
في الصني».
الـيــوم يبلغ مـعـ ّـدل األجــر الشهري في
العالم  1600دوالر؛ يرتفع إلى  3آالف
ّ
دوالر في الواليات املتحدة وينخفض
إلى ألف دوالر في البلدان النامية.
ول ـ ـكـ ــن رغ ـ ــم ذل ـ ــك ال ُيـ ـمـ ـك ــن ت ـجــاهــل
أن «الـ ـ ـه ـ ـ ّـوة بـ ــن األجـ ـ ـ ــور الـحـقـيـقـيــة
فـ ـ ــي ال ـ ـب ـ ـل ـ ــدان امل ـ ـت ـ ـقـ ــدمـ ــة وتـ ـ ـل ـ ــك فــي
ّ
ال ـب ـلــدان الـنــامـيــة تـقــلـصــت بــن عامي
 2000و ،»2012وإن كـ ـ ــان ال ـل ـح ــاق
بطيئًا.
من جهة ّأخرى ،يالحظ خبراء منظمة
الـ ـعـ ـم ــل أن ـ ـ ــه فـ ــي الـ ـ ــواليـ ـ ــات امل ـت ـح ــدة
واليابان وأملانيا نمت إنتاجية العمل
بمعدل يفوق نمو األج ــور بــن عامي
 1999و« .2013ه ــذا الفصل املــوجــود
بني نمو األجــور واإلنتاجية ينعكس
في تراجع ّ
حصة األجور – من الناتج
اإلجمالي – في هذه البلدان».
ضـ ـ ــح ب ــن مـخـتـلــف
هـ ـن ــاك تـ ـف ــاوت وا
ّ ّ ّ
املناطق ،في ظل تأثر كل إقليم بنمط
يـسـ ّـجـلــه الـبـلــد ال ــذي يتمتع بالناتج
األكبر وبالتالي بالنفوذ االقتصادي
األوسع.
فـ ــي ال ـ ـشـ ــرق األوس ـ ـ ـ ــط نـ ـم ــت األجـ ـ ــور
الحقيقية بنسبة  %4تـقــريـبــا ،وذلــك
ّ
املسجل
نتيجة النمو القوي لألجور
فــي الـسـعــوديــة .غير أن هــذه النسبة،
وإن كانت إيجابية ،تبقى دون الــ%5
امل ـس ـ ّـج ـل ــة ف ــي الـ ـع ــام الـ ـس ــاب ــق ،وه ــي
أس ــاس ــا ضـعـيـفــة لـكــي ت ـع ـ ّـوض األداء
ال ـض ـع ـيــف امل ـس ـ ّـج ــل م ـنــذ عـ ــام .2006
ّ
خالل هذه السنوات الست ،لم يتخط
ن ـمـ ّـو األجـ ــور عـتـبــة  %1.3فــي أحـســن
ّ
األح ـ ـ ـ ــوال ،وفـ ــي عـ ــام  2008تـقــلـصــت
األجور بنسبة .%1.5
إن ردم ه ــذه ال ـه ـ ّـوة أس ــاس ــي ،ويـجــب
أن يـكــون فــي صـلــب أي استراتيجية
ُ
تنموية ُيمكن أن تطرح على طاوالت
الـسـيــاســة الـعــامــة فــي ب ـلــدان املنطقة.
ّ
يشكل ّ
العمال أكثر من  %78من
هنا،
إج ـمــالــي ال ـع ـمــل (ال ـ ــذي يـشـمــل أيـضــا
األعـ ـم ــال الـ ـح ـ ّـرة) ب ــارت ـف ــاع ي ـف ــوق 10
نقاط مئوية مقارنة بعام 1999؛ وهو
مـ ــن بـ ــن أق ـ ـ ــوى م ـ ـعـ ــدالت ال ـن ـم ــو بــن
جـمـيــع امل ـنــاطــق ويـجـعــل املـنـطـقــة في
املقدمة بحسب هذا املؤشر.
ّ
غير ّأن التقرير ُي ّ
شدد على أن «األنماط
ّ
املسجلة في منطقة الشرق األوسط ال
ُيمكن تحليلها إال على نحو تقريبي
ّ
نتيجة نقص املعلومات» ،فيما املؤكد

األدوات
الفعالةّ :
ّ
الحد
األدنى لألجور
وحماية حق
التنظيم النقابي
والتفاوض
الجماعي
(مروان بو حيدر)

نمت أجور عمال العالم
خالل العام الماضي بنسبة
 %2فقط

ّ
هـ ــو أن مـ ــا ي ـح ـص ــل فـ ــي ال ـس ـع ــودي ــة
يـ ـنـ ـعـ ـك ــس ب ـ ـ ـصـ ـ ــورة أسـ ــاس ـ ـيـ ــة ع ـلــى
النتيجة النهائية.
والشرق األوسط منطقة تضم ،بحسب
تـصـنـيــف مـنـظـمــة ال ـع ـمــل ف ــي بحثها
هـ ــذا 12 ،ب ـل ـدًا ،بـيـنـهــا ب ـل ــدان مجلس
التعاون الخليجي واليمن إضافة إلى

لبنان ،سوريا ،األردن ،العراق والضفة
الغربية وغ ــزة .والـسـعـ ّ
ـوديــة ،حسبما
ّ
ي ـ ـجـ ــزم الـ ـتـ ـق ــري ــر ،ه ـ ــي ال ـ ـتـ ــي تـ ـح ــدد
الصورة النهائية للنمط في املنطقة.
ع ـلــى أي حـ ــال ،ان ـطــاقــا م ــن الـنـتــائــج
املـسـ ّـجـلــة عـلــى مـسـتــوى ال ـعــاقــة بني
األج ــور والــام ـســاواة ،يــدعــو التقرير

تقرير

«صفقة» في الضمان تعيد نظام المياومين
محمد وهبة

بعد شلل متواصل ملـ ّـدة ثالثة أشهر،
عاد مجلس إدارة الصندوق الوطني
لـلـضـمــان االجـتـمــاعــي إل ــى االجـتـمــاع
مجددًا .هذه املـ ّـرة كان جــدول األعمال
مختلفًا ج ـدًا عــن النقاشات الجارية.
فـمــن خ ــارج ج ــدول األع ـم ــال« ،أن ـجــز»
امل ـج ـل ــس م ـج ـم ــوع ــة ق ـ ـ ـ ــرارات تـقـضــي
بفتح باب التوظيف في الضمان على
مصراعيه من خالل العودة إلى نظام
املياومني.
قبل يومني ،عقد مجلس إدارة الضمان
جـلـســة لـ ــدرس جـ ــدول أع ـم ــال يتعلق

ببعض القضايا الصحية واإلداري ــة،
إال أن املــديــر الـعــام للصندوق محمد
كــركــي ،تـحـ ّـدث فــي مطلع الجلسة عن
قـ ــرب ان ـت ـه ــاء املـ ـ ـ ّـدة الــزم ـن ـيــة لـنـتــائــج
الـ ـن ــاجـ ـح ــن ف ـ ــي مـ ـ ـب ـ ــاري ـ ــات ال ـك ـت ـب ــة
وع ــدده ــم  103أشـ ـخ ــاص ،ع ـل ـمــا بــأن
اإلدارة اسـتــدعــت بينهم  10ناجحني
وبقي  93شخصًا .وطلب كركي تمديد
املهلة الزمنية لفترة سنة واحدة.
ك ـ ـ ـ ـ ــام ك ـ ـ ــرك ـ ـ ــي ج ـ ـ ـ ـ ــاء ع ـ ـل ـ ــى خ ـل ـف ـي ــة
االتـ ـص ــاالت ال ـتــي ج ــرت ب ــن مختلف
امل ـع ـن ـي ــن بـ ـه ــذا املـ ـل ــف خ ـ ــال ال ـف ـتــرة
املاضية .فقد كــان ملف التوظيف في
ال ـض ـمــان م ـحــور ال ـن ـقــاش ال ــدائ ــر بني

ّ
ّ
وزير العمل سجعان قزي الذي يمثل
سلطة الوصاية على الضمان ،وبني
بــاقــي األطـ ـ ــراف الـسـيــاسـيــة املهيمنة
ع ـلــى ال ـض ـم ــان وامل ـم ـث ـلــة ف ــي مجلس
ّ
اإلدارة مباشرة أو بالوكالة .كان قزي
يتحدث عن وجود عدم توازن طائفي
ب ــن أع ـ ــداد ال ـنــاج ـحــن ف ــي امل ـبــاريــات
ال ـت ــي أج ــري ــت إلدخـ ـ ــال مــوظ ـفــن إلــى
الضمان ،وكان يشير إلى أن أكثر من
نصف الناجحني هم من الشيعة ،رغم
أن مكاتب الضمان في الجنوب فيها
فائض كبير ،وأن مكاتب الضمان في
ـال ،أي ح ـيــث ي ـك ــون الـتــوظـيــف
ال ـش ـم ـ ّ
من السنة واملسيحيني عمومًا ،فيها

نقص هائل في أعداد املوظفني ،وأنها
ّ
باتت شبه فــارغــة .يومها ،طــرح قــزي
معادلة «التوظيف لكل منطقة» بهدف
التوظيف الشيعي
إنجاز صفقة تكبح
ّ
ملصلحة التوظيف السني ـ املسيحي،
مبررًا طرحه بضرورة إعــادة التوازن
الطائفي بني الوظائف.
وعـ ـل ــى وق ـ ــع اع ـ ـتـ ــراض أح ـ ــد أع ـض ــاء
مجلس اإلدارة على مشروع الصفقة
امل ـط ــروح ــة ،ط ـ ــارت ال ـج ـل ـســة وم ـ ـ ّـددت
لليوم التالي ،أي يــوم أمــس الجمعة.
وف ـي ـم ــا كـ ــان ب ـع ــض أعـ ـض ــاء مـجـلــس
اإلدارة غير واثقني من وجود «صفقة»،
أظهروا ّ
الود واالنسجام الذي ساد بني

أع ـضــاء املـجـلــس أن الصفقة أنـجــزت،
وخ ـص ــوص ــا ب ـعــد ت ــدخ ــل م ـبــاشــر من
م ـس ــؤول امل ـك ـتــب ال ـع ـمــال ل ـحــركــة أمــل
علي حمدان ،وقد ربط بعض الخبثاء
بني هذه الصفقة وبني زيارة الرئيس
ّ
الجميل للجنوب .واكتمل األمر
أمــن
ع ـنــدمــا واف ـ ــق أعـ ـض ــاء امل ـج ـلــس على
ّ
سلة من ثالثة ق ــرارات تتعلق بإعادة
الـعـمــل بـنـظــام امل ـيــاومــن والـتــوظـيــف
م ــن خ ــال ه ــذا ال ـن ـظــام ف ــي الــوظــائــف
الشاغرة ،وتمديد العمل ّ
بمدة نتائج
مـبــاريــات الـنــاجـحــن ،وتــوسـيــع مــاك
الفئة السادسة...
ّ
ه ـك ــذا ،أص ـب ــح ب ــإم ـك ــان قـ ــزي وامل ــدي ــر
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إلــى اعتماد سياسات تــؤثــر مباشرة
فــي تــوزيــع األج ــور ،وفــي األص ــل على
غـيــاب الـعــدالــة فــي ســوق الـعـمــل .ومن
األدوات الفعالة التي ُيمكن اعتمادها
فـ ــي هـ ـ ــذا اإلط ـ ـ ـ ــار هـ ــي الـ ـح ــد األدنـ ـ ــى
لألجور وحماية حق التنظيم النقابي
والتفاوض الجماعي.

ال ـعــام مـحـمــد كــركــي ورئ ـيــس اللجنة
الـفـنـيــة سـمـيــر ع ــون وب ـعــض أع ـضــاء
املـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـنـ ــافـ ــذيـ ــن ،ت ــوظـ ـي ــف مــن
يــريــدون فــي الضمان مــن خــال نظام
امل ـيــاومــن .وال ــاف ــت أن ه ــذه الجلسة
أع ــادت ذاك ــرة بعض أعـضــاء املجلس
إل ــى الـتــوظـيــف ال ـع ـشــوائــي م ــن خــال
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاقـ ــد ،وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا أن إحـ ـ ــدى
املتعاقدات بوظيفة مترجمة ،حصلت
بقرار إداري واحد ،على زيادة راتب من
 30مليون ليرة سنويًا في عــام 2012
إلى  42مليونًا في عام  .2014الضمان
يحتاج إلــى م ــوارد بشرية ك ـفــوءة ،ال
إلى زبائنية التوظيف السياسي.

مقال

أخبار

حرب أسعار النفط

ال للتمديد «لمطمر الموت ولو ليوم واحد»

«أوبك» ومعها العالم كله الى مرحلة جديدة من أسعار
ربيع جميل
متدنية بشكل مفتعل ومترافق مع ركــود االقتصاد
كسرت أسعار النفط الخام الحاجز النفسي وتراجعت العاملي .هذا ما حفز الحديث في أوساط الخبراء عن
الــى مــا دون عتبة الـ ــ 60دوالرًا للبرميل الــواحــد .من أن ال ـســوق الـعــاملـيــة لــن تتحمل م ـســارًا ان ـحــداريــا في
الواضح أن التدهور الحاصل قد ال يقف عند أي حدود االسـعــار ألكثر مــن نيسان  ،2015كذلك فإنه يمكن
دنيا ،أقله على املدى املنظور .إنه سباق نحو الهاوية الذهاب الى التساؤل عن مستقبل «أوبك» نفسها!
بما للكلمة من معنى .سباق تخوضه املجموعة التي أمــا الحديث عــن لجوء هــذه ال ــدول الــى محافظها من
خــرجــت منتصرة مــن اجـتـمــاع أوب ــك األخ ـيــر فــي  27العمالت األجنبية واستثماراتها الخارجية ،فال بد من
نوفمبر املاضي .انتصار ال يــزال ّ
يعبر عنه بالكثير سحبه من اإلطــار التبسيطي الذي يضعه فيه بعض
من الغبطة في األحاديث والدردشات الصحافية .هذا املـنـتـشــن «بــاالن ـت ـصــار» ال ــذي ت ــم تـحـقـيـقــه .فـتــراهــم
ما يستمر وزيــر النفط السعودي بــاالشــارة ّإليه في يتحدثون عن محافظ استثمارية بمئات املليارات من
أحــاديـثــه؛ حيث صـ ّـرح مــؤخـرًا فــي معرض رده على الــدوالرات ،مرتكزين على مفهوم «القجة» .وكأن هذه
أسئلة الصحافيني ،على هامش مؤتمر عاملي
حول األموال هي موجودة تحت بالطة ما أو في «صندوق
ً
ّ
التغير
املناخي املنعقد حاليًا في ليما البيرو ،قائال فرجة» يمكن التحكم فيها بسهولة ومرونة مطلقة.
ّ
«ملاذا نحد من إنتاج النفط؟ ملاذا؟ فلندع السوق يحدد الـســؤال الــذي يجب طــرحــه ،كــم مــن هــذه االحتياطات
ثمن السلع امل ـتــداولــة .فلنترك للسوق مهمة تحديد قــابــل لـلـتــداول املـبــاشــر فــي االسـ ــواق الــداخـلـيــة لـلــدول
سعر النفط».
الخليجية وغير مستثمر على شكل سندات خزينة
بعيدًا عــن نشوة املنتصر ،ال بــد مــن الـتـســاؤل حول أو شـهــادات إيــداع في مختلف أنحاء العالم .التحدث
املصلحة الحقيقية في ّاستمرار استعار هذا السباق .عن املحفظات االستثمارية للدول واالحتياطات يبقى
أسواق املال الخليجية اتشحت باللون األحمر الذي لم منقوصًا إذا مــا أخ ــذت بـعــن االعـتـبــار امل ـقــدرة على
يغادر الشاشات التي حملت أخبار الخسائر القاسية التحكم في هذه االحتياطات.
ّ
واملوجعة .تشير البيانات املتوافرة التي تنشر عبر في املقلب اآلخــر ،كــان الــرد اإليــرانــي مباشرًا .وصف
وسائل االعالم الخليجية الى حالة من «الرعب» تصيب روحاني ما يحصل بأنه مؤامرة على إيــرانّ ،
ملمحًا
املـسـتـثـمــريــن الـخـلـيـجـيــن الــذيــن
إلــى أنــه جــزء مــن لعبة لـ ّـي األذرع
يقفون حــائــريــن وهــم يشاهدون
الـ ـت ــي ت ـت ـك ــام ــل مـ ــع ال ـض ـغ ــوط ــات
إنـجــازات عــام تتبخر في فترة ال
االق ـت ـص ــادي ــة وال ـس ـي ــاس ـي ــة ال ـتــي
ّ
تتعدى شـهـرًا واحـ ـدًا .ففي اليوم
ت ـس ـت ـه ــدف الـ ـت ــأثـ ـي ــر فـ ــي امل ــوق ــع
الخسائر
ف
تتوق
لن
االول م ــن ك ــان ــون االول ،بـلـغــت
ال ـت ـف ــاوض ــي إلي ـ ـ ــران ف ــي ال ـجــولــة
ّ
خسائر أسواق االسهم الخليجية عند القيمة السوقية امل ـق ـب ـلــة م ــن املـ ـح ــادث ــات ال ـن ــووي ــة.
حوالى  45مليار دوالر من القيمة
حـ ـم ــل ك ـ ــام روحـ ـ ــانـ ـ ــي رس ــائ ــل
لألسهم
الـ ـس ــوقـ ـي ــة ،ل ـت ـس ـج ــل ال ـخ ـس ــائ ــر
مـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــددة ح ـ ـ ـ ــول الـ ـ ـح ـ ــاج ـ ــة الـ ــى
االستثمار في ّ
األعـ ـل ــى ف ــي الـ ـس ــوق ال ـس ـعــوديــة
املكون غير النفطي
حــوالــى  26مليار دوالر بحسب
لالقتصاد اإليراني .يمكن اعتبار
جريدة «االقتصادية» السعودية.
هذه الرسائل في خانة االستهالك
ـس
ـ
ل
ـ
ج
ـ
م
ـدول
ـ
ـ
ل
ـة
ـ
ي
ـ
ل
ـا
ولـ ــم ت ـس ـلــم أي م ــن األسـ ـ ـ ــواق امل ـ
الداخلي وتحسني معنويات العموم أمام الضغوط التي
الى
األخير
التراجع
التعاون من هــذه الخسائر .ومــع
ستواجهها البالد في املرحلة القادمة .إال أن الرسالة
النشرة
عنونت
ـد،
ـ
ح
مــا دون  60دوالرًا للبرميل الــوا
املباشرة التي حملتها حكومة روحاني ،غير املحسوبة
القاسية
ـر
ـ
ئ
ـا
ـ
س
ـ
خ
ـ
ل
ا
ـأن
االق ـت ـصــاديــة لـقـنــاة الـعــربـيــة ب ـ
على املتشددين ،هي زيادة اإلنفاق العسكري بحوالى
حتى
ـام»،
ـ
ع
ـ
ل
ا
ـال
ـ
خ
الخليجية
«تلتهم أربــاح االســواق
 %30في املوازنة اإليرانية الجديدة .بالتأكيد إن هذه
أن
عن
الحديث
حدود
الى
وصلت
إن بعض التقديرات
األمــوال لن تذهب لتمويل مشاريع التنمية املستدامة
قيمة الخسائر التي منيت بها االسواق الخليجية في وال ـل ـق ــاءات ال ـح ــواري ــة وال ـن ـقــاشــات الـفـلـسـفـيــة .يــراهــن
قيمتها السوقية منذ اندالع أزمة أسعار النفط تصل الـبـعــض عـلــى تـبــايــن بــن الـثـنــائــي روح ــان ــي – ظريف
الى حدود  100مليار دوالر.
من جهة ومعسكر املتشددين من جهة أخرى .إال أن
بالتأكيد لــن تتوقف الخسائر عند القيمة السوقية هــذه املراهنات تتناسى أن البرنامج الـنــووي االيراني
لألسهم ،بل ستطال إجمالي املوارد الفعلية للحكومات بلغ أوجه في عهد الرئيس خاتمي ،أكثر الشخصيات
الخليجية التي ستتحمل العبء األكبر من التراجع في االيــرانـيــة انفتاحًا ودع ــوة إلــى اإلص ــاح ،وأن الرئيس
حجم العوائد النفطية .هذا ما سيترك أثره على حزمة روحاني نفسه كان كبير املفاوضني في هذه الفترة،
سياسات التحفيز االقتصادي واإلنفاق االجتماعي كما أنــه كــان سكرتير املجلس األعلى لألمن القومي
الــريـعــي املـتـضـخــم ،ال ــذي اعـتـمــدتــه ه ــذه الـ ــدول خــال لـ 16عامًا متواصلة.
األعـ ــوام األرب ـع ــة املــاضـيــة فــي مـحــاولـتـهــا الستيعاب كـثـيــرة هــي الــرهــانــات ،إال أن أخـطــرهــا هــو ذل ــك الــذي
احتماالت انتقال حمى االنتفاضات الشعبية إليها ،يخطئ بني طاولة للتفاوض وأخرى لالستسالم .املأزق
والـتــي وصـلــت كلفتها الــى أرق ــام قياسية .نحن هنا الذي نواجهه في املنطقة هو السطوة التي تحظى بها
نتحدث عن بالد يبلغ فيها إجمالي العوائد الضريبية هذه الخيارات في كال املعسكرين .على ما يبدو ،إنها
صفرًا ،فقط ال غير!
الحرب! حرب أسعار النفط ،التي ال يوجد أي ضامن
مما ال شك فيه أن الدول الخليجية تمتلك مناعة مالية ملا قد تكون انعكاساتها على السوق العاملية بشكل
كافية لتعويض التراجعات الكبيرة في حجم الواردات ،عام وعلى منطقة الشرق األوسط بشكل خاص .هذا
إال أنها بالتأكيد لن تتمكن من االستمرار في ّ
تحمل الشرق األوسط الذي قد تذهب بالد الشام فيه حطبًا
ه ــذه األع ـب ــاء عـلــى امل ــدى ال ـطــويــل ،خــاصــة إذا دخلت ملوقد ترقص من حوله القوى اإلقليمية.

Families of Missing
and Enforced Disappeared
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The International Committee of the Red Cross

Beirut Bar Association

Have the honor of inviting you to
The handover ceremony of the official investigation report regarding the fate of the Missing and Forcibly
Disappeared, from their families to the International Committee of the Red Cross under the auspices of the President
of the Beirut Bar Association.

Time: Tuesday 16th of December 2014, at 11 am
Place: Beirut Bar Association, Beirut
To confirm or apologize before 15.12.2014 please call: 03-706685 or 01-739297/8/9
.Or by e-mail on: kidnapped961@yahoo.com or bey_beyrouth@icrc.org

ّ
ذكـ ــرت حـمـلــة إق ـفــال مـطـمــر الـنــاعـمــة  -عني
درافـيــل رئـيــس مجلس ال ــوزراء تـمــام سالم
بالوعد الذي قطعه مطلع العام الحالي «بوضع
ح ـ ّـد لـ ــ 17عــامــا مــن مـعــانــاة أهــالــي الشحار
وعدم التمديد للمطمر بعد  17كانون الثاني
 ،»2015وأيضًا بتعهد رئيس مجلس اإلنماء
واإلع ـمــار نبيل الجسر فــي الـفـتــرة نفسها
بـتــأمــن مــوقــع إض ــاف ــي يـخـصــص ملعالجة
النفايات العضوية واالكتفاء بطمر العوادم
في الناعمة  -عني درافيل»؛ ورأت الحملة أن
ُ
ثمة «مـشــاريــع مشبوهة» تـطــرح «واتـجــاهــا
واضحًا من قبل الحكومة إلى تمديد العمل
باملطمر لغاية عــام  .»2017وأعلنت الحملة
أن ـهــا ،إل ــى جــانــب أهــالــي وفـعــالـيــات املنطقة
والـج ـمـعـيــات األه ـل ـيــة« ،ل ــن تـسـمــح بتمرير
قرار التمديد ملطمر املوت ولو ليوم واحد من
تاريخ انتهاء العقد مع الشركة املشغلة في
 17كانون الثاني .»2015
ُ
«الكهرباء» تنجز تصليحات رئيسية

أعـلـنــت مــؤسـســة «كـهــربــاء لـبـنــان» إنـجــازهــا
تـصـلـيــح األعـ ـط ــال ف ــي بـ ـي ــروت وال ـضــاح ـيــة
الجنوبية «فور العودة الى املبنى املركزي بعد
أربـعــة أشـهــر مــن اإلق ـفــال الـقـســري» ،ذلــك أن
التصليحات «كانت بحاجة إلى مواد موجودة
َ
حصرًا» في املبنى املذكور .بتصليح كابلي
التوتر العالي بسطا ـ أونسكو وبسطا ـ مطار،
إضافة الى تصليح املحول رقم  1في محطة
الـغــربـيــة الــرئـيـسـيــة« ،ت ـكــون الـتـغــذيــة بالتيار
الكهربائي فــي بـيــروت اإلداري ــة وضواحيها
قد عادت الى طبيعتها بشكل نهائي» ،قالت
املؤسسة.
إقرار اقتراح قانون «األسهم التفضيلية»

ّ
أقرت لجنة االقتصاد النيابية برئاسة النائب
جان أوغاسابيان يوم أمس اقتراح القانون
الذي قدمه النائب روبير فاضل ،الذي يهدف
إلــى السماح للشركات املساهمة بإصدار
أسـهــم تفضيلية ،مــا «سيعطي الشركات
اللبنانية فــرص تمويل إضافية من خالل
إص ــدار أسـهــم دون حــق الـتـصــويــت ولكن
مع األفضلية في توزيع األرباح ،ما يسمح
بالتالي بزيادة رأسمال الشركات ،بما فيها
الشركات الناشئة والصغيرة ،مع الحفاظ
على دور وسـيـطــرة املساهمني األصليني
إن كانوا عائلة أو شركاء» ،بحسب فاضل
الــذي قــارن اقتراحه بالقانون 2001/308
الذي أعطى املصارف اللبنانية حق إصدار
أسهم تفضيلية «سمحت بتطوير القطاع
املصرفي دون تغيير إدارتها اللبنانية».

مساعدات عينية لالجئين والمعوزين

ّ
وقـ ــع «ت ـج ـمــع ع ــائ ــات ب ـي ــروت» و«الـجـمـعـيــة
اإلم ـ ـبـ ــراطـ ــوريـ ــة الـ ــروس ـ ـيـ ــة األرث ــوذكـ ـسـ ـي ــة
الفلسطينية» مذكرة تفاهم تتعلق ببرنامج
م ـ ـسـ ــاعـ ــدات عـ ـيـ ـنـ ـي ــة ،م ـ ــن أغ ـ ــذي ـ ــة وأدوي ـ ـ ـ ــة
وت ـج ـه ـي ــزات ،لــاج ـئــن الـ ـس ــوري ــن ،وأي ـضــا
املعوزين اللبنانيني .وزار وفد من الجمعيتني
ّ
الجميل والعماد ميشال عون
الرئيس أمــن
وال ـب ـطــريــرك ب ـش ــارة ال ــراع ــي ،لـلـتـبــاحــث في
ق ـض ــاي ــا ال ــاج ـئ ــن واألوضـ ـ ـ ـ ــاع ال ـس ـيــاس ـيــة
واالجتماعية العامة.
«توأمة» مالية مع االتحاد األوروبي

احـتـفـلــت وزارة املــال ـيــة ي ــوم أم ــس بــاخـتـتــام
م ـ ـشـ ــروع «ال ـ ـتـ ــوأمـ ــة» املـ ـ ـم ـ ـ ّـول مـ ــن االتـ ـح ــاد
األوروب ـ ـ ـ ــي وامل ـن ـف ــذ ب ــال ـت ـع ــاون م ــع املــديــريــة
العامة للمالية العامة الفرنسية ،والرامي إلى
«تحديث القدرات اإلدارية والتشغيلية لإلدارة
الضريبية».
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أسعد أبو خليل *
يب ــدو ان ن ــوري املالك ــي يس ــتريح م ــن عن ــاء
س ــنوات ثقيل ــة ف ــي الحك ــم .لنق ــل أن ــه ف ــي
مرحل ــة اس ــتجمام .انتق ـ ّـى الحاك ــم األميرك ــي
املالك ــي م ــن بني أربعة مرش ــحني في  2006بعد
أن ّ
توص ــل إل ــى قناع ــة أن إبراهي ــم الجعف ــري
ّ
ل ــم يع ــد يصل ــح للمهم ــة املنوط ــة ب ــه .ل ــم يك ــن
اختيار رؤس ــاء الوزراء ،ال بل الوزراء ،من عمل
الش ــعب العراق ــي بع ــد الغزو األميرك ــي للعراق
ف ــي ع ــام  .2003هناك َمن يري ــد ان ّ
يروج ملقولة
ان االحت ــال األميرك ــي كان يس ــيطر عل ــى كل
ً
ش ــيء ف ــي الع ــراق ،لكن ــه كان مس ــؤوال ف ــي تلك
ّ
ّ
الفت ــرة لك ــن مس ــتقل (كم ــا ح ــال الذي ــن تب ــوأوا
املس ـ ّ
ـؤولية ف ــي لبن ــان ف ــي س ــنوات س ــيطرة
النظ ــام الس ــوري وه ــم يعترف ــون م ــن ناحي ــة
أن النظ ــام كان يس ـ ّـير األم ــور ،لك ــن يص ـ ّـرون
ّ
م ــن ناحي ــة أخ ــرى عل ــى انه ــم كان ــوا مس ــتقلني
ومعارض ــن للنظ ــام الس ــوري) .ال يس ــتقيم
الزعم ــان.
طبع ــا ،ال يمك ــن الرك ــون لتحلي ــات وتعويذات
إع ــام النف ــط والغ ــاز ف ــي الحدي ــث ع ــن املالكي.
ي ــكاد ه ــذا اإلع ـ ّـام ان يقنع ــك أن الرج ــل وحده،
ّ
م ــع غريم ــه بش ــار األس ــد ،يش ــكل العقب ــة
ّ
ّ
الديمقراطي ــة والحري ــة
الوحي ــدة ام ــام نش ــر
وت ــداول الس ــلطة الس ــلس ف ــي العال ــم العرب ــي.
مل ــاذا توح ــي أب ــواق أمراء آل س ــعود ب ــأن النظم
ّ
الديمقراطي ــة املنتش ــرة في الخلي ــج ال تريد إال
ّ
بس ــط س ــلطة الحري ــة والقان ــون ف ــي كل أنح ــاء
العال ــم العرب ــي ،وان الش ــيعة وتنظيماته ــم هم
وحده ــم َم ــن يمنعه ــم م ــن تحقي ــق ذل ــك؟ لو أن
ّ
ّ
لفك ــر آل س ــعود الوهابي ان ينتش ــر وان يوطد
دعائم ــه ف ــي كل أنح ــاء العال ــم العرب ــي ،ل ــكان
وحري ــة .هك ــذا ّ
ّ
يروج ــون ف ــي
الع ــرب ف ــي خي ــر
إعالمه ــم.
ُ ّ
تقاع ــد ن ــوري املالك ــي .ق ـ ّـرر املحت ــل األميرك ــي
ان يقصي ــه ع ــن موقع ــه .ض ــاق ذرع ــا ب ــه ،وه ــذا
يح ــدث ألمي ــركا م ــع حلفائه ــا وم ــع وكالئه ــا.
أل ــم يق ـ ّـرر االس ــتعمار البريطان ــي ف ــي صي ــف
 1970ان قاب ــوس ب ــن س ــعيد أصب ــح جاهـ ـزًا
إلقص ــاء وال ــده؟ قاوم الراع ــي (اآلخر) اإليراني
بع ــض الش ــيء ق ــرار إقص ــاء املالك ــي ،لك ــن
ّ
توصل ــت أمي ــركا إل ــى اتف ــاق غي ــر مباش ــر م ــع
إي ــران عل ــى اس ــتبداله .عان ــد املالك ــي بع ــض
الش ــيء ،لكن ــه رض ــخ بع ــد ان ج ــاء األم ــر م ــن
أق ــوى رج ــل ف ــي الع ــراق ،بع ــد رحي ــل (معظ ــم)
ّ
ّ
األميركي ــة املحتل ــة ع ــن الب ــاد ،أعن ــي
الق ـ ّـوات
ّ
املرج ــع عل ــي السيس ــتاني .ق ــرر السيس ــتاني
ان اس ــتبداله يصل ــح للمض ــي ف ــي مس ــيرة
سياس ـ ّـية وعس ـ ّ
ـكرية جدي ــدة تقتض ــي توحيد
ّ
ّ
ّ
جه ــود العناصر الطائفية الش ــيعية والس ــنية
عل ــى ح ـ ّـد س ــواء.
ل ــم يك ــن املالك ــي معروف ــا ف ــي أوس ــاط الش ــعب
العراق ــي أو العرب ــي .ه ــو كان معروف ــا ف ــي
ّ
العراقي ــة ،وكان
أوس ــاط معارض ــة املنف ــى
يجم ــع ف ــي موقع ــه ف ــي ح ــزب «الدع ــوة» ب ــن
التنس ــيق م ــع النظ ــام اإليران ــي والنظ ــام
الس ــوري .لك ــن تنظيم ــه كان أق ــرب إل ــى النظ ــام
اإليران ــي ،عقي ــدة وسياس ــة .لك ــن زمل ــاي خليل
زاد كان يزه ــو بأن ــه ه ــو ال ــذي اكتش ــف املالكي
وانتق ــاه ب ــن منافس ــيه ألن ــه أكث ــر حزم ــا
وأق ـ ّـل ت ـ ّ
ـرددًاُ .يحك ــى ع ــن مباري ــات خض ــع
ّ
ّ
العراقي ــون م ــن قب ــل أجه ــزة
له ــا املرش ــحون
ّ
ّ
عس ـ ّ
ـكرية واس ــتخبارية أميركي ــة .وتش ــجيعًا
ّ
للمالك ــي ،ق ــام ب ــوش ش ــخصيًا بزي ــارة الع ــراق
ف ــي حزيران  2006بعد ّ
توليه املنصب لتزكيته
وتبريك ــه .هك ــذا كان ُي ــدار الع ــراق في سُ ــنوات
ّ
االحت ــال األميرك ــي ،ول ــم يتراج ــع دور املحت ــل
ّ
األميركي ــة.
بع ــد انس ــحاب معظ ــم الق ـ ّـوات
ّ
ّ
األميركي ــة املس ــلحة التي
وي ــزداد ع ــدد الق ـ ّـوات
تخت ــار مت ــى تقص ــف ومت ــى تض ــرب ومت ــى
تقتح ــم .ه ــي ّ
رب املن ــزل والش ــعب العراق ــي
مج ـ ّـرد ضي ــف عاب ــر.
ّ
األميركي ــة بتعي ــن
وقب ــل أن تقب ــل الحكوم ــة
حي ــدر العب ــادي ،اس ــتحصلت من ــه ،وف ــق
اإلع ــام الغرب ــي ،عل ــى وع ــد بمن ــع أي ــة مالحقة
ّ
قانوني ــة ض ــد جنود االحت ــال األميركي مهما
ّ
فعل ــوا وكيفم ــا قتل ــوا ودمروا .وم ــن املعلوم ان
ّ
األميركي ــة اس ــتحصلت عل ــى قانون
الحكوم ــة
خ ــاص به ــا بمج ـ ّـرد أن أحكمت الس ــيطرة على
الع ــراق ف ــي ع ــام  .2003أي إنه ــا كان ــت تري ــد
أن يحتف ــظ جنوده ــا بح ــق ارت ــكاب جرائ ّــم
ح ــرب ،وه ــي ال ت ــزال تحتف ــظ به ــذا الح ــق.
ّ
عملي ــات جرائ ــم ح ــرب
ن ــوري املالك ــي ش ــهد
ّ
ّ
األميركي ــة وم ــن قب ــل ق ــوات
م ــن قب ــل الق ـ ّـوات
ّ
املرتزق ــة التابع ــة للش ــركات األمني ــة املتقاع ــدة

من غير
المفهوم
ان يحتفي
حزب
الله ،كأم
العروس،
بالضيف
العراقي
(هيثم
الموسوي)

م ــع ق ـ ّـوات االحت ــال ،لكن ــه ل ــم يرف ــع صوت ــه إال
م ـ ّـرات قليل ــة ن ــادرة وبخج ــل ش ــديد .حمي ــد
ً
قرض ــاي ،ال ــذي ذه ــب اس ــمه مث ــا للرض ــوخ
ّ
ّ
الت ــام للمحت ــل األميرك ــي ،جاه ــر بنق ــد ق ــوات
االحت ــال اكث ــر بكثي ــر م ــن قرضاي ــات الع ــرب
ُ(أنه ــى قرض ــاي حكم ــه على خصام ش ــديد مع
ّ
املحت ــل األميرك ــي).
م ـ ّـن املفه ــوم أن يأتي املالكي إل ــى لبنان .الرجل
الطائفية الش ـ ّ
ّ
ـيعية ف ــي الحكم في
يمث ــل فري ــق
ُالع ــراق (باس ــم «دول ــة القان ــون» ،أي قان ــون
ّ
ّ
القوية
املحت ــل) ويريد ان يل ــوذ بأبناء الطائفة
ف ــي لبن ــان .لك ــن م ــن غي ــر املفه ــوم ان يحتف ــي
ح ــزب الل ــه ،كأم الع ــروس ،بالضي ــف العراق ــي.
عان ــى ح ــزب الل ــه وال ي ــزال يعان ــي م ــن ته ــم
بالطائفي ــة .بع ــض هذه التهم ال تس ــتحق ّ
ّ
الرد
ّ
أو الدح ــض ألنه ــا تأت ــي م ــن قب ــل متمرس ــي
ّ
الوه ّ
ّ
ابي ــة ف ــي النظ ــام الس ــعودي
الطائفي ــة
اإلقليم ــي .ح ــزب الل ــه اس ــتقبل املالك ــي عل ــى
أن ــه ينتم ــي إل ــى فريق ــه ،أي فري ــق املمانع ــة
واملقاوم ــة .لكن هذا االس ــتقبال وه ــذا االحتفاء
يس ــتوجب م ــن الح ــزب تعريف ــا للمقاوم ــة
وللمانع ــة.
ّ
عربي ــة
م ــن املفه ــوم أن الح ــزب يعان ــي عزل ــة
وم ــن املفه ــوم أنه يحت ــاج لبناء ش ــبكة عالقات
ّ
عربي ــة وه ــي ش ــبه معدوم ــة بس ــبب الحص ــار
الطائف ــي املذهب ــي ال ــذي فرضت ــه دول الخلي ــج
علي ــه .لك ــن الخ ــروج م ــن ه ــذه العزل ــة ال يك ــون
ّ
الطائفية
عب ــر بناء أو توطيد ش ــبكة العالقات
ـف
الت ــي يقيمه ــا أو أقامه ــا الح ــزب .ل ــم يكت ـ ِ
الح ــزب بتكري ــم املالك ــي ،ب ــل اصطحب ــه وف ــد
رفي ــع م ــن القي ــادة ،ض ـ ّـم ّ
محم ــد رع ــد ،لزي ــارة
متح ــف املقاوم ــة الرائ ــع ف ــي بل ــدة مليت ــا
ّ
الجنوبي ــة .كان مش ــهد املالك ــي ف ــي املتح ــف
مزعج ــا للع ــن والعق ــل مع ــا .م ــا عالق ــة املالكي
ّ
طائفي ــا
باملقاوم ــة ،إال إذا اعتب ــر امل ــرء تعريف ــا
أعوج ــا للمقاوم ــة.
إن املالك ــي رئي ــس حكوم ــة معادي ــة للمقاوم ــة
ّ
العراقي ــة ف ــي الع ــراق .وق ــد ق ــاد حمل ــة ش ــعواء
ّ
ض ــد كل أش ــكال املقاوم ــة ،حت ــى الس ــلمية،
ف ــي الع ــراق وبالتع ــاون م ــع ق ــوى االحت ــال
األميرك ــي ال ــذي رع ــى حكم ــه .كم ــا أن املالك ــي
كان الرج ــل الثان ــي ف ــي حمل ــة اجتث ــاث البع ــث
ف ــي الع ــراق ،وتل ــك الحمل ــة كان ــت م ــن بن ــات
أف ــكار الصهيون ــي ب ــول وولفوت ــز (وكنع ــان
مكي ــة وغيره ــم) وق ــد ّ
ّ
تحول ــت إل ــى حمل ــة ذات
ّ
ّ
مضام ــن طائفي ــة زادت م ــن النقم ــة الطائفي ــة
الطائفي ــة الش ـ ّ
ّ
ـيعية ف ــي
ض ــد حك ــم األح ــزاب
الع ــراق .إن حمل ــة اجتث ــاث البع ــث ف ــي الع ــراق
ّ
خدم ــت مخط ــط الفتن ــة كم ــا خدمه ــا اإلع ــام
الس ــعودي.

إن ح ــزب الل ــه ـ ُيس ـ ّـجل ل ــه ـ كان س ـ ّـباقًا ف ــي
ّ
ّ
الطائفي ــة
املغب ــات والعواق ــب
التحذي ــر م ــن
ّ
األميركي ــة ع ــام  .2003وكان حس ــن
للح ــرب
نصرالل ــه والراح ــل ّ
محم ــد حس ــن فض ــل الل ــه
ّ
ّ
مذهبي ــة
م ــن القالئ ــل الذي ــن ح ــذروا م ــن فتن ــة
سـ ّ
ـيفجرها الغ ــزو األميرك ــي .وكان نصرالل ــه
ّ
ّ
ق ــد دع ــا إل ــى عملي ــة «طائ ــف عراقي ــة» لتفويت
الفرص ــة عل ــى االحت ــال األميرك ــي ال ــذي كان
سـ ّ
ـيفجر صراع ــات وانش ــطارات ف ــي املجتم ــع
العراق ــي .وانزعج ــت قي ــادة «املجل ــس األعل ــى
للث ــورة اإلس ـ ّ
ـامية ف ــي الع ــراق» («املجل ــس
األعل ــى اإلس ــامي العراق ــي» الحق ــا) آن ــذاك من
تصريح ــات نصرالل ــه (وحدث ــت قطيع ــة) لك ــن
ّ
إم ــكان الح ــل السياس ــي كان مرفوض ــا م ــن
ّ
ّ
العراقي ــة الت ــي علق ــت
قب ــل معارض ــة الخ ــارج
كب ــار اآلم ــال على الغ ــزو األميرك ــي .وقد تالقى
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ّ
ـعودية
ف ــي ذل ــك أجنح ــة إي ــران وأجنح ــة الس ـ
ّ
العدو اإلس ــرائيلي
وأجنح ــة أمي ــركا وأجنح ــة
ّ
العراقي ــة ف ــي املنف ــى.
ف ــي صف ــوف املعارض ــة
ّ
متميزًا في ش ـ ّـدة إدانته
كان موق ــف ح ــزب الل ــه
ّ
متربات ــه ،لك ــن أداء
للغ ــزو األميرك ــي ورف ــض
الحزب السياس ــي وتعاطيه م ــع امللف العراقي
ّ
الطائفي ــة علي ــه م ــن
س ــاهم ف ــي تبثي ــت تهم ــة
قب ــل أنظم ــة الخلي ــج الس ــاعية دومًا وأبـ ـدًا إلى
الطائفي ــة .الح ــزب ت ـ ّ
ّ
ـردد ف ــي
إذكاء ن ــار الفتن ــة
ّ
م ــا بع ــد ،عندم ــا توط ــدت دعائم حك ــم األحزاب
الطائفي ــة الش ـ ّ
ّ
ـيعية ،وكان موقف ــه يت ــراوح بني
إدان ــة الغ ــزو األميرك ــي وب ــن مهادن ــة األحزاب
الحاكم ــة (وتراف ــق ذل ــك م ــع موق ــف مه ــادن من
النظ ــام اإليران ــي) .لك ــن ه ــذا ال يج ــب ان يغف ــل
ان الح ــزب والنظ ــام اإليران ــي عمـ ـدًا إل ــى دع ــم
ّ
ّ
عمليات
عراقية مقاومة وكانت نس ــبة
فصائل
املقاوم ــة م ــن قبل الفصائ ــل املدعومة من حزب
ّ
عمليات
الل ــه واي ــران أكثر م ــن  %70من مجم ــل
املقاوم ــة ف ــي آخ ــر س ــنوات االحت ــال األميركي
ّ
أميركية).
املباش ــر (وف ــق أرق ــام

لك ــن هن ــاك عالم ــات اس ــتفهام ح ــول ع ــدد م ــن
مواق ــف الح ــزب إزاء الوض ــع العراق ــي بع ــد
.2003
ً
ـكت الح ــزب ع ــن أداء «الح ــوزة
ـ
س
ـاذا
ـ
مل
أوال،
ّ
الصامت ــة» املتمثلة بموقف السيس ــتاني الذي
ّ
عملي ــات
ه ــادن االحت ــال وامتن ــع ع ــن تأيي ــد
املقاوم ــة ض ــد ق ــوى االحتالل .علم ــت الحكومة
ّ
األميركية ان كس ــب السيس ــتاني إل ــى جانبها،
ّ
م ــن خ ــال انتهاج سياس ــات طائفي ــة صريحة
الطائفية الش ـ ّ
ّ
ـيعية إلى
لدع ــم وصول األح ــزاب
ّ
الحك ــم م ــن خالل حك ــم محاصص ــة طائفية —
ّ
ال يق ــل بش ــاعة ع ــن النظ ــام اللبناني ـ ـ ـ ـ ضرورة
ّ
أمني ــة (له ــا) .وه ــي قام ــت بتدري ــب ميليش ــيا
ّ
قبلي ــة لحمايت ــه ف ــي وق ــت كان مقت ــدى الصدر
يضغ ــط باتج ــاه تقوي ــض دعائ ــم «الح ــوزة
الصامت ــة» .يزه ــو أنصار السيس ــتاني بأنه لم
يلت ـ ِـق ب ــأي مس ــؤول أميرك ــي لكن ــه كان يلتق ــي
ّ
أميركي ــن م ــن أص ــل عرب ــي (مث ــل
بمبعوث ــن
الليك ــودي اللبنان ــي ،ف ــؤاد عجم ــي وغي ــره)
وذل ــك م ــن أج ــل تب ــادل الرس ــائل م ــع ق ـ ّـوات
االحت ــال .ال يمك ــن التقلي ــل م ــن حج ــم الض ــرر
ال ــذي ألحق ــه موق ــف السيس ــتاني امله ــادن
لالحت ــال لي ــس فقط له ــدف مقاوم ــة االحتالل
األميرك ــي ولتفوي ــت الفرص ــة عل ــى مش ــاريع
ّ
ّ
األميركي ــة ف ــي كل املنطق ــة
اإلمبراطوري ــة
ّ
العربي ــة ،ب ــل أيض ــا عل ــى وض ــع العالق ــات
ّ
ّ
السنية-الش ــيعية .ل ــو أن السيس ــتاني أفت ــى
ّ
بض ــرورة مقاومة االحتالل عس ــكريًا لكان زمن
االحت ــال األميركي أقصر بكثير ،ولكان وضع
العالق ــات بني الطوائف أفض ــل بكثير ،ولكانت
ّ
املذهبي ــة املنطلق ــة م ــن
ف ــرص نج ــاح الفتن ــة
الخلي ــج أضع ــف بكثي ــر .ل ــم يص ــدر نق ــد واحد
م ــن الح ــزب لليسس ــتاني ،كم ــا ان الح ــزب ل ــم
يص ــدر عتب ــا عل ــى مواق ــف الرج ــل الضعيف ــة
ّ
العربي ــة،
إزاء االحت ــال اإلس ــرائيلي لألراض ــي
ّ
العدو .لم يصدر عن السيس ــتاني
وإزاء عدوان
نق ــد ق ــوي لل ــدور الصهيوني-اإلس ــرائيلي ف ــي
الع ــراق من ضمن مش ــروع االحت ــال األميركي.
ثاني ــا ،ل ــم يق ــم الح ــزب ف ــي موقف ــه م ــن النظ ــام
العراق ــي برب ــط مش ــروع املقاوم ــة بمعايي ــر
تحالف ــه .ل ـ ُـم يش ــرح الح ــزب ،ف ــي زم ــن الفتن ــة
الطائفية امل ّ
ّ
دمرة ،عن أس ــباب تحالفه الواضح
ّ
ّ
م ــع األح ــزاب الش ــيعية الطائفي ــة الحاكم ــة في
الع ــراق .م ــا ال ــذي يجم ــع بني الح ــزب الذي قاد
مقاوم ــة الع ـ ّ
ـدو اإلس ــرائيلي ف ــي لبن ــان وب ــن
أح ــزاب تحالف ــت مع عتاة صهاينة واش ــنطن؟
الطائفي ــة الش ـ ّ
ّ
ـيعية
إن تنصي ــب األح ــزاب
ف ــي بغ ــداد أت ــى عب ــر مش ــروع وض ــع لبنات ــه
املحافظ ــون الج ــدد.
ثالث ــا ،كي ــف يمك ــن لح ــزب ال تنف ـ ّـك الحكوم ــة
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واشنطن و«داعش» ونحن!

ّ
األميركي ــة ع ــن محاربت ــه ان يعق ــد ص ــات
ورواب ــط صداق ــة وتحالف مع أدوات املش ــروع
األميرك ــي في الع ــراق؟ من املع ــروف ان املالكي
ه ــذا كان يجل ــس ف ــي كرس ـ ّـيه م ـ ّـرة كل أس ــبوع
ويعق ــد اجتماع ــا مع ــه عب ــر
ف ــي عه ــد ب ــوش ّ
ّ
التفصيلية من
الفيدي ــو وذل ــك لتلق ــي األوام ــر
الس ـ ّـيد ف ــي البي ــت األبي ــض .ه ــذا ه ــو ن ــوري
املالك ــي عل ــى حقيقت ــه .هن ــاك م ــن يق ــول ان
املالك ــي ق ــاوم رغب ــة أمي ــركا ف ــي الحف ــاظ عل ــى
ق ـ ّـوة احت ــال عس ـ ّ
ـكرية بع ــد موعد االنس ــحاب
الرس ــمي ،لك ــن ذل ــك ح ــدث بع ــد ان اس ــتنفدت
أمي ــركا أغراضه ــا منه ،كم ــا أن حميد قرضاي
أنهى س ــنوات حكمه على خالف مع الحكومة
ّ
األميركي ــة ،الت ــي اس ــتبدلته َ
بم ــن ه ــو أكث ــر
طاع ــة منه.
رابع ــا ،ل ــم يعقد الحزب ص ــات مع أطراف غير
ّ
ّ
العراقي ــة .ق ــد يك ــون ذلك
ـي املقاوم ــة
ش ــيعية ف ـ ّ
بس ــبب تجن ــب إغض ــاب حلفائ ــه الش ــيعة ف ــي
الحك ــم .ام ــا النظام الس ــوري فقد أق ــام عالقات
م ــع تل ــك القوى ما س ـ ّ
ـبب أزمة ف ــي العالقة بني
ّ
املالك ــي وبني النظام الس ــوري ،وقد اتهم األول
النظام بدع ــم اإلرهاب.
خامس ــا ،صحي ــح ان ع ــزو تحال ــف الح ــزب
م ــع النظ ــام الس ــوري إل ــى عام ــل مذهب ــي غي ــر
صحي ــح لك ــن التهم ــة ال يمك ــن ّ
رده ــا ف ــي
عالقت ــه م ــع النظ ــام العراق ــي .ال يس ــهل عل ــى
معارض ــة الخ ــارج الس ـ ّ
ـورية (املوالي ــة ألنظم ــة
ّ
ّ
الخليجي ــة) ان تلص ــق تهم ــة الطائفية
الفتن ــة
عل ــى عالق ــة ح ــزب الل ــه بالنظ ــام الس ــوري ألن
لعالق ــة الح ــزب م ــع النظ ــام الس ــوري تاري ــخ
ّ
م ــن الص ــراع والح ــروب والتوت ــر .ل ــم تصل ــح
العالق ــةّ ب ــن ح ــزب الل ــه وب ــن النظ ــام إال ّ ف ــي
عه ــد بش ــار األس ــد ،إذ ان النظ ــام كان يفض ــل
حرك ــة «أم ــل» عل ــى الح ــزب ،وكان يص ـ ّـر عل ــى
زي ــادة التمثي ــل السياس ــي للحرك ــة عل ــى
حس ــاب الحزب .كم ــا ان العقيدة اإلثناعش ـ ّ
ـرية
ليس ــت متطابق ــة مع املذه ــب العل ــوي (بالرغم
م ــن فت ــوى سياس ـ ّـية ملوس ــى الص ــدر ف ــي ع ــام
ّ
الطائفي ــن ال يعترف ــون بفروق ــات
 .)1973لك ــن
ب ــن َم ــن يكره ــون م ــن «الرافض ــة» .لك ــن كي ــف
الجم ــع ب ــن سياس ــة وعقي ــدة الح ــزب
يمك ــن ُ
املقاتلة-املقاوم ــة وب ــن النظ ــام الطائف ــي
الحاك ــم ف ــي الع ــراق؟ ما ال ــذي يمك ــن ان يجمع
ب ــن ح ــزب الل ــه ومقاومت ــه وب ــن ش ــخص
وحرك ــة ن ــوري املالك ــي؟
سادس ــا ،ل ــم يحس ــن الح ــزب التعاط ــي ّم ــع
ّ
الطائفي ــة املجنون ــة الت ــي ش ــنها
الحمل ــة
ض ـ ّـده وض ــد عموم الش ــيعة النظام الس ــعودي
وحلفائ ــه ف ــي منظم ــة التحال ــف الخليج ــي-
اإلس ــرائيليّ .قرر النظام السعودي ،وبمباركة

ّ
ّ
أميركي ــة ،ش ــن ح ــرب ش ــعواء ض ــد الش ــيعة
بع ــد  ،2003وخصوص ــا بع ــد فش ــل الع ــدوان
اإلس ــرائيلي عل ــى لبن ــان ف ــي  ،2006م ــن أج ــل
ّ
العربي ــة ض ــد
تقوي ــض دعائ ــم املقاوم ــة
ً
االحتالل اإلسرائيلي .ولقد فشل الحزب فشال
ذريع ــا ف ــي التص ـ ّـدي له ــذه الحمل ــة .صحي ــح
ان ق ــدرة الح ــزب عل ــى التص ـ ّـدي ضعيف ــة ألن
ّ
ّ
الدينية
طائفي ــة الح ــزب (إن من خ ــال عقيدته
ّ
ّ
املذهبي ــة ،أو م ــن خ ــال تركيبت ــه االجتماعي ــة
أو م ــن خ ــال ظ ــروف نش ــأته) حقيق ــة ولي ــس
خي ــال .لك ــن الح ــزب ،لإلنص ــاف ،ال يس ــتعمل
ّ
اللغ ــة والخط ــاب السياس ــي ق ــط وه ــو يفع ــل
املس ــتحيل ملن ــع ج ـ ّـر جمه ــوره ال ــى حلب ــة
ّ
الطائفي ــة .والح ــزب فع ــل املس ــتحيل
املواجه ــة ّ
ّ
ك ــي يتجن ــب االنج ــرار إل ــى مواجه ــة طائفي ــة
خارج ــه ،لكن ــه أخطأ ف ــي أكثر
ف ــي لبن ــان وف ــي ّ
م ــن موقع ف ــي التجنب .أعلن الحزب بش ــخص
زعيم ــه ،حس ــن نصرالل ــه ،ف ــي ّ 7أي ــار  2008ان
الفتن ــة انتهت لكنها كانت تس ــتعر ولم يزدها
الح ــدث إال اس ــتعارًا .ل ــم يحس ــن الح ــزب ف ــي
ّ
طائفي ــة ملس ــاندة املقاوم ــة
بن ــاء جبه ــة غي ــر
ومش ــروعها ف ــي لبن ــان ،وحص ــر عالقات ــه
ّ
الطائفي ــة.
السياس ـ ّـية ف ــي نط ــاق التحالف ــات
ّ
كم ــا ان الح ــزب تقوق ــع أكث ــر إعالمي ــا بع ــد
ع ــدوان ّ
تم ــوز م ــا س ــمح إلع ــام النف ــط والغ ــاز
ب ــأن يس ــود ف ــي العال ــم العرب ــي ،وأن يس ــيطر
عل ــى الخط ــاب واملصطلح ــات الس ــائدة.
إن اس ــتقبال ح ــزب الل ــه للمالك ــي واحتف ــاء
ّ
نصرالل ــه ب ــه س ــيعزز االنطب ــاع العرب ــي
ّ
طائفي ــة
(الش ــعبي) الس ــائد ع ــن صبغ ــة
للح ــزب .يخ ــال امل ــرء ان قي ــادة ح ــزب الل ــه،
ّ
ـخصيًا ،ال ي ــدرك م ــدى
وحس ــن نصرالل ــه ش ـ
ّ
تغي ــر ص ــورة ومكان ــة الح ــزب ف ــي نف ــوس
ّ
معظ ــم الع ــرب (وهن ــاك إس ــتطالعات عاملي ــة
ّ
ّ
التغير
تدل ــل عل ــى ذلك) ،هذا م ــع ان معظم هذا
يرج ــع لنفاذ التحريض الطائفي ونجاحه في
ّ
العدو اإلس ــرائيلي.
تحوي ــر األنظ ــار ع ــن خطر
وق ــد تجاه ــل الح ــزب ان حك ــم املالك ــي إتس ــم
بممارس ــات إضطه ــاد وقت ــل طائفي ــن ،كم ــا
أن الفس ــاد وس ــم س ــنوات حكم ــه (م ــع أخب ــار
ع ــن ضل ــوع ألف ــراد م ــن عائلت ــه بالثم ــار) .وقد
ص ــدر بع ــد لق ــاء نصرالل ــه م ــع املالك ــي بي ــان
ج ــاء في ــه ان نصرالله ّ
قدر للمالكي «ش ــجاعته
ّ
ـعودية» .أي
ومواقف ــه ض ــد أمي ــركا والس ـ ُ
ش ــجاعة ض ــد أمي ــركا ،والرج ــل ن ّص ــب فّ ــي
ُاملوق ــع م ــن قب ــل أمي ــركا نفس ــهاّ ،وكان املنف ــذ
املطي ــع لسياس ــات ب ــوش ،ويتلق ــى األوام ــر
ّ
ـبوعيًا .صحي ــح ان أميركا لم
عب ــر الفيديو أس ـ
ْ
ْ
تع ــد راضية عن ــه في الس ــنتي املاضيتي لكن
ذل ـ ّـك يع ــود الس ـ ّـتنفاده ل ــدوره وألنه ــا بات ــت
ّ
تفض ــل علي ــه مرش ــح آل س ــعود ،أي ــاد ع ــاوي.
إن غض ــب أمي ــركا الحالي على حميد قرضاي
ال يعن ــي ان الرج ــل ل ــم يك ــن مض ــرب املث ــل ف ــي
ّ
أميركي ــة من ــذ
خدم ــة أمي ــركا ،وف ــي كون ــه أداة
النش ــأة السياس ـ ّـية.
وأض ــاف البي ــان اإلعالم ــي (عن لق ــاء نصرالله
م ــع املالك ــي) ان «الق ــراءة (ب ــن نصرالل ــه
ّ
الخلفي ــات
واملالك ــي) كان ــت متطابق ــة ح ــول
ّ
واأله ــداف وس ــبل املواجه ــة» .كي ــف سيفس ــر
ال ــرأي الع ــام العرب ــي ه ــذا البي ــان؟ إن املالك ــي
ّ
متحمس ــا (ومس ــتفيدًا) م ــن الغ ــزو
كان
ّ
األميرك ــي للع ــراق ،ه ــل ان الح ــزب غير تقييمه
للغ ــزو وأصب ــح م ــن ّ
مؤيدي ــه؟ أن ّ املالك ــي كان
حاكم ــا باألمر األميركي وكان ينفذ سياس ــات
ّ
العراقي ــن ،ه ــل أصب ــح الحزب
قت ــل املقاوم ــن
ّ
معادي ــا للمقاوم ــة العراقي ــة م ــع انه أس ــهم في
دعمها؟ كما ان املالكي في س ــنوات حكمه كان
ّ
ّ
ّ
والدولية
العربي ــة
التجمع ــات
حاضـ ـرًا ف ــي كل
الت ــي كان ــت أمي ــركا تأم ــر به ــا ،ه ــل ب ــات
ّ
التجمع ــات؟ وكان الدور
الح ــزب يماش ــي تل ــك
الدبلوماس ــي للع ــراق ف ــي س ــنوات املالك ــي
ّ
األميركي ــة فكي ــف
متماش ــيًا م ــع السياس ــات
يك ــون الح ــزب موافق ــا عليه ــا؟
يحتاج حزب الله إلى وقفة ملراجعة سياساته
ّ
الطائفي ــة تمعن
وخطاب ــه وصمت ــه .إن الفتن ــة
خراب ــا ف ــي الجس ــم العرب ــي واإلس ــامي،
ومش ــروع املقاوم ــة يعان ــي م ــن ج ــراء نج ــاح
ْ
العاملي العربي
خطاب وسياس ــات الفتنة في
واإلس ــامي .ل ــم تع ــد مس ــألة مواجه ــة الفتن ــة
حزبي ــة أو حتى ّ
ّ
ديني ــة ،إنها ضرورة
ض ــرورة
ّ
ّ
حيوي ــة وعس ــكرية من منظ ــور املقاومة .وهذه
الض ــرورة كان يج ــب ان تمن ــع الح ــزب م ــن
االحتف ــاء بن ــوري املالك ــي.
* كاتب عربي
(موقعه على اإلنترنت:
)angryarab.blogspot.com

سعدالله مزرعاني *
م ــا ِّ
يوج ــه سياس ــات الوالي ــات املتح ــدة األميركي ــة ف ــي
العال ــم ه ــو مصال ــح كتله ــا االحتكاري ــة الضخم ــة الت ــي
ط ـ َّـورت «العومل ــة» الش ــاملة واس ــتفادت منه ــا ،وال ت ــزال،
إل ــى الح ــد األقص ــى .لك ــن أس ــاليب خدمة ه ــذه املصالح،
م ــن قب ــل ممثليها ف ــي «البيت األبي ــض» و»الكونغرس»
األميركي ــن وس ــواهما م ــن املؤسس ــات واألجه ــزة،
ليس ــت واح ــدة :بس ــبب التناف ــس والتباي ــن ،وكذل ــك
بس ــبب خصوصيات املراحل واألحداث نفس ــها وشبكة
املصال ــح والتناقض ــات املتمم ــة ف ــي الحقل ــن الداخل ــي
والدول ــي.
ف ــي مج ــرى ذل ــك ق ــد تتعاظ ــم األخط ــاء ف ــي التنفي ــذ
ً
إل ــى درج ــة فائق ــة األض ــرار .حص ــل ه ــذا األم ــر ،مث ــا،
أثن ــاء واليت ــي ج ــورج ب ــوش االب ــن .انته ــت مغامرت ــه
وفريق ــه م ــن «املحافظ ــن الج ــدد» ف ــي العراق ،بخس ــائر
فادح ــة عل ــى املس ــتويات كافة :العس ــكرية ،والسياس ــية
واألمني ــة ،واالقتصادي ــة ...لي ــس أدل عل ــى ذل ــك ،بش ــكل
خ ــاص ،م ــن األزم ــة الهائل ــة الت ــي ضرب ــت االقتص ــاد

الخسائر الناجمة عن السياسات
السابقة والراهنة
األميركية
ِّ
لم تنحصر في الحيز العسكري
والبشري واالقتصادي

األميرك ــي بدءًا من أواخر ع ــام  2008وتداعت ارتداداتها
الس ــلبية عل ــى كل األوض ــاع النقدي ــة واالقتصادي ــة ف ــي
العال ــم (الرأس ــمالي خصوص ــا).
لك ــن ف ــي رصيد النم ــط األميركي في اإلدارة السياس ــية
واالقتصادي ــة ...الق ــدرة عل ــى الح ــد من الخس ــائر ،وذلك
بس ــبب التناف ــس وحيوي ــة وتن ــوع األس ــاليب الت ــي
تحدثن ــا عنه ــا ،وإن كان بش ــكل مح ــدود ،ودائم ــا ف ــي
خدم ــة مصال ــح الكت ــل االحتكاري ــة الكب ــرى .أم ــا ادع ــاء
دع ــم وخدم ــة قي ــم عام ــة فيبق ــى ف ــي الحقيق ــة ،مج ــرد
مزاع ــم ل ــم تصم ــد يوم ــا أم ــام جم ــوح تعظي ــم الرب ــح
وبس ــط الهيمن ــة وبش ــاعة األدوات واألس ــاليب.
م ــا حص ــل ف ــي الكونغ ــرس األميرك ــي ،قب ــل أي ــام ،لجه ــة
إدان ــة أس ــاليب التعذي ــب ض ــد املعتقل ــن م ــن قب ــل إدارة
ب ــوش االب ــن األول ــى ،ال يخ ــرج ع ــن إط ــار عملي ــات
املراجع ــة والتحس ــن ،بم ــا ف ــي ذل ــك تحس ــن ص ــورة
أمي ــركا ف ــي العال ــم عب ــر االدع ــاء بإي ــاء أهمي ــة لحق ــوق
اإلنس ــان بمع ــزل ع ــن ش ــبكة املصال ــح االحتكاري ــة
وأحيان ــا بالتض ــاد معه ــا .اله ــدف الفعل ــي ه ــو غي ــر
ذل ــك تمام ــا :إن ــه تكري ــس إضاف ــي النعطاف ــة كبي ــرة ف ــي
السياس ــات األميركي ــة لجه ــة التخلي عن اس ــتراتيجية
«الح ــرب االس ــتبقاقية» وإرس ــال مئ ــات آالف الجن ــود
إل ــى الخ ــارج وإنف ــاق أرق ــام خيالي ــة عل ــى االنخ ــراط
املباش ــر ف ــي النزاع ــات القائم ــة أو املفتعل ــة .كانت لجنة
بيك ــر – هاملت ــون الت ــي تش ــكلت م ــن قب ــل الحزب ــن
اللذي ــن يت ــداوالن دائم ــا الس ــلطة ف ــي الوالي ــات املتح ــدة
ُ
األميركي ــة (الجمه ــوري والديمقراط ــي) والت ــي كلف ــت
بالنظ ــر ف ــي «إخفاق ــات» واش ــنطن بع ــد غ ــزو الع ــراق،
ق ــد دش ــنت مرحل ــة االنتق ــال م ــن التدخل املباش ــر (الذي
أغ ــرى ب ــه انهيار االتحاد الس ــوفياتي ومنظومته أوائل
التس ــعينيات) إل ــى التدخ ــل غير املباش ــر ،قلي ــل التكلفة
بالض ــرورة ،ال ــذي تمارس ــه إدارة الرئيس ب ــاراك أوباما
بدعم شبه شامل من أصحاب القرار في واشنطن (رغم
«داعش» وأمثاله قد ولدت أساسًا من
رحم الحروب األميركية (أ ف ب)

االنتق ــادات الت ــي تتن ــاول األداء ال جوه ــر السياس ــات).
لك ــن الخس ــائر الناجم ــة ع ــن السياس ــات األميركي ــة
الس ــابقة والراهن ــة (املس ــتمرة ف ــي مناط ــق وجوان ــب
أخ ــرى ح ــول العال ــم) ل ــم تنحص ــر ف ــي ِّ
الحيز العس ــكري
والبش ــري واالقتص ــادي فحس ــب ...لق ــد امت ــدت أيض ــا
إل ــى الحق ــل األخالق ــي والحض ــاري نفس ــه .لي ــس الغ ــزو
والع ــدوان بمب ــررات كاذب ــة ومفضوح ــة أمـ ـرًا حضاري ــا.
ولي ــس تدمي ــر س ــيادة بل ــدان ومرافقه ــا وقت ــل مئ ــات
اآلالف وتش ــريد املالي ــن م ــن أبنائه ــا «مس ــألة فيه ــا
نظ ــر»! ولي ــس التعذي ــب البش ــع واالعت ــداء عل ــى كرام ــة
ً
مثال) َ
ذوي صلة بكرامة اإلنس ــان
الس ــجناء (أب ــو غري ــب
ً
وحقوق ــه .ه ــذا فض ــا عن نهب ث ــروات تاريخية وأخرى
اقتصادي ــة بطريق ــة همجي ــة ال يدانيه ــا إال الس ــكوت
عل ــى جرائم الصهاينة ضد الش ــعب الفلس ــطيني ،وهي
جرائ ــم مس ــتمرة كان آخرها الع ــدوان البربري على غزة
وش ــعبها ف ــي الصي ــف املاض ــي...
ينبغ ــي أن نضي ــف ب ــأن «داع ــش» وأمثال ــه مم ــن تق ــوم
اآلن م ــن أج ــل محاربته ــم األح ــاف اإلقليمي ــة والدولي ــة
بقي ــادة اإلدارة األميركي ــة ،ق ــد ول ــدت أساس ــا م ــن رح ــم
الح ــروب األميركي ــة :بتش ــجيع منه ــا م ــرة أو ك ــردة فعل
عليه ــا ف ــي م ــرة ثاني ــة! ال يب ــرر ذل ــك ،قطعًا ،ما تمارس ــه
ق ــوى اإلره ــاب والتكفي ــر م ــن إج ــرام غي ــر مس ــبوق ف ــي
الش ــكل عل ــى األق ــل .لك ــن الحقيق ــة يج ــب أن تق ــال كله ــا،
لك ــي تكتم ــل الص ــورة بش ــكل صحي ــح ،ولك ــي يبن ــى
عل ــى ذل ــك مقتض ــاه ف ــي تحدي ــد املس ــؤوليات وإج ــراء
م ــا ينبغ ــي م ــن املحاس ــبة املادي ــة أو األخالقي ــة .ذل ــك أن
الص ــراع م ــا زال مفتوح ــا وخس ــائره نات ــج معظمها من
انته ــاكات وارتكاب ــات الكب ــار قب ــل الصغ ــار...
لك ــن األس ــوأ ف ــي كل ذل ــك ،أن البع ــض م ــا زال يطال ــب
اإلدارة األميركي ــة بالع ــودة إل ــى سياس ــة التدخ ــل
املباش ــر بالجي ــوش ال باملستش ــارين فقط! ونس ــمع ،كل
ي ــوم ،مزيـ ـدًا م ــن الهج ــاء ضد «ضع ــف» الرئي ــس أوباما
و»ت ــردده»ُ .يحي ــل ذل ــك ،ف ــي الواق ــع ،إل ــى عام ــل مهم من
عوام ــل العج ــز والتبعي ــة والتفري ــط .وه ــو م ــا س ــاهم
ف ــي جع ــل منطقتن ــا حق ــل ص ــراع دائم وش ــبه وحيد في
ه ــذا العال ــم املترام ــي وذي األزم ــات واملش ــاكل املتع ــددة
واملتنوع ــة ،إذ تفي ــد لوح ــة الص ــراع الحال ــي ،املعق ــد
والض ــاري ،ف ــي بلدانن ــا ،وكأن ه ــذه البل ــدان ،تدخ ــل
جميعًا في مرحلة أو حالة «الفشل» :لقد باتت الحروب
والق ــوى املتقاتل ــة كله ــا «محلي ــة» .أم ــا الخ ــارج فيراقب
ويدي ــر ويس ــتفيد ويق ــدم نفس ــه مس ــاعدًا ومنقـ ـذًا ...هذا
وسط تش ــابك في التناقضات واستحضار للعصبيات
وانته ــاك للقي ــم واألخ ــاق والتقالي ــد الحضاري ــة ،م ــن
أبس ــطها حت ــى أعقده ــا ،بش ــكل غي ــر مس ــبوق.
م ــن ناف ــل الق ــول إن منطقتن ــا مكش ــوفة إل ــى الح ــد
موح ــدة وال مرجعي ــات ّ
َّ
فعال ــة
األقص ــى :ال مؤسس ــات
وال دينامي ــات سياس ــية جدي ــة للتعام ــل م ــع األزم ــات
واحت ــواء نتائجه ــا الكارثي ــة الت ــي تنتش ــر كالن ــار ف ــي
َّ
الهش ــيم .وال نتح ــدث هن ــا فق ــط ع ــن مؤسس ــات معطل ــة
كجامع ــة ال ــدول العربي ــة ،وما نش ــأ في رحمه ــا وكنفها
م ــن مؤسس ــات ولج ــان ل ــم تك ــن يوم ــا فاعل ــة أو مؤث ــرة.
لق ــد ض ــرب الوه ــن والخل ــل والتف ــكك أيضًا ،أطـ ـرًا كانت،
إل ــى األم ــس القري ــب تتمت ــع بالحد األدنى من التماس ــك
والتضام ــن كمجل ــس التع ــاون الخليجي ال ــذي لم يبرأ،
رغ ــم كل املح ــاوالت ،م ــن انقس ــام غي ــر مس ــبوق ل ــم ينفع
ف ــي عالج ــه واحتوائ ــه كل م ــا ب ــذل من ضغ ــوط وجهود
وتعه ــدات وتهدي ــدات ومن ــاورات! ل ــم تك ــن املؤسس ــتان
اللت ــان ذكرناهم ــا يوم ــا ،موض ــع ثق ــة أو أم ــل ،إال أن
ذل ــك ال يب ــرر أبـ ـدًا بقاءهم ــا عل ــى ه ــذا النحو م ــن العجز
ً
والهامش ــية فض ــا ع ــن اس ــتخدامهما غالب ــا م ــن قب ــل
أع ــداء حقوق ومصالح ش ــعوبنا وبلدان ُن ــا! ينطبق ذلك
أيض ــا على مؤسس ــات إقليمية كانت قد أنش ــئت بهدف
النه ــوض والتح ــرر و»التص ــدي» لكنه ــا تعطل ــت ه ــي
ُ
األخ ــرى ،أم ــا ما تبقى منها فهياكل فارغة ال تس ــمن وال
تغن ــي .ال ينبغ ــي أن نس ــتثني أيض ــا م ــا أص ــاب مجم ــل
ق ــوى التغيي ــر والتح ــرر م ــن فش ــل وأخط ــاء ،خصوص ــا
بس ــبب آف ــة التفرد والتمس ــك بالس ــلط والنف ــوذ ،وغالبًا
بوس ــائل القم ــع واملن ــع واالس ــتبداد ،مم ــا صرفه ــا
ع ــن أهدافه ــا الت ــي رفعته ــا ف ــي مراح ــل املعارض ــة
والتأس ــيس...
ال يعن ــي كل ذل ــك االستس ــام للي ــأس .ثم ــة عناص ــر
مقاوم ــة م ــا زال ــت قائم ــة وفاعل ــة .بل ثمة انتص ــارات قد
تحقق ــت ف ــي وج ــه التحال ــف املع ــادي ملصالح ش ــعوبنا
ف ــي أكث ــر م ــن حق ــل وم ــن س ــاحة .وه ــذه العناص ــر بدت،
إل ــى فت ــرة قريب ــة ،حاض ــرة وواع ــدة بش ــكل كبي ــر ،وهي
ق ــد تس ــتمر كذل ــك رغ ــم كل مم ــا حص ــل إذا اس ــتدركت
وراجع ــت وصحح ــت .م ــا تراكم م ــن األخطاء ف ــي النهج
واألس ــاليب ق ـ َّـدم التحال ــف املع ــادي هداي ــا وانتص ــارات
مجاني ــة ال يج ــوز تكراره ــا وال الس ــكوت عليه ــا بع ــد
اليوم.
ال ش ــك ف ــي أن بن ــاء مس ــار مواجه ــة جدي ــد ،يتطل ــب
تك ــرارًا ،إع ــادة نظ ــر جذري ــة بالتوجه ــات واألس ــاليب
والعالق ــات .ه ــذه مس ــألة معق ــدة وصعب ــة لكنه ــا رغ ــم
ذل ــك ممكن ــة وضرورية ومصيرية للخ ــروج من أزماتنا
املتفاقم ــة والقاتل ــة.
* كاتب وسياسي لبناني
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قضية
على الرغم من محاوالت آل سعود اإليحاء بأن التغييرات الوزارية التي شهدتها السعودية األسبوع
الماضي هي لصالح المواطن السعودي والمصلحة العامة ،إال أن الواقع ال يشي بذلك أبدًا .بل على
العكس ،فإن التغيير الحاصل ال يعدو كونه «عملية تجميلية» لجسم «مترهل» .كما هو معروف،
فإن أي شخص يعين لوظيفة عليا في السعودية يكون قد قدم فرض الطاعة آلل سعود سلفًا،
وأي محاولة منه للتمايز عن موقف العائلة الحاكمة ستضعه ًخارج الجنة الوزارية فورًا .وفي الوقت
والقبائل،
عينه ،فإن الحكومة الجديدة بتشكيلتها الحالية ،أقل تمثيال على مستوى المناطقّ ،
والطوائف ،وقد تؤسس ألزمة في المستقبل ،ألن المعايير المعتمدة في تعيين الوزراء تقلصت
إلى مجرد الوالء للعائلة المالكة دون رعاية للحسابات األخرى

حكومة «الوالء والبراء»
في السعودية
فؤاد ابراهيم
لن يتردد أي كاتب سعودي ّ
مقرب من
السلطة في إضفاء أهمية «استثنائية»
ع ـل ــى ال ـت ـع ــدي ــل الـ ـ ـ ـ ــوزاري األخـ ـي ــر فــي
السعودية .الطريف أن ما ّ
صوره موقع
قناة «العربية» على أنه سبق صحافي
حــن ب ــادر كــاتــب س ـعــودي إل ــى تقديم
تحليل بعد مــرور  24ساعة فقط على
اإلع ــان عــن التعديل الـ ــوزاري ،يفشي
«اح ـت ـفــال ـيــة» مـفـتـعـلــة ،ف ــال ـق ــراءة الـتــي
تـ ـق ـ ّـدم ب ـه ــا ال ـك ــات ــب خ ـل ـصــت إلـ ــى (أن
الـتـغـيـيــر ال ـ ـ ــوزاري ال ـس ـع ــودي الـكـبـيــر
مـبـشــر بــالـخـيــر ،وواعـ ــد ب ــاألم ــل) على
حد قوله .السؤال :هل يمكن أن تخلص
ق ــراءة أي إعــامــي سـعــودي مـقـ ّـرب من
السلطة إلى غير ذلك؟!
على أي حال ،فإن البشارة التي ساقها
الـكــاتــب ال ـس ـعــودي ،م ـشــاري الــذايــدي،
لم تنل حظها من اهتمام الــرأي العام
امل ـح ـلــي .فــالـتـعــديــل ال ـ ــوزاري لــم يلفت
انـتـبــاه مــواطـنــي الـسـعــوديــة ،وبالرغم
مــن تخصيص «هــاشـتــاغ» على موقع
«تويتر» للتعليق على األوامر امللكية،
ف ــإنـ ـه ــا لـ ــم ت ـح ـص ــد ن ـس ـب ــة الفـ ـت ــة مــن
ّ
املغردين .عزوف الناس عن التفاعل مع
التعديل ال ــوزاري يعكس عــدم ثقة في

الحكومة ،فالناس يبحثون عن برامج
تأتي بحلول ملشكالت الفقر والبطالة
وأزم ــات السكن والصحة والخدمات
العامة ،وليس تغيير الوجوه.
فــي الـشـكــل ،يـجــري التغيير ال ــوزاري
فــي السعودية كــل أربــع سـنــوات ،منذ
أن تـ ـق ـ ّـرر ال ـع ـم ــل ب ــاألن ـظ ـم ــة ال ـثــاثــة
التي أعلنها امللك فهد في آذار ،1992
ومــع ذلــك فــإن «التمديد» لـلــوزراء كان
ه ــو ال ـســائــد ،بـبـســاطــة ألن الـحـكــومــة
السعودية (وفي ضوء نزعة املحافظة
لدى الطبقة الحاكمة) تميل إلى إبقاء
األشياء كما هي دون تغيير .في واقع
األم ــر ،هــي ال تــريــد أن يـتـعـ ّـود الـنــاس
على التغيير ،فيتطلعوا إلــى مــا هو
أفـضــل مـمــا فــي أيــديـهــم أو مــا يـقـ ّـدمــه
لهم والة األمر!
وقــد جــرت العادة في السعودية على
أن يـبـقــى ال ـ ـ ــوزراء ف ــي مـنــاصـبـهــم ما
ب ـقــوا عـلــى قـيــد ال ـح ـيــاة ،وح ــن تــروج
شائعات عن تغييرات وزارية «كبيرة»
و«وشـيـكــة» فإنها فــي الغالب ال تقع،
مــع أن سـقــف تــوقـعــات ال ـنــاس مرتفع
إل ــى ال ـق ــدر الـ ــذي يـجـعــل م ــن التغيير
حدثًا استثنائيًا.
وب ـح ـس ــب الـ ـتـ ـج ــارب الـ ـس ــابـ ـق ــة ،ف ــإن
التغيير الوزاري يكون غالبًا محدودًا،

ويـشـمــل وزيـ ـرًا أو اثـنــن مــن الـ ــوزارات
ال ـخــدمــات ـيــة ،أم ــا الـ ـ ــوزارات الـسـيــاديــة
(الــداخ ـل ـيــة وال ــدف ــاع وأض ـي ــف إليهما
ال ـح ــرس الــوط ـنــي بـعــد تـحــويـلـهــا إلــى
وزارة فـ ــي ال ـت ـع ــدي ــل ال ـ ـ ـ ـ ــوزاري سـنــة
 )2012فـهــي حـكــر عـلــى األم ـ ــراء ضمن
م ـح ــاص ـص ــة دقـ ـيـ ـق ــة بـ ــن ال ـج ـن ــاح ــن
الرئيسني (السديري وجناح امللك عبد
الله) ،إضافة إلى وزارة الخارجية التي
بقيت في بيت آل فيصل منذ تأسيسها،
إذ ورث وزير الخارجية الحالي سعود
الفيصل ال ــوزارة مــن أبيه امللك فيصل

ال ينظر إلى التغييرات الوزارية
على أنها إصالح سياسي
بعد مقتله سنة  .1975وعليه ،فــإن أي
تغيير في الوزارات السيادية ّ
يتم عادة
ب ـم ــوت ال ــوزي ــر ،واالس ـت ـث ـن ــاء الــوحـيــد
ح ـصــل ب ــإع ـف ــاء امل ـل ــك ع ـبــد ال ـل ــه أخ ـيــه
األمير أحمد بن عبد العزيز (املحسوب
عـلــى ال ـج ـنــاح ال ـســديــري) مــن منصبه
ك ــوزي ــر لـلــداخـلـيــة ف ــي تـشــريــن الـثــانــي
 2012وتعيني محمد بن نايف مكانه،
في قرار وصف حينذاك بأنه «ملتبس».

التعديل ال ــوزاري الجديد ّ
يعد األكبر،
إذ ش ـمــل ت ـســع وزارات غ ـيــر سـيــاديــة
(التجارة ،الصحة ،الشؤون اإلسالمية،
اإلعالم ،التعليم العالي ،النقل ،الزراعة،
ّ
وتقنية املعلومات) .وكان
االتـصــاالت
آخر تعديل وزاري قد جرى في كانون
األول  2011وشـمــل وزارات (الـتـجــارة،
الصناعة ،الـخــدمــة املــدنـيــة ،االقتصاد
والتخطيط والـحــج) ،فيما تـ ّـم تحويل
ال ـحــرس الــوطـنــي إل ــى وزارة ،وتعيني
نـجــل امل ـلــك مـتـعــب بــن عـبــد ال ـلــه وزي ـرًا
عليها.
أول م ــا ي ـل ـفــت ف ــي ال ـت ـعــديــل الـ ـ ــوزاري
إعفاء ثالثة وزراء من مناصبهم «بناء
عـلــى طلبهم» فيما يشبه إحــالــة على
ال ـت ـق ــاع ــد ،وع ـل ـي ــه بـ ــات هـ ـ ــؤالء خ ــارج
مـعــادلــة السلطة وهــم وزراء :الـشــؤون
اإلس ــام ـي ــة ،الـتـعـلـيــم ال ـعــالــي والـنـقــل.
وإلع ـ ـفـ ــاء وزيـ ـ ــر ال ـ ـشـ ــؤون اإلس ــام ـي ــة
خصوصية مثيرة ،فالوزير املقال هو
ال ـش ـيــخ صــالــح ب ــن مـحـمــد آل الـشـيــخ،
مـ ــن س ــال ــة الـ ـشـ ـي ــخ م ـح ـم ــد بـ ــن عـبــد
ال ـ ــوه ـ ــاب ،م ــؤس ــس امل ــذه ــب الــرس ـمــي
لـ ـل ــدول ــة الـ ـسـ ـع ــودي ــة .وي ـن ـظ ــر ال ـت ـيــار
ال ــديـ ـن ــي الـ ــوهـ ــابـ ــي فـ ــي امل ـم ـل ـك ــة إل ــى
مـثــل ه ــذا اإلجـ ــراء عـلــى أن ــه «تحجيم»
آلل ال ـش ـيــخ ،بــالــرغــم مــن أن آل سـعــود

أزاحــوا في مــرات سابقة آل الشيخ عن
م ــواق ــع كـ ــان االع ـت ـق ــاد ال ـس ــائ ــد بــأنـهــا
ح ـكــر عـلـيـهــم ،م ـثــل :الـتـعـلـيــم ،منصب
املفتي العام ،وزارة الشؤون اإلسالمية
وال ـعــدل .ويــأتــي إعـفــاء آل الشيخ على
خلفية ان ـت ـقــادات ّ
وج ـهــت إلـيــه بسبب
عدم حزمه مع أئمة الجوامع وخطباء
الجمعة والدعاة في مواجهة «داعش».
وك ــان املـلــك عبد الـلــه قــد ّ
وب ــخ املشايخ
في لقاء معهم في نهاية تموز املاضي
ً
بأن فيهم «كسال وصمتًا».
نشير إلــى أن رئــاســة مجلس الشورى
يتوالها عبد الله بن محمد آل الشيخ،
وزي ــر ال ـع ــدل ال ـســابــق ،وأص ـب ــح أيـضــا
ع ـض ـوًا ف ــي هـيـئــة ك ـب ــار ال ـع ـل ـمــاء ،إلــى
ج ــان ــب امل ـف ـت ــي ال ـ ـعـ ــام ل ـل ـم ـم ـل ـكــة عـبــد
العزيز آل الشيخ.
ف ــي حـقـيـقــة األمـ ـ ــر ،إن ص ــدم ــة ال ـت ـيــار
الديني الصحوي على وجه الخصوص
تـعــود إلــى تعيني مــديــر جامعة اإلمــام
محمد بن سعود في الرياض ،سليمان
أبــا الخيل ّ ،وزي ـرًا للشؤون اإلسالمية،
وه ــو مـصــنــف عـلــى «ال ـجــامـ ّـيــة» نسبة
إلى الشيخ محمد بن أمان الجامي ،من
أصول أفريقية ،وبرز إبان أزمة الخليج
الثانية وكــان مناصرًا ملــواقــف النظام
السعودي ويدعو إلى لزوم طاعة ولي

تركيا

ّ
ٌ
أردوغان يتخطى الدستور :رئيس للجمهورية وللوزراء في آن واحد!
إسطنبول ـ حسني محلي
ف ـي ـمــا ي ـط ـمــح ال ــرئ ـي ــس ال ـت ــرك ــي رجــب
طيب أردوغــان ،إلى تعديل النظام في
تركيا إلى رئاسي لتعزيز صالحياته،
بــدأ ي ـمــارس تـلــك الـصــاحـيــات عمليًا،
متخطيًا الدستور التركي ،إلى جانب
ّ
التعسفية
استمراره باتخاذ الـقــرارات
التي وصلت إلى قطاع اإلعــام بعدما
مـ ـ ّـرت ع ـلــى أج ـه ــزة ال ــدول ــة ك ــاف ــة ،عبر
اعـتـقــال املــوظـفــن بتهمة االنـتـمــاء إلى
جماعة فتح الله غولن.
وأخ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـرًا ،أمـ ـ ـ ــر أردوغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ب ـت ـش ـك ـيــل
«مـ ـجـ ـل ــس اس ـ ـت ـ ـشـ ــاري» ت ــاب ــع لـ ــه فــي
القصر الجمهوري ،يضم  ١٣شخصًا،
«لإلشراف على سير األمور في البالد».
وقال كبير مستشاري الرئيس ،بينالي
ي ـ ـلـ ــدرم ،إن هـ ــذا امل ـج ـل ــس «س ـي ـســاعــد
رئيس الجمهورية خــال أدائ ــه لعمله
خ ــال املــرح ـلــة املـقـبـلــة» ،حـيــث سيبدأ
أردوغـ ــان بـتــرؤس اجـتـمــاعــات مجلس

ّ
وتعرض قرار أردوغان
الــوزراء أيضًا.
وتصريحات يلدرم ،لهجوم عنيف من
أحزاب املعارضة التي رأت أن أردوغان
«يسعى إلى تغيير النظام من برملاني
إل ــى رئــاســي عـمـلـيــا ،مــن دون مــراعــاة
مواد الدستور الحالي ،بحيث يصبح
ه ــو الــرئ ـيــس ورئ ـي ــس الـ ـ ــوزراء مـعــا».
وق ــال ــت مـ ـص ــادر ف ــي حـ ــزب «ال ـع ــدال ــة
والـتـنـمـيــة» الـحــاكــم ،إن أردوغـ ــان ،من
خــال تصرفاته الحالية ،يسعى إلى
الستفتاء شعبي،
تهيئة الــرأي العام
ٍ
سيقترحه بعد االنتخابات البرملانية
في حزيران املقبل ،في حال فوز حزبه.
حـيـنـهــا ،يـصـبــح رئـيـســا للجمهورية
بـ ـك ــام ــل ال ـ ـصـ ــاح ـ ـيـ ــات ال ـت ـش ــري ـع ـي ــة
والتنفيذية ،وذل ــك لضمان استمرار
حكم حــزبــه منذ نهاية  ،٢٠٠٢بعدما
اثبتت استطالعات عدة للرأي ،تراجع
ش ـع ـب ـيــة ال ـ ـحـ ــزب ،خ ـص ــوص ــا ب ـعــدمــا
ّ
ت ــول ــى أحـ ـم ــد داوود أوغـ ـل ــو زع ــام ــة
ال ـح ــزب ورئ ــاس ــة ال ـ ـ ــوزراء ،لـكــونــه «ال

يملك الكاريزما التي يملكها أردوغان
وأث ـ ـ ـ ـ ـ ــرت خ ـ ـ ـ ــال شـ ـغـ ـل ــه ل ـل ـم ـن ـص ـب ــن
املذكورين» .وتتوقع مصادر «العدالة
والتنمية» مشاركة أردوغ ــان بصور ٍة
مباشرة في الحملة االنتخابية للحزب
خ ــال املــرحـلــة املـقـبـلــة ،عـلــى الــرغــم من
تناقض ذلك مع الدستور الذي يفرض
ً
على الرئيس أن يكون مستقال ،ويمنعه

أمر أردوغان بتشكيل
«مجلس استشاري» تابع له في
القصر الجمهوري
من االنحياز إلى أي حزب سياسي.
ويـعـيــش اإلعـ ــام ال ـتــركــي ه ــذه األي ــام،
ً
ف ـتــرة خـطـيــرة ،بـعــدمــا أفـ ــادت مـصــادر
ع ــدة ،فــي ســاعــة مـتــأخــرة مــن لـيــل أول
بمعلومات عــن خطة أمنية
مــن أمــس،
ٍ
وض ـع ـت ـه ــا ال ـح ـك ــوم ــة العـ ـتـ ـق ــال مـ ــا ال

ّ
يقل عــن  ١٥٠مــن اإلعــامـيــن العاملني
ف ــي وس ــائ ــل اإلعـ ــام الـتــابـعــة لـلــداعـيــة
اإلسالمي فتح الله غولن ،العدو اللدود
ألردوغان .وقد تجمع املئات من هؤالء،
صـ ـب ــاح أمـ ـ ــس ،أمـ ـ ــام ال ـق ـص ــر ال ـعــدلــي
فـ ــي إسـ ـطـ ـنـ ـب ــول ،وت ـ ـقـ ـ ّـدمـ ــوا ب ـط ـل ـبــات
ت ــوض ـي ــح ح ـ ــول وض ـع ـه ــم وع ـ ــن م ــدى
ص ـحــة االدعـ ـ ـ ــاءات ال ـت ــي أك ــده ــا نــائــب
رئيس ال ــوزراء بولنت أريـنــج بطريقة
غ ـي ــر مـ ـب ــاش ــرة .وت ـت ـح ــدث م ـع ـلــومــات
عــن «خـطــة حكومية للقضاء على كل
وس ــائ ــل اإلع ـ ــام ال ـتــاب ـعــة ل ـغــولــن قبل
االنتخابات البرملانية املقبلة» ،وذلــك
ب ــواس ـط ــة ق ـ ـ ــرارات «م ـن ــع الـ ـب ــث» الـتــي
سـيـصــدرهــا املـج ـلــس األع ـل ــى لــإعــام
املسيطر عليه من قبل الحكومة ،ومن
خالل الرقابة املالية املشددة على تلك
املــؤسـســات ،فــي سـيــاق البحث عــن أي
ّ
مبرر إلغالقها.
وتـ ـق ــول مـ ـص ــادر أخ ـ ــرى إن الـحـكــومــة
سـتـسـتـغــل ه ــذه الـحـمـلــة ض ــد جـمــاعــة

فـ ـت ــح الـ ـ ـل ـ ــه غـ ـ ــولـ ـ ــن ،وسـ ـتـ ـسـ ـع ــى إل ــى
ً
توسيعها حـتــى تـشـمــل ع ــددًا مـمــاثــا
مـ ـ ــن اإلع ـ ــام ـ ـي ـ ــن امل ـ ـح ـ ـسـ ــوبـ ــن ع ـلــى
املـ ـع ــارض ــة ب ــأ ًش ـكــال ـه ــا ك ــاف ــة ،لـي ـكــون
ال ـ ـشـ ــارع م ـه ـي ــأ ل ـس ـي ــاس ــات أردوغ ـ ـ ــان
وم ـشــاري ـعــه املـسـتـقـبـلـيــة ال ــرام ـي ــة إلــى
تـ ـح ــوي ــل ت ــركـ ـي ــا إل ـ ــى «دولـ ـ ـ ـ ــة دي ـن ـيــة
اس ـت ـب ــدادي ــة» ،ع ـلــى ح ــد ق ــول ق ـي ــادات
املـعــارضــة ،وفــي مقدمتها زعـيــم حزب
«الشعب الجمهوري» ،كمال كليتشدار
أوغلو ،وزعيم الحركة القومية ،دولت
ب ـه ـش ـلــي .وف ـ ــي ه ـ ــذا اإلطـ ـ ـ ــار ،تـسـتـعــد
ال ـح ـكــومــة إلقـ ـ ــرار ت ـشــري ـعــات جــديــدة
وصـ ــارمـ ــة ض ـم ــن «ح ــزم ــة إص ــاح ــات
األمــن الداخلي» ،بذريعة الحفاظ على
النظام العام ،وسيتسنى لها من خالل
هــذه التشريعات مالحقة واعتقال كل
مــن يهاجم أردوغـ ــان .وأول غيث هذه
«اإلصــاحــات» ،اعتقال عضو البرملان
السابق عن حــزب «العدالة والتنمية»
الـحــاكــم ف ــوزي إي ــش ب ــاش ــاران ،بسبب
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يجري التغيير الوزاري في السعودية كل أربع
سنوات ،منذ أن ّ
تقرر العمل باألنظمة الثالثة التي
أعلنها الملك فهد في آذار ( 1992ارشيف)

األمر .وينظر التيار الصحوي إلى أبا
الخيل على أنــه خصم ل ــدود لــه ،كونه
امل ـســؤول عــن تـعــزيــز االت ـجــاه الجامي
في الجامعة ،فكان يدعو رموز السلطة
مثل عضو هيئة كبار العلماء الشيخ
صالح الـفــوزان إلــى إلقاء نــدوات حول
طــاعــة ولــي األم ــر ،كما أبـعــد األســاتــذة
امل ـح ـس ــوب ــن ع ـل ــى ال ـت ـي ــار ال ـص ـحــوي

واستبدلهم بآخرين محسوبني على
االت ـجــاه الـجــامــي امل ـقـ ّـرب مــن السلطة.
وكان أبا الخيل قد أطلق مواقف حادة
ض ــد اإلخ ـ ــوان املـسـلـمــن ورج ــب طيب
أردوغ ــان في مؤتمر مكافحة اإلرهــاب
ال ـ ـ ـ ــذي رع ـ ـتـ ــه الـ ـج ــامـ ـع ــة اإلس ــامـ ـي ــة
بــاملــديـنــة امل ـن ــورة ف ــي نـيـســان املــاضــي
ووصـ ــف تــرك ـيــا بــأن ـهــا «دول ـ ــة فــاســدة
وفــاجــرة وتـحــارب عقيدة السعودية»،

ّ
ووجــه نقدًا الذعــا ملن أثنى على تركيا
أردوغ ـ ـ ـ ــان وق ـ ـ ــال« :ه ـ ــذه الـ ــدولـ ــة ال ـتــي
ي ـمـ ّـجــدهــا ،ألن ــه يـسـيــر ع ـلــى منهجها
اإلخ ــوان ــي ،ه ــذه ال ــدول ــة ه ــي م ــن أشــد
الـ ـ ـ ــدول عـ ـ ـ ــداوة ل ـع ـق ـي ــدة ه ـ ــذه الـ ـب ــاد،
ومنهجها وما تقوم عليه».
في تواصل مع قــراءة خلفيات اإلعفاء
والتعيني في التعديل الوزاري الجديد،
يأتي إعفاء وزير الثقافة واإلعالم عبد
العزيز خوجة على خلفية إغالق قناة
«وصال» املعروفة بكونها من «قنوات
الـ ـفـ ـتـ ـن ــة» ب ـح ـس ــب ت ــوصـ ـي ــف ال ـب ـي ــان
الرسمي السعودي .وبرغم ما قيل عن
سبب آخر لإلعفاء وأنه يتعلق بعقود
تجارية موضع تنافس بني «روتانا»
و«إم ب ــي س ـ ــي» ع ـل ــى شـ ـ ــراء ح ــق بــث
مباريات الــدور السعودي لكرة القدم،
فإن خوجة خرج من الحياة السياسية،
ومعه وزيــر الصحة السابق عبد الله
ال ــرب ـي ـع ــة ال ـ ـ ــذي ف ـش ــل فـ ــي وض ـ ــع حــد
لتفشي فــايــروس كــورونــا فــي اململكة،
رغ ــم اإلطـ ـ ــراءات الـســابـقــة ال ـتــي حصل
عليها في «فصل السياميني» ،وكانت
سببًا لتوزيره.
ال بــد مــن لفت االنـتـبــاه إلــى أن ق ــرارات
الـتـعـيــن واإلعـ ـف ــاء ال تـتــم بــال ـضــرورة
بـ ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى ف ـشــل أو إنـ ـج ــاز ،ألن ذلــك
ي ـ ـف ـ ـتـ ــرض أن يـ ـ ـك ـ ــون لـ ـ ـ ــدى الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
صالحيات كاملة في مزاولة مهماتهم،
وال ـحــال أن ّال ــوزراء فــي السعودية هم
مـ ـج ـ ّـرد م ـن ــف ــذي ــن ل ـس ـي ــاس ــات رس ـمــت
مــن أعـلــى .ولـهــذا السبب ،ال ينظر إلى
التغييرات الــوزاريــة على أنها إصالح

سياسي ،ومــن يطالع سير ال ــوزراء ال
يجد ما هو غير تقليدي ،فأغلب هؤالء
أبناء «املؤسسة» ،فيأتي تعيينهم في
س ـيــاق «تــرق ـيــة» وظـيـفـيــة وإداريـ ـ ــة ،أو
أن ـهــم جـ ــاؤوا نتيجة املـحــاصـصــة بني
األجنحة الحاكمة.
تحميل ال ــوزراء مسؤولية اإلخفاقات
ف ـ ــي ال ـ ـب ـ ــاد ي ـ ـعـ ـ ّـد ت ـ ـ ـجـ ـ ــاوزًا لـ ـل ــواق ــع.
لتوضيح ذلك ،فإن وزارة اإلسكان ،على
سبيل املثال ،تعاني من مشكالت كبيرة
نتيجة سرقة األراضــي العامة من قبل
األم ــراء الــذيــن يـجــوب وكــاؤهــم أرجــاء
البالد بحثًا عن أراض شاغرة لوضع
اليد عليها وتسويرها ووضــع الئحة
مكتوب عليها عـبــارة (هــذه مــن أمــاك
سمو األمير فالن بن فالن) ،حتى بات
يطلق على السعودية (مملكة الشبوك)
لكثرة األســوار التي تحيط باألراضي
ّ
وتسجل بأسماء
في كل مناطق اململكة
أم ــراء كـبــار .وتـعــود ظــاهــرة «تشبيك»
األراضي إلى عهد امللك فهد الذي فتح
الباب أمــام األمــراء للتنافس التجاري

ً
التشكيلة الجديدة األقل تمثيال
مناطقيًا وقبائليًا وطوائفيًا

التشكيلة الوزارية ...مناطقيًا

فقدت الحجاز ّ
حصة وازنة من حجمها التمثيلي ،وبعد خسارتها وزارة اإلعالم بعدما فقدت وزارة البترول
 80في المئة من
سابقًا ،تكون الحجاز خارج معادلة المحاصصة ،فيما تسيطر منطقة نجد على ما يربو على ً
الجهاز البيروقراطي .وعليه ،أمكن مالحظة أن التشكيلة الوزارية الجديدة تعد األقل تمثيال على مستوى
المناطق ،والقبائل ،والطوائف ،وقد تؤسس ألزمــة في المستقبل ،ألن المعايير المعتمدة في تعيين
ّ
الوزراء تقلصت إلى مجرد الوالء للعائلة المالكة دون رعاية للحسابات األخرى ،المناطقية ،والقبلية ،والفكرية/
السياسية .غياب الشيعة في التشكيلة الوزارية ليس الثغرة الوحيدة الدائمة في التركيبة الوزارية ،فثمة تغييب
ّ
متعمد لمكونات أخرى دينية (سلفية وصوفية وإسماعيلية) ،وسياسية (ليبرالية وقومية) ،فيما يراد إعادة
ّ
شد أواصر السلطة المركزية ،ولكن عن طريق تقليص نسبة التمثيل ،ما يشير إلى أزمة خطيرة سوف تواجه
ّ
الدولة في أي تحديات جدية مقبلة.

ضمن مـجــاالت عمل الــدولــة والـتـعـ ّـدي
على املال العام واملمتلكات العامة .فما
دخ ــل وزي ــر اإلس ـك ــان بــاملـشـكـلــة؟ وهــل
يملك تفويضًا يـخـ ّـولــه نــزع أم ــاك من
أيدي كبار األمراء من العائلة املالكة؟
عـلــى أي حـ ــال ،ف ــإن الـتـغـيـيــر ال يعني
االنتقال إلى األفضل ،فاختيار الوزراء
ي ـتــم ب ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى ق ــدر والئ ـه ــم لـلـعــائـلــة
امل ــال ـك ــة ول ـي ــس ع ـلــى أس ـ ــاس ال ـك ـفــاءة
والخبرة .على سبيل املثال ،لم يعرف
عـ ــن أي مـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـ ـجـ ــدد مـنـجــز
سياسي أو موقف إصالحي ،أو حتى
ّ
متميز على املستوى الوطني ،بل
دور
ّ
إن بعضهم مر عبر قنوات «الداخلية»،
مــا يحسبهم عـلــى الـجـنــاح الـســديــري.
للتوضيح :وزيــر اإلعــام الجديد عبد
ّ
العزيز الخضيري تولى منصب وكيل
إمــارة منطقة مكة املكرمة قبل تعيينه
وزي ـرًا فــي التشكيلة الـجــديــدة ،أي أنه
ّ
يتحدر من وزارة الداخلية .لم تكن لدى
الخضيري اهتمامات إعالمية ،وحتى
يمأل الفراغ في سيرته اإلعالمية ذكرت

الـصـحــافــة الـسـعــوديــة الــرسـمـيــة أن له
م ـق ــاالت ف ــي صـحـيـفــة «االق ـت ـص ــادي ــة»
وهـ ــي ت ـن ـضــح ً
والء ل ـل ـعــائ ـلــة امل ــال ـك ــة.
على أي حــال ،فإن وزارة اإلعــام فقدت
ق ـي ـم ـت ـهــا ب ـف ـع ــل ال ـ ـثـ ــورة االت ـص ــال ـي ــة،
وتـجــاوزهــا الـنــاس بعدما عـثــروا على
قنوات تعبير خــارج الرقابة الرسمية
م ـ ـثـ ــل اإلع ـ ـ ـ ـ ـ ــام ال ـ ـف ـ ـضـ ــائـ ــي وم ـ ــواق ـ ــع
ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي .نـشـيــر إل ــى أن
اإلع ــام كــان ملحقًا ب ــوزارة الداخلية،
وكـ ــان األم ـي ــر ن ــاي ــف ،وزيـ ــر الــداخ ـل ـيــة
األسبق ،يتولى منصب رئيس املجلس
األعلى لإلعالم.
ي ـ ـقـ ــال عـ ـ ــن وزيـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــارة ت ــوف ـي ــق
ربيعة ،الــذي يحمل شهادة الدكتوراه
مـ ــن ج ــام ـع ــة «ب ـي ـت ـس ـب ــرغ» فـ ــي واليـ ــة
ب ـن ـس ـل ـف ــان ـي ــا األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ف ـ ــي ع ـل ــوم
الحاسب اآللي ،إنه رجل ناجح بسبب
انـخــراطــه فــي تطوير امل ــدن الصناعية
وربـ ـطـ ـه ــا ب ـش ـب ـك ــة ات ـ ـ ـصـ ـ ــاالت ذكـ ـي ــة،
ويحكى عــن تواضعه والـتــزامــه .ولكن
ّ
يكلفه ّ
تميزه كثيرًا في حال خروجه
قد
ع ــن ن ـطــاق «الـ ـ ــوالء والـ ـب ــراء» باملعنى
السياسي وليس الديني السلفي.
ب ـصــورة إجـمــالـيــة ،لـيــس فــي التعديل
الـ ــوزاري مــا يـشـ ّـد االن ـت ـبــاه ،ك ــأن يأتي
بــأشـخــاص مــن خ ــارج «ال ـص ـنــف» ،أي
مــن املحسوبني على املـعــارضــة أو من
م ـك ـ ّـون ــات أخ ـ ــرى .ي ـق ــال إن مـحـمــد بن
علي آل هيازع ،وزيــر الصحة الجديد،
ومدير جامعة «جازان» سابقًا وخريج
جــامـعــة والي ــة بــوسـطــن األمـيــركـيــة في
الكيمياء ،ه ّــو أول وزيــر لهذه املنطقة
الـ ـت ــي ت ـص ــن ــف ب ـك ــون ـه ــا مـ ــن ال ــدرج ــة
ال ـســاب ـعــة ،بـحـســب ف ـتــح خ ــط الـهــاتــف
الداخلي .تعيني آل هيازع في الصحة
ي ـض ـعــه أم ـ ــام ت ـح ـ ٍـد ك ـب ـيــر مل ــا تــواج ـهــه
الـ ـ ـ ــوزارة م ــن م ـش ـكــات ع ـلــى مـسـتــوى
مكافحة األمراض الوبائية.
وفي الخالصات ،فإن التغيير الوزاري
ك ــان روتـيـنـيــا (ح ـتــى ال ن ـقــول أق ــل من
إصالحية
ذلك) وال صلة له بأي عملية
ّ
م ـن ـت ـظــرة .الـتـشـكـيـلــة ال ـج ــدي ــدة تـمــثــل
ن ـمــوذجــا لـحـكــومــة ال ـ ــوالء آلل سـعــود
وال ـ ـبـ ــراء م ــن خ ـصــوم ـهــم ف ــي ال ــداخ ــل
وال ـخ ــارج ،فــاملــواصـفــات الـتــي ت ـ ّـم على
أســاس ـهــا اخ ـت ـيــار ال ـ ـ ــوزراء ب ــدت أش ـ ّـد
صــرامــة مــن ال ـســابــق ،إل ــى ال ـقــدر الــذي
ي ـص ـع ــب أن تـ ـج ــد م ـ ــا ي ـم ـك ــن وص ـف ــه
«مختلفًا» في ّ
توجهه ،ولو نسبيًا من
بني الوزراء الجدد.

فلسطين

«حماس» :يستخدمون عباس كما العمالء
تـغــريــداتــه عـبــر مــوقــع «تــوي ـتــر» ،اتهم
فيها أردوغان بالفساد والسرقة.
ـت يتوقع فيه كثيرون
كــل ذلــك فــي وق ـ ٍ
أن تتحرك الحكومة إعالميًا أو أمنيًا
خ ــال ه ــذا األس ـبــوع «إلل ـه ــاء» الشعب
التركي بقضايا ثانوية ،حيث تصادف
ذكـ ـ ــرى ق ـض ــاي ــا ال ـف ـس ــاد ال ـت ــي أث ـي ــرت
بحق أردوغ ــان وبحض وزراء الحزب
الحاكم ،في  ١٧كانون األول من العام
ّ
وتقدر مصادر مختلفة حجم
املاضي.
هــذا الفساد بما ال يقل عن  ٦٠إلــى ٧٠
مليار دوالر .تلك الفضيحة أدت إلى
انفجار الصراع بني أردوغــان وحليفه
الـســابــق فـتــح ال ـلــه غــولــن ال ــذي ّ
يحمل
الــرئـيــس الـتــركــي مــوظـفــن مــوالــن لــه،
مسؤولية كشف أسرار قضايا الفساد،
ّ
عـ ـب ــر ع ـم ـل ـي ــات الـ ـتـ ـن ـ ّـص ــت .وقـ ـ ــد ش ـ ًـن
أردوغـ ـ ــان خ ــال ال ـع ــام امل ــاض ــي حملة
واسعة على هــؤالء ،وجــرت تصفيتهم
مــن جـمـيــع أج ـهــزة ال ــدول ــة ،خصوصًا
األمن واالستخبارات والقضاء.

ن ـظ ـمــت ح ــرك ــة «ح ـ ـمـ ــاس» ،يـ ــوم أم ــس،
م ـس ـي ــرات م ـت ـفــرقــة وك ـب ـي ــرة ف ــي ذك ــرى
ً
انـطــاقـتـهــا فــي غ ــزة ،بــديــا مــن الحفل
امل ــرك ــزي ال ــذي ق ــررت إل ـغ ــاءه ،فــي وقــت
شهدت قــرى ومــدن الضفة املحتلة فيه
مواجهات متفرقة على أكثر من محور
ً
مع االحتالل ،فضال عن عملية فردية في
بيت لحم.
وانطلقت مسيرات «حماس» عقب صالة
الجمعة من عدة مساجد في محافظات
القطاع ،وشهدت كل واحــدة منها كلمة
ملتحدث باسم الحركة ،لكن أبرزها كانت
كلمة عضو املكتب السياسي ،محمود
الــزهــار ،ال ــذي قــال إن حركته و«كتائب
القسام» ستكرر تجربة غزة في الضفة
امل ـح ـت ـلــة «حـ ـت ــى ت ـح ــري ــر ف ـل ـس ـطــن مــن
االحتالل اإلسرائيلي».
ووجه الزهار قوله إلى املقاومة قاصدًا
الـضـفــة ،وقـ ــال« :ي ــا م ـقــاومــة ،دوركـ ــم أن
تتخلصوا مــن العمالء والـخــونــة ،ومن
ب ـعــدهــا سـتـتـخـلـصــون م ــن االحـ ـت ــال».

وانتقد «هجوم رئيس السلطة (محمود
ع ـبــاس) عـلــى حـمــاس وت ـفــاخــره بوقف
ان ـت ـف ــاض ــة الـ ـضـ ـف ــة» ،ب ــالـ ـق ــول« :إن ـه ــم
يستخدمونه (عـبــاس) كما استخدموا
الـ ـعـ ـم ــاء ...ه ــو ال يـسـتـطـيــع أن يمتلك
قراره».
وبعدما نعى الشهيد الوزير ،زيــاد أبو
عني ،تساءل القيادي الحمساوي« :ملاذا
ل ــم تــوجــه الـسـلـطــة وأج ـهــزت ـهــا األمـنـيــة
ً
رصاصها صوب قاتله بدال من إطالقها
فــي ال ـه ــواء» ،لكنه اس ـت ــدرك بـمــا سماه
«مد اليد إلى إخوتنا في فتح» ،مضيفًا:
«يـ ـج ــب أن نـ ـك ــون ش ــرك ــاء ف ــي ت ـحــريــر
فلسطني بعيدًا عن املناكفات».
رغ ـ ــم ذل ـ ــك ،ق ـ ــدم ن ــائ ــب رئـ ـي ــس امل ـك ـتــب
السياسي لـ«حماس» ،إسماعيل هنية،
التعازي ،إلى رئيس السلطة باستشهاد
أبو عني .جاء ذلك في اتصال بني هنية
وع ـبــاس ي ــوم أم ــس ،ق ــال لــه ف ـيــه« :إنـنــا
صابرون وماضون في ذات الطريق».
أمـ ـ ـ ـ ــا فـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـض ـ ـ ـفـ ـ ــة ،ف ـ ــأصـ ـ ـي ـ ــب ث ــاث ــة

مستوطنني بجراح طفيفة ورابع بجراح
مـتــوسـطــة ،ظـهــر أم ــس ،إث ــر رش ــق شــاب
فـلـسـطـيـنــي ل ــأرب ـع ــة بـ ـم ــادة حـمـضـيــة
ك ـ ــاوي ـ ــة عـ ـل ــى م ـ ـفـ ــرق ب ـ ـلـ ــدة حـ ــوسـ ــان،
شمالي بيت لحم ،فيما أصيب الشاب
ب ـج ــراح بـعــد إط ــاق ال ـن ــار عـلـيــه .كــذلــك
أصيب سائق مركبة فلسطينية بجراح
م ـتــوس ـطــة ب ـع ــد اصـ ـط ــدام ــه بـمـكـعـبــات
إسـمـنـتـيــة ق ــرب مــوقــف للمستوطنني،
جـ ـن ــوب ــي نـ ــاب ـ ـلـ ــس ،ف ـي ـم ــا ق ـ ـ ــال ج ـيــش
االحتالل إنه يحقق في الحادث على أنه
محاولة دهس ملجموعة من الجنود.
وخالل املواجهات في باقي املدن ،أصيب
الـعـشــرات بــالــرصــاص الـحــي واملطاطي
واستنشاق الغاز املسيل للدموع ،علمًا
بأن االشتباكات بالحجارة تركزت في
مناطق إقامة الجدار الفاصل والحواجز
ال ـع ـس ـك ــري ــة ومـ ـحـ ـي ــط امل ـس ـت ــوط ـن ــات،
وشملت غالبية املدن الرئيسية ونقاط
االحتكاك.
(األخبار)
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سوريا

تقرير
ليست الجبهات مساحات للمعارك والنتاج أدواتها ،فقط ،بل هي تبقى أيضا ،في سوريا راهنًا ،مساحة للحياة
اليومية ،برغم كل ما يكتنفه ذلك من مخاطر ،ومصاعب .كثيرون قرروا البقاء في بعض مناطق دمشق الساخنة،
فيما غادرها آخرون .لكل أسبابه التي تبدو غريبة أحيانًا ،أو مفارقات يصعب فهمها

الحياة عند الجبهات يوميات باقية برغم المخاطر
دمشق ـ أحمد حسان
حملت الحرب في سوريا مفارقات
عـ ــدة ،عـصـيــة ع ـلــى ال ـف ـهــم أح ـيــانــا.
من بينها تلك املتعلقة بإيجابيات
وسـ ـلـ ـبـ ـي ــات اإلق ـ ــام ـ ــة ب ــالـ ـق ــرب مــن
ال ـج ـب ـه ــات ال ـع ـس ـكــريــة ال ـســاخ ـنــة،
ح ـ ـيـ ــث ال يـ ـ ـ ـ ــزال ب ـ ـعـ ــض امل ــدنـ ـي ــن
يفضلون عدم ترك مناطقهم ،برغم
املخاطر الكثيرة التي تحدق بها.
قصص ُبسيطة يرويها سكان تلك
املناطق ،تظهر في بعض جوانبها
أن الـحـيــاة ال تـتــوقــف حـيــث تعمل
آالت الـ ـح ــروب والـ ــدمـ ــار ،ب ــل إنـهــا
مستمرة ،بما تيسر.
إياد نجم ،طالب في كلية االقتصاد
ف ــي جــام ـعــة دمـ ـش ــق ،غ ـ ــادر جميع
أف ـ ــراد أس ــرت ــه مـنــزلـهــم ال ــواق ــع في
ش ــارع نـســريــن فــي حــي التضامن،
جنوب دمـشــق .بعد انفتاح مخيم

اليرموك وأجزاء واسعة من َّمنطقة
ال ـت ـض ــام ــن ع ـل ــى ال ـ ـحـ ــرب ،فــض ـلــت
ال ـعــائ ـلــة مـ ـغ ــادرة ال ـح ــي ه ــرب ــا من
احـتـمــاالت امل ــوت ،واسـتـئـجــار أحد
املـنــازل فــي حــي الدويلعة .أمــا هو،
فقد اختار البقاء في منزله بشارع
نـســريــن .يـقــول إن املنطقة تحولت
«إل ــى منطقة عسكرية كبيرة ،لكن
هــذا يعني ،من ناحية أخــرى ،أنها
َّ
مخدمة على نحو أفضل .الكهرباء
واملاء والهاتف واإلنترنت ،كل تلك
ال ـخ ــدم ــات م ـت ــواف ــرة ه ـنــا أك ـثــر من
املناطق اآلمـنــة الـتــي بــاتــت تزدحم
ً
بالسكان» .ويشير في حديثه ،مثال:
«صباحًا عندما أذهــب إلى الكلية،
لست مضطرًا إلى املناوشات على
أبــواب حافالت النقل ،عدد السكان
ب ـ ــات أقـ ـ ــل ،ول ـ ــم ي ـ ــزل هـ ـن ــاك بـعــض
الحافالت تعمل».
ويـ ـب ــدو أن م ـف ــارق ــات ك ـه ــذه تضع

سكان العاصمة أمــام خيارين .إما
اإلقــامــة فــي املناطق اآلمـنــة نسبيًا،
بما يحمله ذلك من تكاليف باهظة،
ابـ ـ ـت ـ ـ ً
ـداء مـ ــن اإلي ـ ـ ـجـ ـ ــارات املــرت ـف ـعــة
ل ـل ـم ـنــازل وص ـع ــوب ــة تــوف ـيــر كــامــل
ً
الـ ـخ ــدم ــات ،وص ـ ـ ــوال إلـ ــى امل ـع ــان ــاة
الـيــومـيــة عـلــى صعيد امل ــواص ــات.

تضع بعض
المفارقات السكان أمام
خيارين :البقاء أو اختيار
المناطق اآلمنة

وإمـ ــا ال ـخ ـيــار اآلخ ـ ــر ،وه ــو الـبـقــاء
في املناطق القريبة من الجبهات،
ّ
وتكبد احـتـمــاالت التعرض لخطر
ال ـ ـقـ ــذائـ ــف الـ ـعـ ـش ــوائـ ـي ــة ،أو حـتــى
لتمدد االشتباكات بسرعة لتطاول
منطقتهم.
فـضـلــت عــائ ـلــة أب ــو ح ـســام ح ـمــدان،
الـسـتـيـنــي ال ـن ــازح مــن حــي الـقــابــون
م ـنــذ أك ـث ــر م ــن س ـنــة ون ـص ــف سـنــة،
الـ ـبـ ـق ــاء فـ ــي شـ ـ ــارع ال ـح ـم ـص ــي فــي
مدينة جرمانا ،الشارع الذي كان له
النصيب األكـبــر مــن قــذائــف الـهــاون
التي استهدفت املدينة .يبرر حمدان
خيار العائلة بتكاليف اإليـجــارات،
ويـ ـق ــول« :ف ـي ـمــا كـ ــان إيـ ـج ــار امل ـنــزل
فـ ــي أح ـ ـيـ ــاء ج ــرم ــان ــا األك ـ ـثـ ــر أم ـن ــا
يصل إلــى ثالثني ألــف ليرة سورية
(حوالى  150دوالرا أميركيا) ،كانت
أجــرة املـنــزل فــي شــارع الحمصي ال
ً
تـتـجــاوز نـصــف امل ـب ـلــغ» ،ف ـضــا عن

لوقت
أن الكهرباء «كــانــت مـتــوافــرة
ٍ
أطـ ـ ــول ،ألن خ ـط ـنــا م ــوص ــول بــأحــد
الخطوط العسكرية القريبة من بلدة
املـلـيـحــة .ل ـهــذا ف ــإن الـعـيــش بــالـقــرب
مــن الـجـبـهــة جـيــد نـسـبـيــا» ،يضيف
حمدان.
على جانب آخر ،ال يمثل عامل توافر
الخدمات مقياسًا موضوعيًا إلطالق
األحـكــام .أدهــم ناصيف ،الطالب في
كلية الــزراعــة فــي دمـشــق ،يسكن في
ضاحية حرستا ،ويرى أن الخدمات
املتوافرة في منطقته «أعلى نسبيًا»
من تلك املتوافرة في املناطق اآلمنة.
غ ـيــر أن «ذل ـ ــك ال ي ـع ـنــي أن ال ـح ـيــاة
جميلة ه ـنــاك .ه ــذه الـخــدمــات ندفع
مقابلها يوميًا دمــاء وشـهــداء جددا
وخوفا وقلقا يوميا .أن تعيش على
الـجـبـهــة يـعـنــي أن تنتظر امل ــوت كل
لـحـظــة» .ويـضـيــف نــاصـيــف« :ث ــم إن
امل ــواص ــات فــي الـضــاحـيــة ال تـطــاق،
ح ـي ــث ي ـس ـت ـغــل س ــائ ـق ــو ال ـح ــاف ــات
الوضع الخطر لفرض تعرفة ركوب
مبالغ فيها جدًا».
األسرة تتناوب منعًا لـ«التعفيش»
ال تقف القصص عند مناقشة فوائد
البقاء من عدمه .فلمغادرة املناطق
الـســاخـنــة ،أو مــا يـسـمــى الـجـبـهــات،
تداعيات أخرى.
تعتمد أكثر من أسرة سورية نزحت
من مناطق قريبة من خطوط املعارك،
على مناوبات في ما بينها لإلقامة
في املنزل الــذي نزحت منه .الشباب
لهم النصيب األكـبــر فــي ذل ــك ،حيث
يعتقد كثيرون أن بقاء فرد واحد في
املنزل ،على األقل ،قد يمنع محاوالت
مـقــاتـلــي ال ـطــرفــن لـلـسـيـطــرة عـلـيــه،
ـري ،وفي
أو تحويله إلــى مـقـ ٍـر عـسـكـ ٍ
أفضل الحاالت االكتفاء بسرقة أثاثه،
وال سـيـمــا ف ــي امل ـنــاطــق ال ـتــي جــرت
بالفعل سرقة أثاث منازلها الفارغة
وإحراقها في بعض الحاالت.
يروي علي شقرا ،أحد سكان املنطقة
الفاصلة بني حيي جرمانا واملليحة،
ً
قـ ــائـ ــا« :بـ ـع ــد ن ــزوحـ ـن ــا إل ـ ــى وس ــط
جرمانا ،تناوبنا أنا وأبنائي الثالثة
على حراسة منزلنا السابق ،والتعب
ال ـ ــذي تـحـمـلـنــاه ثــاث ـت ـنــا ل ــم يــذهــب
عـبـثــا إذ إن ـنــا حـصــدنــا خ ـي ـرًا ،حيث
ج ــرت س ــرق ــة أك ـث ــر م ــن ث ــاث ــة أرب ــاع
منازل املنطقة ،ولم يكن بيتنا واحدا
منها».

تفويض جديد ألوباما
ّ
صوت الكونغرس األميركي
لمصلحة تفويض الرئيس باراك أوباما،
لتمكينه من شن عمليات عسكرية ضد
ّ
سنوات.ويحد
تنظيم «داعش» ،لمدة 3
الجديد من سلطة اإلدارة
التفويض ّ
األميركية المتعلقة باستخدام القدرات
العسكرية (أي الجيش األميركي) ،إال
في حالة حماية الجنود والمواطنين
األميركيين ،إضافة إلى تنفيذ عمليات
استخبارية ،والمساعدة على تحديد
األهداف الجوية ،وتقديم المشورة
والمساعدة على وضع خطط
للعمليات العسكرية الواسعة النطاق.
(األخبار)
عامل في مخبز في غوطة دمشق الشرقية (األناضول)

مشهد ميداني

هجوم جديد في دير الزور والجيش يوسع سيطرته في الحسكة
أيهم مرعي
أخ ـفــق تـنـظـيــم «ال ــدول ــة اإلســام ـيــة»
ف ــي ه ـج ــوم ج ــدي ــد ن ـف ــذه م ـقــات ـلــوه،
فجر أمــس ،على مطار مدينة الــزور
ف ــي ش ــرق الـ ـب ــاد ،ف ــي وق ــت نجحت
ف ـيــه الـ ـق ــوات ال ـس ــوري ــة ف ــي تــوسـيــع
«طوق األمــان» حول مدينة الحسكة
القريبة.
ويعتبر هجوم «الــدولــة اإلسالمية»
ع ـلــى م ـط ــار ديـ ــر الـ ـ ــزور ال ـث ــال ــث فــي
س ـل ـس ـل ــة الـ ـهـ ـجـ ـم ــات ال ـ ـتـ ــي ب ــدأه ــا
م ـنــذ ب ــداي ــة ال ـش ـهــر ال ـح ــال ــي ،ضمن
مـ ـ ـح ـ ــاوالت ـ ــه إلس ـ ـ ـقـ ـ ــاط إح ـ ـ ـ ــدى آخ ــر
الـنـقــاط الـعـسـكــريــة الـتــابـعــة للنظام

الـ ـ ـس ـ ــوري فـ ــي امل ـح ــاف ـظ ــة ال ـشــرق ـيــة
املـ ـح ــاذي ــة ل ـل ـم ـنــاطــق ال ـت ــي يـسـيـطــر
عليها التنظيم املتطرف في العراق.
وف ــي تـفــاصـيــل ال ـه ـجــوم ،فـقــد أرســل
«ال ــدول ــة اإلســام ـيــة» دبــابــة محملة
ب ـ ـس ـ ـتـ ــة أطـ ـ ـ ـن ـ ـ ــان م ـ ـ ــن املـ ـ ـتـ ـ ـفـ ـ ـج ـ ــرات،
ي ـق ــوده ــا االنـ ـتـ ـح ــاري أبـ ــو الـ ـف ــاروق
ال ـل ـي ـب ــي ،بـ ـه ــدف اسـ ـتـ ـه ــداف إح ــدى
ال ـن ـقــاط املـتـقــدمــة لـلـجـيــش ال ـســوري
ع ـلــى م ـح ــور امل ــري ـع ـي ــة ،ف ـي ـمــا تمكن
عناصر حماية املطار من تفجيرها،
بإطالق صاروخ مضاد للدروع ،قبل
وصولها إلى هدفها.
وف ـ ــي ح ــدي ــث إل ـ ــى «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» ،أك ــد
مصدر عسكري أن «عناصر حماية

املطار تمكنوا للمرة الثالثة من صد
هـجـمــات داعـ ــش ،إذ فـشــل عـنــاصــره
بــإحــداث أي خــرق في محيط املطار،
الــذي ال يــزال يعمل بشكل طبيعي».
ً
وت ــاب ــع امل ـص ــدر ق ــائ ــا إن «عـنــاصــر
الـ ـحـ ـم ــاي ــة خـ ـ ـب ـ ــروا ج ـ ـي ـ ـدًا ت ـك ـت ـيــات
التنظيم» ،مشيرًا في السياق إلى أن
«املطار صامد ،ولن يلقى أبدًا مصير
مطار الطبقة (الرقة)».
وك ــان قــد أعـقــب الـهـجــوم اشتباكات
ع ـن ـي ـف ــة دارت بـ ــن قـ ـ ـ ــوات ال ـج ـيــش
ومـ ـق ــاتـ ـل ــي الـ ـتـ ـنـ ـظـ ـي ــم ،ف ـ ــي مـ ـح ــاور
مـحـيــط امل ـط ــار وال ـج ـف ــرة واملــريـعـيــة
مــن الجهة الشرقية ،تخللها قصف
مدفعي وصاروخي وتحليق مكثف

للطيران ،قبل أن تنحسر االشتباكات
صباحًا.
م ــن جـهـتـهــا ،أكـ ــدت م ـص ــادر محلية
لـ«األخبار» ما جرى تداوله ،إعالميًا،
مـ ـن ــذ ي ـ ــوم ـ ــن ،حـ ـ ــول أن «م ـس ـل ـحــي
داعش عمدوا إلى إغالق كافة مقاهي
اإلن ـت ــرن ــت ف ــي امل ـنــاطــق ال ـقــري ـبــة من
امل ـطــار ،ملـنــع نـقــل تـحــركــاتـهــم لـقــوات
ال ـج ـي ــش» ،الف ـت ــة إل ــى أن «الـتـنـظـيــم
يحشد يوميًا قواته في قــرى الريف
الشرقي على طريق املوحسن بهدف
تجديد هجماته على املطار».
ف ـ ــي غ ـ ـضـ ــون ذل ـ ـ ـ ــك ،تـ ــابـ ــع ال ـج ـي ــش
السوري تكتيك قضم القرى املحيطة
فــي مــديـنــة الـحـسـكــة بـهــدف توسيع

ال ـطــوق اآلم ــن ح ــول املــديـنــة وتركيز
نقاط استناد جديدة له في املنطقة،
وذلـ ــك ب ـعــدمــا ف ــرض سـيـطــرتــه على
ق ــرى عــوي ـنــة ،ح ــج ح ـس ــن ،م ـع ــروف،
ال ـ ـت ـ ـبـ ــة ،قـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـرات ،ن ـ ـ ـصـ ـ ــرات ،ن ـف ــاش ــة،
مـ ـ ـعـ ـ ـص ـ ــوم ،الـ ـ ـحـ ـ ـن ـ ــش ،الـ ـ ـفـ ـ ـه ـ ــد ،فــي
ج ـنــوب ش ــرق املــدي ـنــة .وأك ــد مـصــدر
عـسـكــري لـ ــ«األخـ ـب ــار» ،أن «الـجـيــش
يعمل بأولوية توسيع طــوق األمــان
ف ــي مـحـيــط مــدي ـنــة الـحـسـكــة بـهــدف
حمايتها من أي تسلل للمسلحني»،
م ـض ـي ـفــا أن «الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة ع ـل ــى ه ــذه
الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرى ه ـ ـ ــو ب ـ ـم ـ ـثـ ــابـ ــة ق ـ ـطـ ــع طـ ــرق
صحراوية كانوا (مقاتلو التنظيم)
يستخدمونها».
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◄ وفيات ►

تقرير

ّ
الدين» تتمدد ...و«صقور
«أنصار
ّ
ّ
الشام» تعلق على شماعة «داعش»
واألنـ ـ ـ ـص ـ ـ ــار» ،و«ج ـ ـيـ ــش امل ـج ــاه ــدي ــن»
سـعـيــا إل ــى إع ـ ــادة هـيـكـلــة املـجـمــوعــات
املسيطرة فــي حلب ،وتوحيدها تحت
«مـظـلــة شــرع ـيــة» .وت ـجــدر اإلشـ ــارة في
هذا السياق إلى أن «جيش املجاهدين»
سبق له أن اعتقل قــادة «لــواء التوبة»،
قبل أن ُيطلق سراحهم ليبايعوا بعدها
«جيش املهاجرين واألنصار».

تتسارع األحداث في
«تمدد
حلب ،ممهدة لـ ّ
الجهاديين» ،وهيمنتهم
على المشهد في المناطق
الخارجة عن سيطرة الدولة
السورية .الريف الجنوبي
كان مسرحًا ألحدث
التطورات في هذا
السياق

ٌ
وصلب في الباب
ذبح

صهيب عنجريني
الـتـطــورات امليدانية األخـيــرة فــي ريف
ّ
ـوالت
ح ـل ــبً ال ـج ـن ــوب ــي ت ــؤك ــد أن تـ ـح ـ ٍ
ب ـ ــارزة تـنـتـظــر ت ـحــال ـفــات املـجـمــوعــات
امل ـ ـس ـ ـل ـ ـحـ ــة ف ـ ـ ــي «ع ـ ــاص ـ ـم ـ ــة ال ـ ـش ـ ـمـ ــال
ُ
خريطة
تعيد رسم
السوري» .تحوالت
ّ
السيطرة بشكل يضمن رجحانًا لكفة
ّ
«القاعدية» و«مبايعيها»،
املجموعات
على حساب مجموعات تحاول حتى
اآلن الـ ـظـ ـه ــور فـ ــي م ـظ ـه ــر «إسـ ــامـ ـ ٍّـي
مـ ـ ـعـ ـ ـت ـ ــدل» .وال ُيـ ـمـ ـك ــن ف ـ ــي ح ـ ـ ــال مــن
ُ
األح ـ ــوال ف ـص ــل آخ ــر امل ـس ـت ـج ــدات عــن
الـ َسـيـنــاريــو امل ــرس ــوم لـحـلــب ،فــي حــال
ف ــش ــل خ ـطــة «ت ـج ـم ـيــد ال ـق ـت ــال» فـيـهــا،
ال ــذي ُيمهد لبسط هيمنة «جـهــاديــة»
تستلهم تجربة «داع ــش»( ،األخـبــار –
العدد .)2468
بـ ـل ــدت ــا الـ ـح ــاض ــر وب ـ ـ ـ ــردة فـ ــي ال ــري ــف
الـ ـجـ ـن ــوب ــي شـ ـه ــدت ــا ،خـ ـ ــال ال ـي ــوم ــن
امل ــاضـ ـي ــن ،اش ـت ـب ــاك ــات ب ــن مـسـلـحــي
«ل ـ ـ ـ ــواء ال ـ ـتـ ــوبـ ــة» ،وم ـس ـل ـح ــي «ألـ ــويـ ــة
ص ـقــور ال ـش ــام» عـلــى خـلـفـيــة مهاجمة
ّ
ّ
مقار الثاني .مصادر «جهادية»
األول
ّ
كــا ّنــت قــد قــالــت أول األم ــر إن الـهـجــوم
شــنـتــه «جـبـهــة ال ـن ـصــرة» ،ب ـمــؤازرة من
«جيش املهاجرين واألنـصــار» بذريعة
ّ
«مـحــاربــة املـفـســديــن» .وأكـ ــدت مـصــادر
ّ
مــن ال ـســكــان ل ــ«األخ ـب ــار» أن «الـنـصــرة
سبق لها أن وجهت إنذارًا لجماعة أبو
نـ ــوران (ال ـتــاب ـعــة ل ـل ـص ـقــور) ،طالبتهم
خالله بتسليم مخبز الحاضر» ،األمر
الذي جاء «بعد أن اعتادت عصابة أبو
نـ ــوران الـتــاعــب ب ـقــوت ال ـن ــاس ،ونهب
الطحني» ،ليقوم «لواء مبايع للنصرة»
أمــس بــ«اعـتـقــال مجموعة أبــو ن ــوران،
وتطهير الحاضر وبــردة من العناصر
املفسدة» ،وفقًا للمصادر نفسها.
ورغـ ـ ـ ـ ــم أن ال ـ ـجـ ــولـ ــة األولـ ـ ـ ـ ـ ــى ان ـت ـه ــت
بسيطرة «التوبة» ،وانسحاب مسلحي
«ال ـص ـق ــور» ،غـيــر أن ال ـســاعــات املقبلة
ُ
تنذر بتجدد املـعــارك بعد أن أعلن أبو
ع ـي ـســى ال ـش ـي ــخ (ق ــائ ــد أل ــوي ــة ص ـقــور
ال ـش ــام) إرسـ ــال إمـ ـ ــدادات إل ــى املـنـطـقــة.
الـشـيــخ تـ ّ
ـوعــد املـهــاجـمــن ،مــؤك ـدًا عبر
ّ
ص ـف ـح ـت ــه عـ ـل ــى مـ ــوقـ ــع «تـ ــوي ـ ـتـ ــر» أن
«الـصـقــور ستبقى دوم ــا ص ـقــورًا ،ولــن
ت ـص ـبــح ح ـمــائــم ف ــي يـ ــوم م ــن األيـ ـ ــام».
الــافــت أن أب ــو عيسى ح ــاول التعمية
ع ـلــى حـقـيـقــة األح ـ ـ ــداث ،واإليـ ـح ــاء بــأن
ُ
امل ـج ـم ــو ٌع ــة املـ ـه ــاجـ ـم ــة هـ ــي م ـج ـمــوعــة
ّ
ـادر
«م ـب ــاي ـع ــة لـ ــداعـ ــش» .وأكـ ـ ـ ــدت م ـصـ ّ
«جهادية» تابعة لـ«صقور الشام» أنه
«بـعــد الـتــواصــل مــع اإلخ ــوة فــي جبهة
الـ ـنـ ـص ــرة ،نـ ـف ــوا أن تـ ـك ــون امل ـج ـمــوعــة
امل ـع ـت ــدي ــة ت ــاب ـع ــة لـ ـه ــم ،فـ ـ ُـسـ ـ ِّـيـ ـ َـرت ق ــوة
م ــن ص ـقــور ال ـش ــام إلع ـ ــادة األم ـ ــور إلــى
نصابها».

سوريا
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مسلح من «الجبهة اإلسالمية» في منطقة
البريج في شمال شرق مدينة حلب (األناضول)

يقودها صالح الدين الشيشاني (قائد
جـيــش امل ـهــاجــريــن واألنـ ـص ــار) .ووفـقــا
ّ
للمعلومات ،ف ــإن «ل ــواء الـتــوبــة» الــذي
ّ
ش ـ ــن الـ ـهـ ـج ــوم ه ــو ج ـ ــزء م ــن «أنـ ـص ــار
َ
ال ــدي ــن» ،بـعــد أن «بــايــعـهــا ق ــادة الـلــواء
منذ شهر آب املاضي ،وقام الشيشاني
ّ
بأخذ البيعة بنفسه» .الالفت أيضًا أن
تنسيقًا «عــالــي املستوى» يجري على
ق ـ ــدم وسـ ـ ــاق بـ ــن «جـ ـي ــش امل ـه ــاج ــري ــن

ليست الوقائع
سوى جزء من «مشروع
ّ
تمدد» جديد لـ«جبهة
أنصار الدين»

على صعيد آخــر ،شهدت مدينة الباب
الشرقي) أمس حالة «تنفيذ
(ريف حلب
ّ
ح ـ ّـد» ج ــدي ــدة ،نــفــذهــا تـنـظـيــم «ال ــدول ــة
اإلس ــام ـي ــة» .وت ـ ــداول نــاش ـطــون أن ـبـ ً
ـاء
ً
مـفـ ُ
ـادهــا أن التنظيم «أ ُع ــدم رج ــا بعد
صــاة الـجـمـعــة ،حـيــث فـصــل رأس ــه عن
ج ـســدهُ ،
وص ـلــب بـعــدهــا» .بـ ــدوره ،ذكــر
«امل ــرص ــد الـ ـس ــوري ل ـح ـقــوق اإلن ـس ــان»
ّ
أن العملية ج ــرت «ب ـقــرار مــن املحكمة
اإلس ــامـ ـي ــة (ال ـت ــاب ـع ــة لـ ــداعـ ــش) ال ـتــي
أدانـ ـت ــه بـتـهـمــة تـسـلـيــم امل ـط ـلــوبــن من
املـس ـلـمــن ل ـل ـن ـظــام ال ـن ـص ـيــري ،وإل ـق ــاء
شـ ــرائـ ــح ل ـل ـط ـي ــران فـ ــي أمـ ــاكـ ــن تـجـمــع
املسلمني».

اغتيال في حماه...
ومحاولة في حلب
إلـ ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،اغ ـ ـتـ ــال مـ ـجـ ـه ــول ــون ق ــائ ــد
«ل ــواء ص ـقــور ال ـغ ــاب» خــالــد مضحي
املـصـطـفــى ،فــي ريــف حـمــاه الـشـمــالــي،
إن
ظـ ـ ـه ـ ـ ّـر أم ـ ـ ـ ـ ــس .وق ـ ـ ـ ـ ــال ن ـ ــاش ـ ـط ـ ــون ً
«مسلً َح ْي اثنني كانا يستقالن دراجة
نــاريــة ،أطلقا الـنــار على قــائــد صقور
الـغــاب املـلـقــب ٲبو وض ــاح ،فــي مدينة
َ
كفرزيتاّ ،
هارب ْي من املنطقة».
وفرا
وتأتي هذه العملية في سياق سلسلة
ّ
يتعرض لها
االغتياالت املتتالية التي
قــادة املجموعات فــي مختلف املناطق
الـ ـس ــوري ــة .وفـ ــي هـ ــذا اإلط ـ ـ ــار ،ت ـعـ ّـرض
قـ ـ ـي ـ ــادي مـ ـي ــدان ــي ف ـ ــي «ح ـ ــرك ـ ــة ح ـ ــزم»
ملحاولة اغتيال في حي بستان القصر
ب ـح ـل ــب .وق ــال ــت مـ ـص ــادر م ــن ال ـس ـكــان
ّ
إن «تـفـجـيـرًا بـعـبــوة نــاسـفــة اسـتـهــدف
ال ـق ـي ــادي أبـ ــو ُ ي ـع ــرب ل ـيــل ال ـخ ـم ـيــس -
ّ
ّ
األطباء
واضطر
الجمعة ،وقد أسعف،
إلى بتر ساقيه».

◄ ذكرى ►
ت ـص ــادف غـ ـدًا األح ــد امل ــواف ــق فـيــه 14
كانون األول  2014ذكرى مرور أسبوع
على وفاة فقيدتنا الغالية املرحومة
الحاجة بهيجة بهيج جابر
أرملة املرحوم جابر الهادي جابر
والدة :املهندس عماد ،املهندس عياد،
محمد ومازن جابر
وبـ ـه ــذه امل ـنــاس ـبــة سـتـتـلــى آي ـ ــات من
الذكر الحكيم ومجلس عزاء حسيني
عـ ــن روح ـ ـهـ ــا ال ـ ـطـ ــاهـ ــرة فـ ــي الـ ـن ــادي
الحسيني لبلدتها ميفدون ـ ـ قضاء
ال ـن ـب ـط ـي ــة ،عـ ـن ــد الـ ـس ــاع ــة الـ ـع ــاش ــرة
صباحًا( .للنساء وللرجال).
للفقيدة الرحمة ولكم األجر والثواب
اآلسفون :آل جابر وعموم أهالي بلدة
ميفدون

ذكرى ثالث
ت ـص ــادف غـ ـدًا األحـ ــد ال ــواق ــع ف ـيــه 14
كانون األول  2014م .املوافق  22صفر
 1436هـ.
ذك ـ ــرى م ـ ــرور ث ــاث ــة أي ـ ــام ع ـلــى وف ــاة
فقيدتنا الغالية املرحومة
الحاجة شريفة نورالدين (أم حسن)
حـ ــرم امل ــرح ــوم الـ ـح ــاج أح ـم ــد ال ـحــاج
حسني فواز
أوالده ــا :حـســن ،الـحــاج عبد الحليم،
حسني ،الحاج رضا واملرحوم الحاج
يوسف
أشقاؤها :السادة :املرحوم مصطفى،
املرحوم شريف ،علي ،محمد ،املرحوم
ابراهيم ،أحمد واملرحوم محمود
أصهرتها :حسان جابر ،وليد سوبرة،
يوسف منصور ،حيدر حيدر ،الحاج
محمد الرومي واملرحوم الحاج علي
بدير
وب ـ ـهـ ــذه املـ ـن ــاسـ ـب ــة ،س ـت ـت ـلــى آي مــن
الذكر الحكيم ومجلس عزاء حسيني
عــن روح ـهــا الـطــاهــرة وذل ــك فــي تمام
الساعة العاشرة صباحًا في النادي
الحسيني لبلدتها الغسانية.
للفقيدة الرحمة ولكم األجر والثواب
اآلسفون :آل نورالدين ،آل فواز وعموم
أهالي بلدة الغسانية

أوالد الفقيدة العماد ميشال سليمان
(رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوريـ ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة
الـ ـس ــاب ــق) وزوج ـ ـتـ ــه وف ـ ــاء س ـل ـي ـمــان
وأوالده وعائالتهم
غ ـط ــاس س ـل ـي ـمــان (م ـخ ـت ــار عمشيت
س ــاب ـق ــا وال ــرئـ ـي ــس ال ـف ـخ ــري لــراب ـطــة
مـ ـخـ ـت ــاري قـ ـض ــاء ج ـب ـي ــل) وزوجـ ـت ــه
سـ ــام ـ ـيـ ــا ال ـ ـب ـ ـس ـ ـك ـ ـن ـ ـتـ ــاوي وأوالده
وعائالتهم
ال ـقــاضــي ان ـط ــوان سـلـيـمــان (مـحــافــظ
البقاع) وزوجته سمر كرم وأوالده
لـ ــودي زوجـ ــة ج ــان صـفـيــر وأوالدهـ ــا
وعائالتهم
ّ
ش ـق ـي ـق ـهــا :ج ــوزي ــف ب ـط ــرس ال ـك ــاب
(مختار جبيل سابقًا) وزوجته ماري
موسى وأوالده وعائالتهم
شقيقتها :لورات زوجة اليشاع وهبة
وأوالدها وعائالتهم
أوالده شقيقتها :املــرحــومــة سميرة
أرملة صبحي سليمان وعائالتهم
ابن حميها :توفيق سليمان وعائلته
أوالد أب ـ ـنـ ــاء ح ـم ـي ـه ــا :م ـن ـيــر وف ـ ــؤاد
وسليم ووجيه وعائالتهم
أوالد ب ـنــات حـمـيـهــا م ـن ـيــرة ان ـطــوان
لحود وهدى راجي نعمه وعائالتهم
ّ
وع ـم ــوم ع ــائ ــات :الـ ـك ــاب ،سـلـيـمــان،
ّأي ـ ـ ــوب ،ال ـب ـس ـك ـن ـتــاوي ،ك ـ ــرم ،صـفـيــر،
وهـ ـب ــة ،ب ـ ـ ـ ــارودي ،ح ـ ـ ــواط ،خ ـن ـيــزيــر،
عقيقي ،أبوزيد ،لحود ،نعمه وعموم
عائالت جبيل وعمشيت ومن ينتسب
إل ـي ـهــم ف ــي ال ــوط ــن وامل ـه ـج ــر يـنـعــون
إل ـي ـكــم ع ـلــى رجـ ــاء ال ـق ـيــامــة وال ـح ـيــاة
األبدية فقيدتهم الغالية املرحومة
ّ
جوزفني بطرس ّأيوب الكلب
أرملة نهاد غطاس سليمان
تـقـبــل ال ـت ـع ــازي ال ـي ــوم ال ـس ـبــت وغ ـدًا
األحـ ــد  13و 14ال ـج ــاري ف ــي صــالــون
ك ــات ــدرائ ـي ــة مـ ــار ج ــرج ــس امل ــارون ـي ــة
في وســط بيروت من الحادية عشرة
قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة
مساء.

املــديــريــة العامة لرئاسة الجمهورية
اللبنانية
تنعى إلى اللبنانيني بمزيد من الحزن
واألسى املأسوف عليها املرحومة
جوزفني بطرس أيوب الكالب
والدة العماد ميشال سليمان (رئيس
الجمهورية اللبنانية السابق).
تـقـبــل ال ـت ـع ــازي ال ـي ــوم ال ـس ـبــت وغ ـدًا
األحد في  13و 14الجاري في صالون
كــاتــدرائ ـيــة م ــار جــرجــس امل ــارون ـي ــة ـ
بيروت من الحادية عشرة قبل الظهر
حتى السادسة مساء.

إلعالناتكم الرسمية
واملبوبة والوفيات

ّ
المخفية
«القطبة»

ُ
ّ
خ ــاف ــا لـ ـك ــل مـ ــا أش ـ ـيـ ــع ح ـ ــول أس ـب ــاب
ّ
ال ـه ـج ــوم وت ـب ـعــيــة «ال ـ ـلـ ــواء» امل ـهــاجــم،
ّ
ّ
تؤكد معلومات «األخـبــار» أن الوقائع
ّ
ليست سوى جزء من «مشروع تمدد»
جــديــد ل ــ«ج ـب ـهــة أن ـص ــار ال ــدي ــن» الـتــي
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اعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إعالن عن مناقصة عمومية
ان املديرية العامة لقوى األمن الداخلي
تـعـلــن ع ــن رغـبـتـهــا ف ــي اجـ ــراء مناقصة
عـ ـم ــومـ ـي ــة الش ـ ـ ـغـ ـ ــال ت ـ ــأم ـ ــن الـ ـح ـم ــاي ــة
لـلـنـظــارات وغ ــرف التحقيق فــي مباني
مخافر راشيا الفخار ـ ـ شبعا والخيام.
ع ـل ــى ال ــراغـ ـب ــن ب ـت ـقــديــم ع ـ ــروض ب ـهــذا
الـشــأن الحضور الــى مصلحة االبنية ـ ـ
ثكنة الحلو ـ ـ شارع مار الياس لالطالع
على دفتر الشروط الخاصة باملناقصة
وت ـقــديــم عــروض ـهــم وذلـ ــك اث ـن ــاء الـ ــدوام
الــرس ـمــي اع ـت ـبــارًا م ــن ت ــاري ــخ نـشــر هــذا
االع ــان ولـغــايــة الـســاعــة الـثــالـثــة عشرة
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
ان جلسة فض العروض تجري الساعة
التاسعة مــن تــاريــخ  2015/1/20وذلــك
في ثكنة الحلو /مصلحة االبنية.
بيروت في 2014/12/11
رئيس االدارة املركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 2165
إعالن عن مناقصة عمومية
ان املديرية العامة لقوى األمن الداخلي
تـعـلــن ع ــن رغـبـتـهــا ف ــي اجـ ــراء مناقصة
عمومية الشـغــال تقديم وتركيب مولد
كهربائي قــوة  /350/ك.ف.أ .لــزوم ثكنة
بربر الخازن.
ع ـل ــى ال ــراغـ ـب ــن ب ـت ـقــديــم ع ـ ــروض ب ـهــذا
الـشــأن الحضور الــى مصلحة االبنية ـ ـ
ثكنة الحلو ـ ـ شارع مار الياس لالطالع
على دفتر الشروط الخاصة باملناقصة
وت ـقــديــم عــروض ـهــم وذلـ ــك اث ـن ــاء الـ ــدوام
الــرس ـمــي اع ـت ـبــارًا م ــن ت ــاري ــخ نـشــر هــذا
االع ــان ولـغــايــة الـســاعــة الـثــالـثــة عشرة
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
ان جلسة فض العروض تجري الساعة
الـحــاديــة عـشــرة مــن تــاريــخ 2015/1/22
وذلك في ثكنة الحلو /مصلحة االبنية.
بيروت في 2014/12/11
رئيس االدارة املركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 2165
إعالن عن مناقصة عمومية
ان املديرية العامة لقوى األمن الداخلي
تـعـلــن ع ــن رغـبـتـهــا ف ــي اجـ ــراء مناقصة
ع ـمــوم ـيــة ل ــأش ـغ ــال امل ـط ـل ــوب ــة لـتـقــديــم
وتــركـيــب حــاجــز مــن الكونسرتينا على
سطح مبنى اللولب املركزي في السجن
املركزي في رومية.
ع ـل ــى ال ــراغـ ـب ــن ب ـت ـقــديــم ع ـ ــروض ب ـهــذا
الـشــأن الحضور الــى مصلحة االبنية ـ ـ
ثكنة الحلو ـ ـ شارع مار الياس لالطالع
على دفتر الشروط الخاصة باملناقصة
وت ـقــديــم عــروض ـهــم وذلـ ــك اث ـن ــاء الـ ــدوام
الــرس ـمــي اع ـت ـبــارًا م ــن ت ــاري ــخ نـشــر هــذا
االع ــان ولـغــايــة الـســاعــة الـثــالـثــة عشرة
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
ان جلسة فض العروض تجري الساعة
الـحــاديــة عـشــرة مــن تــاريــخ 2015/1/20
وذلك في ثكنة الحلو /مصلحة االبنية.
بيروت في 2014/12/11
رئيس االدارة املركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 2165
إعالن عن مناقصة عمومية
ان املديرية العامة لقوى األمن الداخلي
تـعـلــن ع ــن رغـبـتـهــا ف ــي اجـ ــراء مناقصة
عمومية لالشغال املطلوبة لــزوم مــرآب
س ـ ـيـ ــارات ال ـ ـ ـ ــدودج ش ــارج ــر ف ــي مـعـهــد
عرمون.
ع ـل ــى ال ــراغـ ـب ــن ب ـت ـقــديــم ع ـ ــروض ب ـهــذا
الـشــأن الحضور الــى مصلحة االبنية ـ ـ
ثكنة الحلو ـ ـ شارع مار الياس لالطالع
على دفتر الشروط الخاصة باملناقصة
وت ـقــديــم عــروض ـهــم وذلـ ــك اث ـن ــاء الـ ــدوام
الــرس ـمــي اع ـت ـبــارًا م ــن ت ــاري ــخ نـشــر هــذا
االع ــان ولـغــايــة الـســاعــة الـثــالـثــة عشرة
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
ان جلسة فض العروض تجري الساعة
التاسعة مــن تــاريــخ  2015/1/22وذلــك
في ثكنة الحلو /مصلحة االبنية.
بيروت في 2014/12/11

رئيس االدارة املركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 2165
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
باالستنابة رقم 2012/270
ال ـ ـ ـصـ ـ ــادرة عـ ــن دائ ـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـي ــذ بـ ـي ــروت
باملعاملة التنفيذية رقم 2010/1625
امل ـن ـفــذ :ب ـنــك إت ــش أس ب ــي س ــي ال ـشــرق
األوسـ ـ ــط املـ ـح ــدود ـ ـ ـ ـ ب ــوك ــال ــة امل ـحــامــي
مارون زين
املنفذ عليهم 1 :ـ ـ أحمد فضل موسى ـ ـ
الطيونة ـ ـ خلف دائرة كاتب العدل هذاع
حماده ـ ـ طابق ثاني
 2ـ ـ ـ ـ جـ ــورج يــوســف يــوســف ـ ـ ـ ـ ب ـع ـبــدا ـ ـ
اللويزة ـ ـ بناية سمير شلهوب ـ ـ طابق
اول
 3ـ ـ املحامي آرا داميرجيان ـ ـ بـيــروت ـ ـ
شــارع البستاني ـ ـ بناية نعماني وبنا
ـ ـ طابق اول
 4ـ ـ رجــاء علي حمزة ـ ـ الطيونة ـ ـ خلف
دائرة كاتب العدل هذاع حماده ـ ـ طابق
ثاني
 5ـ ـ شــركــة م ــوون اليــت ميوزيك ش.م.ل.
مبلغة بواسطة املفوض بالتوقيع عنها
رجاء علي حمزة
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـي ــذي :ع ـق ــد ف ـت ــح اع ـت ـمــاد
موثوق بكشفي حساب وإشـعــار تأكيد
ً
صحة األرص ــدة تحصيال لقيمة الدين
البالغة  /76 089 ،83/دوالر اميركي عدا
الفوائد واللواحق.
تاريخ قرار الحجز2011/6/17 :
تـ ــاريـ ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه ل ـ ــدى أمـ ــانـ ــة ال ـس ـجــل
العقاري2011/7/5 :
العقار املطروح للبيع :حصة املنفذ عليه
احـمــد فـضــل مــوســى الـبــالـغــة  300سهم
ف ــي ال ـق ـســم  2م ــن ال ـع ـق ــار  294الـشـيــاح
وهو شقة مؤلفة من ثالث غرف وثالثة
مـطــابــخ وثــاثــة حـمــامــات طــابــق ارضــي
مؤجرة من عمال سوريني مساحته 200
م.م .يشترك بملكية الحق املختلف رقم
 1وبملكية الطريق الـخــاص رقــم .2770
لــم يبرز املــالــك رخصة سكن .ضــم وفــرز
بــاملــرســوم  .83/303تصديق التصميم
التوجيهي الـعــام بــاملــرســوم 97/10231
بملف  186الشياح ضم وفرز باملرسوم
 97/11526بملف .187
قيمة التخمني 300 :سهم فــي القسم 2
من العقار  294الشياح  /37500/دوالر
اميركي.
قيمة الطرح بعد التخفيض 300 :سهم
ف ــي ال ـق ـســم  2م ــن ال ـع ـق ــار  294الـشـيــاح
/11 418 ،61/دوالر أميركي.
تـ ــاريـ ــخ وم ـ ـكـ ــان املـ ـ ــزايـ ـ ــدة :وقـ ـ ــد ت ـحــدد
موعد املزايدة نهار الثالثاء الواقع فيه
 2015/1/27الساعة الحادية عشرة قبل
الظهر امام رئيس دائرة تنفيذ بعبدا في
قصر عدل بعبدا املبنى الجديد.
شروط البيع :على الراغب بالشراء وقبل
املباشرة باملزايدة ايداع مبلغ مواز لثمن
الطرح في صندوق الخزينة أو مصرف
مقبول باسم رئيس دائــرة تنفيذ بعبدا
أو تقديم كفالة مصرفية تضمن املبلغ
واتخاذ محل اقامة ضمن نطاق الدائرة،
كما عليه وبخالل ثالثة ايــام من تاريخ
ص ــدور ق ــرار االحــالــة اي ــداع الثمن تحت
ط ــائ ـل ــة اعـ ـ ـ ــادة امل ـ ــزاي ـ ــدة ب ــال ـع ـش ــر عـلــى
مسؤوليته ،كما عليه وبـخــال عشرين
ي ــوم ــا ت ـلــي االح ــال ــة دفـ ــع ال ـث ـمــن ورس ــم
الداللة  %5والتسجيل.
رئيس قلم دائرة تنفيذ بعبدا
انطوان الحلو
إعالن بيع باملعاملة 2012/1080
م ـح ـك ـمــة ت ـن ـف ـيــذ عـ ـق ــود ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات فــي
بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
ُ
تـبــاع بــاملــزاد العلني نـهــار الجمعة في
 2014/12/26ال ـســاعــة ال ـثــان ـيــة عـشــرة
ظ ـه ـرًا س ـي ــارة امل ـن ـفــذ عـلـيــه ع ـلــي حسن
شـ ـبـ ـش ــول م ـ ــارك ـ ــة شـ ـف ــرولـ ـي ــه TRAIL
 BLAZERموديل  2004رقم /365436/ج
ً
ال ـخ ـص ــوص ـي ــة ت ـح ـص ـي ــا ل ــدي ــن طــالــب
الـتـنـفـيــذ بـنــك الـبـحــر امل ـتــوســط ش.م.ل.
وك ـي ـلــه امل ـح ــام ــي رام ـ ــي س ـم ـيــرة ال ـبــالــغ
 $/14336/عدا اللواحق واملخمنة بمبلغ
 $/5800/واملطروحة بسعر  $/4500/أو
ما يعادله بالعملة الوطنية وإن رسوم
امليكانيك قد بلغت /1.200.000/ل.ل.

فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
املحدد إلى مرآب كريم سالم في بيروت
األشــرف ـيــة ،نــزلــة ال ـش ـحــروري مصحوبًا
بالثمن نقدًا أو شيك مصرفي و ٪5رسم
بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان أن م ـه ـلــة تـقــديــم
العروض العائد لصيانة الخط البحري
وت ـفــريــغ كـمـيــة  /850.000/كـيـلــو ليتر
مــن مــادة الفيول أويــل فــي معمل الجية
ال ـحــراري ،مــوضــوع اس ـتــدراج الـعــروض
رقــم ث4د 4325/تاريخ  ،2014/4/25قد
م ــددت لـغــايــة ي ــوم الـجـمـعــة 2015/1/9
ع ـن ــد ن ـه ــاي ــة الـ ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي ال ـســاعــة
.11.00
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
الـعــروض املــذكــور أع ــاه الحصول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /50.000/ل.ل.
عـلـمــا ب ــأن ال ـع ــروض ال ـتــي سـبــق وتـقــدم
ب ـه ــا ب ـع ــض امل ـ ــوردي ـ ــن ال تـ ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومــن املمكن في مطلق األحــوال
تقديم عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد إل ــى أم ــان ــة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2014/12/10
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس ملحم خطار
التكليف 2162
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان أن م ـه ـلــة تـقــديــم
ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض الـ ـع ــائ ــد ل ـت ـق ــدي ــم وت ــرك ـي ــب
خزانني بسعة  25000م 3للخزان الواحد
ملـ ـ ــادة ال ـف ـي ــول أويـ ـ ــل ف ــي م ـع ـمــل الـ ــذوق
ال ـحــراري ،مــوضــوع اس ـتــدراج الـعــروض
رقــم ث4د 7140/تــاريــخ  ،2014/7/4قد
م ــددت لـغــايــة ي ــوم الـجـمـعــة 2015/1/9
ع ـن ــد ن ـه ــاي ــة الـ ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي ال ـســاعــة
.11.00
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
الـعــروض املــذكــور أع ــاه الحصول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /500.000/ل.ل.
عـلـمــا ب ــأن ال ـع ــروض ال ـتــي سـبــق وتـقــدم
ب ـه ــا ب ـع ــض امل ـ ــوردي ـ ــن ال تـ ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومــن املمكن في مطلق األحــوال
تقديم عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد إل ــى أم ــان ــة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2014/12/10
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس ملحم خطار
التكليف 2156
إعالن
صـ ــادر ع ــن ام ــان ــة الـسـجــل ال ـع ـقــاري في
جبيل
ط ـل ــب املـ ـح ــام ــي ان ـ ـطـ ــوان ج ــرج ــس اب ــو
انـ ـط ــون بـصـفـتــه وك ـي ــل الـ ـي ــاس ان ـطــون
ال ـق ـص ـي ـف ــي ب ـص ـف ـت ــه م ـن ـت ـف ــع ب ـمــوجــب
ع ـقــد ب ـيــع ب ـي ـنــه وبـ ــن ج ــرج ــس وســابــا
وراحـ ـي ــل وم ــرت ــا وش ـه ـي ــده وطــان ـيــوس
بطرس زياده ونيقوال وكوليت وجورج
وأنطوان وألبير ولور جوزيف خويري
وريتا وروجه ورنا وإيلي مخايل زياده
ومارونات بطرس نخله بصفتهم ورثة
م ــري ــم س ــاب ــا س ــاب ــا زي ـ ــاده س ـنــد تمليك
بدل عن ضائع في العقار رقم  1951من
منطقة اهمج العقارية قضاء جبيل.
لـلـمـعـتــرض مــراج ـعــة االم ــان ــة خ ــال 15
يومًا
أمني السجل العقاري في جبيل
راني حيدر
انذار عام
انــذار الــى جميع املكلفني املتخلفني عن
الدفع في نطاق بلدية صور ،الى املبادرة

لـتـســديــد ال ــرس ــوم املـتــوجـبــة عليهم عن
عام  2014وعن األعوام السابقة.
استنادًا الى املادة  109من قانون الرسوم
البلدية رقم  88/60بفرض غرامة تأخير
قـ ــدرهـ ــا  %2عـ ــن كـ ــل ش ـه ــر ت ــأخ ـي ــر عــن
دفــع املبالغ الـتــي لــم تـســدد خــال املهلة
القانونية املحددة بموجب هذا القانون،
ً
ويعتبر كسر الشهر شهرًا كامال.
وي ـع ـت ـب ــر هـ ـ ــذا االعـ ـ ـ ــان ب ـم ـث ــاب ــة انـ ـ ــذار
شخصي لكل مكلف لم يسدد ما يتوجب
عليه عن السنة الحالية وعــن السنوات
السابقة وقاطعًا ملرور الزمن.
رئيس بلدية صور
املهندس حسن توفيق دبوق
التكليف 2161
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
ط ـل ـبــت امل ـحــام ـيــة ع ـص ـمــت م ـح ـمــد علي
قـ ـب ــان ــي وكـ ـيـ ـل ــة م ـ ـهـ ــدي عـ ـب ــد ال ـل ـط ـيــف
حرقوص سند ملكية بدل ضائع للعقار
 4/3181الشياح
لـلـمـعـتــرض مــراج ـعــة االم ــان ــة خ ــال 15
يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلبت شــانـتــال ايـلــي رف ــول وكيلة ريتا
وإي ــاد حبيب بيتنجانه سـنــدي ملكية
بدل ضائع للعقار  15 ،13 /3410بعبدا
لـلـمـعـتــرض مــراج ـعــة االم ــان ــة خ ــال 15
يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طلب شــادي رفعت عربيد بوكالته عن
غ ـن ــوة تــوف ـيــق الـ ـج ــردي وك ـي ـلــة محمد
يــاســر ام ــن مــرتـضــى امل ـف ــوض م ــن بنك
ف ـ ــدرال ل ـب ـنــان (ســاب ـقــا ال ـب ـنــك الـلـبـنــانــي
امل ـت ـح ــد) س ـن ــد م ـل ـك ـيــة بـ ــدل ض ــائ ــع عــن
حصة البنك اللبناني املتحد ش.م.ل .في
العقار  1534عاليه
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
طلب الـيــاس حنا يــوســف حنا عبدالله
وكـيــل ف ــارس ف ــؤاد حـســون سـنــد ملكية
بدل ضائع للعقار  1556بريح
لـلـمـعـتــرض مــراج ـعــة االم ــان ــة خ ــال 15
يومًا
أمني السجل العقاري
املعاون في الشوف
هيثم طربيه
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب وسيم بربر العقيقي ملوكله خليل
ب ـشــاره يــوســف رع ــد بصفته اح ــد ورثــة
املالك سمير بشاره رعد سند تمليك بدل
ضــائــع بحصة امل ــورث بــالـعـقــار /564/
بيت مري.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري
جويس عقل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلبت املحامية ميرنا نقوال عازار سند
تمليك بــدل ضائع بالعقار  /178/عني
القش.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري
جويس عقل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب وليد وهيب نجار واملحامية ميرنا
نـقــوال ع ــازار سـنــدي تمليك بــدل ضائع
بحصصهما بــالـعـقــار  /1594/القسم
 /9/الفنار.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري
جويس عقل

شقة لاليجار
شارع محمد الحوت غرفتي نوم مرممة
حديثًا ـ ـ  $850بالشهر ـ ـ ت01/633432 :

غادر ولم يعد
غ ـ ـ ـ ـ ــادر الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــال  BADUL MIAHو
 SHOPANم ــن ع ـن ــد م ـخ ــدوم ـه ــم ب ـيــار
معوض ،الرجاء ممن يعرف عنهم شيئًا،
االتصال على الرقم 71/110122
غـ ـ ــادرت ال ـعــام ـلــة اإلث ـي ــوب ـي ــة Zuriyash
 Lenna Zenniمـ ـن ــزل الـ ـسـ ـي ــدة ن ــادي ــا
شيحان العر ،الرجاء ممن يعرف عنها
شيئًا االتصال على الرقم 76/002356

إلعالناتكم
في
صفحة
ّ
المبوب
والوفيات

03/662991

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

160م ،2طابق ،7مطلة
موقف سيارة ،بئر مياه

مولد كهرباء  24/24الشياح
شارع حسن كنج (األسعد)
جنب فيال فخري عالمه
هاتف 71/516330 :

شقة للبيع

للبيع AMG

الطريق الجديدة ـ ـ شــارع
حمد
 3نــوم ـ ـ صالون ـ ـ سفرة ـ ـ
حـمــامــن ـ ـ ـ ـ سـنــد ـ ـ ـ ـ موقف
ـ ـ 150م 2ـ ـ ديلوكس سعر
مغر ـ ـ ط  6ـ ـ 03/820917
ٍ

مــرسـيــدس  E 420كحلية
ال ـ ـ ـلـ ـ ــون ف ـ ـ ــرش جـ ـل ــد ف ــول
أوبـ ـ ـ ـش ـ ـ ــن م ـ ـ ــودي ـ ـ ــل 1997
بسعر مغري بداعي السفر
78/931795

شقة للبيع

شقة لإليجار

م ــزرع ــة ي ـشــوع ق ــرب محل
ال ـشــوكــوال  200م 2ط  4ـ ـ
 3ن ــوم ـ ـ ـ ـ صــالــون ـ ـ ـ ـ سفرة
موقف ـ ـ حالة جيدة
03/636051

ب ـيــروت ـ ـ ـ ـ م ــار ال ـيــاس ـ ـ ـ ـ 3
نــوم ـ ـ صالون وسفرة ـ ـ 2
حمام ـ ـ  850$شهريًا الدفع
سنوي موقف واشـتــراك ـ ـ
تلفون03/636051 :

للبيع
نصرهللا ،قرب Sale
اتوستراد هادي
شقق بمساحات
والزٌارة
والعمرة
للحج
 ،Bigبإتجاه مطعم نسمات.
خليوي - ٧١ /٠٠٨٩٧٤ :
بإشراف
مختلفة
الشٌخ علً منتش
 120م ـ ـ  130م ـ ـ  150م
زٌارة إلى سٌد الشهداء  4لٌال
من األربعاء  24ك 1إلى األحد

03/ 397977 – 03/ 068122

خلدة مقابل بن معتوق
ً
مطلة بحرًا وجبال
03/281111

للبيع
شقة فخمة جداً

ّ
ً
مـ ـ ـط ـ ــل ـ ــة ج ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــا وبـ ـ ـحـ ـ ـرًا
وبيروت
مساحة  285مترًا
دوحة الحص
03/281111

اتوستراد هادي نصرهللا ،قرب  ،Big Saleبإتجاه مطعم نسمات.

خلٌوي - ٧1 /٠٠٨٩٧4 :

محل لإليجار
Boutique & Spa

إستفيدي من العروضات الحالية
عناية بالوجه ،الجسم ،شعر طبيعي
قسم خاص للمحجبات
المواقف مؤمنة

اوتوستراد هادي نصرهللا ،تجاه
مطعم نسمات

تجاه ثانوية حــارة حريك
ـ ـ ـ جانب كهرباء دعبول ـ ـ ـ
عرض  4.5م ـ ـ ـ طول  3.5متر
مع ديكور  275$شهري
71/580290

Cell 71/008974

g

اتوستراد هادي نصرهللا ،قرب  ،Big Saleبإتجاه مطعم نسمات.

خليوي - ٧١ /٠٠٨٩٧٤ :

S
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رياضة

الكرة اإلنكليزية

أفراح سواريز أتراح في ليفربول

يحتل ليفربول
المركز التاسع
في الدوري
اإلنكليزي ّ
وودع
دوري أبطال
أوروبا مبكرًا
(بول إيليس ــ
أ ف ب)

الكبير المعنوي،
يبدو واضحًا األثر ّ
قبل الفني ،الذي خلفه انتقال لويس
سواريز من ليفربول إلى برشلونة والذي
انعكس على نتائج ومستوى الفريق
ككل هذا الموسم .ملعب «أنفيلد رود»
يفتقد برحيل األوروغوياني العبًا ملهمًا
بات جزءًا من مدينة
حسن زين الدين
ي ــوم ــا ب ـع ــد آخ ـ ــر ،ي ـت ـضــح أك ـث ــر سـبــب
التراجع املخيف في مستوى ونتائج
ليفربول اإلنكليزي هذا املوسم ،مقارنة
ب ــامل ــوس ــم امل ــاض ــي ال ــرائ ــع .ي ــوم ــا بعد
ّ
آخر ،تتأكد العلة التي ضربت الجسد
ّ
األحـ ـم ــر ل ـي ـض ـم ـحــل ع ـل ــى ن ـح ــو كـبـيــر
ّ
بعدما كان في كامل توهجه ونضارته
قـبــل أش ـهــر م ـع ــدودة .يــومــا بـعــد آخــر،
ّ
يتضح كم خلف ذاك األوروغوياني من
أثر في ليفربول .كم فقدت املدينة كلها،
ٍ
وليس ملعب «أنفيلد رود» التاريخي
وحــده ،من رونقها في غيابه ...لويس
سواريز ماذا فعلت بليفربول؟
نـعــم ،ســواريــز ،ومــن دون مبالغة ،هو
ال ـس ـبــب ف ــي ك ــل امل ـش ـهــد الـلـيـفــربــولــي
امل ـح ــزن ه ــذا امل ــوس ــم .ف ــي ك ــل ال ـهــزائــم
والخيبات من احتالل «الريدز» املركز
التاسع حاليًا فــي ال ــدوري اإلنكليزي
املـمـتــاز ال ــى خــروجــه املـخـ ّـيــب مــن دور
املجموعات لدوري أبطال أوروبــا بعد
فـشـلــه فــي تـحـقـيــق ال ـفــوز عـلــى ملعبه
ال ـتــاري ـخــي ف ــي املـ ـب ــاراة األخ ـي ــرة أم ــام
بازل السويسري ،وذلك رغم التعاقدات
الكثيرة وفي مقدمها اإليطالي ماريو
بالوتيللي لتعويض رحيله.
فـلـنـقــف بــالـتـحــديــد عـنــد ه ــذه امل ـب ــاراة
التي يمكن أن تنقل لنا حقيقة اختالف
م ـش ـه ــد ل ـي ـف ــرب ــول مـ ــع سـ ــواريـ ــز وم ــن
ُ
دون ـ ــه .ت ـ ــرى ،ل ــو ك ــان األوروغ ــوي ــان ــي
مــوجــودًا أم ــام ب ــازل هــل كــان «الــريــدز»
ليفشل فــي تحقيق االنـتـصــار؟ منظر
ملعب «أنـفـيـلــد» امللتهب فــي الــدقــائــق

األخـ ـي ــرة بـحـثــا ع ــن ه ــدف ب ـعــد إدراك
ال ـت ـعــادل وشـخـصـيــة األوروغ ــوي ــان ــي،
ق ـب ــل مـ ـه ــارات ــه وق ـ ــدرات ـ ــه ال ـت ـهــدي ـف ـيــة
الرهيبة ،التي تدب الحماسة في عروق
ال ـج ـســد ال ـل ـي ـفــربــولــي ك ـكــل ح ـتــى آخــر
لحظة ،تحيلنا إلى حتمية أن ليفربول
كــان سيقتنص مـعــه ،ال مـحــالــة ،هدف
التأهل.
ما فقده ليفربول في انتقال سواريز الى
برشلونة اإلسباني هو هنا بالضبط.
«الــريــدز» خسر معه ذاك الــاعــب الــذي
ك ـ ــان ي ـم ــأ أرج ـ ـ ــاء ل ـي ـف ــرب ــول حـمــاســة
ً
وأم ــا حتى الــرمــق األخـيــر ،وحتى في
أحلك الظروف .فقد معه الالعب الذي،
بلمحة واحدة ،يقلب األمور رأسًا على
ع ـقــب .امل ـســألــة هـنــا تـتـعــدى الـخـســارة
الفنية لنجم مهاري ومــوهــوب وربما
ال يضاهيه أحــد فــي العالم حاليًا في

ّ
قدراته الهجومية ،وفــي أن رحيله أثر
ح ـتــى ع ـلــى خ ـطــط املـ ـ ــدرب اإلي ــرل ـن ــدي
الشمالي براندن رودجــرز فحسب ،بل
إلــى فـقــدان الــاعــب املـلـهــم .نـعــم ،ودون
مـبــالـغــة ،ورغ ــم قـضــائــه أرب ــع سـنــوات
فــي قلعة الـ»آنفيلد» فـقــط ،فقد ّ
تحول
سواريز إلى ملهم لجماهير ليفربول.
أصبح سواريز ،وبلمح البصر ،جزءًا ال
يتجزأ  -على األقل في العصر الحديث
للكرة  -من «أنفيلد» ،ال بل من مدينة
ليفربول كما لــم يفعل قبله العــب في
ه ــذه ال ـف ـتــرة الــزمـنـيــة الـقـيــاسـيــة .بــات
هــذا الـشــاب املــولــود فــي مدينة سالتو
األوروغـ ــويـ ــان ـ ـيـ ــة ح ــاضـ ـرًا م ــع س ـكــان
ليفربول ممن يناصرون «الــريــدز» في
قهوة صبحهم وعلى جدران شوارعهم
وفــي أحــام نومهم .كيف لغيابه أن ال
ي ـتــرك فـيـهــم ه ــذا األثـ ــر ،وه ــم رأوا بـ ّ
ـأم

تتالت هزائم
وخيبات ليفربول
بعد رحيل سواريز

األعــن دمــوعــه تنهمر فــي ليلة ضياع
«الـحـلــم الـكـبـيــر» بــالـعــودة إل ــى منصة
ال ـت ـتــويــج ف ــي «ال ـبــري ـم ـي ـيــر ل ـي ــغ» بعد
ال ـت ـعــادل أمـ ــام كــريـسـتــال بـ ــاالس ،3-3
ف ــي املــرح ـلــة ق ـبــل الـخـتــامـيــة لـلـمــوســم
املــاضــي عـنــدمــا أخ ـفــى س ــواري ــز رأســه

نتائج وبرنامج البطوالت األوروبية الوطنية
اسبانيا (المرحلة )15

الميريا  -ريال مدريد 4-1

ايـسـكــو ( )34وال ــوي ـل ــزي غ ــاري ــث بــايــل
( )42والبرتغالي كريستيانو رونــالــدو
( 81و )89لــريــال مــدريــد ،وفـيــرزا ()39
ألمليريا.

المانيا (المرحلة )15

هوفنهايم  -اينتراخت فرانكفورت
2-3

ك ـي ـف ــن ف ـ ــوالن ـ ــد ( )43وامل ـ ـج ـ ــري آدم
تشاالي ( )65وروبرتو فيرمينو ()87
ل ـهــوف ـن ـهــايــم ،وس ـت ـي ـف ــان أي ـغ ـن ــر ()58
والبوسني حارس سيفيروفيتش ()77
لفرانكفورت.

فرنسا (المرحلة )18

ليون  -كاين 0-3

ان ـطــونــي الك ــازي ــت ( 7م ــن رك ـل ــة ج ــزاء
و )57وياسني بنزية (.)62

إنكلترا (المرحلة )16
 -السبت:

بيرنلي  -ساوثمبتون ()17,00
تشلسي  -هال سيتي ()17,00
ك ــريـ ـسـ ـت ــال بـ ـ ــاالس  -سـ ـت ــوك سـيـتــي
()17,00
ل ـي ـس ـتــر س ـي ـتــي  -مــان ـش ـس ـتــر سـيـتــي
()17,00
سندرالند  -وست هام ()17,00
وســت بروميتش البيون  -استون فيال
()17,00
أرسنال  -نيوكاسل ()19,30

 -األحد:

مانشستر يونايتد  -ليفربول ()15,30
سوانسي سيتي  -توتنهام ()16,00

 -االثنين:

إفرتون  -كوينز بارك رينجرز ()22,00

إيطاليا (المرحلة )15
 -السبت:

باليرمو -ساسوولو ()19,00
التسيو  -اتاالنتا ()21,45

 -األحد:

يوفنتوس  -سمبدوريا ()13,30
جنوى  -روما ()16,00
بارما  -كالياري ()16,00
اودينيزي  -فيرونا ()16,00
تشيزينا  -فيورنتينا ()19,00
ميالن  -نابولي ()21,45

 -االثنين:

امبولي  -تورينو ()20,00
كييفو  -انترميالنو ()22,00

ف ــي ق ـم ـي ـصــه وراح ي ـج ـهــش بــال ـب ـكــاء
كما لو أنــه ابــن هــذه املدينة ،فيما كان
ابنها الفعلي ،القائد ستيفن جيرارد،
يواسيه وعالمات التأثر واضحة على
محياه؟
نعم ،صدقوا أن العبًا ّ
يبدل حال مدينة
برمتها ،ولــو كــان مــن أقــاصــي األرض.
كأنه القدر في هذه الكرة أن تكون عالقة
مدن أوروبــا العريقة بهذه الكيفية مع
العـبــن مــن خـلــف املـحـيــط ،مــن أميركا
الجنوبية .قبل سواريز ،عاشت مدينة
م ـي ــان ــو اإلي ـط ــال ـي ــة وف ــري ـق ـه ــا األزلـ ــي
آي ســي مـيــان موقفًا مشابهًا عندما
غــادرهــا ابـنـهــا املــدلــل الـبــرازيـلــي كاكا
الــى ري ــال مــدريــد اإلسـبــانــي حيث فقد
ال ـف ــري ــق مل ـع ــان ــه وذاب س ــري ـع ــا ،وك ــذا
الـ ـح ــال ق ـب ـلــه م ــع ن ــاب ــول ــي اإلي ـطــال ـيــة
وال ـ ّك ـب ـيــر دي ـي ـغــو مـ ــارادونـ ــا ،وهـ ــذا ما
ُيتوقع أن يحصل عند انتهاء مشوار
م ــواط ــن األخـ ـي ــر ل ـيــون ـيــل م ـي ـســي مــع
برشلونة اإلسبانية.
ثـمــة سـحــر عـنــد ه ــؤالء الـنـجــوم ألـقــوه
عـلــى ه ــذه امل ــدن وق ـل ـبــوا كـيــانـهــا ،ثمة
عــاط ـفــة وأح ــاس ـي ــس ال ت ـق ــدر ب ـمــا في
ال ــدن ـي ــا س ـب ـغــوهــا ع ـل ـي ـهــا ،وأضـ ـح ــوا
نبض قلوبها.
غـ ـ ـ ـ ـدًا ،يـ ـتـ ـج ــه لـ ـيـ ـف ــرب ــول إل ـ ـ ــى م ــدي ـن ــة
مــانـشـسـتــر الـغــريـمــة ل ـيــواجــه الخصم
األزلـ ـ ـ ــي ي ــون ــاي ـت ــد م ـن ـك ـس ـرًا وه ـ ــو فــي
أس ــوأ ح ــال ،بينما ســواريــز يلعب في
ّ
برشلونة .سيتذكر ،ال شــك ،مشجعو
«الــريــدز» إزاء واقعهم هــذا وبمناسبة
مــواجـهـتـهــم يــونــايـتــد املـ ـب ــاراة األول ــى
لسواريز معهم ضد الغريم األزلــي في
الـســادس من آذار  2011عندما تالعب
بــ»الـشـيــاطــن ال ـح ـمــر» وص ـنــع هــدفــن
خـيــالـيــن قـ ــادا ال ــى ال ـف ــوز  1-3وخ ــرج
حينها عـلــى وقــع تصفيق وصــافــرات
ً
ل ــم ي ـش ـهــدهــا ق ـب ــا م ـل ـعــب «آن ـف ـي ـل ــد»،
وطـبـعــا سـيـتـحـ ّـســرون ويــدم ـعــون ،هم
ال ــذي ــن يـ ــرون فــريـقـهــم م ــن دونـ ــه ،على
عكس أغنية ليفربول الشهيرة ،يمشي
وحيدًا.
أف ـ ـ ــراح سـ ــواريـ ــز ح ــال ـي ــا ب ــأه ــداف ــه مــع
بــرش ـلــونــة ت ـع ـكــس أت ــراح ــا ه ـن ــاك فــي
ليفربول.
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سوق االنتقاالت

أصداء عالمية

صالح باق في تشلسي وأتلتيكو يبحث عن مهاجم
َّ
أك ـ ـ ـ ــد م ـ ـ ـ ــدرب ت ـش ـل ـس ــي اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي،
ال ـب ــرت ـغ ــال ــي جـ ــوزيـ ــه م ــوريـ ـنـ ـي ــو ،أن
ـاق في
العبه املصري محمد صالح بـ ٍ
الـفــريــق ،نــافـيــا شــائـعــات انـتـقــالــه الــى
ناد آخر في فترة االنتقاالت الشتوية.
ٍ
وقــال مورينيو« :محمد صالح العب
ي ـع ـج ـب ـن ــا ،ن ـث ــق بـ ـ ــه ،وهـ ـ ــو جـ ـ ــزء مــن
مشروعنا ،وبالتالي لن يذهب الى أي
مكان».
ولــم يستعن مورينيو بصالح كثيرًا
هــذا املوسم ،وأشركه مرتني فقط في
ـت متأخر من
ال ــدوري املحلي فــي وق ـ ٍ
املباراتني ،اضافة الى خوضه املباراة
ضــد سبورتينغ لشبونة البرتغالي
ف ــي دوري اب ـط ــال أوروب ـ ـ ــا ق ـبــل أي ــام
أساسيًا.
م ـ ــن جـ ـه ــة أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،أف ـ ـ ـ ـ ــادت تـ ـق ــاري ــر
فـ ــي وسـ ــائـ ــل اإلع ـ ـ ـ ــام ال ـك ــات ــال ــون ـي ــة
بـ ـ ـ ــأن بـ ــرش ـ ـلـ ــونـ ــة يـ ـسـ ـع ــى ل ـل ـت ـع ــاق ــد
م ــع م ــداف ــع يــوف ـن ـتــوس ال ـســوي ـســري
سـتـيـفــان لـيـشـتـشـتــايـنــر ( 30ع ــام ــا)،
ك ـخ ـي ــار ل ـت ـع ــزي ــز دف ـ ـ ــاع الـ ـف ــري ــق فــي
الـ ـصـ ـي ــف امل ـ ـق ـ ـبـ ــل .وي ـ ــأت ـ ــي ذل ـ ـ ــك مــع
اق ـ ـ ـتـ ـ ــراب رح ـ ـيـ ــل م ـ ــارت ـ ــن م ــون ـت ــوي ــا

الـ ــذي ق ــد ت ـك ــون وج ـه ـتــه يــوفـنـتــوس
أيضًا.
وكـ ـ ـشـ ـ ـف ـ ــت صـ ـحـ ـيـ ـف ــة «إل م ـ ــون ـ ــدو
ديبورتيفو» أن ليشتشتاينر يعتبر
خـ ـي ــارًا ج ـي ـدًا ل ـل ـفــريــق ال ـك ــات ــال ــون ــي،
وخ ـصــوصــا أن ــه ظـهـيــر أي ـم ــن يجيد
بـشـكــل ج ـيــد ال ـل ـعــب ال ـه ـجــومــي ،كما
أث ـ ـبـ ــت ذل ـ ـ ــك ف ـ ــي املـ ـ ــواسـ ـ ــم األخ ـ ـيـ ــرة
م ـ ــع «ال ـ ـس ـ ـيـ ــدة الـ ـ ـعـ ـ ـج ـ ــوز» .لـ ـك ــن كــل
ه ــذا ي ـتــوقــف ع ـلــى رف ــع ع ـقــوبــة منع

«الـ ـب ــرس ــا» م ــن ال ـت ـع ــاق ــد م ــع الع ـبــن
مــن قـبــل «الـفـيـفــا» ،رغ ــم أن هــذا االمــر
مستبعد حتى اآلن.
وفــي إسبانيا أيـضــا ،ذكــرت صحيفة
«آس» أن أت ـل ـت ـي ـكــو مـ ــدريـ ــد يـ ــدرس
إمكانية التعاقد مع مهاجم آخــر في
فترة االنتقاالت من أجل تعزيز الخط
الهجومي والبحث عن إنتاجية أكبر
أمام املرمى .وتبحث اإلدارة الرياضية
ع ــن الع ــب ي ـقــدم امل ـســاعــدة للمهاجم

ً
أكد مورينيو أنه بحاجة إلى صالح مستقبال (أدريان دينيس ــ أ ف ب)

ال ـكــرواتــي مــاريــو مــانــدزوكـيـتــش في
خــط امل ـقــدمــة ،حـيــث اتـجـهــت األن ـظــار
نحو مهاجم بايرن ميونيخ األملاني،
السويسري شيردان شاكيري .وأكدت
الـصـحـيـفــة نفسها أن أك ـثــر األس ـمــاء
ارتباطًا أيضًا باالنتقال إلى أتلتيكو
مــدريــد هــو مهاجم مـيــان اإلسباني
فرناندو توريس.
وع ـلــى صـعـيــد امل ــدرب ــن ،ع ـ ّـن املـيــريــا
االسباني خوان ايغناسيو مارتينيز
م ــدرب ــا ج ــدي ـدًا ل ــه بـعـقــد يـمـتــد حتى
نهاية املوسم الحالي.
وك ـ ـ ـ ـ ــان املـ ـ ـي ـ ــري ـ ــا ق ـ ــد اس ـ ـت ـ ـغ ـ ـنـ ــى ع ــن
خدمات مدربه السابق فرانشيسكو
رودريغيز بعد هزيمته الثقيلة أمام
إيبار  5-2واقترابه من منطقة الهبوط
الى الدرجة الثانية.
بيان له على موقعه
وذكر امليريا في
ٍ
ال ــرسـ ـم ــيُ :
«ع ـ ـ ـ ّـن خـ ـ ــوان اي ـغ ـنــاس ـيــو
مارتينيز مدربًا جديدًا ألمليريا بناءً

على عقد يستمر حتى نهاية املوسم
الحالي».
وسـ ـب ــق مل ــارت ـي ـن ـي ــز تـ ــدريـ ــب فــري ـقــي
ليفانتي وبلد الوليد.

الدوري األميركي للمحترفين

سقطة أولى لكليفالند كافالييرز بعد  8انتصارات
قاد كيفن دورانت وزميله
راسل وستبروك فريقهما
أوكالهوما سيتي ثاندر
إلى فوز صعب على
كليفالند كافالييرز -103
 ،94بينما تمكن هيوستن
روكتس من تخطي عقبة
ساكرامنتو كينغز -113
 ،109بفضل جيمس هاردن
صاحب  44نقطة

حقق أوكالهوما سيتي ثاندر فوزه
ال ــراب ــع ع ـلــى ال ـت ــوال ــي بـتـغـلـبــه على
كـلـيـفــانــد كــافــال ـي ـيــرز  ،94-103في
دوري كرة السلة األميركي الشمالي
للمحترفني.
وكانت الصحف املحلية قد أشــارت
الــى أن هــذا اللقاء سيكون مواجهة
بـ ــن أفـ ـض ــل العـ ـب ــن فـ ــي املــوس ـمــن
امل ــاضـ ـي ــن ،وه ـ ـمـ ــا :ك ـي ـفــن دورانـ ـ ــت
ول ـي ـب ــرون ج ـي ـمــس ،ل ـكــن األخ ـي ــر لم
يخض املباراة إلصابة في ركبته.
وسـ ـ ــاهـ ـ ــم دوران ـ ـ ـ ـ ـ ــت ب ـت ـس ـج ـي ــل 19
نقطة وقــد تمكن من حسم النتيجة
ف ــي مـصـلـحــة فــري ـقــه ف ــي  90ثــانـيــة
بتسجيله  8نقاط في أواخر املباراة
عندما اقترب كليفالند من منافسه
بنتيجة  .91-95كــذلــك ،تــألــق راســل
وستبروك بتسجيله  26نقطة.
ولم يخسر أوكالهوما إال مرة واحدة
منذ عــودة دوران ــت ووسـتـبــروك من
اإلصــابــة ،في حني أن هــذه الخسارة
هــي األول ــى لكليفالند بـعــد ثمانية

انتصارات متتالية وتحديدًا منذ 22
تشرين الثاني ،علمًا بأن جيمس هو
أف ـضــل مـسـجــل فــي صـفــوفــه بـ ـ 24.8
نقطة في املباراة الواحدة.
وك ــان أوكــاهــومــا قــد حقق انطالقة
سيئة بفوزه في  3مباريات فقط من
أصــل  ،15قبل أن يحقق الـفــوز ست
مرات في مبارياته السبع األخيرة.
ويـتــوقــع أن يغيب جيمس عــن لقاء
فريقه ضــد نيو أورلـيــانــز بيليكانز
أيضًا.
بدوره ،احتاج هيوسنت روكتس الى
التمديد لتخطي عقبة ساكرامنتو
ك ـي ـن ـغ ــز  ،109-113بـ ـفـ ـض ــل ت ــأل ــق
جـيـمــس هـ ــاردن صــاحــب  44نقطة،
بينها  9في الوقت اإلضافي ليعزز
رصيده في صدارة ترتيب الهدافني
هـ ــذا امل ــوس ــم ،ف ـي ـمــا أض ـ ــاف ك ــل من
تــريـفــور أري ــزا وبــاتــريــك بيفرلي 15
نقطة.
ف ــي امل ـقــاب ــل ،ك ــان داري ـ ــن كــولـيـســون
األفـ ـض ــل ف ــي ص ـف ــوف ســاكــرام ـن ـتــو

بـتـسـجـيـلــه  24ن ـق ـطــة ،وأض ـ ــاف بني
ماكليمور  21نقطة.
ون ـج ــح ه ـيــوســن الـ ــذي يـغـيــب عنه
دواي ــت ه ــاورد فــي تحقيق  17فــوزًا
في  22مباراة هذا املوسم.
وهـ ـ ـ ــذا ب ــرن ــام ــج م ـ ـبـ ــاريـ ــات ال ـ ـيـ ــوم:
ش ـي ـكــاغــو ب ــول ــز  -ب ــورت ــان ــد تــرايــل
بــايــزرز ،واشنطن وي ــزاردز  -لوس
أنجلس كليبرز ،تورنتو رابـتــورز -
إنديانا بايسرز ،بوسطن سلتيكس
 ن ـيــويــورك نـيـكــس ،بــروكـلــن نتس ف ـي ــادل ـف ـي ــا س ـف ـن ـت ــي س ـي ـك ـس ــرز،أتالنتا هوكس  -أورالن ــدو ماجيك،
نيو أورلـيــانــز بيليكانز  -كليفالند
كــافــالـيـيــرز ،مينيسوتا تمبروولفز
 أوكالهوما سيتي ثاندر ،ممفيسغــريــزل ـيــس  -ت ـشــارل ــوت هــورن ـتــس،
يوتا جــاز  -ميامي هيت ،فينيكس
صـنــز  -دي ـتــرويــت بـيـسـتــونــز ،ســان
أن ـط ــون ـي ــو سـ ـب ــرز  -ل ـ ــوس أنـجـلــس
الي ـكــرز ،داالس مافريكس  -غولدن
ستايت ووريرز.

السلة اللبنانية

الرياضي يلحق بالشانفيل خسارته الثانية وفوز أول للتضامن
حقق الرياضي فــوزه الثاني ضمن
بطولة لبنان لـكــرة السلة حــن فاز
على ضيفه الشانفيل 76 - 86
( )53 - 69 ،30 - 51 ،17 - 26ضمن
املرحلة الثانية .واستحق الرياضي
الـفــوز نتيجة سيطرته على أجــواء
امل ـ ـبـ ــاراة م ــع ت ــأل ــق أح ـم ــد إب ــراه ـي ــم
بـتـسـجـيـلــه  26ن ـق ـطــة وج ـيــري ـمــاي
مـ ــاسـ ــاي  16ن ـق ـط ــة و 5م ـت ــاب ـع ــات
واسـ ـم ــاعـ ـي ــل أحـ ـم ــد  11ن ـق ـط ــة و4
مـتــابـعــات ،فيما ك ــان بــاســل بوجي
االفضل في صفوف الشانفيل بـ22
نـقـطــة و 10مـتــابـعــات و 5تـمــريــرات
ح ـ ــاس ـ ـم ـ ــة ،وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـج ـ ــورج ـ ــي
نيكولوز تسكيشفيلي  15نقطة و7
متابعات وكارل سركيس  14نقطة،
منها  4ثالثيات من  11محاولة.
وع ـ ـلـ ــى م ـل ـع ــب م ـج ـم ــع املـ ـ ـ ــر ،ح ـقــق
الـتـضــامــن ف ــوزه االول فــي البطولة
بتغلبه عـلــى هــوبــس -15 ( 58-76
 )34-56 ،22-35 ،14ضـمــن املــرحـلــة
عينها.
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صراع هوائي بين لورين وودز ومحمد كونيه (سركيس يرتيسيان)

وك ـ ــان أف ـض ــل م ـس ـجــل ف ــي ص ـفــوف
ال ـ ـت ـ ـضـ ــامـ ــن جـ ـ ـ ــوي ع ـ ـ ـكـ ـ ــاوي ب ـ ـ ــ18
ن ـق ـطــة و 5م ـتــاب ـعــات و 5ت ـمــريــرات
ح ــاس ـم ــة ،وأض ـ ـ ــاف ريـ ـش ــون ت ـيــري
 13نقطة و 9متابعات و 6تمريرات
حــاس ـمــة ،وفـيـلـيــب تــابــت  12نقطة
و 6م ـتــاب ـعــات ،فـيـمــا ك ــان م ــورغ ــان
ماتيو األفضل في صفوف هوبس
بتسجيله  21نـقـطــة و 6مـتــابـعــات،
وأض ــاف عـلــي مــزهــر  10نـقــاط و11
تـمــريــرة حــاسـمــة وفــريــد أبــو جــودة
 10نقاط.
وتـ ـخـ ـتـ ـت ــم املـ ــرح ـ ـلـ ــة ال ـ ـي ـ ــوم ب ـل ـق ــاء
بـ ـيـ ـبـ ـل ــوس وضـ ـيـ ـف ــه املـ ـتـ ـح ــد ع ـنــد
الساعة  16.00على ملعب عمشيت.
وكــان من املفترض أن تقام املباراة
عـلــى مـلـعــب قــريــة الــرئ ـيــس مـيـشــال
س ـل ـي ـمــان ال ــري ــاض ـي ــة ،ل ـكــن األم ــان ــة
الـ ـع ــام ــة ل ــاتـ ـح ــاد أب ـل ـغ ــت وس ــائ ــل
اإلعالم أمس نقل املباراة الى ملعب
ع ـم ـش ـي ــت ل ـ ـعـ ــدم ق ــان ــونـ ـي ــة م ـل ـعــب
الرئيس سليمان.

رامسي قد يغيب حتى نهاية السنة...

تـعــرض الع ــب أرس ـن ــال اإلنـكـلـيــزي ،الــويـلــزي
أرون رام ـس ــي ،لـتـمــزق فــي الـعـضـلــة الخلفية
في قدمه ،وقد يغيب عن املالعب حتى نهاية
السنة الحالية بحسب ما أعلن مدربه الفرنسي
أرس ـ ــن فـيـنـغــر .وق ـ ــال فـيـنـغــر« :ل ـق ــد خضع
لفحص باألشعة ،لكننا ال ندري مدى خطورة
اإلص ــاب ــة .إن ــه أم ــر مـخـيــب ألن ــه ك ــان ق ــد بــدأ
يستعيد مستواه .ال أستطيع التكهن بالفترة
التي سيغيبها عن املالعب».
...وكومباني يعود

أفــاد التشيلياني مانويل بيلليغريني ،مدرب
مــانـشـسـتــر س ـي ـتــي ،ب ــأن ال ـقــائــد البلجيكي
فنسان كومباني سيعود إلى صفوف الفريق
ملواجهة مضيفه ليستر سيتي ،فــي املرحلة
السادسة عشرة من الدوري اإلنكليزي املمتاز
لـكــرة ال ـقــدم .وغ ــاب كومباني بسبب إصابة
فــي عـضــات الـفـخــذ الخلفية عــن آخ ــر ثــاث
مـبــاريــات لسيتي؛ مــن بينها الـفــوز املـهــم في
منتصف األسبوع على روما اإليطالي ليحجز
مكانًا في دور الـ  16لدوري أبطال أوروبا .وقال
بيلليغريني للصحافيني« :فينسنت كومباني
في تشكيلة الفريق وال أعتقد أنه سيواجه أي
مشكلة للعب غدًا (اليوم)».
فحص منشطات لالعبي ريال مدريد

كشفت صحيفة «آس» اإلسبانية أن العبي
ريـ ــال م ــدري ــد اإلس ـب ــان ــي ت ـعــرضــوا الخـتـبــار
كشف املنشطات بشكل مفاجئ صباح أمس
عقب وصــول لجنة مكلفة من جانب االتحاد
األوروب ــي لكرة الـقــدم إلــى ملعب «سانتياغو
برنابيو» .وذكرت الصحيفة أن الالعبني الذين
وقع عليهم االختيار للفحوص هم :البرتغاليان
كــري ـس ـت ـيــانــو رون ـ ــال ـ ــدو وب ـي ـب ــي ،سـيــرجـيــو
رامـ ـ ــوس ،األمل ــان ــي ط ــون ــي ك ـ ــروس ،إي ـس ـكــو،
البرازيلي مارسيلو ،الكرواتي لوكا مودريتش
والكوستاريكي كايلور نافاس.

حفل

تخريج حكام جدد
أقامت التعبئة الرياضية حفل تخريج دفعة
من الحكام اللبنانيني في قاعة االحتفاالت
في ملعب العهد ،بحضور رئيس لجنة
الحكام في االتحاد اللبناني لكرة القدم جورج
شاهني ،ومسؤول الوحدة املركزية جهاد
عطية ،ومسؤول التعبئة عن منطقة بيروت
محمد قطايا ،وأمني سر نادي العهد محمد
عاصي .وشارك في الدورة ُالخاصة التي
نظمتها التعبئة الرياضية ،وأطلق عليها دورة
الرضوان إلعداد حكام بكرة القدم 16 ،حكمًا،
واستمرت شهرًا بإشراف الحكم الدولي
حيدر قليط وعضو التعبئة علي زنيط.
وحاضر قليط طوال الدورة وأعطى دروسًا
نظرية وتطبيقية ،وقد نال ستة حكام درجات
عالية في التطبيق والتنفيذ.
وألقى قليط في الحفل ،تحدث فيها عن أهمية
الدورة ونتائجها اإليجابية ،وقال إن جميع
املشاركني عملوا بجدية عالية واستفادوا
من كل الدروس ،وتحدث شاهني عن أهمية
إقامة مثل هذه الدورات ،ورأى أنها تساعد
اللعبة وتغذيها ،وأنه يجب على الحكم أن
ً
يكون عادال ومتنبهًا ،حتى لو وقع في
ُ
بعض األخطاء التي ت َع ّد غير مقصودة.
ثم كانت كلمة لجهاد عطية الذي رأى أن
الرياضة تهذب النفوس ،وتنير الذاكرة وهي
ضرورية للتفاعل بني الناس ،وأن إقامة
مثل هذه الدورات هي واجب على التعبئة
الرياضية التي جمعت هذا العدد من الحكام،
ودأبت دائمًا على اإلسهام في تفعيل دور
الرياضيني على كل الصعد.
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الكرة اللبنانية

العب الساحل
علي غليوم
يحتفل مع
زميليه بالهدف
الثاني (عدنان
الحاج علي)

الساحل يواصل انتفاضته...
وإدارة النجمة بالتزكية
عـ ّـمــق فــريــق شـبــاب الـســاحــل مــن جــراح
ضيفه اإلخ ــاء األهـلــي عــالـيــه ،حــن فاز
عليه  0 - 2على ملعب العهد في افتتاح
األسبوع الحادي عشر واألخير ذهابًا
من الدوري اللبناني لكرة القدم .وتقدم
الـســاحــل مبكرًا فــي الدقيقة  12بهدف
ك ــري ـس ــت ريـ ـم ــي ب ـع ــد كـ ـ ــرة مـ ــن قــاســم

برصيد  22نقطة مــع ضيفه التضامن
صور الحادي عشر بثماني نقاط على
ملعب العهد عند الساعة  .14.15ويلعب
الراسينغ ،الثامن بـ  11نقطة ،مع ضيفه
الشباب الغازية العاشر بـ  10نقاط في
التوقيت عينه على ملعب برج حمود.
ويلعب النجمة املتصدر بـ  23نقطة مع
ضيفه النبي شيت السادس بـ  12نقطة
على ملعب صيدا عند الساعة .15.30
ويــدخــل النجمة إلــى امل ـبــاراة على وقع
اس ـت ـقــرار إداري سينسحب للسنوات
األربــع املقبلة ،مع إقفال بــاب الترشيح
الن ـت ـخــابــات الـهـيـئــة اإلداريـ ـ ــة ع ـلــى 11
مرشحًا ،هم محمد أمني الداعوق ،صالح
عسيران ،فؤاد سنو ،جهاد العرب ،سعد
ال ــدي ــن ع ـي ـتــانــي ،مـحـمــد ش ــاك ــر ،بشير
الحريري ،وليد تمساح ،سامي الوزان،
بالل الدنا وأسعد سبليني .وبذلك يفوز
املرشحون بالتزكية ،علمًا بأن وجهني
جديدين سيدخالن إلى الهيئة اإلدارية

دعت إدارة األنصار جمهورها
إلى مؤازرة الفريق والحضور بكثافة
في لقاء الصفاء غدًا
مناع أخطأ الحارس ربيع الكاخي في
التعامل معها .وانتظر العبو الساحل
حتى الدقيقة  94قبل أن يعززوا النتيجة
بهدف السوري علي غليوم.
ويستكمل األسبوع األخير ذهابًا اليوم
بثالث مباريات ،فيلعب العهد الثاني

أخبار رياضية

أبطال فوكيت يحصلون على
جوائزهم المادية

ّ
كرم ــت اللجن ــة األوملبي ــة اللبناني ــة أصح ــاب
امليدالي ــات م ــن أبط ــال وبطالت البعث ــة اللبنانية
إل ــى دورة األلعاب اآلس ــيوية الش ــاطئية الرابعة
الت ــي اس ــتضافتها جزيرة فوكي ــت التايالندية
لع ــام  ،2014الذي ــن كان ــوا ق ــد أح ــرزوا 8
ميدالي ــات (ذهبيت ــان –  3فضي ــات – 3
برونز ي ــات).
أقي ــم حف ــل التكري ــم ف ــي مق ــر اللجن ــة بمنطق ــة
بعب ــدا ،وحض ــره رئي ــس اللجن ــة ج ــان هم ــام
وأعض ــاء اللجن ــة التنفيذية إلى رؤس ــاء وأمناء
س ــر وأعضاء االتح ــادات التي أح ــرزت ألعابها
ه ــذه امليدالي ــات ،وأهال ــي وعائ ــات املحتف ــى
به ــم .وبلغ ــت قيم ــة الجوائ ــز  20ملي ــون لي ــرة
لبناني ــة ،وج ــاءت عل ــى النح ــو اآلت ــي :امليدالي ــة
الذهبي ــة :ناصي ــف إلياس (الجودو) س ــلفادور
ش ــيحا (التزل ــج املائ ــي) ول ــكل منهم ــا 4
مالي ــن لي ــرة .امليدالي ــة الفضية :كارن ش ـ ّـماس
(الج ــودو) وأح ــرزت ميداليتني ونالت  5ماليني
لي ــرة ،وروال خال ــد (املواي ت ــاي) ميدالية واحدة
ونال ــت مليون ــن وخمس ــمئة أل ــف لي ــرة.
امليدالي ــة البرونزي ــة :ناصيف إلي ــاس (الجودو)،
ريم ــا س ـ ّـواح وقاس ــم الخطي ــب (امل ــواي ت ــاي)،
ول ــكل منه ــم ملي ــون وخمس ــمئة أل ــف لي ــرة.
وألق ــى الالع ــب س ــلفادور ش ــيحا كلم ــة باس ــم
زمالئ ــه ،كش ــف فيه ــا أنه ــا امل ـ ّـرة األول ــى الت ــي
يش ــعر فيه ــاّ ه ــو وزم ــاؤه ب ــأن هن ــاك م ــن
ّ
يكرمه ــم ويق ــدر جهوده ــم ،ش ــاكرًا للجن ــة
األوملبي ــة اللبناني ــة اهتمامه ــا ومبادراته ــا
التكريمي ــة ،وهو ما يش ــجع الالعب ــن والالعبات
عل ــى ب ــذل املزي ــد م ــن العط ــاء واملزي ــد م ــن
امليدالي ــات.

درع ّ
التميز لطارق شرف

ك ـ ّـرم االتح ــاد الدول ــي للس ــباحة الخبي ــر
الرياض ــي اللبنان ــي الدكت ــور ط ــارق ش ــرف،
تقديـ ـرًا إلدارت ــه الناجح ــة للنس ــخة األول ــى م ــن
البرنام ــج التدريب ــي للش ــباب ال ــذي أقي ــم عل ــى
هام ــش بطول ــة العال ــم للح ــوض الضغي ــر (25
متـ ـر ًّا) ف ــي الدوح ــة.
وتس ــلم ش ــرف من ممثلي االتحاد الدولي درع
ّ
التمي ــز ،وه ــو أول تقدي ــر عل ــى ه ــذا املس ــتوى
ينال ــه لبنان ــي ،علم ــا ب ــأن  400مش ــارك م ــن
 133بلـ ـدًا تابع ــوا البرنام ــج ال ــذي أمت ــد عل ــى
ّ
وتضم ــن ورش عم ــل ومحاض ــرات
 5أي ــام،
تناول ــت مواضي ــع الغ ــذاء الرياض ــي ومكافح ــة
ً
املنش ــطات وتحضير برام ــج إعداد ،فضال عن
تدريب ــات ميداني ــة ف ــي الح ــوض.

ال ـج ــدي ــدة ،ه ـمــا ج ـهــاد ال ـع ــرب وبشير
الحريري.
وي ـغ ـيــب ع ــن ل ـق ــاء ال ـي ــوم امل ــدي ــر الـفـنــي
للنجمة ثيو بوكير ،املــوقــوف اتحاديًا
بـعــد مـحــاولـتــه عــرقـلــة أح ــد املشجعني
الذين دخلوا أرض امللعب خــال اللقاء
مع العهد .ورغم أن ما قام به بوكير غير
قانوني ،إذ ال يحق له االعتداء على أي
مشجع ،حتى لو دخل إلى أرض امللعب،
إال أن ما قام به جاء َّرد فعل على أفعال
مشينة قام بها بعض الجمهور ،وكاد
أن يأخذ املـبــاراة إلــى مكان خطير .لكن
م ــا ه ــو م ـع ـيــب ،م ــا ح ـصــل ف ــي تـمــريــن
النجمة قبل أي ــام ،حــن حضر املشجع
إل ــى مـلـعـ ُـب الـنـجـمــة ،حـيــث اع ـتــذر منه
بوكير وقـ ِّـدم قميص النادي للمشجع،
في وقت يجب أن يمنع فيه هذا املشجع
من دخول املالعب ،ولو كان من جمهور
ال ـن ـج ـمــة .ف ـمــا قـ ــام ب ــه املـ ـس ــؤول ــون في
ال ـن ــادي يـطــاولـهــم قـبــل أي ط ــرف آخ ــر،

ب ـل ـقــاء األن ـ ـصـ ــار ،ال ـث ــال ــث ب ـ ـ  22نـقـطــة،
وضيفه الـصـفــاء الـخــامــس ب ـ  15نقطة
على ملعب بيروت البلدي عند الساعة
 .15.30وتوجهت إدارة نــادي األنصار
خــال اجتماعها األسـبــوعــي بدعوتها
الجماهير األنصارية في كافة األراضي
اللبنانية إلى أوسع مشاركة ،والوقوف
خلف الفريق في املباراة« ،خصوصًا أن
ُ
املباراة ت َع ّد مهمة في مشوار املنافسة
على اللقب العتيد».

ألنه يشجع على األعمال املرفوضة في
مالعب كرة القدم.
وب ــالـ ـع ــودة إل ـ ــى م ـن ــاف ـس ــات األسـ ـب ــوع
ال ــ ،11فهو سيختتم غدًا األحــد بلقاءي
طرابلس ،الرابع بـ  19نقطة مع ضيفه
السالم زغرتا السابع بـ  12نقطة على
مـلـعــب طــراب ـلــس عـنــد ال ـســاعــة .14.15
ويغيب عــن الـســام الثنائي التشيكي
بتر تــراب واألرجنتيني لوكاس غاالن
ب ــداع ــي اإلي ـ ـقـ ــاف .وي ـخ ـت ـتــم األس ـب ــوع
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أفقيا

ّ
 -1إبن قيصر بالتبني انفرد بالحكم وأسس النظام األمبراطوري بعد انتصاره
ُ
في معركة أكسيوم وفي أيامه ولد املسيح –  -2أقدم كهف حضاري في العالم يعود
لحقبة ما قبل التاريخ في فرنسا – من أنبياء الله العرب في أرض مدين ورد ذكره
في القرآن –  -3سهاد وقلة النوم – حرف جزم – أملك أو معي –  -4عاصفة بحرية
– مشروب غازي – صوت الطفل اذا بكى –  -5ابتهاج وجذل وسرور شديد – وكالة
ّ
أنباء عربية –  -6كثير الظن بالناس – وحدة لقياس الطول –  -7دولة عربية – أذاع
ونشر الخبر –  -8إلهي – قسم من البحر في أندونيسيا بني جزر ملوك وتيمور –
ّ -9
يدون على الدفتر – غرفة الهاتف باألجنبية –  -10نهر لبناني

عموديًا

 -1فرقة من الجيش النظامي العثماني إشتهرت ّ
بقوتها وبطشها –  -2مدينة
بريطانية – لقب تركي –  -3ظلمة ّأول الليل – عاصمة جزيرة مالطا –  -4ضرب
العملة – قلب اإلنــاء على رأســه – لإلستدراك –  -5مدينة فرنسية تقع في جنوب
الـبــاد – بــذر األرض –  -6سئم وضـجــر – إســم مــوصــول – حــرف نـصــب –  -7ما
صغر من النبات اليابس تستعملها العصافير في بناء أعشاشها – إستخراج
املعاني األدبية من النصوص بفرط الذهن وقوة القريحة –  -8يمرض أو يشرب
تباعًا– مقياس يستعمل للمساحة – خبر عاجل –  -9اإلسم الفينيقي ملدينة صيدا
اللبنانية – سمني ومكتنز –  -10شهر هجري

أفقيا

شروط اللعبة

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

1

أحس – سانا – ّ -4
 -1غريس كيلي –  -2سفر برلك – آه – ّ -3
مد – جحا –  -5بر – ايبر – سل –  -6نأت
– ولوج –  -7جوبا – سنونو –  -8دبغ – جلست –  -9وي – اليارد –  -10نهم – طريفة
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مشاهير

حلول الشبكة السابقة
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ّ
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«سوني ليكس» والمشاهير ...يا فضيحتي!
ال تزال تداعيات
القرصنة التي
ّ
تعرضت لها
الشركة الشهيرة
ّ
مستمرة ،إذ
باتت تعاني من
مشاكل بالجملة،
وخصوصًا مع
المشاهير .ووصل
بعضهم إلى
حد اتهامها
بالعنصرية

نادين كنعان
ّ
بــات يمكن القول إن شركة «سوني
ب ـي ـك ـت ـشــرز إن ـت ــرت ــاي ـن ـم ـن ــت» وق ـعــت
فــي م ــأزق حقيقي أم ــام ال ــرأي العام
العاملي بعد حادثة اختراق بريدها
اإللكتروني قبل أكثر من أسبوعني.
الـ ـق ــراصـ ـن ــة ك ـش ـف ــوا وثـ ــائـ ــق ســريــة
وساهموا في تحميل أفــام جديدة
عـلــى اإلنـتــرنــت بينها  .Furyالـيــوم،
تعاني الشركة األميركية الشهيرة
في مجال إنتاج األعمال التلفزيونية
والسينمائية وتوزيعها من مشاكل
بالجملة ،وخـصــوصــا مــع مشاهير
طاولتهم التسريبات ،منهم الرئيس
األم ـي ــرك ــي ب ـ ــاراك أوب ــام ــا ،واملـمـثـلــة
ّ
أنـجـلـيـنــا ج ــول ــي ،عـلـمــا بـ ــأن بعض
ال ــوث ــائ ــق امل ـس ــرب ــة ت ـح ــوي ب ـيــانــات
سرية خاصة باملوظفني ،وتفاصيل
دعاوى قضائية.
خالل تبادلهما الرسائل اإللكترونية،
حــاولــت نــائـبــة رئـيــس مجلس إدارة
«سـ ــونـ ــي» آيـ ـم ــي ب ــاس ـك ــال وامل ـن ـتــج
ّ
التكهن بسخرية حول
سكوت رودين
هوية األفــام التي قد تــروق أوباما،
مستعرضني مجموعة من الشرائط
األم ـي ــرك ـي ــة ـ ـ ـ األف ــري ـق ـي ــة .الـتـكـهـنــات
جــاءت في سياق استفسار باسكال
من رودين عن السؤال الذي قد توجهه
ألوبــامــا قبيل حـضــورهــا فـطــورًا من
تنظيم مــديــر شــركــة «دري ــم ووركــس
أن ـي ـم ــاي ـش ــن» ج ـي ـف ــري كــاتــزي ـن ـبــرغ،
يـ ـحـ ـض ــره الـ ــرئـ ـيـ ــس األم ـ ـيـ ــركـ ــي فــي
تـشــريــن ال ـثــانــي (نــوف ـم ـبــر) املــاضــي.
الئحة التكهنات شملت أفــامــا مثل
« 12عامًا من العبودية» ،و«دجانغو

ّ
الطليق» ،و»رئيس الخدم» و»فكري
ّ
ك ــرج ــل» ،علمًا ب ــأن ه ــذه األفـ ــام هي
إما من توقيع مخرج أسود أو تضمّ
ممثلني أفريقيني أميركيني.
هـ ـ ــذا ال ـ ـك ـ ــام ،أثـ ـ ـ ــار ح ـف ـي ـظ ــة الـ ـ ــرأي
ال ـ ـ ـعـ ـ ــام ،وخـ ـص ــوص ــا عـ ـل ــى ت ــوي ـت ــر.
امل ـ ـغـ ــردون وصـ ـف ــوا هـ ــذه امل ــراس ــات
ب ـ ــ«ال ـ ـع ـ ـن ـ ـصـ ــريـ ــة» ،ف ـي ـم ــا ت ـس ــاء ل ــت
صحيفة الـ«إندبندنت» البريطانية
ع ــن ال ـت ـب ـعــات ال ـق ـضــائ ـيــة املـحـتـمـلــة
لهذه املسألة.
وكـ ــانـ ــت ب ــاسـ ـك ــال قـ ــد اعـ ـ ـت ـ ــذرت عــن
مـضـمــون الـتـســريـبــات ّأول مــن أمــس

ً ّ
فــي بـيــان رسـمــي ،معترفة أن ــه «غير
الئــق ويفتقر إلــى الحساسية .لكنه
ليس انعكاسًا دقيقًا لشخصيتي».
ب ــدوره ،اعـتــذر رودي ــن عــن كــامــه في

ُ
وصفت أنجلينا جولي
بالـ«مدللة وعديمة الموهبة»
تصريح ملوقع «ديــد الين ريبورتر».
هــذان االعـتــذاران لم يعجبا كثيرين،
أبــرزهــم املـخــرجــة األمـيــركـيــة شــونــدا
ّ
رايـ ـم ــز ال ـت ــي اع ـت ـب ــرت أن م ــا قــالـتــه

ّ
باسكال هــو «تنميق للواقع ألن ما
قيل عنصري بكل وضوح».
ُ
قبل ذلك ،كشفت مراسالت إلكترونية
أخـ ــرى ب ــن آي ـمــي بــاس ـكــال وسـكــوت
روديــن في شباط (فبراير) املاضي،
ّ
ت ـت ـع ــل ــق ب ــال ـن ـج ـم ــة الـ ـه ــولـ ـي ــوودي ــة
أنـ ـجـ ـلـ ـيـ ـن ــا ّ جـ ـ ــولـ ـ ــي .ي ـ ــؤك ـ ــد روديـ ـ ـ ــن
لباسكال أن ــه «غـيــر مستعد لتدمير
م ـس ـت ـق ـب ـلــه امل ـه ـن ــي ب ـس ـب ــب شـخــص
مــدلــل وعــديــم املــوهـبــة .ال رغـبــة لـ ّ
ـدي
ف ــي ال ـت ـع ــاون م ـع ـهــا ف ــي أي ف ـي ـلــم».
ّ
وبـ ــرأي وس ــائ ــل إع ــام أجـنـبـيــة ،ف ــإن
موقف جولي مما ُس ّرب بدا واضحًا
األربعاء املاضي ،يوم التقت باسكال.
حــاولــت األخـيــرة معانقة بطلة فيلم
«مــالـيـفـسـيـنــت» ال ـت ــي ب ــدت تـعــابـيــر
وجهها باردة (الصورة)ّ .
وعول أهل
الصحافة على ّ
األي ــام املقبلة ملعرفة
ت ـف ــاص ـي ــل الـ ـح ــدي ــث ال ـ ـ ــذي دار بــن
الثنائي.
كــذلــك ،كــان ملايكل فاسبندر نصيب
مــن الـتـســريـبــات .خ ــال الـحــديــث عن
هوية بطل الفيلم املرتقب عن حياة
مؤسس شركة «آبــل» الراحل ستيف
جـ ــوبـ ــز (كـ ـ ـ ــان ُيـ ـفـ ـت ــرض أن تـنـتـجــه
«سوني» قبل أن ينتقل املشروع إلى
«يــون ـف ـيــرســال») ،ق ــال املـنـتــج مايكل
ّ
دي لوكا في أحد اإليميالت إن املمثل
األملاني ـ اإليرلندي «يشعرك بالسوء
إذا ام ـت ـل ـكــت عـ ـضـ ـوًا ذك ــري ــا بـحـجــم
طبيعي».
ّ
ي ــذك ــر أن ـ ــه تـ ــم تـ ـ ـ ــداول أخ ـ ـبـ ــار تـفـيــد
ّ
ب ــأن «س ــون ــي» ل ـجــأت إل ــى القرصنة
السـتـعــادة امللفات املـســروقــة ،بعدما
قـ ّـدر خبراء خسائرها بـ  100مليون
دوالر أميركي.

حريات

ّ
مرصد مصري مستقل :صحافيون في سجون النظام
القاهرة ــ محمد الخولي
أول من أمــس ،اقتحمت قــوات األمن
املصري شقة محمد علي الصحافي
في جريدة «النهار» وموقع «مصر
اآلن» املـ ـ ـ ّ
ـؤيـ ـ ــد لـ ـجـ ـم ــاع ــة اإلخ ـ ـ ـ ــوان
املـ ـسـ ـلـ ـم ــن واملـ ـ ـن ـ ــاهـ ـ ـض ـ ــة ل ـل ـن ـظ ــام
الحالي .كانت تهمة علي نشر أخبار
ّ
تضر بمصلحة األمن القومي.
كاذبة
ه ـك ــذا ،اق ـت ـيــد ال ـص ـحــافــي إل ــى قسم
الشرطة ،بعد العبث في محتويات
شقته واالعـتــداء عليه ّ أمــام زوجته،
وتــرويــع طفلته .بــل إن ــه تــم القبض

ع ـل ــى زوجـ ـت ــه أيـ ـض ــا وأفـ ـ ـ ــرج عـنـهــا
ب ـعــد س ــاع ــات .ق ـض ـيــة م ـح ـمــد عـلــي
ل ـي ـســت ال ــوحـ ـي ــدة ،ب ــل ص ـ ــارت هــذه
ال ـحــادثــة أش ـبــه بــأس ـطــوانــة تـتـكــرر.
لـ ــم يـ ـن ــج الـ ـصـ ـح ــافـ ـي ــون مـ ــن بـطــش
السلطة حتى بعد «ثورة  25يناير».
ع ـلــى ال ـع ـكــس ،ازدادت االن ـت ـهــاكــات
ضــدهــم ســواء مــن السلطة ذاتـهــا أو
امل ـح ـت ـجــن ال ــذي ــن ت ـك ـ ّـرر اع ـت ــداؤه ــم
على الصحافيني امليدانيني .وأمس،
صـ ـ ــدر أيـ ـض ــا «ان ـ ـف ـ ــوغ ـ ــراف» تـحــت
ع ـ ـنـ ــوان «املـ ـمـ ـن ــوع ــون مـ ــن ال ـك ـتــابــة
ب ــأم ــر ال ـس ـ ّـج ــان» أع ـ ـ ّـده «صـحـفـيــون

ض ــد ال ـت ـعــذيــب» .امل ــرص ــد اإلعــامــي
الحقوقي املعني بتوثيق االنتهاكات
ضد الصحافيني في مصر ،جمع في
هذا االنفوغراف أسماء الصحافيني
امل ـح ـت ـج ــزي ــن فـ ــي سـ ـج ــون ال ـن ـظ ــام،
وأمـ ــاكـ ــن ال ـق ـب ــض ع ـل ـي ـهــم ،وف ـت ــرات
احـ ـتـ ـج ــازه ــم فـ ــي الـ ـسـ ـج ــون .وجـ ــاء
محمود عبد الـنـبــي ،مــراســل شبكة
«رصــد» اإلخبارية على رأس قائمة
الـصـحــافـيــن املـحـبــوســن مـنــذ 526
يــومــا ف ــي سـجــن «بـ ــرج ال ـع ــرب» في
محافظة االسكندرية .ولفت املرصد
ّ
إلــى أنــه تم القبض عليه في أحــداث
سيدي بشر .وأوردت شبكة «رصد»
في بيان لها عقب القبض على عبد

ّ
تقرير صدر أمس مفندًا
التعديات واالنتهاكات الحاصلة

ّ ُ
النبي أنــه قبض على مراسلها في
 2013/7/3بتهمة ح ـيــازة كــامـيــرا،
«ثم تم تلفيق تهمة القتل والشروع
في القتل لكل منهما .وهما تهمتان
ال أسـ ــاس لـهـمــا م ــن ال ـص ـحــة» وفـقــا
للبيان .في املرتبة الثانية من حيث
م ـ ــدة الـ ـحـ ـب ــس ،ج ـ ــاء اس ـ ــم م ـح ـمــود
عبد الشكور أبو ُزيد (شوكان) .هو
م ـص ـ ّـور مـسـتـقــل ق ـبــض عـلـيــه أثـنــاء
تغطيته أحداث فض اعتصام أنصار
جـمــاعــة اإلخـ ـ ــوان ف ــي م ـي ــدان راب ـعــة
العدوية في  14آب (أغسطس) .2013
وب ــذل ــك ي ـك ــون م ـح ـبــوســا م ـنــذ 484
يومًا في «سجن طــرة» في القاهرة.
وفــي املــرتـبــة الـثــالـثــة ،جــاء عبد الله
الفخراني العضو املؤسس في شبكة

«رصد» ،ومحمد العادلي املذيع في
قناة «أمجاد» التلفزيونية ،وسامح
ع ـبــد ال ـع ـل ـيــم امل ــدي ــر ال ـت ـن ـف ـيــذي في
شبكة «رصد» .كل هؤالء مسجونون
م ـنــذ  473ي ــوم ــا ف ــي «س ـج ــن ط ــرة».
واحتل املرتبة الرابعة أحمد جمال
زي ـ ــادة املـ ـص ــور ف ـ ُـي ش ـب ـكــة «ي ـق ــن»
اإلخـ ـب ــاري ــة الـ ـ ــذي قـ ـب ــض ع ـل ـيــه فــي
أحداث جامعة األزهر في  28كانون
األول (ديسمبر)  ،2013وبذلك يكون
ق ــد أم ـضــى ف ــي «س ـجــن أب ــي زعـبــل»
ّ 348ي ــوم ــا .ويـشـيــر «األن ـف ــوغ ــراف»
إلى أنه بعد يوم واحد على التاريخ
امل ــذك ــور ،تــم الـقـبــض عـلــى العاملني
فــي قـنــاة «الـجــزيــرة» اإلنكليزية في
القضية املعروفة إعالميًا ب ـ «خلية
امل ـ ـ ــاري ـ ـ ــوت» ،وه ـ ـ ــم :م ـح ـم ــد ف ـه ـمــي،
وب ــاه ــر م ـح ـم ــد ،وب ـي ـت ــر غــري ـس ـتــي.
ّ
وأشار املرصد إلى أن هؤالء أمضوا
 347يــومــا فــي «سـجــن ط ــرة» وبذلك
حـلــوا فــي املــرتـبــة الخامسة .أمــا في
السادسة ،فجاء أحمد ف ُــؤاد مراسل
مــوقــع «ك ــرم ــوز» الـ ــذي ق ـبــض عليه
أث ـنــاء تغطيته أح ــداث الـعـنــف التي
وقعت أثناء الذكرى الثالثة لـ «ثورة
 25ي ـنــايــر» ف ــي مـنـطـقــة امل ـن ـتــزة في
االس ـك ـن ــدري ــة .وي ـش ـيــر اإلن ـف ــوغ ــراف
ّ
إل ــى أن أح ـمــد مـحـجــوز ف ــي «سـجــن
الحضرة» في االسكندرية منذ 320
يــومــا .وج ــاء فــي ذي ــل الـقــائـمــة أيمن
صقر املحرر في موقع «املصريون»
املـحـتـجــز ف ــي «ق ـس ــم امل ـط ــري ــة» منذ
 13ي ــوم ــا ،وت ــم الـقـبــض عـلـيــه أثـنــاء
تـغـطـيـتــه ف ـعــال ـيــات ج ـم ـعــة ال ـهــويــة
«الـثــورة اإلســامـيــة» فــي  28تشرين
الثاني (نوفمبر) املاضي.
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ثقافة وناس

جائزة ّ
إنه أصغر الفائزين الذي ينال الجائزة التي أطلقتها الجامعة األميركية في القاهرة تكريمًا لعميد
الرواية العربية .حاز الروائي الشاب هذا التتويج أول من أمس عن عمله «شوق الدرويش» الذي يقارب
قصة ّ
حب على خلفية الثورة المهدية في القرن التاسع عاشر

حمور زيادة أول سوداني في «نادي نجيب محفوظ»
القاهرة ــ سيد محمود
أص ـب ــح ح ـم ــور زيـ ـ ــادة ( 37س ـنــة)
أول كــاتــب ســودانــي يحصل على
«جـ ــائـ ــزة ن ـج ـيــب م ـح ـف ــوظ» ال ـتــي
ت ـم ـن ـح ـه ــا الـ ـج ــامـ ـع ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة
فـ ــي الـ ـق ــاه ــرة س ـن ــوي ــا فـ ــي ذكـ ــرى
والدة «ع ـم ـيــد ال ــرواي ــة ّ ال ـعــرب ـيــة»
( 1911ـ ـ ـ  .)2006تـ ـس ــل ــم ح ـم ــور
زي ــادة الـجــائــزة أول مــن أمــس عن
روايـ ـت ــه «شـ ــوق ال ــدروي ــش» الـتــي
نشرتها «دار الـعـ ّـن» فــي القاهرة
هــذا الـعــام ،علمًا أنــه أيضًا أصغر
الفائزين بالجائزة منذ انطالقها
عـ ــام  .1996ون ـ ــال ال ـف ــائ ــز جــائــزة
ق ــدره ــا ألـ ــف دوالر ،م ــع م ـيــدال ـيــة
تـح ـمــل صـ ــورة م ـح ـفــوظ ،ع ـلــى أن
تـتــرجــم ال ــرواي ــة ال ـفــائــزة م ــن قبل
دار نـشــر الـجــامـعــة األمـيــركـيــة في
ّ
الـقــاهــرة .ومــن املــؤكــد أن الجائزة
س ـت ـغ ـي ــر ح ـ ـيـ ــاة ك ــاتـ ـبـ ـه ــا الـ ـش ــاب
املـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروف جـ ـ ـي ـ ــدًا فـ ـ ــي األوس ـ ـ ـ ــاط
األدب ـيــة امل ـصــريــة ،إذ واص ــل نشر
أعـ ـم ــال ــه االبـ ــداع ـ ـيـ ــة فـ ــي ال ـق ــاه ــرة
بــان ـت ـظــام ف ــي ال ـس ـن ــوات الـخـمــس
األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ،بـ ـ ـ ــدءًا م ـ ــن م ـج ـم ــوع ـت ــه
الـقـصـصـيــة «س ـي ــرة أم درمــان ـيــة»
عـ ــام  .2008ل ـك ــن ارتـ ـب ــاط ــه ب ــدور
م ـصــريــة طـلـيـعـيــة م ـثــل «م ـيــريــت»
ال ـت ــي ن ـش ــرت ب ــاك ــورت ــه ال ــروائ ـي ــة
«الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــون ـ ـ ــغ» ( 2010ـ األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار
ً
 )2011/3/18ج ـع ـل ــه فـ ــاعـ ــا فــي
ال ــوس ــط األدب ـ ــي املـ ـص ــري .وت ـك ـ ّـرر
االه ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــام بـ ــأع ـ ـمـ ــالـ ــه م ـ ـ ــع ن ـش ــر
م ـج ـم ــوع ـت ــه ال ـق ـص ـص ـي ــة «الـ ـن ــوم
ع ـ ـنـ ــد ق ـ ــدم ـ ــي ال ـ ـج ـ ـبـ ــل» (مـ ـي ــري ــت
ً
 )2014وصوال إلى روايته الفائزة
الـتــي نــالــت اهـتـمــامــا نـقــديــا الفـتــا،
وس ـت ـح ـ ّـول اس ــم ح ـم ــور إل ــى أحــد
طــائــع األدب الـســودانــي الجديد،
ورب ـمــا تـجـعـلــه كــاتـبــا مـكــرســا في
بـ ـ ــاده الـ ـت ــي خ ـ ــرج م ـن ـه ــا بـسـبــب

م ـقــاالتــه فــي صـحـيـفــة «األخ ـب ــار»
السودانية.
ووف ـ ـ ـقـ ـ ــا ل ـص ـف ـح ـت ــه ع ـ ـلـ ــى «ويـ ـ ــب
كـيـبــديــا» ،فقد تـعـ ّـرض النـتـقــادات
من التيارات املحافظة واإلسالمية
في السودان بعدما نشر قصة عن
االع ـت ــداء الـجـنـســي عـلــى األط ـفــال،
وات ـه ــم ب ـ ـ «خ ــدش ال ـح ـيــاء ال ـع ــام».
وب ـ ـعـ ــد ال ـت ـح ـق ـي ــق م ـ ـعـ ــه ،ت ـع ــرض
مـ ـن ــزل ــه ل ــاقـ ـتـ ـح ــام وأح ـ ـ ـ ـ ــرق فــي
تـشــريــن ال ـثــانــي (نــوف ـم ـبــر) 2009
فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها
عما حدث بشكل رسمي.
خالل كلمته القصيرة في احتفال
ّ
تسلم الجائزة أول من أمس ،أظهر
حمور زيــادة احترامًا بالغًا لرمز
األدب ال ـســودانــي الـطـيــب صــالــح،
أكـثــر كـتــاب ال ـس ــودان ش ـهــرة .كما
رب ـ ــط مـ ـش ــروع ــه ال ـ ــروائ ـ ــي بـعـمــل
ي ــوس ــف ادري ـ ـ ـ ــس وجـ ـه ــد نـجـيــب
ّ
محفوظ .وقــال إن روايته الفائزة
«ح ــاول ــت أن ت ـقــدم ح ـكــايــات بــاد
ال ــرج ــال ذوي ال ــوج ــوه املـحـتــرقــة.
حكاياتهم ومعاناتهم وأحالمهم
وهــزائـمـهــم وأســاطـيــرهــم ،وسعت
إلى كسر حواجز الوحدة .أن تقدم
شيئًا من الونس لقارئها ،وتلقي
ب ــوج ــدان ـن ــا الـ ـس ــودان ــي املـخـضــب

بــاألســاط ـيــر م ــع وجـ ــدان الـجـمــاعــة
اإلن ـ ـ ـسـ ـ ــان ـ ـ ـيـ ـ ــة» .وتـ ـشـ ـكـ ـل ــت ل ـج ـن ــة
التحكيم مــن تحية عـبــد الـنــاصــر،
رشـ ـ ـي ـ ــد ال ـ ـع ـ ـنـ ــانـ ــي ،ش ـ ـيـ ــريـ ــن أبـ ــو
النجا ،منى طلبة ،املترجم همفري
ديفيز .وأوردت اللجنة في بيانها
ّ
أن «رواي ـ ـ ـ ـ ــة «شـ ـ ـ ــوق الـ ـ ــدرويـ ـ ــش»
ت ـت ــأل ــق ف ــي س ــرده ــا ل ـع ــال ــم ال ـحــب
واالس ـت ـب ــداد وال ـع ـبــوديــة وال ـثــورة
املهدية» في نهايات القرن التاسع
عشر فــي ال ـســودان .ووفـقــا للجنة،
ّ
ف ــإن الــروايــة «ت ـصـ ّـور الــدمــار الــذي
سـبـبـتــه االن ـت ـفــاضــة امل ـهــديــة وهــي
حـ ــركـ ـ ّـة ديـ ـنـ ـي ــة مـ ـتـ ـط ــرف ــة ع ـن ـي ـفــة.
وتـ ـم ــث ــل ال ـ ــرواي ـ ــة ت ـج ـس ـي ـدًا قــويــا
للمشهد الحالي في املنطقة حيث
تـ ـع ـ ّـم الـ ـف ــوض ــى ن ـت ـي ـجــة ال ـت ـط ــرف
الديني».
ورغم اشتغالها على حدث تاريخي
ي ـخـ ّـص انـ ــدالع ال ـث ــورة امل ـهــديــة ّفي
السودان نهاية القرن الـ  ،19إال أنها
تظهر صراعات هويات عــدة قاتلة
وت ـش ـك ـل ـهــا ع ـلــى خـلـفـيــة تــاريـخـيــة
مـعـقــدة بسبب طبيعة الـصــراعــات
اإلقليمية والدولية ،لكنها تنشغل
ب ـق ـص ــة ح ـ ــب ب ـ ــن الـ ـعـ ـب ــد ب ـخ ـي ــت،
وثـ ـي ــودورا ذات األص ــل الـيــونــانــي،
وتمثل قصة الحب املحرك الرئيس
للسرد داخل الرواية.
وقـبــل حـمــور زيـ ــادة ،ن ــال الـجــائــزة
ّ
كـ ـ ــتـ ـ ــاب يـ ـمـ ـثـ ـل ــون مـ ـعـ ـظ ــم الـ ـ ـ ــدول
الـ ـع ــربـ ـي ــة م ـن ـه ــم ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــان
م ــري ــد ال ـبــرغــوثــي وس ـح ــر خـلـيـفــة،
واللبنانية هدى بركات ،واملغربي
بـ ـنـ ـس ــال ــم حـ ـمـ ـي ــش ،والـ ـج ــزائ ــري ــة
أح ـ ـ ــام م ـس ـت ـغ ــان ـم ــي ،وال ـع ــراق ـي ــة
عالية مـمــدوح ،واملـصــريــون إدوار
الـ ـخ ــراط ،وإب ــراه ـي ــم ع ـبــد املـجـيــد،
ويــوســف أبــو ري ــة ،وأمـيـنــة زي ــدان،
ومـ ـي ــرال الـ ـطـ ـح ــاوي ،وال ـس ــوري ــان
خليل صويلح وخالد خليفة الذي
نالها العام املاضي.

ّ
تعرض النتقادات
من التيارات المحافظة
واإلسالمية في
السودان

«الدرويش» ممسك بتقنياته السردية
القاهرة ـــ محب جميل
أصــدر حمور زي ــادة العديد مــن األعمال
األدبية املميزة منها “سيرة أم درمانية”
(م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة ق ـص ـص ـي ــة عـ ـ ـ ــام )2008
و”الـكــونــغ” (رواي ــة عــام  )2010و”الـنــوم
عند قدمي الجبل” (مجموعة قصصية
عام  .)2014لكن روايته “شوق الدرويش”
ّ
املتوجة بـ «جائزة نجيب محفوظ» تتناول
ب ـل ـغــة س ـل ـس ـلــة ت ـل ــك ال ـح ـق ـبــة م ــن ت ــاري ــخ
ال ـســودان حيث قـيــام الــدولــة املـهــديــة التي
أسـسـهــا مـحـمــد أح ـمــد امل ـه ــدي (-1844
 .)1885إنـهــا أكـثــر ال ـف ـتــرات تــدويـنــا في
تــاريــخ ال ـس ــودان ،لكنها تشهد تناقضًا
واضـحــا بــن فظاعاتها والـبـطــوالت التي
قامت خاللها.
ّ
النص هنا مفتوح على املستويات كافة،
والخطاب يفتح األفق على مصراعيه نحو

حياة هــؤالء السجناء الــذيــن دفـعــوا ثمن
حريتهم ،فال يوجد ثمن أغلى من الحرية.
تتناول الرواية حكاية منديل بخيت الذي
يـخــرج مــن محبسه ،وبحثه ال ــدؤوب عن
كل من تسبب في حبسه ،وقتل حبيبته
الـيــونــانـيــة املـهــاجــرة ث ـي ــودورا .شخصية
األن ـث ــى هـنــا ش ــدي ــدة ُ ال ـث ــراء والـخـصــوبــة،
إنها تلك الفتاة التي أجبرت على الختان،
والـ ــزواج مــن سيدها رغـمــا عنها ،لكنها
ت ـقــرر أال تـنـصــاع ألوامـ ـ ــره أو تـعــاشــره.
لـغــة ال ــرواي ــة بـصــريــة ومـكـثـفــة بــامـتـيــاز؛
يستخدم خــالـهــا تقنية «ال ـفــاش بــاك»
الستحضار بعض صــور املــاضــي .لكن
مع مــرور الوقت ،تكتشف ّأن تلك الحياة
ما هي إال انعكاس لواقع مرير يسيطر
ع ـلــى ج ـغــراف ـيــا امل ـن ـط ـقــة ك ـك ــل .م ــن هنا
يصبح االنـتـقــام حلقة متصلة ال ُيمكن
االف ــات مـنـهــا ،وخـصــوصــا ال ـع ــداء نحو

الــرجــل األب ـيــض األوروب ـ ــي ال ــذي يـحــاول
طــول الــوقــت اسـتـغــال اآلخــريــن جسديًا
ومعنويًا مولدًا الكراهية والثأر.
ال ــروائـ ـي ــة امل ـص ــري ــة سـ ـل ــوى ب ـك ــر أك ــدت
أن شـ ــوق الـ ــدرويـ ــش ع ـمــل ك ـب ـيــر ومـهــم
وستكون عالمة ب ــارزة فــي تــاريــخ األدب
السوداني .وتابعت صاحبة “البشموري”
ّأن الرواية اعتمدت على مساحات واسعة
مــن الــوثــائــق ،بــاإلضــافــة إل ــى مرجعيات
دي ـن ـيــة (إس ــام ـي ــة ومـسـيـحـيــة وأح ـيــانــا
يـ ـه ــودي ــة) ،وك ــذل ــك ع ـم ــدت إلـ ــى تضفير
األشـعــار الشعبية والعربية الكالسيكية
في النص ،لكن املبهر فيها هو الطرائق
التعبيرية وطرائق السرد التي استخدمها
حمور زيــادة ،إذ بــدا كأنه كاتب مكرس،
ممسك بتقنياته السردية بامتياز.
حمور يــرى أن الكاتب ال يجب أن يدافع
ع ــن رواي ـت ــه أو يـشــرحـهــا ل ـل ـقــارئ ألنـهــا

مـهـمــة األخ ـي ــر األول ـ ـ ــى ،وال يـعـتـقــد بــأنــه
مؤهل للحديث عن األدب العربي أو الرواية
العربية في عمومها ملجرد أنه منح جائزة
ألنه كتب رواية جيدة ،كما أنه ال يستطيع
أن يدعي أنه جاء بجديد في الرواية.
وبـ ـعـ ـيـ ـدًا مـ ــن ال ـق ـي ـم ــة املـ ــاديـ ــة ل ـل ـج ــائ ــزة،
ُ
فإنها تشمل ترجمة العمل املختار إلى
اللغة اإلنكليزية ضمن مـنـشــورات الــدار
الخاصة بالجامعة األميركية في القاهرة.
علمًا ّأن حمور زيــادة ولد عام  1977في
أم درم ــان فــي ال ـســودان ،ودرس تقنيات
املعلومات وعلوم الكمبيوتر وتخرج عام
 ،2002ثم عمل باحثًا في مجال املجتمع
املدني وحقوق اإلنسان ،ثم في الصحافة
السودانية ،إذ تولى مهمة إص ــدار امللف
الثقافي لصحيفة «األخـبــار» السودانية.
قبل أن ينتقل إلــى الـقــاهــرة فــي تشرين
الثاني (نوفمبر) عام .2009
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كثارسيس

ّ
ّ
مع زينة دكاش ...العمال األجانب يروون جحيمهم
محمد همدر
ّ
تخرج زينة دكاش من سجن لتدخل
إلـ ـ ــى آخ ـ ـ ــر .الـ ـسـ ـج ــن الـ ـج ــدي ــد الـ ــذي
ت ـخ ـت ـب ــره مـ ـن ــذ ف ـ ـتـ ــرة لـ ـي ــس سـجـنــا
تثبت التهم أو األحكام
تقليديًا ،ولم ّ
ع ـلــى ن ــزالئ ــه .إنـ ــه س ـجــن اخ ـت ـيــاري،
ي ـ ـق ـ ـصـ ــده ّ
رواده بـ ـسـ ـب ــب ال ـض ـي ــق
االقـ ـتـ ـص ــادي ،ي ـت ــرك ــون ب ــاده ــم في
أفريقيا وآسيا ويتجهون الى لبنان
وال ـ ـ ـ ــدول الـ ـع ــربـ ـي ــة ،ل ـي ـص ـب ـح ــوا فــي
ّ
السيد واملدام.
خدمة
ش ـغــل م ــوض ــوع ال ـع ـمــالــة األجـنـبـيــة
ف ـ ـ ــي لـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــان اإلعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام والـ ـ ـثـ ـ ـق ـ ــاف ـ ــة،
وت ـ ـمـ ــت مـ ـق ــاربـ ـت ــه م ـ ــن زواي ـ ـ ـ ــا ع ـ ــدة؛
م ــن الـع ـن ـصــريــة وال ـع ـنــف والـفــوقـيــة
ّ
والعبودية والقوانني .ستبرز دكاش
هذه الجوانب من خالل مواجهة بني
ّ
العمال والجمهور على الخشبة في
عمل أخرجته أخيرًا بعنوان «شبيك
ل ـب ـي ــك »...ن ـشــاهــده عـنــد الـثــامـنــة من
مـ ـس ــاء ال ـ ـيـ ــوم وال ـ ـغـ ــد فـ ــي AltCity
(الحمرا ـ بيروت).
فـ ــي ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات املـ ــاض ـ ـيـ ــة ،اخ ـت ـب ــرت
دك ـ ـ ـ ـ ــاش ه ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـن ـ ــوع م ـ ــن امل ـ ـسـ ــرح
ال ـت ـفــاع ـلــي أو ال ـع ــاج ب ــال ــدرام ــا في
سـجــن روم ـيــة مــن خ ــال ع ــرض «12
لبناني غاضب» ( ،)2009وفي سجن
بعبدا للنساء (مسرحية «شـهــرزاد
ب ـب ـع ـب ــدا»  ،2012وف ـي ـل ــم «ي ــوم ـي ــات
ش ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــرزاد»  ،)2013ومـ ـ ـ ـ ــع نـ ـ ــزالء
ّ
العقلية
«مستشفى الفنار لألمراض
والـنـفـسـيــة وال ـع ـص ـبـ ّـيــة» ف ــي عــرض
«من كل عقلي »...العام املاضي.
عـ ــامـ ــات مـ ــن إثـ ـي ــوبـ ـي ــا ،وب ــورك ـي ـن ــا
فـ ــاسـ ــو ،والـ ـسـ ـنـ ـغ ــال ،والـ ـك ــامـ ـي ــرون
وسيريالنكا مع ّ
عمال من السودان،
يعيدون بناء أجزاء من قصصهم في
الـبـلــد ال ــذي هــاجــروا إل ـيــه ،مــع كفيل
ووس ـي ــط يـحـضــرهــم بـمــوجــب نـظــام
كفالة يفترض به أن يكون املرجع في
العالقة بني العامل األجنبي وكفيله
ال ـل ـب ـن ــان ــي .م ــن ج ـه ــة ث ــان ـي ــة ،يـظـهــر
العرض وجهة نظر الطرف اآلخر ،أي
الكفيل الذي سيتعايش مع شخص
أج ـن ـبــي ال ي ـت ـقــن ل ـغ ـتــه وال ثـقــافـتــه،
ّ
خصوصيته وبعضًا
حيث سيفقد
مــن مساحته لـصــالــح الـعــامــل املقيم
معه في منزله .ظروف الطرفني تؤثر

س ـل ـبــا ع ـل ــى عــاق ـت ـه ـمــا ويـ ـح ــدث مــا
يحدث مــن ٍّ
تعد واضـطـهــاد ،ويخرج
ال ـك ـف ـيــل م ـن ـت ـص ـرًا بـطـبـيـعــة ال ـح ــال،
مع غياب أي قانون لحماية ّ
العمال
األجانب وبوجود ّ
تحيز ضد هؤالء
لصالح ابن البلد.
بعض املشاركني سيخبرون قصصًا
عـ ـ ــن طـ ـف ــولـ ـتـ ـه ــم ومـ ـ ـش ـ ــاه ـ ــد أخـ ـ ــرى
سـنـسـتـمــع إل ـي ـهــا ف ــي ال ـع ــرض ال ــذي
أن ـت ـج ــه «املـ ــركـ ــز ال ـل ـب ـن ــان ــي ل ـل ـعــاج
ب ــال ــدرام ــا» (ك ـثــارس ـيــس) ،بــدعــم من
السفارة النروجية في لبنان .لوحات
ف ــول ـك ـل ــوري ــة وم ــوس ـي ـق ـي ــة ي ـقــدم ـهــا
املمثلون ،يـعـ ّـرفــون مــن خاللها على
ث ـق ــاف ــات ـه ــم وت ـق ــال ـي ــده ــم وم ـعــامل ـهــم
ال ـس ـيــاح ـيــةّ .
ربـ ـم ــا ه ــم ب ـحــاجــة إلــى
الـتــذكـيــر دائ ـم ــا ،كــي ال يـفــوتـنــا ذلــك،
ّ
بـ ــأن لـهــم ح ـض ــارة وتــاري ـخــا وب ــادًا
واس ـع ــة ج ـم ـي ـلــة ،دف ـع ـت ـهــم ال ـظ ـ ّـروف
امل ــالـ ـي ــة إلـ ـ ــى الـ ـهـ ـج ــرة مـ ـنـ ـه ــا .إنـ ـه ــا
ال ـظــروف نفسها الـتــي دفـعــت بــآالف
اللبنانيني للهجرة بحثًا عــن فرص
ع ـمــل ف ــي الـ ـخ ــارج .ف ــي حــديـثـهــا مع
«األخـ ـ ـب ـ ــار» ،ت ـق ــول امل ـش ــارك ــة اآلت ـيــة
ّ
من إثيوبيا الردي إن قوانني العمل
الـتــي تحكم عــاقــة الـعــامــل اللبناني
ّ
برب عمل خارج لبنان ،أفضل بكثير
مــن ال ـقــوانــن امل ــوج ــودة ه ـنــا .تــؤدي
الردي فـ ــي «ش ـب ـي ــك ل ـ ـب ـ ـيـ ــك »...دور
الـسـ ّـيــدة املـتـكـ ّـبــرة املتعالية األنــانـيــة
ّ
الـتــي ال تـفــكــر إال بنفسها وال تهتم
بــال ـعــام ـلــة امل ـق ـي ـمــة ف ــي م ـنــزل ـهــا وال
بمعاناتها .الردي مقيمة في لبنان
م ـن ــذ ع ـش ــر س ـ ـنـ ــوات ،ج ــاء ت ــه ف ــي الـ ـ
 16م ــن ع ـم ــره ــا ،ولـ ــم ي ـخ ـبــرهــا أحــد
ّ
مــا ال ــذي يجب عليها فعله هـنــا .كل
مـ ــا ق ـي ــل ل ـه ــا «س ـت ـس ــاف ــري ــن لـلـعـمــل
ف ــي لـبـنــان وم ـســاعــدة عــائ ـل ـتــك» .في
ّ
تحب الغناء والرقص
املدرسة ،كانت
ّ
والتمثيل ،لكن لم يتسن لها ممارسة
ه ــذه ال ـهــوايــات فــي بـلــدهــا ،ول ــم تكد
تكمل سنوات املراهقة حتى وجدت
نفسها عاملة تنظيف فــي منزل في
لبنان.
بدأت زينة دكاش العمل على العرض
مـ ـن ــذ ت ـس ـع ــة أشـ ـ ـه ـ ــر ،ولـ ـ ــم تـسـتـطــع
االجـتـمــاع بــأعـضــاء الـفــرقــة الـ ـ  24إال
في اآلحاد لساعتني فقط.
«ال تستطيع إنـجــاز مسرحية خالل

ساعتني كل يوم أحد» ،تخبر زينة عن
املصاعب التي واجهتها خالل إنجاز
ال ـع ــرض .سـتـضـطــر م ــرة أخـ ــرى كما
فعلت في السجون ،إلى معايشة واقع
املمثلني ،ففي حال العاملة األجنبية

ّ ً
اال ّ
يقصون
يقدم العرض عم
علينا حكاية حرمانهم من
أبسط حقوقهم

«ال تـسـتـطـيــع امل ـ ــدام االس ـت ـغ ـنــاء عن
وجودها في املنزل» ،بينما يستطيع
ً
ّ
مساء خالل
التفرغ ساعتني
بعضهم
األسبوع ،وآخرون في يوم آخر خالل
ال ـن ـه ــار .ال ـص ـعــوبــة ال ـت ــي واجـهـتـهــا
لالجتماع بهم تقع في صلب العرض
الـ ـ ــذي ي ـم ـيــط ال ـل ـث ــام ع ــن حــرمــان ـهــم
مــن حـيــاتـهــم الطبيعية وم ــن أبسط
ّ
كالحرية.
حقوقهم
ِّ
ال تـ ـلـ ـج ــأ دك ـ ـ ـ ــاش مـ ــؤس ـ ـسـ ــة م ــرك ــز
«كثارسيس» إلــى املـســرح التفاعلي
لــإضــاءة على املشاكل االجتماعية

واإلنـ ـ ـس ـ ــانـ ـ ـ ّي ـ ــة ف ـ ـح ـ ـسـ ــب ،بـ ـ ــل أي ـض ــا
إليمانها بأنه قادر على تغيير بعض
وجـ ـه ــات ال ـن ـظ ــر أو ح ـت ــى ال ـق ــوان ــن
املـجـحـفــة بـحــق ال ـف ـئــات املـضـطـهــدة.
هذا املوضوع سيكون محل مناقشة
مع ّ
منسق جمعيةMigrant Workers
 Task Forceعمر حرفوش ،في حلقة
تلي العرض.
«شـ ّـبـيــك لـ ّـبـيــك» لزينة دك ــاش20:00 :
مساء اليوم والغد ـ ـ ( AltCityالحمرا
ـ بيروت) .لالستعالم162573/03 :

فنون مشهدية

«السقيفة» على الخشبة تجربة جريئة تخاطب الراهن العربي
تونس  -محمد أمين بن هالل
«وا م ـح ـ ّـم ــداه» ،ذل ــك ه ــو الـلـفــظ ال ــذي
َّ
م ــث ــل شـ ـ ــرارة مل ــا س ـيــأتــي بـ ـع ــده .ذلــك
الـ ـق ــادح لـفـتـنــة كـ ــادت أن ت ـف ـ ّـت عضد
ّ
الفتية حينها ،جاء
اإلسالمية
الدولة ّ
صيحة شقت سكون «املسرح البلدي»
ف ــي تــونــس ال ـعــاص ـمــة ح ـيــث عــرضــت
مسرحية «السقيفة» ( 70د) أول من
أمس .أخرج حافظ خليفة العرض عن
نــص لبوكثير دوم ــة ،عــائـدًا إلــى هذه
ال ـحــادثــة الـتــاريـخـيــة فــي قـ ــراءة فنية
ف ــري ــدة .قــد ال يــاحــظ الـجـمـهــور فرقًا
بني ما يجري على خشبة املسرح وما
ي ــدور فــي أروق ــة السياسة فــي العالم
الـعــربــي .الـحــاكــم الـعــربــي ال ُيقيله إال
املـ ــوت ،فـيـمــا ي ـت ـصــارع خ ـل ـفــاؤه على
ك ــرس ـ ّـي ــه إن لـ ــم ي ـت ــم االن ـ ـقـ ــاب عـلـيــه
ّ
عقلية الحكم مــدى الحياة
وهــو حـ ّـي.
ت ـق ــاب ـل ـه ــا ع ـق ـل ـي ــة االن ـ ـق ـ ـضـ ــاض عـلــى
الحكم متى سنحت الفرصة في ذلك،
ّ
«جملكيات»
فتجعل البلدان العربية
(جمهوريات في الظاهر َ
وملكيات في

الواقع) يرزح «مواطنوها» تحت ْ
نير
َ
الظلم والغلبة التي يجيدها رؤساء
ه ــذه الـ ــدول وم ـلــوك ـهــا .ه ـكــذا يـقــارب
خـلـيـفــة ال ــواق ــع ال ـعــربــي ف ــي ال ـعــرض
ال ـ ــذي ان ـط ـلــق بـتـجـمــع «ال ـص ـحــابــة»
حــول ضــوء منبعث مــن كـ ّـوة سرعان
مـ ـ ـ ــا ي ـ ـخ ـ ـت ـ ـفـ ــي ،لـ ـتـ ـتـ ـشـ ـك ــل حـ ـلـ ـق ــات
سـلـسـلــة درامـ ـي ــة م ــن الـ ـص ــراع حــول
الـسـلـطــة آنـ ــذاك .ص ــراع بــن األنـصــار
واملهاجرين ،أي بني من يرى الخالفة
في سعد بن عبادة ،وبني من يراها في
ّ
أبي بكر الصديق ،ولكل منهما شيعة
تنصره وعترة تدعمه .سعد مدعوم
من الحباب بن املنذر الذي ال يتوانى
عن االستغاثة باألنصار كلما أحس
بــالـكـفــة تميل لغير صــالـحـهــم ،فيما
يـقــف عـمــر بــن الـخـطــاب وأب ــو عبيدة
بــن ال ـجــراح وراء أب ــي بـكــر الـصــديــق،
ويــريــانــه وم ــن ورائـهـمــا قــريــش أحــق
ب ــال ـخ ــاف ــة وأجـ ـ ـ ــدر بـ ـه ــا .وب ـ ــن ه ــذا
وذاك ،يبرز أبو سفيان ،داهية قريش،
مستحثًا علي بن أبي طالب ألن يدلي
بدلوه ويرمي سهمًا مع ّ
الرامني ،فهو

األق ـ ــرب إل ــى ال ـن ـبــي م ـح ـمــد ،اب ــن عمه
وزوج ابنته وأبــو حفيديه ،لكن ّ
عليًا
ّ
يـتـمــنــع وي ـن ــأى بـنـفـســه ع ــن أن يـكــون
وقودًا لحرب إذا استعرت ،قد ال يمكن
إخمادها.
يـ ـ ـ ـج ـ ـ ــادل عـ ـ ـم ـ ــر ب ـ ـ ــن ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـطـ ـ ــاب ب ـ ــأن
املهاجرين «هــم أول مــن عبد الـلــه في
األرض وآمــن بالرسول ،وهم أولياؤه
وعـشـيــرتــه وأح ــق ال ـن ــاس ب ـهــذا األم ــر

يستعيد العرض حادثة
«السقيفة» عام  632هجري
من بعده وال ينازعهم ذلك إال ظالم».
ويضيف أبــو بكر الـصــديــق مخاطبًا
األنصار« :منا األمراء ومنكم الوزراء»
لـيــرد الـحـبــاب بــن امل ـنــذر مــزمـجـرًا «يــا
معشر األن ـصــار أمـلـكــوا عـلــى أيديكم
وال تـسـمـعــوا مـقــالــة ه ــذا وأص ـحــابــه،
فيذهبوا بنصيبكم من هذا األمر ،فإن
أبــوا عليكم مــا سألتموهم فأجلوهم
عــن ه ــذه ال ـبــاد ،وتــولــوا عليهم هــذه

األم ــور فأنتم والـلــه أح ــق» .وبــن هذا
وذاك ،ينتصب البشير بن سعد حكمًا
َ
الجمع ْي لينحاز إلى املهاجرين،
بني
فتميل الكفة لصالحهم ،فيما يواصل
أب ــو سـفـيــان مــن دون كـلــل مـحــاوالتــه
إلقناع علي بدخول مضمار الخالفة،
فـيـنـهــره األخ ـي ــر وي ــذك ــره ب ــأي ــام كــان
ً
فيها أبــا سفيان سيفًا مـسـلــوال على
ً
املسلمني قــائــا« :يكفيك مــا جرعتنا
عــذابــا ودم ــا ،يــا سيد قــريــش ،يــا زوج
هند آكلة أكباد الرجال».
ّ
لكن أبا سفيان يبرز في آخر املسرحية
ممسكًا بخيوط اللعبة ،حيث توضع
عشرة سيوف على الخشبة ويخرج
عمر وأبو بكر وعلي وسعد والبشير
والحباب بن منذر ،ليمشي كل واحد
مـنـهــم بـضــع خ ـطــوات قـبــل أن يسقط
ميتًا ليبقى أب ــو سـفـيــان وح ــده على
الـ ــركـ ــح راف ـ ـعـ ــا ي ــدي ــه ع ــال ـي ــا شــام ـخــا
بالنصر ،عاكسًا صورة الداهية الذي
ال يبرز كثيرًا في الصورة ولكنه آخر
من يضحك ،فكان كمن حكم باألمس
ليعود اليوم ويعاود الحكم من جديد.

املسرحية التي راوحــت بني الفصحى
وال ـل ـه ـجــة ال ـعــام ـيــة ال ـتــون ـس ـيــة ،وقــد
يختلف املــؤرخــون فــي مــدى تطابقها
م ـ ــع ال ـ ــوق ـ ــائ ـ ــع الـ ـت ــاريـ ـخـ ـي ــة ون ـس ـب ــة
تطابقها مع ما وقع فعليًا في سقيفة
ب ـن ــي سـ ــاعـ ــدة ،ت ـع ــد ث ـ ـ ــورة ف ـن ـي ــة مــن
ح ـيــث تـشـخـيـصـهــا ل ـل ـص ـحــابــة .وهــو
مــا اعـتـبــره حــافــظ خليفة ســابـقــة في
ً
املسرح قــائــا« :عرضنا للمرة األولــى
فــي تــاريــخ امل ـســرح ال ـعــربــي والـعــاملــي
ش ـ ـخـ ــوص الـ ـصـ ـح ــاب ــة عـ ـل ــى الـ ــركـ ــح،
وأع ـت ـق ــد أن هـ ــذا أص ـب ــح مـمـكـنــا بعد
الفتاوى في مسلسل “عمر” وما نراه
مــن تجسيد لألنبياء فــي املسلسالت
اإلي ــران ـي ــة ال ـت ــي اع ـت ـب ــرت ث ـ ــورة فنية
جـ ــديـ ــدة مـ ــن دون امل ـ ــس ب ــامل ـق ــدس ــات
الشخصيات الجليلة» .أما
وهيبة هذه
ّ
األهمية األكبر ،فتمثلت في استعادة
حــادثــة «الـسـقـيـفــة» ع ــام  632هـجــري،
وتقلباتها السياسية واإليديولوجية
ّ
وإسقاطها على التقلبات واألح ــداث
السياسية العربية التي تلت «الربيع
العربي».
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صورة
وخبر

ّ
ّ
تألقـت المغنيـة البربادوسـية األصـل ريهانـا ( 26عامـا ــ الصـورة) أول من أمس في احتفـال  Diamond Ballفي بيفرلـي هيلز في والية
كاليفورنيـا .وأقيـم الحـدث لصالـح مؤسسـة «ليونيـل كالرا» التـي تعمـل علـى تحسـين مسـتوى معيشـة المجتمعـات علـى مسـتوى
العالـم فـي مجـاالت الصحـة والتعليـم والفنـون والثقافـة .وكانـت ريهانـا قـد ّ
عبـرت عـن سـعادتها البالغـة بالمشـاركة فـي هـذا الحدث
ّ
للمـرة األولـى فـي تغريـدة نشـرتها علـى حسـابها الرسـمي على تويتـر( .جايسـون ميريت ـــ أ ف ب)

بانوراما
ّ
ُ
النازحون في «المترو» :حطب األخوة يدفئ دائمًا
محمد همدر
ّ
ّ
للمرة الثالثة ،يحل الشتاء على
ّ
السوريني في مخيمات النزوح.
ّ
وكل عام يزداد سوءًا عن سابقه.
ّ
ّ
تقل املساعدات ومقومات الصمود،
ويخرج الدخان األسود من املدافئ
ّ
يتجمع حولها األطفال،
التي
ّ ً
محمال بروائح البالستيك والجلود
املحترقة .لن ّ
تغير الصور التي
انتشرت في وسائل اإلعالم خالل

الشتاءين السابقني من واقع الحال
كما لن ُت ّ
حسن من ظروفه .وستنتشر
صور حزينة وقاسية أخرى مجددًا،
وستزيد حاالت املوت ّ
جراء الصقيع.
في محاولة للتخفيف من املأساة
ولدعم هؤالء النازحني معنويًا،
ّ
سوريون مقيمون
يحيي موسيقيون
في لبنان اليوم حفلة بعنوان «بنزين
ّ
وسخ» ،تنظمه مجموعة ،UV LAB
ويعود ريعه لتأمني حاجات قاطني
ّ
املخيمات عبر الجمعيات واملنظمات
السورية في لبنان.
 UV LABمؤلفة من مجموعة ّ
شبان
ّ
سوريني متخصصني في فن العمارة
والهندسة الداخلية ،قاموا بتجهيز
مسارح ّ
عدة في لبنان .هذه املجموعة
ستأتي بفرق وفنانني من سوريا إلى
خشبة مسرح “مترو املدينة” ،مع
ّ
ملجسمات وإضاءة ثالثية
تصميم
ّ
األبعاد وتقنية صوت مميزة ،بهدف
ّ
تمرير رسالة مفادها أن األزمات
والظروف الصعبة ال تقف في طريق
اإلبداع.
الفرق السورية املشاركة ساهمت في
إضافة نشاط ونكهة مختلفة إلى
الساحة املوسيقية في لبنان بعدما
دفعتها األزمة إلى البقاء فيه ،حتى
ّ
إن بعضها بات معروفًا في بيروت.
في هذه الليلة ،يقفون لتسليط
الضوء على واقع أبناء جلدتهم

ّ
املخيمات اللبنانية
املقيمني في
منذ أكثر من ثالثة أعوام .أما أسماء
هذه الفرق فهي« :طنجرة ضغط»،
ّ
و«سيد
«خبز دولة» (روك)« ،لتلتة»
درويش» ،إضافة إلى «األصلي»،
ورائد وفتحي (راب) ،و«الصعاليك»
(موسيقى شرقية ـ الصورة) ،والدي
جاي  .Hello Psychaleppoوفي ما
ّ
يتعلق باسم السهرة ،فقد اختير
ّ
«بنزين وسخ» ألن املبادرة انطلقت
بهدف شراء وتوزيع املازوت على
املخيمات في فصل الشتاء ،قبل أن
ّ
يكتشف املنظمون أن الغالبية تعتمد
على مدافئ تعمل على الحطب،
وغالبًا ما يستبدلون الحطب
غير املتوافر بأكياس بالستيكية،
ّ
وأحذية ،وقطع قماش ممزقة ،وقطع
ّ
مطاط ،أي كل ما يستطيعون رميه
داخل املدفأة.
جمعيات سورية ّ
عدة أعلنت دعمها
للحفلة ،مثل «بسمة وزيتونة» ،و
Syrian eyes of the World Disability
ثقافة
 ،Rights ofّ Syriaو«اتجاهاتّ ،
مستقلة» ،وغيرها ،على أن تتكفل
الحقًا بتوثيق وتوزيع االحتياجات
ّ
املخيمات.
على
«بنزين وسخ» :الليلة  21:30في «مترو
املدينة» (الحمرا بيروت) .لالستعالم:
76/309363

ويك أند 1
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كارول الحاج
أسرتي مملكتي

األسبوع الماضي ،بدأ عرض
مسلسلها الجديد «ياسمينة»،
واليوم ننفرد بمقابلة خاصة
مع الممثلة اللبنانية كارول
الحاج ،التي تتحدث بتلقائيتها
المعهودة عن حياتها
المهنية والعائلية .نخبركم
أيضًا عن العرض الكوميدي
ّ
ّ
سيقدمه اإليراني ـ
المميز الذي
األميركي ماز جبراني في بيروت
غدًا ،ونزور بالتوه «الوسواس»
في الصعيد المصري ،كما
ّ
نودع سلسلة أفالم The
 Hobbitمع اإلضاءة على الجزء
ُ
األخير الذي طرح في الصاالت.
بالنسبة إلى مشاهير الغرب،
ّ
نتطرق إلى أولئك الذين «انبعثوا
على الشاشة بعد الموت»،
أولهم روبن وليامز ،وإلى
الفيلم التلفزيوني الخاص بحياة
ً
تينا تيرنر ،فضال عن تشكيلة زهير
مراد لخريف وشتاء  ،2015ولوك
نوال الزغبي األخير.
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ويك أند

وجهًا لوجه

كارول الحاج:

ليس بالجمال وحده...
ّ
كما على الشاشة ،ال تعرف الممثلة اللبنانية التصنع في الواقع .هي متصالحة
مع نفسهاّ ،
وتغرد خارج سرب المشاهير تزامنًا مع عرض مسلسل «ياسمينة» (تأليف
مروان العبد ،وإخراج وإنتاج إيلي معلوف) الذي تؤدي بطولته ،خصتنا بهذا الحوار
الذي ّ
تحدثت فيه عن أمور كثيرةّ ،
أهمها المهنة والحياة الشخصية.

ندى مفرج سعيد
■ م ــا رد ف ـعــل أص ــدق ــائ ــك ع ـلــى الـحـلـقــات
األولى من مسلسل «ياسمينة» (من اإلثنني
إلى الخميس ـ  20:40على )lbci؟
انـ ـه ــال ــت عـ ـل ـ ّـي االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت ،وراح
األصدقاء يسألونني ّ
عما ستحمله
ال ـح ـل ـقــات ال ـج ــدي ــدة م ــن م ـفــاجــآت.
ش ـخ ـص ـيـّـا ،ال أحـ ــب أن أح ـك ــم عـلــى
ً
نفسي ألنني إجماال ال أحب نفسي
في التمثيل.
■ هل من إنسان ال يحب نفسه؟
أنـ ــا أن ـت ـقــد ن ـف ـســي ب ـق ـســوة ك ـب ـيــرة.
أنتظر رد فعل الجمهور ،ويهمني
َ
أن ت ـ ـصـ ــل ال ـش ـخ ـص ـي ــة إل ـ ـيـ ــه وأن
ّ
يحبها ،وأن أؤدي دوري بشفافية
ـدة أقـ ـس ــى
ـ
ـ
ه
ـا
ـ
ـ
ش
ـ
ـ
ـ
م
ـا
ـ
ـ
ـ
ـ
ن
أ
ـدق.
ـ
ـ
ـ
ص
ـ
وبـ ـ ـ
ّ
مـ ــن غ ـ ـيـ ــري ،وخـ ـص ــوص ــا أنـ ـنـ ــي لــم
أشاهد املسلسل بعد انتهاء عملية
املونتاج.
■ هل تشعرين بخوف من عودتك إلى
الدراما بعد غياب وسلسلة من األعمال
اللبنانية الناجحة؟
أتمنى أن يكون العمل ناجحًا ،وأن
يحبني الناس في هذا الدور.
■ ح ـق ـقــت الـشـخـصـيــة ال ـت ــي جـ ّـســدتـهــا
في مسلسلَ «مريانة» ( )2008نجاحًا
بــاهـرًا حتى لـ ِـبـ َـســك االس ــم .هــل تتوقعني
أن تحقق شخصية «ياسمينة» النجاح
عينه؟
ال أعـ ـ ـ ـ ــرف.ال ي ـم ـك ـن ـن ــا الـ ـحـ ـك ــم قـبــل
انتهاء املسلسل.
ّ
■ «ياسمينة» مسلسل تــاريـخــي ،لكنه
يـحـكــي قـصــة ح ــب رومــان ـس ـيــة جمعتك
ل ـبــاســم م ـغ ـن ـيــة .م ــا الـ ــذي دف ـع ــك لـقـبــول
الدور؟
أح ـب ـب ــت ال ـش ّـخ ـص ـي ــة ،ك ـم ــا ال ـنــص
اب .أنــا أحــب كتابات
محبوك وج ــذ ّ
مـ ــروان الـعـبــد ألن ـه ــا تــدخــل الـقـلــب.
ل ــذل ــك ،وافـ ـق ــت ع ـل ــى الـ ـ ــدور بـعــدمــا
عــرضــه عـلـ ّـي امل ـخــرج واملـنـتــج إيلي
معلوف.
ّ
■ ما سبب قلة أعمالك التلفزيونية؟
ُ
بـ ـك ــل صـ ـ ــراحـ ـ ــة ،ل ـ ــم ت ـ ـ ـعـ ـ ـ َـرض ع ـل ـ ّـي
األدوار التي أراها مناسبة لي.
■ ل ـكــن ع ــرض عـلـيــك دور «أم ـ ــل» ال ــذي
ّ
جسدته أخـيـرًا نــاديــن نسيب نجيم في
«عشق النساء»؟
صـحـيــح .وع ـنــدمــا تـغـ ّـيــر املـنـتــج لم
َ
ي ـخــتــرنــي( .كـ ــان ي ــوس ــف ال ـخ ــوري،
وصار زياد شويري).
ّ
■ أال تـعـتـقــديــن أنـ ــك أي ـض ــا ب ـع ـيــدة عن
ال ــوس ــط؟ وع ـ ــدم م ـس ــاي ــرت ــك لـلـمـنـتـجــن
أب ـع ــدت ع ـنــك ال ـك ـث ـيــر م ــن األدوار؟ ومــا
سبب بروز أسماء جديدة بنظرك؟
ال أريد أن أحلل كثيرًا سبب غيابي،
لكن التركيز اليوم على الجميالت
وملكات الجمال.
■ لكنك جميلة!
لست جميلة بقدر ملكات الجمال.
ّ
أنــا شخص طبيعي جـدًا .أعتقد أن
امل ــوض ــة الـ ـي ــوم ت ـت ـجــه الس ـت ـق ـطــاب
ّ
الـجـمــال امل ــرك ــب .أن ـ ّـا مـمـثـلــة ناعمة
وشكلي مقبول ،لكنني لست ملكة
جمال.
■ هـ ــل ت ـع ـت ـقــديــن ّأن م ـل ـك ــات ال ـج ـم ــال
اآلتـيــات إلــى عالم التمثيل ،أمـثــال نادين
نسيب نـجـيــم ،ونــاديــن ويـلـســون نجيم،
وكــري ـس ـت ـي ـنــا ص ــواي ــا ،وغ ـي ــره ــن أث ـبــن
وجودهن على الساحة؟
بعضهن ّ
جيد.
■ ما رأيك في طريقة أداء نادين نسبيب
نجيم لدور «أمل» في «عشق النساء»؟
ّ
جيدة .وهي األفضل من بني امللكات
اآلتيات إلى عالم التمثيل.
■ هل أنت على استعداد لتغيير شكلك
الخارجي الستقطاب املنتجني؟
لـ ـك ــل إن ـ ـسـ ــان قـ ـن ــاعـ ـت ــه .وق ـن ــاع ـت ــي
تقضي بــأن أحافظ على شكلي مع
إمكانية إجــراء تحسينات بطريقة

ط ـب ـي ـع ـي ــة ال تـ ـغ ـ ّـي ــر فـ ــي م ــام ـح ــي.
م ــن امل ـه ــم أن ي ـح ــاف ــظ امل ـم ـث ــل عـلــى
ّ
ش ـخ ـص ـي ـتــه ،مـ ــع اإلش ـ ـ ـ ــارة إل ـ ــى أن
م ـع ـظــم ال ـن ـس ــاء ال ـل ــوات ــي يخضعن
ل ـع ـم ـل ـيــات ت ـج ـم ـيــل ف ــي ل ـب ـن ــان بــن
م ـت ـشــاب ـهــات ،ل ـكــن ال أعـ ــرف م ــا إذا
ّ
سأغير رأيي الحقًا.
كنت
ّ
■ في تصريح لــه ،قــال باسم مغنية إنك
ّ
إنسانة «ما بتضرب بــوزات» ،وإنك لست
مــن املمثالت اللواتي يعشن «األن ــا» ،فما
تعليقك؟
ب ــاس ــم م ـغ ـن ـيــة م ــن ج ـي ـل ــي ،وب ــدأ ّن ــا
الـعـمــل مـعــا مــع م ــروان نـ ّـجــار ،وكــنــا
ط ــالـ ـب ــي ج ــامـ ـع ــة مـ ـت ــواض ـ َـع ـ ْـن فــي
مسلسل «طــالـبــن ال ـقــرب» تجمعنا
ّ
فتغيرت
ال ــروح نفسها .أمــا ال ـيــوم،
الروح في مجال التمثيل.
■ هل ّ
تغير الشهرة اإلنسان؟
ي ــرتـ ـب ــط األمـ ـ ـ ــر ب ــالـ ـشـ ـخ ــص ن ـف ـســه
وب ـهــدفــه ،وال ـظ ــروف ال ـتــي يـمــر بها
ف ــي ح ـي ــات ــه .ل ـق ــد ق ـ ّـدم ــت م ــع بــاســم
أي ـضــا «رج ــل مــن امل ــاض ــي» ونــرتــاح
ف ــي ال ـع ـمــل م ـع ــا .أم ــا بــالـنـسـبــة إلــى
مـ ّمـثـلــن آخ ــري ــن ،ف ـفــي «يــاسـمـيـنــة»
كنا محظوظني بأسماء كبيرة مثل
ن ـق ــوال دان ـ ـيـ ــال ،وه ـ ّـي ــام أب ــوش ــدي ــد،
ورندا األسمر .وأنا معجبة بهم جدًا.
أج ـ ــواء الـتـمـثـيــل كــانــت رائ ـع ــة ج ـدًا.
الجميع كان يدًا واحدة برغم التعب.
■ كثير من الصحف تعنون هذه الفترة
«كارول الحاج تعيش قصة حب مع باسم
مغنية» .هل ينزعج زوجك من هذا؟
في الحقيقة لست متابعة ّ
جيدة ملا
ُي ـك ـتــب ،وك ــذل ــك زوجـ ــي ّ،لـكــن ال شك
ّ
ّ
أن األمــر سيضحكه ،ألنــه يعرف أن
املسألة ترتبط بالترويج للعمل.
■ هل تتوقعني أن يحملك «ياسمينة» إلى
جائزةّ الـ«موركس دور»؟
ال ،ألنه ليس لدي «واسطة» ،وإيلي
ّمعلوف انسحب مــن الـجــائــزة ،كما
أن ـن ــي ال أدف ــع امل ــال لـلـحـصــول على
الجائزة .ال أرمي إلى الحصول على
التكريم ،بل أحب تقديم أدوار ّ
جيدة،
وأن أحـظــى بــاسـتـحـســان الجمهور
ّ
وحبه.
■ بعد تقديمك «سوبر ستار إكسترا»،
هــل مــن مـشــروع جــديــد فــي هــذا املـجــال؟
ومــا رأيــك فــي تقديم املمثلة ريتا حايك
لـ«يال نرقص»؟
أحببت ريتا .لديها شخصية ّ
قوية،
وثقة بنفسهاُ .عــرضــت ّ
علي أعمال
ّ
عدة بعد «سوبر ستار إكسترا» ،لكن
ّ
كنت قد وضعت طفلي األول يومها.
واليوم ما من مشاريع مشابهة.
ً
■ هل من املمكن أن ينتج لك زوجك أعماال
خاصة؟
هـ ـ ـ ــو ي ـ ـع ـ ـمـ ــل فـ ـ ـ ــي ت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذ إنـ ـ ـت ـ ــاج
اإلعالنات .وبعد دراسة ّ
أعدها ،وجد
ّ
أن اإلنتاج مكلف جدًا للخروج بعمل
ّ
ّ
جيد .فوجد أن هذا النوع من العمل
ال يناسبه.
■ كثير من زمالئك افتتحوا مطاعم أو
ً
أعـمــاال خاصة ،هل ستتجهني إلــى مهنة
موازية؟
ّ
ّ
الجيد ّ أن يفكر املمثل
بالطبع ،مــن
في مهنة أخــرى ،لكنني لم أفكر في
املوضوع بعد.
■ هل تابعت «عشق النساء» (كتابة منى
طايع ،وإخراج فيليب أسمر)؟
تــاب ـعــت ح ـل ـقــاتــه األولـ ـ ــى واألخـ ـي ــرة
ب ـ ـس ـ ـبـ ــب ارتـ ـ ـ ُـب ـ ـ ــاط ـ ـ ــي بـ ـمـ ـس ــرحـ ـي ــة
«مـ ـجـ ــزرة» ،وأع ـج ـب ــت ب ــه .وأجـ ــد أن
امل ـ ـخـ ــرج ف ـي ـل ـي ــب أسـ ـم ــر ي ـع ـم ــل مــن
صميم قلبه .وهو أمر مهم .وأحببت
ورد الخال كثيرًا في دورها ،وكذلك
نـ ـ ـ ــدى ري ـ ـ ـمـ ـ ــي .ولـ ـفـ ـتـ ـتـ ـن ــي امل ـم ـث ـل ــة
األردن ـيــة ميس حـمــدان بالكاريزما
التي تملكها.
ندمت على عدم مشاركتك فيه؟
■ هل
ِ
ال.
■ ه ــل م ــن ص ــداق ــات تــرب ـطــك بممثلني
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ويك أند
حاليني ،أو من َمن كانوا معك على مقاعد
الدراسة؟
ال .لـ ـق ــد تـ ـخ ـ ّـرج ــت م ـ ــن «ال ـج ــام ـع ــة
ّ
الـيـســوعـيــة» ،وأق ــرب صــديـقــاتــي كــن
معي في الجامعة نفسها لكنهن لم
يعملن في التمثيل.
■ َمن من املمثالت تحبني؟
ّ
هناك جيل رائع من املمثلني ،لكنني
أحب ورد الخال وباميال الكك ،وتقال
ش ـم ـع ــون ،وعـ ـ ّـمـ ــار ش ـل ــق ،وي ــورغ ــو
شلهوب ،ويوسف الخال.
■ هل يمكن أن تؤلف كارول الحاج كتابًا
كما فعلت باميال الكك؟
ال أمتلك هذه املوهبة.
■ ن ـج ــدك ب ـع ـيــدة ج ـ ـدًا ع ــن االح ـت ـف ــاالت
وامل ـنــاس ـبــات االجـتـمــاع ـيــة ال ـتــي يتهافت
عليها املمثلون والنجوم .فلماذا ّ
تغردين
خارج السرب؟
وال أرتاح كثيرًا في مناسبات
أخجل ّ
كـهــذه ،ألنـهــا تتعبني نفسيًا .لست
ن ـش ـي ـطــة اج ـت ـم ــاع ـي ــا ،وال أسـتـطـيــع
املسايرة .املسألة خارجة عن إرادتي.
لست مضطرة إلــى القيام بــأمــور ال
ّ
أحبها.
■ هل حصدت مسرحية «مجزرة» (نص
الفرنسية ياسمينا ّريز ،إخــراج كارلوس
شاهني) النجاح املتوقع؟
لم يكن هناك أي أماكن فارغة لشهر
ك ــام ــل ،م ــا اض ـط ــرن ــا إل ـ ــى ال ـت ـمــديــد
ألسـبــوع ،لكن قــد نعيد الـعــرض في
ّأيار (مايو) املقبل.
■ سبق لكارلوس شاهني أن قـ ّـدم بعض
األفـ ــام الـقـصـيــرة ،وه ــذه املـســرحـيــة هي
ّأول َ
عمل إخراجي له .ما الــذي دفعك إلى
املخاطرة؟
ب ــالـ ـعـ ـك ــس ،ش ـ ـعـ ــرت ب ـ ـفـ ــرح وك ـن ــت
أت ـم ـن ــى ال ـع ـم ــل مـ ـع ــه .اع ـ ـتـ ــذرت عــن
ف ـي ـلــم س ـي ـن ـمــائــي ل ـن ـي ـبــال عــرقـجــي
لـلـمـشــاركــة ف ــي «املـ ـج ــزرة» .أحـيــانــا،
ّ
نتعرف إلى أشخاص نشعر
عندما

تنتظر قراءة ُنص
لمروان العبد يفترض أن
ينجزه إيلي معلوف

ب ــراح ــة م ـع ـهــم .وهـ ــذا م ــا ح ـصــل مع
كارلوس شاهني.
■ بالعودة إلى «ياسمينة» ،هو مسلسل
ت ــاري ـخ ــي ي ــأت ــي ع ــرض ــه ع ـلــى  lbciبعد
«وأش ــرق ــت الـشـمــس» (كـتــابــة مـنــى طــايــع،
وإخ ــراج شــارك شــاال) الــذي ينتمي إلى
الـنــوع نفسه ،وحصد نجاحًا كبيرًا .هل
تعتقدين ّأن «ياسمينة» سيتفوق عليه؟
لم أتابع «وأشرقت الشمس» بسبب
م ـشــارك ـتــي ب ـبــرنــامــج «ال ــرق ــص مع
الـ ـنـ ـج ــوم» ،لـكـنـنــي أحـ ــب ن ــص منى
طايع.
■ مــا الــذي َ
منحتك إيــاه تجربة «الرقص
مع النجوم»؟
أن ــا أح ــب الــرقــص وكـنــت أشـعــر في
امل ــوس ــم االول م ــن ال ـب ــرن ــام ــج وأن ــا
أشاهده بأن قلبي يطير من مكانه،
وأن ـ ـنـ ــي أمـ ـتـ ـل ــك م ــوهـ ـب ــة أرغ ـ ـ ــب فــي
تفجيرها.
■ مــا الــذي منحتك ّإي ــاه تجربة «الرقص
مع النجوم»؟
أعــادت ـنــي م ـجــددًا ملـمــارســة هوايتي
في الرقص.
■ مــا جــديــدك على صعيد التمثيل؟ هل
سـتـطـلــن ف ــي مـسـلـســل «كـ ــل ال ـح ــب كل
ال ـغــرام» الــذي سيطلقه إيلي معلوف عن
نص ملروان العبد أيضًا؟

قال لي معلوف إن النص رائــع وأنا
بــان ـت ـظــار إنـ ـج ــازه .ال أع ـلــم إن كنت
ســأطـ ّـل بـعـمــل أم ال .ال أح ـلــم بـشــيء
ّ
برغم أن التمثيل شغفي.
■ هل عينك على األعمال املشتركة؟ وأي
عمل تابعته ولفتك؟
ف ـق ــط إذا ك ـ ــان الـ ـن ــص جـ ـيـ ـدًا .لـســت
عادي.
مستعدة للسفر من أجل دور ّ
لست من محبي التلفزيون ،لكنني
تابعت «جذور» وأحببته.
■ كيف تمضني وقتك خارج العمل؟
أهـ ـت ــم ب ـ ــول ـ ـ ّ
ـدي .ل ـ ــدي فـ ـت ــاة ع ـمــرهــا
ســت س ـن ــوات ،وص ـبــي فــي الـثــامـنــة.
هما «شيطانان» .وهنالك مشاريع
خاصة بهما أرافقهما إليها .ولدي
أهلي وصديقاتي منذ أيام الجامعة.
ّ
ََ
■ هل ورثا «الشيطنة» عن والدهما ألنك
هادئة؟
أن ـ ـ ــا كـ ـن ــت «ش ـ ـي ـ ـطـ ــانـ ــة» كـ ـثـ ـيـ ـرًا فــي
صغري.
■ إذًا تتذكرين طفولتك معهما؟
ال هما سبقاني بأشواط .وال أتمكن
مـ ــن ض ـب ـط ـه ـمــا ،ت ـم ــام ــا ك ـم ــا كــانــت
تفعل والدتي .أنا متساهلة معهما،
مـ ــا يــدف ـع ـه ـمــا فـ ــي ب ـع ــض األحـ ـي ــان
إل ــى ع ــدم االل ـت ــزام بـمــا أق ــول ،فألجأ
إل ـ ــى الـ ـ ـص ـ ــراخ .ه ـ ــذا أم ـ ــر يـتـعـبـنــي،
ّ
ّألن شـخـصـيـتـيـهـمــا ق ــوي ـت ــان جـ ـدًا.
إنهما بحاجة إلى أم قاسية ،بينما
أن ــا ووال ــده ـم ــا مـتـســاهــان معهما.
نتحاور معهما ،ونسعى إلقناعهما.
■ تفضلني الـتــربـيــة عـلــى طــريـقــة الجيل
السابق ،أم الحوار والتساهل كما اليوم؟
ّ
أعتقد أن الوقوف في الوسط أفضل.
م ــا ّزل ــت أت ـعــامــل مـعـهـمــا بــال ـحــوار،
ل ـك ــن ـن ــي ّأمل ـ ــس أن األمـ ـ ـه ـ ــات األك ـث ــر
تشددًا مني يشعرن براحة أكبر.
■ هل العائلة أهم من الشهرة؟
وال يمكن ألحد أن
أنا أحب الشهرةّ .
يقول عكس ذلك ،لكنني ال أعيش من
ـات ،وعائلتي
أجـلـهــا .لــدي مـســؤولـيـ ّ
أهم ما في حياتي ،غير أنني ال أنسى
نـفـســي وأريـ ـ ــد تـحـقـيـقـهــا م ــن خــال
التمثيل والــرقــص .في داخلي وجع
وشغف وأحالم ،أحب تحقيقها.
■ ما الدور الذي يؤديه زوجك في تحقيق
أهدافك؟
يـ ـتـ ــركـ ـنـ ــي أخ ـ ـ ـتـ ـ ــار م ـ ـ ــا ي ـن ــاس ـب ـن ــي
ويشجعني.
■ أال ت ــأخ ــذي ــن ب ــرأي ــه ف ــي األدوار الـتــي
تقدمينها ،وخصوصًا املشاهد الجريئة؟
ه ـ ــو ب ــالـ ـت ــأكـ ـي ــد ال يـ ـح ــب امل ـش ــاه ــد
الجريئة.
■ لكنك هل كنت قبل الزواج تحذرين من
مشاهد كهذه؟
ـان مشكلة سابقًا فــي مشاهد
لــم أع ـ ِ
ّ
كـ ـه ــذه ،ل ـك ــن ب ـع ــد ال ـ ـ ـ ــزواج ،أجـ ــد أن
مــن األف ـضــل تـفــاديـهــا .أن ــا ال ـيــوم أم،
وال ـت ـل ـفــزيــون يــدخــل إل ــى ك ــل م ـنــزل،
وم ــن األف ـض ــل ع ــدم تـقــديــم م ــا يــزيــد
كالم الناس من حولي.
■ هل تشجعني طفليك على دخول عالم
التمثيل؟
ّ
أبدًا! إنها مهنة صعبة ومتعبة .وإذا
امتلكا موهبة التمثيل فليمارساها
كهواية.
■ هل ّأنت طاهية جيدة؟
ّ
وولدي ال يأكالن إال
ال ،لكنني أطبخ،
أصنافًا محددة.
■ هـ ــل ت ـح ـب ــن امل ـ ـجـ ــوهـ ــرات وم ــاب ــس
املاركات؟
ّ
يـهـمـنــي ال ـس ـتــايــل ال ـج ـم ـيــل ،لكنني
لست هاوية ماركات.
■ أي ـ ــن ت ـح ـبــن إمـ ـضـ ــاء الـ ـعـ ـط ــل ،وأيـ ــن
ستمضني رأس السنة؟
أحــب السفر ،وال ّ
سيما إلــى أوروبــا،
ل ـك ــن ف ــي رأس ال ـس ـن ــة س ــأك ــون فــي
لبنان.
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ستاند آب كوميدي
ماز جبراني آتّ ،
شدوا األحزمة!
نادين كنعان
آت إلى بيروت .إعالن
ماز
جبراني ( 1972ـ الصورة) ٍ
ً
ك ــان ك ـف ـيــا ب ــإث ــارة ح ـمــاســة امل ـت ـشـ ّـوقــن إل ــى سـهــرة
ج ــدي ــدة ب ــرف ـق ــة ال ـك ــوم ـي ــدي ــان اإليـ ــرانـ ــي ـ ـ ـ األم ـي ــرك ــي
الشهير .غـدًا ،يطل عضو فرقة ( Axis of Evilمحور
الـ ـش ـ ّـر) ع ـل ــى ال ـج ـم ـه ــور ال ـل ـب ـنــانــي ف ــي ح ـف ـلــة تــرمــي
إل ــى دع ــم جـ ّهــود جمعية «س ـنــد» اللبنانية للرعاية
التلطيفية .إنها ليست ّ
املرة األولى التي تستقدم فيها
جمعية «سـنــد» جبراني إلــى بـيــروت .فــي عــام ،2012
أقامت نشاطًا مشابهًا ،حقق نجاحًا باهرًا و«ساهم
في زيادة انتشارنا ،وتعريف اللبنانيني على غاياتنا
ومشاريعنا» ،وفق ما تقول رئيس الجمعية لبنى عز
الدين في اتصال مع «األخبار».
ّ
السيدة
في سياق إخبارنا عن أهداف الجمعية ،تنفي
ّ
املتزوجة بلبناني أن تكون الرعاية التلطيفية
األردنية
ّ
متمحورة حــول امل ــوت .هــذا الـنــوع مــن الــرعــايــة يركز
على تخفيف معاناة املــرضــى ،وهــي مناسبة في كل
مراحل املــرض ،بمن في ذلك أولئك الذين يخضعون
للعالج من األمراض التي يمكن الشفاء منها ،وأولئك
الذين يعانون األمراض املزمنة واملستعصية ،وحتى
َمن يقتربون من نهاية الحياة .هنا ،يأتي دور «سند»
ال ـتــي تــأخــذ عـلــى عــاتـقـهــا م ـســاعــدة هـ ــؤالء وغـيــرهــم
حساسية ،طبيًا ،ونفسيًا،
فــي أكثر مــراحــل حياتهم
ّ
ّ
واجتماعيًا .وتتابع عز الدين أنه «صحيح أن عملنا
مرتبط بــاملــوت بنحو أو بــآخــر ،لكننا نـحــرص على
زرع الفرح والبسمة دائمًا بكل الوسائل ،في سبيل
أن يعيش املريض ما ّتبقى من حياته بأفضل الطرق
ّ
املمكنة» .وتشير إلى أنه «بما أن الكوميديا والضحك
جــزء مــن الحياة ،تواصلنا مــع مــاز جبراني ،وأردنــا
أن يكون النشاط على هذا النحو»« .جبراني إنسان
متواضع وقريب من الناس ،ويؤمن بعملنا وأهدافنا
ّ
ويقدرها كثيرًا» ،تقول لبنى عز الدين .وتضيف« :لذا،
هو مناسب جدًا لهذه املهمة».
إذًا ،بعد جولة شملت مسقط والكويت وقـطــر ،حان
دور بـ ـي ــروت ال ـت ــي سـيـلـتـقــي ف ـي ـهــا «ي ـب ـن ــك بــان ـتــرن
ال ـفــارســي» مـحـبـيــه فــي س ـهــرة م ـمـ ّـيــزة سـتـمـتــد نحو
ساعتني .البداية ،ستكون مع الكوميديان اللبناني
إلـيــاس غـصــوب ،لتطل بـعــده فــرقــة  Labanاملسرحية
االرت ـجــال ـيــة ،قـبــل أن يـحــن دور صــاحــب ك ـتــاب I›m
 .Not a Terrorist, But I›ve Played One On TVعلمًا
ّ
بــأن هــذا اإلص ــدار بــات مـتــوافـرًا للراغبني عبر موقع
«أمازون».

ّ
وك ــال ـع ــادةُ ،ي ـتــوقــع أن يـشـمــل ظ ـه ــوره املـعـتـمــد على
الـ ـسـ ـت ــان ــد أب كـ ــوم ـ ـيـ ــدي م ـ ــواق ـ ــف م ـض ـح ـك ــة ج ـ ــدا،
سـتـتـمـحــور حـ ــول ل ـب ـنــان وأهـ ـل ــه ،واألعـ ـ ـ ــراق ،وس ــوء
التفاهم الذي يواجهه الشرق أوسطيون في الواليات
املتحدة ،إضــافــة ُ إلــى عائلته ،وغيرها مــن املواضيع
ُ
التي ال تعد وال تحصى.
ولــد مــاز جبراني في طهران ،وانتقل عندما كــان في
السادسة من عمره مع عائلته ُإلى كاليفورنيا ،وهو
ّ
متزوج هندية ـ أميركية تدعى «بريثا» ولهما
اليوم
ولد وفتاة.
مهنيًا ،في رصيده عدد كبير من العروض املسرحية،
ً
واإلط ـ ــاالت الـتـلـفــزيــونـيــة واإلذاعـ ـي ــة .م ـثــا ظـهــر في
بــرامــج على شاكلة  The Colbert Reportمــع ستيفن
كولبير ،و The Tonight Showمــع جــاي لينو ،وThe
 Late Late Showمع كرايغ فيرغسون ،وفي مسلسلس
ً
 ،Better Off Tedفـضــا عــن ظـهــوره فــي أف ــام بينها
 ،The Interpreterو  ،Friday After Nextو.Dragonfly
غدًا  19:30في «فوروم دو بيروت» (أوتوستراد شارل حلو ـ
بيروت) .لالستعالم01/584584 :

Gossip
■ كشف مصدر في شركة «سما الفن»
لــ«األخـبــار» ّأن الكاتب حــازم سليمان
أن ـ ـجـ ــز خـ ـمـ ـس ــن حـ ـلـ ـق ــة مـ ـ ــن م ـس ـل ـســل
ّ
«العراب» املأخوذ عن رواية ماريو بوزو
الشهيرة ،فيما بدأت الشركة بـ«استطالع
مواقع التصوير ،وإنجاز املالبس»،
تمهيدًا لبدء تصوير العمل ،مطلع العام
املقبل ،تحت إدارة املخرج املثنى صبح.
أم ــا بــالـبـطــولــة فـتـسـكــون للنجم الـســوري
ّ
سلوم ّ
حداد.

فــي  19كــانــون ّ
األول (ديـسـمـبــر) الحالي
ّ
( .)20:10وم ــن امل ـعــروف أن ــه يجلس في
لجنة تحكيم  Arabs Got Talentكل من
املــديــر الـعــام ملجموعة  mbcعلي جابر،

■ رغم بدء تصويره قبل ّأيام فقط ،أعلن
م ـخ ــرج وم ـن ـتــج ف ـي ـلــم «ال ـف ـي ــل األزرق»
ـارق ال ـ ـعـ ــريـ ــان عـ ــن م ــوع ــد ع ــرض ــه
طـــ ّ
املـتــوقــع .وأوض ــح ّأن الشريط الــذي يــؤدي
ّ
عز ُ
سيطرح
بطولته النجم املصري أحمد
في موسم عيد الفطر وليس في الصيف.
■ ص ـ ـ ـ ـ ّـور املـ ـغـ ـن ــي الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي ع ــاص ــي
ال ـح ــان ــي ّأول م ــن أمـ ــس ف ـيــديــو كليبًا
ألغنية خليجية من ألبومه األخير .الكليب
ح ـمــل تــوق ـيــع املـ ـخ ــرج ال ـل ـب ـنــانــي سعيد
امل ــاروق بعد فترة مــن عــدم التعاون بني
االثنني.
■ بعد أن عرضت برنامج «أراب آيدول»3
الذي ّقدم أيضًا على شبكة  ،mbcتستعد
قناة «املستقبل» ّ
لبث املوسم الجديد من
برنامج «للعرب مــواهــب» ال ــذي ينطلق

واملغنية َاللبنانية نجوى كرم (الصورة)،
وامل ـ ـم ـ ـثـ ــلـ ـ ْـن املـ ـ ـص ـ ــري أح ـ ـمـ ــد ح ـل ـم ــي،
والسعودي ناصر القصبي.
■ بدأ املخرج السوري سامي الجنادي
ّأول مـ ـ ــن أمـ ـ ـ ــس بـ ـتـ ـص ــوي ــر م ـس ـل ـســل
«دام ـ ـس ـ ـكـ ــو» (قـ ـ ّـصـ ــة س ـل ـي ـم ــان عـبــد
الـعــزيــز) مــن إنـتــاج «املــؤسـســة العامة
ل ــإن ـت ــاج ال ـت ـل ـفــزيــونــي واإلذاع ـ ـ ـ ــي»،
ع ــن سـيـنــاريــو لـلـكــاتــب عـثـمــان جـحــى.

وي ـض ــم ال ـع ـم ــل االج ـت ـم ــاع ــي ـ ـ ـ امل ـعــاصــر
على قائمة أبطاله (مبدئيًا) أيمن زيــدان،
وم ـنــى واص ـ ــف ،ومـحـمــد ح ــداق ــي ،وم ــرح
جبر ،وفادي صبيح ،وقاسم ملحو ،ورنا
ً
أبيض ،فضال عن كرم الشعراني ،وصفاء
رقماني ،ومضر جبر ،وطارق عبده ،والرا
سعادة .ومن املرشحني لبطولة املسلسل
أيضًا سوزان نجم الدين ،وديمة الجندي،
ولينا حــوارنــة ،ومديحة كنيفاتي ،وأمية
ملص ،وعلي ّ
كريم.
■ قالت اإلعالمية املصرية منى عراقي
ّ
إن ـه ــا مـسـتـمـ ّـرة ف ــي مـنــاقـشــة املـثـلـيــة في
م ـ ـصـ ــر ،رغ ـ ـ ــم ال ـ ـه ـ ـجـ ــوم الـ ـعـ ـنـ ـي ــف ال ـ ــذي
ط ــاول ـه ــا ب ـعــد ح ـل ـقــة «تـ ـج ــارة الـجـنــس
بــن الــرجــال» (األخ ـبــار )2014/12/10
واتهامها باختراق الخصوصية .وأضافت
ُ
ّ
أنها ستخصص حلقتني أخريني للقضية
نفسها على شاشة «القاهرة والناس»
ضمن برنامجها «املستخبي».
ّ
تستعد املغنية اللبنانية نجوى كرم
■
لتصوير أغنيتها الجديدة «عالصخرة»
فــي  16كــانــون ّ
األول (ديـسـمـبــر) الحالي
تحت إدارة املخرج اللبناني فادي حداد.
ومن املتوقع أن تتعاون «شمس االغنية
اللبنانية» مــع مصمم األزي ــاء نيكوال
ّ
ج ـبــران ال ــذي يـحــضــر لـهــا مجموعة من
الفساتني ّ
املميزة.
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ويك أند

زيارة خاصة

«األخبار» أصيبت بـ«الوسواس»
بعد أكثر من تسعة أشهر ،انتهى
تصوير ّالمسلسل المصري أخيرًا ّ
ليستعد للعرض الشهر المقبل .إنه
عمل درامي ـ صعيدي من تأليف
محمد ذو الفقار ،وإخراج حسني
صالح ،وإنتاج أحمد الجابري ،وبطولة
سوسن بدر ،وزينة ،وتيم حسن ،ونضال
الشافعي ،وأحمد راتب ،وآخرين
القاهرة ــ نجالء أبو النجا
ف ــي «ع ــزب ــة الـ ـج ــاب ــري» ف ــي ده ـشــور
(م ـحــاف ـظــة الـ ـجـ ـي ــزة) ،ان ـت ـهــى أخ ـي ـرًا
تصوير مسلسل «الوسواس» (أرض
ال ـن ـع ــام) (تــأل ـيــف مـحـمــد ذو ال ـف ـقــار،
وإن ـ ـتـ ــاج أح ـم ــد الـ ـج ــاب ــري ،وإخ ـ ــراج
حـ ـسـ ـن ــي صـ ـ ــالـ ـ ــح) ،بـ ـمـ ـش ــارك ــة ع ــدة
ممثلني أم ـثــال زي ـنــة ،وســوســن بــدر،
ون ـض ــال ال ـشــاف ـعــي م ــن م ـصــر ،وتـيــم
حسن من سوريا وآخرين .التصوير
ب ــدأ ف ــي آذار (م ـ ــارس) امل ــاض ــي ،لكن
ّ
امل ـس ـل ـس ــل لـ ــم ي ـت ـم ــك ــن مـ ــن ال ـل ـح ــاق
بسبب
بــاملــوســم الــرمـضــانــي املــاضــي ُ
كثرة املشاهد الخارجية ،التي أنجز

العمل ُ
سيعرض على ،osn
فيما المفاوضات جارية مع «النهار»
و«الحياة» المصريتين
مـعـظـمـهــا ف ــي مــدي ـنــة ق ـنــا (عــاص ـمــة
م ـح ــاف ـظ ــة ق ـن ــا ـ ـ ـ ش ـ ــرق ن ـه ــر ال ـن ـي ــل)
وبعض قرى الصعيد املصري.
«األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» ت ـ ّ
ـوجـ ـه ــت إل ـ ــى ده ـش ــور
والـتـقــت مجموعة مــن نـجــوم العمل،
الذين تحدثوا عن تفاصيل أدوارهم.
مـخــرج العمل حسني صــالــح ،يشدد
ّ
ع ـل ــى أن ال ـت ـص ــوي ــر اس ـت ـغ ــرق وق ـتــا
ط ــوي ــا ج ـ ـدًا ب ـس ـبــب اض ـ ـطـ ــراره إل ــى

ب ـنــاء دي ـك ــورات كــامـلــة فــي «اسـتــديــو
ال ـجــابــري» لبعض ال ـقــرى والـبـيــوت،
إضــافــة إلــى تصميم مــابــس خاصة
لـكــل األبـ ـط ــال ،م ــا مـنـعــه م ــن الـظـهـ ّـور
الصوم .ويضيف صالح إنه
في شهر
ّ
اختار زينة ألنها ممثلة «قوية ،وهي
أكثر مــن يمكنها تجسيد هــذا الـ ّـدور
ّ
املــركــب والـصـعــب» ،مشيرًا إلــى أنها

ّ
أثبتت بالفعل أنـهــا الـخـيــار األفضل
لتأدية شخصية «ص ـبــاح» ،متوقعًا
أن تحقق «مفاجأة كبيرة بعد عرض
املسلسل».
ّ
هنا ،يوضح املخرج أن «صباح» ،فتاة
بائعة شاي ،في إحدى
بسيطة تعمل ّ
ّ
تتعرض دائمًا
قــرى الصعيد ،لكنها
ملضايقات بسبب طمع الــرجــال بها،

َ
ّما يجعلها عرضة للكثير من املشاكل.
إن ـه ــا ف ـتــاة تـعـيـســة جـ ـدًا ،تـحــاصــرهــا
املصائب من كل اتجاه ،وتعاني اليتم
وال ـف ـق ــر .ب ــرغ ــم م ـح ــاوالت ـه ــا الــدائ ـمــة
ل ـل ـح ـف ــاظ ّ ع ـل ــى ن ـف ـس ـهــا وم ـب ــادئ ـه ــا،
تشعر بــأنـهــا تعيش وســط غــابــة من
ال ــذئ ــاب ،وخ ـصــوصــا م ــع وق ــوع أحــد
ال ــرج ــال ف ــي حـ ّـب ـهــا .رج ــل م ــن عــائـلــة

ذات س ـطــوة ون ـفــوذ فــي الـقــريــة التي
تعيش فـيـهــاّ .وم ــاذا عــن تـيــم حسن؟
يقول املخرج إنه «أبدع في شخصية
ّ
الـصـعـيــدي الـشــريــر ،بــرغــم أن مالمح
وج ـه ــه ب ــري ـئ ــة ومـ ـس ــامل ــة .ل ـق ــد أظ ـهــر
ّ
اآلخر
طاقة تمثيلية جبارة جدًا ،وهو ّ
س ـي ـكــون م ـفــاجــأة ل ـل ـم ـشــاهــديــن .إن ــه
دور مختلف عــن كــل مــا ق ـ ّـدم ــه بطل

ِّ
عل صوتك

خطاب الكراهية:
يا إعالم مين يداويك؟
(محمد صبرة ــ مصر)

زينب حاوي
ال يمكن الحديث عن خطاب الكراهية
إعالميًا مــن دون أن نشمل منظومة
مـتـكــامـلــة ،ت ـبــدأ ب ـغــرف الـتـحــريــر وال
ت ـن ـت ـهــي ع ـن ــد ال ـق ــاب ـض ــن ع ـل ــى ه ــذه
املـ ــؤس ـ ـسـ ــات ،ومـ ـ ــا ي ـح ـي ــط ب ـه ــم مــن
سياسيني وأصحاب مصالح .بدأت
أخيرًا محاربة خطاب الكراهية عامليًا
ّ
وعــرب ـيــا ،وال شــك فــي أن ال ـت ـطــورات
ّ
الحالية فــرضــت ذل ــك ،وال سيما مع
تصاعد سـطــوة «داع ــش» ،وانـخــراط
اإلع ــام فــي الـتــرويــج لــه عــن قصد أو
غير قصد.
دخـ ـ ـ ـ ــل ال ـ ـت ـ ـن ـ ـظ ـ ـيـ ــم اإلرهـ ـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ـ ــي إل ـ ــى
الـشــاشــات مــن دون تــأشـيــرة دخ ــول،
ومـ ـ ـع ـ ــه أعـ ـ ـل ـ ــى درجـ ـ ـ ـ ـ ــات ال ـ ـتـ ـ ّ
ـوحـ ــش
ّ
والـ ـعـ ـن ــف ال ـ ــدم ـ ــوي .م ـ ــواد مـ ـص ــورة
جاهزة بتقنيات حديثة ،وبأسلوب
سينمائي أحـيــانــا ،مــرفـقــة بمشاهد
عنفية أصـبـحــت بـمـتـنــاول الجميع.
ف ــخ تـنـ ّـبـهــت ل ــه مــؤس ـســات إعــامـيــة
وم ــواق ــع افـتــراضـيــة ،فيما استغلته
بعض الفضائيات العربية للتشفي
الـسـيــاســي وال ـطــائ ـفــي .ف ــي ال ـبــدايــة،
وق ـعــت فــي فـخــه ال ـشــاشــات املحلية،
قبل أن توقف «زحفه» ،وال ّ
سيما مع
قضية العسكريني املخطوفني لدى

«جبهة النصرة» .لكن أخيرًا ،أدت هذه
ّ ً
التنظيمات اإلرهابية دورًا مضلال ،إذ
لم تكشف ّكما جرت العادة عن شريط
ّ
مصور يوثق عملية تصفية الرقيب
ّ
ع ـل ــي الـ ـ ـب ـ ــزال ،ب ــل اك ـت ـف ــت ب ـب ـي ــان مــع
صــورة ضعيفة الـجــودة للبزال وهو
بوضعية الــركــوع ومــن خلفه أحدهم
يطلق عليه الرصاص.
صـ ــورة ت ــداول ـه ــا ال ـنــاش ـطــون بـكـثــرة
بـ ــرغـ ــم بـ ـش ــاعـ ـتـ ـه ــا ،وس ـ ــاهـ ـ ـم ـ ــوا فــي
الـ ـت ــروي ــج لـ ــ«الـ ـنـ ـص ــرة» وأخ ــواتـ ـه ــا.
ك ــذل ــك ،ذه ــب بـعــض اإلعـ ــام لتحليل
ً
صحة ال ـصــورة ،مـحــاوال خلق املزيد
م ــن اإلرب ـ ـ ــاك ،وخ ـصــوصــا ل ــدى ذوي
ّ
الشهيد البزال (األخبار .)2014/12/9
ُ
ت ـحــدي «ال ــزح ــف ال ــداع ـش ــي» تـضــاف
إلـيــه تـحــديــات جـ ّـمــة مــا زال ــت تشوب
أداء وســائــل اإلع ــام فــي استخدامها
خ ـطــاب ال ـكــراه ـيــة امل ـت ـعــدد األش ـك ــال.
ُ
هـنــا ،تـعــد التجربة اللبنانية أفضل
مـ ـث ــال ،إذ ي ـم ـكــن ت ـس ـج ـيــل ان ـع ـكــاس
االنـ ـ ـقـ ـ ـس ـ ــام الـ ـسـ ـي ــاس ــي والـ ـط ــائـ ـف ــي
الحاصل منذ عام  2005على الجسم
اإلعالمي ،وتصاعد خطاب الكراهية
(امل ــذه ـب ــي تـ ـح ــديـ ـدًا) ،ل ـتــأتــي ال ـحــرب
السورية قبل أكثر مــن ثــاث سنوات
وترخي بثقلها على املشهد اإلعالمي.
ه ــذه ال ـح ــرب ح ـ ّـول ــت ال ـش ــاش ــات إلــى

ح ـل ـب ــات م ـص ــارع ــة أب ـط ــال ـه ــا ب ــرام ــج
الـ«توك شو» السياسي ،قبل أن يصل
«داع ـ ـ ـ ــش» وغ ـ ـيـ ــره مـ ــن ال ـت ـن ـظ ـي ـمــات
اإلرهابية ،ويخترق الجسم اإلعالمي
اللبناني.
ّ
املسألة ال تنتهي هنا! عندما نتكلم
عــن خ ـطــاب ال ـكــراه ـيــة ،نـقـصــد أيضًا
ال ـ ـخ ـ ـطـ ــاب اإلعـ ـ ــامـ ـ ــي ال ـ ـقـ ــائـ ــم ع ـلــى
أسـ ـ ــاس ال ـت ـم ـي ـيــز الـ ـع ــر ّق ــي واإلثـ ـن ــي
وال ـج ـن ــدري الـ ــذي ُي ـصــنــف ال ـجــرائــم
بخلفية جنسية املرتكبني.عدا بعض
االس ـت ـف ـت ــاءات واس ـت ـطــاعــات ال ــرأي
التي تندرج ضمن ممارسة ممنهجة
للعنصرية ضد الالجئني السوريني
في لبنان.
إذًا ،ك ـيــف ال ـس ـب ـيــل إلـ ــى ب ـن ــاء إع ــام
«ن ـظ ـي ــف» ،خـ ــال م ــن ال ـت ــروي ــج ل ـهــذا
ال ـن ــوع م ــن ال ـخ ـطــاب؟ يـمـكــن ال ـعــودة
ّ
إلــى الــورشــة الـتــي نظمتها مؤسسة
«مـ ـ ـ ـه ـ ـ ــارات» ب ــالـ ـش ــراك ــة مـ ــع «م ــرك ــز
الـ ـصـ ـح ــاف ــة ال ـ ـنـ ــروج ـ ـيـ ــة» ،و«ش ـب ـك ــة
األخــاق ـيــات اإلعــام ـيــة» فــي بـيــروت
قبل أسابيع .حاولت الورشة تفكيك
خ ـ ـطـ ــاب ال ـ ـكـ ــراه ـ ـيـ ــة وإي ـ ـ ـجـ ـ ــاد ط ــرق
مل ـح ــارب ـت ــه م ــع م ـج ـمــوعــة إعــام ـيــن
وأكاديميني عرب وأجانب.
وفي هذا املجال ،كان الفتًا استشارة
«مـ ـ ـ ـه ـ ـ ــارات» ل ـخ ـب ـي ــر ت ـق ـن ــي مل ـع ــرف ــة
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فيلم األسبوع
ّ
«الهوبيت» يودعنا باإلبهار
يؤدي تيم حسن دور ّ
«همام»
المنتمي إلى عائلة عريقة ذات
نفوذ وسطوة

مسلسل «اإلخوة» في حياته الفنية».
مــن جهتهّ ،
يعبر النجم الـســوري عن
سعادته بالعودة إلى الدراما املصرية
ّ
صـيــة صـعـيــديــة مــرك ـبــة هي
ف ــي شـخـ ّ
«ه ـ ّـم ــام» .إن ــه ش ّــاب ث ــري ينتمي إلــى
عائلة عريقة ،لكنه شرير جدًا ،واعتاد
الحصول على كــل مــا يــريــده بالقوة،
ورغـمــا عــن الجميع .يقع «هـ ّـمــام» في

ّ
حــب «ص ـب ــاح» ،لـكــنــه غ ــرام مــن طــرف
واحـ ـ ـ ــد .ب ــرغ ــم رف ـ ــض الـ ـفـ ـت ــاة ،ي ـصـ ّـر
الّــرجــل عـلــى الـحـصــول عـلـيـهــا ،حتى
إنه يلجأ إلى ّ
القوة.
مــن جهتها ،تحدثنا املمثلة سوسن
بدر عن اضطرارها إلى وضع ماكياج
صارخ ،ووضع شعر مستعار أبيض
الـ ـ ـل ـ ــون ،إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى وضـ ـ ــع ع ــدس ــة
الصقة لتشويه شكل عينيها .تقول
ّ
بدر لـ«األخبار» إن الدور الذي تؤديه
ّ
ّ
تجسد
يتطلب هــذا اللوك البشع ،إذ
ّ
شـخـصـيــة «س ـن ــي ــة» ال ـت ــي تـعـمــل في
مجال الــدجــل والـشـعــوذة ،وتقف إلى
ج ــان ــب «ص ـ ـ ـبـ ـ ــاح» ،وتـ ـس ــان ــده ــا فــي
بعض املــواقــف الصعبة في حياتها.
ّ
وتــوضــح بــدر أن اإلع ــداد للشخصية
استغرق ساعات طويلة ،وخصوصًا
لجهة إعداد املاكياج.
بعد فترة من املفاوضات ،نجح املنتج
أحـ ـم ــد الـ ـج ــاب ــري فـ ــي االت ـ ـفـ ــاق عـلــى
عرض العمل عبر شاشة  osnاملشفرة
في كانون الثاني (يناير) املقبل ،فيما
ما زالت املفاوضات جارية لالستقرار
عـ ـل ــى ق ـ ـنـ ــاة مـ ـص ــري ــة غـ ـي ــر م ـش ـف ــرة
ستعرضه حصريًا في املحروسة .في
ه ــذا ال ـس ـيــاق ،تــؤكــد م ـصــادر مطلعة
ّ
لـ ــ«األخـ ـب ــار» أن امل ــوض ــوع مـحـصــور
الـ ـ ـي ـ ــوم ب ـ ــن «الـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــاة» و«ال ـ ـن ـ ـهـ ــار»
املصريتني.
إذًا ،نحن على موعد قريبًا مع مسلسل
مصري صعيدي جديد ،يعد مخرجه
بمفاجآت عـ ّـدة .وإلــى جانب األسماء
امل ــذك ــورة ،يـضــم الـعـمــل املــرتـقــب على
الئـحــة أبـطــالــه أحـمــد رات ــب ،وحـمــدي
الـ ــوزيـ ــر ،وم ــدح ــت ت ـي ـخ ــة ،وس ـم ـيــرة
عـبــد ال ـعــزيــز ،وتـمـيــم ع ـبــده ،ومحمد
عبد الـحــافــظ ،وعـفــاف رش ــاد ،وناهد
ً
رشــدي ،فضال عن أشــرف مصيلحي،
وتـغــريــد فهمي ،ومـحـمــود الـجــابــري،
وعـ ــدد كـبـيــر م ــن ال ــوج ــوه ال ـ ُجــديــدة.
ّ
علمًا بــأن شــارة «الــوســواس» أنجزت
فــي أي ـلــول (سبتمبر) املــاضــي ،وهــي
مـ ــن ك ـل ـم ــات الـ ـش ــاع ــر ع ـب ــد ال ــرح ـم ــن
األب ـنــودي ،وألـحــان أمير عبداملجيد،
وغناء علي الحجار.

الــوقــت ال ــذي سيتطلبه التدقيق في
أي شــريــط فـيــديــو تـسـتـحـصــل عليه
أي وسـئـلــة إعــام ـيــة .والـنـتـيـجــة هي
ّ
أن الصحافي يحتاج إلــى  20دقيقة
لفحص املحتوى قبل نشره .وطبعًا
ه ـ ــذا ال ـع ـم ــل غ ـي ـ ّـر م ـح ـ ّـب ــذ بــالـنـسـبــة
ّ
إلــى املـحـطــات ،ألن ــه سيتطلب مزيدًا
م ــن الـ ــوقـ ــت ،وهـ ــي ف ــي ح ــال ــة س ـبــاق
م ـس ـت ـم ـيــت مـ ــع زم ـي ــات ـه ــا وت ـس ـعــى
إل ــى األسـبـقـيــة فــي الـنـشــر مهما كــان
املضمون.
قبل الولوج في طرق «العالج» ،ال بد
م ــن االل ـت ـفــات إل ــى ال ـش ـعــرة الـفــاصـلــة
بني محاربة خطاب الكراهية وحرية
ّ
الــرأي والتعبير .ولعل مداخلة مدير
«ال ــرص ــد اإلع ــام ــي» ف ــي «مـ ـه ــارات»
طوني مخايل خــال الــورشــة أعــادت
توجيه البوصلة .فليس كل «خطاب
سـلـبــي يـعـنــي خ ـط ــاب ك ــراه ـي ــة» .في
ه ـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،ي ـج ــب االلـ ـتـ ـف ــات إل ــى
امل ـصــدر وت ـك ــراره فــي االت ـجــاه عينه،
وإلى الفئات املستهدفة من الخطاب،
إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى الـ ـتـ ـن ـ ّـب ــه إلـ ـ ــى أسـ ـل ــوب
مناهضة هذا الخطاب .أسلوب يجب
أن يـخـلــو مــن ال ـســذاجــة تـحــت خيمة
«الحب والسالم» ،كما أوضح الزميل
ب ـي ــار أبـ ــي ص ـعــب ف ــي مــداخ ـل ـتــه في
الــورشــة ،داعـيــا إلــى «قــونـنــة الحقد»

وتحويله إلى «نضال» بني مجموعة
الصحافيني واألكاديميني.
وبـ ــال ـ ـعـ ــودة إلـ ـ ــى بـ ـع ــض الـ ـخـ ـط ــوات
العملية ملناهضة الكراهية ،يمكن أن
نستعني أيضًا بما أوصــى بــه مدير
«شـبـكــة األخــاق ـيــات الــدول ـيــة» آيــدن
ّ
األخير أكد أن «على الصحافي
وايتّ .
الـقــول إنـنــي ق ــادر على مجابهة هذا
الخطاب» ،بمعنى أن يعزز املساحة
ّ
النقدية لــديــه .ف ــإذا كــانــت الحجة أن
خطاب الكراهية صــادر عن الضيف،
ال يـمـكــن لـلـصـحــافــي أن ي ـت ـ ّ
ـذرع بها
وي ـت ـن ـصــل م ـن ـه ــا .وإذا كـ ــان مـجـبـرًا
عـلــى اسـتـضــافـتــه ،يمكنه عـلــى األقــل
أن يـقــاطـعــه وي ـقــول ل ــه« :أن ــت تـتـفـ ّـوه
بخطاب عنيف غير مقبول».
ّ
واألكيد أن التدريب املستمر للجسم
ال ـص ـح ــاف ــي ي ـح ـم ـيــه م ــن ت ـب ـنــي ه ــذا
النوع من الخطاب والترويج له .أما
ّ
ف ــي م ــا ي ـت ـعــلــق ب ــاإلحـ ـص ــاءات الـتــي
ّ
تتضمن عنصرية وكــراهـيــة ،فأشار
ّ
وايت إلى أن مثل هذه االستطالعات
ُ
ّ
لــم تـجـ َـر إال لتولد املــزيــد مــن الخوف
ضد اآلخــر .واستشهد باملبالغة في
أرقـ ــام ال ـنــازحــن م ــن خ ــال الـتــاعــب
بها بغية التحريض وبث الكراهية،
ً
س ــائ ــا« :مـ ــا ن ـفــع هـ ــذه األس ـئ ـل ــة إذا
كانت اإلجابات معروفة مسبقًا؟».

بانة بيضون
( The Hobbit: The Battle of the Five Armiesالهوبيت:
حرب الجيوش الخمسة ـ  )2014هو الجزء الثالث واألخير
من سلسلة أفالم «الهوبيت» الشهيرة ،الفيلم يحمل توقيع
املخرج بيتر جاكسون الذي تشارك الكتابة مع فران والش
وفيليبا بوينز وغييرمو ديل تــورو بناء على روايــة The
 Hobbitجاي .آر .آر .تولكني.
ّ
يصور الشريط عالم األرض الوسطى حيث يعيش البشر
والهوبيت.
إلــى جــانــب كــائـنــات خــرافـيــة كالجن واألقـ ــزام
ّ
ه ـن ــاك ،تـنــدلــع ح ــروب م ــا ب ــن امل ـمــالــك املـخـتـلـفــة ،إال أنـهــا
ً
ّ
تتوحد في وجه الشر الذي يحاول أن يحكم العالم متمثال
بالوحوش الخرافية مثل التنني العمالق الذي ينفث النار
«سموغ» ،أو جيوش «األورك».
ي ـبــدأ الـفـيـلــم بـهـجــوم «س ـم ــوغ» عـلــى مــديـنــة «اليـ ــك» التي
يـعـيــش فـيـهــا ال ـب ـشــر ،وفـ ــرار األه ــال ــي امل ــذع ــوري ــن ،قـبــل أن
يـنـجــح «ب ـ ــارد» (ل ــوك إي ـفــانــز) ف ــي قـتـلــه .لـكــن بـعــد تدمير
املــدي ـنــة ،يـتـجــه األخ ـيــر بــرفـقــة س ـكــان املــدي ـنــة إل ــى الجبل
ليطلبوا من «ثورين» (ريشارد أرميتاج) ّ
حصة من ذهب
ّ
التنني الذي صادره إلعادة بناء مدينتهم .غير أن «ثورين»
ال ــذي غـ ّـيــرتــه ثــروتــه ال ـجــديــدة ،يــرفــض الـطـلــب رغ ــم وعــده
السابق باملساعدة.
عـلــى الـضـفــة األخـ ــرى ،يــأتــي قــائــد الـجــن «ثــرانــدويــل» (لــي
املجوهرات
بايس) أيضًا مع جيشه للمطالبة بحصته من
ّ
وي ـع ـلــن الـ ـح ــرب ع ـلــى «ثـ ــوريـ ــن» وب ـق ـيــة األقـ ـ ـ ــزام .ي ـتــدخــل
ال ـهــوب ـيــت «ب ـي ـل ـبــو» (م ــارت ــن ف ــري ـم ــان) ويـ ـس ــرق الـحـجــر
السحري الــذي يبحث عنه «ثــوريــن» ليعطيه إلــى «بــارد»
و«ث ــران ــدوي ــل» .خ ـطــوة ّ ت ـهــدف إل ــى إج ـبــار «ث ــوري ــن» على
التفاوض سلميًا ،إال أنــه ال يتراجع عــن ق ــراره .وفــي حني

تستعد الجيوش للحرب ،يهجم عليهم جيش «األورك»،
ّ
فيتوحد البشر واألقزام والجان في مواجهة الشر.
ّ
أكثر ما يميز اللغة ّ السينمائية هو إيقاع التشويق الذي
يـبـنـيــه امل ـخ ــرج ب ــدق ــة ،وي ـتــرافــق ذل ــك م ــع لـغــة سينمائية
مشغولة بعناية بـكــل تفاصيلها مــن امل ــؤث ــرات الخاصة
املصنوعة بالحرفة ،إلى أسلوب التصوير الذي قد يكون
هــدفــه األســاســي اإلبـهــارالـبـصــري .لكن ال يخلو األم ــر من
جـمــالـيــة خــاصــة فــي بـعــض الـلـقـطــات .جـمــالـيــة أق ــرب إلــى
ً
الهندسة كما يظهر مثال عندما يومئ قائد الجان بيده.
ّ
ضمن لقطة واحدة وعلى اإليقاع نفسه ،نرى الجيش كله
ّ
يتحول إلى وضعية القتال .ونالحظ ذلك أيضًا في مشهد
غــوص «ثـ ّـوريــن» داخــل الــذهــب .هنا ،تنزلق الكاميرا معه
وتهبط كأنما من بعد آلخر .أو حتى املشهد املرعب لقائد
«األورك» وهو يطفو تحت سطح الجليد.
هي جمالية قد تكون مثيرة للجدل نشأت مع أفــام The
األعمال التي
 Hobbitو The Lord of the Ringsأو غيرها من ّ
تتناول مثل هــذه الحكايات الخرافية .فرغم أنها تعتمد
ّ
بشكل كبير على املؤثرات الخاصة ،إال أن املشاهد ال يملك
أحـيــانــا إال أن يـغــرق فــي استعراضاتها البصرية بغض
النظر عن الحبكة الروائيةّ .
سنًا من ّ
رواد السينما الذي قرأ
وبالنسبة إلى الجيل األكبر
في طفولته عن هذه الوحوش الخرافية أو رآها ضمن أفالم
الكرتون القديمة املتواضعة تقنيًاّ ،فقد يرى هذه الوحوش
تخرج من ّ
مخيلته إلى الواقع وتتمثل ّ على الشاشة فعليًا.
ً
األمر الذي ال يدري املرء ما إذا كان محفزًا للمخيلة أو قاتال
لها ،إضافة إلى أنسنة هذه الوحوش.
ففي املاضي ،كان العائق التقني يحافظ على غموض هذه
الـكــائـنــات الـخــرافـيــة كما ّ
تقدمها السينما ،أمــا اآلن ومن
ً
ّ
خــال املــؤثــرات الخاصة املـتـطــورة ،يبدو التنني مثال من
خــال حديثه وتعابير وجهه أقــرب إلــى اإلنـســان منه إلى
ّ
الكائن الخرافي .كما أن أكثر الوحوش ضــراوة في الفيلم
ـ ـ و للغرابة ـ ـ هــي وح ــوش «األورك» العمالقة الـتــي تبدو
في مالمحها أقــرب إلى البشر .كذلك ،قد نشاهد التقسيم
الـعـنـصــري الـبـشــري نفسه بــن ه ــذه الـكــائـنــات ّ الـخــرافـيــة،
ّ
ّ
ُ
يصورها الفيلم على أنها األجمل
فيصادف أن الجان التي
ّ
هــي األكـثــر بياضًا وتتميز بشعرها األشـقــر الـطــويــل ،في
حني ينظر قائدها «ثراندويل» بفوقية إلى بقية الكائنات،
ً
فضال عن عالقة الحب املستحيلة بني الجنية «تــوريــال»
(إيفانجلني ليلي) والقزم «كيلي» (إيديان تورنار) بفعل
اخ ـتــافــات ـه ـمــا .أم ــا الـشـخـصـيــة األظ ـ ــرف ف ــي الـفـيـلــم فهي
الهوبيت «بيلبو» ،الغارق تمامًا في عامله الخاص وينام
أثناء املعركة األخيرة ليستيقظ بعد انتهائها!
ص ــاالت «غ ــران ــد سـيـنـمــا» (« ،)01/209109أم ـب ـيــر» (،)1269
«بالنيت» (« ،)01/292192سينما سيتي» ()01/995195

مجتمع النت

ّ
تصدر موقع
■ #الحلو_بلبنان هاشتاغ
تويتر ّ
ليعبر من خالله اللبنانيون بسخرية
هـ ــذه امل ـ ـ ـ ّـرة ع ــن واق ـع ـه ــم املـ ــريـ ــر ،وال ــاف ــت
مشاركة عضو املكتب السياسي في ّ
«تيار
امل ـ ـ ــردة» ف ـي ــرا ي ـمــن ال ـت ــي غـ ـ ـ ّـردت قــائ ـلــة:
«#الحلو_بلبنان أنه بال قطر».
■ اسـتـعــدادًا ملــوســم األع ـيــاد وتـحــديـدًا عيد
امل ـ ـيـ ــاد ،ازدان ت ــوي ـت ــر بـ ـص ــور م ــن وح ــي
ّ
املناسبة .الزينة والهدايا لم توفر الحيوانات،
كـمــا ب ــرز الـعــد العكسي لـبــدء االحـتـفــاالت.
وض ـمــن ه ــذه األج ـ ــواء االف ـتــراض ـيــة ،بــرزت
اللحى الطويلة ّ
املزينة بأضواء العيد ،تمامًا
كما تزدان بها أشجار العيد (الصورة).
■ دخ ـ ــول «ه ـي ـئــة ال ـع ـل ـمــاء املـسـلـمــن»
م ـجــددًا مـلــف ال ـت ـفــاوض ح ــول العسكريني
اللبنانيني املختطفني ،جعل الناشطني على
ش ـب ـكــات ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي يــوجـهــون
سهامهم ص ــوب ه ــؤالء ،إذ أطـلـقــوا عليهم
تـسـمـيــة «هـيـئــة ال ـشــركــاء الــداع ـش ـيــن»،
ُ
لتستخدم هــذه التسمية الحـقــا كهاشتاغ

ّأول م ــن أم ــس (األخـ ـب ــار ،)2014/12/12
ســرعــان مــا ّ
تحولت إلــى حملة تضامن مع
ّ
ّ
املراسلة يمنى فواز واملصور سعد عياد
ّ
تصدر
على شبكات التواصل االجتماعي.
هــاشـتــاغ #فـتــوش_يـضــرب_مــن_جــديــد
ّ
لتعداد
املشهد على تويتر وشكل مساحة ّ
«مآثر» آل فتوش خصوصًا في ما يتعلق
بـ«تعنيف النساء وازدراء العدالة والــدولــة».
ودعا الناشطون النائب نقوال فتوش إلى
«االستقالة».

جمع آالف ّ
املغردين .مساحة ،أعــادت نشر
ص ـ ــور أعـ ـض ــاء ه ـ ــذه ال ـه ـي ـئــة وه ـ ــم بــرف ـقــة
اإلره ــاب ـي ــن املـطـلــوبــن أم ـث ــال الـشـيــخ الـفــار
أح ـم ــد األسـ ـي ــر ،وأخ ـ ــرى تـظـهــر وحـشـيــة
التنظيمات اإلرهــاب ـيــة فــي تصفية الجنود
اللبنانيني.
■ تداعيات االعتداء على فريق «الجديد»

ّ
■ منذ دخــولــه إلــى عــالــم تــويـتــر ،ال يتوقف
النائب وليد جنبالط عن إثـ ّـارة الـجــدال بني
الناشطني .آخــر النهفات تمثلت بـ ّ
ـرده على
فـتــاة لبنانية كتبت على حسابه« :أري ــد أن
أكون الصديقة الجديدة املفضلة لديك ،كيف
يمكننا تحقيق هــذا الـطـلــب؟» .ف ـ ّـرد عليها
ج ـن ـبــاط س ــاخـ ـرًا « :آس ـ ــف ال أري ـ ــد جــرح
هو صديقي
مشاعرك لكن كلبي «أوسكار» ً
املـ ـفـ ـض ــل» .ج ـ ـ ــواب ك ـ ــان ك ـف ـي ــا ب ــإح ــداث
سلسلة من الردود التي لم تخل من اإلشادة
بـ«هضامته».
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ويك أند

عالم المشاهير

نجوم ولو
بعد الموت

بول مكارتني داعم للحيوانات
على سطح القمر!

علي وجيه

نادين كنعان

روبني وليامز ( 1951ـ  /2014الصورة)
›A Merry Friggin
لم يمت بعد .عرض
ّ
 Christmasأ خ ـ ـي ـ ــرًا ،دشـ ـ ـ ــن ز يـ ـ ـ ــارات
و ل ـيــا مــز مــن ا ل ـعــا لــم اآل خ ــر .ا لـكــو مـيــد يــا
ـرو ،هــي
ا ل ـع ــا ئ ـل ـي ــة ل ـت ـ ّـر ي ـس ـت ــرام ش ــا بـ ـي ـ ّ
األو ل م ـ ــن ث ــا ثـ ـي ــة خ ــل ـف ـه ــا
ا ل ـ ـشـ ــر يـ ــط
و لـ ـي ــا م ــز بـ ـع ــد ا نـ ـتـ ـح ــاره ا ملـ ـف ـ ّـا ج ــئ فــي
آب (أ غـسـطــس) ا ملــا ضــي .نـتــرقــب أ يـضــا
ظهوره الشخصي األخير في كوميديا
Night at the Museum: Secret of the
 Tombلشون ليفي هذا الشهر ،قبل أن
يحضر صوتًا في Absolutely Anything
ل ـت ـيــري جــو نــز ب ــدا ي ــة ا ل ـع ــام ا مل ـق ـبــل .هــذه
وا ح ـ ـ ــدة م ــن ق ـ ـ ــدرات ا ل ـس ـي ـن ـم ــا ا ل ـخ ــار ق ــة
ف ــي ا ل ـخ ـلــق .إ ك ـس ـيــر ا ل ـخ ـلــود ا ل ــذي بـحــث
ع ـن ــه مـ ـه ــوو س ــون كـ ـث ــر .رو بـ ـ ــن و ل ـي ــا م ــز
هــو ا لـفـيـلــم .لــن نـلـتـفــت إ لــى نـقــاط ضعف
السيناريو أو ّ
أي مالحظات أخرى .حتى
في نزقه ولسانه السليط ،يبدو وليامز
ـادرًا عـلــى اإل ض ـحــاك
حـمـيـمـيــا ودا ف ـئــا و ق ـ ّ
ومالمسة العواطف .إنه أحد تلك األفالم
العائلية التي أفادت من براعة «هاملت
ا مل ـه ـ ّـر ج ا ل ـحــز يــن» فــي ه ــذا ا ل ـجــا نــب ،كـمــا
ح ـص ــل ف ــي « ج ــو م ــا ن ـج ــي» ( )1995لـجــو
جونستون و«السيدة داوتفاير» ()1993
لكريس كولوموبس.
اإلعجاز السينمائي في القيامة وإحياء
ا مل ــو ت ــى ،ي ـت ـك ـ ّـر ر هـ ــذه األ ي ـ ــام م ــع فـيـلـيــب
سيمور هوفمان ( 1967ـ  .)2014الشهر
ا لـ ـ ـف ـ ــا ئ ـ ــت ،ب ـ ـ ــدأ ع ـ ـ ــرض ا ل ـ ـب ـ ـلـ ـ ّـوك ب ــا س ـت ــر
«مباريات الجوع :الطائر املقلد ـ الجزء
األول» ( )2014ل ـف ــرا ن ـس ـي ــس ل ــورا ن ــس.
ا لـ ـج ــزء ا لـ ـث ــا ن ــي ،س ـي ـع ـي ــد ه ــو فـ ـم ــان إ ل ــى
ا ل ـح ـيــاة ّ م ـج ــددًا ا ل ـع ــام ا مل ـق ـبــل .م ــن حـســن
تصوير معظم مشاهده
الحظ أنه أنهى
ّ
ً
قـبــل ا لــر ح ـيــل ،مــا تـطــلــب تـعــد يــا بـسـيـطــا
ف ـ ــي ا ل ـ ـس ـ ـي ـ ـنـ ــار يـ ــو ف ـ ـقـ ــط .ل ـ ـقـ ــد غ ـ ـ ــاب ع ــن
ا لـ ـع ــرض ا ل ـج ـم ــا ه ـي ــري ل ـف ـي ـل ـمــه A Most
 Wanted Manأل نـطــون كــور بــن .هوفمان
ي ـ ـبـ ــرع ف ـ ــي دور ر ج ـ ـ ــل اال س ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــارات.
ّ
يؤد يه بطريقته بعيدًا عن الكليشيهات

ّ
مـ ــن مـ ــنـ ــا ال ي ـ ـعـ ــرف مـ ـ ــدى عـشــق
بــول مكارتني ( 1942ـ ـ الـصــورة)
ل ـل ـح ـي ــوان ــات؟ ه ــو م ــداف ــع شــرس
عــن حقوقها منذ عـقــود ،وناشط
م ـس ـت ـم ـيــت ف ــي الـ ـح ــث ع ـل ــى ع ــدم
قتلها ،وخـصــوصــا بـهــدف األكــل.
كثيرة هــي الـحـمــات الـتــي شــارك
فـيـهــا الـعـضــو املــؤســس فــي فرقة
ال ــ«ب ـي ـت ـلــز» الـبــريـطــانـيــة ف ــي هــذا
ّ
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،كـ ـم ــا أنـ ـ ـ ــه تـ ـ ـع ـ ــاون مــع
ج ـم ـع ـي ــةPETA (People for the
)Ethical Treatment of Animals
املـ ـعـ ـنـ ـي ــة ب ـ ــال ـ ــدف ـ ــاع عـ ـ ــن حـ ـق ــوق
الحيوان.
ل ـك ــن الـ ـخـ ـط ــوة الـ ـت ــي قـ ـ ـ ّـرر مـغـنــي
ال ـ ـ ـ ــروك ال ـش ـه ـي ــر اإلقـ ـ ـ ـ ــدام عـلـيـهــا
هـ ـ ــذه امل ـ ـ ـ ـ ّـرة م ـخ ـت ـل ـفــة عـ ــن كـ ــل مــا
س ـبــق ،ال بــل تتخطى الـتــوقـعــات.
يـنــوي مكارتني انتقاء مجموعة
مـ ـ ــن ال ـ ـ ـصـ ـ ــور الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـ ـع ـ ــود إلـ ــى
حيوانات عولجت بعد استغاللها
وتعنيفها ،ووضعها في صندوق
إلرســالـهــا إلــى الـقـمــر .هــذه ليست
مزحة ،بل حقيقة ستحدث قريبًا.
ك ـيــف؟ م ــن امل ـق ـ ّـرر إط ــاق مـشــروع
ل ـج ـم ــع ال ـ ـت ـ ـبـ ـ ّـرعـ ــات ل ـل ـح ـي ــون ــات
تحت عنوان Lunar Mission One
(م ـه ـ ّـم ــة ق ـم ــري ــة واحـ ـ ـ ــد) .ف ــي ه ــذا
ُ
السياق ،سترسل الصور مع عدد
مــن عـلـمــاء الـفـضــاء البريطانيني
ال ـ ــذي ـ ــن سـ ـي ــذهـ ـب ــون إل ـ ـ ــى ال ـق ـم ــر
عـ ــام  2025ض ـمــن هـ ــذا املـ ـش ــروع.
مـ ـش ــروع ي ـت ـض ـمــن أيـ ـض ــا إط ــاق
آالف املركبات الفضائية الرقمية.
ال ـ ـصـ ــور لـ ــن ت ـ ـكـ ــون وح ـ ـي ـ ــدة ،بــل
س ـي ـقــرن ـهــا بـ ــول م ـكــارت ـنــي أيـضــا
بـنـسـخــة  DVDم ــن فـيـلــم أنتجته
 PETAب ـ ـع ـ ـنـ ــوان Glass Walls

املعتادة .كان قد فعلها سابقًا في «حرب
تشارلي ويلسون» ( )2007ملايك نيكولز
ب ـت ـنــو يــع م ـخ ـت ـلــف .أ ص ـفــر ا ل ـف ـي ـلــم ا ملـحـكــم
هـ ــو ل ـ ــون ه ــو فـ ـم ــان نـ ـفـ ـس ــه .ت ــأ ثـ ـي ــر آ خ ــر
ُيضاف إلى حضوره الطاغي في ّ
أي دور
ّ
يـلـعـبــه .ا ن ـغ ـمــا ســه األخـ ــاذ يـنـسـحــب عـلــى
ب ــا ك ــورة ج ــون س ــا ت ــري God›s Pocket
ّ
ا لـ ـ ــذي لـ ــم ي ـت ـم ــك ــن مـ ــن ا لـ ـلـ ـح ــاق ب ـعــر ضــه
الجماهيري أيضًا .كان في جعبته أيضًا
Happyish
مـسـلـســل تـلـفــز يــو نــي ب ـع ـنــوان
ّ
إ خ ـ ـ ــراج شـ ــا لـ ــوم أو س ـ ــا ن ـ ــدر ،إال أنـ ـ ــه لــم
ّ
يتمكن من تصوير سوى الحلقة األولى
منه ،ما ّأد ى إلى استبداله.
ا لـ ـسـ ـيـ ـنـ ـم ــا كـ ــا نـ ــت كـ ــر ي ـ ـمـ ــة م ـ ــع را ح ـ ـلـ ــن
ك ـثــر .ه ـيــث ل ـيــد جــر (  1979ـ ـ  )2008نــال
األو س ـ ـ ـكـ ـ ــار بـ ـع ــد ر حـ ـيـ ـل ــه ا ل ـ ـ ـصـ ـ ــادم .ل ــم
ّ
ي ـكــن م ــن ا مل ـم ـكــن ت ـجــا هــل أدا ئـ ــه ا ل ـخ ــا ب
لـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــة ا لـ ـ ـج ـ ــو ك ـ ــر فـ ـ ــي The Dark
 Knightع ــام  2008ل ـكــر ي ـس ـتــو فــر ن ــوالن.
ا ملـ ـث ــل حـ ـص ــل س ــا بـ ـق ــا مـ ــع ب ـي ـت ــر ف ـي ـنــش
(  1916ـ ـ ـ  )1977ا ل ـ ــذي فـ ــاز ف ــي ا مل ـح ـفــل
األو سـكــاري عــن دوره فــي  Networkعــام
 1976ل ـس ـي ــد ن ــي ل ــو مـ ـي ــت .ا ملـ ـ ــوت ب ــا غ ــت
هيدجر أثناء تصوير The Imaginarium
 of Doctor Parnassusعــام  2009لتيري
غيليام .توقف املشروع ّ
ثم أقلع مجددًا،
بـ ـع ــد م ــا قـ ـ ـ ّـر ر ج ــو ن ــي د يـ ـ ــب ،و جـ ـ ــود ل ــو،
و كــو لــن ف ــار ي ــل ،ا س ـت ـك ـمــال دور هـيــد جــر،
ّ
والتبر ع بكامل األجر البنته «ماتيلدا»
من أجل ضمان مستقبلها.

مستخدمة صورته ،من أجل حث
رج ــال الـفـضــاء املستقبليني على
ّ
التحول إلى نباتيني.
ف ــي هـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،ق ــال ــت رئـيـســة
جـمـعـيــة  PETAمـيـمــي بيكيشي
ل ـ ـص ـ ـح ـ ـي ـ ـفـ ــة الـ ـ ـ ــ«إن ـ ـ ــدبـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدن ـ ـ ــت»
ّ
ّ
الـبــريـطــانـيــة إن ـهــا ال تـشــك فــي أن
«األجيال القادمة ستنظر إلى قتل

الحيوانات تمامًا كما ننظر نحن
ال ـي ــوم إل ــى ق ـتــل ال ـب ـش ــر» ،مـشـيــرة
ّ
إلى أن انضمام مكارتني إلى هذا
ّ
املـ ـش ــروع «ي ــؤك ــد أن ـن ــا ل ــن ننسى
حجم املعاناة التي ّ
تكبدتها هذه
ّ
الكائنات على أيدي البشر ،وأننا
ن ــدع ــو إل ـ ــى ع ـ ــدم أك ـل ـه ــا وأي مــن
مشتقاتها».

«ويتني» تعود من اآلخرة
ص ــدر أخ ـي ـرًا الـتــريـلــر ّ
األول للفيلم
الـ ـتـ ـلـ ـف ــزي ــون ــي «وي ـ ـت ـ ـنـ ــي» ()2015
ألنجيال باسيت .العمل البيوغرافي
املرتقب عن «صوت الجيل» و«ملكة

السول» األميركية ويتني هيوسنت
( 1963ـ ـ  /2012الـ ـص ــورة)ُ ،يـعــرض
في  17كانون الثاني (يناير) املقبل
على شبكة «اليــف تايم» األميركية.

ال ـش ــري ــط ي ــاح ــق صــاح ـبــة أغ ـن ـيــة I
 will always love youعبر سنوات
ّ
مركزًا على زواجها
التألق واالنكفاءّ ،
بــاملــوسـيـقــي وامل ـم ــث ــل ب ــوب ــي ب ــراون
الذي استمر  15عامًا.
ع ـ ــاق ـ ــة مـ ـت ــأرجـ ـح ــة بـ ـ ــن الـ ـشـ ـغ ــف،
والـ ـ ـخـ ـ ـي ـ ــان ـ ــة ،وإدمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان امل ـ ـ ـخـ ـ ــدرات
والـكـحــول ،أثـمــرت ابـنــة وحـيــدة هي
ب ــوب ــي كــري ـس ـت ـي ـنــا بـ ـ ـ ــراون .ص ـعــود
إلـ ــى ال ـق ـ ّـم ــة ،ثـ ـ ّـم ت ــدح ــرج م ـن ـهــا إلــى
أيقونة في دنيا املوسيقى .التداخل
ب ــن الـشـخـصــي وامل ـه ـنــي يـصــل حـ ّـد
التماهي .األميركية أنجيال باسيت
( )1958ت ـق ـ ّـدم بــاكــورت ـهــا كمخرجة
بعد سنوات في مجال التمثيل .هي
ليست غريبة عن بطلتها الراحلة ،إذ
عمال سابقًا في Waiting to Exhale
عام  1995لفورست ويتاكر .باسيت
نفسها اضطلعت بــدور الديفا تينا
تيرنر فــي «مــا عالقة الحب بذلك؟»
( )1993لبرايان غيبسون.
إذًا ،ه ــي لـيـســت ب ـع ـيــدة ع ــن إن ـجــاز
بورتريه ألحــد املشاهير .األميركية
يايا داكوستا تؤدي دور هيوسنت،
فيما يتولى آرلني إسكاربيتا تأدية
بشأن
دور زوجها« .لدينا ما نقوله
ً
عالقتهما» تقول باسيت ،مضيفة:

«كانت رحلة رائعة بينهما ،وأتمنى
أن يكون لها تأثير في حياتنا .أريد
ل ـل ـم ـشــاهــديــن أن ي ـم ـض ــوا ف ــي ّه ــذه
ال ــرح ـل ــة ب ــن وي ـت ـنــي وب ــوب ــي .إن ـهــا
قصة حب».
بــالـنـسـبــة إل ــى املــوس ـي ـقــى ،األخ ـب ــار
لـيـســت سـ ـ ـ ّ
ـارة .شـبـكــة «اليـ ــف تــايــم»
ّ
لم تتمكن من الحصول على حقوق
اس ـت ـخــدام ص ــوت ويـتـنــي هيوسنت
ن ـف ـس ـهــا .الـ ـح ــل كـ ــان ب ــال ـل ـج ــوء إل ــى
ص ـ ـ ــوت م ـغ ـن ـي ــة ال ـ ـ ـ ـ  R&Bدي ـ ـبـ ــورا
ك ــوك ــس ك ـبــديــل ف ــي م ـشــاهــد األداء.
صوت ويتني الذي خانها في كثير
من األوقات بسبب إدمانها املرضي.
النتيجة املحزنة لجثتها في ّ
حمام
«هـيـلـتــون بـيـفــرلــي هـيـلــز» مـعــروفــة
لكل ّ
محبيها في العالم.
على مستوى العائلة ،الفيلم ليس
حــدثــا سعيدًا .هــا هــي ّأمـهــا كايسي
تـعـتــرض قــائـلــة« :الي ــف تــايــم ق ـ ّـررت
ـي بـعـمــل فـيـلــم ع ــن ويتني
أن تـمـضـ ً
م ـت ـج ـًـاه ـل ــة اعـ ـت ــراض ــات ال ـع ــائ ـل ــة»،
مردفة« :ال أحد يعمل في هذا الفيلم
يـعــرف شيئًا عــن ويـتـنــي وعالقتها
ب ـب ــوب ــي .أرج ـ ــوك ـ ــم ،دع ــوه ــا ت ــرت ــاح
ب ـس ــام» .ابـنـتـهــا بــوبــي كريستينا
ل ـ ــديـ ـ ـه ـ ــا سـ ـ ـب ـ ــب آخـ ـ ـ ـ ــر لـ ـ ــانـ ـ ــزعـ ـ ــاج.

فــامل ـخــرجــة ل ــم تـسـتـعــن ب ـهــا ل ـل ــدور.
أنجيال باسيت ّ
ردت ببساطة« ّ :لم
ّ
ّ
أف ــك ــر ف ـي ـه ــا ،ألنـ ـه ــا ل ـي ـســت م ـمــث ـلــة.
التمثيل حرفة».
«وي ـت ـن ــي» أحـ ــد األفـ ـ ــام امل ـق ـب ـلــة عن
مشاهير في عالم املوسيقى .املمثل
دون شـيــدل ( )1964ينجز باكورته
 Miles Aheadعــن حياة وموسيقى
ّ
م ـ ـعـ ــلـ ــم ال ـ ـ ـجـ ـ ــاز مـ ــاي ـ ـلـ ــز داي ـ ـف ـ ـيـ ــس،
ّ
ويتصدي للدور بنفسه .هذا العام،
ش ـهــد ص ـ ــدور ال ـف ـي ـلــم ال ـب ـيــوغــرافــي
 Get on Upلتايت تايلور ،عن ّ
عراب
ال ـ ـسـ ــول والـ ـف ــان ــك ج ــاي ـم ــس ب ـ ــراون
(لـعـبــه ت ـشــادويــك ب ــوس ـم ــان) .نــذكــر
أي ـضــا «ل ـســت ه ـن ــاك» ( )2007لـتــود
ه ــاي ـن ــز ( )1961عـ ــن بـ ـ ــوب ديـ ـ ــان،
الــذي ّأدت فيه كايت بالنشيت دور
البطولة ،ونالت ترشيحًا لألوسكار.
وه ـ ـنـ ــاك أيـ ـضـ ــا «األيـ ـ ـ ـ ــام األخ ـ ـيـ ــرة»
( )2005لغاس فان سانت ( )1952عن
ّ
مغني فرقة «نيرفانا» كيرت كوبني،
و«راي» ( )2004لتايلور هانكفورد
( )1944ع ــن أسـ ـط ــورة ال ـب ـل ــوز راي
ت ـش ــارل ــز .وقـ ــد فـ ــاز جــاي ـمــي فــوكــس
باألوسكار عن أدائــه دور املوسيقي
الضرير.
علي...
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زهير مراد:
شتاء من
أنوثة وفراشات
حنان الحاج
ّ
رب ـم ــا أراد امل ـصـ ّـمــم ال ـل ـب ـنــانــي زهـيــر
ّ
م ــراد أن يـثـبــت أن مــن املـمـكــن إظـهــار
ج ـم ــال ال ـف ــراش ــات م ــن دون الـحــاجــة
إلـ ـ ــى األل ـ ـ ـ ـ ــوان .ال بـ ــل مـ ــن املـ ـمـ ـك ــن أن
تكون الفراشات بــاألســود واألبيض،
وم ــن دون ت ـ ّ
ـدرج ــات ال ــرم ــادي أجـمــل
وأب ـه ــى .قـ ـ ّـدم زه ـيــر مـ ــراد مجموعته
ل ـل ـم ــاب ــس ال ـ ـجـ ــاهـ ــزة تـ ـح ــت عـ ـن ــوان
 Microcosmosلخريف وشتاء  2014ـ
 2015في باريس ،وطغت عليها تيمة
ال ـ ـفـ ــراشـ ــات ،وال ـي ـع ــاس ـي ــب ،ون ـق ــوش
ّ
تضمنت املجموعة
بيوت العنكبوت.
 48تصميمًا تـنـ ّـوعــت بــن الفساتني،
والتوبات ،والجاكيتات ،والسراويل.

«فيكتوريا
سيكريت»
األكثر إثارة
ّ
قدمت سلسلة «فيكتوريا سيكريت»
لالنجري عرضها السنوي الـ 19في
 Earls courtفي لندن في  2كانون
ّ
األول (ديسمبر) الحالي ،بمشاركة 47
ّ
عارضة أزياء ،بينهن السوبر موديل
البرازيليتان أدريانا ليما (الصورة)
ْ
وأليساندرا أمبروسيو .ارتدت ليما
حمالة صدر ّ
وأمبروسيو ّ
مرصعة
بجواهر تبلغ قيمتها مليوني دوالر
أميركي .وقد أحيت العرض المغنية
األميركية تايلور سويفت ،والالتينية
آريانا غراندي ،اللتان ّ
قدمتا وصالتهما
الغنائية ،وهما ترتديان أزياء من وحي
المناسبة .هذا العرض شوهد في أكثر
من  100بلد بعد أسبوع من تقديمه
في لندن.

اع ـت ـم ــد مـ ـ ــراد ع ـل ــى رس ـ ــم ال ـف ــراش ــات
ف ــي ال ـت ـص ـم ـيــم م ــن خ ـ ــال ال ـف ـج ــوات
وم ـل ـئ ـه ــا ب ــأق ـم ـش ــة دانـ ـتـ ـي ــل م ـخـ ّـرمــة
ب ــأش ـك ــال و ّنـ ـق ــوش ال ـ ـفـ ــراشـ ــات .وق ــد
ذكــر مــراد أنــه استعمل تقنية جديدة
إللصاق الدانتيل باألقمشة ،إذ بدت
ّ
التصاميم املــركـبــة ثــوبــا واح ـ ـدًا .كما
ّ
اعـتـمــد مـ ــراد عـلــى األق ـم ـشــة املـطــبـعــة
ب ـن ـق ــوش ال ـ ـفـ ــراشـ ــات ،وال ـي ـع ــاس ـي ــب،
وبيوت العنكبوت ،من دون الفجوات
والـ ــدان ـ ـت ـ ـيـ ــل .كـ ــذلـ ــكُ ،حـ ـ ـ ـ ـ ّـددت بـعــض
التصاميم على الـعــارضــات بأشكال
ج ـس ــد الـ ـف ــراش ــات وال ـي ـع ــاس ـي ــب مــن
خالل ّ
القصات والتطريزات.
استعمل مراد أيضًا الجلد ،والحرير،
وال ـ ـق ـ ـطـ ــن ال ـ ـص ـ ــوف ـ ــي ،والـ ــدان ـ ـت ـ ـيـ ــل،
والـ ـ ـب ـ ــايـ ـ ـي ـ ــت .أمـ ـ ـ ــا األل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان ،ف ـط ـغــى
ع ـل ـي ـهــا األبـ ـي ــض واألسـ ـ ـ ـ ــود ،إض ــاف ــة
إلـ ــى ال ـن ـب ـي ــذي ،واألزرق ال ـب ـتــرولــي،
وال ـف ــوش ـي ــا .بـ ـ ْ
ـدت مـعـظــم الـتـصــامـيــم
كذلك،
انسيابية وملتصقة بالجسد.
ّ
ب ــدا بـعـضـهــا امل ـش ـغــول بــالـجـلـ ُـد كــأنــه
ي ـص ـلــح ل ـل ـح ـفــات الـ ـس ــادي ــة امل ـت ــرف ــة
.S&M
اس ـت ـع ـمــل مـ ـ ــراد األك ـ ـتـ ــاف ال ـعــري ـضــة
الناعمة التي رمزت إلى ّ
قوة األنوثة،
ّ
مستخدمًا األكمام املجنحة امللتصقة
بــال ـت ـص ـم ـيــم .أكـ ـم ــام ح ــاك ـ ْـت أجـنـحــة
ّ
خـ ـف ــافـ ـي ــش ال ـ ـل ـ ـيـ ــل ،مـ ـ ــا عـ ـ ـ ـ ــزز ت ـي ـمــة
املجموعة.
بـ ْ
ـدت مجموعة زهـيــر م ــراد للمالبس
ال ـ ـ ـجـ ـ ــاهـ ـ ــزة ه ـ ـ ـ ــذا امل ـ ـ ــوس ـ ـ ــم ش ـب ـي ـه ــة
ّبمجموعته للمالبس الــراقـيــة .يبدو
أنــه استوحى أزيــاءه لهذا املوسم من
بيتر باركر (توبي مــاغــوايــر) ،وSeth
ْ
فيلمي
( brundleجيف غولدبلوم) في
«سبايدرمان» ،و«ذا فالي».

نوال الزغبي Comeback ...غير شكل
ّ
أط ــل ــت «ال ـن ـج ـمــة الــذه ـب ـيــة» ن ــوال
الزغبي في البرايم  13من برنامج
«ستار أكاديمي ( »10الخميس ـ
 20:40على  )lbciبكامل حيويتها
وأن ـ ــاقـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــا .ظـ ـ ـه ـ ــرت فـ ـ ــي ث ــاث ــة
فساتني مــن تصميم زهـيــر مــراد،
وت ـســري ـحــة ش ـعــر ك ــاري ــه بــال ـلــون
األش ـ ـقـ ــر ال ـب ــات ـي ـن ــي ،ب ـ ـ ـ ْ
ـدت كـمــن
ْ
أرادت أن تـقـ ّـدم نفسها مــن جديد
الـ ـنـ ـجـ ـم ــة األب ـ ـ ـ ــرز عـ ـل ــى الـ ـس ــاح ــة
الغنائية.
نـ ـ ـ ـ ــوال الـ ـ ـت ـ ــي أطـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ـ ْـت أغ ـن ـي ـت ـه ــا
الـ ـج ــدي ــدة «وال ب ـح ـب ــك» (ك ـل ـمــات
ه ـ ــان ـ ــي ع ـ ـبـ ــد ال ـ ـك ـ ــري ـ ــم ،وألـ ـ ـح ـ ــان
رام ــي ص ـب ــري) ل ـل ـمـ ّـرة األولـ ــى في
الـبــرنــامــج املــذكــور ،تنتظر بـفــارغ
ال ـص ـب ــر ك ـم ــا ج ـم ـه ــوره ــا إطـ ــاق
كـلـيـبـهــا ال ـجــديــد الـ ــذي سـ ُـيـعــرض
خ ــال األي ــام الـقـلـيـلــة املـقـبـلــة على
الشاشات العربية.
الـ «فاشنيستا» نــوال الزغبي هي
ّأول ف ـنــانــة م ــن ج ـي ـل ـهــا اع ـت ـمـ ْ
ـدت
م ـ ـبـ ــدأ ت ـغ ـي ـي ــر ت ـس ــري ـح ــة ال ـش ـع ــر
واملــاك ـيــاج وال ـل ــوك مــع إط ــاق ّ
أي
جــديــد ،على غــرار نجمات الغرب.
حـ ـت ــى أصـ ـبـ ـح ــت رمـ ـ ـ ـزًا ل ـل ـمــوضــة

ُيـ ـحـ ـت ــذى ب ـ ــه .تـ ـب ــدو ن ـ ـ ــوال ال ـي ــوم
م ـغ ـ َـرم ــة ب ـت ـصــام ـيــم زهـ ـي ــر م ـ ــراد،
ّ
املميزة
الذي يختار لها الفساتنيُ
واأللـ ـ ـ ــوان الـ ـب ـ ّـراق ــة ال ـت ــي ت ـنــاســب
س ـح ـن ـت ـه ــا الـ ـقـ ـمـ ـحـ ـي ــة ،ك ـ ـ ـ ــاألرزق

الـ ـل ـ ّـم ــاع ،وال ــذهـ ـب ــي ،وال ـف ــوش ـي ــا،
وال ـ ــزه ـ ــري ،إض ــاف ــة إل ـ ــى األس ـ ــود
والفضي.
غــال ـبــا م ــا ت ـضــع نـ ــوال مــاك ـيــاجــا
كثيفًا على العينني بحيث تكثر

من استخدام الظالل ّ
امللو نة التي
تناسب عينيها الواسعتني ،كما
تـ ــرسـ ــم ش ـف ـت ـي ـه ــا ب ـق ـل ــم ت ـح ــدي ــد
وتـ ـض ــع ألـ ــوانـ ــا غ ــامـ ـق ــة .خ ـب ـيــرة
الـ ـتـ ـجـ ـمـ ـي ــل ه ـ ــال ـ ــة عـ ـ ـج ـ ــم ،الـ ـت ــي
ُتشرف على ماكياج نوال اليوم،
تـ ـظـ ـه ــره ــا دائ ـ ـمـ ــا أك ـ ـثـ ــر نـ ـض ــارة
وإش ـ ــراق ـ ــا .م ـع ـظ ــم ال ـت ـس ــري ـح ــات
ت ـن ــاس ــب ش ـك ــل وج ـه ـه ــا ال ــوا ّس ــع
مـ ــن ذيـ ـ ــل الـ ـحـ ـص ــان إلـ ـ ــى الـ ــغـ ــرة
ال ـ ـق ـ ـص ـ ـيـ ــرة ،وا ل ـ ـش ـ ـعـ ــر األم ـ ـلـ ــس،
واألج ـ ـعـ ــد ،والـ ـك ــاري ــه ،وال ـط ــوي ــل
املعقوص األطراف.
مــا زال ــت صــاحـبــة أغـنـيــة «عينيك
كـ ـ ـ ّـدابـ ـ ــن» وف ـ ـ ّـي ـ ــة مل ـ ـ ّ
ـزي ـ ــن ش ـع ــره ــا
الـ ـشـ ـهـ ـي ــر طـ ــونـ ــي م ـ ـنـ ــدلـ ــق ،ال ـ ــذي
يعرف كيف ّ
ينسق لها تسريحات
ُ
تبهر جمهورها.
نوال الزغبي تبدو اليوم حصينة
ومـ ـشـ ـح ــون ــة بـ ـط ــاق ــة ّإيـ ـج ــابـ ـي ــة،
وهـ ــي ت ـث ـبــت مـ ـج ــددًا أنـ ـه ــا قـ ــادرة
عـ ـل ــى ت ـخ ـط ــي ال ـ ـص ـ ـعـ ــاب ،وع ـل ــى
الـتـعــويــض عـمــا فــاتـهــا مــن الــوقــت
واألع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــال وال ـ ـح ـ ـض ـ ــور ب ـس ـب ــب
مشاكلها العائلية.
حنان...

جاين فوندا
سكسي
في الـ77
الممثلة األميركية جاين فوندا التي
شارفت على بلوغ الـ 77من عمرها،
ّ
تألقت في حفل توزيع جوائز «مركز
كينيدي» ،إحدى أبرز الجوائز الثقافية
في الواليات المتحدة .حضرت فوندا
الحفل لدعم صديقتها الممثلة
الكوميدية ليلي توملين ،التي نالت
جائزة تقديرًا لعطاءاتها التمثيلية
على مدى  40عامًا .وظهرت فوندا
في فستان شفاف مثير ،أبرز جمال
جسدها الرياضي.
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ويك أند

Zapping
أوكرانيا  vsروسيا

«المتهمة» ورد الخال

في الصاالت
من هو «محبوب العرب»؟

الليلة ـ «الميادين» < 20:30

غدًا ـ lbci

مـلـفــات عــديــدة وســاخ ـنــة ستحضر
عـلــى ط ــاول ــة «ال ـع ـ ّـد الـعـكـســي» الـيــوم
على شاشة «املـيــاديــن» ،إذ ستسأل
اإلعالمية لينا زهر الدين عمن يعيق
امل ـف ــاوض ــات ف ــي ظ ــل اس ـت ـمــرار شـ ّـد
الـحـبــال بــن موسكو والـغــرب بشأن
ّ
ستعرج الحلقة على
أوكــرانـيــا؟ كما
الـضــربــة اإلســرائـيـلـيــة األخ ـي ــرة على
سوريا ومدى نجاح التحالف الدولي
هناك.

ّ
تـ ـط ــل ورد ال ـ ـخـ ــال (ال ـ ـ ـصـ ـ ــورة) فــي
ّ
بــرنــامــج «امل ـت ـهــم» ال ــذي ي ـقــدمــه رجــا
ن ــاص ــر ال ــدي ــن ورودول ـ ـ ــف ه ــال في
حـلـقــة مليئة بــالـتـصــريـحــات الـقـ ّ
ـويــة.
تـتـحـ ّـدث املمثلة اللبنانية بـجــرأة عن
عــاق ـت ـهــا ب ــال ــرج ــل الـ ـش ــرق ــي ،وع ــن
املــواص ـفــات الـتــي تــرديــدهــا فــي فتى
أح ــام ـه ــا؟ ك ـمــا ت ـك ـشــف ع ــن رأي ـهــا
بــزمــائ ـهــا وبــامل ـس ـل ـســات ال ـعــرب ـيــة
املشتركة.

ُيـخـتـتــم امل ــوس ــم ال ـثــالــث م ــن بــرنــامــج
«أراب آيدول» (محبوب العرب) بعدما
انـحـصــرت املـنــافـســة بــن املشتركني
الـثــاثــة :هيثم خــايـلــه مــن فلسطني،
والسوري حازم شريف ،والسعودي
ماجد املدني.
ّ
وي ـ ـحـ ــل املـ ـغـ ـن ــي اإلم ـ ـ ــارات ـ ـ ــي حـســن
الجسمي (الـصــورة) ضيفًا في آخر
ح ـل ـقــات ال ـبــرنــامــج الـ ــذي يـبـحــث عن
املواهب الغنائية لهذا املوسم.

«ليالي األنس» تابع

كوميديا كمان وكمان

ّأمن حالك

الثالثاء ـ «الجديد» < 21:30

االثنين ـ «تلفزيون لبنان» < 17:30

يفتتح برنامج «شادي وغابي كوميدي
شـ ــو» (إخـ ـ ـ ــراج ن ـج ـيــب ط ــوي ــل) أول ــى
حـلـقــاتــه بـجــرعــة كــومـيــديــة سينقلها
شـ ـ ـ ـ ــادي م ـ ـ ـ ـ ــارون وغـ ـ ــابـ ـ ــي الـ ـح ــوي ــك
(ال ـص ــورة) ،وأل ــن أح ـمــر ،وستيفاني
سالم .مواقف ّ
ّ
سيجسدها هؤالء
عدة
بطريقة هزلية ،تعكس الحياة اليومية
ف ــي ل ـب ـن ــان .وه ـ ــذا ه ــو ث ــال ــث بــرنــامــج
ساخر ّ
تقدمه املحطة إلى جانب «شي.
أن.أن» و«إربت تنحل».

ّ
«أمـ ــن حــالــك» هــو بــرنــامــج فــريــد من
ّ
نوعه على الشاشة الرسمية .يشكل
م ـح ـط ــة أس ـب ــوع ـي ــة ي ـق ـ ّـدم ـه ــا خـبـيــر
ال ـت ــأم ــن نـ ـ ــادر ش ــاه ــن وكــري ـس ـتــن
ح ـ ـ ـ ـ ّـداد .فـ ــي كـ ــل ح ـل ـق ــة ،س ـي ـت ـعـ ّـرف
امل ـ ـشـ ــاهـ ــدون ع ـل ــى ن ـ ــوع ج ــدي ــد مــن
التأمني الصحي واالجتماعي ،وأبرز
مشاكل هــذا القطاع .وستحاول كل
حلقة عــرض الحلول التي تقترحها
الجهات املعنية.

الليلة ـ otv

< 21:30

يـنـطـلــق امل ــوس ــم ال ـثــانــي م ــن بــرنــامــج
«ليالي األنــس مــع روال» الــذي ّ
تقدمه
ال ـف ـنــانــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة روال س ـعــد عـلــى
ّ
وتخصص الحلقة األولــى
قناة .otv
لـتـكــريــم الــراح ـلــة صـبــاح (ال ـص ــورة)،
وتستضيف الفنان اللبناني روميو
ل ـ ـحـ ــود ،والـ ـش ــاع ــر روج ـ ـيـ ــه ف ـغ ــال ــي،
ومـ ـ ـ ّ
ـزيـ ـ ــن الـ ـشـ ـع ــر جـ ـ ـ ــوزف غ ــري ــب.
ٌ
وسـ ــت ـ ـقـ ـ ّـدم خ ـ ــال ال ـح ـل ـق ــة أغ ـن ـي ــات
خاصة بـ «الصبوحة».

الليلة ـ 20:00 < mbc

<21:30

أجندة

Kill the Messenger
 Kill the Messengerهو فيلم إثارة أميركي من إخراج مايكل كويستا ،ومن بطولة جيرمي
رينر ،وراي ليوتا ،وباري بيبر ،وآندي غارسيا ،وماري إليزابيث وينستد ،إضافة إلى مايكل
شني ،وأوليفر بالت ،وتيم بليك نيلسون ،وروبرت باتريك ،مايكل وليامز كينيث ،وباز فيغا.
يستند العمل إلى قصة حقيقية للمراسل الصحافي غاري ويب ،الذي ُدمرت حياته بعدما كشف
تورط «وكالة االستخبارات املركزية األميركية» في تسليح متمردي الكونترا في نيكاراغوا،
واستيراد الكوكايني إلى كاليفورنيا .تلك الوقائع التي نشرها ويب في سلسلته Dark Alliance
عام  ،1996أصبح بسببها هدفا لحملة تشويه كبيرة ،من قادة الوكالة ،وكان لها تداعيات خطيرة
على حياته.
صاالت «غراند سينما» (« ،)01/209109أمبير» (« ،)1269بالنيت» (« ،)01/292192سينما
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Dying of the Light
عندما يهدد وضعه الصحي بإنهاء حياته العملية في «وكالة االستخبارات املركزية األميركية»
ّ
(ّ ،)CIA
يقرر إيفان اليكس مطاردة إرهابي سبق أن عنفه خالل عملية فاشلة قبل سنوات
مضت .هذه قصة فيلم اإلثارة والتشويق  Dying of the Lightالذي وصل إلى الصاالت
اللبنانية أخيرًا .الشريط يحمل توقيع بول شرادر لجهة اإلخراج والتأليف ،فيما يؤدي بطولته
نيكوالس كايدج ،وأنتون يلشني ،وألكساندر كريم ،وإيرين جايكوب .صحيح ّأن الفيلم (94
ّ
دقيقة) يحمل اسم رواية لألميركي جورج آر .آر .مارتني صادرة عام  ،1977إال أنه ال عالقة
ّ
لقصته بها.

مع اقتراب موسم األعياد ،ها هو  The STATION Marketيعود
من جديد ،ليمنح العارضني مساحة جديدة إلدخال الناس األجواء
ّ
املميزة .فإذا كنتم تبحثون عن هدية فريدة من نوعها لتقديمها
إلــى من تحبون هــذه هي فرصتكم .كذلك ،إذا كنتم ترغبون في
مشاركة أكالت ومشروبات لذيذة مع األصحاب.
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 :Station Xmas Marketمستمر حتى يــوم غد من الساعة
ً
مساء في منطقة جسر الواطي
الثانية عشرة ظهرًا حتى العاشرة
(بيروت) .الدخول مجاني .لالستعالم71/684218 :

للعام الثالث على التوالي ،تجتمع مجموعة من فرق الروك اللبنانية
الـشــابــة فــي مـهـ ّـمــة إنـســانـيــة قبيل حـلــول عـيــد امل ـيــاد .ري ــع The
 Christmas Missionهــذا العام سيذهب إلــى «قــرى  »SOSفي
لبنان ،لتزيود األطفال فيها بمالبس وأطعمة ومعدات منزلية.
الحدث سيجم ع  28فرقة بينها ( BandAgeالصورة) ،و�Blaaky
 ،umو ّ ،Deathtoneو ،Violent PeaceوSunday Arcade
وغيرها ،فيما سيتولى راندي إسطفان تقديمه.
الجمعة المقبل الساعة الثامنة مـسـ ًـاء والسبت الساعة السابعة
ً
مساء في ( The Quadrangleالحازمية ـ جبل لبنان) .لالستعالم:
76/10759

تنتقل الفرقة اللبنانية الشابة «فرقة ع نوطة» الليلة
إلــى الجنوب ،وتحديدًا إلــى منطقة الصالحية (شرق
صيدا) ّ
فنية ّ
لتقدم سهرة ّ
مميزة في حانة «سهرية».
ّ
حانة باتت تشكل فسحة أمل بالنسبة إلى القاطنني
في عاصمة الجنوب وحولها ،وخصوصًا الشباب،
الــذيــن يـفـتـقــرون إل ــى مـثــل ه ــذه األم ــاك ــن املخصصة
للسهر .الفرقة صاحبة ألبوم «حيجاز» مؤلفة من
بترا حــاوي (غناء ـ الـصــورة) ،ورغيد جريديني
(ساكسوفون) ،وجــدي أبو ديــاب (بيانو) ،وزاهر
ح ـمــادة (بـ ــاص) ،وعـلــي صـبــاح (غـيـتــار) وجـهــاد
زغيب (درامز).
ّ
«سهرية» في الصالحية (شرق
الليلة  22:00في حانة
صيدا ـ طريق جزين العام) .لالستعالم03/028537 :

Ribbit
ّ
إنه فيلم أنيمايشن كوميدي بتقنية ثالثي األبعاد ،يروي قصة الضفدع «ريبيت» الذي يشعر
ّ
باالختالف عن باقي الضفادع .إليجاد هدف في حياته ،يذهب «ريبيت» في مغامرة مميزة
في غابة األمازون االستوائية .خاللهاّ ،
يتعرض للتنويم املغنطيسي عن طريق الخطأ ،فيعتقد
ّ
ّ
أنه أمير بشري محبوس في جسد ضفدع .هكذا ،يظن «ريبيت» أنه اكتشف سبب شعوره
باالختالف ،ويبدأ البحث عن األميرة التي ستحل قبلة منها كل مشاكله .شارك في أداء أصوات
الشخصيات شون أستني ،وراسل بيترز ،وتيم كوري ،وشيماري لي .الشريط من كتابة أمير
حفيظي ،وتشاك باورز ،وإخراج األخير أيضًا.
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