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انتحاريون وانغماسيون إلى لبنان بقيادة «األش ـ ـ
ّ
ً
الهدوء في لبنان لن يدوم طويال .هذا ما تؤكده مصادر كشفت لـ «األخبار» عن مرحلة جديدة من العمليات األمنية ستبدأ
قريبًا ّ
تعد لها «التنظيمات الجهادية» .وهي مرحلة ستشهد تغييرًا جزئيًا في أسلوب العمليات األمنية ،وسيتولى االشراف
عليها قيادي «جهادي» وصل أخيرًا إلى لبنان ُيعرف بـ «األشعث»
رضوان مرتضى
تـ ـلـ ـق ــت امل ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــات «ال ـ ـج ـ ـهـ ــاديـ ــة»
ضربات
الناشطة في الداخل اللبناني ّ
م ـت ـتــال ـيــة .ع ـم ـل ـيــات نــوع ـيــة نــفــذتـهــا
األجهزة األمنية اللبنانية ،بالتنسيق
م ــع أم ــن ح ــزب ال ـل ــه واالس ـت ـخ ـب ــارات
الـ ـ ـ ــدول ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة ،وال س ـ ـي ـ ـمـ ــا األمل ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة
واألمـيــركـيــةّ ،أدت الــى اعتقال أو قتل
مطلوبني كـبــار مــن «كـتــائــب عبدالله
عــزام» و«الدولة اإلسالمية» و«جبهة
النصرة» .من بالل كايد ونعيم عباس
إلــى عمر األط ــرش وجـمــال الــدفـتــردار
وأحمد سليم امليقاتي ،وقبلهم أمير
«كتائب عبدالله عــزام» ماجد املاجد،
وليس أخيرًا أسامة ُ منصور وخالد
ُ
ُحبلص ،وغيرهم كــثــر ...خسرت هذه

األهداف تتضمن ثكنًا
وسفارات ومصالح غربية ولن
تنحصر بالحزب والجيش فقط
التنظيمات قادة ومحركني أساسيني
ع ـلــى األرض ،م ــا أدى إل ــى ف ـش ــل ،أو
إف ـشــال ،معظم عملياتها ،وفقدانها
هـيـكـلـيـتـهــا األم ـن ـي ــة وق ــدرتـ ـه ــا عـلــى
الحركة .خسارة هذه األسماء البارزة
أحـ ــدثـ ــت فـ ــراغـ ــا فـ ــي ال ـج ـس ــم األم ـن ــي
والعسكري لهذه املجموعات ،فضال
عن الضرر املعنوي .كل هــذا ،بحسب
مصادر «جهادية» ،قرأته التنظيمات
األص ــول ـي ــة ال ـث ــاث ــة ج ـ ّـيـ ـدًا «مـ ــن دون
مـ ـك ــاب ــرة ،وأق ـ ـ ـ ـ ّـرت ب ـ ـضـ ــرورة تـغـيـيــر
أسـ ـل ــوب عـمـلـهــا األمـ ـن ــي ف ــي ال ــداخ ــل
اللبناني ،وال سيما أن القرار بالعمل
ّ
األم ـنــي فــي امل ـي ــدان الـلـبـنــانــي ُمــتـخــذ
منذ سنوات» .ففي ُعرف «الجهاديني»
ال ـيــوم« ،األص ــل أن يـكــون هـنــاك عمل

نحو استئناف العمليات االنتحارية وتعزيزها بـ «انغماسيين» وسيارات مفخخة (مروان بوحيدر)

أمني في لبنان من دون الحاجة إلى
قرار» ،مشيرين إلى أن «اعتبار لبنان
أرض نصرة كــان أيــام الشيخ أسامة
ب ــن الدن ،لـكـنــه ل ــم يـعــد كــذلــك ال ـيــوم،
بل بــات أرض جهاد» ،والــى أن «كالم
الشيخني أبــو محمد الجوالني وأبو
ّ
مــالــك الـتــلــي بخصوص االه ــداف في
لبنان قائم متى أمكن ذلك» .أما «كثرة
ال ـضــربـ ّـات مــن قـتــل األخـ ــوة وأســرهــم
فهذه سنة الجهاد».

وفي هذا السياق ،علمت «األخبار» أن
هذه التنظيمات تهيئ ملرحلة جديدة
من العمل األمني في لبنان عنوانها
ّ
«هـ ــز ع ــرش ك ـســرى ال ـل ـب ـنــانــي» ،على
أن يـ ـج ــري ت ــاف ــي «أخ ـ ـطـ ــاء امل ــاض ــي
قدر املستطاع» .وتكشف املصادر أن
قـيــاديــا مــن أنـصــار «جـبـهــة الـنـصــرة»
وصل إلى لبنان أخيرًا في مهمة أمنية.
وأوض ـحــت أن الـقـيــادي امل ـعــروف في
أوســاط الجهاديني بلقب «االشعث»،

ال ي ـت ـجــاوز الـخــامـســة وال ـثــاثــن من
ّ
العمر ،وهو مكلف تسلم زمام العمل
االمني في أحد التنظيمات املرتبطة
بـتـنـظـيــم «ال ـق ــاع ــدة» ف ــي ل ـب ـنــان .ولــم
ّ
ُيعرف ما إذا كان «االشعث» سيتولى
م ـه ــام ال ـق ـي ــادة فـحـســب أم الـتـنـسـيــق
أيضًا مع تنظيمات أخرى.
وف ـ ــي اسـ ـتـ ـق ــراء ل ـل ـمــرح ـلــة ال ـســاب ـقــة،
أشـ ــارت امل ـص ــادر ال ــى أن «الـعـمـلـيــات
نوع واحد من
السابقة اعتمدت على ٍ

تقرير

األعمال في كل األماكن يعتمد سيارة
م ـف ـخ ـخ ــة واس ـ ـت ـ ـش ـ ـهـ ــاديـ ــا» ،م ـش ـيــرة
ّ
الـ ــى أن امل ــرح ـل ــة ال ـج ــدي ــدة سـتـشـهــد
ت ـغ ـي ـي ـرًا ج ــزئ ـي ــا ف ــي األسـ ـ ـل ـ ــوب ،وإذ
أك ــدت أنــه «لــن يـكــون هـنــاك استغناء
عــن الـعـمـلـيــات االسـتـشـهــاديــة ،ولكن
فـ ــي املـ ـق ــاب ــل سـ ـيـ ـج ــري تـ ـع ــزي ــز دور
املـفـخـخــات والـعـمـلـيــات االنـغـمــاسـيــة
ألن وق ـع ـهــا أكـ ـب ــر» .وأشـ ـ ــارت ال ــى أن
ذل ــك «سـ ُـي ـحــدد تـبـعــا لطبيعة املـكــان

ّ
التمرد يتجدد في «إمارة رومية» :الوضع عاد أسوأ مما كان!
آمال خليل
مل ــاذا أنـهــى الـسـجـنــاء اإلســامـيــون
ف ــي امل ـب ـنــى «د» ف ــي س ـجــن روم ـيــة
تـ ـم ــرده ــم لـ ـي ــل ال ـج ـم ـع ــة الـ ـف ــائ ــت،
وملــاذا انتفضوا مجددًا ليل أمس؟
عــن املشهد األول ،قيل إن مسؤول
ال ـ ـ ـقـ ـ ــوة ال ـ ـض ـ ــارب ـ ــة امل ـ ـ ـقـ ـ ــدم خ ــال ــد
عليوان ومستشار وزير الداخلية،
الـعـمـيــد منير شـعـبــان ،تــوافـقــا مع
خــالــد يــوســف (أب ــو الــولـيــد)« ،أمير

اإلسالميني» في املبنى «ب» ،على
إنـ ـه ــاء ال ـت ـم ــرد وإط ـ ـ ــاق الـ ـح ــراس
االث ـ ـنـ ــي ع ـش ــر وال ـط ـب ـي ـب ــن ال ــذي ــن
احتجزهم السجناء وإعادة الهدوء
مقابل وع ــود بتخفيف اإلج ــراءات
امل ـ ـش ـ ــددة ف ـ ــي املـ ـبـ ـن ــى وإع ــادتـ ـه ــم
إل ـ ــى «إمـ ــارت ـ ـهـ ــم» ف ــي امل ـب ـن ــى «ب»
ف ــور إن ـج ــاز تــأهـيـلــه مـطـلــع الشهر
امل ـق ـب ــل .وق ـي ــل ع ــن امل ـش ـهــد الـثــانــي
إن ــه ت ـمــرد ارت ـ ـ ــدادي لـلـضـغــط على
قـيــادة السجن بالسماح للسجناء

ب ـت ـحــويــل زن ــازي ـن ـه ــم إلـ ــى أجـنـحــة
م ـف ـت ــوح ــة كـ ـم ــا ك ــان ــت ال ـ ـحـ ــال فــي
املبنى «ب» .ولتدارك تطور األمور،
وص ــل قــائــد الـ ــدرك الـعـمـيــد الـيــاس
س ـع ــادة إل ــى الـسـجــن م ـســاء أم ــس،
فــي مـحــاولــة لـتـطــويــق ال ـت ـمــرد ،في
وق ــت ط ــوق ــت ف ـيــه ال ـق ــوة ال ـضــاربــة
وال ـف ـهــود املـبـنــى .وخـشـيــة اقتحام
امل ـب ـن ــى (وهـ ـ ــو م ــا ل ــم ي ـح ـصــل فــي
تمرد الجمعة) ،ألقى السجناء من
النوافذ الحجارة على العسكريني
املـتــأهـبــن ف ــي ال ـبــاحــة الـخــارجـيــة.
لـكــن الـ ــدواء الـسـحــري م ـجــددًا لــدى
«أبـ ـ ــو ال ــولـ ـي ــد» أمـ ــس أع ـط ــي دورًا
ً
مماثال لتهدئة زمالئه.
ظنت الدولة أنها استوعبت تمرد
الجمعة .حفظت ماء وجهها ووجه
الخطة األمنية التي يصر أصحابها
على أنها أنهت «إمارة رومية» .في
حني جزم الوزير نهاد املشنوق بأن
«األمــور تحت السيطرة ولن يعود
الوضع كما كان مهما كان الثمن».
لكن الوضع عاد أسوأ مما كان في
املـبـنــى «ب» .مـنــذ ص ـبــاح الـسـبــت،

يحذر حراس الزنازين من التعامل
كـ ـم ــا يـ ـج ــب مـ ــع الـ ـسـ ـجـ ـن ــاء ال ــذي ــن
«ه ـ ــددوه ـ ــم ب ــاس ـت ـئ ـن ــاف ت ـمــردهــم
واح ـت ـج ــازه ــم وذبـ ـحـ ـه ــم» بـحـســب
مصادر من داخل السجن .لم تدخل
ق ـ ــوة ال ـف ـه ــود أو الـ ـق ــوة ال ـض ــارب ــة
إل ــى امل ـب ـنــى ،م ــا يـعـنــي ب ــأن أب ــواب
الزنازين واألجنحة ال تزال مخلعة
والحنفيات واملغاسل واملراحيض
ال تزال محطمة على غرار كاميرات
املراقبة .وبالتالي ،يعمل السجناء،
ع ـلــى م ـه ــل ،ع ـلــى ص ـنــع امل ــزي ــد من
اآلالت الحادة مما تيسر من املواد
املتوافرة الستخدامها الحقًا.
عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد مـ ـتـ ـص ــل ،نـ ـف ــذ ع ــدد
مـ ــن زوج ـ ـ ـ ــات وأمـ ـ ـه ـ ــات ال ـس ـج ـن ــاء
اإلســامـيــن فــي طــرابـلــس ،السبت،
اعتصامًا فــي ســاحــة عبد الحميد
ك ــرام ــي ض ــد اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات املـ ـش ــددة
ومـ ـن ــع ال ـ ــزي ـ ــارة األسـ ـب ــوعـ ـي ــة ي ــوم
الـسـبــت استثنائيًا بسبب التمرد
ال ـ ــذي وق ـ ــع .وعـ ـم ــدت املـعـتـصـمــات
ال ــى قـطــع الـطــريــق بــاتـجــاه بـيــروت
لبعض الوقت.
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المشهد السياسي

عون نحو التصعيد الحكومي:

ــعث»
امل ـس ـت ـهــدف واألم ـ ــور كـلـهــا م ـبــاحــة».
وتـ ــؤكـ ــد امل ـ ـصـ ــادر أن «ال ـ ـحـ ــرب ضــد
كــل مــن يستبيح دم ــاء املـسـلـمــن في
لـب ـنــان سـتـنـطـلــق م ـج ــددًا .واألم ـ ــر لن
ي ـكــون م ـح ـصــورًا ب ـحــزب ال ـلــه وح ــده
أو بالجيش ،وإنـمــا ستطال مصالح
غــربـيــة تعمل عـلــى قـهــر املـسـلـمــن ما
دعت الحاجة إلى ذلك».
في موازاة ذلكّ ،
أقر قيادي «جهادي»
يدور في فلك التنظيمات الناشطة في
ُلبنان بأن «االستراتيجية السابقة قد
ض ــرب ــت» ،ع ــازي ــا ذل ــك إل ــى «ال ـخ ــروق
اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة واألمـ ـنـ ـي ــة والـ ـعـ ـث ــرات
األمـنـيــة عـلــى ال ـطــرقــات» .مــن دون أن
يستبعد إمكانية «وجود خرق بشري
بني الجهاديني ،وهو أمر طبيعي ألن
التنظيم عندما يكبر تزداد احتماالت
خ ــرق ــه» ،و«امل ـنــاف ـقــون واملــدســوســون
ك ـ ــان ـ ــوا م ـ ــوج ـ ــودي ـ ــن ف ـ ــي زم ـ ـ ــن خ ـيــر
البرية محمد ُصلى الله عليه وسلم
ك ـع ـبــدال ـلــه ب ــن أب ـ ــي ابـ ــن س ـل ــول وفــي
أف ـض ــل ال ـج ـي ــوش ف ـمــا ب ــال ــك ال ـي ــوم».
وأضاف أن «األرضية عندنا ال تسمح
ل ـل ـبــراعــة ب ــأن تـكـتـمــل ألن ـه ــا ضعيفة
بسبب القهر الواقع على أهل السنة»،
مـشـيـرًا ال ــى أن «الـخـطــة الـنــاجـحــة قد
تفشل ،ولكن حتى لو فشلت أكثر من
ُ
مــرة ،تبقى الخطط ُت ّ
عدل وترسم من
ج ــدي ــد» ،كــاشـفــا أن «ال ـب ــداي ــة مـجــددًا
ل ــن ت ـك ــون س ـه ـلــة ،ب ــل خ ـط ــرة ،لكنها
ستكون ش ــرارة كبيرة إن شــاء الله».
أم ــا األه ـ ــداف امل ــرص ــودة ،فيلفت الــى
أنها تتضمن «ثكنًا وسفارات وأوكارًا
سـ ــريـ ــة» ،واألخ ـ ـي ـ ــرة ،ب ـح ـســب ق ــول ــه،
«م ــراك ــز غ ـيــر ع ـس ـكــريــة وس ـ ـفـ ــارات».
وعما إذا كان التهديد بمرحلة جديدة
سببه يــأس «املجموعات الجهادية»
ف ــي ل ـب ـن ــان ،يـ ـ ـ ّ
ـرد الـ ـقـ ـي ــادي ب ــال ـق ــول:
«الضربات املتتالية خلقت نوعًا من
الـيــأس لــدى اإلخ ــوة ،وال ـيــأس يسبب
طـيـشــا ف ــي ب ـعــض األحـ ـي ــان ،ول ـكــن ال
يـمـكــن أن تــوصــف املــرح ـلــة الـجــديــدة
بــال ـط ـيــش .ال أق ـ ــول إن هـ ــذه املــرح ـلــة
ستبدأ خالل أيام ،لكنها قاب قوسني
أو أدن ــى إن ق ـ ّـدر الـلــه ذل ــك ،وسيكون
هناك من ُيدير املرحلة ،وستعرفونه
باألشعث»!

كل االحتماالت واردة
«كل االحتماالت واردة»
في سياق الرفض العوني
للتمديد في األسالك األمنية
والعسكرية ،فيما تلوح
بوادر خالف حكومي حول
مشاركة لبنان في اجتماع
رؤساء أركان الجيوش العربية
المزمع عقده في القاهرة
األربعاء المقبل في إطار إنشاء
«القوة العربية المشتركة»
ّ
أكـ ـ ـ ـ ــدت مـ ـ ـص ـ ــادر ف ـ ــي ت ـك ـت ــل ال ـت ـغ ـي ـيــر
واإلصالح «أننا جديون جدًا ،وماضون
فــي التصعيد على خلفية املــوقــف من
رف ــض ال ـت ـمــديــد ف ــي األسـ ـ ــاك األمـنـيــة
والـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة» ،م ـش ـي ــرة ال ـ ــى أن «ك ــل
االح ـت ـمــاالت واردة ،س ــواء باالعتكاف
أو باالستقالة أو بغيرهما .وقد درسنا
كــل الـخـيــارات بآثارها وتوقيتها ولن
ً
يكون موقفنا اعتباطيًا ألننا أصال من
ّ
سهل والدة هذه الحكومة على حساب
حيثيتنا وتمثيلنا» .وقــالــت املـصــادر
«إنـنــا تواصلنا مــع حلفائنا للتشاور
ولـيــس لــاسـتـئــذان ،ول ــم نـسـمــع ،حتى
اآلن ،مــا يخالف توجهاتنا أو يتمنى
علينا االس ـت ـم ـهــال ،بــل سمعنا كالمًا
إي ـجــاب ـيــا» ،عـلـمــا ب ــأن ل ـقــاء قــريـبــا بني
ال ـع ـم ــاد م ـي ـشــال عـ ــون وال ـس ـي ــد حسن
ّ
نصر الله بــات فــي حكم املــؤكــد .ونفت
املصادر أن يكون العماد ميشال عون
قد تلقى تمنيًا سعوديًا باتخاذ موقف
واضح بالتمايز عن حزب الله في شأن
ال ـع ــدوان عـلــى الـيـمــن ،م ـشــددة عـلــى أن
«أحـدًا لم يطلب منا شيئًا ،وقد ّ
عبرنا
عــن مــوقـفـنــا فــي بـيــان الـتـكـتــل األخـيــر،
ولم نربط موقفنا من اليمن بأي موقف
آخر» .ووصفت الزيارة األخيرة للنائب

السابق غطاس خــوري للرابية بأنها
«لصيانة العالقة التي لم تنقطع».
ال ـ ــى ذلـ ـ ــك ،وف ـي ـم ــا ت ـ ـ ــزداد ان ـع ـكــاســات
الـ ـع ــدوان ال ـس ـعــودي ـ ـ ـ األم ـيــركــي على
ّ
يسجل
الـيـمــن عـلــى ال ــواق ــع الـلـبـنــانــي،
استمرار تصاعدي لالشتباك الكالمي
ب ـ ــن ح ـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه وشـ ـخـ ـصـ ـي ــات ت ـي ــار
املـ ّسـتـقـبــل وامل ـقــربــن م ـنــه ،مــن دون أن
يؤثر ذلك ،حتى اآلن ،على الحوار بني
الطرفني وعلى عمل الحكومة.
غير أن مشاركة لبنان مــن عدمها في
االجـتـمــاع ال ــذي دعــا إلـيــه األم ــن العام
لجامعة ال ــدول العربية نبيل العربي
غد األربعاء في القاهرة ،لرؤساء
بعد ٍ
أرك ـ ـ ـ ــان الـ ـ ـق ـ ــوات امل ـس ـل ـح ــة فـ ــي الـ ـ ــدول
العربية األع ـضــاء بالجامعة العربية
لتنفيذ قــرار قمة شــرم الشيخ الخاص
بـتـشـكـيــل «قـ ــوة عــرب ـيــة م ـش ـتــركــة» ،قد
ّ
ت ـش ــكــل مـ ـ ــادة ت ـج ــاذب ـي ــة داخـ ـ ــل أروقـ ــة
الحكومة ،في حال طرح األمر غدًا خالل
ج ـل ـس ــة م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء امل ـخ ـص ـصــة
ملتابعة مناقشة املوازنة العامة.
أي تـصــريــح رسـمــي
وفـيـمــا لــم ي ـ ّصــدر ّ
ل ـب ـن ــان ــي يـ ــؤكـ ــد تـ ـل ــق ــي لـ ـبـ ـن ــان دعـ ــوة
للمشاركة واحـتـمــاالتـهــا ،بــدا أمــس أن
ه ـنــاك ال ـت ـبــاســا ح ــول ال ـج ـهــة امل ـخـ ّـولــة
باتخاذ قــرار املـشــاركــة أو عــدمــه ،علمًا
ب ــأن ق ـي ــادة ال ـجـيــش ال تــأخــذ أي ق ــرار
ّ
منفرد يتعلق بالسفر أو املشاركة في

مــؤت ـمــرات دول ـيــة إال بـعــد طــرحــه على
طاولة مجلس الوزراء .وسبق أن وردت
ف ــي أك ـثــر م ــن ج ــدول أع ـم ــال للحكومة
بـنــود متعلقة بسفر قــائــد الـجـيــش أو
مــن يـنــوب عنه إلــى حـضــور مؤتمرات
دولية.
ّ
مــن جهتها ،تــؤكــد مـصــادر وزاري ــة في
 14آذار لـ«األخبار» ،أن «القرار يتخذه
وزيــر الــدفــاع الــذي ُتـ ّ
ـوجــه إليه الدعوة
عادة ،وأن األمر ال يدخل في صالحيات
الحكومة ،وال يطرح في مجلس الوزراء
إال في حال اعتراض أحد الوزراء عليه،
كـمــا حـصــل ســابـقــا مــع ال ــوزي ــر جـبــران
بــاسـيــل الـ ــذي اع ـت ــرض عـلــى املـشــاركــة
ف ــي االج ـت ـم ــاع الـ ــذي ع ـقــد ف ــي األردن،
وحينها اتـخــذ رئـيــس الحكومة تمام

بوادر خالف حكومي
حول مشاركة لبنان في
اجتماع رؤساء أركان
الجيوش العربية

مصادر عون :سمعنا كالمًا إيجابيًا من حلفائنا (هيثم الموسوي)

سالم املوقف باملشاركة».
في املقابل ،أشــارت مصادر وزاريــة في
 8آذار إلى أنه «ليس هناك نظام واضح
ّ
يخص هذه املسألة ،لكن ما دام
في ما
ّ
األم ـ ــر ي ـت ـعــلــق ب ــاالن ـض ـم ــام إلـ ــى حلف
عربي ،فاملنطق يقول بأن الدعوة يجب
ُ
أن تبحث داخل الحكومة التي ستعقد
جلستها ،أي قبل يوم واحد من املوعد
املـقــرر لــاجـتـمــاع» .وقــالــت املـصــادر إن
«موقف وزيــري حــزب الله غير معلوم
ب ـعــد ،واألم ـ ــور ف ــي حــاجــة إل ــى ال ــدرس
حـ ــول طـبـيـعــة امل ــؤت ـم ــر وال ـغ ــاي ــة مـنــه،
وآلية مشاركة لبنان في مؤتمرات من
هذا النوع ».
بدوره ،دعا رئيس مجلس النواب نبيه
ّ
بري النواب إلى جلسة النتخاب رئيس
للجمهورية األربعاء املقبل ،من دون أي
توقعات بأن تكون الجلسة مختلفة عن
سابقاتها.
ف ــي س ـي ــاق آخ ـ ــر ،وصـ ــل وزي ـ ــر ال ــدف ــاع
الفرنسي جان إيف لودريان إلى لبنان
م ـســاء أمـ ــس ،ل ــإش ــراف ع ـلــى «تسليم
الدفعة األول ــى مــن األسلحة الفرنسية
من ضمن الهبة السعودية» .وكــان في
استقباله نائب رئيس مجلس الوزراء
وزي ــر ال ــدف ــاع سمير مـقـبــل ،ال ــذي أقــام
حفل عشاء على شرفه .ومــن املقرر أن
يلتقي الــوزيــر الفرنسي قائد الجيش
العماد جان قهوجي الستكمال البحث
في تفاصيل الصفقة .
وكانت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه
قد ّ
ردت في بيان على ما أوردته صحيفة
ً
«ال ـ ـشـ ــرق األوسـ ـ ـ ــط» ال ـس ـع ــودي ــة ن ـقــا
عن قهوجي بــأن «الــوقــت غير مناسب
لـ ـل ــرد ع ـل ــى اإلسـ ـ ـ ـ ــاءات الـ ـت ــي ّ
وج ـه ـهــا
(السيد حسن) نصر الله للسعودية».
وأك ــد الـبـيــان أن «قــائــد الجيش تناول
فـ ــي ح ــدي ـث ــه حـ ـصـ ـرًا مـ ــوضـ ــوع ال ـه ـبــة
الـسـعــوديــة املـقــدمــة للجيش اللبناني
واملساعدات الفرنسية املقررة في إطار
هــذه الـهـبــة ،ولــم يتطرق على اإلطــاق
إلــى أي موضوع سياسي ،محليًا كان
أو إقليميًا».

تقرير
رومية :عودة اإلمارة
(هيثم الموسوي)

المستقبل :حزب الله يحرجنا ليخرجنا من الحوار
ميسم رزق
ل ــم يـ ُـعــد مـشـهــد الـ ـح ــوار ال ـث ـنــائــي بني
ح ــزب الـلــه وت ـيــار املستقبل مــن حيث
مفاعيله عـلــى أرض الــواقــع ُمــرضـيــا،.
ّ
التمسك به
كما لــم يـ ُـعــد التأكيد على
مـقـنـعــا ،وال ع ــادت تــأك ـيــدات الـطــرفــن
ع ـ ـلـ ــى ح ــرصـ ـهـ ـم ــا ع ـ ـلـ ــى اسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــراره
ُ
«تصرف» لدى شخصيات مستقبلية
ّ
ت ـ ـ ــرى أن «ح ـ ـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه يـ ـتـ ـع ــم ــد رف ــع
السقف عاليًا في وجه اململكة العربية
السعودية بهدف إحراجها فإخراجها
عن طورها لتفرض على الرئيس سعد
الحريري االنسحاب من الحوار».
زاد خ ـط ــاب ال ـس ـيــد ح ـســن ن ـصــرال ـلــه،
فــي «املـهــرجــان التضامني مــع اليمن»
الجمعة املاضي ،من «درجــة الغليان»
في تيار املستقبل ،وفاقم «زنقته» أمام
شارعه .ورغم استمرار إعطاء جرعات
تطمينية في شأن الحوار ،إال أنه خلف
الـكــوالـيــس «ه ـنــاك حـيــرة أم ــام إص ــرار
الجلوس معنا على طاولة
الحزب على
ّ
حوار لن ُت ّ
قدم ولن تؤخر» .في األجواء
املستقبلية «اس ـت ـغــراب مــن التناقض
ال ـظ ــاه ــر ف ــي كـ ــام ال ـس ـيــد ن ـصــرل ـلــه»،

ومـ ــن «ات ـ ـهـ ــام الـ ـح ــزب امل ـم ـل ـكــة بــأنـهــا
م ـن ـبــع اإلرهـ ـ ـ ــاب م ــن ج ـه ــة ،وإص ـ ـ ــراره
على محاورتنا من جهة أخرى .ألسنا
نحن أبـنــاء الـسـعــوديــة فــي لبنان كما
ي ـقــول؟ اال يـعـنــي ذل ــك أنـنــا إرهــابـيــون
أي ـض ــا؟ فـكـيــف يـقـبــل ال ـح ــزب م ـحــاورة
اإلرهابيني أمثالنا؟».
ُرب ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــا ي ـ ــدي ـ ــن «املـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـقـ ـ ـب ـ ــل» ل ـ ـهـ ــذا
«الـ ـتـ ـن ــاق ــض» ،ك ـم ــا ي ـح ـلــو ل ــأوس ــاط
تسميته ،الت ـهــام ال ـحــزب بــأنــه «يكيل
ب ـ ـ ـم ـ ـ ـك ـ ـ ـيـ ـ ــالـ ـ ــن» .ت ـ ـ ــوض ـ ـ ــح األوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاط
املستقبلية أن «ح ــزب الـلــه يــذهــب إلى
قطع الجسور مع اململكة ،حتى ال يترك
ّ
التهور.
للصلح مطرحًا ،ويدفعها إلى
وفي املقابل يحاول إظهار حرصه على
ّ
يتحمل
استكمال الـحــوار معنا كي ال
مسؤولية تفجير الــوضــع السياسي،
ّ
ُ
«تخوف
وربما األمني» .وتتحدث عن
مستقبلي من محاولة الحزب تفجير
الـ ــوضـ ــع ع ـب ــر جـ ـ ّـرنـ ــا إل ـ ــى أزمـ ـ ــة حـكــم
وأزم ــة ن ـظــام ،إذ لـيــس مــن املـعـقــول أن
ي ـت ـحــدث ن ـصــرال ـلــه ب ـهــذه الـلـهـجــة من
دون هدف ينوي تحقيقه على الساحة
الداخلية» ،وخصوصًا أن «حــزب الله
تجاوز الخطوط الحمراء مع اململكة،

وال ُيمكن أن تهضمه معدة املستقبل،
وأسهم السيد ضد اململكة من منطلق
ّ
ديني أمــر ال ينسى ،ويجب أل ينسى
ً
أصال ،ألن املعركة ببساطة مع الحزب
ّ
باتت رد اعتبار».
األوسـ ـ ـ ـ ــاط ن ـف ـس ـهــا تـ ـق ــرأ فـ ــي خ ـطــاب
نصرالله «رسالة تهديد» واضحة الى
ت ـيــار املـسـتـقـبــل «الـ ــذي يــواجــه تحديًا
أساسيًا فــي شــارعــه نتيجة االحتقان
الذي يثيره الحزب».
املشاركون في وفد املستقبل إلى الحوار
ال ي ـم ـل ـكــون تـ ــرف ال ـح ــدي ــث ع ـلــى نحو

صــريــح عــن خ ـطــاب الـسـيــد نـصــر الـلــه،
وخصوصًا أنـهــم «مكلفون االستمرار
ُ
فــي ه ــذا الـخـيــار مـهـمــا تــكــن األج ـ ــواء»،
لكن هــؤالء ّ
يعبرون ،خــارج أســوار عني
التينة ،عما يقولونه داخلها« :مــا لنا
فــي الـيـمــن حـتــى ن ـ ّ
ـزج أنفسنا فـيــه .في
ّ
س ــوري ــا فـهـمـنــا ال ـخ ـطــر الـ ــذي يـتـحــدث
عنه الحزب وقبلناه كأمر واقــع ،لكننا
ندعو حزب الله إلى التفكير في مصائر
اللبنانيني املوجودين في الخليج ،على
األقــل من باب املصلحة اللبنانية ،فهل
ّ
يتحمل هذا الحزب عبء ترحيلهم؟».
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سياسة
تقرير

مأساة في
الرمادي
عامر محسن
منذ الصيف املاضي ،أثبت «الحشد
ّ
الشعبي» في العراق انــه ،باختصار،
الكتلة املـقــاتـلــة الــوحـيــدة الـفــاعـلــة ّفي
البلد؛ ال الجيش الرسمي الــذي كلف
ع ـش ــرات امل ـل ـي ــارات ،وال «ال ــزع ــام ــات
القبلية» التي ّتمت رشوتها بمليارات
الدوالرات في السنوات املاضية ،والتي
م ــا زالـ ـ ّـت ت ـطــالـ ّـب «ب ــامل ــال وال ـس ــاح»
عـنــد ك ــل مـحــطــة ،مــع أن األميركينب
والحكومة وزع ــوا عليها ـ ـ منذ عام
 2006ـ ـ ع ـتــادًا يكفي لتجهيز عـ ّـدة
جيوش.
ه ـنــاك اس ـت ـث ـنــاءات بــالـطـبــع ،كـطـيــران
الجيش العراقي الذي ّتم بناؤه بدراية
ّ
ومسؤولية ،وقد نفذ ،بكفاءة ،عشرات
آالف الـطـلـعــات ضــد «داعـ ــش» خــال
األشهر املاضية .اال أن املفارقة تبقى
ساطعة ،على مستوى املنطقة ككل،
بــن الجيوش النظامية (س ــواء كانت
غــرب ـيــة الـتـجـهـيــز أو شــرق ـيــة) وبــن
املـنـظـمــات الـتـطــوعـيــة ،املـنــدمـجــة في
املجتمع ،والـتــي تبني نفسها ونمط
ـراث ق ـت ــال ــي م ـج ـ ّـرب
ع ـم ـل ـهــا ع ـل ــى ت ـ ـ ـ ٍ
ّ
وفعال.
في منطقة الــرمــادي ،جــرى تسلسل
األحـ ـ ـ ــداث ف ــي األي ـ ـ ــام امل ــاض ـي ــة على
ال ـن ـحــو ال ـت ــال ــي :ب ـعــد ت ـحــريــر مــديـنــة
ت ـكــريــت ،انـطـلـقــت عـمـلـيــة عـسـكــريــة
ضد تنظيم الدولة في األنـبــار ،شرق
الرمادي ،بمشاركة الحشد الشعبي.
ث ـ ـ ّـم ن ـ ـشـ ــرت ص ـح ـي ـف ــة «نـ ـي ــوي ــورك
تايمز» ،في الثاني عشر من نيسان،
تـقــريـرًا يـفـ ّـصــل كـيــف جـمــع السفير
األميركي ،ستيوارت جونز ،وجهاء
األنبار وشيوخ عشائرها لـ «يأمرهم»
باخراج الحشد الشعبي من املعركة.
ٌ
ق ــال ش ـي ــوخ ش ــارك ــوا ف ــي االجـتـمــاع
ّإن السفير ّ
عبر عن رفضه ملشاركة
«مـيـلـيـشـيــات ش ـي ـع ـيــة» ف ــي تـحــريــر
األن ـب ــار ،مــوضـحــا أن «الـتـحــالــف» لن
يشارك في املـعــارك قبل انسحابها،
ّ
وأضــافــوا انـهــم قــد «فهموا مــا يريد»
(ملـ ـ ــن ال يـ ـعـ ـل ــم ،فـ ـ ــإن ت ـن ـظ ـي ـم ــات ك ـ
«ع ـصــائــب أه ــل ال ـحــق» و»حـ ــزب الله
ّ
الـعــراق» يصنفها القانون األميركي
«منظمات ارهابية»).
االرادة األميركية هــذه ّ
رجــع صداها،
فورًا ،مشايخ ووجهاء أغلبهم يختبىء
فــي أربـيــل وعـ ّـمــان ،معلنني رفضهم
دخ ــول الحشد الــى محافظتهم التي
ّ
ّفروا منها .فهم يفضلون األميركيني
ورشــاهــم ،أو بقاء «داع ــش» ،على أن
ّ
يحرر أرضهم ابناء بالدهم.
الـنـتـيـجــة؟ خ ــال أيـ ــام م ــن انـسـحــاب
«ال ـح ـش ــد» ك ــان ــت «داعـ ـ ــش» تقتحم
نــواحــي ال ــرم ــادي وتـحــاصــر املــديـنــة،
ّ
جزء من مركزها في
التي لم يتبق اال ٍ
ّ
اضطرت آالف
يد القوات الحكومية.
العائالت التي تقطن مناطق معادية
لـ «داعــش» الى النزوح جماعيًا خوفًا
ّ
انساني مؤلم،
من القتل ،في مشهد
والغارات األميركية لم تنقذ أحدًا.
بطبيعة الـحــال ،لــم يتعاطف أحـ ُـد في
النازحني؛
االعــام العربي مع مأساة
ّ
ول ــم يـنـجــد ال ـهــاربــن م ــن األن ـب ــار ال
اخوتهم العراقيون ،الذين استقبلوهم
بــاملــواكــب فــي بـغــداد وكــربــاء وبابل،
واسـتـضــافــوا عائالتهم ،وأسكنوها
م ـن ــازل ـه ــم (وه ـ ـ ــي ايـ ـض ــا ص ـ ــور لــن
تشاهدها في االعالم الخليجي ،فهي
ّ
سرديته عن العراق).
ال تناسب
الـ ـ ـي ـ ــوم ،رجـ ـع ــت قـ ـ ــوى ال ـح ـش ــد ال ــى
ّ
لتنضم الى القتال ولكن ،هذه
الرمادي
ّ ً
املرة ،كان لها شرطان للعودة :أوال ،أن
تكون هناك دعوة رسمية ،علنية ،لها
من عشائر األنبار؛ وثانيًا ،أن ال يكون
ّ
ه ـنــاك أي وجـ ــود أو ت ــدخ ــل لـطـيــران
التحالف.

الصراع داخل التيار العوني

هل ال يزال التعايش ممكنًا؟

فيما بدأ الوزير جبران
باسيل جوالت مناطقية
لتعزيز نفوذه وسط
العونيين وترجيح ميزان
القوى داخل التيار الوطني
الحر لمصلحته ،خلع
ّ
القيادي في التيار نعيم
عون هو اآلخر القفازات،
وبدأ اجتماعات مكثفة،
وغير معلنة ،في اليومين
الماضيين ،حاسمًا قراره
بوقف اللف والدوران في
الحلقة الفارغة نفسها،
وتخيير العونيين بوضوح
بين «مشروعين» أيًا كان
مصير االنتخابات
الحزبية

غسان سعود
فــي ال ـش ـكــل ،ت ـبــدو ان ـت ـخــابــات الـتـيــار
الـ ــوط ـ ـنـ ــي ال ـ ـحـ ــر م ـ ـجـ ــرد اس ـت ـح ـق ــاق
تنظيمي يعني القلة العونية القليلة
امل ـن ـت ـس ـب ــة إل ـ ـ ــى ح ـ ـ ــزب ال ـ ـت ـ ـيـ ــار .أم ــا
امل ـض ـمــون فـيـتـعـلــق ب ـق ــدرة ال ـج ـنــرال،
ً
أوال ،وال ـ ـع ـ ــون ـ ـي ـ ــن ،ث ـ ــانـ ـ ـي ـ ــا ،ع ـل ــى
اس ـت ـي ـعــاب بـعـضـهــم بـعـضــا وتـقــديــم
نـ ـم ــوذج م ـخ ـت ـلــف ع ــن ك ــل ال ـت ـج ــارب
الحزبية املسيحية السابقة .التحدي
ال ــرئـ ـيـ ـس ــي ل ـل ـع ــون ـي ــن ال ـ ـيـ ــوم لـيــس
ت ــزي ـي ــت مــاك ـي ـن ـت ـهــم االن ـت ـخ ــاب ـي ــة أو
تـغـيـيــر ب ـعــض امل ـن ـس ـقــن ،ب ــل إط ــاق
مــؤسـســة حقيقية تقنع ال ــرأي الـعــام
بـقــدرتـهــا عـلــى االس ـت ـم ــرار أي ــا كــانــت
الظروف.

ال خلفية سياسية
للمجموعتين اللتين
تختلفان على التنظيم
الحزبي والمسؤوليات

ّ
باسيل من عكار يحذر من لعبة الحدود!
بعد قرى زحلة ،جال وزير الخارجية واملغتربني جبران باسيل أمس في قرى
ّ
عكار ،مطلقًا مواقف سياسية وإنمائية واجتماعية تعني الشمال عمومًا
وعكار خصوصًا ،لناحية صرف مستحقات البلديات لدى الدولة اللبنانية.
ومن دار مطرانية عكار وتوابعها للروم األرثوذكس في بلدة الشيخ طابا ،إلى
بلدة منيارة ،ختم باسيل جولته في منزل نائب رئيس مجلس الوزراء السابق
ّ
النائب عصام فارس في بلدة بينو ،وأكد «أننا مطمئنون لبعضنا البعض
داخل لبنان ،وليس عندنا رهانات خارجية ،ألن أي رهان على الخارج يسقط
ّ
ً
في الداخل» .وحذر باسيل من «لعبة الحدود» ،قائال« :نعرف تمامًا ما معنى
ُ
الحدود ،من عكار بالذات ،نقول إن لعبة الحدود التي تلعب من قبل اللبنانيني
أو من العبني إقليميني أو دوليني ،ال تعرض لبنان فقط للخطر ،بل تعرض كل
املنطقة للخطر .الدول تتفكك في املنطقة عند املساس بحدود بلد واحد ،لن
تبقى دولة على حدودها ،وعدوى تفكك الدول ستنتقل إلى أوروبا».

عمليًا ،تشكلت فــي الـسـنــوات العشر
امل ــاض ـي ــة م ـج ـمــوع ـتــان داخ ـ ــل ال ـت ـيــار
الوطني الحر :األولى يتقدمها صهر
الجنرال الوزير جبران باسيل ،وتضم
منسق عام التيار بيار رفول ومسؤول
الـ ـنـ ـق ــاب ــات إي ـ ـلـ ــي حـ ـن ــا والـ ــوزيـ ــريـ ــن
الـســابـقــن سليم جــريـصــاتــي وف ــادي
عـ ـب ــود والـ ــوزيـ ــر الـ ـي ــاس أبـ ــو صـعــب
والنواب نبيل نقوال وعباس الهاشم
وج ـي ـل ـب ــرت زوي ـ ــن وعـ ـص ــام ص ــواي ــا،
ومجموعة كبيرة مــن رج ــال األعـمــال
املرشحني إلــى االنتخابات النيابية،
مـثــل أم ــل أب ــو زي ــد وج ــاد صــوايــا في
جزين وجــان أبو جــودة وأكــرم حلبي
في املنت ،إضافة الى ناشطني شغلوا
في األعــوام القليلة املاضية مناصب
رسمية وحزبية .أما الثانية فملتبسة
املـ ــامـ ــح ،وهـ ــي تـ ـض ـ ّـم ،م ـب ــدئ ـي ــا ،اب ــن
شقيق الجنرال نعيم عــون ،والـنــواب
سـيـمــون أب ــي رمـيــا وإبــراه ـيــم كنعان
وآالن ع ــون وزي ـ ــاد أس ـ ــود ،وغــالـبـيــة
امل ـس ــؤول ــن ســاب ـقــا ف ــي ل ـجــان الـتـيــار
الطالبية ،ومرشحني إلى االنتخابات
ال ـن ـي ــاب ـي ــة مـ ــن خـ ـ ـ ــارج نـ ـ ـ ــادي رجـ ــال
األع ـم ــال ،وال ـعــدد األك ـبــر مــن منسقي
املناطق الحاليني والسابقني.
ّ
ف ــي ال ـس ـي ــاس ــة ،ت ـس ــلــم امل ـج ـمــوع ـتــان
بـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــالـ ـ ـف ـ ــات الـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـن ـ ـ ــرال املـ ـحـ ـلـ ـي ــة
واإلقليمية .املجموعة األولــى أوحت،
بداية ،أنها أكثر إيمانًا بالتفاهم مع
حزب الله من مجموعة النواب الذين
كانت تجمعهم عالقة وطيدة بأفرقاء
 14آذار بحكم احتكاكهم السابق .إال
أن خالف باسيل مع أقطاب أساسيني
فــي قــوى  8آذار وانفتاحه على تيار
املـسـتـقـبــل ،تــزامـنــا مــع نـجــاح الـنــواب
ال ـعــون ـيــن ف ــي الـ ـخ ــروج م ــن ال ــزاوي ــة
ّ
ال ـ ـتـ ــي حـ ـ ــوصـ ـ ــروا فـ ـيـ ـه ــا ،م ــوط ــدي ــن
عالقتهم بــالـنــائــب سليمان فرنجية
ً
أوال ،وحزب الله ثانيًا ،والرئيس نبيه
بري أخيرًا .وعليه ،ال خلفية سياسية
مباشرة لتكوين املجموعتني اللتني
تختلفان أساسًا على:
ً
أوال ،ش ـك ــل ال ـت ـن ـظ ـي ــم الـ ـح ــزب ــي ،إذ
ت ـطــالــب امل ـج ـمــوعــة ال ـثــان ـيــة ب ــإج ــراء
انتخابات حزبية وإقرار نظام داخلي
ي ـس ـم ــح بـ ـمـ ـش ــارك ــة الـ ـجـ ـمـ ـي ــع ،فـيـمــا
ّ
وتلح على
ترفض األولى االنتخابات
الجنرال لالستمرار في استراتيجية
التعيني والتفرد في اإلدارة والتمديد،
حتى ملن أثبتوا فشلهم التنظيمي.
ّ
ث ــان ـي ــا ،م ـع ـي ــار ت ــول ــي امل ـس ــؤول ـي ــات،
إذ يـنـتـقــد نـعـيــم عـ ــون ،ع ـل ـنــا ،انـتـقــاء

املــرشـحــن إلــى االنـتـخــابــات النيابية
وال ـ ـ ــوزراء ومــوظ ـفــي الـفـئـتــن األول ــى
وال ـث ــان ـي ــة ع ـلــى أس ـ ــاس ث ــروات ـه ــم أو
حـجــم تزلفهم ب ــدل أن يـكــون والؤه ــم
الـ ـ ــدائـ ـ ــم وح ـ ـجـ ــم ت ـض ـح ـي ــات ـه ــم ه ـمــا
األساس .وهو يرى أن لدى التيار من
الكفاءات ما يحول دون اضطراره إلى
االس ـت ـعــانــة بـمــن يـعـتــاشــون م ــن بيع
ال ـخــدمــات ،حـتــى ول ــو كــانــوا يـ ّـدعــون
اليوم صداقة الجنرال.
ع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــا ت ـ ـ ـبـ ـ ــاعـ ـ ــدت امل ـ ـج ـ ـمـ ــوع ـ ـتـ ــان
وت ـقــارب ـتــا م ـ ــرات عـ ــدة ف ــي ال ـس ـنــوات
القليلة املــاضـيــة ،حتى أنـجــز النظام
الــداخ ـلــي لـلـتـيــار الــوط ـنــي ال ـحــر قبل
بضعة أشهر .ظن كثيرون أن خشية
املجموعتني على مصيرهما املشترك
ستتقدم في حساباتهما على مكسب
ه ـنــا وخـ ـس ــارة ه ـن ــاك ،خ ـصــوصــا أن
رئ ــاس ــة الـ ـح ــزب وضـ ـع ــت ف ــي ع ـهــدة
العماد عون .وفي ظل النص التقدمي
لـلـنـظــام الــداخ ـلــي ال ــذي يـضــع الـتـيــار
ف ـ ــي م ـ ـصـ ــاف ل ـ ــم ت ـب ـل ـغ ـه ــا األح ـ ـ ـ ــزاب
ال ـل ـب ـنــان ـيــة األخـ ـ ـ ــرى ،راه ـ ــن ك ـث ـيــرون
ع ـل ــى نـ ـج ــاح ال ـع ــون ـي ــن فـ ــي ال ـت ـق ــدم
تـنـظـيـمـيــا إل ــى األمـ ـ ــام .إال أن األم ــور
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ّ
السيد يتحدى المحكمة الدولية :استمعوا لشهادتي
جميل
ال ت ـت ـبــدد الـشـبـهــة ب ــن الـ ـل ــواء
ّ
الـسـيــد واملـحـكـمــة الــدول ـيــة .لــم يصف
ح ـس ــاب ــات ــه م ـع ـهــا ع ــن أرب ـ ــع س ـن ــوات
مــن اإلع ـت ـقــال الـتـعـسـفــي أمـضــاهــا في
ال ـس ـجــن ،ح ـتــى أث ـق ـلــت حـســابـهــا معه
مجددًا من خالل إفادات شهود اإلدعاء
من فريق الرئيس رفيق الحريري .لم
يغب ذكر السيد بالسوء عن لسان كل
من الرئيس فــؤاد السنيورة وغطاس
خــوري وباسم السبع وغــازي يوسف
ومـ ـ ـ ـ ــروان حـ ـ ـم ـ ــادة ،ووص ـ ـ ــل بـعـضـهــم
ح ــد ات ـهــامــه م ـج ــددًا بــامل ـســؤول ـيــة عن
كــل الـحـمــات وامل ــؤام ــرات الـتــي طالت
ال ـح ــري ــري ح ـتــى اغ ـت ـيــالــه .ل ــم ينتظر
السيد التدبير الذي ستتخذه املحكمة
إزاء ما اتهم به .في التاسع من الشهر
الجاري ،وجه عبر وكيله أكرم عازوري

ثبوت كذب السنيورة
وصحبه يعرضهم
للمالحقة بجرم
تحقير المحكمة
رس ــال ــة رس ـم ـيــة إل ــى رئ ـي ـســة املحكمة
ورئ ـيــس غــرفــة ال ــدرج ــة األولـ ــى يطلب
ف ـي ـهــا اإلس ـت ـم ــاع إل ـي ــه ب ـص ـفــة شــاهــد
«ل ـلــرد عـلــى الــوقــائــع غـيــر الصحيحة
التي جاءت على لسان بعض الشهود

الذين استمعت اليهم املحكمة مؤخرًا»
بحسب بيان مكتبه اإلعالمي .ولفتت
ال ــرس ــال ــة إل ـ ــى أن ال ـش ـه ــود الـخـمـســة
«ينتمون إلى خط سياسي واحــد هو
تحالف  14آذار ،وفي إطار شهاداتهم
أم ـ ـ ــام امل ـح ـك ـم ــة ح ـ ــول الـ ــوضـ ــع ال ـع ــام
السائد في لبنان قبل جريمة اإلغتيال
أت ـ ــوا ع ـل ــى ذك ـ ــره ب ــوق ــائ ــع كـ ــاذبـ ــة أو
محرفة ،ســواء بصفته الشخصية أو
بصفته الوظيفية بني السنوات 1991
و ،2005كمساعد ملدير املخابرات في
الجيش اللبناني ثم كمدير عام لألمن
ً
ال ـع ــام» .وع ـمــا بــاألصــول القضائية،
طالبت الرسالة باإلستماع إلى إفادة
السيد للرد على شهاداتهم «إذ ال يمكن
للمحكمة أن تأخذ بها ما لم تستمع
إلى الطرف اآلخر ،خصوصًا أن بعض

مــا نسب إلـيــه ال سيما مــن السنيورة
م ــن شــأنــه أن ي ـعــرضــه ل ــإدع ــاء عليه
ومــاحـقـتــه فــي لـبـنــان فـيـمــا لــو كانت
تلك املزاعم صحيحة» .والسيد لم يكن
ً
يتمتع ب ــأي حـصــانــة بــل ك ــان معتقال
س ـي ــاس ـي ــا وت ـع ـس ـف ـي ــا «عـ ـن ــدم ــا ك ــان
الـسـنـيــورة رئيسًا للحكومة ،لكنه لم
يحرك ساكنًا» .وحــذر السيد املحكمة
من عدم اللجوء إلى التثبت من صحة
املزاعم «ما قد يؤدي إلى اتخاذ قرارات
خاطئة .في حني أن ثبوت كذب أولئك
الـشـهــود أمــامـهــا يعرضهم للمالحقة
بـجــرم تحقير املحكمة بحسب امل ــادة
 60مكرر ويمنح السيد صفة «صاحب
مصلحة» في إثبات عدم صحة إفادات
الشهود بحسب املادة نفسها».
(األخبار)
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تململ في البقاع الغربي

االشتراكي يستأثر بالتوظيف
أسامة القادري

باسيل مع
فعاليات
عكارية في
بينو أمس
(األخبار)

تعرقلت مجددًا ،وانتقل املقربون من
باسيل من الحديث عن خطورة إجراء
االنتخابات إلى الحديث عن تأجيلها
«ري ـث ـمــا تـنـضــج الـ ـظ ــروف» ،وتـعــديــل
النظام الداخلي مجددًا بما يتناسب
مــع وج ـهــة نـظــر بــاسـيــل مــن مختلف
البنود ،وتعيني منسقني جدد لإلعداد
لالنتخابات املقبلة واإلشراف عليها،
إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى إفـ ـ ـس ـ ــاح املـ ـ ـج ـ ــال أم ـ ــام
آالف امل ـن ـت ـس ـبــن الـ ـج ــدد لـلـمـشــاركــة
فــي االن ـت ـخــابــات .وف ــي مـ ــوازاة إع ــداد
باسيل األرضـيــة التنظيمية الــازمــة
للفوز في االنتخابات ،يبدو واضحًا
من جوالته املناطقية إعداده األرضية
ال ـش ـع ـب ـي ــة أيـ ـ ـض ـ ــا .إال أن الـ ــواضـ ــح
أيـضــا أن الـفـعــل الـبــاسـيـلــي لــن يبقى
ه ــذه امل ــرة مــن دون ّ
رد فـعــل .فتطيير
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ي ـم ـث ــل ،بــال ـن ـس ـبــة إل ــى
ً
املجموعة الثانية ،دليال إضافيًا على
رفض املجموعة األولى مبدأ الشراكة،
وعـ ـ ــدم اق ـت ـن ــاع ـه ــا بـ ـق ــدرة ال ـعــون ـيــن
عـلــى االلـتـفــاف بعضهم ح ــول بعض
تـحــت سـقــف الــديـمـقــراطـيــة الـحــزبـيــة
ل ـب ـن ــاء حـ ــزب ق ـ ــوي .وع ـل ـي ــه ،ال يـفـكــر
نعيم عــون ـ ـ على األقــل ـ ـ فــي الوقوف

ّ
متفرجًا هــذه امل ــرة :يفترض بجميع
العونيني أن يعلموا أن االنتخابات لم
تعد تتعلق باختيار املرشح األنسب
لـتـنـظـيــم ال ـت ـي ــار ف ــي هـ ــذه ال ـب ـل ــدة أو
تلك ،بــل بموقف املــرشــح مــن سياسة
الـ ـتـ ـي ــار ال ـع ـل ـي ــا« :يـ ــريـ ــد ال ـع ــون ـي ــون
تأسيس حزب حقيقي أم ال يريدون؟
يريدون إبقاء املعايير الحالية لتولي
امل ـس ــؤول ـي ــات ال ـس ـيــاس ـيــة والـحــزبـيــة
واإلدارية أم سيسعون لتغييرها؟».
وفـ ـ ــي مـ ـ ـ ـ ــوازاة حـ ـم ــاس ــة ن ـع ـي ــم ع ــون
للحديث علنًا عـ ّـمــا يكبته منذ عشر
س ـ ـنـ ــوات ،مـ ــن دون امل ـ ــس مـ ــن قــريــب
أو ب ـع ـي ــد ب ــزع ــام ــة الـ ـعـ ـم ــاد م ـي ـشــال
عـ ـ ــون ،تـ ـب ــرز ح ـم ــاس ــة ب ــاس ـي ــل لـقـلــب
الطاولة املستديرة التي قرر الجنرال
ق ـبــل بـضـعــة أش ـه ــر إج ــاس ــه وســائــر
زمالئه في التيار حولها .كأن ما هو
«ش ــرع ــي وضـ ـ ــروري وم ــؤق ــت» انـهــار
ً
دف ـع ــة واح ـ ـ ــدة ،وامل ـخ ـي ــف أن ك ــا من
صـهــر ال ـج ـنــرال وابـ ــن شـقـيـقــه يشعر
بـ ــأن ت ـع ــاي ــش املـ ـش ــروع ــن ،ك ـم ــا ك ــان
يحصل منذ نحو خمس سنوات ،لم
يعد ممكنًا ،وال بـ ّـد مــن فصل املسار
واملصير.

ش ـكــل ت ـع ـيــن مــوظ ـفــن ف ــي مــراكــز
حكومية في قضاء راشيا الــوادي
مـ ـ ـ ـ ــادة سـ ـج ــالـ ـي ــة فـ ـ ــي ال ــوسـ ـط ــن
السياسي واالجتماعي في منطقة
راشـ ـي ــا والـ ـبـ ـق ــاع الـ ـغ ــرب ــي ،ل ـكــون
غالبية املــوظـفــن محسوبني على
الحزب التقدمي االشـتــراكــي ،ومن
الطائفة الدرزية.
هـ ـ ـ ــذا املـ ـسـ ـتـ ـج ــد نـ ـ ـ ــزع مـ ـ ــن وزيـ ـ ــر
الـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـح ـ ـ ــة وائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل أب ـ ـ ـ ـ ـ ــو ف ـ ـ ــاع ـ ـ ــور
«الشعبية» الكبرى التي اكتسبها
ج ـ ـ ـ ــراء ح ـ ـمـ ــاتـ ــه امل ـ ـس ـ ـت ـ ـمـ ــرة ضــد
ال ـف ـس ــاد الـ ـغ ــذائ ــي ،ل ـي ـت ـحــول إل ــى
متهم بـ «االنتماء الفئوي» والعمل
ملصلحة فئة على حساب شريحة
كبيرة من أبناء املنطقة ،خصوصًا
أن أبــو فــاعــور هــو الــوزيــر الوحيد
م ــن ال ـب ـق ــاع ال ـغ ــرب ــي وراشـ ـي ــا فــي
ّ
تسربت
الحكومة الحالية ،بعدما
نـتــائــج تعيني مــوظـفــن حكوميني
فــي مركز جــرف الثلوج فــي ينطا،
وفي مصلحة الزراعة ومستشفى
راشيا الحكومي.
وف ـ ـ ـ ــي س ـ ـ ـيـ ـ ــاق االعـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــراض ع ـل ــى
«ت ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــش» أب ـ ـ ـ ــو ف ـ ـ ــاع ـ ـ ــور ع ـل ــى
الــوظــائــف الــرس ـم ـيــة ،دع ــا رؤس ــاء
بلديات محسوبون على مختلف
األطياف السياسية تيار املستقبل
وال ـ ـت ـ ـيـ ــار ال ــوطـ ـن ــي الـ ـح ــر وحـ ــزب
االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد ال ـ ـ ـ ــذي ي ـ ــرأس ـ ــه الـ ــوزيـ ــر
السابق عبد الرحيم مراد الى عقد
اجـتـمــاع مــوســع فــي مــركــز «اتـحــاد
ب ـ ـل ـ ــدي ـ ــات قـ ـلـ ـع ــة االسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــال فــي
خــربــة روحـ ــا» ،بـعـيـدًا عــن اإلع ــام.
وح ـ ـضـ ــر االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع إل ـ ـ ــى ج ــان ــب
رئيس االتحاد عصام الهادي27 ،
مــن فعاليات املنطقة ورج ــال دين
م ـس ـل ـمــون وم ـس ـي ـح ـيــون ورؤسـ ــاء
بـ ـ ـل ـ ــدي ـ ــات ومـ ـ ـخ ـ ــاتـ ـ ـي ـ ــر ،راف ـ ـضـ ــن
«اسـتـئـثــار فــريــق بــالـخــدمــات على
حـ ـس ــاب األغ ـل ـب ـي ــة ال ـس ــاح ـق ــة مــن
أبـ ـن ــاء امل ـن ـط ـق ــة» .وألـ ـق ــى ك ـث ـيــرون
ب ــال ـل ــوم ف ــي ح ــرم ــان امل ـن ـط ـقــة مــن
الخدمات اإلنمائية واالجتماعية
وال ـ ـ ــوظ ـ ـ ــائ ـ ـ ــف ال ـ ـح ـ ـكـ ــوم ـ ـيـ ــة ع ـل ــى
غ ـيــاب نـ ــواب املـنـطـقــة املـحـســوبــن
عـلــى ت ـيــار املـسـتـقـبــل ،وخـصــوصــا
ال ـنــائ ـبــن زي ـ ــاد ال ـ ـقـ ــادري وج ـمــال
ال ـج ــراح« ،املـتـلـهـ َـيــن بخالفاتهما
الشخصية ،ما جعل املياه تجري

م ــن تـحـتـهـمــا» ،ك ـمــا ق ــال أك ـثــر من
رئيس بلدية محسوب على التيار
األزرق ش ــارك فــي االج ـم ــاع .وقــال
أحد املجتمعني لـ «األخبار»« :يبدو
أن النائبني نائمان ومستسلمان
ًَ
ً
استسالما كامال ملا يحصل».
االمـ ـتـ ـع ــاض ب ـ ــدأ مـ ــن ب ـل ــدت ــي بـكــا
وعـ ـيـ ـت ــا ال ـ ـف ـ ـخـ ــار إث ـ ـ ــر ت ـع ـي ــن 14
م ــوظ ـف ــا ف ــي م ــرك ــز جـ ــرف ال ـث ـلــوج
جميعهم اشتراكيون وغالبيتهم
من بلدة ينطا ،رغم أن بكا وينطا
قريبتان من املركز ،ما فتح الباب
ل ـل ـح ــدي ــث عـ ــن ب ــاق ــي ال ـت ـع ـي ـي ـنــات
الحديثة في بقية املرافق.
ول ـف ـت ــت مـ ـص ــادر إل ـ ــى أن «قـ ـي ــادة
في املنطقة عند علمها
االشتراكي ّ
ب ــال ـل ـق ــاء ،ت ـمــنــت ع ـلــى املـجـتـمـعــن
عدم تسريب املوضوع إلى اإلعالم،

عتب على «غيبوبة»
والقادري
الجراح
َ
«المتلهيين بخالفاتهما
الشخصية»

ت ـح ـس ـبــا الن ـس ـح ــاب هـ ــذا ال ـت ـحــرك
إل ــى مـنـطـقــة حــاصـبـيــا وال ـعــرقــوب
إث ــر تـعـيـيـنــات فــي وزارة ال ـشــؤون
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة سـ ــاب ـ ـقـ ــا ووزارة
الـ ــزراعـ ــة وال ـص ـح ــة أخ ـ ـي ـ ـرًا» .وق ــد
بـعــث املـجـتـمـعــون بـكـتــاب إل ــى أبــو
فــاعــور ون ــواب املنطقة ،أك ــدوا فيه
«عـلــى الـثــوابــت الوطنية والعيش
امل ـش ـت ــرك ب ــن ج ـم ـيــع ال ـط ــوائ ــف»،
ودعـ ــوا إل ــى «الـتـنـسـيــق بــن نــواب
امل ـ ـن ـ ـط ـ ـقـ ــة ورؤسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــات
ب ـخ ـصــوص ال ـت ـع ـي ـي ـنــات اإلداريـ ـ ــة
الـ ــرس ـ ـم ـ ـيـ ــة فـ ـ ــي جـ ـمـ ـي ــع فـ ـئ ــاتـ ـه ــا،
ومراعات التقسيمات العرفية بني
الـطــوائــف بـعــدالــة واخـتـيــار األكـفــأ
ع ـل ــى قـ ــاعـ ــدة ال ـش ـخ ــص امل ـن ــاس ــب
في املكان املناسب» .وطالبوا أبو
فــاعــور وال ـن ــواب ب ــأن «يستعينوا
ب ــإح ـص ــاء ات ال ـب ـلــديــات الـسـنــويــة
بــالـكـفــاء ات العلمية املــوجــودة في
كــل قــريــة ،حـتــى ال تنحصر فــرص
العمل بفئة دون اآلخرين».
م ـ ـصـ ــادر فـ ــي ق ـ ـيـ ــادة االشـ ـت ــراك ــي
فــي راش ـيــا وض ـعــت االج ـت ـمــاع في
إطــار محاولة األخـصــام النيل من
حــركــة ال ــوزي ــر «ال ـت ــي عـطـلــت على
الـ ـف ــاس ــدي ــن واملـ ـت ــاعـ ـب ــن بـصـحــة
املـ ـ ــواط ـ ـ ـنـ ـ ــن» ،ون ـ ـفـ ــت أن «يـ ـك ــون
الوزير أو أي من الحزب تدخل في
موضوع تعيني املوظفني».
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احتفال شمعوني برعاية المستقبل ...ومفتي طرابلس مبتهج!
عبد الكافي الصمد
ارت ـس ـمــت ع ــام ــات االس ـت ـغ ــراب على
وجـ ـ ــوه م ـع ـظ ــم الـ ـط ــرابـ ـلـ ـسـ ـي ــن ،فــي
ال ـ ـيـ ــومـ ــن املـ ــاض ـ ـيـ ــن ،ل ـ ــدى ش ـي ــوع
خبر عن نية رئيس حــزب الوطنيني
األحرار النائب دوري شمعون إقامة
مهرجان خطابي لحزبه في عاصمة
ال ـش ـمــال .أغ ـلــب مــن سـمـعــوا بالخبر
اعتقدوا أن في األمر مزحة أو مقلبًا،
فـ»هل يوجد أنصار لحزب شمعون
في طرابلس؟»!
زيـ ـ ـ ـ ـ ــارة ش ـ ـم ـ ـعـ ــون االبـ ـ ـ ـ ــن ل ـع ــاص ـم ــة
ال ـش ـم ــال ال تـشـبــه أبـ ـ ـدًا زيـ ـ ــارة والـ ــده
كميل شمعون لها يوم كان في ّ
سدة
الــرئــاســة ( 1952ـ  .)1958يومها كان
األب يـلـقــب ب ــ»ف ـتــى ال ـع ــروب ــة األغ ــر»
وكانت طرابلس قلب العروبة النابض
في لبنانّ .أمــا الـيــوم ،فال االبــن يشبه
أب ــاه فــي ش ــيء ،وال طــرابـلــس تنبض

عروبة بعدما ّباتت «قلعة املسلمني»
و»عاصمة السنة» ،على رغم «بهجة»
مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك
الشعار واعتباره أن «ربيع طرابلس
بــدأ مع زيــارة رئيس حــزب الوطنيني
األحرار»!
لـ ـك ــن «لـ ـ ـغ ـ ــز» ال ـ ـ ــزي ـ ـ ــارة س ـ ــرع ـ ــان مــا
انـكـشــف ،إذ إن بـ ّـرنــامـجـهــا ،مــن بابه
ُ
ال ــى م ـح ــراب ــه ،ل ـ ــزم ال ــى وزيـ ــر ال ـعــدل
أشـ ــرف ري ـفــي الـ ــذي ك ــان يـبـحــث عن
مناسبة إلقــامــة مهرجان يطلق فيه
مــواقــف سـيــاسـيــة ل ـلــرد ،فــي الــدرجــة
األول ــى ،على انـتـقــادات األم ــن العام
لـحــزب الـلــه الـسـيــد حـســن نـصــر الله
لـ ـلـ ـسـ ـع ــودي ــة .وأوض ـ ـ ـحـ ـ ــت مـ ـص ــادر
لـ»األخبار» أن قوى وشخصيات في
تيار املستقبل وفريق  14آذار «كانت
ت ـنــوي تـنـظـيــم م ـهــرجــان جـمــاهـيــري
داعــم للسعودية ،وعندما لــم تنجح
مساعيها اسـتـقــر ال ــرأي عـلــى دعــوة

شمعون وجعله متراسًا إلطالق هذه
املواقف».
ال ـ ـكـ ــام فـ ــي املـ ـه ــرج ــان ال ـش ـم ـعــونــي
الذي طغت عليه ألــوان التيار االزرق
اقتصر على شمعون وري ـفــي .األول
ّ
بــشــر بــأن «م ـشــروع إي ــران للسيطرة
ّ
عـلــى املـنـطـقــة ف ــاش ــل» .وش ــن الـثــانــي

اللون األزرق طغى
على االحتفال
وشمعون «جلب»
أنصاره معه!

هـجــومــا ح ــادًا عـلــى ح ــزب ال ـلــه الــذي
ُ«يـ ـح ـ ّـول ل ـب ـنــان إل ــى غ ــرف ــة عـمـلـيــات
عـسـكــريــة وإيــديــولــوج ـيــة وإعــام ـيــة
للنفوذ اإليراني».
أك ـث ــر م ــن أمـ ــر كـ ــان الف ـت ــا ف ــي زيـ ــارة
«زع ـيــم الـنـمــور» إل ــى طــرابـلــس ،وفــي
إقامته مهرجانًا تحت شعار «نيسان
 ...2015طــرابـلــس مدينة التعايش».
فـ ـق ــد تـ ـس ــاء ل ــت مـ ـ ـص ـ ــادر س ـيــاس ـيــة
ت ـح ــدث ــت ال ـي ـه ــا «األخـ ـ ـب ـ ــار»« :ك ـيــف
ي ـك ــون ال ـت ـعــايــش ف ــي مــدي ـنــة تجلب
مسيحيني مــن خارجها ومــن خــارج
ال ـش ـم ــال إلحـ ـي ــاء م ـه ــرج ــان ح ــزب ــي،
فيما هــي تـطــرد تــدريـجــا مواطنيها
من بقية األقليات ،وتجعل جيرانها
مــن طــوائــف ومــذاهــب أخ ــرى يـعـ ّـدون
لأللف قبل زيارتها؟» .ورأت أنه «كان
مــن األج ــدر بــريـفــي وت ـيــار املستقبل
تحفيز ال ـقــوى الـسـيــاسـيــة مــن أبـنــاء
األق ـل ـي ــات األخ ـ ــرى ف ــي امل ــدي ـن ــة على

إقامة مهرجان سياسي في طرابلس،
إذا كـ ـ ــانـ ـ ــوا ج ـ ـ ـ ّـادي ـ ـ ــن فـ ـ ــي ط ــرح ـه ــم
ً
وشعاراتهم ،بدال من دعوة شمعون
الـ ــذي ل ــم ي ـت ـجــاوز ع ــدد م ــن شــاركــوا
فـ ــي م ـه ــرج ــان ــه مـ ــن ج ـم ــاع ـت ــه أم ــس
أصــابــع الـيــد ال ــواح ــدة ،بينما كانت
غالبية الحضور محسوبة على تيار
املستقبل ،مع حضور رمــزي خجول
ملسيحيي  14آذار!».
وس ــأل ــت املـ ـص ــادر« :ه ــل يـقـبــل تـيــار
املستقبل الذي يرفع شعار طرابلس
مــديـنــة الـتـعــايــش إقــامــة ت ـيــار امل ــردة
أو التيار الوطني الـحــر مهرجانات
فيها بال اعتراضات ،علمًا بأن لهذين
ال ـت ـي ــاري ــن ف ــي ط ــراب ـل ــس مـنـسـقـيــات
وك ــوادر ،على عكس حــزب شمعون؟
وكـ ـي ــف ي ـس ـت ـق ـيــم شـ ـع ــار ال ـت ـعــايــش
مــع ّنـبــذ الـعـلــويــن والـشـيـعــة ،وحتى
السنة ّ
ممن يخالفون املستقبل الرأي
ّ
والتوجه السياسي؟».

تقرير

القضاء اللبناني يفصل في أزمة البعث
آمال خليل
طـ ـ ـ ـ ــوال يـ ـ ـ ــوم أمـ ـ ـ ـ ــس ،ظ ـ ـلـ ــت م ـف ـك ــرة
أنشطة األحد ،بحسب موقع الوكالة
ال ــوط ـن ـي ــة ل ـ ــإع ـ ــام ،ت ـش ـي ــر إلـ ـ ــى أن
«املـ ــؤت ـ ـمـ ــر الـ ـقـ ـط ــري لـ ـح ــزب ال ـب ـعــث
الـعــربــي االشـتــراكــي فــي لبنان يعقد
عـ ـن ــد الـ ـ ـع ـ ــاش ـ ــرة صـ ـب ــاح ــا م ــؤتـ ـمـ ـرًا
النـتـخــاب ق ـيــادة قـطــريــة جــديــدة في
فندق املــاريــوت»ّ .
مر النهار ولم تلح
الــرايــة الـســوريــة فــي الـجـنــاح .قاضي
األم ــور املستعجلة فــي بعبدا حسن
حـ ـ ـم ـ ــدان اسـ ـتـ ـب ــق امل ـ ــوع ـ ــد ،وأصـ ـ ــدر
حكمًا السبت «بمنع انعقاد املؤتمر
االس ـت ـث ـنــائــي امل ـف ـت ــرض األح ـ ــد وأي
م ــؤت ـم ــر ي ـم ـكــن ع ـق ــده ب ـه ــذه الـصـفــة
ً
بناء على دعوة من السيد فايز شكر
حيثما كــان داخــل لبنان ،ملــدة عشرة
أيام من تاريخ صدور القرار ،على أن
تكون املدة قابلة للزيادة أو اإلنقاص
بـ ـحـ ـس ــب املـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــدات الـ ــواق ـ ـع ـ ـيـ ــة
ً
وال ـقــانــون ـيــة» .وع ـم ــا بــالـحـكــم ،قــام
املـ ـس ــاع ــد الـ ـقـ ـض ــائ ــي ب ـل ـص ـق ــه عـلــى
ب ـ ــاب الـ ـفـ ـن ــدق مـ ـس ــاء أم ـ ــس وأب ـل ـغ ــه
لــوزارة الداخلية ألخــذ العلم وإتمام
املقتضى.
مصادر بعثية أوضحت لـ»األخبار»
أن الـحـكــم أنـتـجـتــه ال ــدع ــوى املـقــدمــة

من األمني القطري املعني عبد املعني
غ ــازي ضــد «ع ــدم شرعية وقانونية
املؤتمر الــذي دعــا إليه شكر الــذي ال
ي ــزال ينتحل صفة األم ــن القطري».
وأبــرز غــازي أمــام القضاء «ق ــرارًا من
الـقـيــادة القومية للحزب فــي دمشق
ت ـن ـهــي ت ـك ـل ـيــف ش ـك ــر وتـ ـع ـ ّـن غ ــازي
خـلـفــا ل ـه ــا» ،عـلـمــا ب ــأن ال ـق ـي ــادة هي
أع ـل ــى ه ـي ـئــة ع ـلــى م ـس ـتــوى ال ـحــزب
فــي مناطق انـتـشــاره ،ومنها لبنان.
أوسـ ـ ــاط ال ـق ـي ــادة ال ـج ــدي ــدة تـ ــرى أن
«األمـ ــر انـتـهــى اآلن» .وك ــان شـكــر قد
رفض قــرار إعفائه من منصبه الذي
صدر من دمشق قبل أكثر من شهر.
وال يــزال يرفض تسليم مقر الحزب
العام في رأس النبع لخلفه ،متمسكًا
بصفته أمينًا قطريًا.
إزاء إلغاء القضاء ملؤتمرهّ ،
وجه شكر
إلى املقربني منه مساء السبت رسائل
هــات ـف ـيــة جـ ــاء ف ــي ن ـص ـهــا املـقـتـضــب:
«تــم تأجيل املــؤتـمــر» .لكن إلــى متى؟
«كلها كــم يــوم ،أربـعــة أو خمسة أيــام
وأح ـ ــدد م ــوع ـدًا ج ــديـ ـدًا .فــأنــا ق ـيــادي
ع ـلــى رأس ق ـيــادتــي وال ـح ــزب مــاشــي
وســأعـقــد املــؤتـمــر ول ــن أرد عـلــى هــذه
ال ـع ـصــابــة» ،ت ـ ّ
ـوع ــد شـكــر ف ــي اتـصــال
مــع «األخ ـب ــار» .لــم يــزل الــرجــل يعاند
محاوالت إزاحته حتى بقوة القانون.

وق ــال« :ه ــذه الـعـصــابــة قــدمــت دعــوى
بحقي ،والـقــاضــي حكم لها مــن دون
سـ ـم ــاع رأي ـ ـنـ ــا أو إب ــاغـ ـن ــا م ـبــاشــرة

بالحكم» .يـهــزأ مــن اسـتـقــواء القيادة
الجديدة بقرار القيادة القومية ،علمًا
ب ــأن ـه ــا ه ــي م ــن م ـن ـح ـتــه ل ـق ــب األم ــن

شكر :ال عالقة للقيادة القومية بالشؤون اللبنانية (بالل جاويش)

ال ـق ـطــري الـ ــذي يــرفــض الـتـخـلــي عنه
عــام  ،2007فــي حــن أن نـظــام الحزب
يـقـضــي بــانـتـقــال الـسـلـطــة ك ــل خمس
س ـن ــوات م ــن خ ــال املــؤت ـمــر أو بـقــرار
تعيني من القيادة القومية في حاالت
استثنائية كتلك التي استفاد منها
شكر« .قرار القيادة القومية ما عالقته
بــالـشــؤون اللبنانية؟» تـســاءلّ ،الفتًا
إلــى أن البعث حــزب لبناني مرخص
وخ ــاض ــع ألحـ ـك ــام وزارة الــداخ ـل ـيــة،
فلماذا رضخ لحكم القضاء؟ «ال أريد
أن أدخـ ــل ف ــي م ـشــاكــل م ــع ال ـق ـضــاء».
شكر سيستعني بالقضاء في معركة
امل ــواجـ ـه ــة .ومـ ــن امل ـف ـت ــرض أن «أقـ ــدم
ال ـي ــوم امل ـ ــواد ال ـتــي تـثـبــت حـقــي أم ــام
قاضي األمور املستعجلة».
مكتب اإلعالم القطري في البعث أصدر
ب ـيــانــا جـ ــاء ف ـي ــه« :تـ ـج ــري م ـح ــاوالت
مستميتة لــوضــع ال ـيــد عـلــى الـحــزب
بـطــرق غير قانونية ومـلـتــويــة .ولجأ
أشخاص ممن انتحلوا صفة قيادية
حــزبـيــة ملـنــع امل ـمــارســة الــديـمـقــراطـيــة
لعقد مؤتمر قـطــري وانـتـخــاب قيادة
دوري ـ ـ ــة .وإذ ن ـه ـيــب بــال ـق ـضــاء وضــع
األم ــور فــي نصابها القانوني ،كلفت
قيادة الحزب الجهة القانونية املعنية
بالتقدم باإلجراءات املناسبة للحفاظ
على حقوق الحزب القانونية».

تقرير

إسرائيل :ال استبعاد لمواجهة عسكرية مع حزب الله
يحيى دبوق
لم يستبعد رئيس الهيئة السياسية
واالمنية في وزارة االمن االسرائيلية،
اللواء عاموس غلعاد ،نشوب حرب
ج ــدي ــدة ب ــن إس ــرائ ـي ــل وحـ ــزب ال ـلــه،
رغ ــم ت ـحــذيــره م ــن أن «الـ ـع ــدو يملك
قـ ـ ــدرات ع ـس ـكــريــة ه ــائ ـل ــة ،ل ــم يسبق
ل ـهــا م ـث ـي ــل» .لـكـنــه ل ـفــت الـ ــى عــوامــل
تمنع حتى اآلن نـشــوب الـحــرب بني
حزب الله وإسرائيل ،وتتركز أساسًا
ع ـلــى ق ـ ــدرة الـ ـ ــردع االســرائ ـي ـل ـيــة من
جهة ،وانشغال حزب الله في معارك
م ــع أطـ ـ ــراف ثــال ـثــة م ــن ج ـهــة أخـ ــرى.
واستبعد أن تلجأ إسرائيل الى حرب
استباقية في وجه حزب الله ،خاصة
إذا لم يكن هناك سبب يدعو الى ذلك،

«ما يعني ضرورة املحافظة وتعزيز
ق ـ ـ ــدرة ال ـ ـ ـ ــردع الـ ـت ــي ت ـم ـن ــع الـ ـح ــرب،
إضافة الى تطوير القدرات الدفاعية
ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــة وتـ ـع ــزي ــز املـ ـج ــاالت
االستخبارية».
وف ــي ن ــدوة ع ـقــدت ف ــي بـئــر الـسـبــع،
أمــس ،أكــد غلعاد أن التحدي األهم
إلسـ ــرائ ـ ـيـ ــل هـ ــو االتـ ـ ـف ـ ــاق ال ـ ـنـ ــووي
ال ــذي يسير فــي اتـجــاه الـتـبـلــور مع
ط ـهــران ،م ـحــذرًا مــن أن جـعــل إي ــران
«دولـ ـ ـ ــة ع ـت ـب ــة ن ـ ــووي ـ ــة» مـ ــن ش ــأن ــه
ّ
أن ي ـخــل بــال ـتــوازن فــي املـنـطـقــة ،إذ
ستسعى الدول التي تدعم االرهاب
الــى حـيــازة أسلحة نــوويــة .ولــذلــك،
بـ ـحـ ـس ــب غ ـ ـل ـ ـعـ ــاد ،عـ ـل ــى إس ــرائـ ـي ــل
وال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـح ــدة درس إم ـك ــان
القيام برد عسكري عند الضرورة،

إسرائيل لن تلجأ
الى حرب استباقية إذا
لم يكن هناك سبب
يدعو إلى ذلك

مـ ـ ــع إب ـ ـ ـقـ ـ ــاء كـ ـ ــل ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـيـ ـ ــارات ع ـل ــى
الطاولة.
ال ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،وف ـ ـ ــي س ـ ـيـ ــاق ال ــرس ــائ ــل

االس ــرائ ـي ـل ـي ــة لـ ـح ــزب الـ ـل ــه ،أش ـ ــارت
صـحـيـفــة «م ـع ــاري ــف» ال ــى أن ال ـلــواء
 188مدرعات في الجيش االسرائيلي
أنـ ـه ــى أخ ـ ـي ـ ـرًا مـ ـ ـن ـ ــاورة خ ــاص ــة فــي
مـنـطـقــة الـ ـج ــوالن الـ ـس ــوري املـحـتــل،
تحاكي احـتــال قــريــة نموذجية في
جنوب لبنان ،في إطار السيناريوات
التي يرسمها الجيش للحرب املقبلة،
ومـ ــن ض ـم ـن ـهــا الـ ــدخـ ــول الـ ـب ــري ال ــى
لبنان .ونقلت الصحيفة عن مصادر
عسكرية إسرائيلية أن الحرب املقبلة
تـسـتـلــزم ال ــى جــانــب هـجـمــات ســاح
ً
الـجــو دخ ــوال بــريــا الــى عمق أراضــي
العدو ،مع االدراك املسبق للتحديات
امل ــاث ـل ــة أم ـ ــام ال ـج ـي ــش ف ــي مــواج ـهــة
عناصر حزب الله.
وكـ ـ ـ ــان رئ ـ ـيـ ــس املـ ـجـ ـل ــس االق ـل ـي ـم ــي

للجليل االعـلــى ،غـيــرا زلـتــس ،هاجم
ب ـشــدة ق ـيــادة الـجـبـهــة الــداخـلـيــة في
ال ـج ـيــش االس ــرائ ـي ـل ــي ،ال ـت ــي كشفت
أخـ ـ ـيـ ـ ـرًا أن حـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه قـ ـ ـ ــادر خ ــال
ال ـح ــرب املـقـبـلــة ع ـلــى إطـ ــاق م ــا بني
 1000و 1500صاروخ يوميًا باتجاه
االراضي االسرائيلية ،مشيرًا الى أن
هذا الكشف صدم املستوطنني الذين
يريدون أن يعيشوا حياتهم بصورة
طبيعية .وطالب الجيش االسرائيلي
ب ــال ـت ـح ـ ّـول م ــن ع ـق ـي ــدة الـ ــدفـ ــاع ال ــى
عقيدة الهجوم في املواجهة املقبلة،
وأن يعمل على إفـهــام الـطــرف االخــر
حجم االض ــرار التي ستلحق بــه في
ح ــال ــة ال ـح ــرب م ــع إس ــرائ ـي ــل« ،األم ــر
ال ـ ــذي ي ــدف ــع حـ ــزب ال ـل ــه الـ ــى دراسـ ــة
ّ
الجدوى من شن أي هجوم ضدنا».

مجتمع واقتصاد 7
االثنين  20نيسان  2015العدد 2570

تحقيق

بعلبك ـ الهرمل

محافظة على الورق

«السفر» من القاع
إلى زحلة يحتاج إلى
يوم كامل نظرًا إلى
المسافة الطويلة
(األخبار)

استحدثت محافظة بعلبك الهرمل منذ 11
سنةّ ،
وعين محافظ لها منذ  9أشهر ،ولكنها لم
تنفصل عن محافظة البقاع حتى اليوم ،وما
زال أبناء المحافظة يحلمون بالالمركزية اإلدارية
التي تخفف عنهم المعاناة المالية والجسدية
التي يبذلونها مع كل معاملة ،في الوقت
الذي ال يبدو فيه أن الحلول ستكون قريبة ،نظرًا
إلى عوائق عديدة ،بحسب ما يردد المعنيون

رامح حمية
بـ ــاب ـ ـت ـ ـسـ ــامـ ــة سـ ـ ـ ــاخـ ـ ـ ــرة ونـ ـ ـظ ـ ــرات
اسـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ــراب ،تـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــاول الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــدة
الـخـمـسـيـنـيــة أن ت ـجــد إج ــاب ــة عـلــى
سؤالها .أمــام إحــدى دوائــر األحــوال
الشخصية في البقاع الشمالي تقف
هذه املــرأة حائرة« :كيف بقولوا إنو
ب ـع ـل ـبــك ال ـه ــرم ــل صـ ـ ــارت م ـحــاف ـظــة،
ّ
وتعي إلها محافظ ،ولليوم ما فيني
صـ ـ ّـدق ع ـلــى إخ ـ ــراج ق ـيــد ب ــأي مـكــان
ب ـهــامل ـحــاف ـظــة ...يـعـنــي دخ ـل ـكــن شو
تغير؟ ّ
ّ
بدي أطرق مشوار على زحلة
ّ
حتى صدق إخراج القيد!».
م ـ ــن دون ج ـ ـ ـ ــدوى ت ـ ـسـ ــأل الـ ـسـ ـي ــدة
الـ ـبـ ـق ــاعـ ـي ــة ،فـ ـك ــل م ـ ــن ك ـ ــان حــول ـهــا
م ــن م ـخــات ـيــر وم ــوظ ـف ــن وأص ـح ــاب
م ـ ـعـ ــامـ ــات ال يـ ـمـ ـلـ ـك ــون اإلجـ ـ ــابـ ـ ــة،
وإنما يشاركونها تساؤالتها .أحد
مخاتير الهرمل اشار الى أن اإلفادات
التربوية ،والسجل العدلي ،واملعاينة
امليكانيكية وغيرها مــن املعامالت،
«ما فيك تحصل عليها إال من زحلة،
ويمكن نبقى هيك سنني طويلة قبل
ما نحصل على الالمركزية اإلداريــة
في محافظة بعلبك ـ الهرمل».
تتواصل األحــاديــث بشأن املحافظة
ف ــي ال ــوق ــت الـ ــذي تــأفــل فـيــه الـسـيــدة
عــائــدة إلــى منزلها ،تفكر فــي كيفية
تخصيص يوم آخر لتصديق إخراج
القيد البنها ،خصوصًا أن «السفر»

من القاع إلى زحلة «يحتاج إلى يوم
ك ــام ــل ،ن ـظ ـرًا إل ــى امل ـســافــة الـطــويـلــة
( 200كلم) وزحمة السير الخانقة في
ً
محلة الـفــرزل ـ الـكــرك ،وص ــوال حتى
دائرة األحوال الشخصية في املدينة.
الـ ـع ــبء امل ــال ــي والـ ـجـ ـس ــدي ،نـصـيــب
كــل صاحب معاملة إداري ــة مــن قرى
البقاع الشمالي .فاملحافظة املترامية
على مساحة جغرافية كبيرة (أكبر
امل ـح ــاف ـظ ــات ال ـل ـب ـنــان ـيــة) ،م ــن ال ـقــاع
وال ـق ـص ــر وال ـش ــواغ ـي ــر إلـ ــى ال ـهــرمــل
وجــرودهــا إلــى رأس بعلبك واللبوة
وبعض قــرى غــرب بعلبك وشرقها،
يـحـتــاج أهـلـهــا إل ــى التخطيط «ألــف
م ـ ّـرة» قبل ال ـشــروع فــي أيــة معاملة،
إداري ــة او أمنية أو عقارية أو حتى
إلجــراء معاينة ميكانيكية للسيارة
وتـسـجـيـلـهــا .ال يـنـكــر اب ـن ــاء الـبـقــاع
الـشـمــالــي اسـتـحــداث مـكــاتــب إداري ــة
خدماتية في الهرمل وبعض القرى
املـ ـج ــاورة ل ـهــا ،إال أن ت ـلــك امل ـكــاتــب،
بحسب ما يشرح املهندس محمود
شـ ـم ــص لـ ـ ـ ــ»األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» ،ال ت ـت ـع ــدى
صالحياتها دور «ساعي بريد» بني
ال ـهــرمــل وب ـع ـل ـبــك وزحـ ـل ــة ،ك ـمــا هي
حال مكتب الضمان االجتماعي في
ســراي الهرمل ،ومكتب معاون أمني
السجل العقاري.
ّ
يصر رئيس بلدية الهرمل صبحي
صقر على «إي ــاء الـهــرمــل االهتمام
ال ـ ـكـ ــافـ ــي ،وإنـ ـص ــافـ ـه ــا ف ـ ــي ت ــوزي ــع

اإلدارات ف ــي م ـن ــاط ــق وس ـط ـي ــة فــي
املـ ـح ــافـ ـظ ــة ب ـ ـهـ ــدف ال ـت ـخ ـف ـي ــف عــن
كــاهــل أب ـنــاء املـنـطـقــة» ،م ـشــددًا على
أن ال ـهــرمــل ت ـح ـتــاج إل ــى اس ـت ـحــداث
«قـ ـل ــم شـ ـك ــوى ن ـي ــاب ــة ع ــام ــة (ن ــائ ــب
ع ــام اسـتـئـنــافــي) ،وســريــة درك (بما
فيها مفارز سير وطــوارئ) ،ومكتب
إرش ــاد تــربــوي ،ومتابعة العمل في
مـ ـش ــروع ــي سـ ــد الـ ـع ــاص ــي والـ ـض ــم
وال ـ ـفـ ــرز الـ ـل ــذي ــن ي ـن ـع ـش ــان املـنـطـقــة
اقتصاديًا وسياحيًا».
المحافظة ما إلها «عمارة»
ف ــي ع ــام  2003وب ـمــوجــب امل ــرس ــوم
رقـ ــم  522ت ــم اسـ ـتـ ـح ــداث مـحــافـظــة
بعلبك ـ الـهــرمــل .مـنــذ ذل ــك الـتــاريــخ
وال ـح ـل ــم يـ ـ ــراود أبـ ـن ــاء بـ ــاد بعلبك
ـ ال ـه ــرم ــل بـتـعـيــن م ـحــافــظ وفـصــل
امللفات عن محافظة البقاع ،ووضع
األط ــر الـقــانــونـيــة السـتـكـمــال هيكلة
سائر الــدوائــر بهدف االنتقال نحو
الالمركزية اإلداريــة .بعض اإلدارات
افتتحت مكاتب لها ،كاملال والعمل
والـ ــزراعـ ــة والـ ـش ــؤون االج ـت ـمــاع ـيــة.
وبـ ـع ــد  11س ـن ــة تـ ــم ت ـع ـي ــن بـشـيــر
خ ـضــر مـحــافـظــا لـبـعـلـبــك ـ ال ـهــرمــل.
وب ـم ــا أنـ ــه ط ـ ــوال ت ـلــك ال ـس ـن ــوات لم
يتم توفير «عمارة» للمحافظة ،كان
لزامًا على املحافظ أن «ينحشر» في
مبنى ســراي بعلبك ،الــذي أكل عليه
الــدهــر وش ــرب مــن أي ــام العثمانيني
وت ـع ـ ّـرض الح ـت ــراق وال ـتــرم ـيــم أكـثــر
ّ
م ــن م ـ ـ ّـرة .حـ ــل امل ـح ــاف ــظ ف ــي مـكـتــب
ق ــائ ـم ـق ــام ب ـع ـل ـبــك س ــاب ـق ــا (ان ـت ـه ــت
صـ ــاح ـ ـيـ ــاتـ ــه حـ ـكـ ـم ــا ب ـ ـعـ ــد ت ـع ـيــن
املـحــافــظ) ،إلــى جانب سجن بعلبك
«غير املستوفي للشروط القانونية
وال ـ ـص ـ ـح ـ ـي ـ ــة» ،ومـ ـ ـك ـ ــات ـ ــب امل ــالـ ـي ــة
وال ـع ـق ــاري ــة واألح ـ ـ ـ ــوال الـشـخـصـيــة
والــوكــالــة الوطنية لــإعــام ،وجهاز
أم ــن الــدولــة وغــرفــة ح ــرس ال ـســراي.
عـلـمــا أن قـ ــرار اس ـت ـحــداث محافظة
بعلبك ـ الـهــرمــل تــرافــق مــع اإلش ــارة
إل ــى أن مـبـنــى ثـكـنــة غ ــورو امل ـجــاور
لـ ـقـ ـلـ ـع ــة بـ ـعـ ـلـ ـب ــك ،سـ ـيـ ـت ــم ت ــرم ـي ـم ــه
وت ــأهـ ـيـ ـل ــه بـ ـع ــد دف ـ ـ ــع ت ـع ــوي ـض ــات
لـلـعــائــات ال ـتــي نــزحــت ال ـيــه مــن تل
الــزع ـتــر ف ــي ال ـح ــرب األه ـل ـيــة .الـيــوم
يبدو أن موضوع مبنى ثكنة غورو
ق ــد «صـ ـ ــرف ال ـن ـظ ــر عـ ـن ــه» ،بـحـســب
مــا يوضح محافظ بعلبك ـ الهرمل
ل ــ»األخ ـب ــار» ،اذ يعتبر أن الــوصــول
إلــى الثكنة «صـعــب» ،ناهيك عــن أن
امللف «شــائــك» ،والتعويضات التي
خصصت لــإخــاء ال تكفي بعدما
ارتفع عدد العائالت بداخله من 80

المحافظة المستحدثة
بال مقر خاص وهناك عوائق
أمام إخالء ثكنة غورو
عائلة إلى  ،300وتم تأجير غرف في
املبنى للنازحني السوريني ،بحسب
خضر.
خصص مجلس الوزراء  10مليارات
ليرة لتشييد سراي محافظة بعلبك ـ
الهرمل ،بحسب خضر ،إال أن املشكلة
تكمن حاليًا فــي املـكــان ال ــذي سيتم
تشييد الـســراي عليه .رئيس بلدية
بعلبك الــدكـتــور حمد حسن أوضــح
ل ـ ــ»األخ ـ ـبـ ــار» أن امل ـس ــاع ــي ال ـقــدي ـمــة
ب ـش ــأن امل ـقــاي ـضــة م ــع وزارة ال ــدف ــاع
بـشــأن أحــد الـعـقــارات فــي محلة عني
ب ــورض ــاي ،م ــن أج ــل تـشـيـيــد س ــراي
للمحافظة عليها« ،بــاءت بالفشل»،
األمر الذي دفع بلدية بعلبك ووزير
الصناعة حسني الـحــاج حسن منذ
اس ــاب ـي ــع إلـ ــى زيـ ـ ــارة وزي ـ ــر الـتــربـيــة
الياس بو صعب من أجــل املقايضة
ع ـلــى ع ـقــار كــانــت ب ـلــديــة بـعـلـبــك قد
وهبته للوزارة في سبعينيات القرن
املاضي ،والذي استغلت منه الوزارة
 15دونمًا ،وبقي ما يقارب  8دونمات
يمكن اعتمادها إلنشاء سراي ضخم
ل ـل ـم ـح ــاف ـظ ــة يـ ـض ــم م ـج ـم ـع ــا أم ـن ـيــا
وم ـكــاتــب لـســائــر اإلدارات ال ـعــامــة».
الرد من وزير التربية «لم يأت بعد»،

ما يعني أن املحافظة ستبقى خالل
ه ـ ــذه الـ ـفـ ـت ــرة مـ ــن دون سـ ـ ـ ــراي ،فــي
الوقت الذي تنتظر فيه بلدية بعلبك
انتقال اإلدارات إلــى مبنى الـســراي،
ومــن ضمنها نقل سجن بعلبك إلى
ّ
سيار الدرك عند مدخل املدينة (نال
اقـتــراح نقل سجن بعلبك إلــى سيار
درك بعلبك موافقة مبدئية من وزير
الداخلية نهاد املشنوق) ،كي تشرع
ف ــي تــأه ـيــل مـبـنــى الـ ـس ــراي الـحــالــي
وتعتمده مبنى للبلدية خصوصًا
وأن الـتـمــويــل م ـتــوافــر كـهـبــة بقيمة
م ـل ـي ــون ي ـ ــورو م ــن م ـك ـتــب ال ـت ـع ــاون
اإليطالي.
المحافظة والشغور في اإلدارات
ت ـع ـيــن م ـح ــاف ــظ ل ـب ـع ـل ـبــك ـ ال ـهــرمــل
انـ ـعـ ـك ــس ارت ـ ـيـ ــاحـ ــا ل ـ ــدى رؤوسـ ـ ـ ــاء
ب ـلــديــات املـنـطـقــة لـجـهــة «الـتـعــاطــي
على املستوى البلدي والـســرعــة في
ً
إن ـجــاز امل ـعــامــات الـبـلــديــة ،ب ــدال من
املراسالت التي كانت تنقل إلى مركز
محافظة البقاع في زحلة والتأخير
الــذي كــان يطاولها» بحسب رئيس
بـلــديــة بعلبك .لـكــن الــرجــل ال يخفي
أن اإلدارات الحكومية في املحافظة
«مــا زالــت قليلة» ،مشيرًا فــي الوقت
عينه إلى «املساعي الحثيثة من قبل
املحافظ ونواب املنطقة من أجل نقل
ً
املحافظة فعال إلى كنف الالمركزية
اإلدارية».
فــي مدينة الشمس ،مركز املحافظة
املستحدثة ثمة نواقص عديدة على
مستوى اإلدارات الحكومية املطلوبة
ل ـب ـلــورة الــامــركــزيــة اإلداريـ ـ ــة فيها.
قيادة منطقة لقوى األمــن الداخلي،
وســريــة درك للهرمل ،فــي مقدمة ما
ً
يـطــالــب فـيــه أب ـنــاء املـحــافـظــة ،فضال
عــن مـكـتــب للسجل الـعــدلــي ودوائ ــر
إقـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة لـ ـ ـ ــأحـ ـ ـ ــوال ال ـش ـخ ـص ـي ــة
واألشـغــال العامة والبيئة والتربية
ومصلحة تسجيل للسيارات ومركز
ل ـل ـم ـعــاي ـنــة امل ـي ـك ــان ـي ـك ـي ــة وم ـك ــات ــب
ً
ل ــاق ـت ـص ــاد وال ـ ـت ـ ـجـ ــارة ،فـ ـض ــا عــن
تفعيل مكاتب موجودة لكنها تعاني
النقص أيضًا في مواردها البشرية.
فـ ــي س ـ ـ ــراي ب ـع ـل ـب ــك م ـك ـت ــب صـغـيــر
ل ـل ـس ـج ــل ال ـ ـع ـ ـقـ ــاري ،وحـ ـت ــى الـ ـي ــوم
ت ـح ـت ــاج أصـ ـغ ــر م ـعــام ـلــة لــان ـت ـقــال
إلــى زحلة حيث ي ــداوم أمــن السجل
ال ـع ـقــاري ملـحــافـظــة بعلبك ـ الـهــرمــل
ف ــي مــدي ـنــة زح ـل ــة إلـ ــى ج ــان ــب أمــن
الـسـجــل ال ـع ـقــاري ملـحــافـظــة الـبـقــاع.
املـحــامــون فــي قـصــر ع ــدل بعلبك ما
ان ـف ـك ــوا ي ـط ــال ـب ــون ب ــأم ــن ص ـن ــدوق
لقصر العدل تابع ملحتسبية بعلبك
ف ــي وزارة امل ــال ـي ــة والـ ـت ــي ال يــوجــد
فيها ســوى ثالثة موظفني ،بحسب
ما يشرح أحــد املحامني في املنطقة
لـ»األخبار».
يـشــدد خـضــر عـلــى الـتــواصــل الــدائــم
مـ ـ ــع سـ ـي ــاسـ ـي ــي املـ ـنـ ـطـ ـق ــة وسـ ــائـ ــر
الــوزارات من أجل اإلســراع في فصل
ملفات محافظة بعلبك ـ الهرمل عن
محافظة البقاع ،واستكمال خطوات
اس ـت ـح ــداث اإلدارات ،وق ــد «أث ـم ــرت
االت ـصــاالت منذ أي ــام عــن استحداث
ف ــرع لـتـعــاونـيــة مــوظـفــي ال ــدول ــة في
بعلبك ـ ال ـهــرمــل» .لـكـنــه فــي املـقــابــل
يــرى أن اسـتـحــداث كــل تلك اإلدارات
«يلزمها وقــت لــإعــداد والتحضير،
فقيادة قــوى أمــن داخلي للمحافظة
ورغ ـ ـ ـ ــم ت ـ ـ ـجـ ـ ــاوب وزي ـ ـ ـ ــر ال ــداخـ ـلـ ـي ــة
وحـمــاســة املــديــر ال ـعــام ل ـقــوى االمــن
الداخلي فهي تحتاج إلى ما يقارب
ال ـس ـن ــة ل ـل ـبــت ف ــي أمـ ــرهـ ــا» بـحـســب
خضر.
ي ــوض ــح املـ ـح ــاف ــظ أن ـ ــه م ـن ـ ّـذ ت ــاري ــخ
استحداث املحافظة «لم ينفذ الكثير
فـيـهــا» ،ليأتي التعيني املـحــافــظ في
ظـ ـ ــروف ت ـع ـت ـبــر «اس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة» مــن
الجهة األمنية ،بدءًا من أزمة عرسال
وخطف العسكريني اللبنانيني ،وما
تشهده السلسلة الشرقية ،والـفــراغ
ال ـس ـي ــاس ــي ال ـ ــذي ي ـع ــم الـ ـبـ ـل ــد ،وأن
ع ــوائ ــق لــوج ـس ـت ـيــة ع ــدي ــدة ومـنـهــا
مبنى السراي وموازنتنا الضعيفة
جدًا ،تدفعنا نحو حلول موقتة».
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مجتمع وإقتصاد
تحقيق

المخيمات الفلسطينية

األوضاع نحو األسوأ
منذ  4أعوام غابت
المخيمات الفلسطينية عن
أجندات المنظمات اإلنسانية،
ّ
لتحل مكانها أزمة اللجوء
السورية .وضع المخيمات
اليوم إلى تراجع وفق
التقرير األخير لـ «شاهد» ،كما
أن آراء الناس في الخدمات
األساسية المتوافرة تشير
الى معاناة كبيرة يتكبدها
الفقراء .إال ان حركة مطلبية
برزت في الفترة الماضية
قوامها شباب فلسطينيون
يطالبون اللجان الشعبية
بالقيام بدورها لوقف
التدهور الخدماتي

إيفا الشوفي
م ــع ت ــدف ــق الــاج ـئــن ال ـس ــوري ــن الــى
لـ ـبـ ـن ــان خ ـف ـت ــت أص ـ ـ ـ ــوات امل ـخ ـي ـم ــات
الـفـلـسـطـيـنـيــة .ل ــم يـعــد يــذكــرهــا أحــد
ســوى ألمــريــنّ :إمــا الخوف من تكرار
س ـي ـنــاريــو امل ـخ ـي ـمــات الـفـلـسـطـيـنـيــة
مــع الــاج ـئــن ال ـســوريــن أو أوض ــاع
الـ ــاج ـ ـئـ ــن ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــن اآلتـ ـ ــن
مـ ــن سـ ــوريـ ــا .غ ــرق ــت امل ـخ ـي ـم ــات فــي
ّ
وتحولت أنشطة
معاناتها وحدها،
املنظمات الــدولـيــة واملجتمع املدني
وال ـت ـمــويــل ال ـخــارجــي إل ــى الــاجـئــن
الجدد.
لم يكن وضع الالجئني الفلسطينيني
فــي لـبـنــان ج ـي ـدًا فــي اي ي ــوم مضى،
مثلت املخيمات رمزًا للفقر واملعاناة
ال ـ ـيـ ــوم ـ ـيـ ــة وزاد الـ ـ ــوضـ ـ ــع األم ـ ـنـ ــي
ال ـهــش وان ـت ـشــار ال ـســاح مــن مــأســاة
الـنــاس .التقرير السنوي لعام 2014
عـ ـ ــن ال ـ ـ ــواق ـ ـ ــع اإلن ـ ـس ـ ــان ـ ــي ل ــاج ـئ ــن
الفلسطينيني في لبنان ،الذي أطلقته
املـ ــؤس ـ ـسـ ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة ل ـح ـق ــوق
ّ ّ
اإلن ـســان «شــاهــد» ،أك ــد أن األم ــور لم
ت ـت ـغـ ّـيــر ب ــل ع ـل ــى ال ـع ـك ــس ق ــد ت ـكــون
ذاه ـبــة نـحــو األسـ ــوأ« ،تـغـ ّـيــر شــي؟…
أل ما ّ
تغير شي» هو عنوان التقرير.
االسـ ـتـ ـط ــاع املـ ـي ــدان ــي الـ ـ ــذي أج ــرت ــه
مؤسسة «بيرسيو» ،املتخصصة في
توفير الخدمات االستشارية وإجراء
األبحاث ،عن رأي الناس في الخدمات
األساسية املتوافرة في  11مخيما في
ّ ّ
لبنان ،أكد أن وضع املخيمات يزداد
هشاشة .الوضع املتدهور للخدمات
وت ـ ــراج ـ ــع دور األونـ ـ ـ ـ ـ ــروا والـ ـلـ ـج ــان
الـشـعـبـيــة ،دف ــع مـجـمــوعــات شبابية
فـلـسـطـيـنـيــة إل ــى ال ـت ـحــرك للمطالبة
بـتـحـ ّـمــل امل ـســؤول ـيــات ،فـكــانــت حملة
«ط ـ ّـب ــق ن ـظ ــام ــك» الـ ـت ــي بـ ـ ــدأت ال ـع ــام

املـ ـ ــاضـ ـ ــي بـ ـ ـه ـ ــدف تـ ـطـ ـبـ ـي ــق الـ ـنـ ـظ ــام
الــداخـلــي للجان الشعبية للخدمات
ال ـصــادر فــي نيسان  2010عــن دائــرة
شؤون الالجئني.
حـ ّـمــل ت ـقــريــر «ش ــاه ــد» امل ـســؤول ـيــات
ك ـ ــاف ـ ــة لـ ـ ـث ـ ــاث جـ ـ ـه ـ ــات هـ ـ ــي ال ـ ــدول ـ ــة
اللبنانية ،األونروا ومنظمة التحرير
الفلسطينية .فـخــال ع ــام « 2014لــم
ُي َ
جر أي تعديل إيجابي على القوانني
الـلـبـنــانـيــة ت ـجــاه الفلسطينيني ولــم
ُّ
ّ
تحسن وضعهم»،
تتخذ أي ق ــرارات
ُ
ّأما األونــروا ،فلم يلحظ في نشاطها
أي تـقـ ّـدم «بــل تــراجـعــت خـطــوات إلى
الوراء في بعض املجاالت» ،ومنظمة
التحرير الفلسطينية لم تكن أحسن
ً
حاال ّ
عما كانت عليه عام « 2013فقد
ت ــراج ـع ــت ال ـخ ــدم ــات ف ــي مــؤس ـســات
ال ـه ــال األح ـم ــر الـفـلـسـطـيـنــي وأغـلــق
عدد إضافي منها».
ّ
يفصل التقرير األوض ــاع اإلنسانية
ل ـ ــاجـ ـ ـئ ـ ــن عـ ـ ـل ـ ــى ص ـ ـع ـ ـيـ ــد الـ ـصـ ـح ــة
والـتـعـلـيــم والـبـنــى الـتـحـتـيــة ،إضــافــة
إلــى الــواقــع األمني وعالقة الالجئني
بـ ـ ــأج ـ ـ ـهـ ـ ــزة ال ـ ـ ـ ــدول ـ ـ ـ ــة واملـ ـ ــؤس ـ ـ ـسـ ـ ــات
الفلسطينية .على الصعيد الصحي،
ّ
تؤكد «شاهد» أن األونروا «استمرت

ارتفعت نسبة التسرب
المدرسي من مدارس
األونروا إلى %18

بالبرنامج الصحي نفسه الذي اعتمد
م ـنــذ عـ ــام  ،»2010وواصـ ـل ــت تـقــديــم
خ ــدم ــات ال ــرع ــاي ــة ال ـص ـح ـيــة األول ـي ــة
بـمـسـتــوى ال ـس ـنــوات الـســابـقــة نفسه
برغم حاجة العيادات الــى التطوير.
إضافة إلى ذلك هناك « 45الف الجئ
ف ـل ـس ـط ـي ـنــي مـ ــن سـ ــوريـ ــا يـ ــرتـ ــادون
املراكز نفسها» .استطالع «بيرسيو»
ّ
أظهر أن نسبة الراضني عن خدمات
األونــروا الصحية لم تتجاوز في أي
مــن املخيمات الـ ـ  %40وهــي النسبة
األعـ ـل ــى الـ ـت ــي ج ـ ــرى ت ـس ـج ـي ـل ـهــا فــي
م ـخ ـيــم ال ــراش ــدي ــة .ف ــي ع ــن ال ـح ـلــوة
بلغت النسبة  %17فيما ّ
سجلت في
ال ـ ـبـ ــداوي  ،%8م ــارالـ ـي ــاس  %7وفــي
البرج الشمالي والجليل تقريبًا .%0
ّأما في ما يتعلق بالخدمات الصحية
املـقـ ّـدمــة لــأطـفــال أتــت نسبة الرضى
أعلى بمعدل  %70في الراشدية%55 ،
في شاتيال و %40في مارالياس.
على صعيد التعليم ،يبلغ عدد الطالب
في املخيمات ،وفــق «شــاهــد»32191 ،
ط ــال ــب م ـقــابــل  1482أس ـ ـتـ ــاذا .يشير
التقرير إلى أنه لم يحصل أي «تقدم
ملحوظ في برنامج التربية والتعليم
إذ ل ــم ت ـع ــال ــج امل ـش ــاك ــل ال ـت ــي تـشـكــو
منها املــؤسـســات التعليمية التابعة
ل ــأون ــروا» .ي ـحــدد الـتـقــريــر األخ ـطــاء
األكثر بروزًا التي قامت بها األونروا
ع ــام  2014وه ــي «عـ ــدم تـعـيــن مــديــر
تعليم أصيل يستطيع اتخاذ قرارات
ت ـن ـف ـي ــذي ــة ت ـس ـ ّـه ــل ع ـم ــل امل ــؤس ـس ــات
الـتـعـلـيـمـيــة» .كــذلــك دم ــج ال ـطــاب من
الــاجـئــن الفلسطينيني مــن ســوريــا
مــع ال ـطــاب الــاج ـئــن فــي لـبـنــان من
دون مــراعــاة الـفــروق فــي املناهج بني
البلدين ،إضافة الى االكتظاظ الكبير
ف ــي أعـ ـ ــداد الـ ـط ــاب داخ ـ ــل ال ـص ـفــوف
الــذي وصــل الــى  48طالب في الصف

الواحد في مدارس مخيم نهر البارد
وعــن الحلوة والــراشــديــة وال ـبــداوي.
ّ
ي ـقــول الـتـقــريــر إن األونـ ـ ــروا «حـ ّـولــت
ج ــزءًا مــن بــرنــامــج الـتـمــويــل الـخــاص
بالتعليم لالجئني الفلسطينيني من
ســوريــا إلــى موزانتها الرئيسية في
لـبـنــان ،وعـ ّـيـنــت الكثير مــن املــدرســن
ع ـل ــى م ـ ــاك ه ـ ــذا ال ـب ــرن ــام ــج بـمـبــالــغ
مـقـطــوعــة بقيمة أل ــف دوالر شـهــريــا،
وخ ـصــوصــا أن ه ـنــاك م ـ ــدارس ليس
فيها طالب فلسطينيون من سوريا».
وي ـع ـلــن أن نـسـبــة ال ـت ـســرب املــدرســي
م ــن م ـ ـ ــدارس األون ـ ـ ـ ــروا ارت ـف ـع ــت ال ــى
 ،%18ف ـي ـمــا ن ـس ـبــة ال ــذي ــن يـكـمـلــون
دراس ـ ـت ـ ـهـ ــم الـ ـج ــامـ ـعـ ـي ــة ال ت ـت ـج ــاوز
 ،%6إذ تــراجــع ع ــدد املستفيدين من
امل ـن ــح ال ــدراسـ ـي ــة م ــن  90م ـن ـحــة عــام
 2010إل ــى  39مـنـحــة ال ـع ــام املــاضــي.

تقرير

إعمار نهر البارد :الخطة السلحفاتية
محمد خالد ملص

يشكو أبناء
المخيم من سوء
التنفيذ في
المشاريع ووجود
رشى وصفقات
واختالسات مالية
(األخبار)

يعيش مخيم نهر ال ـبــارد منذ أيــار
 ،2007مــأســاة حقيقية ،إن ك ــان من
ناحية الوضع األمني أو االجتماعي
أو ال ـس ـكــانــي .ع ـنــد م ــداخ ــل املـخـيــم،
ال تـ ــزال ح ــواج ــز ال ـج ـيــش الـلـبـنــانــي
قـ ــائ ـ ـمـ ــة ،وال ي ـ ـ ـ ــزال أب ـ ـ ـنـ ـ ــاء امل ـخ ـي ــم
ي ـع ــان ــون م ــن االص ـط ـف ــاف ل ـســاعــات
طــويـلــة ،ليسمح لـهــم بــالــدخــول إلــى
منازلهم .يتفهمون هــذه اإلجــراء ات
ويتحملونها بمرارة ،فهم ال يريدون
أن ي ـعــود امل ـخ ـيــم إل ــى ســابــق عـهــده
األمـ ـن ــي .رض ـخ ــوا ل ـق ـس ــاوة الـعـيــش
داخ ــل املـخـيــم ،ول ــم يـقـبـلــوا الـخــروج
م ـ ـنـ ــه ،حـ ـي ــث أنـ ـ ـش ـ ــأت لـ ـه ــم م ـن ـظ ـمــة
األونــروا ما يسمونه «البراكسات»،
وه ــي ع ـب ــارة ع ــن ب ـيــوت ت ـتــألــف من
غرفتني لكل عائلة ،ال يتعدى حجم
ال ـغ ــرف ــة الـ ــواحـ ــدة امل ـت ــري ــن ،لـتـشـكــل
ت ـج ـم ـع ــا س ـك ــان ـي ــا كـ ـبـ ـيـ ـرًا يـ ـض ــم مــا
يـقــارب ألــف عائلة فلسطينية ،على
مساحة ال تتعدى  1000مـتــر ،وهم
وعدوا بأن ال تتخطى فترة سكنهم

ف ـي ـه ــا س ـن ــة ونـ ـص ــف سـ ـن ــة ،لـكـنـهــا
امتدت لتسع سنوات.
مع انتهاء معركة نهر البارد ،سارعت
امل ـن ـظ ـم ــات ال ــدولـ ـي ــة ب ــالـ ـتـ ـع ــاون مــع
حكومة فؤاد السنيورة في ذاك الوقت،
إلى إطالق عجلة إعادة إعمار املخيم.
وبحسب الخطط الـتــي وضـعــت ،كان
م ــن املـ ـفـ ـت ــرض أن ت ـت ـس ـلــم ال ـع ــائ ــات
ب ـيــوت ـهــا ع ـل ــى مـ ــراحـ ــل ،ومـ ــع ان ـت ـهــاء
عملية التسليم ينتهي مشروع إعادة
اإلع ـم ــار امل ـق ــرر ع ــام  ،2012متضمنًا
ع ــودة كــافــة ال ـنــازحــن الفلسطينيني
إلى بيوتهم .لكن إلى اليوم ،مرت تسع
سنوات على ما يسميه أهالي املخيم
«اإلعـ ـم ــار ال ـس ـل ـح ـفــاتــي» ،إذ ل ــم ينفذ
ســوى نحو  %35مــن املـشــروع ،أي ما
يقارب ثلث مساحة املخيم.
ي ـت ـح ــدث األهـ ــالـ ــي ع ــن أن الـ ـب ــطء فــي
اإلع ـ ـمـ ــار ق ــد يـ ـك ــون مـ ـقـ ـص ــودًا ،ال بــل
عــن ســابــق إص ــرار وتصميم مــن قبل
أشـ ـخ ــاص مـ ـع ــروف ــن وم ـس ـت ـف ـيــديــن،
«وباألخص موظفي األونروا املكلفني
اإلشـ ـ ـ ـ ــراف وال ـت ـن ـف ـي ــذ ع ـل ــى م ـش ــروع
إعــادة اإلعـمــار ،ومــا يظهر من حاالت
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مجتمع اقتصاد
وإقتصاد

 47شابًا ماتوا في
مخيم برج البراجنة
من جراء إصالح
أعطال الكهرباء
(أرشيف)

تحت عنوان «الالجئون الفلسطينيون
وواقع مشاريع البنى التحتية» يوجز
ّ
السيئ للخدمات في
التقرير الوضع
مشاريع الصرف الصحي
املخيماتّ ُ .
واملياه التي نفذت عامي 2011-2010
لم تنجح بالقدر املطلوب ،إذ تدفقت
مياه الصرف الصحي عند أول نزول
ل ـل ـم ـطــر فـ ــي م ـخ ـيــم ب ـ ــرج ال ـب ــراج ـن ــة،
شــات ـيــا وع ــن ال ـح ـل ــوة .كــذلــك عــانــى
مخيم شاتيال أزمــة مياه حــادة خالل
صـيــف عــام  2014مــا اضـطــر األهــالــي
الــى شـ ُـراء املياه طــوال فصل الصيف.
أما ما أنجز من اعــادة اعمار وترميم
لـ ـلـ ـمـ ـن ــازل ،فـ ـل ــم يـ ـتـ ـج ــاوز  %25مــن
م ـج ـمــوع امل ـســاكــن ال ـتــي ت ـح ـتــاج الــى
تــأهـيــل .أظ ـهــر اسـتـطــاع «بـيــرسـيــو»
ّ
أن  6مــن أصــل  11مخيم عــانــوا شحًا
في املياه على األقل مرة في األسبوع،

وس ـجــل مـخـيــم الـضـبـيــة أع ـلــى معدل
ان ـق ـطــاع لـلـمـيــاه أسـبــوعـيــا مـتـجــاوزًا
ال ـ ـ  4اي ـ ــام ،ف ــي الـجـلـيــل  3أيـ ــام وعــن
الحلوة يومان .أما مشكلة الكهرباء،
ف ـت ـعــان ـي ـهــا ك ــاف ــة امل ـخ ـي ـم ــات م ــا ع ــدا
مخيم مــارالـيــاس ،الــذي يحصل على
ال ـت ـغ ــذي ــة ن ـف ـس ـهــا املـ ـت ــواف ــرة ملــدي ـنــة
ب ـيــروت أي  21ســاعــة يــومـيــا .يكشف
نــزار الــاظ مــن حملة «طبق نظامك»
ّ
أن الـلـجــان الشعبية فــي مـخـيــم بــرج
الـبــراجـنــة أعـلـنــت وف ــاة  47شــابــا في
املخيم خــال السنتني املاضيتني من
جراء إصالح أعطال الكهرباء.
ّ
ركزت «شاهد» على دور األونروا على
ن ـحــو اس ــاس ــي ف ــي ت ـح ـســن أوضـ ــاع
املخيمات ،بينما ّ
حمل شباب حملة
«ط ـب ــق ن ـظ ــام ــك» م ـس ــؤول ـي ــة ت ــده ــور
ال ـخ ــدم ــات ف ــي ال ــوس ــط الفلسطيني

ّ
ل ــل ـج ــان الـشـعـبـيــة ب ــال ــدرج ــة األول ـ ــى،
مرتكزين بذلك على الدور املناط بها
في النظام الداخلي .يوضح الشباب
أن ـهــم ال ي ـقــدمــون أنـفـسـهــم بــديــا عن
اللجان الشعبية ،بل يــريــدون تفعيل
ه ـ ــذه الـ ـلـ ـج ــان ع ـب ــر ت ـط ـب ـيــق ال ـن ـظــام
خـلــي مــن خــال إج ــراء انتخابات
الــدا ً
بــدايــة كــي يختار الـنــاس مــن يريدون
تمثيلهم ،بذلك يكونون مسؤولون عن
مراقبتها ومحاسبتها ومساءلتها.
م ــا يـعــرفــه ال ـنــاس ال ـي ــوم ع ــن الـلـجــان
الشعبية هو أنها لجان لجباية املياه
والكهرباء ،بينما دور اللجان يختلف
ك ـل ـيــا .ارت ـ ــأت الـحـمـلــة تــوع ـيــة ال ـنــاس
عـلــى دور الـلـجــان عـبــر مجموعة من
األس ــالـ ـي ــب ال ـس ـل ـس ــة ّأبـ ــرزهـ ــا «خ ـبــر
بـ ــال ـ ـشـ ــألـ ــوب» ،إذ «وق ـ ـع ـ ــت ال ـل ـج ـنــة
الشعبية فــي مخيم الـبــداوي اتفاقية

تــوأمــة مــع بلدية مــونــاكــو ،فــي سبيل
الــدعــم الثقافي للشباب الفلسطيني
ّ
ليتبي أن «الـخـبــر غير
فــي املـخـيــم»،
صـحـيــح ،ويــرمــي لــرفــع الــوعــي الـعــام
حـ ــول دور الـ ـلـ ـج ــان» .أمـ ــا مـلـصـقــات
«مني املسؤول» ،فتحدد أبرز املشاكل
ف ــي امل ـخ ـي ـمــات ،م ـثــل «ف ـش ــل م ـشــروع
الـصــرف الصحي ومـيــاه األمـطــار في
مـخـيــم ع ــن ال ـح ـل ــوة» ،مــرفـقــا بــاملــادة
ال ـثــام ـنــة م ــن ال ـن ـظ ــام ال ــداخ ـل ــي الـتــي
تنص على مهام اللجان.
ي ــوض ــح الـ ـن ــاش ــط أحـ ـم ــد ف ــاع ــور أن
«ال ــدع ــوة ال ـي ــوم ه ــي لـكــل ال ـن ــاس من
أج ـ ـ ــل اص ـ ـ ـ ــاح مـ ــؤس ـ ـسـ ــات م ـن ـظ ـمــة
التحرير ،عبر البدء بإصالح اللجان
الشعبية ألنها اإلطار التمثيلي الذي
ّ
يمكننا أن نخاطبه» .يقول فاعور إن
الحملة «ال تتهم احد ،لكن هناك هيكل
فــاســد جـمـيـعـنــا ض ـحــايــاه كفصائل
ولجان وشباب .دعوتنا هي اصالح
ه ــذا الـهـيـكــل ع ـبــر تـطـبـيــق م ــا أقــرتــه
امل ـن ـظ ـم ــة» .ي ـش ــرح م ـح ـمــد مـشـيــرفــة،
مــن مخيم عــن الحلوة ،أن الفصائل
حــاولــت فــي الـبــدايــة اح ـتــواء الحملة
ع ـبــر اقـ ـت ــراح ت ـع ـيــن م ـم ـثــل للحملة
في اللجان أو تكليف الحملة القيام
ب ـب ـعــض الـ ـخ ــدم ــات ،ي ـق ــول «رف ـض ـنــا
ذلك ألنه يتعارض مع ما نطالب به،
وهو إجــراء انتخابات وقيام اللجان
بــدورهــا!» .انتقلت الحملة اليوم الى
خطوة متقدمة ،هي إقامة مؤتمرات
ُ
ش ـع ـب ـي ــة داخـ ـ ـ ــل املـ ـخـ ـيـ ـم ــات تـ ـط ــرح
خــال ـهــا م ـشــاكــل ال ـب ـنــاء ال ـع ـشــوائــي،
الصحة ،الخدمات… من أجــل إطالع
الـ ـن ــاس ع ـلــى دور ال ـل ـج ــان ،إذ يعي
الشباب جيدًا أنه يجب تثقيف الناس
ل ـخ ـلــق م ـس ـتــوى م ــن ال ــوع ــي امل ـت ـقــدم
ال ـ ـ ــذي ي ــدف ـع ـه ــم ل ـل ـم ـطــال ـبــة بــأب ـســط
حقوقهم.

واأله ــم،
م ــوج ــودة .واملـشـكـلــة الـثــانـيــة ُ
هي غياب التقويم للعمل الذي أنجز،
وعدم تصحيح األخطاء التي حصلت
بسبب سوء التنفيذ وأدت إلى مشاكل
هندسية ،باإلضافة إلــى عــدم تحديد
ّ
آليات للعمل .وأكــد أن هناك خطوات
ستتخذ في القريب العاجل« ،أهمها
عودة الحوار سريعًا ،وحلحلة األمور
ً
بعدما ُوعدنا بأن هناك أمواال ستدفع
قريبًا من عدد من الدول املانحة».
ب ــدوره ،يلفت عضو اللجنة املركزية
ل ـل ـج ـب ـه ــة ال ــديـ ـم ــوق ــراطـ ـي ــة ل ـت ـحــريــر
فـلـسـطــن ،أب ــو ل ــؤي أرك ـ ــان بـ ــدر ،إلــى
أن «خـيـمــة االعـتـصــام فــي مخيم نهر
ال ـ ـ ـبـ ـ ــارد عـ ـم ــره ــا  8سـ ـ ـن ـ ــوات ب ـس ـبــب
سياسة األونــروا الظاملة» ،مشيرًا إلى
أن م ــا ت ـقــوم ب ــه املـنـظـمــة لـيــس مـبــررًا
إط ـ ــاق ـ ــا« ،ف ــال ـق ـض ـي ــة ل ـي ـس ــت قـضـيــة
تـمــويــل ،بــل ســوء إدارة وس ــوء تنفيذ
واستمرار في هــدر األمــوال وصفقات
السمسرة والتالعب بمواصفات دفتر
الشروط ،وما يزيد الطني بلة استمرار
مزاريب الهدر املالي الفاحش ،واملبالغ
الضخمة التي يتقاضاها املوظفون».

ويكشف أبو لؤي أن منظمة األونروا
تتحجج بملف التنقيب عن اآلثار في
ً
املخيم ،الــذي يستنزف أم ــواال طائلة
سنويًا من األموال املخصصة إلعادة
اإلع ـم ــار ،بــاإلضــافــة إل ــى مــا يـقــوم به
فريق التخطيط «العاطل من العمل»،
الـ ـ ــذي ل ــم ي ـن ـجــز ح ـت ــى الـ ـي ــوم س ــوى
 %50مــن مـســاحــة املـخـيــم مــن ناحية
ال ـت ـخ ـط ـي ــط ،ك ــذل ــك لـ ــم ي ـن ـجــز س ــوى
 %31من اإلعمار من مساحة املخيم
القديم.
ّ
يـ ــرى أبـ ــو لـ ــؤي أن م ــا ف ـجــر ال ـخــاف
م ــع األون ـ ـ ــروا ه ــو «م ـل ــف االسـتـشـفــاء
ال ــذي ت ـحــاول املنظمة التملص منه،
ف ـبــدل أن تـقـتـطــع األم ـ ــوال م ــن حـقــوق
الـفـلـسـطـيـنـيــن ،ف ـل ـيــوضــع ح ـ ّـد لـهــدر
األمــوال ويوضع وقت زمني لالنتهاء
مـ ــن إع ـ ـ ـ ــادة اإلع ـ ـ ـمـ ـ ــار ،ألنـ ـ ــه بـ ـ ــات مــن
الـضــروري تحرك الحكومة اللبنانية
وال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة وامل ـج ـت ـم ــع ال ــدول ــي
ل ـت ــوف ـي ــر األمـ ـ ـ ـ ــوال امل ـط ـل ــوب ــة إلك ـم ــال
مـ ــا ب ـق ــي مـ ــن م ـس ــاح ــة امل ـخ ـي ــم مـنـعــا
النفجار فلسطيني قادم داخل املخيم
ستنعكس نتائجه على الجميع».
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أخبار
 1300الجئ خارج حسابات برنامج االغذية

لم يحصل الالجئون السوريون هذا الشهر
على حصتهم املتوقعة من برنامج األغذية
ُ
العاملي ،إذ خفضت قيمة البطاقة اإللكترونية
ال ـتــي يـسـتـخــدمــونـهــا مــن أج ــل ش ــراء امل ــواد
الغذائية من  27دوالرًا إلى  19دوالر بسبب
مشاكل التمويل التي يواجهها البرنامج.
وأع ـل ــن ال ـبــرنــامــج ف ــي اج ـت ـمــاع مـجـمــوعــات
الـعـمــل املـشـتــركــة بــن ال ــوك ــاالت الـعــامـلــة في
إغاثة السوريني الذي ُعقد أول هذا الشهر أن
الحاالت التي لم تقم بعملية التأكيد للبرنامج
خالل شهر شباط لم تحصل على بطاقاتها
اإللكترونية لهذا الشهر ،لكنها ستحصل
على فرصة أخيرة لتفعيلها.
ك ــذل ــك ف ـق ــد جـ ــرى ت ـح ــدي ــد ال ــدف ـع ــة األولـ ــى
غ ـيــر املـسـتـهــدفــة ل ـعــام  2015وه ــي ع ـبــارة
ع ــن  1300ش ـخــص ،ك ــان ال ـبــرنــامــج يـقــدم
م ـســاعــدات لـهــم ســاب ـقــا ،وأظ ـه ــرت زيـ ــارات
التحقق التي قام بها شركاء البرنامج انهم ال
يعدون من األكثر حاجة .وتعد هذه الدفعة،
األولى ضمن سلسلة من عمليات اإلقصاء
الـتــي يـقــوم بـهــا الـبــرنــامــج لتخفيض نسبة
املستهدفني من  %75الــى  %55في كانون
االول من عام .2015
وزارة الصحة تالحق «المشايخ الروحانيين»

أحــال وزيــر الصحة العامة وائــل ابــو فاعور
على النيابة العامة التمييزية قضية شخص
يلقب بالسوداني يسكن في حارة الناعمة،
يدعي انــه يعمل وسيطا لشخص يسمونه
الـشـيــخ يــاســن ويــدعــي ان ــه شـيــخ روحــانــي
ويـشـفــي مــن االم ــراض
املستعصية عن طريق
خلطات طبية والصالة
وال ــدع ــاءات ،ويتقاضى
مبلغا كبيرا مــن جــراء
هذا العمل ،آمال االطالع
وال ـق ـي ــام بــالـتـحـقـيـقــات
الـ ـ ـ ـ ـ ــازمـ ـ ـ ـ ـ ــة واتـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــاذ
االج ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـقــانــون ـيــة
املناسبة لوقف اعمال هذين الشخصني ،ملا
يسبب عملهما من ادعــاءات كاذبة وتالعب
ب ـص ـحــة ال ـ ـنـ ــاس .وأوض ـ ـحـ ــت مـ ـص ــادر فــي
الــوزارة أن أي شكوى يجري التقدم بها الى
الوزارة ستجري مالحقتها والتحقق منها.
أزمة المعابر تزيد من كلفة الصناعة

ف ـس ــاد م ـس ـت ـشـ ٍـر ف ــي مـخـتـلــف أق ـســام
املـنـظـمــة ،ب ــدءًا م ــن س ــوء الـتـنـفـيــذ في
ً
املشاريع ،وصوال إلى رشى وصفقات
واختالسات مالية» .خلق األمر حالة
غضب لدى أبناء البارد ،دفعتهم إلى
نـصــب خـيـمــة أمـ ــام م ــراك ــز التخطيط
التابعة لألونروا ،بالتزامن مع إعالن
املنظمة ب ــدء تقليص خــدمــاتـهــا على
الصعيد االستشفائي والطبابي إلى
النصف ،وتحميل الفلسطيني %50
مــن الـفــاتــورة .هــذا اإلج ــراء كــان مقررًا
أن ي ــأت ــي م ـتــزام ـنــا م ــع ان ـت ـه ــاء خطة
ال ـطــوارئ وع ــودة جميع أبـنــاء املخيم
الـ ـن ــازح ــن إلـ ـي ــه مـ ــع انـ ـتـ ـه ــاء عـمـلـيــة
اإلع ـم ــار ،وه ــو مــا لــم ي ـحــدث .يرفض
موظفو األونروا املشرفني على عملية
إعادة اإلعمار الحديث عن االتهامات
املوجهة إليهم ،إال بكتاب خطي يصدر
عن مركزية األونروا في بيروت.
من جهته ،يؤكد مسؤول ملف اإلعمار
فــي نهر الـبــارد م ــروان عبد الـعــال ،أن
«مــا يـجــري الـيــوم فــي نهر ال ـبــارد هو
مــوقــف اعـتــراضــي فـقــط ،ألنـنــا بــأمـ ّـس
ال ـح ــاج ــة إلـ ــى األون ـ ـ ـ ــروا وخــدمــات ـهــا،

تتحجج األونروا بملف
التنقيب عن اآلثار في
المخيم الذي يستنزف
ً
أمواال طائلة سنويًا

ولـ ـ ـك ـ ــن لـ ــدي ـ ـنـ ــا حـ ـ ـق ـ ــوق نـ ـسـ ـع ــى إلـ ــى
اكتسابها ،وال شك في أن املتضررين
من االعتصام هم أبناء املخيم ،إذ إن
ع ـي ــادات األون ـ ــروا ومــدارس ـهــا مغلقة
ّ
بوجه أبنائنا ،لكن موظفي األونروا ال
يأبهون ،ألنهم يقبضون رواتبهم في
نهاية كل شهر».
ي ـش ـي ــر عـ ـب ــد الـ ـ ـع ـ ــال إلـ ـ ــى أن ال ـف ـت ــرة
األخـيــرة شـهــدت انقطاعًا للحوار مع
األونـ ـ ــروا نـتـيـجــة ع ــدة أم ـ ــور ،أبــرزهــا
سـ ــوء اإلدارة ،والـ ـخ ــاف ال ــدائ ــر فــي
م ـس ــأل ــة إع ـ ـ ــادة اإلع ـ ـمـ ــار الـ ـت ــي يـمـكــن
أن تـ ـقـ ـس ــم إلـ ـ ـ ــى ق ـ ـس ـ ـمـ ــن :األول أن
اإلعمار بحاجة إلى أمــوال ،وهي غير

ناشد نائب رئيس جمعية الصناعيني علي
عصام قاسم الحكومة «العمل على ايجاد
حلول للمعبر البري اآلمن الى دول الخليج،
الن البدائل املقترحة ،ومنها النقل البحري،
ترفع من كلفة الصناعة في لبنان ،وترهق
املـنـتـجــات ال ــزراع ـي ــة واملـ ــزارعـ ــن ،الن ق ــدرة
اسـتـيـعــاب ال ـحــاويــات ال ـتــي تـنـقــل املنتجات
عبر البحر ،اقــل بكثير من قــدرة استيعاب
الحاوية التي تنقل بالبر».
ودعا «الحكومة إلى وضع حد سريع لبعض
املصانع التي تعمل بطرق غير شرعية ،وال
تتحمل اي اعـبــاء وتعمل على التنافس مع
مــؤس ـســات صـنــاعـيــة ،دون ان تـتـحـمــل اي
اعباء ضرائبية وما شابه من تبعات اخرى».
توضيح

اوضح رئيس الجمعية اإلقتصادية اللبنانية
الدكتور منير راشد ،أن ما ورد في موضوع
«آث ـ ــار ال ـل ـجــوء إل ــى ل ـب ـنــان :ع ــدم ات ـخ ــاذ ّأي
سـيــاســة ه ــو س ـيــاســة» ،عـلــى ل ـســان راش ــد
عن ان وزيــر املــال عــارض اجتماعا ملجلس
الوزراء عن تقويم االقتصاد اللبناني ،حصل
عن طريق الخطأ.
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ورد كاسوحة*
املـ ـس ــار الـ ـ ــذي أخ ــذت ــه األزم ـ ـ ــة ف ــي ال ـي ــون ــان
أصـ ـب ــح ي ـ ـهـ ـ ّـدد ف ـع ـل ـيــا ب ـ ـخـ ــروج ال ـ ـبـ ــاد مــن
منطقة اليورو ،وهو ما دفع برئيس الوزراء
اليكسيس تسيبراس إلى التلويح «بالورقة
الروسية» في مواجهة أوروبا .هذا ال يعني
انه سيخرج بالفعل إال انه يحاول عبر فتح
ّ
مـ ـس ــارات إضــاف ـيــة ال ـت ـمــلــص م ــن الـضـغــوط
ُ
ال ـت ــي ت ـ ـمـ ـ َـارس ع ـل ـيــه م ــن ج ــان ــب ال ـتــروي ـكــا
األوروبـ ـي ــة لتنفيذ «بــرنــامــج اإلص ــاح ــات»
الـ ـ ــذي ان ـت ـخ ــب ع ـل ــى أسـ ـ ــاس الـ ـح ـ ّـد م ـن ــه أو
عـ ــدم ت ـن ـف ـيــذه ح ــرف ـي ــا .ح ـتــى اآلن ل ــم يصل
الـتـفــاوض بـ ّـن الـطــرفــن إل ــى ش ــيء يــذكــر ،ال
بل زاد التعنت األوروب ــي بعد االتـفــاق على
تمديد مهلة السداد ألربعة أشهر إضافية،
وأص ـب ـح ــت امل ـط ــال ـب ــات بــالـتـنـفـيــذ ال ـحــرفــي
لبنود البرنامج املالي شرطًا للحصول على
ما تبقى من املساعدات ،وهــي ضرورية في
هذه املرحلة ،لتجنيب البالد اإلفــاس التام
ّ
فــي ظ ــل ع ــدم وج ــود بــدائــل مـ ّـن الـلـجــوء إلــى
الترويكا .في هــذا السياق تمثل االستعانة
بروسيا ورقة ضغط يرفعها تسيبراس في
وجه األوروبيني ّلتحسني شروط التفاوض،
ً
فـهــي وإن لــم تـمــثــل بــديــا عمليًا مــن البقاء
فــي منطقة الـيــورو إال أنـهــا تفتح أفـقــا على
مـ ـ ـص ـ ــادر تـ ـم ــوي ــل أخـ ـ ـ ــرى ف ـ ــي ح ـ ـ ــال رف ــض
ال ـتــروي ـكــا امل ـق ـتــرحــات ال ـيــونــان ـيــة ال ـخـ ّ
ـاصــة
ّ
التهرب الضريبي وإلزام األغنياء
بمكافحة
وأص ـ ـحـ ــاب ال ـ ـثـ ــروات ب ــال ــدف ــع .وقـ ــد ح ــرص
تسيبراس أثناء التفاوض على عدم استفزاز
األوروبيني ،مظهرًا لهم التزامه البقاء داخل
منطقة اليورو ،على أساس أن يفضي بقاؤه
اليونان من عنق الزجاجة،
إلى اتفاق يخرج
ّ
وي ـح ـف ــظ ألوروب ـ ـ ـ ــا «ح ــقـ ـه ــا» ف ــي اسـ ـت ــرداد
الديون .وهو على ّ
أي حال ما يتعارض مع
ً
مسار األزم ــة التي تتخذ منحى تصعيديًا
وتفتح املجال أمام مسارات أخرى ممكنة.
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قبل أن يذهب تسيبراس إلــى روسيا كانت
ّ
الـيــونــان فــي ظــل «حـكـمــه» قــد أعلنت موقفًا
رافـ ـض ــا ل ـل ـع ـقــوبــات األوروبـ ـ ـي ـ ــة امل ـف ــروض ــة
على موسكو ،وهــذا مــا أعطى زيــارتــه دفعًا
إضافيًا ،فموقفه من روسيا لم يكن مرتبطًا
بأزمته مع الترويكا بقدر ما كان َ
وليد رؤية
اسـتــراتـيـجـيــة لـ ــدور ال ـيــونــان ف ــي محيطها
األوروب ـ ـ ـ ــي .هـ ــذه ال ــرؤي ــة ال تـعـتـبــر روس ـيــا
ً
تهديدًا محتمال كما يفعل األطلسيون داخل
أوروبـ ـ ــا ،وإن ـم ــا تـتـعــامــل مـعـهــا م ــن منطلق
ال ـشــراكــة والــرغ ـبــة فــي ب ـنــاء عــاقــة تـتـجــاوز
املعطى القطبي الذي أفرزته سنوات الحرب

ّ
الباردة .حتى إن «سيريزا» كان يطالب قبل
وصــولــه إل ــى الـحـكــم بــالـخــروج مــن سياسة
األحالف املفروضة على أوروبا ،وهو يقصد
بذلك طبعًا عضوية هذه األخيرة في حلف
األط ـل ـســي ال ـتــي منعتها مــن ب ـنــاء شــراكــات
مع دول أخــرى في الـقــارة والعالم ،وأبقتها
ض ـم ــن إط ـ ـ ــار ال ـت ـب ـع ـي ــة امل ـط ـل ـق ــة ل ـل ــوالي ـ ّـات
امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة .هـ ـ ــذه ال ـت ـب ـع ـي ــة لـ ــم تـ ـع ــد ت ـحــقــق
ّ
املطلوب منها في ظل التغيرات التي طرأت
ّ
عـلــى الـعـمـلـيــة االق ـت ـصــاديــة ،إذ إن األخ ـيــرة
مــا ع ــادت تعبأ بــالـتــراكــم ال ــذي يفضي إلــى
ّ
ّ
وتوسع
خلق بنية إنتاجية توظف العمالة
ّ
إطــار املـشــاركــة االقـتـصــاديــة ،وتـحــولــت  -أي
الـعـمـلـيــة االق ـت ـصــاديــة  -إل ــى إطـ ــار لـتــركـيــز
ال ـثــروة وحـصــرهــا فــي يــد الــرأس ـمــال املــالــي.
ّ
ّ
التحول تركز
أصبحت الوصاية بفعل هذا
ع ـلــى تــوج ـيــه الـكـتـلــة ال ـن ـقــديــة بــات ـجــاه ســدّ
العجوزات املالية ،ولم يعد يعنيها إن كانت
ُ
َ
ستثمر في االقتصاد الحقيقي أم
األموال ست
ّ
املالية
ال ،وهو بالضبط ما عبرت عنه األزمة
ً
التي انفجرت فــي قطاع املـصــارف «فــارضــة
ع ـلــى ال ـج ـم ـيــع» أول ــوي ــات مـخـتـلـفــة لـلـنـمــو.
ُ
هــذه األول ــوي ــات الـتــي تعنى أســاســا بإنقاذ
ّ
مستمرة
املصارف والشركات الكبرى ال تزال
رغ ــم ان ـت ـهــاء األزم ـ ــة املــال ـيــة أو ان ـح ـســارهــا،
واستمرارها يعني أن االقتصادات الضعيفة
مـثــل الـيــونــان ستبقى تــدفــع ثـمــن ارتهانها
للسياسات النقدية الدولية ،عبر االقتراض
ـدو من
م ــن وك ــائ ـه ــا ف ــي
أوروبـ ـ ـ ــا .وك ـم ــا ي ـب ـ ّ
ّ
سير املفاوضات فان الوكالء الذين تمثلهم
الترويكا ملتزمون بإخضاع اليونان وليس
ف ـقــط ب ـ ّتــركــه ي ـفــاضــل ب ــن ال ـق ـطــاعــات الـتــي
تستحق الدعم املالي عبر أمــوال االقتراض
واملساعدات .هو اختار أال يكون االقتراض
حساب القطاعات اململوكة من الدولة،
على
ّ
وبـ ــدأ يـحــضــر ف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق مل ـشــاريــع ال
تـعـجــب ال ـتــروي ـكــا وال ت ـت ــاءم م ــع سـيــاســة
اإلمـ ـ ــاء ال ـت ــي ت ـت ـب ـع ـهــا .م ــن هـ ــذه امل ـشــاريــع
ّ
آالف موظف
قانون ينص على إعادة أربعة ّ
ُس ـ ّـرح ــوا ف ــي إطـ ــار س ـيــاســة ال ـت ـقــشــف الـتــي
اتبعتها الحكومة السابقة املوالية للترويكا،
والــى جانب هــؤالء يوجد ستة آالف آخرون
سيجرى توظيفهم فــي الــدوائــر الحكومية
بـعــدمــا ت ـقــدمــوا ملـســابـقــات ون ـج ـحــوا فيها.
ت ـس ـي ـبــراس ال ي ـق ــول ع ـبــر ه ــذا اإلج ـ ـ ــراء انــه
يــرفــض ال ـت ـفــاوض عـلــى ال ـش ــروط الـخـ ّ
ـاصــة
«ب ـبــرنــامــج اإلنـ ـق ــاذ» ،ولـكـنــه يــرفــع الـسـقــف،
ويـضــع الــدائـنــن مــن أعـضــاء الـتــرويـكــا أمــام
أمــر واقــع جديد ،فإما أن يقبلوه فيحصلوا
بــذلــك عـلــى أمــوال ـهــم مـضــافــة إلـيـهــا الـفــوائــد
على القروض ،ويدعو الشعب اليوناني إلى
أن ّ
يقرر ماذا يفعل باألموال املعطاة له ،أو أن

ّ
ّ
ّ
يستمروا في سياسة التعنت والرفض لكل
املقترحات التي قدمتها الحكومة اليونانية
ً
وعندها سيصبح باإلمكان الذهاب خطوة
أبـعــد فــي مــواجـهــة الـتــرويـكــا .ه ــذه الخطوة
لـ ــن ت ـح ـص ــل قـ ـب ــل الـ ـ ـع ـ ــودة إلـ ـ ــى ال ـن ــاخ ـب ــن
واستفتائهم عليها ،أي بالضبط كما حصل
ّ
م ــع ك ــل ال ـخ ـطــوات الـســابـقــة ال ـتــي اتـخــذتـهــا
الحكومة.

توسيع مروحة المجابهة
ّ
يستمر النقاش داخــل البرملان
وفي األثناء،
امل ـن ـت ـخــب م ــن ال ـش ـعــب حـ ــول م ــا ي ـجــب ومــا
ال ي ـجــب فـعـلــه ف ــي مــواج ـهــة ال ـت ــروي ـك ــا .في
ً
مثال ّ
توسع النقاش حول
الجلسة املاضية
املـحــادثــات مــع الــدائـنــن مــن صـنــدوق النقد

وامل ـ ـصـ ــرف املـ ــركـ ــزي األوروبـ ـ ـ ـ ــي وصـ ـن ــدوق
اإلن ـ ـقـ ــاذ املـ ــالـ ــي ،والـ ــافـ ــت ف ــي م ــا جـ ــرى أن
تسيبراس اضطر بسبب األزمــة إلى تجاوز
االع ـت ـب ــارات ال ـخـ ّ
ـاصــة بــال ـصــراع السياسي
طالبًا مــن أح ــزاب املعارضة (يمني الوسط)
دع ــم ج ـهــوده لـلـتـ ّ
ـوصــل إل ــى ات ـفــاق ال يجبر
ّ
اليونان على ّ
تجرع الكأس املرة «لإلصالح».
وه ــذا يـعـنــي أن ــه أص ـبــح أم ـيــل إل ــى توسيع
الـقــاعــدة الشعبية للنقاش بحيث ال تبقى
ّ
محصورة فــي الحكومة واألح ــزاب املشكلة
ّ
لها ،على اعتبار أن األزم ــة تـطــاول الجميع
ّ
وتؤثر في كــل الطبقات االجتماعية وليس
فقط على الطبقة الـتــي انتخبت «سيريزا»
ّ
الجيد في األمر أن هذا االستعداد
وحلفاءه.
ل ـل ـم ـشــاركــة سـيـفـتــح املـ ـج ــال أم ـ ــام نـقــاشــات

روسيا ستستعيد القدرة على التأثير في بلد يحاول الخروج من الوصاية األوروبية (أ ف ب)

فلسطين ــ السعودية :انقطاع الرجاء!
صادق النابلسي*
ّ
ت ـغ ـ ّـي ــرت ال ـس ـع ــودي ّــة ك ـث ـي ـرًا أم ك ــن ــا أغ ـب ـيــاء
ْ
لدرجة أن نصدق أنها دولة عربية يحدوها
األم ــل بـتـحــريــر فـلـسـطــن؟ هــل كــانــت مملكة
خـ ـ ــادم الـ ـح ــرم ــن ت ـ ــرى ف ـل ـس ـطــن جـ ـ ــزءًا مــن
أحالمها أم مجرد شعرة معاوية بينها وبني
الـفـلـسـطـيـنـيــن والـ ـع ــرب وامل ـس ـل ـمــن ريـثـمــا
ينضج حل يريحها من عــوارض االنفصام
في املواقف ودعاوى إثبات النسب املحرجة؟
ً
ال شـ ــيء غ ـيــر ع ـ ــادي ي ـس ـتــدعــي تـ ـح ـ ّـوال في
ّ
اململة ّ
يغير قائمة
السياسة الراكدة الرتيبة
أولــويــاتـهــا ،حتى لــو ب ــرزت نهاية فلسطني
أمــام ـهــا جـلـيــة وح ـت ـمـيــة! ال ش ــيء يـمـكــن أن
يـنـقــل امل ـم ـل ـكــة م ــن أجـ ـ ــواء ال ـق ـه ــوة الـعــربـيــة
األصيلة إلى الثورة العربية األصيلة .فهي
ّ
تــرى أن التقاليد الـتــي ســار عليها األج ــداد
واآلبــاء واألحفاد مثالية بالكامل ،وال رغبة
تعتريها بإلقاء أي حجر في بركة تحالفاتها
وارتباطاتها الساكنة.
فــي الــواقــع ،لــم يكن املطلوب مــن السعودية
يـ ـ ــومـ ـ ــا أن ت ـ ـ ـخـ ـ ــوض حـ ـ ــربـ ـ ــا مـ ـعـ ـلـ ـن ــة ض ــد
الصهاينة دفاعًا عن أخوة التراب والعقيدة
والهوية الواحدة ،بل أن تتعامل مع الخطر
الـصـهـيــونــي بـشــيء مــن الــوعــي والعقالنية
وال ـش ـهــامــة ال ـعــرب ـيــة .ول ــم يـكــن امل ـط ـلــوب أن
ُيـعـلــن «ال ـعــاهــل األك ـب ــر» يــومــا لـلـقــدس على

غـ ــرار م ــا ق ــام ب ــه اإلم ـ ــام الـخـمـيـنــي بــإعــانــه
يوم الجمعة األخير من شهر رمضان يومًا
لـلـقــدس ال ـعــاملــي ،ب ــل عـلــى أق ــل تـقــديــر أن ال
تتقدم أخبار مهرجان الجنادرية بطقوسه
املـ ـغـ ـفـ ـل ــة ،وس ـ ـبـ ــاقـ ــات الـ ـهـ ـج ــن ال ـ ـسـ ــاذجـ ــة،
ّ
ّ
الفجة ،وتهتكات
واحتفاالت العيد الوطني
ً
األمراء السافرة ،على أخبار بلد يتبلل بكرة
ً
وأصـ ـي ــا ب ــال ــدم ،وي ـت ـعــرض الض ـط ـهــاد هو
األكثر شراسة في العصر الحديث .ولم يكن
املـطـلــوب أن تـخــرج الـتـظــاهــرات فــي ش ــوارع
جدة والرياض تهتف لفلسطني ومقاوميها
ُ
ـايــن الحجيج
وشـهــدائـهــا بـ ّـل أن يـسـمــح ملـ ّ
أن يـفـتـحــوا أكــف ـهــم ،مـجــرد أكــف ـهــم ،بــالــدعــاء
ألرض ال ـتــن والــزي ـتــون واألن ـب ـي ــاء! ال أملك
نفسي عن التساؤل في مسائل ال حصر لها،
لكن كيف يستطيع نـظــام أن يـكــون مكتمل
العروبة أو تــام اإلســام بال فلسطني؟ كيف
ململكة فيها (مـكــة واملــدي ـنــة) بـمـقــدورهــا أن
ت ـن ـفــي ع ــن نـفـسـهــا امل ـس ــؤول ـي ــة ال ـتــاري ـخ ـيــة
والــديـنـيــة؟ كـيــف لـهــا أن تـنــام م ــلء جفونها
ومـئــات اآلالف مــن الفلسطينيني يفترشون
البؤس والشقاء والضياع في أقطار العرب؟
كـيــف لـهــا أن تــرعــى ع ـشــرات ال ـق ـنــوات الـتــي
تـ ـه ــذي شـ ـعـ ـرًا ه ــاب ـط ــا ورقـ ـص ــا خ ـل ـي ـعــا وال
ت ــرع ــى ق ـن ــاة واحـ ـ ــدة ت ـش ـيــر إلـ ــى خ ـطــر هــذا
النمو السرطاني الذي اسمه «إسرائيل» أو
ّ
تعرف أهل الحجاز ونجد بالبطوالت التي

حققها املقاومون الفلسطينيون منذ ثورة
البراق عام  1929إلى ثورة عز الدين ّ
القسام
ً
عام  1936مرورًا بمحمد ّ
الدرة ووصوال إلى
عملية البنيان املرصوص العام الفائت ،لعل
الغيرة والحمية ّ
تدبان في العروق املتكلسة؟
كيف لها أن تنفق األمــوال واملساعدات على
بعض الفلسطينيني املستهترين املتبرعني
بــال ـت ـنــازل ع ــن حـقــوقـهــم وت ـع ــدم ك ــل وسيلة
عندما يتعلق األمر بكيفية تعزيز الصمود
الفلسطيني وتنمية قدراته السترداد أرضه؟
وم ــع ذلـ ــك ،ي ـصـ ّـر ال ـس ـعــوديــون ع ـلــى تـنــزيــه
تاريخهم من الخيانة وهم من طرح االعتراف
بالعدو اإلسرائيلي في قمتي فاس عام 1981
ً
ُ
تذكرت قوال لجورج
وبيروت عام  .2000هنا
أوروي ـ ـ ــل ال ي ـخ ـلــو م ــن رم ــزي ــة« :كـ ــل دعــايــة
الـحــروب ،كــل الـصــراخ ،األكــاذيــب ،الكراهية،
تأتينا دائمًا من أناس ال يقاتلون!».
ّ
الثرية للشعب
حقًا ما الــذي فعلته اململكة
ّ
الـفـلـسـطـيـنــي ل ـس ـ ّـد رمـ ـق ــه ،أو شـ ــد وح ــدت ــه،
أو ت ـخ ـف ـيــف آالم ـ ـ ــه ،أو ف ـت ــح الـ ـ ـ ــدروب أم ــام
املناضلني الفدائيني ليستنهضوا قواهم؟ ما
هي السياسات التي انتهجتها والشعارات
ّ
ال ـت ــي رف ـع ـت ـهــا ك ــي ن ـع ــرف أن ف ــي أعـمــاقـهــا
ارتباطًا تاريخيًا وقوميًا ودينيًا بالقضية
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة؟ ألـ ـ ــم يـ ـك ــن ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــون
بحاجة إلى اإلمكانات السعودية الضخمة
ّ
أم أن ب ـنــوك ســوي ـســرا أول ــى بــامل ـعــروف من

م ـس ـح ــوق ــي ج ـن ــن وع ـ ــن الـ ـحـ ـل ــوة وص ـب ــرا
وشــاتـيــا؟ أل ــم يـكــونــوا بـحــاجــة إل ــى النفط؟
ّ
أم أن النفط أعز وأغلى من الدم؟ ألم يكونوا
ّ
ب ـح ــاج ــة إل ـ ــى م ـع ـس ـك ــرات ل ـل ـت ــدري ــب أم أن
صحراء الربع الخالي ال تتسع إال لتكفيريني
وانتحاريني ومعارضني (معتدلني) لتدمير
العراق وسوريا وتقسيم اليمن؟
ووس ـ ــط غـ ـم ــرة األح ـ ـ ـ ــداث الـ ـت ــي م ـ ـ ّـرت عـلــى
املنطقة وخـصــوصــا بعد زوال نـظــام صــدام
ّ
حـ ـس ــن خ ـ ـلـ ـ ُـت أن املـ ـمـ ـلـ ـك ــة سـ ـتـ ـت ــوب ع ـمــا
فعلته من وضــع العراق في مواجهة إيــران،
وستتورع مجددًا عن تقويض وحدة اليمن
باملال والسالح والتحريض ،وستمتنع عن
ص ــرف م ـل ـيــارات إضــاف ـيــة عـلــى (ج ـهــاديــن)
يحاربون باملجان اإلسالم ورسوله ورسالته
كــرمــى لـعـيــون ال ــوالي ــات املـتـحــدة األميركية
حليفتها األثـيــرة ،وستتوجه لتعزيز األمن
ال ـق ــوم ــي ال ـع ــرب ــي ب ــإح ـي ــاء ات ـفــاق ـيــة ال ــدف ــاع
ُ ّ
املشترك ،وستسلح الفلسطينيني ملواصلة
م ـقــاوم ـت ـهــم ،وس ـت ـحــرص م ــن خ ــال حسها
الـسـيــاســي وواقـعـهــا الـجـغــرافــي عـلــى إقــامــة
أف ـض ــل ال ـع ــاق ــات ب ــن ال ـب ـل ــدان اإلس ــام ـي ــة.
لكن ما حصل هو عكس ذلــك تمامًا .دعمت
اتـفــاقـيــات ال ـعــار بــن الـسـلـطــة الفلسطينية
وامل ـم ـل ـك ــة األردن ـ ـيـ ــة وال ـ ـعـ ــدو اإلس ــرائ ـي ـل ــي.
بــاركــت جـهــود الــرئـيــس عــرفــات وب ـعــده أبــو
م ــازن إلزال ــة كــل أسـبــاب ال ـعــداوة التاريخية
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أوسـ ـ ـ ـ ــع وأك ـ ـ ـثـ ـ ــر عـ ـمـ ـق ــا ملـ ـ ــوضـ ـ ــوع ال ـ ــدي ـ ــون
والـ ـق ــروض ،بـحـيــث ت ـت ـبـ ّـدد ل ــدى مـعــارضــي
سيريزا من الطبقات االجتماعية املحافظة
ّ
األوه ــام الـتــي يعلقها اليمني على برنامج
ّ
اإلصــاح ،إذ إن االعتراض عند هــؤالء ليس
على أصل املوضوع وإنما على الجهة التي
ستستفيد من إقرار «برنامج اإلصالحات».
ّ
محط
وكأن «اإلفادة من البرنامج» أصبحت ّ
إجـمــاع ،وليست كارثة على الشعب بشقيه
فــي الـيـمــن وال ـي ـســار كـمــا سـ َـيـظـ َـهــر اآلن من
اإلي ـض ــاح ــات ال ـخ ـ ّ
ـاصــة بـطـبـيـعــة الـبــرنــامــج
ال ـط ـب ـق ـي ــة .ف ــأثـ ـن ــاء الـ ـنـ ـق ــاش حـ ـ ــول مــاه ـيــة
«بــرنــامــج اإلصـ ـ ــاح» الـ ــذي تــرًيــد الـتــرويـكــا
ت ـن ـف ـي ــذه بـ ـح ــذافـ ـي ــره راف ـ ـض ـ ــة رب ـ ـطـ ــه بـ ـ ّ
ـأي
اصــاحــات اجـتـمــاعـيــة حقيقية فــي الــداخــل

ّ
جــرى تأكيد من جانب ممثلي الحكومة أن
املقصود «باالصالح» هنا هو تسريح عدد
ّ
ك ـب ـيــر م ــن امل ــوظـ ـف ــن ال ـح ـكــوم ـيــن وخ ـفــض
معاشات التقاعد وإطالق حملة واسعة من
الـخـصـخـصــة ،وه ــي بــالـضـبــط الـبـنــود التي
أتى االئتالف الحكومي ملنع انفاذها .يمكن
ّ
تعتبر
ال ـقــول أيـضــا إن الـحـكــومــة أصـبـحــت
ً
ه ــذه اإلج ـ ــراءات خـطــوطــا ح ـمــراء مستثنية
إياها من ّ
أي جوالت تفاوضية مع الترويكا،
وهو ما أكده وزير الدولة اليوناني للشؤون
املــالـيــة ديمتريس مــاريــاس ال ــذي قــال أثناء
ال ـج ـل ـســة ال ـب ــرمل ــان ـي ــة إن أث ـي ـن ــا« :لـ ــن تـبـيــع
أمــاكـهــا بـعــد ال ـيــوم بــأسـعــار زه ـي ــدة» .هــذه
ال ـتــأك ـيــدات املـتــواصـلــة ت ـخــدم استراتيجية
الـ ـتـ ـف ــاوض الـ ـت ــي ي ـت ـب ـع ـهــا رئـ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء

والدينية بني الفلسطينيني واإلسرائيليني.
حـ ــاربـ ــت ف ـص ــائ ــل املـ ـق ــاوم ــة الـفـلـسـطـيـنـيــة
إعــام ـيــا وسـيــاسـيــا وم ــادي ــا .وج ـهــت ري ــاح
سمومها تجاه حزب الله ّ
وحرضت على نزع
ً
سالحه وشــاركــت تمويال فــي القضاء عليه
خالل عــدوان تموز  .2006ساهمت في نشر
الفوضى في العالم العربي وفتحت أبــواب
املنطقة أمام الجماعات املتطرفة وأدخلتها
لعبة ال ـت ــوازن املــذهـبــي ملـنــع إيـ ــران ،بحسب
زع ـم ـه ــا ،م ــن الـ ـتـ ـم ــدد .ت ــم ت ــدج ــن الـقـضـيــة
ُالفلسطينية م ــن ال ـبــوابــة املــذهـبـيــة بعدما
أق ـف ـل ــت الـ ـب ــواب ــات ال ـس ـيــاس ـيــة ف ــي وجـهـهــا
ووجه الرعاة الغربيني الذين حاولوا تثبيت
تسوية تذهب معها فلسطني إلى األبد .هنا
نـشــأ وض ــع جــديــد مــن الـتـضـلـيــل ،وتحولت
إي ــران الـتــي لــم تبخل بـقــرش وال س ــاح وال
شعار إلى عدو العرب األول ،وبــات التفاهم
ع ـل ــى ط ــري ـق ــة «ص ــديـ ـق ــي الـ ـع ــزي ــز ال ـع ـظ ـيــم
شيمون بيريز» من ضرورات األحكام ،حيث
لـ»بندر» من املفتني ما عند «مرسي» ويزيد!
ّ
لــو قلنا إن إي ــران دعـمــت ومــا زال ــت الشعب
ّ
الـفـلـسـطـيـنــي ب ـكــل م ــا ه ــو م ـت ّــاح ل ـقــالــوا إن
ّ
ذلــك ليس كرمى لفلسطني وإنـمــا ألن إيــران
راغ ـبــة بـتــوسـيــع امـبــراطــوريـتـهــا الـفــارسـيــة
ّ
ّ
التشيع .ولو قلنا إن السعودية باعت
ونشر
ّ
فلسطني وتنسق أمنيًا مع الصهاينة لقالوا:
تهويمات واتهامات سخيفة وضرب بالرمل.

وإذا قـلـ َـت أيــن السعودية مــن االنتفاضات؟
أين هي ِمن دعم الشعب أثناء العدوان على
غــزة على سبيل املثال ليستطيع الصمود؟
أي ـ ــن هـ ــي م ـم ــا ي ـح ـص ــل ال ـ ـيـ ــوم مـ ــن ت ـهــويــد
واس ـت ـي ـط ــان واس ـت ـب ــاح ــة وخـ ـط ــر وج ـ ــودي
ي ـه ــدد آالف الـفـلـسـطـيـنـيــن ب ــاالقـ ـت ــاع مــن
أرض ـهــم؟ سيجيب أحــدهــم بأنها استقبلت
ع ــددًا مــن الجرحى وأرسـلــت بضع سـيــارات
إس ـع ــاف ،وس ـت ـش ــارك ف ــي م ــؤت ـم ــرات دول ـيــة
لتهدئة األوض ــاع ،وسـتـشــارك مــع الجامعة
ال ـعــرب ـيــة ل ــرف ــع ش ـك ــوى إل ــى مـجـلــس األم ــن!
فماذا يمكنها أن تفعل أكثر من ذلك والقطاع
محاصر مــن قبل املـصــريــن ال السعوديني!
هل هــذا نــوع من الكوميديا الـســوداء أم من
ال ـه ــوان الـ ــذي ال ح ـ ّـد لـبـشــاعـتــه .ه ــل نـتــذكــر
وي ـت ــذك ــر ب ـعــض الـ ـع ــرب األقـ ـح ــاح م ــا جــرى
خ ـ ــال ال ـ ـثـ ــورة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ال ـك ـب ــرى ع ــام
 ،1939-1936إذ لــم تـتــوقــف املــرحـلــة األول ــى
من الثورة الفلسطينية الكبرى واالضرابات
التي طاولت معظم األراضي الفلسطينية إال
في  12تشرين األول إثــر نــداء وجهه زعماء
الـسـعــوديــة وال ـع ــراق وش ــرق األردن واليمن
أله ـ ــل ف ـل ـس ـطــن ب ـ ــ»اإلخ ـ ــاد إل ـ ــى الـسـكـيـنــة
حقنًا لـلــدمــاء ،معتمدين عـلــى حـســن نــوايــا
صديقتنا الحكومة البريطانية ،ورغبتها
امل ـع ـل ـنــة ف ــي تـحـقـيــق الـ ـع ــدل ،وثـ ـق ــوا بــأنـنــا
سنواصل السعي في سبيل مساعدتكم».

ّ
اليكسيس تسيبراس وتـعــزز من نهجه في
توسيع املشاركة الشعبية في صناعة القرار،
ّ
إذ إن الصالبة أثناء التفاوض على الحقوق
األســاسـيــة للشعب ليست مــن األم ــور التي
يمكن االنـقـســام حــولـهــا .وه ــذا فــي الحقيقة
ّ
يوفر قاعدة واسعة لحركة رئيس ال ــوزراء،
ســواء على املستوى الداخلي أو الخارجي،
ويسمح له في حال قـ ّـرر االستعانة بحلفاء

«سيريزا» كان يطالب قبل وصوله
إلى الحكم بالخروج من سياسة
األحالف المفروضة على أوروبا
ج ــدد ف ــي ال ـخ ــارج ب ــأن ي ـت ـمــادى ف ــي قـ ــراره،
وخصوصًا إذا بدا القرار مندرجًا في سياق
مواجهة مفتوحة مع الترويكا ومن ورائها
الغرب عمومًا.

االقتراب من روسيا
قـبــل أن يـعــود مــن زيــارتــه إل ــى مــوسـكــو كــان
ت ـس ـي ـبــراس ق ــد أع ـل ــن ت ـ ّ
ـوص ـل ــه م ــع الـجــانــب
الــروســي إلــى وسيلة لـتـجــاوز الحظر الــذي
فرضته روسيا على ال ــواردات الغذائية من
ّ
اليونان .ومع أن اإلعالن كان ذا داللة رمزية
أكثر منها عملية إال أنه وضع سياقًا لعالقة
ّ
مـخـتـلـفــة ب ــن دول ـت ــن ي ـخ ــوض كـ ــل منهما
م ـعــرك ـت ـهــا الـ ـخ ــاص ــة م ــع أوروب ـ ـ ـ ــا والـ ـغ ــرب
ّ
عمومًا .والـحــال أن الطرفني مستفيدان من
هــذا التقارب فاليونان ستصبح ق ــادرة مع
«اسـتـئـنــاف الـتـبــادل ال ـت ـجــاري» مــع روسـيــا
ّ
تحمل األع ـبــاء الناجمة عــن حرمانها
على
م ــن «ال ـت ـم ــوي ــل األوروبـ ـ ـ ـ ـ ــي» ،وروس ـ ـيـ ــا مــن
جهتها ستستعيد الـقــدرة على التأثير في
بلد يحاول الخروج من الوصاية األوروبية،
وي ـعــد بتحقيق ال ـت ــوازن فــي ال ـعــاقــات بني
أوروبــا وموسكو .هذا الجانب بدا ملحوظًا
ّ
ف ــي زيـ ـ ــارة ت ـس ـي ـبــراس ال ـت ــي ت ــوزع ــت على
محاور عــدة ،وكــان ّ
أهمها إلــى جانب لقائه
ببوتني إعالنه من على منبر معهد العالقات
الــدول ـيــة ف ــي مــوسـكــو ع ــن صـيـغــة تـســوويــة
الس ـت ـئ ـن ــاف ت ـص ــدي ــر امل ـن ـت ـج ــات ال ــزراعـ ـي ــة
اليونانية إلى السوق الروسية .والكالم عن
التسوية هنا ّ
مهم بالنسبة إلى الرجل الذي
ّ
أكد مــرارًا أنه يحرص على عالقات متوازنة
بني أوروبا وروسيا ،وفي سياق هذا الحرص
أتى تأكيده عدم التعارض بني الصيغة التي
ُ
ات ـفــق عـلـيـهــا م ــع الـ ــروس وق ــوان ــن االت ـحــاد
ّ
األوروب ـ ــي ال ـخــاصــة بــالـعـقــوبــات املـفــروضــة
ض ـ ّـد روسـ ـي ــا .ه ــو ي ـع ــارض ال ـع ـقــوبــات وال

لـسـنــا هـنــا إلجـ ــراء مـفــاضـلــة ب ــن «ال ـعــروبــة
ال ـس ـع ــودي ــة» امل ـت ـخ ــاذل ــة وبـ ــن «ال ـف ــارس ـي ــة
اإلي ــران ـي ــة» امل ـن ــاص ــرة .ول ـكــن ل ـنــؤكــد ال ـقــول
على خطورة املوقف السعودي من القضية
الفلسطينية ماضيًا وحــاض ـرًا .انكشف كل
شيء ولم تعد تنطلي على أحد قضية «حصة
السعودية من الدعم العربي للفلسطينيني».
القضية ليست قضية حــواالت بنكية وإنما
حــواالت سياسية لها طابع القيم والشرف
والدين ،والحق الذي ال يمكن أن يضيع طاملا
وراءه فلسطيني واحد مطالب.

القضية ليست قضية حواالت
بنكية بل حواالت سياسية لها طابع
القيم والشرف
وفــي ظل املتغيرات التاريخية الكبيرة في
عاملنا العربي التي يجمع املراقبون والخبراء
على أنها تؤشر على أفــول نجم أميركا من
ّ
املنطقة ،فإن األسئلة التي تأتي سريعًا هي:
ما العواقب الجيوسياسية على اململكة في
أعقاب االنحطاط األميركي وصعود ظاهرة
اإلرهاب ثم سلسلة االنهيارات في العناصر
املؤسسة للدولة الوطنية لصالح دول هشة

رأي

ي ــرى فـيـهــا طــريـقــة نــاجـعــة إلدارة الـعــاقــات
ّ
م ــع م ــوس ـك ــو ،ول ـك ـنــه غ ـيــر مـضـطــر ف ــي ظــل
معركته القائمة مع الترويكا حول البرنامج
املــالــي إل ــى فـتــح جـبـهــة جــديــدة مــع أوروبـ ــا،
وه ـ ـ ـ ــذا ب ــالـ ـضـ ـب ــط م ـ ــا يـ ـجـ ـع ــل مـ ـن ــه ح ــاج ــة
ل ــروس ـي ــا .فــالــرجــل ل ـيــس ف ــي م ــوق ــع الـتــابــع
لسياساتها ،ومــا ّ
يقربه منها هو سياسته
الـتــي لــم تــذعــن ملــا تــريــده تــرويـكــا الــدائـنــن،
وفــي حــال قـ ّـررت روسيا أن تعامله بطريقة
غير سياسية فستخسر اإلمكانية الوحيدة
املتاحة أمامها للعودة إلى أوروبا عن طريق
التحالفات الجانبية .حاليًا يحصل العكس
ّ
وتتقدًم العالقة بني الطرفني بشكل
تمامًا،
ّ
جيد ،مدفوعة بفهمهما املشترك للممكنات
ّ
السياسية التي يقدر عليها كل طرف .وهو
ما سمح بظهور موقفني ّ
يعبران عن اللحظة
السياسية التي ّ
تمر بها روسيا وأوروبا في
ّ
ظل العقوبات واملوقف من األزمة األوكرانية.
املــوقــف األول أعلنه تسيبراس بقوله« :في
ال ـق ـط ــاع الـ ـتـ ـج ــاري ح ــددن ــا أمـ ــس إم ـكــان ـيــة
زي ـ ــادة الـ ـص ــادرات ال ـيــونــان ـيــة إل ــى روس ـيــا،
وخــاصــة فــي القطاع الــزراعــي ال ــذي تعرض
ألضرار جسيمة بسبب العقوبات من جانب
روس ـيــا ،وف ــي الــوقــت نفسه وجــدنــا وسيلة
لـتـجــاوز الـصـعــوبــات مــن دون أن نخلق أي
مشاكل في العالقة بني بلدنا وبــن روسيا
واالتحاد األوروبي» .أما املوقف الثاني فقد
أعلنه بوتني متجاوزًا اإلطار الذي «اقترحه
تسيبراس للعالقة» ،وواضـعــا الـيــونــان في
مرتبة الشريك التجاري الرفيع الــذي يمكن
أن ي ـعـ ّـوض مــوسـكــو عــن خـســارتـهــا الـســوق
األوروبية ،وهذا يعني أن سياسة تسيبراس
كــانــت فاعلة أيـضــا فــي الـعــاقــة مــع روسـيــا،
ولــم تكن مـجــرد ام ـتــداد لها  -أي ملوسكو -
كما يـقــول خـصــوم الــرجــل .يـقــول بــوتــن في
ه ــذا الـخـصــوص« :إن مـشــاركــة الـيــونــان في
مشروع السيل التركي (مشروع خط أنابيب
لنقل الغاز الروسي عبر قاع البحر األسود
مــرورًا بــاألراضــي التركية حتى الحدود مع
اليونان) سيخولها أن تكون أحد أهم مراكز
توزيع الطاقة في أوروبا» ،ثم يستدرك مبينًا
ّ
أن م ـســألــة م ـشــاركــة ال ـي ــون ــان ف ــي امل ـش ــروع
مــن عدمها تعتبر «ق ــرارًا سياديًا للحكومة
اليونانية» .هــذا االسـتــدراك هو الــذي يضع
اإلطـ ــار الـحـقـيـقــي لـلـعــاقــة وي ــدف ــع بـهــا إلــى
األمـ ــام ،مـتـجــاوزًا االع ـتــراضــات الـتــي نشأت
بفعل حراك تسيبراس بني الداخل والخارج.
ّ
واالعـتــراض هنا طبيعي ألن املـشــروع قائم
ّ
ب ــاألس ــاس عـلــى ه ــز الـسـتــاتـيـكــو األوروب ـ ــي
وعــدم السماح له بابتالع الهوامش التي ال
تزال قائمة.
* كاتب سوري

عــرق ـيــة وط ــائ ـف ـي ــة؟ وهـ ــل ت ــدف ــع ال ـس ـعــوديــة
ف ـ ــات ـ ــورة ت ـخ ـل ـي ـه ــا ع ـ ــن ف ـل ـس ـط ــن ب ـع ــدم ــا
أحـجـمــت عــن اج ـتــراح م ـعــادالت ت ــوازن ردع
عــربــي فــي وجــه الـعــدو اإلســرائـيـلــي لصالح
ن ــزع ــات ه ــروب ـي ــة ان ـه ــزام ـي ــة ب ـل ـه ــاء ك ــال ــذي
يحصل اليوم في اليمن والبحرين .ها هي
السعودية تورط العرب بأحقادها في اليمن
وتبتزهم بأموالها ألنـهــا تعلم علم اليقني
حجم الخطايا التي ارتكبتها بحق اليمنيني
والـفـلـسـطـيـنــن وب ـق ـيــة ال ـش ـع ــوب ال ـعــرب ـيــة،
ّ
وتجد أن التهديدات تالحقها ألنه انفضحت
على حقيقتها الكاملة.
من جانب آخر ،ظل الفلسطينيون يعيشون
أوه ـ ــام ال ـص ــداق ــة م ــع مـمـلـكــة ح ـ ّـرك ــت بنحو
عاجل «درع الجزيرة» لتفريق تظاهرة في
البحرين ولكنها لم ّ
تحركه يومًا في مواجهة
وحش اإلرهــاب وهو يدمر غزة على رؤوس
قاطنيها .وهــا هي السعودية برفقة العرب
األشـ ــاوس يـشـنــون ال ـغ ــارات عـلــى اليمنيني
بعد طلب من الجامعة العربية املوافقة على
قـ ــرار ل ـتـ ّـدخــل ع ـس ـكــري عــربــي م ـبــاشــر حني
تقدم الحوثيون باتجاه عدن.
حسنًا قال الجاحظ ّ
مرة في البيان والتبيني:
«إذا ان ـق ـطــع رجـ ـ ــاؤك م ــن صــدي ـقــك فــالـحـقــه
بعدوك» .متى يعتبر الفلسطينيون ،ويتذكر
من تنفعه منهم الذكرى؟!
*كاتب و أستاذ جامعي
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سوريا

مشهد ميداني

ّ
الجيش السوري يتقدم في ريفي إدلب وحلــ
فيما ّ
الجيش
وحدات
م
تتقد
ً
ً
السوري شماال ،مسيطرة على
بلدات جديدة في محافظتي
إدلب وحلب ،يخوض «داعش»
معارك على أكثر من جبهة
في شرقي العاصمة ،تحت
«أمير» جديد للتنظيم
قيادة
ٍ
أحمد حسان
ب ـخ ـط ــى ت ــدريـ ـجـ ـي ــة ،ي ـ ـقـ ــود ال ـج ـي ــش
ال ـ ـسـ ــوري دفـ ــة امل ـ ـعـ ــارك ف ــي مـحــافـظــة
إدلـ ــب ،وت ـحــدي ـدًا فــي ال ـقــرى املتاخمة
مل ــديـ ـن ــة إدلـ ـ ـ ــب ال ـ ـتـ ــي س ـي ـط ــر ع ـل ـي ـهــا
«تنظيم القاعدة في بالد الشام ـ جبهة
ال ـن ـصــرة» وح ـل ـفــاؤه الـشـهــر املــاضــي.
ـات قليلة عـلــى استعادته
فبعد ســاعـ ٍ
ملزارع املداجن ،نجح الجيش السوري
أمــس فــي الـسـيـطــرة عـلــى بـلــدة املقبلة
ف ــي ال ــري ــف ال ـج ـن ــوب ــي مل ــدي ـن ــة إدلـ ــب،

أعلنت «هيئة التنسيق» املعارضة تأييدها
لـلـمـشــاورات الـتــي أعـلــن املبعوث األممي
سـتـيـفــان دي مـيـسـتــورا أن ــه سيجريها
مــع أط ــراف األزم ــة فــي ســوريــا وأط ــراف
إقليمية ودولـيــة ،ألن هناك «متشددين»
ضمن هذه األطراف لم تقتنع بعد بالحل
السياسي ويجب إقناعها به.
وق ــال املـنـســق ال ـعــام للهيئة حـســن عبد
الـعـظـيــم (الـ ـص ــورة) ّإن «م ــا ي ـجــري من
تصعيد وقتال وصــراع مسلح وتدمير
لم يعد بني األطراف السورية» ،معتبرًا أن
«جنيف  3استحقاق ال بد منه ألن األزمة
ل ــم تـعــد س ــوري ــة ـ ـ ـ ـ س ــوري ــة وإن ـم ــا فيها
أطراف وطنية ودولية وإقليمية».

إث ــر اشـتـبــاكــات واس ـعــة تـكـ ّـبــد خاللها
مقاتلو «ال ـن ـصــرة» و«ال ـح ــر» خسائر
فـ ــادحـ ــة عـ ـل ــى ال ـص ـع ـي ــدي ــن ال ـب ـش ــري
واملـ ـ ـ ـ ــادي ،ب ــال ـت ــزام ــن م ــع امل ــواج ـه ــات
املستمرة فــي محيط املدينة وريفها،
ً
فـ ـ ـض ـ ــا عـ ـ ــن قـ ــائ ـ ـمـ ــة االس ـ ـت ـ ـهـ ــدافـ ــات
الطويلة التي نفذها ســاح الجو في
قـ ــرى س ــرم ــن وب ـش ــام ــون ومـجــدلـيــا
وفـ ـيـ ـل ــون .وكـ ـ ــان ال ـج ـي ــش ق ــد سـيـطــر
منتصف األسبوع املاضي على بلدتي
كفرنجد ونحليا املجاورتني للمقبلة
جـنــوبــا .وت ـهــدف عملية الـجـيــش إلــى
الـتـقــدم أكـثــر بــاتـجــاه مدينة إدل ــب من
ج ـهــة ،وت ـح ـصــن مــواق ـعــه ف ــي مــديـنــة
أريـحــا وفــي املسطومة فــي ريــف إدلــب
ال ـج ـن ــوب ــي .وف ـي ـمــا س ـعــى املـسـلـحــون
خـ ـ ــال األي ـ ـ ـ ــام امل ــاضـ ـي ــة إلـ ـ ــى إشـ ـغ ــال
ال ـج ـي ــش ع ــن م ـع ــارك ــه ف ــي امل ـحــاف ـظــة
الـشـمــالـيــة م ــن خ ــال فـتــح م ـع ــارك في
ري ــف ح ـمــاه الـشـمــالــي املـتـصــل بــريــف
ّ
إدلـ ـ ـ ــب الـ ـجـ ـن ــوب ــي ،ت ـم ــك ـن ــت وحـ ـ ــدات
الـ ـجـ ـي ــش م ـ ــن ص ـ ـ ّـد الـ ـهـ ـجـ ـم ــات ال ـت ــي
تـ ـع ـ ّـرض ــت ل ـه ــا ح ـ ــواج ـ ــزه وم ــواقـ ـع ــه،
موقعًا عشرات القتلى من املسلحني.
وف ــي ري ــف حـلــب الـجـنــوبــي ،اسـتـطــاع
الجيش ال ـســوري ،بعد مـعــارك عنيفة
خــاضـتـهــا وح ــدات ــه عـلــى م ــدار يومني
ضـ ــد م ـق ــات ـل ــي «داعـ ـ ـ ـ ـ ــش» ،ال ـس ـي ـط ــرة
ـدد
عـ ـل ــى قـ ــريـ ــة ح ـ ـجـ ــار الـ ـكـ ـبـ ـي ــرة وعـ ـ ـ ٍ
م ــن ال ـت ــال املـحـيـطــة بـهــا بــال ـقــرب من
م ــدي ـن ــة خـ ـن ــاص ــر ،وعـ ـل ــى ق ــري ــة جــب
عــوض وتـلــة الشيخ محمد .وبحسب
م ـصــادر عـسـكــريــة س ــوري ــة ،ف ــإن تـقــدم
ال ـج ـي ــش ف ــي هـ ــذه امل ـن ـط ـقــة ي ــزي ــد مــن
ق ــدرت ــه ع ـلــى ض ـبــط ال ـطــريــق الــواصــل
بـ ــن م ــدي ـن ــة ح ـل ــب وخ ـ ـنـ ــاصـ ــر ،وه ــو
الـطــريــق الرئيسي ال ــذي يصل مدينة
حـلــب بـمـحــافـظــات امل ـنــاطــق الــوسـطــى
والجنوبية والغربية من سوريا ،عبر
مــدي ـنــة سـلـمـيــة ف ــي م ـحــاف ـظـ ّـة ح ـمــاه.
وكانت جماعة «داعش» قد شنت عددًا
من الهجمات خالل األيام املاضية على
هذا الطريق.
في موازاة ذلكَّ ،
نصب تنظيم «داعش»،
الـ ـ ــذي يـ ـخ ــوض مـ ـع ــارك ف ــي ال ـق ــاب ــون
وب ــرزة (ش ـمــال ش ــرق دم ـش ــق) ،القائد
امل ـي ــدان ــي يــاســر ال ـط ــواش ــي ،امل ـعــروف
باسم عبدو سعيد« ،أميرًا» جديدًا له
ّ
وتكبد التنظيم خالل
على املنطقتني.
األيــام القليلة املاضية خسائر فادحة
خــال االشتباكات التي خاضها ضد
مسلحي «جيش اإلســام» واملسلحني
املؤيدين للمصالحة الوطنية في برزة
وال ـقــابــون ،إذ كشفت م ـصــادر محلية
ً
عــن س ـقــوط مــا يــزيــد عـلــى  45مـقــاتــا
مــن «داع ــش» ،و 28آخــريــن مــن «جيش
اإلسالم» ،منذ بدء املعارك.
وفيما بقيت مـعــارك مخيم اليرموك
تدور في سياق الكر والفر ،وفي حي
ال ــزي ــن ف ــي ال ـح ـجــر األسـ ـ ــود ،انـفـصــل

مقاتلون من «الكتائب التركمانية» في ريف الالذقية الشمالي قبل أيام (األناضول)

م ـس ـل ـح ــو «ح ـ ــرك ـ ــة أح ـ ـ ـ ـ ــرار ال ـ ـشـ ــام»
ف ــي ال ـغــوطــة ال ـشــرق ـيــة ع ــن مسلحي
«ف ـ ـي ـ ـلـ ــق الـ ـ ــرح ـ ـ ـمـ ـ ــن» ،ب ـ ـعـ ــد ان ـ ــدم ـ ــاج
ال ـط ــرف ــن ق ـبــل م ـ ــدة ،وهـ ــو االن ــدم ــاج
ال ـ ــذي ل ــم يـتـكـلــل ب ــال ـن ـج ــاح ،بحسب
بيان أص ــدره مسلحو الحركة أمــس.
ّ
املتحدث باسم «أحــرار الشام»
وذكــر
فــي الـغــوطــة ،فــي بـيــان م ـصــور ،أنهم
ّ
س ـي ـس ــل ـم ــون أس ـل ـح ـت ـه ــم ومـ ـق ـ ّـاره ــم
ً
ل ــ»ف ـي ـل ــق ال ــرحـ ـم ــن» ،امـ ـتـ ـث ــاال ل ـق ــرار
صـ ــادر ع ــن «امل ـج ـلــس ال ـق ـضــائــي في
الـ ـغ ــوط ــة الـ ـش ــرقـ ـي ــة» .وك ـ ـ ــان «ف ـي ـلــق
الــرحـمــن» قــد أص ــدر بـيــانــا أول أمــس
أوض ــح فـيــه مــوقـفــه مــن االشـتـبــاكــات
التي اندلعت بينه وبــن عناصر من
«حركة أحرار الشام» ،مؤكدًا أنه بعد
«اج ـت ـمــاع كـلـمــة الـفـيـلــق م ــع الـحــركــة
ف ـ ــي ال ـ ـغـ ــوطـ ــة الـ ـش ــرقـ ـي ــة وتـ ــوحـ ــدت
صفوفهما واندمجا اندماجًا نهائيًا،
ق ــام ب ـعــض امل ـغــرضــن ب ــإث ــارة الـفــن

وإذكــاء نار الفرقة من جديد ( )...فما
كان على قيادة الفيلق إال أن تتدخل
إلي ـقــاف ال ـنــار ،فــأرسـلــت العـتـقــال من
تـمــرد على قــائــده مــن الحركة سابقًا
وعلى قيادة الفيلق الحقًا ،فحصلت
مقاومة منه واضطر اإلخــوة إلطالق
ال ـن ــار» .وأش ـ ــارت إل ــى األم ــر ال ـصــادر

ّ
انفصل مسلحو «أحرار
الشام» عن «فيلق
الرحمن» بعد فشل
تجربة اندماجهما

عــن «املـجـلــس الـقـضــائــي فــي الغوطة
ال ـشــرق ـيــة» بــاع ـت ـبــار «خـ ـ ــروج حــركــة
أحــرار الشام من الفيلق خروجًا غير
شرعي» ،وإلزام «من أراد الخروج من
م ـجــاهــدي ال ـحــركــة بـتـسـلـيــم ســاحــه
إلــى قـيــادة الفيلق ويـخــرج مـنـفــردًا».
ّ
ّ
وأك ــد مـســلـحــو «أحـ ــرار ال ـشــام» أنهم
«سيستأنفون» ال ـقــرار «الـقـضــائــي»،
ّ
مجددين البيعة لزعيم الحركة هاشم
الشيخ.
ّ
وف ــي س ـيــاق آخ ــر ،تـجــنـبــت الـعــاصـمــة
م ـش ـه ـدًا دمـ ــويـ ــا كـ ـ ــان مـ ــن امل ـم ـك ــن أن
ت ـت ـعــرض لـ ــه ،ق ـبــل أن تـ ـب ــادر وحـ ــدات
الجيش إلــى تفكيك إح ــدى الـسـيــارات
املـفـخـخــة بـع ـبــوة نــاسـفــة بــال ـقــرب من
وزارة ال ـش ــؤون االجـتـمــاعـيــة والـعـمــل
ف ـ ــي ش ـ ـ ـ ــارع ال ـ ـ ـثـ ـ ــورة وس ـ ـ ــط دمـ ـش ــق.
وفيما نقلت وكالة «سانا» عن مصدر
عسكري قيام وزير الدفاع العماد فهد
الفريج بزيارة إلحدى القواعد الجوية
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تقرير

ّ
تركيا...
في
يظهر
ة
السعودي
رجل
َ
ّ
«طبخة إقليمية عسكرية» قيد اإلعداد؟

ـب

يستحق ظهور زهران
ّ
علوش في تركيا أخيرًا
كل الجدل الذي أثاره .ال
ينبع ذلك من أهمية قائد
«جيش االسالم» بقدر ما
ينبع من توقيت الحدث
بالتزامن مع ارتسام مالمح
مرحلة جديدة من الحرب
السورية .مرحلة يبدو أنها
ستضمن انتقال التوافق
ّ
ّ
التركي من
السعودي ـ
مرحلة االتفاق على
األهداف ،إلى التوافق
على األدوات واآلليات
صهيب عنجريني

في املنطقة الجنوبية ،كشفت مصادر
مطلعة لـ«األخبار» أن «الزيارة النوعية
كانت إلى مطار خلخلة العسكري» في
ريف محافظة السويداء.
وأتت الزيارة بعد إعالن وسائل إعالم
م ـع ــارض ــة س ـي ـطــرة تـنـظـيــم «داع ـ ــش»
على بلدتي األصـفــر والقصر شمالي
محافظة السويداء.
إلى ذلك ،تجددت االشتباكات الواسعة
بـ ــن ال ـج ـي ــش الـ ـ ـس ـ ــوري واملـ ـع ــارض ــة
املسلحة في محافظة درعــا ،وتحديدًا
في محيط مدينة الشيخ مسكني وحي
ط ــريــق ال ـس ــد .كــذلــك اس ـت ـهــدف ســاح
الجو تجمعات املعارضة املسلحة في
صيدا وكفر شمس وزمــريــن وسلمني
وداع ــل وإن ـخــل فــي املـحــافـظــة نفسها.
أمــا فــي حـمــص ،فنجح كمني للجيش
فــي تكبيد مـقــاتـلــي «داعـ ــش» خسائر
فــادحــة فــي ب ـلــدة أم جــامــع فــي الــريــف
الشرقي للمحافظة.

ّ
مــن جــديــد نـجــح زه ــران عــلــوش في
الـ ـتـ ـح ـ ّـول إل ـ ــى ن ـج ــم امل ـش ـه ــد .قــائــد
«جـيــش اإلس ــام» ال ــذي أث ــار الجدل
م ـن ــذ بـ ـ ـ ــروزه ع ـل ــى مـ ـس ــرح ال ـح ــدث
فــي مــديـنــة دوم ــا فــي غــوطــة دمشق
الـ ـش ــرقـ ـي ــة ،وت ـ ـحـ ـ ّـولـ ــه مـ ــن شـخــص
«ي ـت ـحــاشــاه ال ـج ـم ـيــع» (وف ـق ــا ألحــد
جـيــرانــه فــي الـسـنــوات الـتــي سبقت
اعـتـقــالــه ،أي قبل  )2009إلــى «قائد
ّ
ّ
الشرقية».
املوحدة للغوطة
القيادة
ُ
ق ـص ــص ع ـ ــدة ح ـك ـي ــت ع ــن ع ـل ــوش،
وأس ـبــاب إط ــاق ســراحــه مــن سجن
ص ـي ــدن ــاي ــا ال ـع ـس ـك ــري (م ـث ـل ــه مـثــل
ع ـ ـ ــدد م ـ ــن مـ ـت ـ ّ
ـزعـ ـم ــي امل ـج ـم ــوع ــات
ّ
الجهادية) .قيل الكثير عن «ارتباطه
ّ
باملخابرات السورية» ،وهو أمر عاد
إلى التداول خالل اليومني املاضيني،
بعد الكشف عن وجــوده في تركيا،
حيث انشغل الجميع بالبحث عن
ُالطريقة التي خرج بها من الغوطة
امل ـح ــاص ــرة وال ـطــريــق الـ ــذي سلكه،
«فهل ّ
مر عبر مناطق سيطرة الدولة
ال ـس ـ ّ
ـوري ــة ،أم عـبــر مـنــاطــق سيطرة
ّ
ُ
تنظيم داع ــش؟» .ومــن منهما سهل
خروجه؟
ّ
لـ ـك ــن ح ـص ــر وس ــائ ــل ال ـ ـخـ ــروج مــن
ال ـغ ــوط ــة بــال ـطـُـري ـق ـتــن امل ــذك ــورت ــن
هــو أمــر يـخــالــف الــواقــعَ ،
فليس من
املـسـتـبـعــد (ب ــل ه ــو م ـ ّ
ـرج ــح) وج ــود
ّ ُ
سريةّ تستخدم عند الضرورة،
طرق
وه ــو أم ـ ٌـر مل ــح إلـيــه شـخــص مرتبط
بــ«حــركــة أح ــرار الـشــام اإلســامـ ّـيــة»،
مــن دون أن يـخــوض فــي تفاصيله،
إذ قال عمار ّ
كريم عبر صفحته في
«تويتر»« :لوال أنك أخي في اإلسالم

لكشفت طريقك الذي خرجت منه ()...
زهــران علوش في تركيا ...خرج من
الغوطة قبل أيام» .وفي هذا السياق،
قــال ناشط ُمـعــارض لــ«األخـبــار» إن
«الــوســائــل م ــوج ــودة دائ ـم ــة ،لكنها
تـ ـنـ ـط ــوي عـ ـل ــى مـ ـخ ــاط ــرة ط ـب ـع ــا»،
ًَ
مـضـيـفــا« :سـبــق لــي أن خــرجــت من
ُ
الـ ـغ ــوط ــة ،ودخ ـل ــت ـه ــا م ـن ــذ ح ــوال ــى
شـ ـه ــري ــن ون ـ ـصـ ــف ال ـ ـش ـ ـهـ ــر» .وم ــن
املـ ّ
ـرجــح أن األراض ــي األردنـيــة كانت
محطة عبرها زهران ،ليغادرها جوًاّ
إلى تركيا .ومن املالحظات الجديرة
ّ
بالتوقف عندها في هذا السياق ،أن
ّ
الحفاظ على ّ
سرية تحركات علوش
ّ
ّ
يؤشر على مستوى «أمني» متقدم
يـقــودهــا ،ودائـ ــرة محيطة موثوقة،
خـ ــاصـ ــة أن ه ـ ـ ــذه الـ ــرح ـ ـلـ ــة ل ـي ـســت
األولى من نوعها ،إذ سبق له أن زار
الـسـعــوديــة ع ــام  ،2013وزار األردن
مــرتــن عـلــى األق ــل بــن عــامــي 2013
و ،2014كما ُيـ ّ
ـرجــح قيامه بــزيــارات
س ــابـ ـق ــة لـ ـت ــركـ ـي ــا .ورغـ ـ ـ ــم اخـ ـت ــاف
الـ ـظ ــروف امل ـي ــدان ـي ــة ب ــن ال ــزي ــارات
ّ
ّ
والحالية ،غير أن جميعها
السابقة
ّ
لم ُيكشف عنها إل بعد حدوثها.
ّ
عـلــى أن ال ـس ــؤال األه ــم م ــن طريقة
ّ
خـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروج ع ـ ـ ـ ــل ـ ـ ـ ــوش ه ـ ـ ـ ــو الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــؤال
ع ـ ــن أسـ ـ ـب ـ ــاب خـ ـ ــروجـ ـ ــه ،وظ ـ ـهـ ــوره
االس ـت ـعــراضــي ف ــي تــركـ ّـيــا ف ــي هــذا
الـتــوقـيــت ب ــال ــذات ،وه ــو املـحـســوب
ّ
السعودية.
في الدرجة األولــى على
ورغـ ـ ــم أن ب ـع ــض امل ـ ـصـ ــادر ذه ـبــت
إلى ترويج أن «علوش خرج بشكل
نـهــائــي م ــن س ـ ُـوري ــا» ،غـيــر أن هــذه
ّ
الفرضية أضعف من أن تؤخذ في
ُ ّ
ع ــن االع ـت ـب ــار .ف ـمــن امل ـس ــل ــم ب ــه أن
ُ
اإلسالم» تجعل
طريقة عمل «جيش
ً ّ
من غياب قائده مقدمة لتفككه .ومن
ّ
استمر
املعروف أن «جيش اإلسالم»
ع ـلــى مـ ــدار ال ـس ـن ــوات املــاض ـيــة في
تعزيز قدراته ،من دون أن يخوض
م ـ ـعـ ــارك ت ـس ـت ـن ــزف ــه ب ـش ـك ــل ك ـب ـيــر.
ودأبت مصادر «اإلسالم» بني وقت
ّ
وآخر على تأكيد أن «معركة دمشق
الكبرى هي الغاية ،ومن أجلها يتم
املعطيات تجعل من
الحشد» .هذه
ً
ّ
ُ
املـســلــم بــه أن «طـبـخــة» مــا تـعـ ّـد في
ّ
املطابخ اإلقليمية ،وأن علوش أحد
ّ
مكوناتها ،خــاصــة أن تـقــاريــر عـ ّـدة
تحدثت عن مرحلة تنسيق جديدة
بــن الــاعـبــن الـسـعــودي والـتــركــي،
تجعل من الــريــاض املهندس األول
ّ
مل ـش ـه ــد امل ـ ـعـ ــارضـ ــة املـ ـس ــلـ ـح ــة فــي
ُ
ســوريــا ،ومـ َـن أنقرة العبًا مساعدًا.
وه ــو م ــا أف ــض ــى عـلــى األرجـ ــح إلــى
ت ـف ـك ــك «الـ ـجـ ـبـ ـه ــة ال ـ ـشـ ــامـ ـ ّـيـ ــة» فــي
ال ـش ـمــال الـ ـس ــوري أخـ ـيـ ـرًا ،مطيحًا
«ج ـم ــاع ــة اإلخ ـ ـ ــوان امل ـس ـل ـمــن» من
ق ـ ّـم ــة الـ ـه ــرم ف ــي ال ـش ـم ــال م ــن دون

محاولة إقصائهم ّ
كليًا ،ما يوحي
ب ــأن طبيعة وج ــوده ــم فــي املرحلة
ال ـقــادمــة سـت ُـكــون خــاضـعــة لجملة
معايير توافق «املرحلة السعودية».
وث ـ ّـم ــة ُم ـع ـط ـيــات تــرت ـبــط بــاملـشـهــد
فـ ــي الـ ـغ ــوط ــة ي ـ ّن ـب ـغــي أخـ ــذهـ ــا فــي
كتمهيد
االعتبار ،يبدو أنها جاءت
ٍ
مل ــا ُيـ ـع ـ ّـد ف ــي «امل ـط ـب ــخ اإلق ـل ـي ـمــي»،
وعـ ـل ــى رأسـ ـه ــا ي ــأت ــي اإلع ـ ـ ــان عــن
والدة جديدة لـ«املجلس العسكري
فــي دمـشــق وريـفـهــا» أواخ ــر الشهر
املــاضــي .والدة تـ ّـمــت تحت إشــراف
ّ
الشرقية»
«القيادة املوحدة للغوطة
ّ
ال ـ ـتـ ــي يـ ـت ـ ّ
ـزعـ ـمـ ـه ــا عـ ـ ــلـ ـ ــوش .وك ـ ــان
ّ
األخ ـي ــر ق ــد ت ـص ــدر مـشـهــد اإلع ــان
ّع ــن «امل ـج ـل ــس» ،وق ــال ف ــي كـلـمــة له
إن ـ ــه «م ـن ـظ ــوم ــة واح ـ ــدة ت ـع ـمــل مــع
القيادة العسكرية املوحدة وضمن
التوجيهات التي تصدر من القيادة
ّ
الـعـسـكــريــة امل ــوح ــدة» ،كـمــا أك ــد أنــه
ُيـمـهــد ل ــ«ب ـنــاء مــرحـلــة ج ــدي ــدة من
مراحل العمل الـثــوري وفــي ظروف
بـ ــدأت فـيـهــا عـجـلــة ال ـع ـمــل ال ـثــوري
ت ـن ــدف ــع ن ـح ــو األم ـ ـ ـ ـ ــام» ،وي ـن ـس ـجــم
م ــع طـبـيـعــة مــرح ـلــة «االن ـت ـق ــال من
حـ ـ ــرب ال ـ ـع ـ ـصـ ــابـ ــات إلـ ـ ــى الـ ـح ــرب
النظامية» .ومن املؤشرات التي قد

ّ
تشي بمالمح املــرحـلــة الـقــادمــة ،أن
«رئيس املجلس» ّ
عمار النمر أعلن
فــي مؤتمر صحافي أول مــن أمس
«ت ــأي ـي ــد امل ـج ـلــس لـعـمـلـيــة عــاصـفــة
الـ ـح ــزم ال ـت ــي ت ـق ــوده ــا ال ـس ـعــود ّيــة
ضد الحوثيني في اليمن» ،وتمنى
على القائمني عليها أن «تتمدد إلى
سوريا».
وف ـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق الـ ـتـ ـمـ ـهـ ـي ــدي ذات ـ ــه
ُيـ ـمـ ـك ــن َإدراج امل ـ ـ ـعـ ـ ــارك األخ ـ ـيـ ــرة
ّ
الـتــي خاضها عــلــوش ضـ ّـد تنظيم
ّ
«الــدولــة اإلســامــيــة» .وهــي معارك
تضمن إعــادة التذكير بما ّ
روج له
ً
طويال من أن «جيش اإلسالم حجر
زاويــة في محاربة تطرف داعــش»،
وت ـص ـلـ ُـح بــال ـتــالــي لـتـلـمـيــع قــائــده
دور يحظى بــدعـ ٍـم يتجاوز
للعب ٍ
اإلق ـل ـي ـمــي إل ــى ال ــدول ــي .وتـنـسـجــم
هــذه املعطيات مــع مــا أكــده مصدر
م ـح ـس ــوب ع ـل ــى «أجـ ـ ـن ـ ــاد الـ ـش ــام»
ّ
مـ ــن أن «ع ـ ـلـ ــوش لـ ـي ــس الـ ـقـ ـي ــادي
ّ
الوحيد املوجود في تركيا حاليًا».
ّ
ّ
املصدر أكــد لـ«األخبار» أن «معظم
ال ـق ــادة امل ـعــروفــن وص ـلــوا أو على
وش ــك ال ــوص ــول ،تـمـهـيـدًا لسلسلة
اجـتـمــاعــات سـيـشــارك فـيـهــا سليم
ّ
وعسكريون آخرون».
إدريس

لؤي حسين لم يهرب إلى تركيا
نفى رئيس «تيار بناء الدولة» املعارض لؤي
حسني مــا تــم تناقله عــن هــروبــه إلــى تركيا،
مــؤك ـدًا أم ــس أن ــه «ف ــي زيـ ــارة ملـنـطـقــة خــارج
ّ
للتعرف على تجربة
السيطرة األمنية للدولة
اإلدارة الذاتية فيها».
وكانت وسائل إعــام سورية قد أفــادت عن
«ه ــروب حسني إلــى تركيا عبر منافذ غير
شرعية» .وأشــارت إلــى أنــه «هــرب مع نائبته
منى غانم من سوريا إلــى تركيا عن طريق

الـقــامـشـلــي ف ــي مـحــافـظــة ال ـح ـس ـكــة» .كــذلــك
نـشــرت صفحة «ال ـت ـيــار» عـلــى «فــايـسـبــوك»
بـيــانــا أعـلــن فـيــه أن ــه «ألس ـبــاب أمـنـيــة عــديــدة
اضطر تيار بناء الدولة السورية إلى تجميد
جميع نشاطاته داخ ــل األراض ــي الـســوريــة،
حيث سيكتفي خالل الفترة القادمة ببعض
النشاطات خارج البالد ،ريثما يعاود نشاطه
الكامل بعد اإلعــان عن ّ
مقره الجديد» ،قبل
أن يتم سحب البيان الحقًا.
وكانت مواقع كردية قد أفادت ،قبل يومني ،عن
زيــارة قام بها حسني إلى مدينة رأس العني
في محافظة الحسكة ،حيث عقد اجتماعات
مع مسؤولني في «اإلدارة الذاتية» و«وحــدات
حماية الشعب» في املدينة .وقال حسني «إن
الهدف من زيارتهم إلــى مدينة ســري كانيه
(رأس العني) هو االطالع على مدى التعايش
املشترك بني أهالي املدينة بكافة مكوناتها،
ول ــرؤي ــة كيفية تنظيمهم ألنـفـسـهــم وإدارة
مناطقهم وأمورهم الحياتية ،في ظل اإلدارة
الذاتية» ،وذلك حسب بيان صدر عن «لجنة
ال ـعــاقــات فــي وحـ ــدات حـمــايــة الـشـعــب» في
املدينة.

تقرير

األسد :العالقة مع حماس ماتت

ّ
قــال الرئيس السوري بشار األســد إنه
م ــا م ــن ع ــاق ــات م ــع حــركــة «ح ـم ــاس».
ّ
وأك ـ ـ ــد أن ال ـش ـع ــب الـ ـ ـس ـ ــوري لـ ــم يـعــد
يـثــق بـقــادة الـحــركــة ،وأن عــاقــة بــاده
معها «ماتت على املستويني الرسمي
والشعبي».
واتهم الحركة ،خالل نشر الجزء الثاني
مــن ح ــواره مــع صحيفة «أكـسـبــرســن»
السويدية ،بدعم «جبهة النصرة» في
ً
مخيم اليرموك ،قائال« :أعتقد اآلن أن
األح ــداث األخ ـيــرة فــي مخيم الـيــرمــوك
أثبتت أن جــزءًا من حماس التي كانت
ب ــدوره ــا ج ــزءًا م ــن اإلخ ـ ــوان املسلمني

يــدعــم جـبـهــة ال ـن ـصــرة داخ ــل املـخـيــم».
وح ــول االت ـهــامــات إلي ــران وح ــزب الله
بــال ـتــدخــل ف ــي ال ـش ــأن الـ ـس ــوري ،ش ـ ّـدد
األسـ ـ ـ ــد عـ ـل ــى أن طـ ـ ـه ـ ــران ل ـ ــم تـ ـح ــاول
أب ـ ـدًا ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى س ــوري ــا« ،وه ــي
عـنــدمــا تـقــدم الــدعــم ف ــإن ه ــذا ال يعني
أنـهــا تسيطر عـلــى الـشـعــب ال ـســوري».
وع ــن م ــدى الـسـيـطــرة عـلــى ح ــزب الـلــه،
أوضح االسد أن «كل فصيل يقاتل مع
ال ـج ـيــش يـعـمــل ت ـحــت ق ـي ــادة جيشنا.
وهكذا فهم ال يعملون بشكل منفصل
أو يـ ـخ ــوض ــون مـ ـع ــاركـ ـه ــم ال ـخ ــاص ــة
على جبهاتهم أو يـتـخــذون قــراراتـهــم

الـخــاصــة .جميع املـعــارك تـجــري تحت
قيادة الجيش السوري وليس هناك أي
ضد
مشاكل» .وعن العدوان السعودي ّ
اليمن ،لفت الرئيس الـســوري إلــى أنــه
«عندما تهاجم بلدًا بشكل غير قانوني
ودون أن ت ـت ـم ـتــع ب ـ ــأي ت ـف ــوي ــض مــن
مجلس األم ــن ألنــه ليس هـنــاك تهديد
لألمن العاملي أو اإلقليمي ...إذًا ...فشن
هــذه الـحــرب هــو ع ــدوان ال أكـثــر .هكذا
ن ــراه .إن ــه ع ــدوان وس ـيــؤدي إل ــى مزيد
من العداء بني الشعب اليمني والشعب
السعودي دون سبب».
ّ
ورأى أنـ ــه ع ـنــدمــا تـتـبـنــى الـسـعــوديــة

«سـلــوكــا كــارهــا وانـتـقــامـيــا ...وعندما
تحتضن التطرف واإلرهاب ،فإن جميع
ه ــذه األشـ ـي ــاء يـمـكــن أن تـلـحــق األذى
بــاآلخــريــن ف ــي أي م ـكــان م ــن ال ـعــالــم...
لكنها في النهاية ستدمر نفسها».
ووص ــف األس ــد مــا يـحــدث فــي ســوريــا
بــالـحــرب الـشــرســة ال ـتــي ت ـخــاض وفــق
أول ـ ــوي ـ ــات ،م ــؤكـ ـدًا أن ال ــرق ــة سـتـكــون
واحـ ـ ـ ـ ــدة م ـ ــن املـ ـ ـ ــدن ال ــرئـ ـيـ ـسـ ـي ــة ال ـت ــي
ستجري استعادتها.
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،قـ ــال ال ـق ـي ــادي ف ــي حــركــة
ح ـ ـ ـمـ ـ ــاس إس ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــل رضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان ،ف ــي
ّ
ت ـص ــري ـح ــات ص ـح ــاف ـي ــة ل ــه أمـ ـ ــس ،أن

االت ـه ــام ــات بــدعــم تـنـظـيـمــات مسلحة
داخ ـ ـ ــل س ـ ــوري ـ ــا« ،ال أس ـ ـ ــاس لـ ـه ــا مــن
ّ
الـصـحــة» .وأض ــاف أن حـمــاس «تـنــأى
ب ـن ـف ـس ـه ــا عـ ـ ــن ال ـ ـتـ ــدخـ ــل فـ ـ ــي ال ـ ـشـ ــأن
الــداخـلــي ألي دول ــة عــربـيــة» ،نافيًا أي
عالقة للحركة مع تنظيم «أكناف بيت
املـقــدس» فــي مخيم الـيــرمــوك لالجئني
ّ
الفلسطينيني .ولفت إلــى أن «الحركة
حــري ـصــة ع ـلــى أم ــن واس ـت ـق ــرار ال ــدول
العربية ،فوحدة الــدول العربية تعني
قوة املنطقة ،وهو ما تحتاجه الحركة،
والشعب الفلسطيني».
(سانا)
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الحدث

عدوان آل سعود
قائد «أنصار الله» يعلن قرب نفاد «الصبر االستراتيجي»
بدا أمس كأن السيد عبد الملك
الحوثي يمهد لمرحلة جديدة في
مواجهة العدوان بتلويحه بنفاد «الصبر
االستراتيجي» ،في ظل معلومات عن
رسائل سعودية مكثفة عبر مسقط،
سلمت في خاللها باستحالة نزع سالح «أنصار
الله» وعودة عبد ربه منصور هادي
ت ــوع ــد ق ــائ ــد «أنـ ـ ـص ـ ــار ال ـ ـلـ ــه» ال ـس ـيــد
عـبــد املـلــك الـحــوثــي الـنـظــام الـسـعــودي
ب ــال ــرد ع ـلــى ال ـ ـعـ ــدوان ب ـكــل ال ــوس ــائ ــل.
ودعـ ــا ال ـش ـعــب الـيـمـنــي ال ــى الـصـمــود
واالسـ ـتـ ـع ــداد الس ـت ـح ـق ــاق ــات املــرح ـلــة
املقبلة ،حاسمًا الجدل حول املوقف من
الـطــروحــات السياسية بإعالنه رفض
تــدخــل الــريــاض فــي مـعــالـجــة أي شــأن
يـمـنــي داخ ـل ــي .وت ـع ـمــد ال ـحــوثــي عــدم
التوسع كثيرًا في الخيارات املطروحة
أم ــام الـيـمـنـيــن ،تــاركــا ال ـبــاب مفتوحًا
أم ـ ــام مـ ـب ــادرات ال ـح ــل ال ـس ـيــاســي ،مع
تركيزه على وصف قسم من خصومه
بعمالء العدوان.
وقـ ــالـ ــت م ـ ـصـ ــادر ي ـم ـن ـي ــة مـ ـق ــرب ــة مــن
«أن ـص ــار ال ـلــه» وأخـ ــرى عــربـيــة معنية
بــاألزمــة الـيـمـنـيــة ،إن خـطــاب الحوثي
ه ـ ــدف ال ـ ــى ت ــوج ـي ــه رسـ ــائـ ــل داخ ـل ـي ــة

مسقط محور الوساطات
والرياض تخفف شروطها
ومبادرة قريبة
مشكلة النظام السعودي
مع حلفائه أنه يدعم «القاعدة»
في جنوب اليمن
وخارجية؛ أهمها:
ً
ـ أوال ،إبالغ من يهمه األمر بأن املوقف
مــن الـحــل لــم يـتــأثــر أب ـدًا بـكــل مــا جــرى
حتى اآلن من هجمات عسكرية قام بها
النظام السعودي وحلفاؤه.
ـ ـ ـ ثــان ـيــا ،إع ــان ــه أن الـ ـع ــدوان تتحمل
م ـ ـسـ ــؤول ـ ـي ـ ـتـ ــه الـ ـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ـ ــات امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة
األم ـيــرك ـيــة ،وأن ـهــا هــي ال ـتــي أذن ــت به
ودعمته باملعلومات والدعم العسكري،
وأن النظام السعودي مجرد تابع ،ما
يـحـمــل واش ـن ـطــن م ـســؤول ـيــة الـضـغــط
لوقف العدوان.
ـ ـ ثــالـثــا ،إعــانــه اسـتـمــرار عـمــل الـقــوات
امل ـس ـل ـحــة م ــن ج ـيــش ولـ ـج ــان شـعـبـيــة
فــي االن ـت ـشــار ملــواجـهــة م ـشــروع تمدد
«القاعدة» وملنع «عمالء الـعــدوان» من
تحقيق أي موطئ قدم لهم على أرض
اليمن.
ـ ـ رابـ ـع ــا ،دع ــوت ــه ال ـش ـعــب الـيـمـنــي الــى
ال ـص ـمــود ،وإع ــان ــه ع ــدم ات ـكــال اليمن
على أي دعــم ملواجهة ال ـعــدوان ،وتــرك
الباب مفتوحًا أمام خيارات الرد .وفي
هذا السياق ،قال مطلعون إن الحوثي
أعلن أننا أمــام مرحلة جــديــدة ،فــي ما
بــدا أنــه تمهيد إلع ــان انـتـهــاء مرحلة
«ال ـص ـب ــر االس ـت ــرات ـي ـج ــي» ك ـمــا سـمــاه
األم ــن الـعــام لـحــزب الـلــه السيد حسن
نصر الله.
ـ خامسًا ،إشادته بإيران وشكر لـ»حزب
الله» في رسالة عدم التبرؤ من حلفائه
اإلقليميني ،والتشديد في املقابل على
عدم سعي اليمنيني الى أي دور خارج
بالدهم.
ّ
وبحسب امل ـصــادر ،فــإن الحوثي وقــت
خطابه مع اقتراب الـعــدوان من لحظة

نفاد بنك األهــداف لسالح الجو ،وهو
ً
أصــا ما أكــده املتحدث باسم العدوان
عــن انـتـهــاء املــرحـلــة األول ــى ،واعـتـبــاره
أن ــه تحقق ه ــدف حـمــايــة دول الـجــوار
من أي خطر صاروخي مصدره اليمن،
وإشـ ــارتـ ــه الـ ــى ال ـج ـه ــد ع ـل ــى ال ـجــانــب
الحدودي.
وقــالــت امل ـصــادر إن الــوقــت بــدأ يقترب
مــن لـحـظــات حــاسـمــة بـشــأن امل ـبــادرات
السياسية ،وسط معلومات مصدرها
عواصم عربية وإقليمية ودولية عدة،
ً
ت ـف ـيــد ب ـ ــأن ال ـج ـم ـيــع ب ـ ــات ي ــدع ــم ح ــا
سياسيًا سريعًا ،خشية تفاقم األمــور
ال ــى م ــا يـفـقــد الـجـمـيــع سـيـطــرتــه على
املوقف.
واسـ ـتـ ـن ــادًا ال ـ ــى م ـع ـط ـي ــات م ـصــدرهــا
الـ ــريـ ــاض ،ت ـب ـ ّـن أن ال ـن ـق ــاش ــات داخ ــل
العائلة الحاكمة ،ومع بعض العواصم
ال ـخ ـل ـي ـج ـي ــة ،أظ ـ ـهـ ــرت ارت ـ ـفـ ــاع ص ــوت
الـفــريــق الــداعــي ال ــى تلقف أي مـبــادرة
«مـعـقــولــة» ،ويـجــري الـحــديــث هنا عن
تــوافــق ضـمـنــي بــن األم ـيــر مـحـمــد بن
ن ــاي ــف واألم ـ ـيـ ــر م ـت ـعــب ب ــن ع ـب ــد ال ـلــه
حول ضــرورة الخروج سريعًا من هذا
املـ ــأزق ،وب ــن آخــريــن يتقدمهم محمد
ب ــن س ـل ـم ــان ي ـع ـت ـق ــدون أن ب ــاإلم ـك ــان
االستمرار في العملية.
وف ــي س ـيــاق االت ـ ـصـ ــاالت ،ن ـفــى مـصــدر
قــريــب م ــن «أنـ ـص ــار ال ـل ــه» ل ــ»األخ ـب ــار»
حصول أي اتصال مباشر بني الجماعة
وال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة .وأك ـ ـ ـ ــد فــي
املقابل ،تلقي سلطنة عمان الكثير من
االتصاالت السعودية التي تــدور حول
مبادرة تؤمن وقف الحرب وفتح الباب
أمـ ــام ال ـح ــوار ال ـس ـيــاســي .لـكــن املـصــدر
شدد على أن الحل السياسي لن يكون
وفـ ــق أجـ ـن ــدة الـ ــريـ ــاض ،وأن األخ ـي ــرة
أدرك ـ ـ ــت هـ ــذه ال ـن ـق ـطــة ،وت ــراج ـع ــت عن
بعض شروطها وخصوصًا ما يتعلق
ب ـن ــزع سـ ــاح ال ـحــوث ـيــن وع ـ ــودة عبد
رب ــه ه ــادي ،ورك ــزت عـلــى كيفية إع ــادة
الـسـلـطــة الــرسـمـيــة ال ــى الـجـيــش وحــده
وع ـلــى اع ـت ـبــار رئ ـيــس الـحـكــومــة خالد
بـحــاح الشخصية الـتــوافـقـيــة طــاملــا لم
يطلق الحوثيون موقفًا حاسمًا ضده.
وبـحـســب امل ـص ــدر ،ف ــإن ع ــدة م ـبــادرات
ق ـيــد اإلع ـ ـ ــداد ،بـيـنـهــا واح ـ ــدة تـقــودهــا
ش ـخ ـص ـيــات عــرب ـيــة رف ـي ـعــة امل ـس ـتــوى
وتربطها عالقات قوية بعدد من قادة
ال ــدول ،وأن مسقط استقبلت موفدين
من مصر والجزائر وإيران لهذه الغاية،
ونقلت عن مصادر عمانية أن الواليات

نقاشات العائلة الحاكمة والعواصم الخليجية أظهرت ضرورة تلقف أي مبادرة «معقولة» (أ ف ب)

املتحدة في أجــواء كل االتـصــاالت وأن
ال ـب ـي ــت األبـ ـي ــض ي ـش ـجــع ع ـل ــى إن ـت ــاج
مبادرة سريعة.
وق ـ ـ ـ ـ ــال املـ ـ ـ ـص ـ ـ ــدر إن امل ـ ـش ـ ـك ـ ـلـ ــة الـ ـت ــي
تــواجــه الـنـظــام الـسـعــودي مــع حلفائه
اإلقليميني أو الــدولـيــن بــاتــت تتمثل
في كــون الــريــاض لم تبادر الــى موقف
ع ـم ــان ــي ضـ ــد نـ ـف ــوذ «ال ـ ـقـ ــاعـ ــدة» فــي
جنوب اليمن ،بل هي توفر له الغطاء
ال ـجــوي خ ــال مــواجـهــاتــه مــع الجيش
والـلـجــان الشعبية ،وأن عــواصــم عــدة؛
أبـ ــرزهـ ــا الـ ـق ــاه ــرة وإسـ ـ ـ ــام آب ـ ــاد كـمــا

واشـنـطــن ،تنظر الــى خطر «الـقــاعــدة»
بخشية أكبر من كل الحديث عن خطر
إيران أو الحوثيني.

الحوثي
وكـ ـ ــان زعـ ـي ــم «أن ـ ـصـ ــار الـ ـل ــه» ق ــد أط ـ ّـل
أمس على شاشات التلفزة ،فأكد «حق
الشعب اليمني فــي مــواجـهــة الـعــدوان
ومقاومته بكل الوسائل بحسب ظروف
املـعــركــة» ،وقــال إن الـعــدوان السعودي
يـجــري ب ــإدارة أمـيــركـيــة مـبــاشــرة ،وإن
األمـيــركـيــن ي ـحــددون أه ــداف القصف

« 10كتائب» جديدة مع هادي؟
تحدثت مـصــادر عسكرية عــن أن قائد
املـنـطـقــة الـعـسـكــريــة األول ـ ــى ال ــواق ــع في
مــدي ـنــة س ـي ـئــون ف ــي ح ـض ــرم ــوت ،عبد
الرحمن الحليلي ،أعلن تأييده لـ«شرعية
الرئيس ه ــادي» .وبـهــذا اإلع ــان ينضم
آالف ال ـج ـن ــود الـيـمـنـيــن ع ـلــى ال ـح ــدود
الـشـمــالـيــة الـشــرقـيــة مــع الـسـعــوديــة إلــى

م ـ ــواالة ه ـ ــادي ،وي ــرت ـف ــع ع ــدد الـكـتــائــب
املوالية له إلى عشر.
ويــواصــل الـجـيــش و«ال ـل ـجــان الشعبية»
ت ـط ـه ـي ــر عـ ـ ـ ــدن ،حـ ـي ــث أكـ ـ ـ ــدت ق ـ ـيـ ــادات
عـسـكــريــة أن الـجـيــش و»ال ـل ـجــان» بــاتــوا
على وشــك تطهير التواهي واملنصورة
في املحافظة الجنوبية .وتصدى الجيش

و»اللجان» ،أمس ،لعناصر من «القاعدة»
حــاولــوا الــزحــف مــن مــديــريــة ع ــزان إلــى
مــديــريــة عـتــق ف ــي مـحــافـظــة ش ـب ــوة ،ما
أسفر عن عــدد من القتلى في صفوف
«القاعدة» وفرار وجرح باقي العناصر.
كذلك ،يستمر الجيش واللجان بالتقدم
فــي محافظة م ــأرب رغــم الغطاء الجوي
الـ ــذي يـحـظــى ب ــه «الـ ـق ــاع ــدة» وال ــوح ــدات
املوالية لهادي .وتمكن الجيش و»اللجان»
من السيطرة على منطقة املشجح التي
تصل بني معسكري نخال والسحيل أهم
معاقل «القاعدة» في مأرب.
وتــواصــل القصف السعودي يــوم أمــس،
مـسـتـهــدفــا مـعـظــم امل ـحــاف ـظــات اليمنية.
وشهدت محافظة صعدة (شمال) قصفًا
مركزًا ،كذلك أسقطت الطائرات منشورات
تدعو املواطنني إلى «تأييد شرعية هادي»
وع ــدم االسـتـمــاع إل ــى ش ـعــارات «أنـصــار
ً
الله» ،مبشرة بانتصار السعودية.

للسعوديني عبر غرف عمليات ،مشيرًا
إلــى «أن النظام الـسـعــودي هــو جندي
لدى األميركيني وخادم لهم» .وتساءل
«كـيــف ل ـعــدوان أمـيــركــي إســرائـيـلــي أن
يحمي األمن القومي العربي؟».

«مجتهد»
وك ـ ـ ـ ــان املـ ـ ـغ ـ ـ ّـرد الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ال ـش ـه ـي ــر
«مـ ـجـ ـتـ ـه ــد» ،ق ـ ــد ت ـ ـحـ ــدث عـ ـب ــر م ــوق ــع
«ت ــويـ ـت ــر» عـ ــن ات ـ ـصـ ــاالت سـ ـ ّ
ـريـ ــة بــن
الـسـعــوديــة و»أن ـصــار ال ـلــه» ،للوصول
إلــى حــل سياسي فــي اليمن ،بوساطة
ُع ـم ــان ـي ــة ،ع ـل ــى أن ُي ـب ـق ــي ه ـ ــذا ال ـحــل
ل ـل ـحــوث ـيــن م ـكــاس ـب ـهــم «م ـ ــن دون أن
ي ـظ ـهــروا بـمـظـهــر امل ـن ـت ـصــر» ،متحدثًا
عــن مـجـلــس رئــاســي بــرئــاســة شخص
مـ ـقـ ـب ــول مـ ــن الـ ـح ــوثـ ـي ــن وب ـم ـش ــارك ــة
حــوث ـيــة ،ع ـلــى أن «ت ـب ـقــى قــوات ـهــم في
األماكن التي تمددوا إليها ومشاركتهم
فـ ــي إدارتـ ـ ـه ـ ــا» .وأضـ ـ ـ ــاف إن تــرش ـيــح
بـ ـح ــاح ل ــرئ ــاس ــة امل ـج ـل ــس ال ــرئ ــاس ــي،
جــاء كـبــادرة حسن نية مــن السعودية
لتسهيل التفاهم ألن بحاح مقبول من
الحوثيني ،متابعًا أن السعودية وافقت
على بـقــاء الــوجــود العسكري ألنصار
ً
ال ـل ــه ك ــام ــا ف ــي م ـح ــاف ـظ ــات ال ـش ـم ــال،
كما وافقت على بقائهم العسكري في
الجنوب« ،لكن خارج املدن».
كـ ــذلـ ــك ،قـ ـ ــال «مـ ـجـ ـتـ ـه ــد» ،إنـ ـ ــه ي ـج ــري
ح ــال ـي ــا ت ــرت ـي ــب األم ـ ـ ــور م ــع ال ــوالي ــات
املتحدة لتوجيه مجلس األمن باتخاذ
قـ ــرار بــدعــم ال ـحــل الـسـلـمــي ف ــي الـيـمــن
ب ــال ـخ ـط ــوط ن ـف ـس ـهــا امل ـ ــذك ـ ــورة أعـ ــاه
إلع ـطــائــه شــرعـيــة دول ـي ــة ،وأضـ ــاف إن
هذا التفاهم ،لو ّ
تم ،سيقي السعودية
من هجوم بري حوثي قد ال تستطيع
ال ـ ـقـ ــوات ال ـس ـع ــودي ــة الـ ـب ــري ــة إي ـق ــاف ــه،
وخصوصًا بعد رفــض الباكستانيني
املساعدة ،مشيرًا إلى أن املطلعني على
الـتـفــاصـيــل ي ـقــولــون إن ال ـخ ــاف على
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النار تهــدد الجزيرة العربية
ّ
الحوثي يلوح بـ«كل الخيارات»

ب ـقــاء ال ـحــوث ـيــن داخـ ــل م ــدن الـجـنــوب
سيكون سببًا في فشل التفاهم ،وربما
تسير األمور باتجاه التصعيد البري.

المفاوضات والعدوان
وبـ ـ ـيـ ـ ـنـ ـ ـم ـ ــا ت ـ ـ ــواصـ ـ ـ ـل ـ ـ ــت االتـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــاالت
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،س ـع ــت الـ ـسـ ـع ــودي ــة إل ــى
اإلي ـح ــاء بــأنـهــا مــاضـيــة ف ــي عــدوانـهــا
الذي أعلنت «بدء مرحلة جديدة» منه،
وذل ـ ــك ق ـبــل ي ــوم ــن ف ـقــط م ــن اج ـت ـمــاع
لــرؤســاء أرك ــان الـجـيــوش الـعــربـيــة في
القاهرة ،لبحث تشكيل القوة العربية
امل ـش ـتــركــة ،بــال ـتــزامــن م ــع اإلع ـ ــان عن
اجتماع ثالثي أميركي مصري أردني
ع ـل ــى خ ـل ـف ـيــة «ع ــاصـ ـف ــة الـ ـ ـح ـ ــزم» فــي
واشنطن األسبوع املقبل.
وأعلن املتحدث العسكري باسم عملية
«عاصفة ال ـحــزم» ،أحـمــد عسيري ،إنه
تــم تحقيق أه ــداف املرحلة األول ــى من
ال ـح ـم ـلــة ال ـج ــوي ــة ،ال ـت ــي اس ـت ـم ــرت 25
يــومــا ،وتــم خاللها تنفيذ  2300طلعة
جوية حتى عصر أمس .وقال عسيري
إن ال ـح ـم ـلــة «ت ـم ـك ـنــت م ــن تـحـيـيــد من
 95إل ــى  %98م ــن ال ــدف ــاع ــات الـجــويــة
ال ـتــي اس ـتــولــى عـلـيـهــا ال ـحــوث ـيــون من
الجيش اليمني» .وأوضــح أن املرحلة
امل ـق ـب ـل ــة مـ ــن ال ـح ـم ـل ــة الـ ـج ــوي ــة ل ـه ــا 3
أهــداف ،وهي «منع تحرك امليليشيات
ال ـع ـم ـل ـيــات ـيــة ع ـل ــى األرض ،وح ـمــايــة
املدنيني وهو هدف متالزم مع الهدف
األول ،واس ـ ـت ـ ـم ـ ــرار دعـ ـ ــم وت ـس ـه ـي ــل
عمليات اإلجالء والعمليات اإلنسانية
واإلغـ ــاث ـ ـيـ ــة» .وكـ ـ ــان ع ـس ـي ــري ق ــد ق ــال
إن هـنــاك مـعـلــومــات مــؤكــدة تفيد بــأن
ّ
الحوثيني يجهزون «لشن عمل باتجاه
الحدود مع اململكة» ،مضيفًا إن القوات
البرية اتخذت اإلجــراءات الالزمة ،وإن
الحدود البرية للمملكة ستكون آمنة،
«ولـ ــن نـسـمــح ل ـهــذه املـيـلـيـشـيــات بــأي
تهديد».

أكد قائد حركة «أنصار الله» السيد عبد
امللك الحوثي ،في كلمة متلفزة ،أمس ،أن
«حجم الـعــدوان لــم يكسر إرادة الشعب
اليمني ولــم يوهن عــزمــه» ،مـشــددًا على
ح ــق الـيـمـنـيــن ف ــي االس ـت ـف ــادة م ــن «كــل
الخيارات املتاحة» لصد العدوان ،وعلى
أن «ال ـن ـظــام ال ـس ـعــودي ال يمتلك الحق
بــأي شـكــل مــن األش ـكــال ألن يـتــدخــل في
شــأن ـن ــا ن ـحــن ال ـي ـم ـن ـي ــن» ،م ــن دون أن
ينسى أن يشكر جميع الذين تضامنوا
م ــع ال ـي ـمــن ف ــي م ـح ـن ـتــه ،وفـ ــي مـقــدمـهــم
حزب الله.
وشــدد الحوثي على أن التبريرات التي
يسوقها البعض في محاولته لشرعنة
سائال
العدوان على اليمن كلها واهية،
ً
كيف يكون هذا العدوان لصالح الشعب
ال ـي ـم ـن ــي ع ـن ــدم ــا ت ــدم ــر كـ ــل مـ ـق ــدرات ــه؟
وأشـ ــار إل ــى أن أم ـيــركــا ه ــي ال ـتــي تــديــر
هــذا ال ـعــدوان وأطلقت العنان ألياديها
اإلجرامية ،مؤكدًا أن العدوان على اليمن
على رأسه أميركا ومن خلفه إسرائيل.
وإذ رأى أن الـنـظــام ال ـس ـعــودي بمثابة
جـ ـ ـن ـ ــدي خ ـ ـ ـ ـ ـ ــادم ل ـ ــأمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــن ،وأن
اإلسرائيلي مؤيد للعدوان على اليمن
ويعتبره مصلحة مشتركة له مع النظام
السعودي ،لفت الحوثي إلى أن األطفال
في اليمن يقتلون بيد النظام السعودي
بالقنابل والصواريخ األميركية.
وك ـش ــف ال ـحــوثــي أن أم ـيــركــا ه ــي الـتــي
حددت األهداف للنظام السعودي ليقوم
ـا أي عــروبــة ه ــذه التي
بـضــربـهــا ،ســائـ ً
ت ـك ــون ف ــي ح ـضــن أم ـي ــرك ــا وإس ــرائ ـي ــل؟
وشــدد على أن «إســرائـيــل لــن تكون هي
التي تدعم املوقف الذي يحمي الحرمني
الشريفني» ،موضحًا أن «التذرع بالدفاع
ع ــن األمـ ـ ــن ال ـق ــوم ــي ال ـع ــرب ــي ل ـل ـع ــدوان
على اليمن كالم واهــن وباطل وعــار من
الصحة».
وأضـ ــاف الـحــوثــي إن «اســرائ ـيــل تـبــارك
وت ــدع ــم وت ـف ــرح ل ـل ـع ــدوان ع ـلــى الـيـمــن،
والعروبة الحقيقية لن تكون بــأي حال
تحت وصاية إسرائيل وقيادة أميركا»،
مشيرًا إلــى أن «الحقيقة الــدامـغــة أنهم
ي ـ ــري ـ ــدون إع ـ ـ ـ ــادة ال ـي ـم ــن الـ ـ ــى ال ـح ـضــن
اإلسرائيلي األميركي».
وأك ــد الـحــوثــي أن «ال ـع ــدوان الـسـعــودي
ال شــرعـيــة لــه بـكــل املـقــايـيــس ال بموقف
م ـج ـل ــس األم ـ ـ ــن وال بـ ـم ــواق ــف أخ ـ ـ ــرى»،
مـضـيـفــا «مـ ــن ح ــق شـعـبـنــا ال ـي ـم ـنــي أن
يتصدى لـلـعــدوان وأن يــواجــه املعتدي
ب ـك ــل ال ــوس ــائ ــل وأن ي ـس ـت ـف ـيــد مـ ــن كــل
الخيارات».

إسرائيل والسعودية تقفان في
موقع واحد من اليمن ،الذي يستهدف
العدوان إعادته إلى الحضن اإلسرائيلي
األميركي .خالصة رؤية السيد عبد الملك
الحوثي للحرب على اليمن
ولفت الحوثي إلى أن «العدوان اإلجرامي
يـسـتـهــدف األط ـف ــال وال ـن ـســاء والـجـيــش
واملــؤسـســات الحكومية واملصانع وكل
مقدرات هــذا البلد» ،مشيرًا إلــى أن «من
يؤيد العدوان على اليمن هو شريك في
املوقف مع إسرائيل».
الحوثي الذي اعتبر أن «العدوان يكشف
أن ال ـن ـظــام ال ـس ـعــودي ه ــو ال ــذي يشكل
خـ ـط ــورة ع ـلــى ال ـش ـعــب ال ـي ـم ـنــي ولـيــس
العكس» ،أكد أن «حقد النظام السعودي
ب ــرز ف ــي ال ـج ـب ــروت وال ـط ـغ ـيــان والـقـتــل
الـعـشــوائــي واالس ـت ـهــداف الـشــامــل لهذا
البلد» ،مشيرًا إلى أن «النظام السعودي
ال يمتلك الـحــق بــأي شكل مــن األشـكــال
ألن يتدخل في شأننا نحن اليمنيني».
وأوضـ ــح الـحــوثــي أن «ال ـح ــوار فــي هــذا
البلد كان موجودًا قبل العدوان ،والثورة
الـشـعـبـيــة كــانــت حــريـصــة عـلــى نجاحه
والوصول الى توافق سياسي» ،منبهًا
إل ــى أن «ه ـنــاك ي ـدًا خــارجـيــة سـعــت الــى

عــدم تــوصــل الـقــوى السياسية الــى حل
لألزمة في البالد من خالل الحوار».
وأك ــد الـحــوثــي أن «تعطيل ال ـحــوار بني
الـيـمـنـيــن دوم ــا ك ــان بـسـبــب التخطيط
لـ ـلـ ـع ــدوان وإخ ـ ـضـ ــاع ال ـي ـم ــن لـلـهـيـمـنــة
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة» ،م ـش ـي ـرًا إلـ ــى «أن ال ـث ــورة
الشعبية راعت القوى السياسية األخرى
ب ـش ـكــل ك ـب ـيــر وات ـج ـه ــت ل ـل ـت ـفــاوض مع

النظام السعودي
ال يمتلك الحق ألن
يتدخل في شأننا نحن
اليمنيين

«يريدون إعادة اليمن الى الحضن اإلسرائيلي األميركي» (األناضول)

جميع املكونات السياسية».
وشـ ـ ـ ــدد الـ ـح ــوث ــي عـ ـل ــى أن «م ــواجـ ـه ــة
القاعدة كانت مسألة حتمية وضــرورة
فعلية ،ولــو تــرك املـجــال للقاعدة لسقط
الـيـمــن ك ـلــه ،و»ال ـق ــاع ــدة» اسـتــولــى على
م ـنــاطــق واس ـع ــة ولـ ــم يـشـكــل ذلـ ــك أزم ــة
لـلـسـعــوديــة ألن ـهــا تــريــد ل ــه الـسـيـطــرة»،
كاشفًا أن «مــن أت ــاح للقاعدة السيطرة
على املكال واأللوية العسكرية املوجودة
هناك هو النظام السعودي».
ورأى ال ـحــوثــي أن «ه ــدف ــا أســاس ـيــا من
أه ـ ـ ــداف ال ـ ـعـ ــدوان ه ــو ت ـم ـكــن ال ـق ــاع ــدة
للسيطرة عـلــى الـبـلــد وجـعــل اليمنيني
تـحــت رحـمـتـهــا» .وق ــال «إن ـنــا جــاهــزون
ل ـن ـم ــد أي ــديـ ـن ــا إلخ ــوتـ ـن ــا فـ ــي ال ـج ـن ــوب
للتعاون معهم في دحر القاعدة والغزو
األجنبي وأن يكون لهم الــدور األســاس
ونحن بجانبهم للمساعدة».
واعـ ـتـ ـب ــر أن «آل سـ ـع ــود ل ــدي ـه ــم ع ـقــدة
ن ـت ـي ـجــة ت ــراج ــع ن ـف ــوذه ــم ف ــي املـنـطـقــة
وف ـش ـل ـهــم» ،م ـش ـي ـرًا إل ــى أن «مشكلتهم
في اليمن ليست مع إيــران ،بل مع نزعة
بالدنا االستقاللية».
وأكـ ـ ــد أن «م ــوق ــف م ـج ـلــس األمـ ـ ــن غـيــر
مفاجئ ألنــه عبارة عن مجلس لتقاسم
الـنـفــوذ والهيمنة بــن ال ــدول الـكـبــرى»،
مـضـيـفــا إن «ش ـع ـب ـنــا ال ـي ـم ـنــي الـعـظـيــم
ل ــن يستسلم أب ـ ـدًا ،فـهــو صــامــد وثــابــت
ومعتمد على الله».
وش ــدد قــائــد حــركــة «أن ـصــار ال ـلــه» على
أن من «حق الشعب اليمني أن يتصدى
ل ـ ـل ـ ـعـ ــدوان وأن يـ ــواجـ ــه املـ ـعـ ـت ــدي بـكــل
الوسائل وأن يستفيد من كل الخيارات
املتاحة» ،معلنًا «أن أي أطراف سياسية
غ ـب ـي ــة أو ح ـم ـق ــاء ت ـع ـ ّـل ــق آم ــالـ ـه ــا عـلــى
ال ـعــدوان تـســيء إلــى نفسها بارتكابها
خ ـ ـيـ ــانـ ــة وط ـ ـن ـ ـيـ ــة ل ـ ـتـ ــأي ـ ـيـ ــدهـ ــا ل ـل ـظ ـل ــم
والباطل».
وأوصـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـحـ ــوثـ ــي الـ ـشـ ـع ــب ال ـي ـم ـنــي
بــالـصـبــر وال ـث ـب ــات وال ـت ــوك ــل ع ـلــى الـلــه
ورص الـ ـصـ ـف ــوف وتـ ـع ــزي ــز ال ـت ـك ــات ــف
الداخلي بمواجهة ال ـعــدوان ،داعـيــا الى
«تكثيف الجهود فــي الجبهة الداخلية
لـلـتـصــدي ل ـل ـغــزو ال ـخ ــارج ــي وال ـت ـحــرك
ف ــي ك ــل االتـ ـج ــاه ــات وال ـج ـه ــوزي ــة لـكــل
السيناريوات».
كــذلــك وج ــه ال ـحــوثــي «الـتـحـيــة والـثـنــاء
والتقدير لكل املواقف الحرة التي ساندت
الشعب اليمني ووقفت متضامنة معه
وأدانت العدوان ورفضته ،وفي مقدمها
موقف حزب الله».
(األخبار)

جواسيس «اإلصالح» يرشدون الطيران السعودي
صنعاء ــ إبراهيم السراجي
ي ـبــدو أن مــوقــف ح ــزب «اإلص ـ ــاح» (جماعة
اإلخ ــوان املسلمني) املؤيد للعدوان السعودي
على بالده ،كان فقط الوجه الظاهري ملا يفعله
الحزب اإلخواني في اليمن ،الــذي رغم تأخره
تسعة أيام في إصدار بيانه املؤيد للعدوان ،فإنه
بــدأ تعاونه منذ األيــام األولــى بطريقة أخــرى!
هــو مــا كشفت عنه تحريات وزارة الداخلية
و«اللجان الشعبية» بإمساكها خاليا تجسس
ّ
جندها «اإلص ــاح» وقــد كلفت بــزرع شرائح
إلكترونية تمكن الطيران من تحديد إحداثيات
املستهدفة ،ما تسببت بقصف ألحياء
املواقع ّ
سكنية ،خلف عشرات الضحايا املدنيني.
وفي املدن اليمنية ،يساهم املواطنون بصورة
كـبـيــرة فــي اإلب ــاغ عــن الـتـحــركــات املشبوهة
لعناصر «اإلص ــاح» .هــذا ليس وليد األمــس،
فمنذ سنوات االنـفــات األمني التي عاشتها
صنعاء وغيرها من املناطق منذ ثورة ،2011

شـهــدت ال ـبــاد ع ـشــرات عمليات االغـتـيــاالت
التي طاولت الشخصيات السياسية والقادة
العسكريني وتبني أنها تمت بتسهيالت أمنية،
وت ـحــدي ـدًا عـنــدمــا أم ـســك «اإلص ـ ــاح» بــزمــام
األم ــور بموجب امل ـبــادرة السياسية ،على ما
تفيد مصادر أمنية.
ووف ـ ــق مـ ـس ــؤول ف ــي وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة ،فــإن
األج ـهــزة األمـنـيــة و«ال ـل ـجــان الشعبية» نفذت
عمليات ناجحة خالل العدوان وضبطت خاليا
متورطة في زرع الشرائح اإللكترونية ،وتبني
ُ
أن بعضها ضبط وبحوزته شــرائــح مجهزة
خصيصًا لتحديد األهداف العسكرية.
يـضـيــف امل ـص ــدر إن الـعـمـلـيــات ال ـتــي أوقـعــت
ً
تـلــك الـخــايــا تـمــت فــي صـنـعــاء أوال ،وكــانــت
نتاج تحريات واسعة ومشتركة ،موضحًا أن
املواطنني أسهموا في إنجاح العمليات وقدموا
معلومات دقيقة عن تحركات تلك الخاليا.
أي ـض ــا ،ف ــإن مـشــرفــا أمـنـيــا تــابـعــا لــ«الـلـجــان
الشعبية» ،أك ــد أن العاصمة شـهــدت السبت

امل ــاض ــي ض ـبــط أك ـب ــر خـلـيــة ل ـ ــزرع ال ـشــرائــح
اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة م ـك ــون ــة مـ ــن ع ـن ــاص ــر تــاب ـعــة
لـ»اإلصالح» عددهم قرابة الخمسني شخصًا
ومعهم الشرائح املعدة للغرض نفسه .وأفــاد
املـشــرف بــأن الخلية املــذكــورة ضبطت وهي
في عمارة سكنية داخل أحد أحياء العاصمة،
مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن عناصر الخلية
اع ـتــرفــوا ف ــي الـتـحـقـيـقــات بـمـمــارســة نـشــاط
ساعد طيران العدوان السعودي على تحديد
األهداف واملنشآت التي يروج على أن «أنصار
الله» يخزنون األسلحة فيها.
وثمة شح في املعلومات عن هذه القضية ،ألن
العمليات التي تستهدف الخاليا املتعاونة مع
العدوان تحاط بنوع من ّ
السرية ،وهو ما يؤكده
امل ـســؤول نفسه ال ــذي يعمل فــي «الــداخـلـيــة»،
الفتًا إلى أن الوضع الذي تعيشه صنعاء ليس
مناسبًا للكشف عن تفاصيل تلك العمليات،
ولكن وجود تلك الخاليا في األحياء السكنية
الـتــي تمت مداهمتها جعل الـنــاس يتناقلون

أخبارها في ما بينهم.
ف ــي ال ـس ـي ــاق ،ي ــؤك ــد ش ـه ــود ع ـي ــان ف ــي حي
األصبحي في العاصمة أنهم شهدوا العملية
الكبيرة التي نفذتها األجهزة األمنية و«اللجان
الشعبية» لحظة اقـتـيــاد عناصر الخلية إلى
السيارات ،كما أكــدوا أنهم شعروا بتحركات
مريبة للعناصر غير املألوفة التي كانت ترتاد
العمارة حيث كانوا.
تعقيبًا على ذلك ،يقول عضو املكتب السياسي
في جماعة «أنصار الله» ،علي العاصمي ،إن
األج ـهــزة األمـنـيــة والـلـجــان الشعبية «نجحت
في ضبط عــدد من الخاليا التي تـ ّ
ـورطــت في
تقديم املعلومات للعدو السعودي عن طريق
زرع الشرائح اإللكترونية أو تقديم املعلومات
مـ ـب ــاش ــرة» .وي ـض ـيــف ال ـعــاص ـمــي إن نـتــائــج
التحقيقات «أثبتت تــورط الخاليا املضبوطة
وســاهـمــت فــي الـكـشــف عــن مـعـلــومــات قــادت
األج ـهــزة األمنية للوصول إلــى خــايــا أخــرى
تمارس النشاط نفسه».
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الجيش يوقف االنهيار في الرمادي...
ّ
وتدخل «الحشد» عند الضرورة
تطور ميداني مهم شهدته ساحات
المعارك في مدينة الرمادي مركز
محافظة األنبار ،أمس ،بعد أيام من
االنتكاسات المتوالية التي أدت إلى سقوط
مدن مهمة وكبيرة بيد تنظيم «داعش»
وجعلت المدينة قاب قوسين أو أدنى من
االنهيار والسقوط بالكامل بيد «داعش»،
في وقت برز فيه ملف النازحين من األنبار
بعد أكبر عملية نزوح باتجاه بغداد ،ما
دفع الحكومة إلى دق ناقوس الخطر
والتحذير من كارثة «غير مسبوقة»
بغداد ـ محمد شفيق
أعلنت الحكومة املحلية في محافظة
األنبار ،أمس ،انطالق عملية عسكرية
الس ـ ـت ـ ـعـ ــادة ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى مـنـطـقــة
الصوفية ،شرقي الرمادي ،التي تعبتر
واحـ ـ ــدة م ــن امل ـن ــاط ــق االس ـتــرات ـي ـج ـيــة
امل ـه ـم ــة الـ ـت ــي س ـي ـطــر ع ـل ـي ـهــا تـنـظـيــم
«داعش» في وقت سابق.
وق ــال محافظ األنـبــار صهيب ال ــراوي
في صفحته على موقع «فايسبوك» إن
«عملية عسكرية واسعة انطلقت اليوم
(أم ــس) لتحرير منطقة الصوفية من
داع ــش اإلرهــابــي» دون اإلدالء بمزيد
من التفاصيل حول طبيعة املعركة.
قــائــد عـسـكــري مــوجــود فــي ال ــرم ــادي،

أبـلــغ «األخ ـبــار» أن الـســاعــات املاضية
شهدت وصــول قرابة  6000مقاتل من
مختلف صنوف األجهزة األمنية إلى
الرمادي ،بما فيها قوة كبيرة متدربة
على حرب الشوارع وقتال املدن.
كذلك أعلن قائممقام مدينة الرمادي،
دل ـ ـ ـ ــف الـ ـكـ ـبـ ـيـ ـس ــي ف ـ ـ ــي حـ ـ ــديـ ـ ــث إلـ ــى
«األخ ـب ــار» وص ــول قـطـعــات مــن قــوات
«الحشد الشعبي» إلى قاعدة الحبانية
(إح ـ ـ ـ ـ ــدى أه ـ ـ ــم الـ ـ ـق ـ ــواع ـ ــد ال ـع ـس ـك ــري ــة
ف ــي األنـ ـب ــار ب ـعــد ق ــاع ــدة ع ــن األس ــد)
للمشاركة بعمليات التحرير .فيما ال
تــزال األنباء متضاربة بشأن حصول
موافقة رئيس الحكومة والقائد العام
للقوات املسلحة حيدر العبادي حول
مشاركة «الحشد» فــي مـعــارك تحرير
«األنبار».
مصدر في مكتب رئيس الحكومة أكد
لـ«األخبار» أن الجيش العراقي وبقية
ال ـق ــوات األم ـن ـيــة أحـ ــرزا أم ــس «تـقــدمــا
ج ـي ـدًا» فــي ال ــرم ــادي ،وبــالـتــالــي فإنه
«إذا استدعى األمــر مشاركة (الحشد
الشعبي) في املعارك فسيشارك .وهو
ً
أصــا مــوجــود فــي قــاعــدة الحبانية»،
رافـضــا تأكيد أو نفي مــوافـقــة رئيس
الـ ـحـ ـك ــوم ــة عـ ـل ــى مـ ـش ــارك ــة «ال ـح ـش ــد
الشعبي» أو حصول تريث باملوافقة،
لكنه اكتفى بالقول «الوضع حساس
ف ــي األن ـب ــار وه ــو ان ـق ـســام ب ــن أهلها
بشأن دخول أو مشاركة الحشد».
في املقابل ،أكد مصدر بارز في هيئة
«الحشد الشعبي» ومقرب من رئيسها

لـ«األخبار» أن موافقة مبدئية حصلت
من قبل العبادي بمشاركة «الحشد»
م ــوضـ ـح ــا أن «ه ـ ـنـ ــاك ت ـف ــاص ـي ــل فــي
اآلليات وكيفية التنسيق واملشاركة».
ال ـخ ـب ـيــر األمـ ـن ــي وامل ـخ ـت ــص ب ـشــؤون
الجماعات املسلحة ،هشام الهاشمي
أك ــد أن امل ـع ــرك ــة ال ـت ــي ان ـط ـل ـقــت أمــس
ّ
«صد وسد ثغر» ولم يتم
كانت معركة
تأشير وجود هجوم للقوات املشتركة
هـ ـن ــاك ،بــاس ـت ـث ـنــاء ض ــرب ــات ّ
وج ـه ـهــا
طيران التحالف لبعض األهداف.
وي ـض ـيــف ال ـهــاش ـمــي ف ــي ح ــدي ــث إلــى
«األخبار» إن «ما نستطيع قوله بشأن
ال ــوض ــع ف ــي األن ـ ـبـ ــار ه ــو أن ال ـق ــوات
امل ـش ـت ــرك ــة (جـ ـي ــش وشـ ــرطـ ــة وأبـ ـن ــاء
العشائر) استطاعوا إيقاف االنهيار
الذي حصل قبل أيام وعرقلته» .ورأى
أن «القوات املقاتلة بأعدادها الكبيرة
إذا ك ــان ــت ج ـ ـ ــادة ول ــديـ ـه ــا ال ـعــزي ـمــة
وت ـ ــواف ـ ــر زخ ـ ــم نـ ـ ـ ــاري ،ف ـ ــإن أس ـب ــوع ــا
واحدًا كاف الستعادة ما سيطر عليه

ارتفع عدد النازحين
داخل العراق إلى 2،5
مليون شخص

وصلت أعداد
النازحين إلى
بغداد في
اليومين
الماضيين إلى
 123ألف نازح
(أ ف ب)

(داع ـ ــش) ف ــي الـ ــرمـ ــادي» .ف ــي غـضــون
ذلك ،وبعد ساعات من انطالق املعركة
الـعـسـكــريــة السـتـعــادة بـعــض مناطق
ال ـ ــرم ـ ــادي ،وصـ ـ ــل أب ـ ـ ــرز ث ــاث ــة قـ ــادة
«سنة» وهم نائب رئيس الجمهورية
أسامة النجيفي ونائب رئيس الوزراء
صالح املطلك ورئيس البرملان سليم
الـ ـجـ ـب ــوري إلـ ــى ال ـع ــاص ـم ــة األردنـ ـي ــة
عمان في زيارة الفتة ومفاجئة وغير
معلنة يلتقون خاللها امللك عبد الله
الثاني.
قيادي في «اتحاد القوى السنية» قال
لــ«األخـبــار» إن «زي ــارة الـقــادة الثالثة
ل ـع ـم ــان ت ــأت ــي ل ـل ـق ــاء ش ـي ــوخ عـشــائــر
األنبار املؤثرين والذين لديهم مشكلة
مـ ــع الـ ـنـ ـظ ــام ال ـس ـي ــاس ــي فـ ــي الـ ـع ــراق
إلق ـن ــاع ـه ــم بـ ـ ـض ـ ــرورة ال ـ ــوق ـ ــوف ضــد
(داع ـ ــش) وال ـت ـفــاهــم بـعــد ذل ــك ف ــي كل
ش ــيء فــي يمكن تسميته مـفــاوضــات
اللحظة األخيرة».
وسـ ـ ــط تـ ـل ــك ال ـ ـت ـ ـطـ ــورات ال ـس ـيــاس ـيــة
واألمنية ،استمر تدفق آالف العوائل
ال ـن ــازح ــة م ــن األنـ ـب ــار إل ــى الـعــاصـمــة
بغداد مسجلة رقمًا قياسيًا بوصول
أع ــداد الـنــازحــن إل ــى  123أل ــف ن ــازح،
ب ـح ـســب م ـص ــدر ف ــي قـ ـي ــادة عـمـلـيــات
بغداد التابعة لــوزارة الدفاع ،في ظل
ت ـحــذيــرات مــن وق ــوع كــارثــة إنسانية
وحــدوث خروقات أمنية بعد القبض
على خمسة أشخاص متنكرين ّ
بزي
امـ ـ ــرأة ،ق ــال ــت األجـ ـه ــزة األم ـن ـيــة إنـهــم
ينتمون ال ــى «داعـ ــش» وان ــدس ــوا بني
النازحني .العضو في حكومة بغداد
امل ـح ـل ـي ــة ،غ ــال ــب الـ ــزام ـ ـلـ ــي ،ح ـ ــذر مــن
وقــوع كارثة غير مسبوقة في تاريخ
ال ـعــاص ـمــة بـ ـغ ــداد م ــا ل ــم ي ـكــن تــدخــل
حكومي ودولي كبير.
وقال الزاملي في حديث إلى «األخبار»:
«لم نتحسب لهذه الكارثة التي حدثت
ف ـجــأة .لـيــس لــديـنــا أم ــوال وال أمــاكــن.
ف ـقــط امل ـســاجــد والـحـسـيـنـيــات قــررنــا
ايواء النازحني فيها».
وفـ ــي ال ـس ـي ــاق ،أع ـل ــن رئ ـي ــس الـلـجـنــة
العليا إلغــاثــة النازحني نائب رئيس
الحكومة ،صالح املطلك ارتـفــاع عدد
الـ ـن ــازح ــن فـ ــي الـ ـ ـع ـ ــراق ب ـع ــد مــوجــة
النزوح من محافظة األنبار أخيرًا إلى
أكثر من  2،5مليون نازح.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــار امل ـ ـط ـ ـلـ ــك إلـ ـ ـ ــى أن «م ـش ـك ـل ــة
ال ـن ــازح ــن ت ـف ــوق إم ـك ــان ــات الـ ـع ــراق»،
م ـط ــال ـب ــا «امل ـج ـت ـم ــع الـ ــدولـ ــي واألم ـ ــم
امل ـت ـح ــدة  ...ب ـت ـقــديــم ال ــدع ــم ل ـل ـعــراق
وبعمل كل ما من شأنه أن يخفف من
معاناتهم وحفظ كرامتهم».

الجثة ّللدوري
وتتسلمها
الحكومة اليوم
ب ـخ ــاف ال ــرواي ــة الــرسـمـيــة،
لــم يـكــن ال ـعــراق ـيــون بحاجة
إلـ ــى ث ــاث ــة أس ــاب ـي ــع لـلـتــأكــد
مــن أن الــذي قتل فــي عملية
«ح ـ ـمـ ــريـ ــن» كـ ـم ــا اص ـط ـل ــح
عليها هو عزت الدوري أو ال.
فـقــد أعـلـنــت كـتــائــب «ح ــزب
الله» في العراق التي تحتفظ
بـجـثــة الـ ـ ــدوري ،بـحـســب ما
أع ـل ــن امل ـت ـح ــدث الـعـسـكــري
ب ــاس ـم ـه ــا ،أن ال ـج ـث ــة ال ـتــي
أثـ ــارت ال ـجــدل مـنــذ اإلع ــان
ع ـ ـ ــن قـ ـ ـت ـ ــل الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري ي ـ ــوم
الجمعة املاضي هي بالفعل
لعزت إبراهيم ال ــدوري ،وأن
ال ـع ـش ــائ ــر ه ــي ال ـت ــي قـتـلـتــه
بــال ـقــرب م ــن مـسـقــط رأس ــه
في صالح الدين.
وق ــال ــت ال ـك ـتــائــب ،ف ــي بـيــان
نـ ـش ــر عـ ـل ــى م ــوقـ ـعـ ـه ــا ،إن ــه
«ب ـع ــد إج ـ ـ ــراء ال ـف ـحــوصــات
األولية وشهادات ومعاينات
امل ـق ــرب ــن م ــن املـ ـج ــرم عــزت
ابـ ــراه ـ ـيـ ــم ُخ ـل ـي ــل ال ـ ـ ـ ــدوري،
ت ــأك ــد أنـ ــه ق ـت ــل ع ـل ــى أي ــدي
أبناء العشائر املدعومة من
ق ـب ــل املـ ـق ــاوم ــة اإلس ــام ـي ــة
والحشد الشعبي في محور
حمرين».
وأكد البيان أن «كتائب حزب
ال ـلــه سـتـسـلــم جـثــة الـ ــدوري
إل ــى الـحـكــومــة الـعــراقـيــة غـدًا
(ال ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــوم)» .وأش ـ ـ ـ ـ ــارت إل ــى
أن ـ ـهـ ــا س ـت ـن ـش ــر ف ـ ــي وق ــت
الح ـ ـ ــق تـ ـف ــاصـ ـي ــل ج ــدي ــدة
ومـهـمــة عــن عملية تصفية
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري ب ـ ـعـ ــدمـ ــا «كـ ــانـ ــت
اسـتـخـبــارات الكتائب تــزود
بعض العشائر باملعلومات
لتسهيل القبض على املجرم
الدوري أو قتله».

تقرير

خامنئي :أميركا مصدر التهديد ال إيران
ي ـت ـســع ه ــام ــش املـ ـ ـن ـ ــاورة األم ـي ــرك ـي ــة
باتجاه إيران ،يومًا بعد يوم ،انطالقًا
م ــن املـ ـل ــف ال ـ ـنـ ــووي وربـ ـط ــا بـصـفـقــة
الصواريخ الروسية «اس  »300التي
استغلها ،أخيرًا ،قائد أركان الجيوش

أعلن الجنرال سالمي أن
طهران لن تجيز أبدًا تفتيش
مواقعها العسكرية
األمـ ـي ــركـ ـي ــة مـ ــارتـ ــن دم ـب ـس ــي لـيـعـيــد
ال ـت ـل ــوي ــح ب ــال ـخ ـي ــار ال ـع ـس ـك ــري ضــد
ط ـه ــران ،األم ــر ال ــذي اس ـتــدعــى ردودًا
إيرانية ،جاء أبرزها على لسان املرشد
األعـ ـل ــى ل ـل ـج ـم ـهــوريــة آي ـ ــة الـ ـل ــه عـلــي
خامنئي الــذي أكــد ،أمــس ،أن الجيش

اإليراني سيرفع «جهوزيته» ،مشددًا
على أن «أميركا ،ال إيــران ،هي مصدر
التهديد».
وفــي خـطــاب لــدى استقباله ق ــادة من
الجيش ،قال خامنئي إن «كل القوات،
الجيش والـحــرس ال ـثــوري ،عليها أن
ترفع جهوزيتها العسكرية والدفاعية
يومًا بعد يوم» ،مؤكدًا أنها «تعليمات
رسمية».
وأضـ ــاف «ب ـعــد صـمــت م ـعــن ،تـحــدث
أحـ ـ ـ ــد مـ ـس ــؤولـ ـيـ ـه ــم عـ ـ ــن ال ـ ـخ ـ ـيـ ــارات
املـطــروحــة .مــن جـهــة ،إنـهــم يمارسون
الـخــداع ومــن جهة أخــرى يطلبون أن
توقف الجمهورية اإلسالمية تقدمها
الــدفــاعــي .لــن نقبل أب ـدًا هــذه الكلمات
الحمقاء» .كما ندد املرشد األعلى بمن
«يهددون (إيران) عسكريًا بوقاحة».
وف ــي مـ ــوازاة تـشــديــده عـلــى أن ــه «رغــم

تعزيز قدراتها الدفاعية والعسكرية،
فـ ـ ـ ــإن ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوريـ ــة اإلس ـ ــام ـ ـي ـ ــة لــن
تشكل أب ـدًا أي تهديد لبلدان املنطقة
وجـيــرانـهــا» ،إال أن ــه اس ـتــدرك بالقول
«ولكن في حال (شن) عدوان فسندافع
عن أنفسنا بقوة».
كما ّ
أصر خامنئي على وجوب تعزيز
قدرات إيران «على الصعيد البالستي
والـ ـط ــائ ــرات م ــن دون طـ ـي ــار» ،م ـكــررًا
تشديده على أن بالده «ال تسعى الى
امتالك قنبلة نووية».
أمـ ــا ف ــي م ــا يـتـعـلــق بــامل ـلــف ال ـن ــووي،
فقد رأى أن الواليات املتحدة اختلقت
«أسـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــورة» األسـ ـ ـلـ ـ ـح ـ ــة الـ ـ ـن ـ ــووي ـ ــة،
لـتـصــويــر ط ـه ــران كـمـصــدر للتهديد.
وف ـ ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ــذا اإلط ـ ـ ـ ـ ـ ــار ق ـ ـ ـ ــال «ك ـ ـ ـ ـ ــا .إن
م ـصــدر الـتـهــديــد ه ــو أم ـيــركــا نفسها
ب ـتــدخــات ـهــا غ ـي ــر امل ـح ـك ــوم ــة بـقـيــود

واملسببة النعدام االستقرار».
ف ـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ذاتـ ـ ـ ـ ــه ،ش ـ ــدد ال ــرئ ـي ــس
اإليراني حسن روحاني ،السبت ،على
أن القوات املسلحة اإليرانية ال تشكل
تهديدًا ألحد في املنطقة.
وفي خطاب بثه التلفزيون الحكومي
مباشرة ،ملناسبة الـعــرض العسكري
ال ـ ـس ـ ـنـ ــوي ل ـل ـج ـي ــش اإليـ ـ ـ ــرانـ ـ ـ ــي ،ق ــال
روحــانــي إن «ال ـقــوات املسلحة تجلب
ال ـهــدوء إلــى األم ــة والـشـعــوب األخــرى
ف ــي امل ـن ـط ـق ــة» .وأض ـ ــاف إن «ق ــوات ـن ــا
ال ـب ـحــريــة ت ــرف ــع راي ـت ـن ــا م ــن الـخـلـيــج
الـفــارســي إلــى خليج ع ــدن ،ومــن بحر
عـمــان إلــى البحر املـتــوســط ،لكن هذا
الوجود يهدف إلى ضمان أمن الدول
ّ
املطلة عليها والنقل البحري».
وتــابــع روحــانــي إنــه «يجب أال يشعر
أحد بالقلق من وجود القوات البحرية

اإليرانية» ،مؤكدًا أن «مناورات الجيش
والـ ـ ـح ـ ــرس الـ ـ ـث ـ ــوري ت ـج ـل ــب الـ ـه ــدوء
ل ـش ـعــوب امل ـن ـط ـقــة ،واسـتــراتـيـجـيـتـنــا
كــانــت بــاس ـت ـمــرار اسـتــراتـيـجـيــة ردع
لجلب السالم واألمن إلى املنطقة».
من جهة أخرى ،أعلن مسؤول عسكري
إيراني كبير أن طهران لن تجيز أبدًا
تفتيش مواقعها العسكرية ،في إطار
اتـفــاق مقبل حــول البرنامج الـنــووي.
وق ـ ــال املـ ـس ــؤول ال ـث ــان ــي ف ــي ال ـحــرس
الثوري الجنرال حسني سالمي ،وفق
مــا نقل عنه املــوقــع الــرسـمــي «صباح
نيوز»« ،لن نسمح لألجانب بتفتيش
م ــواق ـع ـن ــا ال ـع ـس ـك ــري ــة ،كـ ــل أسـ ــرارنـ ــا
مــوجــودة فيها .ليس ذلــك فقط ،حتى
ً
الـحــديــث عــن ه ــذا األم ــر يـشـكــل إذالال
وطنيًا».
(األخبار ،رويترز ،أ ف ب)
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تقرير

سعى
الديموقراطيون
على رأسهم
أوباما إلى طمأنة
ّ
المتخوفين من
دور الكونغرس
المستجد
(أ ف ب)

الكونغرس وتفاهم لوزان :الفائز أوباما؟
لم يكتمل المشهد الذي يؤديه باراك أوباما والكونغرس ،هذه المرة تمحور حول الجزء األهم في المواجهة األبرز ــ االتفاق
النووي المحتمل ــ وإن سعى أوباما إلى تلقفها باإلذعان إلى مطالب المؤسسة التشريعية ،إال أنها ليست سوى تمرين وتقديم
لما قد يكون «تصادمًا شرسًا» ،بعد التوصل إلى االتفاق النووي في  30حزيران
إعداد نادين شلق
دخ ـ ـ ــل الـ ـك ــونـ ـغ ــرس األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي ،ق ـبــل
أي ــام ،على مجريات األح ــداث النووية
«الـ ـس ــاخـ ـن ــة» م ـض ـي ـفــا ن ـق ـط ــة مـبـهـمــة
أخ ـ ـ ـ ــرى ،قـ ــد ت ـش ـح ــذ الـ ـغـ ـم ــوض الـ ــذي
يـحـيــط بكيفية الـتـعــاطــي ال ــدول ــي مع
مطلب إي ــران بــرفــع ف ــوري للعقوبات.
ه ـ ـ ــذا املـ ـطـ ـل ــب ال ـ ـ ـ ــذي م ـ ــا زال ي ـع ـكــس
ج ــو ال ـخ ــاف ب ــن ط ـه ــران ومـجـمــوعــة
« ،»1+5أصـبــح مضبوطًا عـلــى ساعة
ال ـكــون ـغــرس أي ـض ــا ،خ ـصــوصــا إذا ما
ُربـ ــط ب ـف ـكــرة أن اإلي ــران ـي ــن يـطــالـبــون
بــرفــع لـلـعـقــوبــات م ــع تــوقـيــع االت ـف ــاق،
فيما يقترح مشروع القانون األميركي
الجديد ،أن يمهل الكونغرس  30يومًا،
من أجل مراجعته قبل رفضه أو القبول
به.
اإلي ـجــاب ـيــة امل ـب ــاش ــرة إلذعـ ـ ــان أوب ــام ــا
إلــى مطلب الكونغرس ،تتمثل بوقف
مــؤقــت ملسلسل املــواجـهــات بــن البيت
األبيض واملؤسسة التشريعية ،بشأن
امل ـ ـلـ ــف الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــووي ،خـ ـص ــوص ــا ب ـع ــدم ــا
استنفد الجمهوريون كافة جهودهم
الس ـت ـف ــزاز أوب ــام ــا والـ ـح ــد م ــن قــدرتــه
ع ـلــى الـ ـتـ ـص ـ ّـرف ،م ـل ـ ّـوح ــن ب ـع ـقــوبــات
جديدة على إيران تارة ،وداعني رئيس
الـحـكــومــة اإلســرائـيـلـيــة إلل ـقــاء خطاب
مـ ـع ــارض ل ـل ـم ـف ــاوض ــات ت ـ ــارة أخـ ــرى،
ً
وصـ ــوال إل ــى بـعــث رس ــال ــة إل ــى ال ـقــادة
اإليــران ـيــن تـحــذرهــم مــن امل ـضـ ّـي قدمًا
ف ــي م ـســاع ـي ـهــم ل ـل ـتــوصــل إلـ ــى ات ـف ــاق
ـاوراتـهــم»
ن ــووي .أخ ـي ـرًا ،اسـتـقــرت «مـنـ ّ
عـ ـل ــى م ـ ـ ـحـ ـ ــاوالت إلقـ ـ ـ ـ ــرار ت ـ ــدخ ـ ــل فــي
تــوقـيــع االت ـف ــاق وإت ـمــامــه ،األم ــر الــذي
تلقفه أوبــامــا بــالــرضــوخ لتسوية بني
الجمهوريني والديموقراطيني ،تفاديًا
السـتـخــدام فيتو رئــاســي قــد يمنع أي
تشريع خارج عن إرادته.
ول ـ ـكـ ــن رض ـ ـ ـ ــوخ الـ ــرئ ـ ـيـ ــس األمـ ـي ــرك ــي
فـ ـت ــح ،أي ـ ـضـ ــا ،ال ـ ـبـ ــاب ع ـل ــى ك ـث ـي ــر مــن
ال ـت ــأوي ــات وأع ـط ــى إش ـ ــارة االن ـطــاق
للبدء بتحليالت وتوليف ما قد تعنيه
الـ ـخـ ـط ــوة األخـ ـ ـي ـ ــرة ،ك ــذل ــك اس ـت ـق ـطــب
أصــواتــا مـعــارضــة وخــائـفــة مــن عرقلة
الكونغرس لالتفاق.
ل ـ ـ ــذا ،س ـع ــى ال ــديـ ـم ــوق ــراطـ ـي ــون ،عـلــى
رأسهم أوباما نفسه ووزيــر خارجيته
ّ
املتخوفني من
جون كيري ،إلى طمأنة
دور الـكــونـغــرسُ املـسـتـجــد .وم ــن أبــرز
التبريرات التي قدمت ،في هذا اإلطار،
هو القلق من أن تقضي هذه املؤسسة

التشريعية على أي اتفاق محتمل ،قبل
ّ
إتـمــامــه ،إضــافــة إلــى أن مــن املــرجــح أن
يـقــوم املـشــرعــون بعرقلة االت ـفــاق ،بعد
توقيعه.
فـ ــي ه ـ ــذا امل ـ ـجـ ــال ،أخـ ـب ــر ال ـس ـي ـنــاتــور
ال ـ ـ ــديـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوق ـ ـ ــراط ـ ـ ــي كـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــس كـ ـ ــونـ ـ ــز،
ـط أوبــامــا
الـصـحــافـيــن ،أن ــه إذا لــم ي ـعـ ِ
ال ـكــون ـغــرس ال ـح ــق بــال ـت ـصــويــت على
االتـ ـف ــاق ،ف ـه ــذا يـعـنــي أن الـكــونـغــرس
سيسعى إلى نسفه الحقًا .كونز استند
فــي ذل ــك إل ــى كيفية تـعــاطــي املؤسسة
التشريعية ـ ذات الغالبية الجمهورية
ـ مع القرار التنفيذي األحادي ،املتعلق
بإصالحات قانون الهجرة التي أقرها
باراك أوباما.
تبرير آخــر لجأ إليه الديموقراطيون،
هو أنه إذا تمكن الكونغرس من إمرار
ق ـ ــرار ي ـس ـمــح لـ ــه ب ـم ــراج ـع ــة االت ـ ـفـ ــاق،
مـسـبـقــا ،ف ــإن ه ــذه الـخـطــوة ستضعف
مــوقــف اإلدارة وقــدرت ـهــا الـتـفــاوضـيــة،
وقد تؤدي إلى إقناع «املتشددين» في
إيران بأن ليس هناك من فائدة ترجى
من التفاوض.
ق ــد ت ـه ــدئ هـ ــذه ال ـت ـب ــري ــرات م ـخــاوف
ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــن ،ال ــذي ــن ت ــوق ـع ــوا أن
ت ــذه ــب «جـ ـه ــود» اإلدارة األم ـيــرك ـيــة
ســـ ً
ـدى فـ ــي م ـس ـع ــاه ــا ل ـل ـت ــوص ــل إل ــى
االت ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ــاق ،ب ـ ــاس ـ ـت ـ ـخ ـ ــدام س ـل ـط ـت ـه ــا
التنفيذية فـقــط« ...كــل ذلــك ستتخلله
سلسلة أفعال ناقصة وفوضوية من
قبل ّ الكونغرس ،من أجــل السعي إلى
تـجــنــب تطبيق االتـ ـف ــاق» ،ق ــال كــونــز،
ّ
ـاد بــأن «إم ــرار قانون
مـعــبـرًا عــن اعـتـقـ ٍ
يسمح للكونغرس بمراجعة سريعة
ل ــات ـف ــاق ،ق ــد ي ـ ـ ّ
ـروض هـ ــذه الـعـمـلـيــة
ويجعل من املحتمل كثيرًا أن ال يقوم
الكونغرس بصد أوباما».
وف ـ ـ ـ ــق صـ ـحـ ـيـ ـف ــة «ذي ه ــافـ ـنـ ـغـ ـت ــون
ب ـ ـ ـ ــوس ـ ـ ـ ــت» ،فـ ـ ـق ـ ــد أتـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـت ـ ـصـ ــويـ ــت
بإجماع  19صوتًا في لجنة الشؤون
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ف ـ ــي م ـج ـل ــس الـ ـشـ ـي ــوخ،
بـ ـع ــدم ــا وافـ ـ ـ ــق الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــون عـلــى
جذب
التخفيف من مطالبهم ،بهدف ّ
ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــن ،وب ــال ـت ــال ــي تـجــنــب
ال ـف ـي ـتــو الـ ــذي ق ــد يـسـتـعـمـلــه أوب ــام ــا.
وكان هذا التصويت نتيجة ملناورات
سـ ـي ــاسـ ـي ــة قـ ـ ـ ــام ب ـ ـهـ ــا رئـ ـ ـي ـ ــس ل ـج ـنــة
الـ ـع ــاق ــات ال ـخ ــارج ـي ــة بـ ــوب ك ــورك ــر،
إقناع عدد من زمالئه
الذي تمكن من ّ
الجمهوريني بتجنب تعديالت مثيرة
للجدل ،قد َ
تقابل بتصويب معارض
من الديموقراطيني.

ولكن اآلن ،بعد صمود االق ـتــراح ،عاد
ع ـ ــدد مـ ــن ال ـج ـم ـه ــوري ــن إلبـ ـ ـ ــداء ع ــدم
رضـ ــاهـ ــم عـ ــن ن ـت ـي ـجــة ال ـت ـس ــوي ــة بــن
كــوركــر والــديـمــوقــراطـيــن .الـسـيـنــاتــور
ً
رون جونسون ،مثال ،أذعن لعدم تقديم
اق ـ ـتـ ــراح ب ـت ـعــديــل االت ـ ـفـ ــاق ب ــن إيـ ــران
وال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة وال ـق ــوى الخمس
األخــرى ،ليصبح معاهدة ،ذلك أنه إذا

أتى التصويت بإجماع  19صوتًا
بعدما وافق الجمهوريون على
التخفيف من مطالبهم
استمر في هذا املطلب ،فإن «املعاهدة»
ّ
مـ ــع إيـ ـ ـ ـ ــران ،قـ ــد ت ـت ـط ــل ــب م ــوافـ ـق ــة 67
صوتًا مــن الكونغرس .جونسون قال
إن ــه رض ــخ لـطـلــب ك ــورك ــر ب ـع ــدم طــرح
ه ــذا االقـ ـت ــراح ،خ ــال جـلـســة ال ـثــاثــاء
امل ــاض ــي ،ألن ــه يخطط إلع ــادة تقديمه
عند نقل املشروع إلى مجلس الشيوخ،
للتصويت عليه.
ع ـ ــدد م ـ ــن الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــن ي ـ ــواف ـ ــق مــع

اق ـت ــراح جــون ـســون ،مـنـهــم الـسـيـنــاتــور
جون ماكني وأيضًا السيناتور جوني
إيساكسون ،الذي قال« :إذا كان اتفاقًا
تنفيذيًا فسيستمر إلــى ما بعد والية
أوبــامــا ،وهــو كــذلــك ،أظــن أنــه يجب أن
يكون معاهدة».
لكن املشرعني الــذي يــريــدون أن يكون
لديهم دور أكـبــر فــي االتـفــاق الـنــووي،
يــدركــون أن التعديل املطلوب من أجل
أن يـصـبــح م ـعــاهــدة ،يـتـطـلــب أصــواتــا
ودعمًا أكبر من قبل الديموقراطيني.
الـسـيـنــاتــور كــريــس مــورف ـيــي عـبــر عن
وجهة نظر ديموقراطية بالقول« :إنها
لـيـســت مـعــاهــدة وم ــن الـسـخــف الـجــزم
َ
ب ــذل ــك» ،م ـعــربــا ع ــن تـمـنـيــه «أن ُي ـه ــزم
ه ــذا االق ـت ــراح بنحو م ـ ٍّ
ـدو فــي مجلس
الشيوخ».
ك ــذل ــك ،رأى أس ـت ــاذ ال ـقــانــون ستيفان
فالديك ،أن اقتراح جونسون غير سليم
قانونيًا ،ألن الرئيس ـ ـ وليس أعضاء
مـجـلــس ال ـش ـيــوخ ـ ـ م ــن يـمـلــك السلطة
الدستورية إلق ــرار مــا إذا كــان االتفاق
مع إيران معاهدة أو اتفاق تنفيذي.
وفـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،ف ـل ـط ــامل ــا أكـ ـ ــد ال ـب ـيــت
األبيض أن االتفاق النووي هو اتفاق

العقوبات التي يتوق أوباما إلى رفعها
ّ
بإمكان الرئيس األميركي أن يستخدم سلطته كي يعلق بعض العقوبات .قد يصدر
أوامر تسمح بالتحويالت املالية املحظورة بموجب القانون الحالي ،أو ربما يرفع بعض
الكيانات واألشخاص اإليرانيني ،من بينها عدد من املصارف ،عن الئحة العقوبات
األميركية .لكن الكونغرس وحده يستطيع أن يبطل العقوبات التشريعية ،التي تعتبر
األصعب ،ألنها تستهدف قطاع النفط واملصرف املركزي وأيضًا القطاعات الرئيسية
في اقتصادها .ماثيو برودسكي الباحث في معهد «ويكيسترات»ّ ،
املقرب من سياسة
املحافظني الجدد في الواليات املتحدةّ ،لفت إلى أن «العقوبات املعقدة املتعلقة بامللف
النووي ،والتي يتوق البيت األبيض إلى حلها ،تتصل أيضًا بجوانب أخرى من السلوك
اإليراني ،مثل دعم اإلرهاب وحقوق اإلنسان» ،مضيفًا إن «هذه األمور تقع خارج نطاق
االتفاق الذي يتم النظر فيه» .لجأ برودسكي إلى
واملساءلة
أمثلة منها «القانون الشامل للعقوبات
ُ
وسحب االستثمارات املتعلقة بإيران ،الذي أ ّقر،
عام  ،2010وأيضًا قانون تقليل تهديد إيران
وحقوق اإلنسان في سوريا ،لعام  ،2012وقانون
حرية إيران ومكافحة االنتشار النووي ،لـ .»2012
عقوبات كهذه مررها الكونغرس ،مفسحًا املجال
أمام أوباما إلنهاء معظم أحكامها «في حال كان
بإمكانه أن يؤكد أن إيران أوقفت مشاركتها في
أنشطة متنوعة ومحظورة» ،وفق برودسكي.
(األخبار)

تنفيذي ـ ـ وهذا يعني أنه ليس خاضع
ألي نوع من املوافقة من قبل الكونغرس
ـ ـ ـ ـ إال أن ـ ـ ــه أعـ ـ ـ ــرب ع ـ ــن ن ـي ـت ــه ل ـتــوق ـيــع
ت ـعــديــات ك ــورك ــر .يـبـقــى أن الـتـعــديــل
ّ
املقترح من قبل جونسون يعلي السور
ّ
كثيرًا أمام موافقة الكونغرس ،عما هو
اآلن في سياق مشروع قانون كوركر،
الذي يمنح املشرعني خيار إمرار رفض
االتـ ـف ــاق ،بـتـخـطــي فـيـتــو أوب ــام ــا ب ــ67
صوتًا.
ولكن حتى إن حصل معارضو االتفاق
عـلــى أكـثــريــة الـثـلـثــن ،مــن أج ــل تـفــادي
فيتو الــرئـيــس ،إال أنـهــم سيحتاجون
إلــى نسبة مماثلة فــي مجلس النواب
أيضًاً .
بناء عليه ،قد يكون من الصعب
جـمــع ه ــذه األص ـ ــوات ،ن ـظ ـرًا إل ــى قــدرة
زعيمة األقلية الديموقراطية نانسي
بـيـلــوســي عـلــى ال ـح ـفــاظ عـلــى تكتلها
مجتمعًا .فمن أجــل الــوقــوف فــي وجه
هؤالء املعترضني ،يجب على بيلوسي
الحفاظ على  145من  188ديموقراطيًا
إلى جانبها ،وهذا أمر سهل.
بالرغم مما تقدم ،يبقى هناك من يرى
أن امل ـش ـك ـلــة ال ت ـك ـمــن ف ــي اح ـت ـم ــال أن
ّ
يصوت الكونغرس على االتفاق الحقًا.
ومــن هــؤالء غــريــغ سرجنت الــذي لفت
في سياق مقال في صحيفة «واشنطن
ّ
ب ــوس ــت» ،إل ــى أن مــن «امل ـم ـكــن ج ـدًا أن
ي ـقــوم ع ــدد م ــن الــدي ـمــوقــراط ـيــن ال ــذي
يدعمون مـشــروع قــانــون كــوركــر بدعم
االتفاق النهائي أيضًا».
بـحـســب ســرج ـنــت ،ف ــ«ب ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى هــذا
القانون ،إذا ما قام الكونغرس برفض
ات ـ ـفـ ــاق نـ ـه ــائ ــي ،وه ـ ــو مـ ــا قـ ــد يـضـطــر
الــرئ ـيــس إل ــى اس ـت ـخ ــدام ال ـف ـي ـتــو ،لكن
الكونغرس لن يتمكن من تجاوز هذا
ال ـف ـي ـت ــو» .واسـ ـتـ ـن ــادًا إلـ ــى خ ـطــة عـمــل
كـهــذه ،فــإن «ع ــدم إم ــرار تقييد لسلطة
أوب ــام ــا ع ـلــى رف ــع ال ـع ـق ــوب ــات ،ي ـعــادل
املوافقة على تلك السلطة».
صحيفة «بــولـيـتـيـكــو» نقلت عــن أحــد
امل ـس ــؤول ــن ف ــي ال ـب ـيــت األب ـي ــض قــولــه
إن ــه «ن ـظ ـرًا إل ــى الـضـجـيــج ال ــذي راف ــق
ه ــذا ال ـن ـق ــاش ،س ــرع ــان م ــا أص ـب ــح في
مصلحتنا توجيه الضوضاء إلى حيث
يمكن اح ـتــواؤهــا»« .استخلصنا أننا
ً
سنكون أفضل حــاال إذا ما زججناهم
في وضــع حيث يقولون كلمتهم ـ هي
تـســويــة ـ ـ ولـكــن الـفــائــدة تكمن فــي أنــه
لم يعد هناك غموض بشأن ما يمكن
أن يـقــوم بــه الـكــونـغــرس» ،أض ــاف هذا
املسؤول.
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Needed a salesman
for a pharmaceutical
cie in Dahieh & west Beirut.
Send CV to 04-401417 or
mail: hrdcgmm@yahoo.com

إلعالناتكم الرسمية
واملبوبة والوفيات

◄ وفيات ►
املسيح قام! حقًا قام!
اآلباتي طنوس نعمه الرئيس العام
للرهبانية اللبنانية املارونية
ووالدة الفقيد واألهل
ينعون إليكم برجاء املرحوم
إسطفان إلياس نعمه
ت ـق ـب ــل الـ ـتـ ـع ــازي ال ـ ـيـ ــوم االث ـ ـنـ ــن 20
نيسان في قاعة كنيسة مار إسطفان،
ل ـح ـفــد وي ــوم ــي ال ـث ــاث ــاء واألربـ ـع ــاء
 21و 22ن ـي ـســان  2015ف ــي دي ــر مــار
أن ـط ــون ـي ــوس ،غ ــزي ــر (م ـق ـ ّـر الــرئــاســة
العامة للرهبانية اللبنانية املارونية)
من الساعة العاشرة صباحًا ولغاية
ً
مساء.
الساعة السابعة
ل ـل ــراح ــل ال ــراح ــة األب ــدي ــة ولـلـجـمـيــع
طول العمر ورضى الرب ورحمته.

ذكرى ثالث
تصادف اليوم االثنني 2015/ 4 /20م
املـ ــوافـ ــق ل ــه  1رجـ ــب  1436ه ـج ــري،
ذكـ ــرى مـ ــرور ث ــاث ــة أيـ ــام ع ـلــى وف ــاة
فقيدتنا الغالية املرحومة
مهى توفيق الجوهري
زوجة أحمد الصلح
أوالدهــا :غسان ،زياد ،فواز وشيرين
زوجة عمر وهبي.
إخــوتـهــا :املــرحــوم رفـيــق واملــرحــومــة
ناهد وسميرة أرملة املرحوم محيي
الدين الجوهري.
أحفادها :أحمد وفراس ،ريان وجاد،
كــريــم وم ـهــى الـصـلــح ،عـفـيــف ونــديــم
وهبي.
وستتلى آيــات من الذكر الحكيم عن
روحـهــا الـطــاهــرة بعد صــاة العصر
في قاعة جامع املرحوم الحاج بهاء
الدين الحريري في صيدا.
ت ـق ـبــل الـ ـتـ ـع ــازي ل ـل ـن ـس ــاء ف ــي م ـنــزل
العائلة في صيدا .وللرجال في قاعة
ج ــامــع امل ــرح ــوم ال ـح ــاج ب ـه ــاء الــديــن
الحريري من العاشرة صباحًا حتى
ال ــواح ــدة ظ ـه ـرًا ،وم ــن ص ــاة العصر
حتى صالة العشاء.
آل الجوهري وآل الصلح.

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01
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إلعالناتكم
في صفحة
ّ
المبوب
والوفيات
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أفقيا
 -1لهيب النار أو سخونة الجو – شهر ميالدي – مقياس مساحة –  -2إحدى املناطق اإلدارية
ُ
املوجودة في إمارة موناكو على ساحل البحر األبيض املتوسط وتعتبر من أهم وأفخم
ُ
ّ
قدمي – عائلة موسيقي فرنسي راحل يعتبر من
املنتجعات السياحية العاملية –  -3أبسط
أكبر املوسيقيني الكالسيكيني –  -4حرس ورصد املكان – مدينة يونانية –  -5إمرأة اإلبن –
طمأنينة وسالم –  -6مقياس عددي ُيستخدم لوصف قوة الزالزل – بيت الدجاج –  -7للندبة
ّ
– ّ
كسر الحطب اليابس – وكالة أنباء عربية –  -8تنشق العطر – الهارب من السجن أو من وجه
العدالة –  -9يحتضن ويعانق – مسدس – عائلة أديب فرنسي راحل –  -10دولة عربية

عموديًا
 -1من الحيوانات – دولة عظمى –  -2دولة أوروبية – تاه وشرد –  -3نقرع الجرس – كوكب
ّ
ّ
عنفهم ّ
وقرعهم وأنبهم –  -5ولد الحصان – ننثر املاء في كل
النهار –  -4متشابهان –
اإلتجاهات – إسم بوذا في الصني –  -6شركة متخصصة في تخطيط الحمالت اإلعالنية
وتنفيذها وتقوم بدور الوساطة بني املعلنني ووسائل نشر اإلعالن – عمالق ّ
وجبار – -7
ّ
الفونية – عندي
معركة إنهزم فيها هنيبعل أمام الجحافل الرومانية فكانت نهاية الحرب
وأملك –  -8أسرة قياصرة روسيا كان آخرهم نيكوال الثاني –  -9للتعريف – بحر – مدينة
مغربية –  -10ملعب كرة مضرب عاملي في فرنسا على إسم طيار فرنسي خالل الحرب العاملية
األولى

أفقيا

2

6

حل الشبكة 1976

شروط اللعبة

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

حلول الشبكة السابقة

1

 -1فريدريش هيغل – ُ -2ينبع – مكاري –  -3دم – مناف – ام –  -4حس – تامبا –  -5كي – يكة –
 -6النسر – صلب –  -7سهم – بانكوك –  -8تورا – يم – ري –  -9وسوف – ادب –  -10وادي امللوك

عموديًا
 -1فيدل كاسترو –  -2رنم – يلهو –  -3دب – نمرود –  -4رعمسيس – آسي –  -5كرب – وا – -6
شماتة – ايفل –  -7افكه – صنم –  -8يا – مالك – ال –  -9غراب – بوردو –  -10ليمان – كيبك

5

4

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

1977
8
7

9

10

من أي منطقة
في لبنان ،يوميًا من
 7:30صباحًا ًلغاية
 10:30ليال

11

قائد عسكري فرنسي ( )1929 -1851أشاد به كثيرون بوصفه أعظم جنراالت
الحلفاء في الحرب العاملية األولى .طالب بشروط قاسية على األملان بعد
الحرب  = 7+6+10+11+5سكران ■  = 2+6+7+4+3عملة عربية ■ = 9+10+1+8
آالت موسيقية إيقاعية

حل الشبكة الماضية :نجاة الصغيرة

03/662991

نختصر المسافات
ومندوبونا في
خدمتكم للمتابعة
وتحصيل الفاتورة
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إعالنات
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن بيع باملعاملة 2013/1579
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
ت ـب ــاع ب ــامل ــزاد ال ـع ـل ـنــي ن ـه ــار االثـ ـن ــن فــي
 2015/5/4ال ـســاعــة الـثــانـيــة بـعــد الظهر
سـيــارة املنفذ عليه جــورج انـطــوان حايك
م ــارك ــة ب ام ف  530م ــودي ــل  2007رق ــم
ً
/467560/ج الخصوصية تحصيال لدين
طــالـبــة التنفيذ شــركــة كــابـيـتــال فينانس
كومباني ش.م.ل .وكيلها املـحــامــي عامر
ع ـب ـيــد ال ـب ــال ــغ  $/29058/عـ ــدا ال ـلــواحــق
واملـخـمـنــة بمبلغ  $/12058/واملـطــروحــة
بـسـعــر  $/9500/أو م ــا ي ـعــادلــه بالعملة
الــوطـنـيــة وإن رس ــوم املـيـكــانـيــك قــد بلغت
/1.008.000/ل.ل .فعلى الــراغــب بالشراء
الـ ـحـ ـض ــور ب ــامل ــوع ــد امل ـ ـحـ ــدد إلـ ـ ــى مـ ــرآب
سيرياك فــي بـيــروت الكرنتينا مصحوبًا
بالثمن نقدًا أو شيك مصرفي و ٪5رسم
بلدي.
رئيس القلم اسامة حمية
إعالن بيع باملعاملة 2012/94
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
ت ـب ــاع ب ــامل ــزاد ال ـع ـل ـنــي ن ـه ــار االثـ ـن ــن فــي
 2015/5/4الساعة الثالثة والنصف بعد
الـظـهــر س ـيــارة املـنـفــذ عليها دان ـيــه محي
الدين استانبولي ماركة كيا  Rio LSموديل
 2010رق ـ ــم /439467/ج ال ـخ ـصــوص ـيــة
ً
تحصيال لــديــن طــالــب التنفيذ فرنسبنك
ش.م.ل .وكيله املحامي أحمد مخدر البالغ
 $/17304/عدا اللواحق واملخمنة بمبلغ
 $/5050/واملطروحة بسعر  $/4300/أو
مــا يـعــادلــه بالعملة الــوطـنـيــة وإن رســوم
امل ـي ـكــان ـيــك ق ــد ب ـل ـغــت /2.420.000/ل.ل.
فعلى الــراغــب بــالـشــراء الحضور باملوعد
املحدد إلى مرآب البنك في بيروت الحمراء
مصحوبًا بالثمن نقدًا أو شيك مصرفي
و ٪5رسم بلدي.
رئيس القلم اسامة حمية
إعالن
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي املغفلة
ـ ـ القاديشا عن اسـتــدراج للعروض لشراء
خ ــاي ــا م ـس ـب ـقــة ال ـص ـن ــع ق ـط ــع ف ــي ال ـغ ــاز
( SF6ع ــدد  ،)150وذل ــك وف ــق املــواصـفــات
ال ـف ـن ـيــة وال ـ ـشـ ــروط االداريـ ـ ـ ــة املـ ـح ــددة في
دفتر الـشــروط الــذي يمكن الحصول على
نسخة عنه لقاء مبلغ ثمانمئة ألــف ليرة
لبنانية (ت ـضــاف  )TVAمــن قـســم الـشــراء
في املصلحة اإلدارية في مركز الشركة في
البحصاص ما بني الساعة  8صباحًا و12
ظهرًا من كل يوم عمل.
تقدم العروض في أمانة السر في القاديشا
ـ ـ البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم الخميس
الواقع فيه  14أيار  2015الساعة  12ظهرًا
ضمنًا.
مدير القاديشا باإلنابة

املهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 762
إعالن
ت ـع ـل ــن كـ ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان أن م ـه ـل ــة ت ـقــديــم
العروض العائد لتقديم شاحنات قاطرة
ون ـ ـصـ ــف مـ ـقـ ـط ــورة صـ ـه ــري ــج ،م ــوض ــوع
استدراج العروض رقم ث4د 1915 /تاريخ
 ،2015/2/20قد مددت لغاية يوم الجمعة
 2015/5/15عـنــد نـهــايــة الـ ــدوام الرسمي
الساعة .11.00
يمكن للراغبني فــي االش ـتــراك بــاسـتــدراج
الـ ـع ــروض امل ــذك ــور أعـ ــاه ال ـح ـصــول على
ن ـس ـخــة م ــن دف ـت ــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الــديــوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /250.000/ل.ل.
علمًا بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال تـ ــزال س ــاري ــة املـفـعــول
ومـ ــن امل ـم ـكــن ف ــي م ـط ـلــق األح ـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إل ـ ــى أمـ ــانـ ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق «»12
ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2015/4/16
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس وليد لبكي
التكليف 773
ـ
إعالن
ت ـع ـل ــن كـ ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان أن م ـه ـل ــة ت ـقــديــم
العروض العائد الستقصاء اسعار لشراء
م ـ ـحـ ــوالت شـ ـ ــدة تـ ــوت ــر مـ ـت ــوس ــط ع ــائ ــدة
لخاليا نوع  300 Merlin Gerin-Fluairلزوم
م ـح ـطــات ال ـت ـحــويــل الــرئ ـي ـس ـيــة ،مــوضــوع
استدراج العروض رقم ث4د 8175/تاريخ
 ،2014/8/1قد مــددت لغاية يــوم الجمعة
 2015/5/15عـنــد نـهــايــة الـ ــدوام الرسمي
الساعة .11.00
يمكن للراغبني في االشـتــراك باستقصاء
األسـ ـع ــار امل ــذك ــور أع ـ ــاه ال ـح ـص ــول عـلــى
ن ـس ـخ ــة م ـج ــان ــا مـ ــن دفـ ـت ــر الـ ـ ـش ـ ــروط مــن
مصلحة الديوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق 12
(غرفة  ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق
النهر.
علمًا بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال تـ ــزال س ــاري ــة املـفـعــول
ومـ ــن امل ـم ـكــن ف ــي م ـط ـلــق األح ـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إل ـ ــى أمـ ــانـ ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق «»12
ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2015/4/15
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس وليد لبكي
التكليف 761

إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ مالية محافظة بعلبك الهرمل ـ ـ دائرة خدمات
املكلفني
املكلفني الواردة اسماؤهم في الجدول ادناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بعلبك
ـ ـ دورس مبنى مستشفى دار األمل سابقًا.
لتبلغ البريد املــذكــور تجاه اســم كل منهم خــال مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا
ً
اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار
اليها اعاله ،علمًا انه سيتم نشر هذا االعالم على املوقع االلكتروني الخاص بوزارة املالية:
رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم رقم البريد املضمون تــاريــخ الــزيــارة تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخ
اسم املكلف
اللصق
الثانية
املكلف
عـ ـب ــد الـ ـل ــه حـســن 2015/03/13 2015/03/03 RR150027264LB 325138
يزبك
تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس املصلحة املالية االقليمية في محافظة بعلبك
بالتكليف ابراهيم همدر
التكليف 750

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ بريد مضمون وتبليغ إنذارات.
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -مديرية الواردات /املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة النبطية –دائرة االلتزام الضريبي,
املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مدينة النبطية ,مفرق الراهبات ,سنتر حرب ,الطابق
الثاني ,هــاتــف 768491/07لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعــام ،وإال يعتبر
ً
التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني
الخاص بوزارة املالية:
رقم املكلف
1856113
708058
305254
337704
659875
125253

رقم البريد املضمون
RR125060683LB
RR125061043LB
RR125061511LB
RR125060286LB
RR139259522LB
RR125060065LB

تاريخ الزيارة الثانية تاريخ اللصق
17/03/2015
23/07/2014
13/03/2015
23/07/2014
17/03/2015
23/07/2014
13/03/2015
29/08/2014
16/03/2015
28/08/2014
19/03/2015
04/09/2014

اسم املكلف
حسن محمد سعد
حسني علي معلم
يوسف احمد تقش
حسان عبد االمير حجازي
علي محمد ايوب
محمد علي عبد الحسن مروه
اقبال عبد الرضا نعمة
تهاني علي حالل
حسني علي وهبه
الجمعية التعاونية للتصنيع الزراعي
والحيواني في دبني
احمد حسن موسى
رمزي مخايل ابو رحال
جورج نصري الخوري
طوني جريس مخول
بسام عبد الحسني عواضة
غاندي حامد بركات
احمد اسماعيل صفا
كايد حسني نوفل
مصطفى كايد زين الدين
شكري نمر محمود
موسى علي شيت
شفيق جرجس ونا
حسني حامد عياش
محمد نبيل محيدله
حسن عبد علي رستم
شركة املجموعة املتحدة

339638
2971002
2318795

RR125060153LB
RR125060167LB
RR125060238LB

05/09/2014
05/09/2014
05/09/2014

16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015

2991705
2994476
1451380
1263216
551849
293294
297861
173366
598554
294850
320320
312987
1613904
379931
1770639
176815
1707134

RR139258487LB
RR139258495LB
RR139258650LB
RR139258663LB
RR139258924LB
RR139258969LB
RR139258972LB
RR139259071LB
RR139259139LB
RR139259187LB
RR139259289LB
RR139259301LB
RR139259403LB
RR139258955LB
RR139259315LB
RR139259638LB
RR139258164LB

17/09/2014
15/09/2014
16/09/2014
16/09/2014
16/09/2014
16/09/2014
15/09/2014
17/09/2014
15/09/2014
16/09/2014
17/09/2014
15/09/2014
16/09/2014
17/09/2014
17/09/2014
18/09/2014
23/09/2014

16/03/2015
13/03/2015
13/03/2015
13/03/2015
16/03/2015
13/03/2015
17/03/2015
13/03/2015
17/03/2015
13/03/2015
16/03/2015
13/03/2015
13/03/2015
13/03/2015
13/03/2015
13/03/2015
17/03/2015

ديب احمد مكة
شركة ليالي الريف

125271
85314

RR139258345LB
RR139258218LB

23/09/2014
25/09/2014

13/03/2015
13/03/2015

احمد خالد الذياب
احمد مهدي محمد ترحيني
حسني علي ناصر
فضل الله حسني شيت
احمد كامل شريم
محمد شريف ترحيني

1960771
2369598
123704
1981206
515796
235170

RR138784124LB
RR138784172LB
RR138784226LB
RR138782295LB
RR138784075LB
RR138788965LB

25/02/2015
23/02/2015
23/02/2015
-

05/03/2015
03/03/2015
03/03/2015
-

تبدأ مهلة اإلعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

رئيس املصلحة املالية االقليمية ملحافظة النبطية
سعد مصطفى بري
التكليف
772
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ثقافة وناس

سينما

الدورة الـ 68من
الموعد السينمائي
العريق ،تسعى
إلى التوفيق بين
ّ
المكرسين والدماء
الشابة .هكذا،
تنافس  8أسماء
جديدة على الكاميرا
ّ
الذهبية ،إلى جانب
«النزالء» الدائمين في
هذا النادي ،أولهم
سورنتينو ،وغاس
فان سانت ،وناني
موريتي ،وماتيو
غاروني ،وجاك
أوديار...

مشهد من فيلم اإلفتتاح «الرأس المرفوع» اليمانويل بيركو

«كان»  ...2015أسئلة العنف والهوية
علي وجيه
يـ ـب ــدو «مـ ـه ــرج ــان ك ـ ــان ال ـس ـي ـن ـمــائــي
الـ ـ ــدولـ ـ ــي» ( 13ـ ـ ـ ـ ـ  24أي ـ ـ ـ ــار /م ــاي ــو)
مــواك ـبــا ل ـص ـيــرورة ال ـكــوكــب ،ســاعـيــا
إلــى الـتــوفـيــق بــن املـكـ ّـرســن والــدمــاء
ال ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة ،ح ــريـ ـص ــا عـ ـل ــى الـ ــوفـ ــاء
لـ ـ ـ ـص ـ ـ ــدارت ـ ـ ــه ال ـ ـس ـ ـي ـ ـن ـ ـمـ ــائ ـ ـيـ ــة وس ـ ــط
املـهــرجــانــات والسينيفيليني .أسئلة
الهوية والعنف والــوجــود ومختلف
ّ
ص ـن ــوف األف ـل ـمــة وال ـت ـجــريــب تـتــألــق
ك ــال ـع ــادة %90 .م ــن بــرنــامــج الـ ــدورة
ال ـ ـ ـ  68م ــن ال ـ ـ ـ «ك ـ ـ ــروازي ـ ـ ــت» ،أعـلـنـهــا
ال ــرئ ـي ــس ال ـج ــدي ــد ل ـل ـم ـهــرجــان ب ـيــار
ل ـس ـك ــور ال ـ ــذي خ ـل ــف ج ـي ــل ج ــاك ــوب،
ومــديــره الـفـنــي تـيــري فــريـمــو صباح
ُ
ال ـخ ـم ـي ــس امل ـ ــاض ـ ــي .ك ـ ـشـ ــف عـ ــن 17
و14
فـيـلـمــا ف ــي امل ـســاب ـقــة الــرس ـم ـيــةً ،
شريطًا فــي قسم «نـظــرة مــا» ،إضافة
إلــى بعض عناوين «أسـبــوع النقاد»
و«ن ـصــف شـهــر املـخــرجــن» و«خ ــارج
املسابقة» و«العروض الخاصة» ناني
و«ع ـ ــروض مـنـتـصــف ال ـل ـيــل» .البقية
ستنضم تباعًا ،بما في ذلك ثالثة أو
أربعة أفالم في املسابقة الرسمية .ما
ّ
زال هناك متسع ألفالم من بريطانيا
ودول أمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــا الـ ــات ـ ـي ـ ـن ـ ـيـ ــة الـ ـت ــي
ً
تحرص على الحضور ع ــادة .شريط
األرج ـن ـي ـت ـنــي غــاس ـبــر ن ــو «حـ ــب» قد
يكون من إضافات اللحظة األخيرة.
 8أسماء جديدة تنافس على الكاميرا
الـ ــذه ـ ـبـ ـ ّـيـ ــة ،وت ـ ــزاح ـ ــم امل ـ ـكـ ـ ّـرسـ ــن فــي
مختلف األقـســام .هــذه عصارة 1854
فـيـلـمــا أر ّسـ ـل ــت إلـ ــى الـ ـح ــدث الـكـبـيــر.
فــريـمــو فــضــل ع ــدم الـكـشــف عــن فيلم
الختام رغم اختياره .كذلك ،لم نعرف
بـعــد مــن سيفتتح قـســم «ن ـظــرة مــا».
«هذه إحدى نتائج سينما الديجتال»
ّ
ّ
يؤكد فريمو ،ليضيف أن األفالم باتت
ّ
تصور وتنجز بسرعة في هذا العصر.
ك ــال ـع ــادة ،يـعـطــي «ك ـ ــان» مـلـمـحــا عن
ال ــروح الـعـ ّ
ـامــة التي تحوم فــي كوكب
ّ
ال ـس ـي ـن ـمــا .ي ـش ــرح فــري ـمــو أن األف ــام
هي التي تختار املهرجان ،ال العكس.
ّ
وترجح
طبيعتها تصبغ لون «كان»،
ّ
كفة السياسي أو الرومانسي .األخوان
إيثان وجويل كوين أمام ّ
مهمة ثقيلة
ّ
ّ
فــي رئــاســة لجنة التحكيم .أول مــرة

فــي ت ــاري ــخ امل ـهــرج ــان ،ت ـحــوز رئــاســة
ال ـل ـج ـن ــة ص ــوت ــن ّمـ ــن أصـ ـ ــل ت ـس ـعــة.
أع ـمــال ـه ـمــا ت ـق ــول إن ـه ـم ــا ق ــد يـمـيــان
ـئ واملـ ـغ ــاي ــر والـ ـس ــاخ ــر،
إل ـ ــى املـ ـف ــاج ـ ّ
وخصوصًا أنهما صاحبا «السعفة
الذهب» عن «بــارتــون فينك» (،)1991
ّ
ولـكــن ال مـجــال لــافـتــراضــات املــؤكــدة
ح ـتــى ل ـح ـظــة ال ـتــرح ـيــب بــال ـفــائــزيــن.
فــي الـحـضــور الـنـســائــي ،لــديـنــا أربــع
مخرجات تحظى فرنسيتان منهما
بـ ـش ــرف امل ـن ــاف ـس ــة .مـ ــايـ ــوان (ج ــائ ــزة
لجنة تحكيم عن «بوليس  )2011في
«ملكي» مــع قصة حــب مـ ّ
ـدمــرة يلعب
فنسان كاسيل أحد طرفيها ،وفاليري
دونزيللي في «مارغريت وجوليان»،
عن سيناريو جان غرولت الذي كتبه
لـ ـت ــروف ــو .إي ـم ــان ــوي ــل ب ـي ــرك ــو تـفـتـتــح
املهرجان بـ «ال ــرأس املــرفــوع» (خــارج
امل ـســاب ـقــة) ،ف ــي ح ــدث ل ــم ي ـت ـكـ ّـرر منذ
«رج ــل م ـغ ــروم» ل ــداي ــان كــوريــز الــذي
افتتح دورة  .1987بيركو تقترح دراما
اج ـت ـمــاع ـيــة ع ــن ال ـتــرب ـيــة وال ـت ـع ـل ـيــم.
كــاتــريــن دونـ ــوف ت ــؤدي دور قاضية
تحاول إنقاذ فتى صغير من االنزالق
إل ـ ــى مـ ـه ــاوي ال ـع ـن ــف .أس ـئ ـل ــة بــاتــت
تـطــرح كثيرًا فــي فرنسا بعد فاجعة
ّ
صحيفة «شــارلــي إيـبــدو» .من املؤكد
ّ
أن هــذا أحــد أسباب اختيار الشريط.
ّ
«العروض الخاصة» تتضمن «قصة
ع ــن الـ ـح ــب وال ـ ـظـ ــام» لــاســرائ ـي ـل ـيــة
ناتالي بورتمان ،التي تنافس ّ
بقوة
على الكاميرا الذهبية في باكورتها
ك ـم ـخ ــرج ــة .ش ــري ــط أوت ــوب ـي ــوغ ــراف ــي
ّ
ع ــن مـ ــذكـ ــرات ال ـص ـه ـيــونــي ع ــام ــوس
ع ــوز ،أث ـنــاء نـشــأتــه فــي ال ـقــدس خــال
أربعينات وخمسينات القرن املاضي.
بورتمان تؤدي دور ّأمه أيضًا .هكذا،
يحاول املهرجان الرد على االنتقادات
ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ّ
ـادة حـ ـ ـ ــول ض ـ ـعـ ــف الـ ـحـ ـض ــور
النسائي فــي برنامجه .يلحظ أيضًا
«النساء في
ندوات وحوارات بعنوان
ّ
السينما» إلبــراز دور املــرأة املؤثر في
تاريخ هذا الفن .فرنسا تنافس على
السعفة بفيلمني آخرين Erran :لجاك
أوديار (جائزة لجنة التحكيم الكبرى
 2009وأف ـضــل سـيـنــاريــو  )1996عن
الالجئني في باريس ،و«رجل بسيط»
لستيفان بريزي الــذي ينافس ّ
للمرة

ّ
األول ـ ــى ،فــي ثــالــث ت ـعــاون مــع املـمــثــل
فـ ـنـ ـس ــان ل ـ ـي ـ ـنـ ــدون .رجـ ـ ــل خـمـسـيـنــي
يواجه معضلة أخالقية عندما يبدأ
العمل كحارس أمن في سوبر ماركت.
إذًا ،ه ــذه سـنــة مــزدهــرة فــي السينما

وودي آلن يعرض لعالقة
مظلمة بين بروفسور فلسفة
وإحدى طالباته
ال ـف ــرن ـس ـي ــة .ف ــري ـم ــو اض ـ ـطـ ـ ّـر لــرفــض
فيلم آرنــو ديبليشان «ثــاث ذكريات
في شبابي» بسبب وفــرة اإلنتاجات
ّ
الجيدة.
كثير مــن اإليـطــالـيــن سيمشون على
ال ـس ـج ــادة ال ـح ـم ــراء .مــات ـيــو غ ــارون ــي

أين النساء؟
مساء  13أيار (مايو) ،يفتتح
«الرأس المرفوع» للفرنسية
ايمانويل بيركو «مهرجان
كان»ّ .
يسجل الفيلم المرة
الثانية التي يفتتح فيها
المهرجان العريق بعمل من
توقيع امرأة ،بعد اإلفتتاح
االول عام  ،1987بـ «رجل
عاشق» للفرنسية ديان
كوريس .برغم مشاركة 15
مخرجة الدورة الماضية إال أن
الحدث السنوي لم يسلم من
إنتقادات الجمعيات النسوية،
بسبب «سيطرة أسماء الذكور
على معظم أعمال وجوائز
المهرجان» .هذه السنة
يطلق المهرجان النسخة
األولى من برنامج Women
 In Motionلالحتفاء بالعنصر
النسائي في السينما.

ي ـق ـت ـبــس غ ــام ـب ــات ـس ـت ــا ب ــاس ـي ـل ــي فــي
«حكاية الحكايات» (ضمن املسابقة)
لـصـنــع مـلـحـمــة كــابــوس ـيــة م ــن ال ـقــرن
ال ـس ــاب ــع عـ ـش ــر ،ب ـ ـ ــأداء س ـل ـمــى حــايــك
وفنسنت كاسيل وجــون ســي .رايلي.
صـ ــاحـ ــب ج ــائ ــزت ــي ل ـج ـن ــة ال ـت ـح ـك ـيــم
الكبرى عن «غومورا» ( )2008و«واقع»
( )2012حصان ّ
قوي هذا العام .باولو
ّ
سورنتينو يسعى إلى السعفة للمرة
الـ ـس ــادس ــة فـ ــي «شـ ـ ـب ـ ــاب» ال ـ ـ ــذي يـلــي
العظيم»
تحفته األوسكارية «الجمال
ّ
( .)2013نحن بصدد مايسترو يتلقى
دعـ ــوة ل ـق ـيــادة أورك ـس ـت ــرا أمـ ــام املـلـكــة
إل ـي ــزاب ـي ــث ال ـث ــان ـي ــة واألمـ ـي ــر فـيـلـيــب.
اإليـطــالــي الـثــالــث هــو نــانــي مــوريـتــي.
في «أمي» ،تؤدي مارغريتا باي (ثالث
تـعــاون بينهما) دور مخرجة تواجه
ك ـ ـ ــوارث خ ـل ــف الـ ـك ــوالـ ـي ــس ،بـحـضــور
جــون تــورتــور .موريتي اســم كبير في
الـكــروازيــت ،بسعفة عــن «غــرفــة االبــن»
( )2001وخ ـم ــس م ـش ــارك ــات ســاب ـقــة.
أف ـ ــام ال ـج ـن ـس ـي ــات غ ـي ــر اإل َن ـك ـل ـيــزيــة
الناطقة بـهــذه الـلـغــة ،لــم تـلــق ترحيبًا
حارًا من املهرجان .تيري فريمو أبدى
تـحـفـظــه ع ـلــى ل ـ ّـي ع ـنــق الـشـخـصـيــات
األصـيـلــة حـتــى تـتـحـ ّـدث باإلنكليزية،
مشددًا على تفضيل العناصر الفنية
على الحسابات التجارية .رفض كثير
مــن هــذه األف ــام ،ال ينطبق على كبار
مثل سورنتينو وغــارونــي بالتأكيد.
لدينا أميركيان مخضرمان .غاس فان
سانت (سعفة وأفضل إخراج عن «فيل»
 )2003ي ـع ــود ف ــي «ب ـح ــر األشـ ـج ــار».
م ــاث ـي ــو م ــاك ــون ـ ًه ــي وك ـ ــن وات ــان ــاب ــي
يلتقيان مصادفة في «غابة االنتحار»
ال ـي ــاب ــان ـي ــة .ت ـ ــود ه ــاي ـن ــز ي ــرج ــع إل ــى
نـيــويــورك الخمسينات فــي «ك ــارول»،
لكشف قصة حب بني امرأتني تلعبهما
كــل مــن كــايــت بالنشيت ورون ــي مــارا.
من آسيا ،يصل ثالثة كبار :التايواني
هـ ـ ـ ــاو سـ ـ ـ ــاو س ـ ـيـ ــن ي ـ ـنـ ــافـ ــس لـ ـلـ ـم ـ ّـرة
السابعة في «القاتل» ،والصيني جيا
زانـغـكــي (أف ـضــل سـيـنــاريــو عــن «ملسة
ال ـخ ـط ـي ـئــة»  )2013ف ــي «الـ ـجـ ـب ــال قــد
تتباعد» ،والياباني هيروكازو كوري
ايدا في «أختنا الصغيرة» .الهنغاري
الزلو نيمس وافد جديد على املسابقة.
بــاكــورتــه «ابـ ــن سـ ــول» تــدخــل معتقل

أوشفيتز الرهيب ،حني يحاول سجني
إن ـق ــاذ ج ـثــة ط ـفــل م ــن الـ ـح ــرق .نيمس
هـ ــو ابـ ـ ــن امل ـ ـخـ ــرج امل ـ ـع ـ ــروف أرنـ ـ ــدس
ج ـي ـل ـيــس ،وم ـس ــاع ــد ب ـيــا تـ ــار لـفـتــرة
طــويـلــة .الفلتة الـكـنــدي غــزيــر اإلنـتــاج
دنـيــس فولينوف (صــاحــب «حــرائــق»
و«سـ ـجـ ـن ــاء» و«عـ ـ ـ ــدو») يـقـتـحــم عــالــم
املخدرات املكسيكي ،مع بينيثيو ديل
تورو وإيميلي بلنت في «سيكاريو».
اليوناني الشهير يورغوس لنتيموس
ي ـق ـت ــرح جـ ــديـ ــده «س ـ ــرط ـ ــان ال ـب ـح ــر».
درامــا تــدور في املستقبل ،حني يجبر
الوحيدون على إيجاد شريك خالل ّ45
يومًا .األسترالي جاسنت كوزيل يتبنى
اقتباسًا جديدًا لـ «ماكبث» شكسبير،
مع مايكل فاسبندر وماريون كوتيار
التي يصعب ّ
تخيل «كــان» من دونها.
فـ ــي «أك ـ ـثـ ــر ض ـج ـي ـجــا مـ ــن ال ـق ـن ــاب ــل»،
ينقب النرويجي واكيم ترير (صاحب
ّ
مصورة
«أوسـلــو 31 ،آب») فــي أس ــرار
ّ
حربية بعد ثالث سنوات من وفاتها.
«نظرة مــا» يحتضن الــدول واألفــام
ّ
ال ـت ــي ل ــم ت ـت ـمــكــن م ــن ال ــوص ــول إلــى
م ــرتـ ـب ــة امل ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــة .إنـ ـ ـت ـ ــاج ـ ــات مــن
الهند واملكسيك وكــوريــا الجنوبية
وإيــران ورومانيا وآيسلندا ،تنوس
بــن الـسـيــاســي واالج ـت ـمــاعــي ،وبــن
ال ــروائ ــي والــوثــائ ـقــي .بــالـحــديــث عن
هـ ــذا «الـ ـجـ ـن ــر» ،ن ــذك ــر ال ـب ـيــوغــرافــي
ّ
املغنية
«إيـمــي» آلصــف كــابــاديــا عــن
الــراحـلــة إيـمــي وايـنـهــاوس (عــروض
م ـن ـت ـصــف الـ ـلـ ـي ـ ّـل) .خ ـ ــارج امل ـســاب ـقــة
ه ــو امل ـك ــان امل ـفــضــل الس ـتــوديــوهــات
هوليوود .ما زال وودي آلــن يرفض
امل ـشــاركــة ف ــي امل ـنــاف ـســات الــرسـمـيــة.
ّ
جــديــد امل ـعــلــم األم ـيــركــي «رج ــل غير
عـ ـق ــان ــي» يـ ـع ــرض ل ـع ــاق ــة مـظـلـمــة
ب ـ ــن بـ ــروف ـ ـسـ ــور ف ـل ـس ـف ــة (خـ ــواكـ ــن
ف ـي ـن ـكــس) وإح ـ ـ ــدى ط ــال ـب ــات ــه (إي ـم ــا
ستون) .كذلك ،يحضر العرض األول
لـلـجــزء الـجــديــد مــن سلسلة األكـشــن
«م ـ ـ ــاد مـ ــاكـ ــس» ل ـ ـجـ ــورج م ـي ـل ــر ،مــع
ت ــوم ه ــاردي وتـشــارلـيــز ث ـي ــرون .في
األجـ ــواء أي ـضــا ،إع ــان تـيــري فريمو
ع ــن إط ــاق حـمـلــة لـلـحــد م ــن ظــاهــرة
الـ ّسـيـلـفــي ع ـلــى ال ـس ـج ــادة ال ـح ـمــراء.
«إنـهــا سخيفة وبشعة» يصف هذه
العادة الجديدة.
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ّسينما العالم
آخر إطاللة للسينمائي االستفزازي كانت خالل «مهرجان كان  »2011حين أصدرت إدارة الصرح العريق بيانًا اعتبرت فيه
أنه «شخص غير مرغوب به» على خلفية تصريحاته «المعادية للسامية» .بعد صمت أكثر من ثالث سنوات ،ها هو صاحب «دوغفيل» يعود
إلى الواجهة ضمن مقابلة أفصح فيها عن كل هواجسه وإدمانه ومكابداته

الرس فون ترير« :طوبى» للمدمنين!
كوبنهاغن ـــ دنى غالي
بـعــد غـيــاب أكـثــر مــن  3س ـنــوات ،كسر
امل ـخــرج الــدنـمــاركــي الرس ف ــون ترير
صمته ،واتصل بالصحافيني متحدثًا
عن سبب انسحابه طيلة هذه الفترة،
وت ـ ـحـ ــدي ـ ـدًا مـ ـن ــذ آخـ ـ ــر ظـ ـه ــور لـ ــه فــي
«مهرجان كان» عام  2011حني شارك
بفيلمه «مـيــانـخــولـيــا» .يــومـهــا ،أثــار
ال ـج ــدل بـتـصــريـحــاتــه ب ـشــأن ال ـنــازيــة
وال ـي ـهــود ،ف ــأص ــدرت إدارة املـهــرجــان
ب ـي ــان ــا ت ـع ـت ـب ــره «غـ ـي ــر مـ ــرغـ ـ ًـوب ب ــه»
 ،persona non grataم ـت ـه ـم ــة إيـ ــاه
بمعاداة السامية.
ع ــاش ــق االس ـت ـف ــزاز الـ ــذي ق ــدم أفــامــا
متميزة أثــارت الجدل وحــازت العديد
مــن الـجــوائــز (ف ــاز فيلمه «راقـصــة في
الظالم» بجائزة السعفة الذهبية عام
 ،)2000أدل ـ ــى ب ـحــديــث ط ــوي ــل خـ ّـص
بــه جــريــدة «البوليتكن» الدنماركية،
ً
فضال عن لقاء تلفزيوني كـ ّـرر فيه ما
كان يجول في خاطره ،وما يقلقه حد
ّ
امل ــوت .ويـبــدو أن خطوته هــذه كانت
ج ـ ــزءًا م ــن ال ـع ــاج ال ـ ــذي كـ ــان يـتـبـعــه.
إذ تـعــرى تمامًا ،وتـحــدث بالتفصيل
ع ـمــا ي ـع ـتــريــه ف ــي ه ــذه ال ـف ـت ــرة ،وعــن
حالته الصحية ،ومعتقداته ،وأفالمه
ال ـســاب ـقــة ،وفـيـلـمــه األخ ـي ــر ،وعــائـلـتــه
وهتلر!
وكان ترير قد لجأ إلى مركز ملساعدة
املـ ـ ــدم ـ ـ ـنـ ـ ــن لـ ـ ـ ــإقـ ـ ـ ــاع عـ ـ ـ ــن ال ـ ـك ـ ـحـ ــول
واملـخــدرات وهــو يعترف بــأن أشـ ّـد ما
ي ـفــزعــه أن تـخـبــو ت ـلــك ال ـج ـمــرة الـتــي
كــانــت مـتـقــدة داخ ـلــه ،تنير لــه طريقه
بفعل سحري متى الحت بــوادر فكرة
ّ
أو مـ ـش ــروع ل ــدي ــه .ي ـق ــول إن ال ـف ـنــان
ً
الذي ينشف فمه ال ينتج أعماال تثير
االه ـت ـمــام ،وي ــرى أن كــل مــا قــدمــه من
أفالم سابقًا تقف وراءها تلك الخلطة
الـعـجـيـبــة م ــن ك ــأس كــوكـتـيــل وبـضــع
م ـ ـ ــواد ...وه ــي بـقـنــاعـتــه ن ـبــع اإلبـ ــداع
ومركز القرار.
ج ــاء فيلمه األخ ـيــر Nymphomaniac
عـ ـ ــام  2013ف ـ ــي نـ ـسـ ـخـ ـت ــن :ن ـس ـخــة
مخففة ُحــذفــت منها بـعــض املـقــاطــع،
كـ ـم ــا اخـ ـتـ ـص ــر وق ـ ـ ــت الـ ـفـ ـيـ ـل ــم إل ـ ـ ــى 4
ســاعــات بـتــدخــل «زان ـتــروبــا» الشركة
املنتجة الـتــي اشـتــرطــت ذلــك مــن أجل
تـمــويــل الـفـيـلــم .النسخة األخ ــرى هي
ن ـس ـخ ــة املـ ـ ـخ ـ ــرج ال ـ ـتـ ــي ع ـ ـ ُـرض ـ ــت فــي
صــاالت كوبنهاغن قبل فترة قصيرة
واسـتـغــرقــت خـمــس ســاعــات ونـصــف
ال ـســاعــة .ه ــذه الـنـسـخــة تـبــايـنــت آراء
الصحافة بشأنها بني إعجاب شديد
ومـ ـل ــل تـ ـ ــام .ه ــل أصـ ـ ــاب املـ ـخ ــرج بـمــا
ّ
صرح به؟ هل هو محق بشأن مخاوفه
وشكوكه؟ فالفيلم املذكور أخرجه بعد
«صحوة وجفاف فمه»!
ك ــان ــت ي ــدا ف ــون ت ــري ــر ت ـه ـت ــزان ط ــوال
ال ــوق ــت ع ـلــى ال ـشــاشــة أث ـن ــاء حــديـثــه.
وكـ ــان ق ــد أخ ـضــع نـفـســه بــرغـبـتــه هو
وزوج ـ ـ ـتـ ـ ــه لـ ـلـ ـع ــاج ومـ ــراق ـ ـبـ ــة م ــرك ــز
مـكــافـحــة اإلدم ـ ــان عـلــى أم ــل أن يعلن
قــري ـبــا هــوي ـتــه ال ـج ــدي ــدة :الرس فــون
ترير الصاحي الذي تنقى دمه من كل
الـسـمــوم .وهــو يــود اسـتــرجــاع إجــازة
ق ـي ــادة ال ـس ـي ــارة ،وإل ـق ــاء امل ـحــاضــرات
فــي مختلف امل ـ ــدارس ،وال ـت ـحــدث عن
أفالمه ،وأن يكون أبًا حاضرًا وإنسانًا
طيبًا.
بالطبع ،بدأ ترير باستخدام املهدئات
مـ ـن ــذ أن تـ ــوقـ ــف ع ـ ــن ال ـ ـ ـشـ ـ ــرب .وه ــو
اآلن ف ــي طــريـقــه إل ــى إن ـه ــاء تــدريـجــي
السـتـخــدامـهــا أي ـضــا .لـكــن ه ــذا الطفل
املــأســور باللهو واللعب ،بــدا مرعوبًا
ينتظر مــن م ـحــاوره أن ينفي كــامــه.
ه ـ ــذا امل ـت ـم ــرد ع ـل ــى ك ــل أشـ ـك ــال ال ـفــن
السينمائي التقليدي ،املـنــاكــف على
ال ــدوام ،املـهــووس بالتحريض ،يقول

ّ
إنه فقد بوصلته وال يعرف حقيقة أين
يقف .ينظر في مخطوطاته وال يعرف
ً
من أين يبدأ ،يشك في قدرته مستقبال
على خلق شــيء متوج بــاإلبــداع .إزاء
ذل ــك ،شـكــت زوج ـتــه للصحافي الــذي
أدار ال ـ ـحـ ــوار مـ ــن أن الرس لـ ــم يـعــد
خفيف الــدم كما كــان ،وحــس الدعابة
لديه قد اختفى.
ال يـخـفــي ف ــون تــريــر األزم ـ ــة واملـحـنــة
الـ ـلـ ـت ــن ي ـع ـي ـش ـه ـمــا ب ـس ـب ــب ط ـبـي ـعــة
ال ـع ــاج واالج ـت ـم ــاع ــات امل ـلــزمــة الـتــي
عليه أن يحضرها فــي املــركــز وتــزيــد
مــن وحــدتــه .ليس هـنــاك مــن يشاطره
أفـ ـك ــاره وه ـم ــوم ــه ،ك ـمــا أنـ ــه ال يــؤمــن
بـحـقــائــق ك ـب ــرى ب ـ ّش ــأن ال ــوج ــود تــرد
ً
الوحشة عنه ،عدا أنه يعاني أصال من
أم ــراض نفسية رافـقـتــه منذ الطفولة
جعلته إنسانًا يتجنب اللقاء بالناس
ب ــوج ــه ع ـ ــام .أمـ ــا الـ ــوسـ ــواس الـق ـهــري
الذي عانى منه ،فجعله ينشغل بأمر
ّ
من قبيل :هل يقلم أظافر يده اليسرى
ً
أم الـيـمـنــى أوال ،فـيـمــا يـظــن أن املــوت
يالحقه باستمرار.
ّ
يـ ـق ــول إن ل ـ ـجـ ــوءه ل ـل ـم ـس ـك ــرات ج ــاء
على نحو جــدي أثناء تصويره فيلم
«كسر األمــواج» ( )1996في اسكتلندا
ع ــام  .1995بـمـجَــرد ص ـعــوده الـعـ ّـبــارة
إل ــى دوف ــر ،خـنــق نــوبــة رع ــب انتابته
بنصف زجــاجــة فــودكــا و 3حبات من
مهدئ «بينزوديازبينر» .كــان يعمل
ب ـم ـج ـهــود شـ ــاق ك ــل مـ ـس ــاء .يـضـيــف:
«ال ـ ـك ـ ـحـ ــول أفـ ـض ــل املـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــدرات ،ك ـن ـ ُـت
أستخدمه دومًا كوصفة ذاتية لعالج
كــل أن ــواع الـخــوف الغبي ال ــذي يظهر
عندي .تأثيره ّ
فعال لكنه سلبي على
املدى الطويل لألسف .يخفف الخوف
في يوم ليخلقه في اليوم التالي».
بـ ـص ــوت ــه امل ــرتـ ـج ــف ال ـ ـ ــذي بـ ـ ــدا ك ــأن ــه
يـ ـخ ــون ــه ،ونـ ـظ ــرت ــه الـ ـف ــارغ ــة ،وي ــدي ــه
الـ ـلـ ـت ــن أخـ ـف ــاهـ ـم ــا إل ـ ـ ــى الـ ـج ــانـ ـب ــن،
ب ـك ــرش ــه امل ـت ـض ـخــم ت ـ ـسـ ــاءل« :قـ ــل لــي
بـ ـح ــق الـ ـشـ ـيـ ـط ــان مـ ــا الـ ـ ـ ــذي س ـيــدفــع
رولينغ ستون غير الكحول أو جيمي
ه ـي ـن ــدرك ــس سـ ــوى الـ ـهـ ـي ــروي ــن؟» .ثــم
ق ــال بـكـلـمــات واضـ ـح ــة« :ل ـيــس هـنــاك
م ــن ت ـع ـب ـيــر إبـ ــداعـ ــي ذي ق ـي ـمــة فـنـيــة
على اإلط ــاق نفذ اال مــن قبل مدمني
كـ ـح ــول ومـ ـ ـخ ـ ــدرات س ــابـ ـق ــن .أف ـضــل
ف ـت ــرات دي ـف ـيــد بـ ــاوي ك ــان ــت بــاملـطـلــق
عـنــدمــا اسـتـخــدم امل ـخ ــدرات .ذل ــك كــان
دائمًا وسيلة للوصول إلى عالم مواز.
اإلب ـ ــداع هــو بـشـكــل مــا ن ـشــدانــك عــاملــا
موازيًا».
عـنــدمــا يـكـتــب الـسـيـنــاريــو ،ك ــان ترير
يعزل نفسه أليام أو أسابيع محتسيًا
زج ــاج ــة ف ــودك ــا ي ــوم ـي ــا م ــع تـعــاطـيــه
«مخدراته» كما يقول .على هذا النحو،
ً
امتلك مدخال للعالم املــوازي ،وقضى
على كل شك لديه ،فكان ينطلق سريعًا
ويتحرك عبر متاهة مــن االحتماالت
يمكن ألي سيناريو أن يفتحها .على
هذا النحو ،كتب سيناريو «دوغفيل»
خـ ـ ــال  12ي ــوم ــا وج ـ ـ ــاء ب ـن ـح ــو 278
صـفـحــة .فـيـلــم «دوغ ـف ـي ــل» ك ــان رائـعــا
ق ــدم بـطــريـقــة مـبـتـكــرة ،م ــزج فـيــه بني
امل ـس ــرح وال ـس ـي ـن ـمــا واألدب بـطــريـقــة
جـعـلــت ال ـص ـحــافــة األم ـيــرك ـيــة تحتج
حينها على اختياره اسم املكان الذي
دارت فيه األحــداث ومثلت أميركا في
مرحلة الثالثينيات.
مـخـطــوطــة «ش ـبــق» Nymphomaniac
هي األولى التي كتبها من دون تناول
استغرق منه سنة
املخدرات .لكن األمر
ّ
ونصف السنة .يـقــول« :إنـنــي مصاب
بكآبة وال يمكنني أن أتماسك من أجل
أي شيء» .يشير إلى تأثير ما يسميه
«الـفـلـتــرة» عليه بفعل خلطة خاصة
تــوصــل إل ـي ـهــا ،ال يـقـصــد ب ـهــا الـسـكــر
حــد الـتــرنــح .حــن يتملص مــن الفلتر

معاداة السامية
ُبعد واقعة «مهرجان كان» عام ،2011
نشر اسم فون ترير في القائمة التي
أصدرها «مركز سيمون فيزنتال» بأسماء
أسوأ  10تصريحات معادية للسامية في
العالم ،فاحتل فيها ترير الرقم  .5أثار هذا
الرعب فيه ،وقرر أن يصمت ألنه شعر بأنه
غير قادر على التعبير عن نفسه على نحو
ال لبس فيه.
ال ـ ــذي ن ـت ـش ــارك جـمـيـعــا ف ــي ح ـيــازتــه
وإن اختلفت نسب مــا يمر عـبــره من
انـطـبــاعــات وأف ـك ــار ،يـنــزلــق إل ــى عامله
املــوازي الــذي ينهل منه إبداعه .يقول
ّ
إنــه يؤمن بــأن االبــداع هو البحث عن
هــذا العالم .هنا يجد الـقــرارات سهلة
أم ــام ــه ع ــوض ــا ع ــن الـ ـت ــردد وال ـح ـيــرة
والتفكير ألكثر من عام بشأن أفضلية
هذا الطريق دون ذاك.
ف ــون ت ــري ــر ال ي ــري ــد ل ـكــامــه أن يـبــدو
دع ـ ــاي ـ ــة أو مـ ـقـ ـت ــرح ــا لـ ـح ــل س ـح ــري

 Nymphomaniacلم يحمل
رسالة واضحة غير استعراضه
حاالت امرأة شهوانية
ل ـلــوصــول إل ــى االب ـ ـ ــداع ،إذ يــؤكــد في
الوقت نفسه خطورة سوء االستخدام
ه ــذا ال ــذي ك ــان قــد كـلـفــه الـكـثـيــر ،وقــد
يكلفه موته ،إن لم يكن قد بذل قصارى
جهده في التوقف عنه.

ف ـض ـي ـح ــة املـ ــؤت ـ ـمـ ــر الـ ـصـ ـح ــاف ــي فــي
«م ـ ـ ـهـ ـ ــرجـ ـ ــان ك ـ ـ ـ ـ ــان» ف ـ ـ ــي رب ـ ـي ـ ــع عـ ــام
 2011ح ـ ــدث ـ ــت خـ ـ ـ ــال عـ ـ ـ ــرض ف ـي ـلــم
«مـيــانـخــولـيــا» ،وك ــان املــؤتـمــر األول
بـ ـع ــدم ــا أق ـ ـلـ ــع ع ـ ــن الـ ـ ـش ـ ــرب .ب ـل ـغ ـتــه
اإلنكليزية املدرسية البائسة ،تــورط
في ذكر مالحظات ضمنية عن اليهود
وهـتـلــر فهمت عـلــى أنـهــا تـعــاطــف مع
هتلر وضد إسرائيل .يقول بأسلوبه
الساخر إنه في حاالت سكره العادي،
يمضي خـطــوة أبـعــد ،كما هــي الحال
مـ ــع ال ــرم ــاي ــة والـ ـتـ ـن ــس ،ح ـي ــث عـلـيــه
أن ي ـس ــدد ،وإال ف ــاألم ــر ل ــن يـنـفــع ،وال
س ـي ـم ــا فـ ــي إرسـ ـ ـ ــال ال ـت ـن ــس ح ـي ــث ال
ينفع الـتــوقــف فــي منتصفه .لكنه لم
يسدد بشكل جيد« :كنت مهذبًا جدًا
ألنني كنت صاحيًا .لذلك ترددت ولم
أنقل النقاط التي وددت قولها بشكل
جيد» .قوله إنــه يفهم هتلر ،أدى إلى
خــروجــه مــن املـهــرجــان كشخص غير
مـ ــرغـ ــوب ب ـ ــه ،ل ـي ـت ـخ ـلــص مـ ــن ع ـقــوبــة
السجن فــي مرسيليا ملــدة  5سنوات
بمساعدة محاميه .ما يؤمله أنه يجهل
فــي مــا لــو كــان بــإمـكــانــه تـقــديــم املــزيــد
من األفــام ،فما الــذي سيفعله بنفسه
حينها؟ يجيب« :أنــا ال وجــود لي من
دون أن أنتج شيئًا ما»!
وعما إذا كــان «شـبــق» فيلمه األخير،
أج ــاب« :ســأنـجــز بالتأكيد أفــامــا ألن
خ ــوف ــي س ـ ـيـ ــزداد ،وغ ـب ــائ ــي أي ـض ــا إن
بـقـيــت نــائـمــا فــي فــراشــي ول ــم أنهض
ف ــي الـ ـصـ ـب ــاح» .ل ـك ــن م ــا ي ـخ ـش ــاه أال
تـكــون أفــامــه جـيــدة بما فيه الكفاية.
أشــد خــوف لــديــه أن يسقط فــي إغــراء
الكالسيكيات :أن يصنع «فيلم رجل
عـجــوز» ،كما يـقــول .أن ينهي سيرته
الـفـنـيــة ف ــي «ف ـق ــرة أك ـس ـتــرا لـلـعــرض»
يطالبه الجمهور بها في نسخة يكرر
ف ـي ـهــا أف ـض ــل ال ـح ـيــل ل ــدي ــه ،الـخــالـيــة

مـ ــن الـ ـ ـج ـ ــرأة ،ف ـق ــط مـ ــن أج ـ ــل اإلبـ ـق ــاء
ع ـل ــى ج ـم ـه ــور أوسـ ـ ـ ــع .ي ـ ـقـ ــول« :م ـثــل
األفــام السيئة التي عملها بيرغمان
ف ــي آخ ــر س ـنــواتــه ،وك ـمــا فـعــل معظم
املـ ـخ ــرج ــن ف ــي آخ ـ ــر مـ ـش ــواره ــم .فــي
«فاني وألكسندر» ،جمع بيرغمان كل
األشـيــاء ونفخ بها بطريقة شعبوية
ج ـدًا .كــانــت شيئًا مــروعــا بـبــؤســه .قد
ي ــرى ال ـنــاس ال ــذي لــم يـشــاهــدوا بقية
أعماله ،أنه فيلم ممتع ،لكني أستطيع
أن أرى األفــام التي استقى منها هذا
الفيلم وهي أفالم جيدة».
ف ــي ف ـي ـلــم «شـ ـب ــق» ال ـ ــذي ي ـ ــدور حــول
ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة الـ ـجـ ـنـ ـسـ ـي ــة الم ـ ـ ـ ـ ــرأة ت ــدع ــى
«جــو» وأدت ال ــدور ملهمته شــارلــوت
غ ـي ـن ـس ـب ــور ،ي ـ ـغـ ــرف فـ ـ ــون تـ ــريـ ــر مــن
قصص وتفاصيل إيروتيكية جمعها
عن طريق حــوارات وجلسات حقيقية
أجراها  -كما قال  -مع نساء عاديات،
بائعات هوى ،عند وقوفه في طوابير
نساء يقصدن نــوادي املازوخيني .في
تناوله للتفاصيل ،ال يدعو الفيلم إلى
اإلث ــارة إطــاقــا .بالعكس هــو يتحدث
عــن وح ــدة مخيفة المـ ــرأة تــدعــى جو
ص ــادفـ ـه ــا رجـ ـ ــل ي ــدع ــى س ـي ـل ـي ـك ـمــان
(ج ـ ـسـ ــد ال ـ ـ ـ ــدور ال ـ ـسـ ــويـ ــدي س ـت ـيــان
سكارسغارد) وهي مدماة مرمية في
زقــاق وقد تعرضت للضرب .يأخذها
إل ــى بـيـتــه ويـسـقـيـهــا ال ـش ــاي ،فـتــروي
لــه ب ـصــوت مـبـحــوح هــامــس وص ــادق
ـ ـ ـ عـلــى م ــدى خـمــس س ــاع ــات ونـصــف
الساعة ـ قصة بحثها املرضي املضني
عما يشعرها باالكتفاء.
تـ ـ ـح ـ ــدث فـ ـ ـ ــون ت ـ ــري ـ ــر عـ ـ ــن م ـص ـط ـلــح
«الـحـيــدان أو االن ـحــراف» فــي إخراجه
لـلـقـصــة ،وب ـعــدمــا اع ـت ـكــف مل ــدة شهر
ونصف الشهر قرأ خاللها كل ما وقع
بني يديه من روايات كالسيكية عاملية.
يقول فون ترير« :قرأت الكثير عندما
كـنــت صـغـيـرًا ومل ــدة  30عــامــا .بعدها
لم أقــرأ كتابًا .بيد أنني عدت للقراءة
بمتعة كبيرة .قــرأت لدوستويفسكي
وآخــريــن .في روايــة «دكـتــور فاوست»
كتب توماس مان :اآلن سيحدث شيء
عنيف .هــذا امتياز يتمتع به الكاتب
الـ ــذي ي ـقــرر بـنـفـســه ك ـيــف وم ـتــى يتم
الحديث عن هــذا الــذي سيحدث .لكن
ل ـي ــس اآلن ومـ ــن ث ــم ن ـج ــرف بــات ـجــاه
آخـ ــر» .هـكــذا نـشــأ إط ــار قـصــة الفيلم:
ج ــو ال ـش ـب ـق ـيــة ي ـقــاب ـل ـهــا سـيـلـيـكـمــان
املـثـقــف ال ــزاه ــد .ه ــي تــائـهــة ف ــي طــرق
ملتفة داخــل أزقــة مسدودة النهايات،
وهو العقالني املهووس بأشياء جمة
اب ـ ـتـ ـ ً
ـداء م ــن مـ ـع ــدات ص ـيــد األسـ ـم ــاك،
ومــوسـيـقــى ب ــاخ امل ـت ـعــددة الـنـغـمــات،
وحتى أرقام فيبوناتشي.
ال ــواض ــح أن امل ـت ـفــرج ل ــن يـجــد م ــا هو
مـ ـب ــرر فـ ــي ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن ال ـت ـق ــاط ـع ــات.
الفيلم لــم يحمل رســالــة واضـحــة غير
اسـتـعــراضــه ح ــاالت ام ــرأة شـهــوانـيــة،
وبـتـسـلـســل م ـمــل ف ــي إعـ ـ ــادة مـشــاهــد
وأف ـك ــار تــذكــرنــا بــأفــامــه الـســابـقــة .ال
يوجد كشف لبواطن النفس البشرية
كما فــي «آنـتــي كــريـســت» ،وال الصور
ال ـخ ــاب ــة وان ـف ــات ــه م ــن ك ــل ال ـقــوانــن
املفروضة في اللعبة السينمائية في
«مـيــانـخــولـيــا» ،بــل نـحــن نـضـيــع مع
ضـيــاعــه فــي تـلــك الـ ـح ــوارات الطويلة
البطيئة التي تبدو ال آخر لها أحيانًا.
لكن فون ترير يرى غير ذلك .يحب أن
يكون املتفرج تحت قبضته بينما هو
ال يعرف إلى أين هو ذاهب.
إنــه يـبــدو فــي دفــاعــه هــو بعينه ـ ـ كما
اع ـت ــدن ــاه ـ ـ ـ م ـغ ــام ـرًا م ـح ـبــا لـلـصــدمــة،
مـ ـن ــاكـ ـف ــا م ـ ـت ـ ـحـ ــديـ ــا ،ل ـ ـكـ ــن هـ ـ ــل ح ـقــا
ك ــان ك ــذل ــك ف ــي فـيـلـمــه األخـ ـي ــر؟ وهــل
تصريحاته األخـيــرة بشأن مستقبله
في مجال السينما ما هي إال محض
أوهام وخوف مبدع؟

22

االثنين  20نيسان  2015العدد 2570

ثقافة وناس

تلفزيون

يؤدي مهيار
خضور دور
اإلمام أحمد
بن حنبل

رادار

ّ
مسلسل إشكالي جديد مهيار خضور «حنبلي»!
وسام كنعان
ّ
ال أح ــد ي ـعــرف م ــا الـ ــذي ت ـخــطــط له
شــركــة «املـ ـه ــا» ال ـكــوي ـت ـيــة ،وم ــا هو
الـ ـه ــدف م ــن خ ـي ــارات ـه ــا اإلش ـكــال ـيــة
ل ــأع ـم ــال ال ـت ــي ت ـن ـت ـج ـهــا .س ـبــق أن
جـ ّـربــت إن ـجــاز مسلسل «األس ـبــاط»
الذي يروي سيرة الحسن والحسني،
ف ـج ــوب ـه ــت ب ـس ـل ـس ـلــة م ـش ــاك ــل مـنــذ
ً
بــدء التحضير ،وص ــوال إلــى خوف

تدور كاميرا عبد الباري أبو
الخير قريبًا في المغرب لتصوير
المسلسل
ب ـ ـعـ ــض ال ـ ـف ـ ـنـ ــانـ ــن م ـ ــن تـ ـص ــوي ــره
ّ
خشية إث ــارة الفتنة الطائفية .لكن
ّ
م ـن ـتــج ال ـع ـمــل م ـح ـمــد ال ـع ـن ــزي ظــل
ّ
مصرًا على إنجاز املسلسل ،فخرج
كسيحًا َّ«بـفـضــل» الــرقــابــة والـحــرب
ُ
التي شنت عليه ،من دون أن يكتب
ل ــه شـ ــرط م ـنــاســب ل ـل ـع ــرض .وه ــذا
ُ
ّ
الـعــام ،تعيد الشركة تجربة ال تقل
ّ
إشكالية ،بعدما أعلنت أخيرًا نيتها

تصوير مسلسل يروي سيرة اإلمام
«أحمد بن حنبل» (سيناريو وحوار
محمد اليساري وإخراج عبد الباري
أب ــو الـخـيــر) لـيـكــون جــاه ـزًا للعرض
في رمضان .وحاملا انطلق املشروع،
قوبل باعتذارات من نجوم سوريني
ع ــرض ــت ع ـل ـي ـهــم أدوار فـ ـي ــه ،مـنـهــم
قصي خولي وغسان مسعود .ربما
ك ــان ال ـس ـبــب م ــا يـمـثـلــه رابـ ــع األئ ـمــة
ع ـنــد «أه ـ ــل ال ـس ـنــة وال ـج ـم ــاع ــة» من
تـ ّ
ـزم ــت وال ـ ـتـ ــزام دق ـي ــق ب ـكــل تـعــالـيــم
الدين.
ُ
ّ
وت ـج ـمــع امل ــراج ــع الــدي ـن ـيــة ع ـلــى أن
صاحب املذهب الحنبلي (له أتباع
ك ـث ــر ح ـت ــى الـ ـ ـي ـ ــوم) أكـ ـث ــر امل ــذاه ــب
الـسـنـيــة مـحــافـظــة ع ـلــى الـنـصــوص
وابـ ـتـ ـع ــادًا ع ــن ال ـ ـ ــرأي .ل ـ ــذا ،ت ـمـ ّـســك
بـ ــالـ ـنـ ـ ّـص ال ـ ـقـ ــرآنـ ــي وب ــالـ ـب ـ ّـيـ ـن ــة ثــم
بـ ــإج ـ ـمـ ــاع ال ـ ـص ـ ـحـ ــابـ ــة ،ول ـ ـ ــم ي ـق ـبــل
بالقياس إال في حاالت نادرة .وهو
ما سيضيء عليه املسلسل ،إضافة
إلى رحالت طلبه للعلم ،وتفاصيل
خالفه مع املعتزلة في عهد املأمون،
ثــم املـعـتـصــم بــالـلــه وال ــواث ــق بــالـلــه،
وف ـق ـهــه وأص ـ ــول م ــذاه ـب ــه .ق ــد يــرى
ّ
ب ـع ـض ـهــم أن ال ـق ـص ــة غ ـي ــر مــائ ـمــة
لزمن ُيعتبر مــن أكثر مــراحــل األمــة

العربية انقسامًا وشقاقًا وتشرذمًا،
وحـ ـ ــروبـ ـ ــا ط ــائـ ـفـ ـي ــة مـ ـقـ ـيـ ـت ــة ،ف ـي ـمــا
ي ـ ــرى آخ ـ ـ ــرون الـ ـعـ ـك ــس ،ف ــاإلض ــاء ة
ع ـلــى ش ـخ ـص ـيــات تــاري ـخ ـيــة ديـنـيــة
ب ـم ـق ــارب ــة ذكـ ـي ــة ت ـس ـه ــم ف ــي زي ـ ــادة
املـ ـع ــرف ــة ورف ـ ـ ــع الـ ــوعـ ــي وت ـح ـصــن
الـشـعــوب مــن الـفـتـنــة .رب ـمــا ه ــذا ما
يــؤمــن بــه املـمـثـلــون امل ـشــاركــون في

أدوار ال ـب ـط ــول ــة وهـ ــم م ــن س ــوري ــا:
م ـه ـيــار خ ـض ــور ،وس ــام ــر امل ـص ــري،
وقمر خلف ،وقاسم ملحو ،وفــادي
صبيح وشادي مقرش ،ومن األردن
ع ــاك ــف نـ ـج ــم ،وم ـ ــن ال ـ ـعـ ــراق جـ ــواد
الشكرجي.
ّ
في حواره مع «األخبار» يؤكد مهيار
ّ
سيجسد دور اإلمام ابن
خضور أنه

ماذا عن الرقابة؟
ماذا عن الرقابة الدينية والمجتمعية التي ربما ستغالي
في تطويق مسلسل «أحمد بن حنبل» بآراء سلبية ،خصوصًا
أن للشخصية مكانة دينية مختلفة عما سواها؟ يجيبنا
نقدم ّ
مهيار خضور« :نحن ّ
قصة معروفة من دون ّ
أي
تجاوزات لتاريخ الشخصية ومكانتها ،بل بطريقة درامية
محكمة ورؤية عن حياته التي أمضاها في بغداد حتى
مماته وهو صائم .كذلك ،نضيء على الفقر الذي عاشه،
والمحن المتتالية التي عرقلت مسيرته».

حنبل ،نافيًا أن يكون قد أوكل الدور
للكثير مــن الـفـنــانــن قـبـلــه .ويعتبر:
«أن االعـ ـت ــذارات مــن بـعــض املمثلني
ع ــن أدوار ثــان ـيــة جـ ــاءت ّإمـ ــا ل ــدواع
مادية أو الرتباطات أخرى ال أكثر».
ل ـك ــن مل ـ ـ ــاذا ال ـ ـيـ ــوم ه ـ ــذه الـشـخـصـيــة
ـزم ـت ـهــا؟ ي ـ ـ ّ
امل ـع ــروف ــة ب ـتـ ّ
ـرد خ ـضــور:
«ه ـ ـنـ ــاك فـ ـه ــم خ ــاط ــئ ل ـف ـك ــر ال ــرج ــل
وت ــوارد غير دقـيــق .ســؤالــك كــان ّأول
ُ
مــا طــرحــتــه عـلــى نفسي ل ــدى عــرض
العمل ّ
علي وقبل أن أقرأ النصّ .لكن
القصةّ ،
بعدما قرأت ّ
تنبهت إلى أنها
مكتوبة بسالسة وبصورة منطقية
ع ــن ال ــرج ــل ،وش ـع ــرت أنـ ــه رب ـم ــا من
اإليـجــاب أن نـقـ ّـدم اإلس ــام بصورته
الصحيحة في هذا الوقت تحديدًا».
ل ـك ــن ح ـت ــى مـ ـ ــزاج ال ـج ـم ـه ــور ومـطـلــب
الـ ـفـ ـض ــائـ ـي ــات ي ـ ـب ـ ــدوان ب ـع ـي ــدي ــن عــن
األعـمــال التاريخية والدينية فــي هذه
املــرح ـلــة ،فـهــل م ــن امل ـنــاســب الـسـبــاحــة
ع ـكــس ال ـت ـي ــار؟ «ك ــل ع ـمــل يـحـمــل فكر
ص ــان ـع ـي ــه» ي ـج ـيــب امل ـم ـث ــل الـ ـس ــوري،
مضيفًا« :مثلما هناك ّأعمال رومانسية
واجتماعية ،فإن الضفة املقابلة تكون
متروكة ألعمال من نمط وشكل آخرين.
امل ـه ــم أال تـحـمــل ال ـت ـج ــارب اإلسـ ــاءة
ألي طرف أو شخص ،والفنان دائمًا
يـسـعــى إل ــى ت ـقــديــم األفـ ـض ــل .ول ــدى
ق ــراء ت ــي ال ـنــص ،وج ــدت الشخصية
مكتوبة بــأسـلــوب مـشـ ّـوق وبطريقة
ف ـن ـيــة ع ــال ـي ــة املـ ـسـ ـت ــوى ،خ ـصــوصــا
أنها غنية باملعطيات والركائز التي
ت ـحـ ّـرض ّ
أي مـمـثــل عـلــى تـقــديـمـهــا».
س ـبــق ل ـخ ـضــور أن ج ـســد شخصية
«خـ ــالـ ــد بـ ــن الـ ــول ـ ـيـ ــد» فـ ــي مـسـلـســل
«ع ـ ـمـ ــر» (ت ــألـ ـي ــف ولـ ـي ــد سـ ـي ــف) مــع
مـ ـخ ــرج مـ ــرمـ ــوق مـ ـث ــل ح ــات ــم ع ـل ــي.
لكن ليس للمخرج عبد الـبــاري أبو
الخير ّ
أي تجارب مضيئة أو تاريخ
ّ
فـ ـن ـ ّـي ح ــاف ــل ي ـح ــم ــس ل ـل ـع ـمــل م ـعــه.
ّ
ي ـع ــلــق خ ـض ــور ب ــال ـق ــول« :ل ـي ــس كــل
املخرجني الذي يبرزون على الساحة
أص ـح ــاب م ـش ــاري ــع .وبــال ـن ـس ـبــة إلــى
ّ
أكاديمي،
مخرج العمل املنتظر فهو
وأمضى ساعات حضور طويلة في
الدراما السورية منذ أن كان مخرجًا
ّ
منفذًا .أنــا مؤمن به وبموهبته رغم
أن تجربته الـســابـقــة «األس ـب ــاط» لم
تكتب لها فــرصــة الـظـهــور املناسب.
عـمــومــا ،صــرت ج ــزءًا مــن الـعـمــل ،وال
ب ــد م ــن تـبـنـيــه إلـ ــى الـ ـح ـ ّـد األق ـص ــى،
وغالبًا عندما يتوفر إيمان بشخص
يـقــود مـشــروعــا ،فإننا نـتـشــارك معه
فـ ــي الـ ـخـ ـط ــوة الـ ـت ــي ي ـم ـش ـي ـهــا نـحــو
األم ـ ـ ـ ــام» .إذًا ،سـ ـت ــدور ك ــام ـي ــرا عـبــد
الـبــاري أبــو الخير قريبًا فــي املغرب
ل ـت ـص ــوي ــر املـ ـسـ ـلـ ـس ــل .لـ ـك ــن مـشـكـلــة
جديدة تواجه العمل وهــي صعوبة
تحصيل تأشيرات الدخول ّللممثلني
الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــن وهـ ـ ـ ــو مـ ـ ــا يـ ـ ــؤخـ ـ ــر بـ ــدء
التصوير ،وربما يجعله غير حاضر
على الخريطة الدرامية في رمضان
املقبل.

كواليس رمضان

ّ
التقشف يخيم على الدراما المصرية
القاهرة ـ عباس محمد
ه ـ ــذا املـ ــوسـ ــم ،ل ـج ــأ ب ـع ــض املـنـتـجــن
املصريني إلى أعمال متواضعة الكلفة
ال تعتمد على نجوم الصف األول أو
نجم معني ،بــل تضم عــددًا مــن فناني
ال ـص ــف ال ـث ــان ــي .ي ــأت ــي ذلـ ــك تــرش ـي ـدًا
ّ
للنفقات ،خصوصًا أن الجهات التي
تنتج هــذه األعـمــال تعاني من أزمــات
مـ ـ ــاديـ ـ ــة ،ومـ ـنـ ـه ــا قـ ـط ــاع ــات اإلن ـ ـتـ ــاج
الحكومي («صــوت القاهرة» ومدينة
اإلنتاج اإلعالمي ،وقطاع اإلنتاج في
التلفزيون املصري).
َّ
تصور بكلفة قليلة
ومن األعمال التي
مسلسل «ماريونيت» (إخــراج حسام
عبد الرحمن ـ إنتاج «صوت القاهرة»)
ال ــذي ي ــدور ح ــول رج ــل أع ـمــال يدعى
ط ـل ـع ــت ال ـس ـخ ـي ـل ــي يـ ـجـ ـس ــده امل ـم ـثــل

املـصــري مـجــدي كــامــل ،وزوج ـتــه هبة
العسيلي (مها أحمد) التي تفكر في
ال ـظ ـهــور فــي أح ــد ال ـبــرامــج الـشـهـيــرة.
تـ ـنـ ـج ــح ف ـ ــي ال ـ ـتـ ــوصـ ــل إل ـ ـ ــى م ــذي ـع ــة
البرنامج نهال املصري (سوزان نجم
الدين) لتطلب منها استضافتها في
ال ـبــرنــامــج .لـكـنـهــا ت ـفــاجــأ بــاع ـتــراض
زوجها طلعت على الفكرة ،خوفًا من
فـتــح مـلــف قــديــم خ ــاص بجريمة قتل
راح ضحيتها أحد أصدقائهّ .لكن هبة
تتمكن من تنفيذ فكرتها ،إال أنها تلقى
مـصــرعـهــا أث ـن ــاء تـسـجـيــل الـبــرنــامــج.
يـنــاقــش الـعـمــل ف ـســاد رج ــال األع ـمــال
وسـيـطــرتـهــم ع ـلــى اإلعـ ـ ــام ،وي ـشــارك
فــي بـطــولـتــه ع ــدد كـبـيــر مــن املمثلني،
مـنـهــم ،ن ـهــال عـنـبــر ،إبــراه ـيــم يـســري،
وإيهاب فهمي .واقترب املخرج هاني
إسـمــاعـيــل م ــن االن ـت ـهــاء م ــن مــونـتــاج

مسلسل «والد سيدة» (كتابة مجدي
اإلبـ ـي ــاري) م ــن ب ـطــولــة طـ ــارق لـطـفــي،
وشـ ــذى وخ ــال ــد س ــرح ــان ،ب ـعــد رحـلــة
تصوير في شــوارع القاهرة ،والشقق
الداخلية وديكور الحارة الشعبية.
وأوضح مؤلف العمل مجدي اإلبياري
ّ
ل ــ«األخ ـبــار» أن «والد سـيــدة» ستبدأ
أحداثه قبل «ثــورة  25يناير» بعرض
ن ـم ــوذج ــن ل ـض ـبــاط ال ـش ــرط ــة ،وهـمــا
ش ـق ـي ـق ــان ،أح ــده ـم ــا س ـل ـبــي يـجـســده
خـ ــالـ ــد سـ ـ ــرحـ ـ ــان ،واآلخ ـ ـ ـ ـ ــر إيـ ـج ــاب ــي
يجسده طــارق لطفي .ويغلب الطابع
اإليجابى على السلبي طوال األحداث.
ولفت املؤلف إلى أن املسلسل سيبرز
ال ـص ــورة الحقيقية لـبـعــض الـنـمــاذج
اإليجابية عند رج ــال الـشــرطــة الذين
ّ
ش ـج ـع ــوا ع ـل ــى الـ ـ ـث ـ ــورة .وأض ـ ـ ــاف أن
العمل يلقي الضوء على نزوات رجال

ال ـشــرطــة م ــن خ ــال عـشـيـقــة الـضــابــط
السلبي التي تجسدها بثينة رشوان.
كذلك هناك خيط عاطفي فــي أحــداث
املسلسل ،حيث يقع طــارق لطفي في
غـ ــرام حـبـيـبــة شـقـيـقــه خــالــد ســرحــان
الـ ـت ــي ت ـك ـت ـش ــف مـ ـ ــدى أن ــانـ ـي ــة خ ــال ــد

أعمال متواضعة الكلفة
ّ
تضم فناني الصف الثاني
وف ـ ـجـ ــوره ،ث ــم تـ ـب ــادل ط ـ ــارق مـشــاعــر
ال ـحــب .ويـتـطــرق املـسـلـســل أيـضــا إلــى
نـمــاذج أخــرى لبعض الضباط الذين
عــانــوا مــن ممارسات بعض الــرؤســاء
ف ــي ق ـطــاعــات الــداخ ـل ـيــة ،إض ــاف ــة إلــى
إبراز صورة الضباط الذين تضامنوا
م ــع ث ـ ــورة ي ـن ــاي ــر .وأك ـ ــد اإلب ـ ـيـ ــاري أن

أح ــداث املسلسل تنتهي عقب انــدالع
الثورة املصرية.
كـ ــذلـ ــك ب ـ ـ ــدأ املـ ـ ـخ ـ ــرج عـ ـ ـ ــادل األعـ ـص ــر
تصوير «مملكة يوسف املغربي» في
مدينة اإلنتاج اإلعالمي ،مع مجموعة
م ــن امل ـم ـث ـلــن ،م ـن ـهــم م ـن ــذر ري ـحــانــة،
م ـص ـط ـفــى ف ـه ـم ــي ،ع ــا غ ــان ــم ،أح ـمــد
سالمة ،هالة صدقي ،عبد الرحمن أبو
زهـ ــرة ،سـحــر رامـ ــي ،فـ ــاروق فـلــوكــس،
وت ـ ـ ــدور األح ـ ـ ـ ــداث ح ـ ــول ع ــال ــم رج ــال
األعـ ـم ــال ،وت ـح ــدي ـدًا م ـج ــال ال ـب ـتــرول.
ويواصل املخرج كريم العدل تصوير
«ال ـب ـيــوت أس ـ ــرار» الـ ــذي يـعـتـمــد على
الـبـطــولــة الـجـمــاعـيــة مــع هـنــا شيحة،
وشيري عــادل ،وآيــن عامر ،وبيومي
فــؤاد ودينا الشربيني ،نسرين أمني،
وت ـ ــدور أح ــداث ــه ف ــي إطـ ــار اجـتـمــاعــي
حول مشاكل األسر املصرية.
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ثقافة وناس

ّ
على الشاشة في ظــل الــظــروف الصعبة وفــي زمــن نسيان القضية المركزية والــغــرق في
وحول الطائفية ،استعادت قناة «الميادين» أعمال الرسام الفلسطيني الشهير على طريقتها الخاصة،
ّ
يستمر البرنامج لمدة عام
واستكشفت خلفيات رسومات الشهيد في فيديوهات قصيرة ،على أن

«حنظلة» يعيد تصويب البوصلة

غزة  -عروبة عثمان
نجح الشهيد ناجي العلي ( 1937ـ ـ
 )1987في نحت حنظلته في ذهنية
املـ ـق ــاوم ال ـع ــرب ــي ،وم ـض ــى .انـسـحــب
ّ
خ ـل ــف الـ ـسـ ـت ــار ،ف ـي ـم ــا ظ ـ ــل حـنـظـلــة
الـثــائــر شــاهـدًا على سـهــام التطويع
ُ
وال ـت ـط ـب ـي ــع الـ ـت ــي ت ـ ـغـ ــرز ت ـب ــاع ــا فــي
ال ـج ـســد الـفـلـسـطـيـنــي وال ـع ــرب ــي28 .
ع ــام ــا مـ ـ ـ ّـرت ع ـل ــى اس ـت ـش ـه ــاد رس ــام
الـكــاريـكــاتــور الفلسطيني ،مــن دون
أن يقفز حنظلة عن أعوامه العشرة.
أخـ ـيـ ـرًا ،اس ـت ـع ــادت ق ـنــاة «امل ـي ــادي ــن»
ح ـن ـظ ـل ــة ب ــرم ـ ّ
ـزيـ ـت ــه الـ ـس ــاطـ ـع ــة فــي
برنامج يحمل العنوان ذاته.
ه ـكــذا ،انـطـلــق ي ــوم الجمعة برنامج
«حـنـظـلــة» (إخ ـ ــراج يــوســف مغنية)
إلسقاط هذه األيقونة الحاضرة في
جـمـيــع رسـ ــوم الـعـلــي عـلــى األحـ ــداث
ّ
خضم
الجارية اليوم ،خصوصًا في
امل ـشــاريــع ّ الـفـتـنــويــة .ه ــذا الـبــرنــامــج
الـ ــذي ي ـمــثــل ع ـص ــارة ع ــام ك ــام ــل من
الـبـحــث وق ـ ــراءة م ــا وراء «حـنـظـلــة»،

ّ
مخيلة عائلة
كان أشبه بحلم داعب
ـي ،قـبــل أن يـتـحـ ّـول إل ــى حقيقة
الـعـلـ ّ
وت ـت ـب ــن ــاه الـ ـقـ ـن ــاة .رأت امل ـح ـط ــة فــي
املـشــروع «إع ــادة تأكيد أن الثوريني
عـ ـ ـل ـ ــى غـ ـ ـ ـ ـ ــرار الـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــي ال ي ـس ـك ـت ـه ــم
ّ
ّ
الرصاص ،وأن األيقونات التي أطرت
قضايانا ،كحنظلة ،ال ت ــزال جاهزة
للمواجهة الثقافية والفنية في وجه
املتآمرين».
ّ
وم ـث ـل ـم ــا ق ـ ــال ال ـع ـل ــي بـ ـ ــأن «ق ــوان ــن
ال ـط ـب ـي ـعــة ال ت ـن ـط ـبــق ع ـل ــى حـنـظـلــة

اقتضاب ّ
حلقات
مدة
ّ
البرنامج ولكنها تكثف
الفكرة والرسالة

فيلم تحريك
«أميرة الروم» تصالح الفكاهة والتثقيف
زينب حاوي
ّ
مطلع األسبوع املاضي ،دشن العرض
األول لفيلم الرسوم املتحركة «أميرة
الـ ــروم» أم ــام نخبة مــن املتخصصني
وامل ـث ـق ـف ــن ع ـل ــى مـ ـس ــرح «رسـ ـ ـ ــاالت».
مـنــذ ذاك ال ـحــن ،يـلـقــى الـعـمــل رواج ــا
عـ ـل ــى وس ـ ــائ ـ ــل ال ـ ـت ـ ــواص ـ ــل« .أم ـ ـيـ ــرة
الـ ـ ـ ــروم» ( 75دق ـي ـق ــة) الـ ـ ــذي ي ـع ـ ّـد مــن
أضخم اإلنتاجات العربية في مجال
«الـ ـتـ ـح ــري ــك» ( ،)Animationيـجـمــع
الفكاهة بالتثقيف .استغرق انجازه
نحو سنتني ونصف سنة على أيدي
فـ ــريـ ــق م ـت ـخ ـص ــص يـ ـص ــل إل ـ ــى 100
ش ـخ ــص .ال ـش ــري ــط ال ـث ــاث ــي األب ـع ــاد،
واملشغول بتقنيات عالية ،عبارة عن
إن ـت ــاج مـشـتــرك ب ــن «جـمـعـيــة كشافة
اإلم ـ ـ ـ ـ ــام امل ـ ـ ـهـ ـ ــدي» و«مـ ـ ــركـ ـ ــز بـ ـي ــروت
الدولي لإلنتاج الفني» بالشراكة مع
مؤسستني منفذتني إيــرانـيـتــن ،هما
«هفت سنگ» و»سلوك أفالكيان».
القصة باختصار تعيدنا إلــى القرن
الـتــاســع امل ـي ــادي ،وتـحــديـدًا إل ــى عــام
 ،842فــي ظــل الحكم البيزنطي حيث
سـيــادة القيصر الــذي تقطن حفيدته
«م ـل ـي ـك ــة» م ـع ــه .هـ ــذه ال ـس ـي ــدة كــانــت
ت ـش ـغ ـل ـهــا دومـ ـ ــا حـ ـ ــاالت ال ـظ ـل ــم ال ـتــي
يعانيها الناس ،وهي ال تنفك تمارس
واجـبــاتـهــا الــديـنـيــة فــي الكنيسة .في
ال ـق ـص ــة ،ت ـح ـلــم م ـل ـي ـكــة ب ــأن ـه ــا سـتـلــد
«املـ ــوعـ ــود» ،أي اإلم ـ ــام امل ـه ــدي ال ــذي
سـيـنـشــر ال ـع ــدال ــة ف ــي ال ـع ــال ــم .تنتقل
مـ ـلـ ـيـ ـك ــة إلـ ـ ـ ــى سـ ـ ـ ــوق ال ـ ـن ـ ـخـ ــاسـ ــة فــي
بغداد بعد غــزو املسلمني لبيزنطية،
وتتخفى ّ
بزي خدم ثم تنتقل إلى دار

اإلم ــام ال ـهــادي ال ــذي سيصبح الحقًا
زوجـ ـه ــا وي ـص ـي ــر اس ـم ـه ــا «ن ــرج ــس»
وتنجب «املهدي املنتظر».
ال ـف ـي ـل ــم الـ ـ ـ ــذي ي ــرتـ ـك ــز عـ ـل ــى ح ـقــائــق
ت ــاري ـخ ـي ــة دق ـي ـق ــة وم ــوثـ ـق ــة بـحـســب
الـقــائـمــن عـلـيــه ،ي ـع ـ ّـول عـلـيــه املنسق
ال ـعــام للفيلم واملــديــر ال ـعــام لـ«مجلة
مهدي» (الصادرة عن كشافة املهدي)
ع ـب ــاس شـ ـ ـ ــرارة ،ب ـك ــون ــه ي ـت ــوجــه إل ــى
األطفال والناشئة .هذه الفئة التي كما
يـقــول ل ــ«األخ ـب ــار» تـغـيــب اإلنـتــاجــات
املماثلة عنها ،فيحظى الكبار باألعمال
السينمائية .واستطاع فريق «أميرة
الروم» بحسب شرارة مضاهاة الغرب
الذي «كان يحتكر الحرفية والجودة».
وبـ ـخ ــاف اإلنـ ـت ــاج ــات األخـ ـ ـ ــرى ،ه ــذا
العمل سيطاول شــرائــح أوس ــع كبارًا
وصغارًا .ولدى السؤال عن إمكانية أن
يشكل العامل الديني في قصة الفيلم
عائقًا ،يلفت إلى أن العمل ال ينضوي
ت ـحــت «م ـف ـهــوم ع ـقــائــدي م ـغ ـلــق» ،بل
ينطوي على تعدد األديان والثقافات،
خ ـ ـ ـصـ ـ ــوصـ ـ ــا ال ـ ـ ــديـ ـ ـ ـن ـ ـ ــن امل ـ ـس ـ ـي ـ ـحـ ــي
واإلسالمي .وهو برأيه ،يعطي رسالة
ل ــأط ـف ــال ل ـت ـق ـبــل ال ـث ـق ــاف ــات األخ ـ ــرى
ويـغــرس داخلهم مفاهيم «التعايش
وال ـتــاقــح بــن األدي ـ ــان» فــي مــواجـهــة
حملة «لغة التكفير واالنـغــاق» التي
تسود اليوم .وبحسب شــرارة ،يجري
الـتـفــاوض مــع أصـحــاب ال ـصــاالت في
لبنان ،وتوصلوا إلى اتفاق مع Circuit
 ،Empireوبــاعــوا حقوقه حصريًا في
الـ ــدول الـعــربـيــة .وي ـف ـتــرض أن يـطــرح
العمل في منتصف الشهر املقبل في
الصاالت اللبنانية.

ألنه استثناء» ،يبدو البرنامج الذي
ّ
ومتفردًا
يحمل توقيعه استثنائيًا
أي ـضــا ،خـصــوصــا أن فــريـقــا محترفًا
م ـ ـكـ ـ ّـونـ ــا مـ ـ ــن بـ ــاح ـ ـثـ ــن ومـ ـخ ــرج ــن
وفنيني غاص في خلفيات رسومات
الشهيد الكاريكاتورية (بحث ّ
املدون
خ ـض ــر سـ ــامـ ــة) ،وان ـت ـق ــى م ـن ـهــا مــا
يـتــواءم مــع أح ــداث الـيــوم .يبدو هذا
الفريق مهتديًا إلى معظم البصمات
الـتــي طبعت مـخــزون عـمــل الشهيد،
ّ
إذ سـ ـ ــار عـ ـل ــى ال ـ ـخـ ــط ن ـف ـس ــه الـ ــذي
ّ
خ ــط ف ـيــه ال ــرس ــام ع ـب ــارات ــه ال ـكــاويــة
ع ــن االس ـت ـب ــداد وال ـخ ـضــوع الـعــربــي
ل ــأن ـظ ـم ــة االسـ ـتـ ـعـ ـم ــاري ــة .بـصـيـغــة
م ـت ـحـ ّـركــة ع ـلــى ص ـع ـيــد ال ــرس ــوم ــات
ّ
وال ـخ ــط ،ينثر الـفــريــق روح الشهيد
على الشاشة.
ورغم اقتضاب ّ
مدة حلقات البرنامج
الـتــي ال تـتـجــاوز ال ــواح ــدة دقيقتني،
غ ـيــر أن ـه ــا ت ـت ـمـ ّـيــز بـتـكـثـيــف ال ـف ـكــرة
وال ــرس ــال ــة .فـقــد نـجــح املـنـتــج املنفذ
لـلـبــرنــامــج (ش ــرك ــة )Mentis Plusفي
إنـ ـت ــاج خ ـل ـطــة م ـت ـكــام ـلــة ع ـل ــى درب

الشهيد مــن ناحية الكتابة وتنفيذ
الرسوم (فاطمة قصير وهالة سلوم)،
مــع إضـفــاء عنصر التفاعل الحركي
عليها .هذه التجربة الجديدة الالئقة
ب ـقــامــة ال ـع ـل ــي ،اع ـت ـبــر ن ـج ـلــه خــالــد،
أنـهــا سـتـ ّ
ـؤســس ملــرحـلــة فـنـ ّـيــة مهمة
ّ
فــي حفظ إرث وال ــده ا ًملـقــدر بحوالى
 15أل ــف رس ـمــة ،إض ــاف ــة إل ــى تــوريــث
مــواق ـفــه ال ــرادي ـك ــال ـي ــة لـلـمـشــاهــديــن،
ت ـح ــدي ـدًا ل ــأج ـي ــال الـ ـص ــاع ــدة .على
ص ـع ـيــد ال ـش ـخ ـص ـي ــات ،ل ــم يـنـحــرف
ال ـب ــرن ــام ــج ع ــن ش ـخ ـص ـيــات ال ـع ـلــي.
ف ــي أول ـ ــى ح ـل ـقــاتــه ،ت ـن ــاول «فــاطـمــة
العذراء» التي تحمل جنني «الثورة»،
ّ
بـعــدمــا قـتــل ال ـع ـ ّ
ـدو اإلســرائ ـي ـلــي كــل
الرجال.
ه ـ ــذا امل ـش ـه ــد ال ـ ـ ــذي ي ــرافـ ـق ــه نـحـيــب
ّ
حقيقي
النساءُ ،يحيلنا على بعدين
ومجازي لقتل االحتالل اإلسرائيلي
الـ ــرجـ ــولـ ــة ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة .إذ ت ـ ـبـ ــرز فــي
خلفية املشهد عـبــارة «ال لــأبــوات»،
وتحديدًا ّ
األب األصــل للفلسطينيني
«منظمة التحرير الفلسطينية» التي
يشعر أبناؤها اليوم أنهم في حالة
ُي ـت ــم واضـ ـح ــة ،ب ـعــدمــا ان ـحــرفــت عن
بوصلتها.
ّأم ــا فــي الحلقة الـثــانـيــة ،فـقــد حاكت
الرسوم الدور الصهيوني في تأجيج
الفتنة الطائفية في املنطقة العربية.
صــاحــب «حـنـظـلـ َـة» على
وك ـمــا س ــار ّ
مسار واحــد أنــه «ليس من حق أكبر
رأس أن يوقع على اتفاقية استسالم
وتنازل عن فلسطني» ،هكذا ،سيكون
بــرنــامــج «حنظلة» كالبوصلة التي
تشير دائمًا إلى فلسطني.
«حـنـظـلــة» يــومـيــا عـلــى «امل ـي ــادي ــن» خــال
نشرات األخبار

تلفزيون
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قرن على اإلبادة

ّ
يخصص برنامج «بال حصانة»
ّ
غدًا ( )21:15الذي يقدمه جان عزيز
ويعرض على قناة  otvللحديث عن
مئوية اإلبادة األرمنية واملجاعة،
ويستضيف كريم بقرادوني وحبيب
افرام .هل ما حصل كان من التاريخ
أم من الحاضر؟ من يضمن عدم
تكرار املذابح؟ من يحمي األقليات في
املنطقة اليوم؟

هيفا مرتين في رمضان
يبدو أن هيفا وهبي (الصورة)
ّ
ستطل في رمضان املقبل بمسلسلني
دفعة واحدة .بعدما تعرقل االنتهاء
من تصوير مسلسل «مولد وصاحبه
غايب» (تأليف مصطفى محرم
وإخراج شيرين عادل) ألشهر ّ
عدة،
ّ
صورت صاحبة «بوس الواوا»

مشاهدها املتبقية .وفي الوقت نفسه،
ّ
تصور هيفا حاليًا مسلسل «مريم»
(كتابة أيمن سالمة وإخراج محمد
علي) الذي سيجمعها مع خالد
النبوي (األخبار .)2015/1/8

سلوم حداد في بيروت
كشفت بعض املصادر لـ «األخبار»
سلوم ّ
بأن ّ
حداد سيتوجه خالل
األيام املقبلة إلى لبنان لتصوير
ً
مشاهده األولى بطال ملسلسل
ّ
«العراب» (سيناريو وحوار حازم
سليمان ،إخراج املثنى صبح ،إنتاج
سما الفن) .وكان ّ
حداد بدأ أخيرًا
في دمشق تصوير دور البطولة
في مسلسل شامي بعنوان «صدر
الباز» (فكرة طارق مرعشلي ،معالجة
درامية مروان قاووق ،إخراج تامر
إسحاق ،ومن إنتاج شركتي «الرجا»
والـ «بارون») سيعرض في رمضان
املقبل ،ليكون ثالث أعمال النجم
السوري ملوسم دراما  ،2015إذ
شارك مطلع العام الحالي في بطولة
«في ظروف غامضة» (تأليف فادي
قوشقجي ،إخراج املثنى صبح،
وإنتاج سما الفن).

هبة خارج «ذا فويس»

ّ
بعد تأهلها في الحلقات السابقة
من «ذا فويس» بنسخته الفرنسية
ووصولها إلى مرحلة النصف
نهائية ،خرجت املغنية اللبنانية
هبة طوجي ّأول من أمس من العمل
التلفزيوني الذي يعرض كل سبت
على قناة .Tf1

صابر الرباعي «ذهاب
وعودة»

ّ
سجل الفنان التونسي صابر
الرباعي شارة مسلسل «ذهاب
وعودة» (تأليف عصام يوسف
وإخراج أحمد شفيق) الذي يلعب
بطولته املمثل املصري أحمد السقا،
ومن املتوقع عرض العمل الدرامي
في رمضان املقبل.
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نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة
أحمق وعديم

دائمًا يقول :كيف َ
وقع هذا؟
دائمًا يقول :كيف لم أنتبه إلى هذا؟ ولم أعمل حسابًا لهذا؟
دائمًا يقول...؛
َ
ّ
وفي النهاية ،ال يجد َمن ّ
يوجه إليه االت َ
هام إال اآللهة واملصادفات.
ْ
(إذ ال َ
لكن ،ال َ
ْ
أحد يقول لنفسه):
أحد يقول له
ٌ
عاجز عن رؤية نفسه،
أساس تصميمه
اإلنسان ،ألنه في
ِ
ٌ
ُ
وعديم االنتباه.
كائن ُم َح ِّير ،أحمق،
2014/6/23

ُ
الرهان على الموتى

صورة
وخبر

فـي الذكـرى األولـى لرحيلـه ،احتضنـت المكتبـة العامـة فـي كولومبيـا أخيـرًا
معرضـا يضـم مقتنيـات للروائـي الكولومبـي غابرييل غارسـيا ماركيـز ( 1927ــ
ّ
ومنوعـة ،بينها الديبلوم
 .)2014أغـراض حامـل نوبـل لآلداب عـام  1982كثيرة
والميداليـة الذهبيـة التـي حصـل عليهـا الراحـل مـن «األكاديميـة السـويدية»،
إضافـة إلـى اآللـة الكاتبـة التـي اسـتخدمها فـي إنجـاز روايتـه الشـهيرة «مئـة
ّ
ّ
المتخيلـة التـي جرت فيهـا أحداث
عـام مـن العزلـة» .يذكـر أن قريـة «ماكونـدا»
الروايـة المذكـورة سـتكون ضيفـة الشـرف فـي «معـرض بوغوتـا الدولـي
غـد األربعـاء ،ويحتفـي أيضـا بصاحـب «الحـب فـي زمـن
للكتـاب» الـذي يبـدأ بعـد ٍ
الكوليـرا»( .إيتـان أبراموفيتـش ـــ أ ف ب)

في ّ
الشياح...
َ
«نحن ع تماس»
ضمن النشاط ّ
األول في إطار
مشروع «دعم السلم األهلي»،
ّ
نظمت «لجنة دعم السلم األهلي
في الشياح» بالتعاون مع
«املركز اللبناني للتربية املدنية»
و«مركز املواطنية الفاعلة» اليوم
مهرجان «نحنا َع تماس» في
ّ
الشياح (ضاحية بيروت
منطقة
الجنوبية) بالشراكة مع بلدية
الشياح وبدعم من االتحاد
ّ
األوروبي .علمًا بأن املشروع
يشمل أربع مناطق لبنانية هي
الشياح وبعلبك وامليناء وصور.
الحدث الذي حضره ناشطون
من املجتمع املدني ،وطالب
مدارس وجامعات وغيرهم،
ّ
تضمن إطالق نشاطات «لجنة
دعم السلم األهلي» في الشياح،
وإطالق «إعالن الشياح» لترسيخ
السلم األهلي ،من خالل تدشني
نصب تذكاري يحمل مبادئ
كلمات
اإلعالن .وتخللته أيضًا
ً
ملجموعة من الفعاليات ،فضال
عن نشاطات ثقافية ملدارس
وكشافة في املنطقة نفسها.

ُ
تعرف يا ّ
عدوي األحمق!
لو
ُ
لو تعرف يا ّ
عدو َي الجميل!
حني جاؤوا بك لتهزمني ،لم يكونوا ُي ّ
حبونك
ّ
بل كانوا ,فقط ,يكرهونني ويتمنون موتي.
..
َ
حسنًا! ْ
ْ
وانتصرت.
هزمتني
واآلن؟!...
ها أنت على الحلب ِة نفسها (الحلب ِة التي لن أكون أنا َمن ُيبار َ
زك
ِ
عليها هذه ّ
املرة)
َ
وهاهم َع ّر َ
ُ
ومناصروك القدامى،
وأصحاب َك،
ابوك،
هاهم! وهاهم...
ُ ّ
صفقون ّ
لعدوك الجديد
ي
َْ
ّ
َ
هزيمتك وموتك.
ويتمنون
2014/7/2
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كرة
المال واألعمال

تصميم :علي فران
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خط
أبيض

ّ
بتحبوا تساعدونا؟
شربل ّ
كريم
ًُ
يــأخــذ التسويق فــي الــريــاضــة اللبنانية شكال
مختلفًا تمامًا ّ
عما هي عليه الحال في البلدان
ً
التي تعرف معنى أهمية هذا القطاع .أصال ،وفي
االتحادات الكبيرة في بالدنا ،ال يمكن الحديث
عمل تسويقي حقيقي ،إن كان على
عن وجود ٍ
صعيد تسويق االلعاب أو على صعيد إخراج
االفضل منها لحصد بعض االرباح التي يمكن
أن ّ
تسد أي عجز ،أو لنقل يمكنها أن تكون الرافد
املالي االساسي لتعزيز خزينة االتحادات.
فــي االتـ ـح ــادات امل ـت ـطـ ّـورة يـبـحــث الـقـ ّـيـمــون عن
أف ـض ــل ال ـ ـكـ ــوادر ف ــي هـ ــذا املـ ـج ــال ويــرس ـمــون
ّ
اس ـتــرات ـي ـج ـيــة امل ــوس ــم ك ــل ــه حـ ــول الـ ــدراسـ ــات
ً
ال ـت ـســوي ـق ـيــة ،ف ـيــرس ـمــون م ـس ـت ـق ـبــا مـشــرقــا
التحاداتهم ومنتخباتهم وأنديتهم والعبيهم
بشكل عام.
ورياضتهم
ٍ
فــي لبناننا االم ــور مختلفة ال ــى ح ـ ٍّـد بـعـيــد ،إذ
ليس هناك أي أولوية لهذه املسألة في أي خطة
مــوضــوعــة ،ول ـيــس ه ـنــاك أي اس ـت ـغــال لحالة
ّ
معينة (إال نادرًا) من أجل جذب املعلنني ،بل إن
العفوية تبقى املسيطرة على أي استراتيجية،
فيبدأ العمل بحسب مــا تقتضيه املرحلة ،من
سوق
دون التأسيس ملراحل مقبلة أو لتأسيس
ٍ
لعبة ما.
مربحة من خالل ٍ
وقــد تكون بعض الـحــاالت املثال الـصــارخ على
ع ــدم االس ـت ـفــادة مــن ك ــوادر ّ
معينة فــي املـجــال
التسويقي ،أو استغالل فورة ما لتحويل موارد
باتجاه اللعبة التي يديرها االتحاد .وهذا االمر
ح ـصــل ف ــي مـنــاسـبـتــن م ــع االتـ ـح ــاد الـلـبـنــانــي
لكرة القدم مع وصول اسمني أصابا نجاحات
عـلــى ال ـســاحــة الـتـســويـقـيــة مـحـلـيــا وخــارج ـيــا،
لـتــرؤس اللجنة التسويقية ،وهما بيار كاخيا
ووضــاح الـصــادق .لكن خروجهما كــان أســرع
ـاب ال يـمـكــن تفسيرها،
م ــن دخــول ـه ـمــا ،ألس ـب ـ ٍ
وذلــك رغــم تسلم كــل منهما كــرة مــن نــار لدى
تسميته ،على اعتبار أن اللعبة كانت في حالة
مزرية وقتذاك .كذلك ،كانت الحملة التسويقية
للعبة آنية عندما حقق منتخبنا الوطني نتائج
مميزة في تصفيات املونديال املاضي ،لكن هذه
الحملة العفوية لم ّ
وقت الحق
يتم تحويلها في ٍ
سالح يستطيع أن يخطف معلنني يمكنهم
الى
ٍ
تمويل املنتخب ،فبقيت مسألة تأمني االمــوال
الـضــروريــة مرتبطة بــالـعــاقــات الشخصية ال
أكثر.
وفــي كــرة الـسـلــة ،الـتــي فتحت أســواقــا لــاربــاح
االعالنية الهائلة أيــام الراحل انطوان شويري،
ّ
ً
ف ــأن االمـ ــور أس ــوأ بـكـثـيــر .ف ــاذا ســلـمـنــا ج ــدال
بــأن مـكـ ّـونــات كــرة الـقــدم ال يمكنها أن ترسي
استراتيجية تسويقية ناجحة ،فإن املستديرة
البرتقالية لديها كل املقومات لحصد املاليني ،إذ
انها لعبة جماهيرية بامتياز ومبارياتها تتسم
بالسخونة دائمًا ومالعبها ال تفرغ من روادها
وانــديـتـهــا تنتشر عـلــى مختلف بـقــاع الــوطــن.
لكن هناك في كرة السلة حيث يضطلع رئيس
االتحاد (املهندس ال املتخصص في التسويق!)
شخصيًا بــالـجــانــب الـتـســويـقــي ،يـبــدو الــوضــع
وكأن االهم هو تسويق صورة االشخاص في
بشكل عام ،أو
االعالم وامام الرأي العام ال اللعبة
ٍ
خروج املكلفني باملهمة التسويقية بكالم ّ
منمق
ٍ
هــو ضمن مــا يعرف بالتسويق على الطريقة
الـلـبـنــانـيــة ،فـيـصـبــح الـتـفـخـيــم ف ــي شخصيات
ّ
معينة هو االساس لجلب أي أموال الى االتحاد،
فتبدأ جــوالت الشحاذة تحت عـنــوان« :بتحبوا
تـســاعــدونــا؟» ،فــي وقـ ٍـت يفترض بهذا االتحاد
أن يكون أغنى االغنياء بفعل إشرافه على لعبة
ُ
تستثمر فيها املاليني.
ّ
تلميع الصورة الشخصية للقيمني في غالبية
االتحادات هو االمر األهم ،إذ ال ضرورة لجلب
أف ـضــل االسـ ـم ــاء تـســويـقـيــا ،ب ــل إن الـتـســويــق
بحسب الفلسفة اللبنانية هــو رفــع املسؤولني
الـ ــى م ـص ــاف االس ــاط ـي ــر وت ـس ــوي ــق إنـ ـج ــازات
وهمية ال تجلب دوالرًا واحدًا حتى.

التسويق واالستراتيجيات الـ
بين المال واألعمال عالقة وطيدة في
عالم كرة القدم ،حيث يدخل التسويق
ليربطهما بعضًا ببعض فتكون اإليرادات
الهائلة التي تنعش خزائن األندية وتحافظ
على استمراريتها .وفي هذا الملف ،يأتي
مثاالن صارخان على النتائج السلبية لسوء

التخطيط والتسويق في عالم الكرة،
وعلى األرباح الكبيرة التي تحملها معها
االستراتيجيات التسويقية الناجحة.
أسوأ مالعب التسويق في البطوالت
الوطنية األوروبية الكبرى هناك في إيطاليا،
فال تنخدعوا بالنتائج األخيرة لفرقها ،اذ ان

ّ
أزمة المال حولت «جنة إيطاليا» الى جهنم
نابولي ــ محمد خليل
ي ـحــن م ــوع ــد ال ـن ـش ــرة الــريــاض ـيــة
الرئيسية إلحدى القنوات العربية
املتخصصة ،فتبدأ بعرض ملخص
ملـ ـ ـب ـ ــاري ـ ــات وأه ـ ـ ـ ـ ـ ــداف الـ ـبـ ـط ــوالت
األوروبية .يحجز الدوري
الوطنية
ُ
اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي امل ـ ـم ـ ـتـ ــاز و»الـ ـلـ ـيـ ـغ ــا»
اإلسبانية ّ
مقدمة النشرة ،تليهما
«البوندسليغا» األملانية والدوري
الـ ـف ــرنـ ـس ــي ،وخـ ـص ــوص ــا إذا ك ــان
باريس ســان جيرمان هو املعني.
وبعد كل هؤالء يأتي دور الدوري
اإليطالي.
هذا الترتيب يعكس أمرًا واحدًا هو
امل ــزج ب ــن م ــا يــرغــب فـيــه املـشــاهــد
من جهة ،وقــوة البطوالت بحسب
أزمة يعيشها
ترتيبها ،ما يعكس ٌ
الـ ــدوري اإلي ـطــالــي .أزم ــة ومـعــانــاة
ّ
املاضي
تؤكدها ميزانيات املوسم ُ
ال ـتــي ص ــدرت أخ ـي ـرًا ،حـيــث تشير
األرق ــام إلــى أن دي ــون الــ»سـيــري أ»
بلغت ما مجموعه  ١،٧مليار يورو.
ويـتـصـ ّـدر إنـتــر مـيــانــو الـقــائـمــة بـ
 ٣٦٠مـلـيــونــا ،يليه ج ــاره مـيــان بـ
 ٢٤٤مليونًا ،بينما جاء يوفنتوس
ثالثًا بـ  ٢٣٨مليونًا ،ورومــا رابعًا
بـ ـ  ١٥٨مـلـيــون يـ ــورو .أم ــا أوض ــاع
الت ـس ـي ــو ون ــاب ــول ــي وف ـيــورن ـت ـي ـنــا
ّ
فهي أقل سوءًا.
والــافــت أن مجموع اإلي ــرادات في
امل ــوس ــم امل ــاض ــي ب ـل ــغ  ١،٧مـلـيــار
ّ
يــورو ،فيما تخطت التكاليف ٢،٣
ً
مليار ،فإنتر ميالنو مثال يعاني
ع ـج ـزًا بـقـيـمــة  ١٠٢م ـل ـيــون ي ــورو،
ويتبعه رومــا بواقع  ٣٨،٨مليونًا،
بعجز
فيما يـحــل مـيــان خلفهما
ٍ
ّ
بلغ  ١٥،٧مليونًا ،ولم يتخط عجز
«ال ـيــوفــي» حــاجــز السبعة ماليني
يورو.
ه ـ ـ ــذه األرق ـ ـ ـ ـ ـ ــام ،عـ ـل ــى اخـ ـت ــافـ ـه ــا،
تـ ـحـ ـكـ ـمـ ـه ــا ظـ ـ ـ ـ ــروف عـ ـ ـ ـ ــدة ،إذ إن
ً
ي ــوف ـن ـت ــوس مـ ـث ــا ال ي ـ ـ ــزال ي ــدف ــع
تكاليف بـنــاء ملعبه ،وإال لكانت
أمـ ـ ـ ــوره امل ــالـ ـي ــة أف ـ ـضـ ــل ،ب ـي ـن ـمــا ال
تتضمن مّـيــزانـ ّـيــة روم ــا السيولة
الـ ـت ــي ض ــخ ـه ــا م ــال ـك ــه ،األم ـي ــرك ــي
ـ ـ ـ اإليـ ـط ــال ــي ج ـي ـم ــس ب ــال ــوت ــا فــي
رأس املـ ـ ـ ـ ـ ــال ،لـ ـ ـ ــذا تـ ـ ـب ـ ــدو أمـ ـ ـ ــوره
مـقـلـقــة .أم ــا قـطـبــا مـيــانــو ،ف ــاألول
محكوم بـمــزاجـ ّـيــة مالكه سيلفيو
ب ــرل ــوس ـك ــون ــي ال ـ ــذي ي ــرف ــض بـيــع
ً
النادي وال يجد سبيال للتقليص
م ـ ــن الـ ـخـ ـس ــائ ــر س ـ ـ ــوى عـ ـب ــر ب ـيــع
الالعبني وجلب آخــريــن مجانًا أو
وف ــق ن ـظــام اإلعـ ـ ــارة ،فـيـمــا يعيش
جــاره إنتر حالة ّ
تخبط مع مالكه
األندونيسي إيريك ثوهير الذي لم
يدفع شيئًا من ماله الخاص حتى
اآلن ،بل يعتمد على القروض ،التي
يجب دفعها في  .2019ويتوقع أن
تــزداد ميزانية ميالن وإنتر سوءًا

ف ـ ــي ظ ـ ــل ع ـ ـ ــدم وجـ ـ ـ ــود أي ب ـ ـ ــوادر
النتشال الفريقني من مشاكلهما.
أسباب األزمة
أس ـب ــاب ه ــذه األزم ـ ــة ال ـت ــي تعصف
بالكرة اإليطالية ليست وليدة اليوم،
بــل تـعــود حـتــى إل ــى زم ــن السيطرة
شـ ـب ــه املـ ـطـ ـلـ ـق ــة لـ ـلـ ـف ــرق اإليـ ـط ــالـ ـي ــة
عـلــى أوروب ــا فــي تسعينيات الـقــرن
املـ ــاضـ ــي .وق ـ ـتـ ــذاك ،ك ــان ــت إي ـطــال ـيــا
تعيش أبهى أيامها الكروية وكانت
الساحرة املستديرة قد بدأت تتحول
ت ــدريـ ـج ــا مـ ــن مـ ـج ــرد ريـ ــاضـ ــة إل ــى
ص ـنــاعــة .خ ــال ت ـلــك ال ـف ـت ــرة ،كــانــت
األن ــدي ــة اإلي ـط ــال ـي ــة ت ـج ـنــي أرب ــاح ــا
ه ــائ ـل ــة ،ل ـكــن بـ ــدل اس ـت ـث ـمــارهــا في
مشاريع مربحة على املدى الطويل،
انشغلت بالقيام بصفقات خيالية

ودفـ ــع روات ـ ــب م ـبــالــغ فـيـهــا لـنـجــوم
ال ـل ـع ـبــة .وه ـ ــذه األن ــدي ــة أب ـق ــت على
مــاعـبـهــا ال ـقــدي ـمــة الـتـصـمـيــم الـتــي
تملكها البلديات بدل بناء مالعبها
الخاصة والعصرية التي تؤمن لها
مداخيل إضافية مــن خــال عائدات

المعاناة المالية
في الكرة اإليطالية
تعود الى تسعينيات
القرن الماضي

امل ـبــاريــات ُواألنـشـطــة الـتـجــاريــة في
املساحات امللحقة بامللعب كاملطاعم
وم ــراك ــز ال ـت ـس ـ ّـوق وغ ـي ــره ــا .كــذلــك
أهملت التسويق لبطولتها خارجيًا
على غرار الدوري اإلنكليزي املمتاز
ً
مـ ّثــا واكـتـفــت بــالـســوق املـحـلـ ّـيــة ،ما
كــلـفـهــا الـكـثـيــر الح ـقــا .فـعـلــى سبيل
املـ ـث ــال ،ب ـلــغ م ـج ـمــوع إيـ ـ ـ ــرادات أول
أربعة أندية إنكليزية ،صاحبة أعلى
ّ
ّ
خارجية في املوسم
تجارية
مداخيل
قبل املاضي ٥٦٨ ،مليون يــورو ،في
حــن حققت نظيراتها فــي إيطاليا
حوالى  ٢٧١مليون يورو فقط.
نتيجة التخطيط السيئ
ه ـ ــذا ال ـت ـخ ـط ـيــط ال ـس ـي ــئ لــأنــديــة
اإليـطــالـيــة أفـقــدهــا مـصــادر تمويل
مـ ـتـ ـن ــوع ــة ك ـ ــان ـ ــت سـ ـتـ ـضـ ـم ــن ل ـهــا

ّ
قلة هم النجوم الذين يختارون اليوم االنتقال الى الدوري اإليطالي (أوليفييه موران  -أ ف ب)
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ـمالية الطليان األسوأ واإلنكليز األنجح
وصول يوفنتوس وفيورنتينا ونابولي
الى الدور ربع النهائي في المسابقتين
األوروبيتين ،ال يعني انتهاء ازمة الكرة
اإليطالية .صحيح ان إيطاليا عادت إلى
تحقيق نتائج جيدة على الصعيد
القاري بعد فترة ليست بقصيرة من

الغياب ،وقد يرى البعض في هذه
النتائج اإليجابية عودة «الكالتشو» إلى
عهده ،لكن الحقيقة ان الواقع
سابق ّ
مبشرًا إلى هذا الحدّ.
ال يبدو
اما انكلترا فهي ارض األرباح الطائلة
حيث تحمل المتعة الجاذبة للجمهور

في «البريميير ليغ» مبالغ مالية
ضخمة للفرق عن طريق عقود
عائدات النقل التلفزيوني التي ستجعل
من هذه الفرق ًاألغنى اوروبيًا وقد
تفضي مستقبال الى سيطرتها على
«القارة العجوز»

متعة «البريميير ليغ» منجم ألماس
االستمرارية والقدرة على مقارعة
ومــواكـبــة كبار أوروب ــا .ومــع مــرور
ال ــوق ــت ،تـسـبــب ه ــذا األمـ ــر برحيل
ال ـن ـج ــوم ع ــن «ال ـج ـن ــة اإلي ـطــال ـيــة»
بسبب اإلغراءات املالية الخارجية.
هجرة النجوم هذه ،أفقدت الدوري
اإلي ـ ـط ـ ــال ـ ــي الـ ـكـ ـثـ ـي ــر مـ ـ ــن ب ــريـ ـق ــه،
فـ ـت ــراجـ ـع ــت مـ ـ ـع ـ ــدالت م ـش ــاه ــدت ــه
مـ ـق ــارن ــة ب ــالـ ـبـ ـط ــوالت األوروب ـ ـ ّـي ـ ــة
ال ـك ـب ــرى ،اذ ان «ال ـبــري ـم ـي ـيــر لـيــغ»
ً
اإلن ـك ـل ـيــزي م ـث ــا ،يـحـقــق إي ـ ــرادات
م ـ ــن الـ ـنـ ـق ــل الـ ـتـ ـلـ ـف ــزي ــون ــي ت ـف ــوق
بـنـسـبــة  ٪٢٢ت ـلــك ال ـت ــي ُيـحـُقـقـهــا
«الكالتشو» .وهذه العائدات تشكل
 ٪٣٥ف ـقــط م ــن إج ـم ــال ــي مــداُخ ـ ّيــل
األن ــدي ــة اإلن ـك ـل ـيــزيــة ،بـيـنـمــا تـمــثــل
حــوالــى  ٪٥٠مــن إجمالي إي ــرادات
نـظـيــراتـهــا ف ــي إي ـطــال ـيــا وه ــو رقــم
ّ
محدودية مصادر تمويلها.
يعكس
وح ـ ـتـ ــى فـ ــي هـ ـ ــذه الـ ـج ــزئـ ـي ــة ،ف ــإن
طريقة توزيع هذه العائدات ليست
صائبة ،إذ بلغ الـفــارق بــن األكثر
واألق ـ ـ ـ ــل ت ـق ــاض ـي ــا أي يــوف ـن ـتــوس
وس ــاس ــوول ــو ح ــوال ــى  ٧٦مـلـيــون
يـ ـ ــورو .وه ـ ــذه ال ـ ـفـ ــوارق الـشــاسـعــة
مــن شــأنـهــا زيـ ــادة ال ـه ـ ّـوة بــن فــرق
الطليعة ومنافسيها ،مــا ينعكس
سلبًا على املـسـتــوى الـفـنـ ّـي ويقلل
م ــن ح ـجــم اإلث ـ ـ ــارة ف ــي امل ـب ــاري ــات،
ف ـفــي أك ـث ــر بـ ـط ــوالت ال ـع ــال ــم إثـ ــارة
أي إنـكـلـتــرا ،يـتــم تــوزيــع الـعــائــدات
بشكل ع ــادل وال يبلغ ال ـفــارق بني
األول واألخـيــر أكثر مــن  ١٥مليون
جنيه استرليني.
لكن رغــم الـكـ ّـم الهائل مــن ُاملشاكل
ّ
املالية التي تعانيها
والصعوبات
الكرة اإليطالية ،فإن النهوض بها
ً
ليس أمرًا مستحيال إال أنه يحتاج
إلى بضع سنوات ،اذ ان يوفنتوس
خطا خطوات ناجحة بــدأت ببناء
ملعب جديد ،ورومــا تحت اإلدارة
ٍ
األميركية ـ اإليطالية ،يسير على
الطريق الصحيح ،وخصوصًا مع
ق ــرب امـتــاكــه مللعبه ال ـخ ــاص .كل
ه ــذه األمـثـلــة وال ـب ــوادر اإليـجــابـ ّـيــة
تبقى مشروطة بعدة أمــور ،أولها
تـحـقـيــق ن ـتــائــج م ـم ـيــزة ق ــاري ــا في
املــواســم الـثــاثــة املقبلة السـتــرداد
امل ــرك ــز ال ــراب ــع امل ــؤه ــل إلـ ــى دوري
األبـ ـط ــال .ثــان ـي ـهــا ،االن ـف ـت ــاح على
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات ورؤوس األمـ ـ ــوال
ّ
األجنبية وتحسني البنية التحتية
وتنويع مصادر التمويل وصرف
األم ـ ـ ـ ــوال ب ـط ــري ـق ــة م ـ ــدروس ـ ــة .أم ــا
ثالثها فهو عــودة قطبي ميالنو،
بما يمثالنه تاريخيًا وجماهيريًا،
إلـ ـ ــى الـ ــواج ـ ـهـ ــة ل ـت ـك ـت ـم ـ ّـل حـيـنـهــا
ال ـع ـن ــاص ــر امل ـ ّط ـل ــوب ــة ،ع ــل ـن ــا ن ــرى
مــن جــديــد «جــنــة كــرة ال ـقــدم» التي
ّ
حدثنا عنها «األس ـطــورة» دييغو
أرمـ ــانـ ــدو م ـ ــارادون ـ ــا ف ــي يـ ــوم مــن
األيام.

حصلت «سكاي» على حقوق نقل  126مباراة مباشرة على الهواء مقابل  4.2مليارات جنيه استرليني

حسين وهبي

عائدات كارديف أكبر من بايرن!

عـ ـ ـ ــام  1992لـ ـ ــم ت ـ ـكـ ــن ع ـ ـ ــائ ـ ـ ــدات ال ـن ـق ــل
التلفزيوني املحلية لـلــدوري االنكليزي
املمتاز تتجاوز مبلغًا يصل الى  51مليون
جنيه استرليني ،لكن هــذه العقود التي
يتم تجديدها كــل ثــاث سـنــوات ستبلغ
قيمتها  5.136مليارات جنيه استرليني
ف ــي ال ـس ـنــوات ال ـث ــاث املـقـبـلــة ،م ــا يعني
نسبته إلى حوالى  %71عن
ارتفاعًا تصل ّ
آخر العقود املوقعة في عام  2013والتي
كانت قيمتها  3.018مليارات جنيه .كذلك
فــإن عقود النقل التلفزيوني الخارجية
ستسجل ارتفاعًا نسبته  %67لتصل إلى
حوالى  2.90مليون جنيه.
ه ــذا االرت ـف ــاع الـضـخــم فــي قيمة العقود
يـعــود مــن جهة إلــى املتعة الـتــي يقدمها
«البريميير لـيــغ» إل ــى الـجـمـهــور الكبير
الــذي يتابعه وإلــى املنافسة الكبيرة بني
ال ـق ـن ــوات الـتـلـفــزيــونـيــة ل ـل ـح ـصــول على
حـقــوق الـنـقــل ،فكانت على خــط الـصــراع
كل من قنوات «يــورو سبورت» املدعومة
من شركتها األم الجديدة «ديسكوفري»
و»بي إن سبورتس» القطرية ،لكن الفوز
كـ ــان ل ـل ـم ــرة ال ـث ــان ـي ــة ع ـل ــى الـ ـت ــوال ــي من
نـصـيــب «س ـك ــاي س ـب ــورت ــس» و»بـ ــي تي
سـ ـب ــورت» ،وق ــد حـصـلــت «س ـك ــاي» على
ح ـق ــوق ن ـقــل  126مـ ـب ــاراة م ـبــاشــرة على
الهواء مقابل  4.2مليارات جنيه (بزيادة
بلغت نسبتها  %83عن العقد السابق)،
بينما اكتفت «بي تي سبورت» بنقل 42
مباراة مباشرة مقابل  960مليون جنيه
(بزيادة  %30عن العقد السابق).
أما قناة «بي بي سي» فقد اكتفت بالحق
الحصري ألبــرز لقطات مباراة األسبوع،
وذل ــك مـقــابــل  204مـلـيــون جـنـيــه ،بينما
ش ـم ـل ــت حـ ـق ــوق الـ ـقـ ـن ــوات ال ـبــري ـطــان ـيــة
املحلية مبلغ  150مليون جنيه.

ه ــذه ال ـع ــائ ــدات ال ـتــي سـتـجـعــل م ــن فــرق
«البريميير ليغ» األغنى أوروبـيــا سيتم
توزيعها على ثالثة أجزاء %50 :ستوزع
ـاو بــن ال ـفــرق الـعـشــريــن في
بشكل مـتـسـ ٍ
دوري الـ ــدرجـ ــة املـ ـمـ ـت ــازة ،و %25منها
سيتم تــوزيـعـهــا وف ــق ال ـج ــدول النهائي
للترتيب ،فيما ستوزع ال ـ  %25املتبقية
ً
وفق املباريات املنقولة مباشرة لكل فريق.
وسـتــزداد األربــاح التي ستحصل عليها
بشكل كبير ،اذ ان نــادي ليفربول
الـفــرق
ٍ
حاز أكبر عائد في العام األول من العقد
املاضي وهو  98مليون جنيه استرليني
في موسم  ،2014-2013علمًا بأن سياسة
التوزيع هذه ليست مبنية على األساس
الـجـمــاهـيــري امل ـشــاهــدة ،بــل عـلــى أســاس
إق ــام ــة الـ ـت ــوازن ب ــن ف ــرق ال ـ ـ ــدوري ،وهــو
أمــر ينعكس إيجابًا على املستوى العام
للدوري اإلنكليزي على اعتبار ان القدرة
ال ـشــرائ ـيــة لـكــل ال ـف ــرق سـتـكــون مـقـبــولــة،
وبالتالي فإن هذا األمر ّ
يعد تسويقًا غير
مباشر للمباريات التي تكون بغالبيتها
الـ ـس ــاحـ ـق ــة م ـل ـي ـئ ــة ب ــاملـ ـتـ ـع ــة واإلث ـ ـ ـ ـ ــارة
واملـفــاجــآت بعكس مــا يحصل تمامًا في
الــدوري اإليطالي إذا أردنــا إجــراء مقارنة
على هذا الصعيد.
ويـعـتـبــر أس ـل ــوب ت ــوزي ــع ال ـع ــائ ــدات في
ً
الدوري اإلنكليزي األكثر عدال في أوروبا
بني فرق املقدمة والقاع ،حيث كان الفارق
بينها حوالى  36مليون جنيه في املوسم
املــاضــي ،إال أنــه سيرتفع إلــى حــوالــى 60
م ـل ـيــون جـنـيــه ب ـعــد ال ـع ـقــد ال ـج ــدي ــد .أمــا
فــي الـ ــدوري اإلس ـبــانــي ،ف ــإن ه ــذا الـفــارق
يــامــس  7.8مــايــن بحيث حـصــل ريــال
مـ ــدريـ ــد وب ــرش ـل ــون ــة ع ـل ــى  112م ـل ـيــون
جـنـيــه اسـتــرلـيـنــي ،فـيـمــا ل ــم ي ـت ـجــاوز ما
حصل عليه صاحب املركز األخير امليريا

 14مـلـيــون جنيه اسـتــرلـيـنــي .كــذلــك هي
ال ـحــال فــي ال ـ ــدوري اإلي ـطــالــي حـيــث بلغ
فـ ــارق نـسـبــة اإليـ ـ ـ ــرادات  5.4مــايــن بني
يوفنتوس وســاســولــو .ويعتبر ال ــدوري
األمل ــان ــي ثــانـيــة ب ـط ــوالت ال ـ ــدوري األكـثــر
ً
ع ـ ــدال ل ـنــاح ـيــة ت ــوزي ــع اإليـ ـ ـ ـ ــرادات حيث
حـصــل ب ــاي ــرن مـيــونـيــخ عـلــى  30مليون
جـنـيــه اسـتــرلـيـنــي ف ــي امل ــوس ــم امل ــاض ــي،
بـيـنـمــا ح ـصــل أي ـن ـتــراخــت بــراونـشـفــايــغ
صاحب املركز األخير على نصف القيمة
أي  15مليون جنيه.

الدوري اإلنكليزي أكبر من الجميع
اإليـ ـ ــرادات الضخمة وأس ـل ــوب توزيعها
في «البريميير ليغ» جعال عائدات النقل
التلفزيوني لفريق كارديف سيتي الذي
ه ـبــط ال ــى ال ــدرج ــة ال ـثــان ـيــة ( 62مـلـيــون
جـنـيــه) ،أكـبــر مــن كــل مــن بــايــرن ميونيخ
في أملانيا ( 30مليونًا) وأتلتيكو مدريد
في إسبانيا ( 34مليونًا) وباريس سان

ّ
تخطت عقود الدوري
اإلنكليزي نظيرتها
الخاصة بالـ«أن بي آي»

جـيــرمــان ( 36مـلـيــونــا) فــي فــرنـســا .وفــي
ال ــوق ــت الـ ــذي تــرتـفــع فـيــه ع ــائ ــدات النقل
ال ـت ـل ـفــزيــونــي ف ــي ال ـب ـط ــوالت األوروبـ ـي ــة
األخرى ،تقترب عائدات الدوري اإلنكليزي
في موسمه املقبل من أن تساوي عائدات
البطوالت الثالث مجتمعة ،حيث ستبلغ

 2.7مليون جنيه في العام الواحد (بعد
جمع قيمة العقود املحلية والخارجية)،
ف ـ ــي ح ـ ــن س ـي ـب ـل ــغ مـ ـجـ ـم ــوع ع ـ ـقـ ــود كــل
م ــن ال ـ ــدوري اإلي ـط ــال ــي (ح ــوال ــى مـلـيــون
جـنـيــه اس ـتــرل ـي ـنــي) وال ـ ـ ــدوري الـفــرنـســي
واألمل ــان ــي ( 0.7مـلـيــون جنيه سترليني
ل ـكــل م ـن ـهــم) وال ـ ـ ـ ــدوري اإلس ـب ــان ــي (0.6
مليون جنيه استرليني) حوالى  3ماليني
جـنـيــه اسـتــرلـيـنــي .وب ـه ــذا سـتـصــل فــرق
«البريميير لـيــغ» العشرين فــي املــواســم
املـقـبـلــة ل ـت ـكــون م ــن أغ ـن ــى  30فــري ـقــا في
العالم ،حيث سيصبح بيرنلي أغنى من
أياكس!
ع ــائ ــدات ال ـن ـقــل ال ـت ـل ـفــزيــونــي الـضـخـمــة
ل ــدوري انـكـلـتــرا تعكس جماهيرية هــذا
الدوري ،فسطوته التلفزيونية لم تتجاوز
ال ـب ـط ــوالت األخ ـ ــرى فـقــط وإن ـم ــا تخطت
عقود كل من بطولة كرة السلة األميركية
ملـ ــوسـ ــم  ،2017-2016والـ ـ ـت ـ ــي سـتـبـلــغ
 1.7م ـل ـيــار ج ـن ـيــه اس ـتــرل ـي ـنــي ،ودوري
الـبــايـسـبــول األم ـيــركــي ال ــذي تـبـلــغ قيمة
عقوده مليار جنيه استرليني ،فأصبح
الـ ــدوري االنـكـلـيــزي املـمـتــاز بــالـتــالــي في
امل ــرت ـب ــة ال ـثــان ـيــة ل ـل ـع ـقــود الـتـلـفــزيــونـيــة
السنوية املحلية خلف بطولة كرة القدم
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ب ـع ـق ــد سـ ـن ــوي ي ـم ـت ــد حـتــى
عـ ــام  2022بـقـيـمــة  3.2م ـل ـي ــارات جنيه
استرليني.
ال ـيــوم تـضــع ه ــذه األرقـ ــام الضخمة فــرق
ال ـ ــدوري االنـكـلـيــزي أم ــام اخـتـبــار جديد
أكثر صعوبة وخاصة لفرق القمة ،فهي
م ــن ج ـهــة س ـتــزيــد ق ـ ــدرات ال ـف ــرق امل ــادي ــة
وبالتالي قدراتها التنافسية وإمكانية
عال ،لكنها من جهة
شراء العبني من
طراز ٍ
أخرى ستزيد من ّ
حدة املنافسة وصعوبة
املـ ـب ــاري ــات ض ـمــن ال ـب ـطــولــة ن ـف ـس ـهــا ،ما
ّ
يصعب مهمة الجميع من دون ان يسقط
املتعة املرتقبة دائمًا.
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تصميم :علي فران

أسواق العرض والطلب :دجاجة تبيض ذهبًا
مثلما تضع الفرق
الخطط على أرض الملعب،
فإن إدارات األندية ترسم
اإلستراتيجيات في المكاتب
للبيع والشراء .سوق
اإلنتقاالت باتت "صناعة" يزداد
اإلنفاق عليها عامًا بعد عام،
وتحصيل األرباح المليونية
يمكن اإلستدالل عليها في
أندية عدة برعت في
عالم «البيزنس» وتحقيق
االرباح

حسن زين الدين
أض ـح ــت انـ ـتـ ـق ــاالت ال ــاع ـب ــن بــن
األنــديــة عنصرًا أساسيًا فــي عالم
كــرة الـقــدم الحديث وحــاجــة مهمة
ً
لـ ــزيـ ــادة امل ـ ــدخ ـ ــول .قـ ـب ــا ،ل ــم تـكــن
ال ـ ـصـ ــورة بـ ـه ــذه ال ـك ـي ـف ـي ــة ،إال أن
ّ
تغير القوانني التي لم تكن تتيح
للفرق األوروبية التعاقد مع أكثر
من  3العبني أجانب ومعها زيادة
األربـ ـ ـ ــاح م ــن ال ـن ـق ــل ال ـت ـل ـفــزيــونــي
واالسـتـثـمــارات الـخــارجـيــة ،أعطى
ل ــانـ ـتـ ـق ــاالت ب ـ ـع ـ ـدًا آخـ ـ ـ ــر ،بـحـيــث
ازدادت املبالغ أصفارًا من مختلف
الـعـمــات النقدية حتى بلغت في
يومنا هذا أرقامًا ال تصدق ،وكان
آخرها وأكبرها في التاريخ انتقال
الـنـجــم الــوي ـلــزي غــاريــث بــايــل من
توتنهام هوتسبر اإلنكليزي إلى
ريـال مدريد بـ  100مليون يورو.
صفقة بــايــل تـبــدو عـ ّـيـنــة ساطعة
عـ ّـمــا وص ـلــت إل ـيــه االن ـت ـقــاالت من
أهـمـيــة ،الـتــي ي ــزداد اإلنـفــاق فيها
عـ ــامـ ــا بـ ـع ــد آخ ـ ـ ــر حـ ـي ــث ت ـخ ـطــت
املـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــدالت وأض ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــت األرق ـ ـ ـ ـ ـ ــام
القياسية تضرب في هذا الفريق
وت ـل ــك ال ـب ـطــولــة .ف ـفــي  ،2014زاد
اإلن ـف ــاق ع ـلــى االن ـت ـق ــاالت بنسبة
 %2,1عن  13,090 .2013ألف العب

جـ ــرى ت ـب ــادل ـه ــم ب ــن األنـ ــديـ ــة فــي
ال ـعــالــم ،بـمـجـمــوع وص ــل إل ــى 4,1
مليارات دوالر من دون احتساب
امل ـب ــال ــغ ال ـت ــي ت ـقــاضــاهــا ال ــوك ــاء
والـ ـت ــي وص ـل ــت إلـ ــى  236مـلـيــون
دوالر ،وقد جاء الدوري اإلنكليزي
املمتاز ،بطبيعة الحال ،في املرتبة
األولى بمبلغ  1,4مليار دوالر بما
يشكل ربع اإلنفاق في العالم ،فيما
كــانــت أنــديــة أوروب ــا فــي الطليعة
بـنـسـبــة  %87م ــن امل ـج ـم ــوع ،وقــد
كان الدوري اإلسباني األكثر بيعًا
لالعبني بحصيلة قياسية وصلت
إلى  667مليون دوالر مقابل 584
م ـل ـيــون ف ــي  ،2013م ـت ـقــدمــا عـلــى
اإلن ـك ـل ـي ــزي ( 523م ـل ـيــون دوالر)
والـبــرتـغــالــي ( 435مـلـيــون) ،فيما
ظل الالعبون البرازيليون األكثر
طـلـبــا فــي س ــوق االن ـت ـقــاالت حيث
اح ـت ـل ــوا امل ــرت ـب ــة األولـ ـ ــى ف ــي ع ــام
 2014بــانـتـقــال  1,493أل ــف العــب
مقابل  468مليون دوالر ،متقدمني
عـ ـل ــى جـ ـي ــرانـ ـه ــم األرج ـن ـت ـي ـن ـي ــن
الــذيــن ج ــاؤوا فــي املــرتـبــة الثانية
بانتقال  810العبني.
ه ــذه األرقـ ـ ــام تـكـفــي ل ـلــداللــة على
أهـ ـمـ ـي ــة ه ـ ـ ــذا ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع ف ـ ــي ع ــال ــم
ال ـك ــرة .فــي حقيقة األم ــر ،ومثلما
ت ـضــع ال ـف ــرق ال ـخ ـطــط ع ـلــى أرض

امللعب ،فــإن إدارات األنــديــة ترسم
االستراتيجيات في املكاتب للبيع
والشراء من أجل تحصيل األرباح.
ه ـنــا ال ـع ـمــل ي ـت ــواص ــل ع ـلــى م ــدار
العام عبر طواقم مختلفة إلجــراء
الدراسات والبحث واملفاوضات.
بـ ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى ذل ـ ــك ،فـ ــإن ال ـك ـث ـيــر مــن
األنــديــة باتت تعطي أولــويــة لهذا
املـ ـج ــال ،بـحـيــث أص ـب ــح لبعضها
بـ ـ ــاع طـ ــويـ ــل وخـ ـ ـب ـ ــرة ،وتـ ـح ــديـ ـدًا
ف ــي اب ـت ـي ــاع امل ــواه ــب م ــن أم ـيــركــا
ال ـج ـنــوب ـيــة وأف ــري ـق ـي ــا ،أو إعـ ــداد
ال ـ ـنـ ــاش ـ ـئـ ــن ف ـ ـ ــي أك ــاديـ ـمـ ـي ــاتـ ـه ــا
وب ـي ـع ـه ــم بـ ـع ــد س ـ ـنـ ــوات ب ـم ـبــالــغ
مضاعفة مرات ومرات.
ي ـك ـفــي ه ـنــا ال ـت ــوق ــف ع ـنــد بــورتــو
الـبــرتـغــالــي كـعـ ّـيـنــة ســاطـعــة تؤكد
هذه املسألة .ببساطة ،هذا النادي

 13,090ألف العب
جرى تبادلهم بين
األندية في العالم

ُي َعد «مدرسة» في هذا املجال الذي
ّ
يدر عليه أرباحًا ال تصدق ،إذ إنه
بــاع العبني بمبلغ وصــل إلــى 601
مليون ي ــورو منذ عــام  2004قسم
م ـن ـهــم م ــن أبـ ـن ــاء ب ــورت ــو وال ـق ـســم
اآلخ ـ ــر اشـ ـت ــراه ــم ب ـم ـبــالــغ زه ـي ــدة
وص ـن ــع مـنـهــم ن ـجــومــا ع ـلــى غ ــرار
ريكاردو كارفاليو الــذي باعه عام
 2004لـتـشـلـســي اإلن ـك ـل ـيــزي بـ ـ 30
مليون يورو والكولومبي راداميل
ف ــالـ ـك ــاو الـ ـ ـ ــذي بـ ــاعـ ــه ع ـ ــام 2011
ألتلتيكو مدريد اإلسباني بمبلغ
 45مليون يورو بعدما اشتراه عام
 2009بمبلغ  3,93مــايــن فقط ال
غير من ريفر باليت األرجنتيني،
وهو السعر ذاته الذي حصل عليه
مــن صـفـقــة بـيــع مــواطـنــه خاميس
رودريـغـيــز ملوناكو الفرنسي بعد
أن حـ ـص ــل ع ـل ـي ــه عـ ـ ــام  2010مــن
بانفيلد األرجنتيني بــ 5,1ماليني
يـ ــورو ف ـقــط ،فـيـمــا ك ــان الـبــرازيـلــي
دان ـ ـي ـ ـلـ ــو آخ ـ ـ ــر الـ ـغـ ـي ــث قـ ـب ــل أي ـ ــام
معدودة عندما باعه لريـال مدريد
بمبلغ  31,5مليون يورو.
هـ ـ ـك ـ ــذا إذًا ،ت ـ ـحـ ـ ّـولـ ــت ان ـ ـت ـ ـقـ ــاالت
الــاعـبــن إل ـّـى «صـنــاعــة» فــي عالم
الـكــرة تـضــخ األرب ــاح الـهــائـلــة .هي
تمامًا «دجاجة تبيض ذهبًا» على
خزائن األندية.
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المدرب اللبناني
«أبو الهزيمة» حقوقه مهدورة
في عالم كرة القدم ،هناك
مقولة شائعة «الفوز له ألف أب
وللهزيمة أب واحد» .هذا األب غالبًا ما
ّ
يكون المدير الفني للفريق الذي يتحمل
مسؤولية أي فشل ،فيكون الشماعة التي
ُ ّ
تعلق عليها أخطاء اآلخرين من العبين
وإداريين ،إضافة الى أن حقوقه المادية
والمعنوية مهدورة بعكس
المدرب األجنبي
عبد القادر سعد
في إحدى دورات االتحاد الدولي لكرة
القدم لصقل الحكام في لبنانّ ،
توجه
املحاضر واملـشـ ّـرع الدولي السعودي
عـلــي الـطــريـفــي ب ـس ــؤال ال ــى الـحـكــام:
«مـ ـ ــن هـ ــو ال ـش ـخ ــص األك ـ ـثـ ــر عــرضــة
لـلـضـغــوط خ ــال امل ـ ـبـ ــاراة؟» .تنوعت
اإلجابات فكان جواب الطريفي واحدًا
«هــو املــديــر الـفـنــي» ،إذ ب ــرأي املـشـ ّـرع
السعودي أن مــدرب الفريق هو أكثر
شخص يكون «مضغوطًا» في اللقاء.

يعمل المدرب اللبناني
من دون عقود تحميه
بعكس المدرب األجنبي

مــاحـظــة يـمـكــن االن ـط ــاق مـنـهــا الــى
مسؤولية امل ــدرب الكبيرة والصعبة
والضغوط التي يتعرض لها.
ف ــي ل ـب ـن ــان ،ال تـخـتـلــف امل ـس ــأل ــة رغــم
تــواضــع مستوى كــرة الـقــدم ،فاملدرب
أيضًا هو الحلقة األضعف في الفريق
ناحية سهولة االستغناء عنه في
من
ّ
تعثر فريقه .ليس بسبب ّ
تحمله
حال
للمسؤولية فـقــط ،بــل نـظـرًا إلــى عدم
إمـكــانـيــة تغيير الــاعـبــن أو اإلدارة
ف ـي ـكــون تـغـي ـيــر امل ـ ــدرب ه ــو األس ـهــل
إلحداث صدمة إيجابية في الفريق.
ُ ّ
ل ـك ــن هـ ــذه «الـ ـشـ ـم ــاع ــة» الـ ـت ــي ت ـعــلــق
ع ـل ـي ـه ــا األخـ ـ ـط ـ ــاء والـ ـفـ ـش ــل ت ـجــدهــا
مغبونة في لبنان ،وخصوصًا إذا ما
كانت لبنانية الهوية.
عـلــى الـصـعـيــد امل ـ ــادي ،ه ـنــاك تـفــاوت
في الــرواتــب بني املــدرب املحلي الذي
يقارب معدل راتبه الشهري ال ـ 2000
دوالر ،م ـقــابــل م ـع ــدل وس ـط ــي يبلغ
 5000آالف دوالر لـلـمــدرب األجـنـبــي.
ورغـ ـ ــم ذلـ ـ ــك ،ت ـج ــد أن ن ـت ــائ ــج بـعــض
امل ــدرب ــن ال ـل ـب ـنــان ـيــن أف ـض ــل بـكـثـيــر
مـ ــن تـ ـل ــك الـ ـت ــي ي ـح ـق ـق ـهــا األجـ ــانـ ــب.
موسم  2015 - 2014شهد العديد من
املحطات املضيئة للمدرب اللبناني،
وخصوصًا في أندية كالعهد والنبي
ش ـي ــت والـ ـشـ ـب ــاب الـ ـغ ــازي ــة وش ـب ــاب
الساحل .األول ّ
تزعم ال ــدوري بقيادة
امل ــدرب محمد ح ـمــود ،وال ـثــانــي نجا
من الهبوط الى الدرجة الثانية على
ي ــد املـ ــدرب مـحـمــد ال ــدق ــة الـ ــذي خلف
ال ـس ــوري ع ـســاف خـلـيـفــة وح ـقــق في
ظـ ــرف ش ـهــر ن ـتــائــج م ـم ـت ــازة ،فـهــزم
األن ـص ــار والـنـجـمــة وأقـصــاهـمــا عن
امل ـنــاف ـســة ال ــى جــانــب ت ـمــديــد إقــامــة

فــري ـقــه ف ــي ال ــدرج ــة األول ـ ــى مــوسـمــا
جديدًا.
أما املدرب مالك حسون فقصة أخرى،
حـيــث ح ـ ّـول فــريــق الـغــازيــة مــن فــريـ ٍـق
ي ـع ــان ــي م ــن ال ـن ـت ــائ ــج ال ـس ـل ـب ـيــة ال ــى
فــريـ ٍـق ق ــادر على قهر الـكـبــار ،ومنهم
األنصار ،وكان له الدور األساسي في
بقاء فريقه في الدرجة األولى.
فريق شباب الساحل عــاش تناقضًا
الصعيد الفني ،فــاملــدرب جمال
على
ُ
طه الذي أقيل من منصبه قبل أربعة
أســاب ـيــع عـلــى نـهــايــة الـبـطــولــة نـظـرًا
إلى تواضع النتائج هو نفسه جمال
ط ــه الـ ـ ــذي أحـ ـ ــرز كـ ــأس ال ـت ـح ــدي فــي
بــدايــة املــوســم رغــم الـظــروف الصعبة
وال ـقــاهــرة ال ـتــي عــاشـهــا ال ـفــريــق ،في
ظــل غياب أي نــوع مــن أن ــواع اإلدارة.
كما أنــه نجح في إيصال الفريق الى
نـصــف نـهــائــي ك ــأس ل ـب ـنــان ،مقصيًا
العهد القوي في ربع النهائي.
ورغ ــم الـنـتــائــج الـطـيـبــة الـتــي حققها
ب ـعـّـض امل ــدرب ــن ال ـل ـب ـنــان ـيــن ،وال ـتــي
جيل جديد من املدربني
تبشر بوالدة
ٍ
امل ـح ـل ـي ــن قـ ـ ـ ــادر عـ ـل ــى خـ ــافـ ــة جـيــل
املدربني عدنان الشرقي وإميل رستم
وسمير سعد وغيرهم ،إال أن حقوق
ه ـ ـ ــؤالء امل ـ ــدرب ـ ــن ال ت ـ ـ ــزال م ـ ـهـ ــدورة،
إذ إل ــى جــانــب الـ ـف ــارق ف ــي ال ــروات ــب،
تجد املــدرب اللبناني يعمل من دون
ع ـقــد م ــوث ــق ف ــي االتـ ـح ــاد الـلـبـنــانــي،
وبالتالي يمكن ألي رئيس أن يقيله
ّ
إذا «ل ــم يـســلــم عـلـيــه فــي ال ـتــدريــب أو
لم ّ
يقدم له فــروض الطاعة» ،بحسب
م ــا ي ـق ــول أحـ ــد امل ــدرب ــن الـلـبـنــانـيــن
لــ»األخـبــار» .كما يمكن ألي إداري أن
ملدرب ناجح ويقوم
يحيك الدسائس
ٍ
بــإفـشــالــه وتـحــريــض الــاعـبــن عليه،
ً
وصـ ـ ـ ــوال ال ـ ــى إق ــالـ ـت ــه ،فـ ـق ــط ،بـسـبــب
تـ ـع ـ ّـرض امل ـص ــال ــح ال ـش ـخ ـص ـيــة ل ــذاك
اإلداري للخطر ،أو تراجع نفوذه إذا
كان املدرب يتمتع بشخصية قوية.
في املقابل ،فإن املدرب األجنبي ال يمكن
ـاد مــا إال بعد توقيعه
أن يــدخــل الــى ن ـ ٍ
عقد يحميه من أي قرار إقالة حتى
على ٍ
ّ
فيتحول العقد الى
لو كان قرارًا محقًا،
سيف مصلت على رقبة النادي ،بعكس
املدرب اللبناني الذي يكون قرار اإلقالة
سيفًا ّ
موجهًا الى رقبته دائمًا في حال
حصول أي أمــر ،وحتى قد ال يكون له
صلة باألمور الفنية.
واألمـثـلــة فــي لـبـنــان كـثـيــرة ،تـبــدأ من
املدير الفني ملنتخب لبنان اإليطالي
جوسيبي جيانيني الذي بقي مدربًا
ل ـل ـم ـن ـت ـخــب ب ـع ــد ف ـش ــل الـ ـت ــأه ــل ال ــى
نهائيات كأس آسيا في  5آذار 2014
بحكم أمر الواقع لعقده املستمر حتى
 30حزيران  ،2015وانتهاء بعدد من
م ــدرب ــي ال ـف ــرق ال ــذي ــن ك ـ ّـب ــدوا خــزائــن
األندية آالف الدوالرات بسبب عقدهم
الذي يحميهم.

قاد جمال طه
الساحل الى
كأس التحدي
ووضع
محمود حمود
العهد في
زعامة الدوري

أنقذ محمد الدقة (الى اليمين) ومالك حسون فريقيهما من الهبوط الى الدرجة الثانية (عدنان الحاج علي)

6

االثنين  20نيسان  2015العدد 2570

SPORT

إيدين هازار يرسم مالمح نجم عالمي
سار مستوى نجم تشلسي
البلجيكي إيدين هازار في خط
تصاعدي منذ مجيئه إلى الـ»بلوز»
واللعب تحت قيادة جوزيه مورينيو.
اليوم ،صار المرشح األبرز لخالفة
كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي
في النجومية
هادي أحمد
هــو بــات ساحر املـبــاريــات الصعبة.
الـبـلـجـيـكــي إي ــدي ــن هـ ــازار عـلــى بعد
خ ـ ـطـ ــوات ق ـل ـي ـل ــة مـ ــن ح ـم ــل ج ــائ ــزة
أفضل العــب فــي ال ــدوري اإلنكليزي
املمتاز لكرة القدم ،ولم تكن املباراة
األخ ـي ــرة ب ــن تـشـلـســي ومــانـشـسـتــر
ً
ي ــون ــايـ ـت ــد إال دل ـ ـيـ ــا جـ ــدي ـ ـدًا عـلــى
استحقاقه هذا اللقب.
ف ـ ــي املـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراة ال ـ ـتـ ــي انـ ـتـ ـه ــت ب ـف ــوز
تشلسي  0-1على ملعبه «ستامفورد
ب ــري ــدج» ،وض ــع الـجـنــاح البلجيكي
الـكــرة فــي الشباك بتسديدة أرضية
متقنة مـ ّـرت من بني ساقي الحارس
ً
اإلس ـبــانــي داف ـيــد دي خـيــا ،مسجال
هدفه ال ـ  13في ال ــدوري هــذا املوسم
بـ ـيـ ـنـ ـه ــا ثـ ـمـ ــانـ ـيـ ــة أه ـ ـ ـ ـ ـ ــداف وسـ ـب ــع
تمريرات حاسمة في آخر  17مباراة.
ه ـ ـ ــذه مـ ـهـ ـمـ ـت ــه ،صـ ـن ــاع ــة األه ـ ـ ـ ــداف
وتسجيلها على ٍّ
حد سواء ،وقد بات
متسلحًا بـثـقــة أن ال ـفــريــق محمول
عـ ـل ــى ك ـت ـف ـي ــه وأن مـ ــا قـ ـ ــام بـ ــه ه ــذا
املوسم مــرارًا هو ما جعل الـ»بلوز»
في صدارة الـ»بريميير ليغ».
«ال نـ ـظـ ـي ــر لـ ـعـ ـبـ ـق ــري ــة ه ـ ـ ـ ـ ـ ــازار إال
ان ـض ـب ــاط ــه ال ـش ــدي ــد وع ــزي ـم ـت ــه فــي

يهدف هازار إلى الفوز بدوري األبطال الموسم المقبل (أدريان دينيس ـ أ ف ب)

كــل مــا يتعلق بتشلسي ال ــذي دافــع
بشكل جيد وواجه ضغطًا كبيرًا من
ضيفه .ال شك في أنه من املرشحني
األبـ ــرز لـجــائــزة الع ــب ال ـع ــام» .هكذا
امـتــدحــه مــدربــه الـبــرتـغــالــي جــوزيــه
مورينيو بعد انتهاء امل ـبــاراة .هذه
الـكـلـمــات نـطــق بـهــا بــاسـمــه وبــاســم
ال ـنــادي والجماهير الــذيــن يــريــدون
م ــن ه ـ ـ ــازار أن ي ـب ـقــى داخـ ـ ــل أسـ ــوار
«ستامفورد بريدج».
قبل فـتــرة ،قــال ه ــازار إنــه قــد يرحل

عــن صـفــوف تشلسي فــي املستقبل،
لـكــن ف ــي «الـلـحـظــة الـحــالـيــة ،أن ــا في
حــالــة جـيــدة مــع الـفــريــق .أق ــول دائمًا
بــأن ـنــي أريـ ــد ال ـب ـق ــاء ،والـ ـف ــوز بــأكـبــر
عدد ممكن من البطوالت ،ولكن بعد
ذل ــك سـنــرى مــا س ـي ـحــدث ».تصريح
م ـل ـت ـب ــس ،ي ـج ـع ــل ال ـج ـم ــاه ـي ــر غـيــر
مطمئنني لقرار بقائه من عدمه ،لكن
اآلن ال يريدون منه سوى ما يجعلهم
راضني بما يحققه على أرض امللعب.
ال ينكر هازار ( 24عامًا) فضل الفرق

التي صنعته ّ
وربته كرويًا .يقول إنه
إذا ما عــاد الــى فرنسا يومًا مــا ،فلن
يلعب ســوى لـنــادي ليل الــذي انتقل
مـنــه ال ــى تشلسي مـقــابــل  32مليون
جنيه استرليني.
ه ــذا مـسـتـبـعــد جـ ـدًا أن ي ـع ــود العــب
بحجم ه ــازار ،وبعمره ،الــى الــدوري
الـ ـف ــرنـ ـس ــي .مـ ــا يـ ـق ـ ّـدم ــه ي ـم ـن ــع ذلـ ــك،
وال يـمـكـنــه أن ي ـق ـبــل إال ال ـب ـق ــاء في
الــ»بــريـمـيـيــر ل ـيــغ» أو ال ـخ ــروج منه
نـحــو ال ـ ــدوري اإلس ـبــانــي ،لـلـعــب مع

ري ــال مــدريــد أو بــرشـلــونــة تـحــديـدًا.
يمكن القول إنه من نوعية الالعبني
الذين ترغب بضمهم الفرق األقــوى
عامليًا ،لتزيد قوتها ،ال لجعله نجمًا.
الع ـ ٌـب مــوهــوب يمكنه حسم الكثير
م ــن املـ ـب ــاري ــات ال ـص ـع ـبــة ل ــو واص ــل
بنفس األداء الــذي ّ
يقدمه في اآلونة
األخ ـ ـيـ ــرة ،س ـت ـك ــون ف ــرص ـت ــه كـبـيــرة
لـ ـ ـل ـ ــوص ـ ــول الـ ـ ـ ــى م ـ ـس ـ ـتـ ــوى ال ـن ـج ــم
ال ـبــرت ـغــالــي كــريـسـتـيــانــو رون ــال ــدو.
ُي ـق ـ َ
ـارن حــالـيــا مــع األخ ـيــر بــأسـلــوب
اللعب ،رغم أن هازار قورن سابقًا مع
من يراه مثله األعلى أي «األسطورة»
الفرنسي زين الدين زيــدان ،وهو ما
يريد أن يصير إليه .يجيب هازار عن
ســؤالــه باملقارنة مــع زي ــدان بالقول:
«إنه شيء جيد بالطبع ألن الجميع
يعرف بأن زيدان مثلي األعلى ،نحن
نلعب بشكل مختلف ،ولكن إن تمت
املقارنة بيننا ،فذلك شرف كبير لي».
س ـ ــار هـ ـ ـ ــازار ب ـم ـس ـت ــوى ت ـص ــاع ــدي
م ـنــذ مـجـيـئــه ال ــى تـشـلـســي والـلـعــب
تـ ـح ــت قـ ـ ـي ـ ــادة مـ ــوري ـ ـن ـ ـيـ ــو ،ال ـ ـ ــى أن
وص ــل ن ـحــو ه ــدف ــه األخـ ـي ــر ،لـيـتــوج
مجهوده بقيادة فريقه نحو اللقب.
ت ـبــدو األمـ ــور مـحـســومــة عـلــى نحو
كبير لــوصــول الــ»بـلــوز» إلــى منصة
التتويج ،والثقة الـتــي يتحدث بها
هذا النجم تؤكد أن ال مجال للعودة
ال ــى ال ـ ــوراء .فــالـهــدف املــوســم املقبل
ـ وإن كانت مهمة دونها صعوبات
ـ ـ هــو قـيــادة فريقه نحو لقب دوري
أبطال أوروبا.
ي ـ ـقـ ــف اسـ ـ ـ ــم هـ ـ ـ ـ ـ ــازار حـ ــال ـ ـيـ ــا خ ـلــف
اس ـم ــي رونـ ــالـ ــدو ون ـج ــم بــرشـلــونــة
األرج ـن ـت ـي ـنــي لـيــونـيــل م ـي ـســي .لكن
ب ـع ــد مـ ــواسـ ــم ق ـل ـي ـل ــة ،يـ ـب ــدو ه ـ ــازار
املرشح األبرز ليكون عنوان املرحلة
املقبلة لحقبة كروية جديدة.

نتائج وترتيب البطوالت األوروبية الوطنية
إنكلترا (المرحلة )33

إسبانيا (المرحلة )32

إيطاليا (المرحلة )31

ألمانيا (المرحلة )29

فرنسا (المرحلة )33

تشلسي  -مانشستر يونايتد 0-1
البلجيكي إيدين هازار (.)38

برشلونة  -فالنسيا 0-2
األوروغوياني لويس سواريز ( )1واألرجنتيني
ليونيل ميسي (.)90

يوفنتوس  -التسيو 0-2
األرجنتيني كــارلــوس تيفيز ( )17وليوناردو
بونوتشي (.)28

هوفنهايم  -بايرن ميونيخ 2-0
سيباستيان روده ( )33وأنــدريــاس بيك (90
خطأ في مرمى فريقه).

ريال مدريد  -ملقة 1-3
سيرجيو رامــوس ( )24والكولومبي خاميس
رودريغيز ( )69والبرتغالي كريستيانو رونالدو
( )90لريال مدريد ،وخوانمي ( )71مللقة.

روما  -اتاالنتا 1-1
فرانشيسكو توتي ( 3من ركلة جــزاء) لروما،
وجيرمان دينيس ( 23من ركلة جزاء) ألتاالنتا.

فولسبورغ  -شالكه 1-1
البلجيكي كيفن دي بروين ( )78لفولسبورغ،
وليروي سانيه ( )53لشالكه.

ليون  -سانت اتيان 2-2
كلينتون نجي ( )24وكريستوف جاييه ()48
لـلـيــون ،ومــاكــس – أل ــن غــراديــل ( 31مــن ركلة
جزاء) ورومان هاموما ( )45لسانت اتيان.

كالياري – نابولي 3-0
اإلسباني خوسيه كاييخون ( )24وأنطونيو
بالزانو ( 45خطأ فــي مرمى فريقه) ومانولو
غابياديني (.)59

باير ليفركوزن  -هانوفر 0-4
الـتــركــي عمر تــوبــراك ( )20وجــولـيــان بــرانــدت
( )40واليوناني كيرياكوس بابادوبولوس ()49
وشتيفان كيسلينغ (.)70

كييفو  -أودينيزي 1-1
سيرجيو بيليسيير ( )39لكييفو ،وبوسجان
سيزار ( 72خطأ في مرمى فريقه) ألودينيزي.

بوروسيا دورتموند  -بادربورن 0-3
األرميني هنريك مخيتاريان ( )48والغابوني
ب ـي ــار -اي ـم ـيــريــك اوب ــام ـي ــان ــغ ( )55وال ـيــابــانــي
شينجي كاغاوا (.)80

مانشستر سيتي  -وست هام 0-2
جيمس كولينز ( 18خطأ فــي مــرمــى فريقه)
واألرجنتيني سيرجيو أغويرو (.)36
نيوكاسل  -توتنهام 3-1
ج ــاك كــول ـبــاك ( )46لـنـيــوكــاســل ،والبلجيكي
ناصر الشادلي ( )30والدنماركي كريستيان
إيريكسن ( )53وهاري كاين ( )90لتوتنهام.
ك ــري ـس ـت ــال بـ ـ ــاالس  -وس ـ ــت بــروم ـي ـتــش
ألبيون 2-0
إفرتون  -بيرنلي 0-1
ليستر سيتي  -سوانسي 0-2
ستوك سيتي  -ساوثمبتون 1-2
 ترتيب فرق الصدارة: -1تشلسي  76نقطة من  32مباراة
 -2أرسنال  66من 32
 -3مانشستر يونايتد  65من 33
 -4مانشستر سيتي  64من 33
 -5ليفربول  57من 32
كأس إنكلترا (نصف النهائي)
ريدينغ (درجــة أولــى)  -أرسنال  2-1بعد
التمديد
غاريث ماكليري ( )54لريدينغ ،والتشيلياني
ألكسيس سانشيز ( 40و )105ألرسنال.
أستون فيال  -ليفربول 1-2
البلجيكي كريستيان بينتيكي ( )36وفابيان
ديلف ( )54ألستون فيال ،والبرازيلي فيليبي
كوتينيو ( )30لليفربول.

ديبورتيفو ال كورونيا  -أتلتيكو مدريد
2-1
أوري ــول ريـيــرا ( )78لــا كــورونـيــا ،والفرنسي
أنطوان غريزمان ( 5و )22ألتلتيكو.
غرناطة – إشبيلية 1-1
دييغو ماينز ( )16لغرناطة ،وماينز ( 69خطأ
في مرمى فريقه) إلشبيلية.
اتلتيك بلباو  -خيتافي 0-4
ليفانتي  -اسبانيول 2-2
رايو فاييكانو  -أمليريا 0-2
فياريال – قرطبة 0-0
إيبار  -سلتا فيغو 1-0
إل ـت ـش ــي  -ري ـ ــال س ــوسـ ـيـ ـي ــداد (ال ـل ـي ـلــة
)21,45
 ترتيب فرق الصدارة: -1برشلونة  78نقطة من  32مباراة
 -2ريال مدريد  76من 32
 -3أتلتيكو مدريد  69من 32
 -4فالنسيا  65من 32
 -5إشبيلية  63من 32

انتر ميالنو – ميالن 0-0
ساسوولو  -تورينو 1-1
امبولي  -بارما 2-2
باليرمو  -جنوى 1-2
سمبدوريا  -تشيزينا 0-0
فـيــورنـتـيـنــا  -ه ـيــاس ف ـيــرونــا (الـلـيـلــة
)21,45

اي ـن ـت ــراخ ــت ف ــرانـ ـكـ ـف ــورت  -ب ــوروس ـي ــا
مونشنغالدباخ 0-0
هيرتا برلني  -كولن 0-0
فرايبورغ  -ماينتس 3-2
اوغسبورغ  -شتوتغارت 1-2
فيردر بريمن  -هامبورغ 0-1

 ترتيب فرق الصدارة: -1يوفنتوس  73نقطة من  31مباراة
 -2التسيو  58من 31
 -3روما  58من 31
 -4نابولي  53من 31
 -5سمبدوريا  50من 31

 ترتيب فرق الصدارة: -1بايرن ميونيخ  73نقطة من  29مباراة
 -2فولسبورغ  61من 29
 -3ليفركوزن  54من 29
 -4مونشنغالدباخ  54من 29
 -5شالكه  42من 29

نيس  -باريس سان جيرمان 3-1
مــات ـيــو ب ــودم ـيــر ( )45ل ـن ـيــس ،واألرج ـن ـت ـي ـنــي
خافيير باستوري ( 39و )63واألوروغوياني
إيدينسون كافاني ( 69من ركلة جــزاء) لسان
جيرمان.
نانت  -مرسيليا 0-1
التوغولي سيرج غاكبي (.)20
موناكو  -رين 1-1
البرتغالي برناردو سيلفا ( )28ملوناكو ،وحبيب
حبيبو مــن جمهورية افريقيا الوسطى ()87
لرين.
باستيا  -رينس 2-1
غانغان  -ايفيان 1-1
لوريان  -تولوز 1-0
متز  -لنس 1-3
ليل  -بوردو 0-2
مونبلييه – كاين 0-1
 ترتيب فرق الصدارة: -1ليون  65نقطة من  33مباراة
 -2سان جيرمان  65من 32
 -3موناكو  59من 33
 -4مرسيليا  57من 33
 -5سانت اتيان  57من .33

االثنين  20نيسان  2015العدد 2570
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العهد بطال وصراع رباعي في القاع
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ضمن العهد لقب
الدوري اللبناني لكرة القدم
سيناريو حين ّتوج
بأروع ً
نفسه بطال غير رسمي
من بوابة غريمه النجمة،
حيث ثأر منه وفاز عليه 2
  0في األسبوع العشرين.هذا األسبوع الذي جعل
األسبوعين األخيرين ناريين
في أسفل الترتيب مع
تنافس أربعة فرق بشكل
مفتوح على الهروب من
الهبوط
عبد القادر سعد
ف ــرض ــت ال ـع ــدال ــة نـفـسـهــا ف ــي ال ـ ــدوري
اللبناني لـكــرة الـقــدم مــع إح ــراز العهد
لقب الــدوري قبل مرحلتني على نهاية
البطولة ،ففاز الفريق األفـضــل باللقب
وجــرد منافسه األول مــن لقبه فتراجع
النجمة الى املركز الثالث بعد خسارته
من العهد  2 - 0على ملعب صيدا ،مع
صعود األنصار الى املركز الثاني بعد
ف ــوزه عـلــى طــرابـلــس  0 - 1فــي افتتاح
األسبوع السبت.
ال ـع ـهــد ض ـمــن ال ـل ـقــب بــأف ـضــل طــريـقــة،
فهو كــان يحتاج الــى نقطة كي يضمن
ال ـب ـطــولــة ،لـكـنــه ب ــدل ذل ــك حـصــد ثــاث
نـقــاط مــن خصمه النجمة ليثأر بذلك
لخسارته ذهابًا  .1 - 0ولم يكن بإمكان
العهد ،مــن الناحية املعنوية ،أن يفوز
بالبطولة وف ــي الــوقــت عينه أن يكون
خاسرًا من النجمة ذهابًا وإيابًا .وعليه،
دخـ ـ ــل العـ ـب ــو ال ـع ـه ــد م ـص ـم ـمــن عـلــى
ضمان اللقب بأفضل سيناريو .فكان
لهم مــا أرادوا حــن تقدموا مبكرًا عبر
ه ــدف ريـمــي فــي الــدقـيـقــة الـثــامـنــة بعد
خـطــأ مــن الع ــب النجمة محمد قــاســم،
فجاء الهدف بمثابة الضربة املعنوية
ال ـك ـب ـيــرة مل ـســاعــي ال ـن ـج ـمــة وبــداي ـت ـهــم
ال ـج ـي ــدة ف ــي الـ ـلـ ـق ــاء .وبـ ـ ــدا أن ال ـه ــدف
أصاب العبي النجمة في مقتل ،إذ هبط
أداؤهم تدريجًا مقابل تلقي العهداويني
جــرعــة معنوية بـهــدف أراح أعصابهم
م ــن ض ـغــط مـ ــرور ال ــوق ــت م ــن دون هز
ّ
الشباك النجماوية .وأكــد العهداويون

ت ـفــوق ـهــم وت ــرجـ ـم ــوه م ــن خ ـ ــال ه ــدف
أحمد زريــق الــذي جاء من كرة حرة في
الدقيقة  38ليدخل بطل لبنان الجديد
ال ــى غــرفــة امل ــاب ــس م ــرت ــاح ــا ،ف ــي حني
دخـ ــل ال ـن ـج ـم ــاوي ــون ق ــان ـع ــن بـضـيــاع
لقب لم يقاتلوا للحفاظ عليه بالطريقة
الصحيحة.
وفي الشوط الثانيّ ،
تحسن أداء النجمة
وخ ـصــوصــا م ــع دخـ ــول ح ـســن املحمد
لكن ليس بالشكل الكافي الــذي يسمح
بقلب الـطــاولــة على العهداويني الذين
ب ــدوا كــأنـهــم لـيـســوا فــي وارد الـسـمــاح
بــإف ـســاد يــومـهــم وعـ ــدم تـقــديــم الـفــرحــة
للجمهور العهداوي الكبير الذي حضر،
في ظل العرض الرائع الــذي قدموه من
دون تحديد أي العب كون جميع العبي
ال ـع ـهــد ك ــان ــوا ن ـج ــوم ــا ب ـع ـكــس العـبــي
النجمة الذين كانوا ضيوفًا على اللقاء،
باستثناء سي الشيخ.
فـ ــي الـ ــوقـ ــت ع ـي ـن ــه ،ك ــان ــت األمـ ـ ـ ــور فــي
ً
أسفل الترتيب تــزداد اشتعاال مع فوز
الراسينغ على الساحل  ،0 - 1وتعادل
الـتـضــامــن م ــع مضيفه اإلخـ ــاء األهـلــي
عــال ـيــه س ـل ـبــا ،ل ـي ـت ـحــول الـ ـص ــراع على
الهروب من الهبوط الــى صــراع رباعي
م ـف ـتــوح ع ـلــى ج ـم ـيــع االحـ ـتـ ـم ــاالت في
األسبوعني األخيرين.
في مكان آخــر وتحديدًا في املرداشية،
نجح الشباب الغازية في ضمان بقائه
ف ــي الـ ــدرجـ ــة األول ـ ـ ــى ب ـعــد ت ـع ــادل ــه مع
مضيفه السالم زغرتا  2 - 2بعدما كان
م ـتــأخ ـرًا  2 - 0ف ــي ال ـش ــوط األول حني
ّ
سجل عمر زيــن الــديــن فــي الدقيقة ،25

وعــزز التشيكي بتر تــراب النتيجة في
الدقيقة .44
وف ــي ال ـش ــوط ال ـث ــان ــي ،ف ــاج ــأ ال ـغــازيــة
الجميع حني عــادل النتيجة في ظرف
دقيقتني عبر حسن دنش في الدقيقتني
 58و ،61لتنتهي املـبــاراة  2 - 2ويرفع
الغازية رصيده الى  24نقطة ،وبالتالي
ضمانه البقاء كون الفارق أصبح سبع
ن ـقــاط ع ــن اإلخـ ــاء والــراس ـي ـنــغ الـلــذيــن

يملكان  17نقطة لكل منهما.
الراسينغ رفع رصيده الى  17نقطة بعد
فوزه الغالي على شباب الساحل 0 - 1
على ملعب برج حمود سجله التشيكي
داي ـف ـيــد سـتــريـهــافـكــا ف ــي الــدق ـي ـقــة .77
وش ـه ــدت املـ ـب ــاراة ط ــرد الع ــب الـســاحــل
ح ـس ــن الـ ـ ــدر الـ ـ ــذي ت ـع ــرض بــال ـضــرب
ألحمد حجازي الــذي طــرد أيضًا لنيله
اإلنذار الثاني في الدقيقة  ،83علمًا بأن

الترتيب العام بعد األسبوع العشرين
الفريق
 1ـ العهد
 2ـ األنصار
 3ـ النجمة
 4ـ طرابلس
 5ـ النبي شيت
 6ـ السالم زغرتا
 7ـ الغازية
 8ـ الصفاء
 9ـ الساحل
 - 10التضامن
 11ـ اإلخاء عاليه
 12ـ الراسينغ

لعب

فاز

تعادل خسر

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

16
13
11
9
9
7
6
6
6
4
4
4

2
5
4
8
7
8
8
8
12
9
11
11

2
2
5
3
6
5
6
6
2
7
5
5

الكلمة دائمًا لهاميلتون بفوزه بجائزة البحرين
أك ـ ــد س ــائ ــق م ــرسـ ـي ــدس ،ال ـبــري ـطــانــي
لــويــس هاميلتون ،أنــه لــن يـتـنــازل عن
ً
لقبه بـطــا للعالم لـسـبــاقــات سـيــارات
الـ ـف ــورم ــوال  ،1وذلـ ـ ــك بـ ــإحـ ــرازه ف ــوزه
ال ـث ــال ــث ه ــذا امل ــوس ــم م ــن أص ــل أرب ـعــة
سباقات بعدما أنهى جائزة البحرين
الـكـبــرى ،املــرحـلــة الــرابـعــة مــن البطولة
في الصدارة.
واس ـت ـحــق هــامـيـلـتــون الـ ــذي ل ــم يفلت
منه ســوى سـبــاق املــرحـلــة الثانية في
هاميلتون بعد تتويجه بالمركز
األول (أ ف ب)

مــالـيــزيــا حــن حــل ثــانـيــا خـلــف سائق
فيراري الجديد األملاني سيباستيان
فيتيل ،الـفــوز بعدما فــرض سيطرته
على سباق حلبة الصخير منذ البداية
وح ـتــى الـنـهــايــة ،تــاركــا ال ـص ــراع على
املركز الثاني بني زميله األملاني نيكو
روزب ـ ــرغ والـفـنـلـنــدي كـيـمــي رايـكــونــن
(فيراري) الذي خرج منتصرًا من هذه
املـعــركــة قبل لفة على نهاية السباق،
ح ــارم ــا م ـن ــاف ـس ــه م ــن امل ــرك ــز ال ـثــانــي
للسباق الثالث من أصل أربعة.
وتـقـ ّـدم بطل العالم في نهاية السباق
الــذي تـكــون مــن  57لـفــة ،بـفــارق 3,380
ـوان عـلــى راي ـكــونــن و 6,033ث على
ثـ ـ ٍ
زميله روزب ــرغ ،بينما جــاء الفنلندي
اآلخـ ــر فــالـتـيــري ب ــوت ــاس (ول ـيــامــس ـ
مرسيدس) رابعًا بعدما تمكن وللفات
كثيرة من الوقوف في وجه محاوالت
فيتيل الذي حل خامسًا بعدما انطلق
م ــن امل ــرك ــز ال ـث ــان ــي ،فـيـمــا ج ــاء زمـيـلــه
الـ ـس ــاب ــق فـ ــي ريـ ـ ــد ُبـ ـ ــل األوس ـ ـتـ ــرالـ ــي
دان ـيــال ري ـك ـيــاردو ســادســا فــي سباق
غــاب عنه البريطاني جنسون باتون
(ماكالرين) بسبب عطل في سيارته،
م ــا وض ـ ــع حـ ـ ـدًا مل ـس ـل ـســل م ـش ــارك ــات ــه
املتتالية عند  179وحرمه من محاولة

تحطيم الرقم القياسي املسجل باسم
اإليطالي ريـكــاردو باتريزي ( 187من
 1982حتى .)1993
ّ
وعـ ــزز هــامـيـلـتــون ص ــدارت ــه للترتيب
الـعــام برصيد  93نقطة أمــام روزبــرغ
( )66وف ـي ـت ـيــل ( )65ق ـبــل ال ـس ـفــر الــى
أوروبـ ـ ـ ــا لـ ـخ ــوض ال ـس ـب ــاق األول فــي
«ال ـق ــارة ال ـع ـجــوز» فــي  20أي ــار املقبل
على حلبة برشلونة اإلسبانية.
 ترتيب بطولة العالم للسائقني: -1هاميلتون  93نقطة
 -2روزبرغ 66
 -3فيتيل 65
 -4رايكونن 42
 -5ماسا 31
 ترتيب بطولة الصانعني: -1مرسيدس  159نقطة
 -2فيراري 107
 -3وليامس 61
 -4ريد ُبل 23
 -5ساوبر .19

تقارير أخرى
على موقعنا

نقاطه
50
41
38
30
27
26
24
24
20
19
17
17

ال ـل ـقــاء شـهــد تـغـيـيـرًا فــي هــويــة الحكم
ال ــرئـ ـيـ ـس ــي حـ ـي ــث قـ ـ ــاد ال ـ ـشـ ــوط األول
الحكم جميل رمضان ،قبل أن يتعرض
لــإصــابــة وي ـقــود الحكم الــرابــع محمد
زعتر الشوط الثاني.
أما اإلخاء فقد أصبح رصيده  17نقطة
بعد تعادله املخيب مع ضيفه التضامن
ص ـ ــور  0 - 0عـ ـل ــى م ـل ـع ــب ب ـح ـم ــدون
ال ــذي ب ــدأ يستعيد ص ــوره الحضارية
لألسبوع الثاني على التوالي مع حالة
االن ـض ـب ــاط األمـ ـن ــي واإلداري وحـتــى
الجماهيري ،رغم بعض التوتر املقبول
م ــن ق ـب ــل ب ـع ــض ال ـج ـم ـه ــور ن ـظ ـرًا إل ــى
حراجة وضع اإلخاء.
ُ
األسبوع العشرون افت ِتح بمباراتني ال
تؤثران على الترتيب ،لكنهما تحمالن
نــواحــي معنوية .فالنبي شيت حافظ
على وتيرته التصاعدية محققًا فــوزه
ال ـثــالــث تــوال ـيــا ب ـق ـيــادة امل ـ ــدرب محمد
ال ــدق ــة ،وك ـ ــان هـ ــذه امل ـ ــرة ع ـلــى حـســاب
الصفاء  1 - 2على ملعب النبي شيت.
س ـج ــل ل ـص ــاح ــب األرض ع ـل ــي نــاصــر
ال ــدي ــن وال ـس ـن ـغــالــي ال ـش ـيــخ ديـ ــوك في
الدقيقتني  22و .50أم ــا ه ــدف الصفاء
فجاء من ركلة جــزاء بعد ملسة يد على
علي ناصر الدين ،ترجمها نور منصور
الى هدف التقليص في الدقيقة .90
وفي طرابلس ،نجح األنصار في خطف
املركز الثاني بعد فــوزه على طرابلس
 0 - 1سـجـلــه الع ــب طــراب ـلــس الـســابــق
اب ــراهـ ـي ــم س ـ ــوي ـ ــدان فـ ــي ال ــدق ـي ـق ــة .38
وسيتلقي الفريقان مـجــددًا فــي نصف
نهائي الكأس يوم الجمعة املقبل.

العبو العهد
يحتفلون مع
الرئيس تميم
سليمان بعد
المباراة (عدنان
الحاج علي)
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الدوري #إلنا

كهذا الوجه المجهول الذي يحمل العلم
األصفر ،أطل مشجعو العهد من المجهول
بعد ظهر أمس في مدرجات ملعب صيدا
البلديّ ،
فزينوا جزءًا منها بلونهم ،رافعين

«الهاشتاغ» الشهير#إلنا الذي استفز جمهور
الغريم النجمة طــوال األسابيع الماضية
على مواقع التواصل االجتماعي .فعلها
العهد وترجم ما نادى به جمهوره ،فكان

اللقب الرابع المستحق الذي من شأنه أن
لفريق يقال إن
يجذب جمهورًا الى المالعب
ٍ
طموحاته لن يكون هناك حدود لها في
الموسم المقبل.

(عدنان الحاج علي)

دافيد لويز مضحكة العالم أجمع

لم يكن ينقص البرازيلي دافيد لويز ،مدافع باريس سان
ج ـيــرمــان ال ـفــرن ـســي ،م ــا لـقـيــه م ــن األوروغ ــوي ــان ــي لــويــس
سواريز ،مهاجم برشلونة اإلسباني ،خالل مباراة الفريقني
في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبــا لكرة القدم التي
فاز فيها «البرسا»  ،1-3عندما «ضحك» عليه مرتني على
نحو «مذل» بتمريره الكرة من بني قدميه في طريقه نحو
تسجيل هدفني ،حتى جــاءت مواقع التواصل االجتماعي
لتزيد مــن لوعة البرازيلي عبر استخدام هاتني اللقطتني
للسخرية والتهكم عليه.
هـكــذا ،وبمجرد أن أشــرقــت شمس الـيــوم التالي للمباراة،
حتى غــزت الـصــور الـســاخــرة بلويز الشبكة العنكبوتية
والعالم مــن أقـصــاه إلــى أقـصــاه ،حتى إن كبرى الصحف
العاملية أبرزتها على مواقعها اإللكترونية.
الخيال ذهــب سريعًا ليربط بني لويز وبــرج إيفل الشهير
في باريس حيث يلعب املــدافــع البرازيلي لفريقها ،فظهر
سواريز وهــو يمرر الكرة من بني قاعدتي البرج املوجود
على شعار ســان جيرمان .أمــا فــي صــورة ثانية ،فاحتل

نصف جسد لويز املـكــان َ العلوي مــن الـبــرج الــذي احتفظ
بقاعدتيه عوضًا عن ساقي البرازيلي .أما لقطات أخرى
ّ
فشبهت سواريز بجسر ّ
تمر من تحته املياه وبنفق تمر
فيه السيارات.
ولكي تصبح اللقطة «مــاركــة مسجلة» للويز على طريقة
ُ
شركات الثياب والعطورات واملجوهرات الفاخرة ،فقد كتب
اسمه بطريقة فنية مع استبدال حرف  Aفي دافيد بساقني.
ـال من
وألن لقطتي ملعب «بــارك دي برانس» على قــدر عـ ٍ
األهـمـيــة نـظـرًا إل ــى نجومية الـبـطــل (س ــواري ــز) والضحية
(ل ــوي ــز) ،فـقــد «ن ـب ــش» مـتــابـعــو ال ـك ــرة ف ــي دف ــات ــر مسيرة
البرازيلي ليقعوا على املفارقة العجيبة ،وهي أن سواريز
نفسه قــام بنفس الفعلة متخطيًا لويز عندما كــان األول
ليفربول والثاني بقميص تشلسي في الدوري
في صفوف
ُ
اإلنكليزي املمتاز ،فألصقت الصورتان مع تعليق «أشياء»
ُ
على اللقطة القديمة و»ال تنسى» على اللقطتني الجديدتني.
كذلك استعاد آخرون لقطات لويز وهو يذرف الدموع بعد
الخسارة التاريخية أمام أملانيا في نصف نهائي مونديال

البرازيل  )7-1( 2014معتبرين أن هذا البكاء بات سببه
سواريز.
هذا التهكم لم ينته حتى بعد مرور  24ساعة على املباراة،
إذ بعد يومني ظهر «ابتكار» خيالي جديد ،وهو استبدال
قائمي املرمى بساقي لويز!
إال أن السخرية أخذت ُبعدًا أكثر إيالمًا بالنسبة إلى املدافع
البرازيلي ،إذ إنها لم تقتصر على صور الهواة على مواقع
التواصل ،بل إن شخصيات كروية تهكمت به على غرار
غلني هودل ،مدرب منتخب إنكلترا السابق ،الذي قال« :لويز
ً
كفتى يبلغ  8سنوات».
دافع
ّ
هكذا ،لم يوفر أحد لويز بعد هذه املباراة ،التي بالتأكيد تمنى
ً
البرازيلي لو لم يشارك فيها بديال ملواطنه تياغو سيلفا.
الجميع سـخــر مــن أغـلــى مــدافـعــي الـعــالــم .وحــدهــا والــدتــه
وجدت نفسها مجبرة على التخفيف عن نجلها ،فخرجت
في حسابها على موقع «إنستغرام» قائلة« :سأظل أحبك
بعد املباريات الجيدة ،وأكثر بعد تلك السيئة».
(األخبار)

