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سياسة
قضية اليوم

ثالثة أيام مصيرية:

الشراكة والطائف في خطر

ثالثة أيام مصيرية
تفصل عن موعد الجلسة
التشريعية .األحزاب المسيحية
تستشعر خطرًا على الشراكة
والطائف ،بسبب إصرار الرئيس
نبيه بري والرئيس سعد
الحريري على عقد جلسة غير
ميثاقية
هيام القصيفي
ثـ ــاثـ ــة أيـ ـ ـ ــام م ـص ـي ــري ــة ت ـف ـص ــل عــن
موعد الجلسة التشريعية التي دعا
إلـيـهــا الــرئ ـيــس نـبـيــه ب ــري ،ستكون
ح ــافـ ـل ــة ب ـ ــاالتـ ـ ـص ـ ــاالت والـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــاءات
واملــواقــف التصعيدية ،إذا لــم تنتج
ً
االتـصــاالت حــا لــأزمــة التشريعية.
فاليوم يتحدث رئيس حزب القوات
اللبنانية سمير جعجع ،وغدًا رئيس
ت ـك ـتــل ال ـت ـغ ـي ـيــر واإلصـ ـ ـ ــاح ال ـع ـمــاد
مـيـشــال ع ــون ،كـمــا يـتــوقــع أن تكون
ه ـن ــاك م ــواق ــف لـ ـب ــري .أمـ ــا محصلة
ال ـل ـقــاءات ،فتختصر بـعـنــوان واحــد:
الـتـيــار وال ـقــوات ـ ـ وبـكــركــي ضمنًا ـ ـ
يقوالن إنها معركة وجــود وشراكة،
وأزم ــة مصيرية تمس جوهر اتفاق
الطائف ،ومعركة «نكون أو ال نكون»،
وليست أزمة قانون انتخاب فحسب.
وعليه ،يناقش التيار الوطني الحر
امكان استئناف الدعوة الى تحركات
شعبية ،قد ال تقتصر على أنصاره
ه ـ ـ ــذه املـ ـ ـ ـ ــرة ،احـ ـتـ ـج ــاج ــا عـ ـل ــى ع ــدم

الرابية تدرس استئناف
التحركات الشعبية وتلويح
بإضراب تزامنًا مع الجلسة
تيار المستقبل فتح
معركة التعديالت على قانون
استعادة الجنسية
الـتـجــاوب مــع مـطــالـبــه ،فيما تــدرس
ل ـجــان ت ـجــار ف ــي جـبــل لـبـنــان امـكــان
الـ ــدعـ ــوة ال ـ ــى االضـ ـ ـ ــراب ت ــزام ـن ــا مــع
انـعـقــاد جلسة املـجـلــس الـنـيــابــي في
غياب التيار والقوات.
في الساعات األخيرة ،ارتفعت وتيرة
الحركة ،ومحورها الرابية ومعراب
وبينهما ،ومعهما ج ــرت اتـصــاالت
ع ـلــى خ ــط بـ ـ ّـري وامل ـس ـت ـق ـبــل وح ــزب
الله .كما تكثفت اتصاالت املستقبل
بالتيار وبالقوات معًا.
الحصيلة حتى مـســاء أمــس لــم تكن
مشجعة ،إن لم تكن سلبية ،واملواقف
ال تـ ـ ــزال ع ـل ــى ح ــال ـه ــا :ي ــرف ــض ب ــري
واملـسـتـقـبــل إدراج قــانــون االنـتـخــاب
عـ ـل ــى ج ـ ـ ــدول األع ـ ـ ـمـ ـ ــال ،فـ ــي م ـقــابــل
إصرار الرابية ومعراب .هذا التشنج
وصل ،بحسب املعلومات ،الى حد أن
ً
ات ـصــاال جــرى مــع بــري يــوم الجمعة
ل ـت ـح ــدي ــد م ــوع ــد ل ـل ـن ــائ ـب ــن جـ ــورج
عــدوان وابراهيم كنعان ،لكن رئيس
املجلس «لــم يكن على الـسـمــع» منذ
ي ــوم ال ـج ـم ـعــة ،عـلـمــا ب ــأن مـعـلــومــات

عون وجعجع نجحا في اقناع الراعي بـ «نصف» تراجع عن تغطية الجلسة (هيثم الموسوي)

ت ـ ـ ــرددت أم ـ ــس ع ــن اج ـت ـم ــاع نـيــابــي
يعقد ال ـيــوم فــي ســاحــة النجمة بني
الـتـيــار وال ـق ــوات واملستقبل للبحث
في مالحظات املستقبل على مشروع
استعادة الجنسية.

التيار ــــ القوات
يتمسك الـتـيــار وال ـق ــوات اللبنانية
بـمــوقــف م ــوح ــد :سـيـتـحــدث جعجع
اليوم عن القوانني املالية الضرورية
وعـ ـ ــن ال ـ ـقـ ــوانـ ــن غ ـي ــر امل ـس ـت ـع ـج ـلــة،
وي ـشــرح فــي املـقــابــل أهـمـيــة قانوني
استعادة الجنسية واالنتخاب ،على
أن ي ـقــول ع ــون كـلـمـتــه غ ـ ـدًا .ولـلـمــرة
األولــى منذ اللقاءات حــول املشروع
األرث ــوذك ـس ــي ،وم ــن ثــم ورق ــة إعــان
ال ـن ـيــات ،يـعـلــن ال ـطــرفــان الـتــزامـهـمــا
ال ـتــام بــالـنـيــات وبــاالت ـفــاق بينهما.
ل ـ ــم ي ـ ـضـ ـ ّـح أحـ ـ ــد م ـن ـه ـم ــا ب ــاالتـ ـف ــاق
لـصــالــح حـلـفــائـهـمــا .ي ــري ــدان قــانــون
ً
االنتخاب أوال وآخرًا .وفي معلومات
«األخـ ـ ـب ـ ــار» ،أنـ ــه خـ ــال امل ـف ــاوض ــات
األخيرة ،جرى اقتراح بإدراج قانون
االن ـ ـت ـ ـخـ ــاب عـ ـل ــى ج ـ ـ ــدول األع ـ ـمـ ــال،
كـ ـمـ ـخ ــرج ل ـ ـل ـ ـمـ ــأزق ،ومـ ـ ــن ث ـ ــم ت ــرك ــه
للنقاش فــي الهيئة الـعــامــة ،وبذلك
يـ ـك ــون أعـ ـط ــي امل ـس ـي ـح ـي ــون حـقـهــم
وتـ ــرك أم ــر ب ـتــه لـلـهـيـئــة ال ـع ــام ــة .إال
أن بــري ،ومعه املستقبل ،أصـ ّـر على
الــرفــض املطلق بحجة عــدم االتـفــاق
على قانون واحد.
أمــا ج ــواب الـتـيــار وال ـقــوات ،بحسب
م ـص ــدر ن ـيــابــي ف ــي ال ـت ـي ــار ،ف ـهــو أن
ج ــدول األع ـم ــال يـضــم  38ب ـن ـدًا ،فما
الـ ـ ــذي ي ـم ـنــع إدراج أربـ ـع ــة ق ــوان ــن
أس ــاس ـي ــة ف ــي أربـ ـع ــة بـ ـن ــود ،ولـيــس
نـبــش  17قــانــونــا ال ي ـعــرف بعضها
من تقدم بها .في حني أن هناك أربعة
مشاريع أساسية :مشروع الحكومة
السابقة املعروف باسم مشروع وزير
الــداخ ـل ـيــة مـ ــروان ش ــرب ــل ،وم ـشــروع
األرثــوذكـســي ،واملختلط الــذي تقدم

به النائب علي بزي ومشروع القوات
واالشتراكي واملستقبل .واملفارقة أن
املستقبل الذي له حصة في املشروع
األخير ،رفض هذا الطرح الى جانب
بري ،في وقت يبدي فيه نواب التيار
والـ ـق ــوات اس ـت ـيــاء هــم م ــن التنسيق
تحت الطاولة بني املستقبل ورئيس
املجلس حول بنود وردت في جدول
أعـ ـم ــال ال ـج ـل ـســة م ــن دون م ـشــاركــة
الحزبني املسيحيني ،وإدخ ــال بنود
غير طارئة على جدول األعمال.
ك ـمــا ي ــري ــد ال ـت ـي ــار وال ـ ـقـ ــوات ال ـتــزامــا
بـ ــإقـ ــرار اسـ ـتـ ـع ــادة ال ـج ـن ـس ـيــة ول ـيــس
ف ـقــط ب ــإدراج ــه ع ـلــى جـ ــدول األع ـم ــال.
مالحظات التيار الوطني أنه لو كانت
ن ـي ــات بـ ــري وامل ـس ـت ـق ـبــل ص ــاف ـي ــة ،ملــا
أدرج مشروع استعادة الجنسية في
البند  25من جــدول األعـمــال وتحرير
أموال البلديات في البند  .38أما أسوأ
امل ـخــاوف الـحــالـيــة فيكمن فــي إدخ ــال
تـ ـع ــدي ــات ع ـل ــى م ـ ـشـ ــروع اس ـت ـع ــادة
الجنسية فــي غـيــاب املسيحيني ،كما
ي ــري ــده ــا املـسـتـقـبــل وفـ ــق املــاح ـظــات
ال ـ ـتـ ــي أرسـ ـلـ ـه ــا الـ ـ ــى بـ ـ ــري والـ ـ ـق ـ ــوات
وال ـت ـي ــار ،األمـ ــر الـ ــذي يـفـقــد امل ـشــروع
هويته الحقيقية وأهــدافــه ،وال سيما
لجهة حق املــرأة في إعطاء الجنسية
ألوالده ـ ــا غـيــر الـلـبـنــانـيــن .وه ــذا من
شــأنــه أن يـضـيــف أزمـ ــة ج ــدي ــدة على
األزم ـ ــة ال ـت ــي سـتـنـشــأ م ــن جـ ــراء عقد
الجلسة بغياب املسيحيني.

بكركي على خط عون وجعجع
إذًا وف ــق االت ـف ــاق بــن ع ــون وجعجع،
فإنهما لن يتراجعا أمــام كل العوائق
التي توضع أمامهما .وأمــس أضافا
ال ـ ـ ــى م ــوق ـف ـه ـم ــا مـ ــوقـ ــف الـ ـبـ ـط ــري ــرك
املــارونــي مــار بـشــارة بـطــرس الــراعــي.
فبعد اتصال الرئيس سعد الحريري
بـ ــالـ ــراعـ ــي وزي ـ ـ ـ ـ ــارة رئ ـ ـيـ ــس ج ـم ـع ـيــة
املصارف جــوزف طربيه لبكركي ،بدا
ً
الــراعــي مـيــاال الــى مــواقــف ،فهم منها

ال ـت ـي ــار والـ ـ ـق ـ ــوات أنـ ـه ــا س ـت ـصــب فــي
خــانــة ب ــري واملـسـتـقـبــل لـجـهــة تــأمــن
ب ـكــركــي امل ـي ـثــاق ـيــة لـلـجـلـســة بــذري ـعــة
البنود املالية ،وخصوصًا بعد حديثه
عــن م ـخــاوف مــن اسـتـعــادة الجنسية
وقـ ــانـ ــون االنـ ـتـ ـخ ــاب .أول م ــن أم ــس،
زار جعجع بـكــركــي بـعــد غ ـيــاب ،ومــن
ثــم زاره ــا كنعان« ،وت ــم التفاهم على
األول ــوي ــات الــوطـنـيــة ،وع ــدم اسـتـفــراد
أي فــريــق مـسـيـحــي» .وك ــان للرجلني
مــوقــف واض ــح عـ ّـبــرا عـنــه مــن الـصــرح
حول ضرورة التزام الشراكة الوطنية.
وج ــاءت عظة األحــد منسجمة مــع ما
حمله جعجع وكنعان .وضــع األخير
البطريرك في صورة امللفات املطروحة
امل ــال ـي ــة ب ـص ـف ـتــه رئ ـي ــس ل ـج ـنــة املـ ــال،
وشرح له التهويل الذي يمارس حول

الـقــوانــن املــالـيــة ،وم ــا هــو ال ـضــروري
ومــا هــو غير املستعجل ،وخصوصًا
أن ه ـنــاك أســاب ـيــع تـفـصــل ع ــن نـهــايــة
العقد الـعــادي وأن ثمة بـنــودًا تنتظر
حتى نهاية الـعــام أو حتى منتصف
ك ــان ــون ال ـثــانــي امل ـق ـبــل .وك ــذل ــك شــرح
ل ـل ــراع ــي ال ـب ـن ــود وامل ــاحـ ـظ ــات ال ـتــي
يريد املستقبل إدخالها على مشروع
اسـ ـتـ ـع ــادة ال ـج ـن ـس ـي ــة .أخ ـ ــذ ال ــراع ــي
بـتـسـعــن ال ــى نـحــو مـئــة فــي امل ـئــة من
املالحظات التي وضعت أمامه ،وعبر
ع ــن ذلـ ــك ف ــي ع ـظ ــة األح ـ ـ ــد ،وأك ـ ــد ردًا
عـلــى املـطــالـبــة بـحــق امل ــرأة فــي إعـطــاء
الجنسية ألوالدهــا ،أننا أمام مشروع
الستعادة الجنسية مطروح منذ عام
 2001ولـ ـي ــس الك ـت ـس ــاب ال ـج ـن ـس ـيــة،
ودع ــا ال ــى «ب ـ ّـت» اسـتـعــادة الجنسية
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وقانون االنتخاب ،مذكرًا بأنه مطروح
في اتفاق الطائف.

موقف بري
يفهم موقف بري ،بحسب من يعملون
عـ ـل ــى خ ـ ــط ال ـ ــوس ـ ــاط ـ ــات م ـ ــن ال ـت ـي ــار
تحديدًا ،بأنه أكثر من موقف مبدئي
أو ابن لحظته .تساؤالت هؤالء تصب
في خانة :هل بإمكان بري ،بما يعرف
ع ـن ــه م ــن ح ـن ـكــة س ـي ــاس ـي ــة ،أن ي ـقــوم
وحـ ــده وم ــن دون إي ـح ــاء إقـلـيـمــي إو
دول ــي بـخـطــوة مــن ه ــذا ال ـن ــوع؟ وهــل
يـمـكــن ل ـهــذه الـجـلـســة أن ت ـكــون تتمة
ملسار مـحــاوالت كسر عــون املستمرة
م ـن ــذ أشـ ـه ــر؟ ف ــاإليـ ـح ــاءات ي ـم ـكــن أن
تـ ـك ــون مـ ــن نـ ـ ــوع ت ـس ــوي ــة روس ـ ـيـ ــة ـ ـ ـ ـ
أمـ ـي ــركـ ـي ــة ف ـ ــي س ـ ــوري ـ ــا م ـ ــع م ــرح ـل ــة
رئاسية انتقالية تنعكس على لبنان
ت ـس ــوي ــة م ـم ــاث ـل ــة ،ت ـق ـضــي بــان ـت ـخــاب
رئيس تسوية ،عسكري أو سياسي.
وه ــذا يجعل مــن الطبيعي أال يسمح
لبري بإقرار قانون انتخاب ،من أجل
ص ـي ــاغ ــة «سـ ـل ــة تـ ـس ــوي ــات مـتـكــامـلــة
برئاسة للجمهورية وقانون انتخاب
س ــوي ــا» .وال ـس ــؤال األك ـثــر ت ـقــدمــا :هل
املعركة الـيــوم معركة قــانــون انتخاب
وج ـل ـس ــة ت ـشــري ـع ـيــة أم أن ـه ــا مـعــركــة
رئاسة الجمهورية؟

موقف حزب الله
يـثـيــر مــوقــف ح ــزب ال ـلــه مـمــا يحصل
تـ ـس ــاؤالت ف ــي األوسـ ـ ــاط الـسـيــاسـيــة،
والـ ـع ــونـ ـي ــة م ـن ـه ــا ت ـ ـحـ ــدي ـ ـدًا ،ب ـعــدمــا
ب ــات ال ـت ـيــار قــري ـبــا م ــن االق ـت ـنــاع بــأن
م ــوق ــف الـ ـح ــزب ال ي ـش ـبــه مــوق ـفــه فــي
أزم ــة الـتـعـيـيـنــات الـعـسـكــريــة .الـحــزب
حاليًا أقرب ما يكون الى موقف بري،
واالت ـصــاالت املستمرة معه لــم تفض
الــى نتيجة إيـجــابـيــة ،بــل تـكــاد تكون
سلبية .خطورة موقف الحزب اليوم
أنـ ــه ي ـضــع ال ـت ـي ــار ف ــي م ــوق ــف دق ـيــق،
وخصوصًا أن موقف الحزب سيصب
ل ـل ـمــرة ال ـثــال ـثــة ف ــي خــدم ــة مـعــارضــي
عـ ـ ــون :ال ـت ـم ــدي ــد ل ـل ـم ـج ـلــس ال ـن ـيــابــي
ولقائد الجيش العماد جــان قهوجي
وجلسة تشريع بال ميثاقية.

موقف المستقبل
فـ ــي م ــوق ــف ي ـع ـك ــس مـ ـ ــدى االف ـ ـتـ ــراق
ب ــن املـسـتـقـبــل وح ـل ـي ـفــه ،أي ال ـق ــوات
الـلـبـنــانـيــة ،تـحــدث وس ـطــاء املستقبل
ع ــن أهـمـيــة امل ـف ــاوض ــات وال ـس ـيــر بها
م ــع عـ ـب ــارة اع ـت ــراض ـي ــة «إذا نجحت
امل ـ ـف ـ ــاوض ـ ــات ك ـ ـ ــان ب ـ ـ ــه ،وإال ف ـن ـحــن
س ـ ـن ـ ـشـ ــارك فـ ـ ــي ال ـ ـج ـ ـل ـ ـسـ ــة» .م ــوق ــف
املستقبل يتأكد يومًا بعد آخــر ،تارة
بانقالب الرئيس فؤاد السنيورة على
تعهد كان قد أعطاه بعدم املشاركة في
الجلسة إال بحضور مكون مسيحي
أسـ ــاسـ ــي ،وت ـ ـ ــارة ب ــامل ــاح ـظ ــات ال ـتــي
أرسـلـهــا الـنــائــب سمير الـجـســر حــول
استعادة الجنسية ومــن ثم بالحملة
امل ـض ــادة الـتــي ب ــدأت للمطالبة بحق
امل ــرأة اللبنانية فــي إعـطــاء الجنسية
ألوالده ــا ،وهــو مطلب سبق أن تبناه
الرئيس سعد الحريري ،وبدأ الجسر
حملة ترويج له.

موقف  14آذار
ف ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـ ــوقـ ـ ـ ــت ،ت ـ ـ ــواص ـ ـ ــل س ـع ــي
الـ ــوس ـ ـطـ ــاء مـ ــن قـ ـ ــوى  14آذار ال ـت ــي
تمحورت حــول فكرة أساسية» كيف
يمكن للمسيحيني أن يرفضوا تشريع
الـبـنــود املــالـيــة ال ـيــوم ،وسـمـعــة لبنان
املالية الدولية على املحك ،فيما حزب
الله يوافق على هذه البنود .فهل يكون
حــزب الله أحــرص على سمعة لبنان
املــالـيــة مــن املسيحيني؟ تـحــرك هــؤالء
ي ـنــدرج فــي ضـ ــرورة فـصــل املــواضـيــع
املالية وعدم ربطها باألمور امليثاقية.
نتيجة السعي ،بحسب هؤالء ،اقتناع
األف ــرق ــاء املسيحيني بــأهـمـيــة البنود
املــالـيــة ،لكن السعي مستمر مــن أجل
ال ـشــق ال ـثــانــي أي املـيـثــاقـيــة وقــانــون
االنتخاب.
وفـ ــي غ ـض ــون ذل ـ ــك ،ي ـس ـتــأنــف حــاكــم
مصرف لبنان رياض سالمه ورئيس
ج ـم ـع ـي ــة امل ـ ـص ـ ــارف جـ ـ ـ ــوزف طــرب ـيــه
تحركاتهما واتصاالتهما الـيــوم في
اط ـ ــار ال ـض ـغــط ل ـع ـقــد ج ـل ـســة نـيــابـيــة
القرار البنود املالية املطروحة.
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الحدث

رأس «خلية صيدا» في حماية اليونيفيل
أوقف األمن العام خلية
أقر أعضاؤها بالتجسس
لحساب االستخبارات اإلسرائيلية،
وبتنفيذ أعمال استطالع
تسبق عادة عمليات
االغتيال .استكمال التحقيق
بحرية تامة ال يزال في حاجة
إلى رفع اليونيفيل الحصانة
عن أحد موظفيها ،الذي
«صدف» أنه رأس الخلية
حسن عليق ورضوان مرتضى
ل ـي ـس ــت امل ـ ــرة األولـ ـ ـ ــى الـ ـت ــي ي ـت ــم فـيـهــا
توقيف خلية ُيشتبه في أن أعضاءها
ي ـ ـع ـ ـم ـ ـلـ ــون ل ـ ـح ـ ـسـ ــاب االسـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــارات
اإلســرائـيـلـيــة فــي لـبـنــان .سقطت خاليا
ك ـث ـي ــرة م ـن ــذ ع ـ ــام  .2006ل ـك ـن ـهــا املـ ــرة
األول ــى فــي غضون تسع سـنــوات ،التي
يصطدم فيها التوقيف بجدار حصانة
قــانــون ـيــة مـنـحـتـهــا ال ــدول ــة الـلـبـنــانـيــة،
منذ عام  ،1996ملوظفي قــوات الطوارئ
الــدولـيــة (يونيفيل) .الخلية مؤلفة من
 3أشخاص :اللبناني هاني م ،السوري
رامـ ــز س وزوجـ ـت ــه الـلـبـنــانـيــة س .ش.
ال ـ ـ ــرأس ه ــان ــي م ،ل ـب ـنــانــي م ــوظ ــف فــي
اليونيفيل ،وتـحــديـدًا فــي مقرها العام
في الناقورة ،منذ عام .1984
بــدأت العملية التي نفذها األمــن العام
ق ـب ــل أش ـ ـهـ ــر ،ع ـن ــدم ــا ج ـ ــرى االش ـت ـب ــاه
ف ــي رامـ ــز الـ ــذي ي ـع ـ ّـرف ع ــن نـفـســه بــأنــه
«امل ـســؤول التنظيمي فــي لبنان لحزب
ال ـ ـي ـ ـسـ ــار الـ ــدي ـ ـمـ ــوقـ ــراطـ ــي ال ـ ـس ـ ــوري»
ـضـ ــع ل ـل ـم ــراق ـب ــة ،تـقـنـيــا
املـ ـ ـع ـ ــارض .أخـ ـ ِ
وبـ ـش ــري ــا ،ق ـب ــل أن ي ـق ـب ــض ع ـل ـي ــه ي ــوم
 27تـ ـش ــري ــن األول املـ ـ ــاضـ ـ ــي .وخ ـ ــال
ال ـت ـح ـق ـي ــق م ـ ـعـ ــه ،أقـ ـ ـ ـ ّـر ب ــال ـت ـع ــام ــل مــع
اسـتـخـبــارات الـعــدو اإلســرائـيـلــي ،وبــأن
زوج ـت ــه (الـلـبـنــانـيــة) س .ش .مـتــورطــة
م ـعــه .أوقـ ــف األمـ ــن ال ـع ــام س .ش .بعد
يومني على توقيف زوجـهــا ُ
(عـثــر على
عـقــد زواج نظمه لهما رج ــل دي ــن ،لكن
ّ
مسجل في دوائر األحوال
زواجهما غير
الشخصية) .وبحسب التحقيق معهما،
فإنهما كانا يعلمان بهوية الجهة التي
ي ـع ـمــان ل ـح ـســاب ـهــا .كـ ــان رام ـ ــز يتلقى
التعليمات من مشغليه اإلسرائيليني،
ف ـي ـن ـف ــذ مـ ــا ُيـ ـطـ ـل ــب مـ ـن ــه ،ثـ ــم ي ـف ـيــدهــم
بالنتيجة ،بواسطة برنامج اتصال عبر
جهاز «آي باد» الخاص به ،يتم تشغيله
قرب الحدود .وأقـ ّـرا بأنهما توليا جمع
معلومات عن رئيس التنظيم الشعبي
الناصري النائب السابق أسامة سعد،
وعــن إمــام مسجد القدس الشيخ ماهر
ح ـمــود ،وإم ــام مسجد إبــراهـيــم الشيخ
صهيب حبلي (ق ـصــده رام ــز وس .ش.
لـعـقــد زواج ـه ـم ــاُ .
ويـع ـتـقــد ب ــأن ال ـهــدف
الحقيقي للزيارة كــان جمع املعلومات
والتصوير) ،إضافة إلى جمع معلومات
ع ــن م ــوك ــب امل ــدي ــر الـ ـع ــام ل ــأم ــن ال ـعــام
اللواء عباس ابراهيم ،وعن شخصيات
في حزب الله ومن سرايا املقاومة .وقد
اسـتــأجــر رام ــز شقة سكنية فــي صيدا،
ب ــالـ ـق ــرب مـ ــن مـ ـن ــزل ح ـ ـمـ ــود ،لـتـسـهـيــل
مــراق ـب ـتــه .وكـ ــان امل ــوق ــوف ي ـس ـت ـخــدم 8
أجهزة هاتف في عمله ّ ،جرى ضبطها.
وبحسب التحقيقات ،أقرا بأن الوسيط
األولـ ـ ـ ـ ــي ب ـي ـن ـه ـم ــا وب ـ ــن م ـش ـغ ـل ـي ـه ـمــا،
هــو هــانــي م .وق ــال رام ــز للمحققني إن
مشغليه طلبوا منه قبل مــدة قصيرة،
الـتـنـسـيــق م ــع ه ــان ــي ،ل ـي ـتــولــى األخ ـيــر
عـمـلـيــة إدخ ــال ــه إل ــى فـلـسـطــن املـحـتـلــة،
أوقف قبل إتمام «الرحلة».
لكنه ِ
أوق ــف هــانــي (ي ــوم الجمعة  30تشرين
ِ
األول ُ ،)2015
ود ِهـ ــم مـنــزلــه فــي شرقي
ص ـي ــدا (ع ـل ـمــا ب ــأن ــه م ــن ب ـل ــدة جـنــوبـيــة
محاذية للحدود مع فلسطني املحتلة).
ص ـ ــودرت أج ـه ــزة م ــن م ـنــزلــه .واع ـتــرف
بـ ــأنـ ــه تـ ــولـ ــى ت ـج ـن ـي ــد رام ـ ـ ـ ــز ل ـح ـس ــاب

استخبارات العدو ،زاعمًا أن صلته به
انـقـطـعــت الح ـقــا .فـيـمــا ك ــان رام ــز يقول
إن اتصاالته بالعدو من منطقة قريبة
مــن ال ـحــدود كــانــت تـتــم بــوجــود هــانــي.
كذلك ّ
أقر األخير بأنه دخل إلى فلسطني
املحتلة أكـثــر مــن م ــرة ،قـبــل ع ــام ،2000
زاعمًا أنه فعل ذلك بهدف السياحة.
كان موظف اليونيفيل ّ
يدعي في البداية
أن ات ـصــاالتــه بــأش ـخــاص فــي فلسطني
املحتلة مرتبطة حصرًا بكونه ينتمي
إلـ ـ ــى جـ ـم ــاع ــة «ش ـ ـهـ ــود يـ ـ ـه ـ ــوه» ،عـلـمــا
ب ــأن املـحـقـقــن يـشـكـكــون فــي كــونــه حقًا
يـنـتـمــي إل ــى ه ــذه ال ـج ـمــاعــة .فـقــد جــرى
توقيف شخص ناشط فيها ،من منطقة
الشمال ،بسبب وجــود اتصاالت كثيفة
بينه وب ــن هــانــي ،لـكــن لــم يـتـبـ ّـن أن له
صلة بعمل هاني االستخباري ،فأطلق
سراحه.
ّ
وق ـ ــال ه ــان ــي إن م ــن ج ــن ــده ه ــو قــريــب
لــزوجـتــه ،وه ــو عميل فــر إل ــى األراض ــي
املـحـتـلــة مــع ق ــوات االح ـت ــال املنسحبة
من الجنوب عام  .2000زعم أن تجنيده
جــرى منذ أكـثــر مــن ع ــام ،لكن املشرفني
ع ـل ــى ال ـت ـح ـق ـيــق م ـق ـت ـن ـعــون بـ ــأن عـمـلــه
ال ـت ـج ـس ـس ــي يـ ـع ــود إلـ ـ ــى ت ـس ـع ـي ـن ـيــات
الـقــرن املــاضــي على أقــرب تقدير .إال أن
الـتـحـقـيـقــات م ـعــه لـحـســم ه ــذه املـســألــة
لــم تــأخــذ امل ــدى امل ـط ـلــوب .فـمـنــذ لحظة
ت ــوقـ ـيـ ـف ــه ،ك ـ ـ ــان املـ ـشـ ـتـ ـب ــه فـ ـي ــه م ــدرك ــا
ل ـل ـح ـصــانــة ال ـت ــي ي ـت ـم ـتــع ب ـه ــا ،ويـعـلــم
جيدًا أن مكوثه في «النظارة» لن يطول.
وبالفعل ،ما إن أوقفه األمن العام حتى
استنفرت قــوات األمــم املتحدة وفرقها
الـقــانــونـيــة ،لـتـجــري ات ـصــاالت باملدعي
العام التمييزي القاضي سمير حمود،

وم ـ ـف ـ ــوض الـ ـحـ ـك ــوم ــة لـ ـ ــدى امل ـح ـك ـم ــة
الـعـسـكــريــة ال ـقــاضــي صـقــر ص ـقــر .أب ــرز
الـفــريــق الـقــانــونــي لليونيفيل اتفاقية
موقعة مع الحكومة اللبنانية منذ عام
 ،1996ومنشورة في الجريدة الرسمية،
تمنح العاملني في اليونيفيل حصانة
تحول دون توقيفهم قبل موافقة قيادة
القوات الدولية .وطالب الفريق األممي
الـقـضــاء الـلـبـنــانــي بتسليمه املــوقــوف.
م ـب ــاش ــرة ،انـ ـص ــاع ال ـق ـض ــاء لـلـضـغــوط
الـ ــدول ـ ـيـ ــةّ ،
ووج ـ ـ ـ ــه إش ـ ـ ـ ــارة إلـ ـ ــى األمـ ــن
ال ـعــام بـعــدم تــوقـيــف الــرجــل ،واالكـتـفــاء

لم يعثر المحققون
على رابط بين خلية
التجسس وخلية داعش،
رغم تقاطع أهدافهما

بــاالس ـت ـمــاع إلف ــادت ــه ،ث ــم تـسـلـيـمــه إلــى
اليونيفيل .وجرى االتفاق على أن يبقى
املشتبه فيه موقوفًا لدى القوات الدولية،
عـلــى أن يستكمل املـحـقـقــون االسـتـمــاع
ّ
إلفــادتــه ،إنـمــا مــن دون احـتـجــازهُ .سلم
املشتبه فيه إلى اليونيفيل يوم توقيفه،
ُ
ولم ت ِعده إلى التحقيق إال بعد خمسة
أيـ ــام (يـ ــوم األربـ ـع ــاء امل ــاض ــي) .تــرافـقــه
سـ ـي ــارة م ــن ال ـيــون ـي ـف ـيــل ص ـب ــاح ــا إل ــى

ً
مقر لــأمــن الـعــام ،ثــم تــأخــذه لـيــا .هذه
هي أوامــر القضاء ،الــذي قـ ّـدم طلبًا إلى
اليونيفيل يطلب فيه رفع الحصانة عن
املشتبه فيه .تأثر التحقيق سلبًا بهذه
ّ
اإلجراءات .فاملشتبه فيه تمكن من بناء
رواي ــات ــه الـتــي سـيــواجــه بـهــا املحققني،
كما أنه يراهن على أن األمم املتحدة لن
ترفع عنه الحصانة ،ما يجعله يصمد
أمام املحققني.
لـكــن املـشــرفــن عـلــى امل ـلــف ،فــي القضاء
واألم ـ ـ ــن ،ي ـب ــدون راض ـ ــن ع ــن الـنـتـيـجــة
ال ـت ــي ت ـح ـق ـقــت .ب ــرأي ـه ــم ،ج ــرى إح ـبــاط
ع ـم ـل ـي ــات اغ ـ ـت ـ ـيـ ــال .ف ــامل ـع ـط ـي ــات ال ـتــي
كــانــت تجمعها الـخـلـيــة ،لـيـســت ،بلغة
األم ــن ،ســوى األع ـمــال التمهيدية التي
تسبق تنفيذ عمليات اغتيال .وتوقف
م ـس ــؤول ــون أم ـن ـيــون وق ـضــائ ـيــون عند
كـ ـ ـ ــون الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــات الـ ـ ـت ـ ــي وض ـع ـه ــا
اإلسرائيليون كأهداف للمراقبة (سعد
وحمود وابراهيم) ،كانت نفسها أهدافًا
للمراقبة مــن قبل خلية تابعة لتنظيم
«داع ـ ــش» أوق ـف ـهــا األمـ ــن ال ـع ــام الـشـهــر
املــاضــي .لكن املحققني لــم يعثروا على
أي رابط بني الخليتني.
ل ـي ـس ــت ه ـ ـ ــذه ال ـع ـم ـل ـي ــة األولـ ـ ـ ـ ــى ال ـت ــي
ينفذها األمــن العام في مجال مكافحة
الـتـجـســس اإلســرائ ـي ـلــي ،لكنها األول ــى
بـهــذا املستوى منذ أع ــوام .وقــد راكمت
املديرية قدرات وخبرات خالل السنوات
األربــع املاضية ،تسمح لها بأن تصبح
العبًا أمنيًا أساسيًا في هذا املجال ،كما
فــي مجال مكافحة اإلره ــاب التكفيري.
وب ـح ـس ــب «ال ـع ـق ـي ــدة األمـ ـنـ ـي ــة» لــأمــن
الـعــام ،فــإن املعركة مع اإلره ــاب واحــدة،
سواء كان تكفيريًا أو إسرائيليًا.
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سياسة
على الغالف

طائرة سيناء:
« 11ايلول» روسية؟
عامر محسن
ً
كــانــت « 11اي ـل ــول» ،بــرمـ ّ
ـزيـتـهــا وسـيــاقـهــا ،م ــرآة ملـبــدأيــن أســاسـيــن في
ً
ّ
ّ
السياسة والثقافةّ .اوال ،هناك املعادلة التي تميز بني أثمان البشر وتسعر
«قيمة حياتهم» حــول العالم؛ ففي كــوكـ ٍـب تطحن فيه الـحــروب شعوبًا
بأكملها ،ويــأخــذ سياسيون فــي العواصم «الـكـبــرى» ،بشكل روتيني،
ّ
ق ــرارات ّ
تدمر حياة املــايــن ،على التاريخ أن يتوقف ويـعـ ّـدل سيره ألن
ُ
غربيني بيضًا قد أصيبوا بــأذى .عليك أن تعرف أسماءهم ـ ـ كأفراد ـ ـ
َ
وتشعر بألهم ،وأن تشاركهم فجيعتهم .هذه السردية االعالمية التي
ً
ّ
ُ
بنيت حول مأساة نيويورك وضحاياها ،ال ُيمكن أن تفهم ال مترافقة
مع خطاب جورج بوش الى ّ
األمة اثر الهجوم ،الذي أعلن فيه الحرب .كان
ّ
بوش يقول ،بوضوح ،لشعبه وللعالم« :اياكم أن تعتقدوا أننا من الشعوب
التي يموت املئات منها في «حادثة مؤسفة» ّ
ويمر األمــر هكذا .سوف
ً
نمطر وب ــاال يـفــوق عنف الهجوم آالف امل ــرات ،ولــو على الـهــدف الخطأ،
فهناك ٌ
ثمن يجب أن ُيدفع».
ّ
انت ،اذًا ،ستعرف بضحايا نيويورك وسيحكي اإلعــام قصتهم ألنهم
ينتمون الى قلب الرأسمالية العاملية ،ونخبها ومصالحها ومستهلكيها،
وليس باإلمكان تجاهلهم (فيما من املحتمل أن تختفي قرية من  4آالف
ّ
وستتكرس هذه املعادلة ـ ـ
انسان في ليبيريا بال أن يشعر العالم بذلك)،
ّ
باملعنى املادي ـ ـ عبر العنف الفائق الذي يسلطه جورج بوش ،أو «الثمن»
الذي يفرضه مقابل دماء األميركيني (االسرائيليون فهموا العالم ،منذ
مرحلة مبكرة ،على هــذا املـنــوال ايـضــا ،وكــان اإلص ــرار الــدائــم مــن قــادة
ّ
تكلف ّكل غارة عربية ،أو عملية عسكرية ،ثمنًا ّ
بالدم
عسكريني كبار أن
عائد عسكري ،في ارساء
دون
من
ولو
كان
كيفما
بأضعاف،
يفوق أذاها
ٍ
ملعادلة مشابهة).
املبدأ الثاني الذي تبلور على مسرح « 11ايلول» كان امكانية استخراج أي
فعل (االستهداف املقصود للمدنيني في  11ايلول)
نتيجة سياسية من ٍ
ّ
تتم أسطرته وتحويله الــى «استثناء» ووضعه خــارج السياق الطبيعي
ّ
للتاريخ .في املبدأ ،وحتى باملقاييس االمبرياليةّ ،
فإن أقصى ما كان يحق
للرئيس األميركي املكلوم املطالبة به هو اإلقتصاص ،تحديدًا وحصرًا،
من األفراد املسؤولني عن هذا الفعل ،وخططوا له وأمروا بهّ .
ولكن جورج
بوش استخدم « 11ايلول» لكي يفرض ،على العالم أجمع ،قوانني جديدة
دول ال عالقة لها بملف
للمرحلة ،لم تتوقف عند اعطائه «اذنًا» باجتياح ٍ
 11ايلول أو «القاعدة» ،بل أشعرت الجميع أنهم في دائرة االنتقام املحتملة
(«اما معنا أو ّ
ّ
ضدنا»).
ّ
ّ
مع تزايد األدلــة والتصريحات التي ترجح أن سقوط الطائرة الروسية
ً
عمال ّ
مدبرًا تقف خلفه «داعش»،
فوق سيناء لم يكن حادثًا عرضيًا ،بل
مجال جديد ،وصارت موسكو
الى
ستكون املواجهة مع روسيا قد ذهبت
ٍ
ضغط ـ ـ يشابه لحظة  11ايلول ـ ـ إلثبات «قيمة» حياة مواطنيها
تحت
ٍ
وسالمتهم .منذ البداية ،حامت الشكوك حول سقوط الطائرة الروسية،
حرق على
وقد قال بعض الخبراء إن صورًا أولية للحطام أظهرت اثار
ٍ
ٌ
انفجار ال عطل .تراوحت النظريات بني احتمال
الهيكل ،وهو ما يحدثه
ال ـصــاروخ (وهــو ضعيف بالنظر الــى ارتـفــاع الـطــائــرة ،الــذي يحتاج الى
أنظم ٍة معقدة ورادار لتغطيته؛ والصواريخ املحمولة على الكتف ال يمكن
أن تطال الطائرات املدنية اال في مراحل اقالعها أو هبوطها) واحتمال أن
يكون قد ُزرع على منت الطائرة عبوة أو انتحاري.
ُ
هناك صـ ٌ
ـور جــديــدة للحطام تظهر خــروقــا ،تشبه آثــار الشظايا ،على
سيل
الهيكل الداخلي للطائرة ،ما يعزز نظرية التفجير .وهو ما ترافق مع ٍ
من التسريبات في وكاالت األنباء والصحف العاملية تقول بأن الطائرة
ٌ
عمل ارهابي .هذا ّ
يعزز من ّالت ّ
حدي بالنسبة الى روسيا .فأغلب
أسقطها
املصادر التي تزود الصحف العاملية بهذه التسريبات ،تقول «نيويورك
ّ
تايمز» ،هي من االستخبارات الغربية ،في ما يشبه التشفي بالقتلى
الروس املدنيني ،واشارة الى روسيا بأن خسائرها في سوريا قد ابتدأت
ً
(أو ،كما نقلت الصحيفة األميركية« ،أهــا بكم في الشرق األوس ــط»).
ُيفهم ايضًا من هذه «الرسالة» ّأن السكوت على هكذا عمل أو تركه ّ
يمر
بيسر ،وهنا بيت القصيد ،قد يعني ان ّ
يتكرر في املستقبل.
ّ
يبقى موضوع «صمت بوتني» ،كأن الرئيس الروسي ينتظر التيقن من
تدل الحكومة الروسية
سبب الكارثة قبل اتخاذ
ٍ
موقف رسمي منها .لم ِ
بتصريحات وافية حول الحادثة ،عدا اعالن الحداد؛ واكتفى الرئيس في
ّأول ظهور له ،بعد أيــام من الواقعة ،بتصريح مقتضب ّ
يعزي بضحايا
ٍ
ٍ
الطائرة ويطالب بتكوين «صورة موضوعية» عن ما جرى .هذا ما دعا
ـوان يقول «ال ــروس يسألون:
صحيفة «موسكو تايمز» الــى اختيار عـنـ
اين بوتني؟» .وفي تفسير هذا الصمت ،يقول ٍأحد الخبراء للصحيفة انّ
ّ
بشكل
الرئيس الروسي يفضل التعامل مع الكوارث الطبيعية والحوادث
ٍ
هادىء وعدم تحويلها الى قضايا سياسيةّ .
ولكن اشاعات ـ ـ من الصعب
ٌ
التأكد من ّ
صحتها ـ ـ تقول بــأن الصمت سيتلوه موقف عاصف ،وأن
الرئيس الروسي سيلقي قريبًا خطابًا ّ
حادًا ،يؤكد فيه أن الطائرة كانت
ضحية عمل ارهابيُ ،ويعلن عن ٍّ
رد عنيف واجــراءات تتجاوز «داعش»
ٍ
نفسها .فهل تكون طائرة سيناء « 11ايلول» روسيا؟

موسم الهجرة من عي ـ
لم تكن المعركة
األخيرة بين حركة فتح
والقوى المتشددة في عين
الحلوة سوى فاتحة الزدياد
حركة النزوح من المخيم
ومخيمات لبنان إلى أوروبا ،عبر
طرق جديدة؛ أبرزها إلى روسيا
ثم النرويج .الفلسطينيون
يخشون ّ
تجدد الحرب
ومساعدات االونروا تتالشى
والواقع اللبناني يتفاقم .هل
يبقى عين الحلوة رمزًا للشتات
الفلسطيني؟
فراس الشوفي
َّ
«الــطـ ُّـبــون ـيــه» ف ــي س ـي ــارة املــرس ـيــدس
َّ
«الــلــف» ذات اللوحة الحمراء ،تحتاج
ٌ
إلـ ــى ج ـه ــد ك ــي ت ـف ـت ــح .فــال ـع ـمــر ب ــائ ــن
ع ـلــى ال ـس ـي ــارة أك ـث ــر م ــن الـشـيـخــوخــة
التي أنهكت السائق ،وجندي الجيش
اللبناني على حاجز «الحسبة» عند
املــدخــل الشمالي ملخيم عــن الحلوة،
يـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم قـ ـ ــوة زن ـ ــدي ـ ــه ،والـ ـس ــائ ــق
الـكـهــل يـنـتـظــر قــربــه بـخـجــل« .الـحـمــد
لـ ـل ــه ...ال ـح ـمــد ل ـل ـ ُـه» ي ـك ـ ّـرره ــا الـجـنــدي
وال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي امل ـ ـت ـ ـعـ ــب ،وي ـن ـص ــرف
ـوم ،لــم يــرد فيه اسم
كالهما ملتابعة يـ ٍ
عني الحلوة في وسائل اإلعالم ...ربما.
الساعة تشير إلــى الــواحــدة والنصف
ب ـع ــد ال ـظ ـه ــر ،ورذاذ املـ ـط ــر الـخـفـيــف
يكاد يمأل الحفر التي تغطي الشوارع
عوضًا عن االسفلت .الرجال والنساء
في حي صفورية يلتزمون السير على
ضفاف األزقة وأشباه الشوارع ،خشية
املاء القذر املتطاير من مرور الدراجات
النارية املسرعة ،واألوالد ال يكترثون
لـكــل ه ــذه ال ـط ـقــوس .بـعــد امل ـطــر ،تجد
بلدة صفورية مرسومة على حيطان
ب ـي ــوت ال ـح ــي امل ـتــاص ـقــة الـعـشــوائـيــة
بطالء ّبراق ،بيوتًا وأشجارًا وذكريات
ٍ
حـمـلـهــا ال ـخ ــارج ــون إل ــى ال ـش ـتــات في
تغريبة  1948وق ـيــام دول ــة إســرائـيــل،
مــن قضاء الناصرة الفلسطيني ،إلى
جنوب لبنان« .التمشاية» األولــى مع
عــاهــد اب ــن صـفــوريــة (اس ــم مستعار ـ ـ
ّ
حركة
أح ــد امل ـقــربــن مــن ال ـق ـيــادي فــي ّ
ف ـتــح الـعـقـيــد م ـح ـمــود عـيـســى املـلــقــب
باللينو) ،وإلـقــاء الـســام على شابني

قـ ـ ــرب م ـس ـج ــد الـ ـصـ ـح ــاب ــي خ ــال ــد بــن
ً
الــولـيــد يـبــدو مــدخــا عـلــى حديثهما،
ع ــن ال ــرح ـي ــل إلـ ــى بـ ــاد ال ـل ــه الـ ـب ــاردة،
النرويج والسويد والدنمارك وأملانيا،
في قوافل الشتات الجديد.
ْ ُ
ـ ـ «شو َمالكم؟ ،بعد ما رحتوش ،ما كل
املخيم َبيمشي» ،يقول عاهد.
ّ
ُ
ـ ـ «يل ق َّر ِبت ،كنا ماشيني مبارح بس
ّ
ما ضل محل ،مستعجل علينا؟!» ،يرد
أحد الشابني.
ـ ـ ال ،بس بسأل ،دخلكوا إنتو رايحني
عن طريق سوريا أو البحر؟
َ
َ
ـ ـ ال ه ْي وال ه ْي ،عن طريق روسيا.
«س ـم ـع ــت؟! م ــا قـلـتـلــك امل ـخ ـيــم فـضــي»
ُي ـ ـسـ ــائـ ــل عـ ــاهـ ــد ضـ ـيـ ـف ــه ،ويـ ـ ـ ّ
ـودعـ ـ ــان
الشابني ويكمالن املسير.
يشعل محمد سيجارة «سيدرز» ،قبل
أن ي ـبــدأ ال ـس ـيــرة الــذات ـيــة املـخـتـصــرة.
اب ـ ــن صـ ـف ــوري ــة ،وقـ ــاطـ ــن حـ ــي ع ـم ـقــا،
ي ـق ـضــي وقـ ـت ــه ب ــن «ن ــوب ــة الـ ـح ــرس»
و«اإلن ـتــرنــت»« ،بـحــب فلسطني وكنت
ب ــدي ــش هـ ــاجـ ــر ،بـ ــس شـ ــو ب ـ ــدي ضــل

أعـمــل ه ــون ،مــا تــركــولـنــاش خــرم إبــرة
نتنفس منه .يا أخي بدي أروح وآجي
ً
على كيفي ،أنا أصال بطلت إنزل على
الروشة» .هي املرة الثالثة التي يخفق
فيها املــراهــق بــالـهــرب ،مــرة عبر مرفأ
طرابلس ،ومــرة عند املصنع السوري
ـ ـ اللبنانيّ ،
ومرة ألن «النقلة» اكتملت،
ول ــم يـعــد لــه م ـكــان .أكـثــر مــن  30شابًا
فلسطينيًا يخرجون يوميًا من ّ
مخيم
عني الحلوة ،إلى ...غير رجعة .يستيقظ
الصدوق
أحدهم ليكتشف أن صديقه
َْ ُ
رحــل سـ ّـرًا من دون أن يبلغه«َ ،بلقطه
على واتــس أب بعد كم يــوم» ،يضحك
محمد« .يهربون» هو أقرب وصف ،من
الفقر والبطالة وانعدام األمل والنظرة
األمـنـيــة تـجــاه الفلسطيني ورصــاص
الصدفة ،ومن بيوت الزينكو واألحالم
التي تولد وتـمــوت على زواي ــا األزقــة.
فموجة اللجوء الـســوري األخـيــرة إلى
أوروبـ ـ ـ ــا ،ال ـت ــي ي ـض ـ ّـج ب ـهــا ال ـع ــال ــم ،ال
تطال السوريني وحدهم ،إنها تقضم
ّ
ومخيمات الفلسطينيني
عني الحلوة
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انتخابات محامي طرابلس :هزيـ
عبد الكافي الصمد
أك ـ ـثـ ــر مـ ـ ــن م ـ ـفـ ــاجـ ــأة خـ ــرجـ ــت ب ـهــا
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـف ــرع ـي ــة فـ ــي ن ـقــابــة
مـحــامــي طــرابـلــس ،وكـشـفــت مالمح
خ ــري ـط ــة ق ـ ــوى جـ ــديـ ــدة داخ ـ ـ ــل ّ
«أم
النقابات» الشمالية ستترك معاملها
وتأثيرها في أي انتخابات مقبلة.
أبـ ـ ـ ــرز نـ ـت ــائ ــج االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات أم ــس
الن ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــاب عـ ـ ـ ـض ـ ـ ــوي ـ ـ ــن (م ـ ـس ـ ـلـ ــم
ومـ ـ ـسـ ـ ـيـ ـ ـح ـ ــي) مل ـ ـج ـ ـلـ ــس ال ـ ـن ـ ـقـ ــابـ ــة،
كــانــت الـهــزيـمــة امل ـ ّ
ـدوي ــة الـتــي نزلت
بـتـيــار املستقبل ،بسبب الـخــافــات

الداخلية التي عصفت بــه ،وظهرت
بوضوح في وجود أكثر من ّ
«طباخ»
مستقبلي لالنتخابات ،ما أدى الى
احتراق «الطبخة».
فـ ـ ـق ـ ــد ك ـ ـش ـ ـفـ ــت مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر مـ ـت ــابـ ـع ــة
ل ـ ــ»األخ ـ ـبـ ــار» أن خ ــاف ــا ن ـش ــب بــن
وزي ــر الـعــدل أش ــرف ريـفــي والنائب
سمير الجسر ونقيب املحامني فهد
املقدم ،لحسابات سياسية وخاصة،
ح ــول إدارة االن ـت ـ ُخــابــات واخـتـيــار
املـ ــرش ـ ـحـ ــن ،ل ـ ــم تـ ـ ـج ـ ـ ِـد مـ ـع ــه ن ـف ـعــا
ال ــوس ــاط ــات ال ـتــي ج ــرت الح ـتــوائــه،
رغ ـ ـ ـ ــم ح ـ ـض ـ ــور مـ ـ ـس ـ ــؤول ـ ــي قـ ـط ــاع

الـنـقــابــات فــي املستقبل مــن بيروت
ملعالجة املشكلة .وأوضحت أن «ما
فاقم األمــور ســوءًا كــان أداء النقيب
املقدم ومجلس النقابة الذي يهيمن
عليه الـتـيــار ،إضــافــة إلــى تــداعـيــات
التشكيالت التي قــام بها ريفي ّفي
قصر عدل طرابلس ،وأثارت تحفظ
كثيرين واستياءهم».
ب ـن ـت ـي ـجــة االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات يـ ـتـ ـب ـ ّـن أن
هيمنة تيار املستقبل على مجلس
النقابة باتت من املاضي ،بعد فوز
عـبــد ال ـســام الـخـيــر ( 406أص ــوات)
املدعوم من فريق  8آذار على محمد
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ــن الحلوة :وداعًا حق العودة!
ّ
في كل لبنان على عجل ،كما تقضمها
األحداث األمنية ببطء.
في اآلونة األخيرة ،ازداد زخم الخروج
الفلسطيني مــن عــن الـحـلــوة .ويـقـ ّـدر
م ـســؤولــون ف ــي ع ــن ال ـح ـلــوة أن أكـثــر
مــن  4000شــاب غ ــادروا فــي الشهرين
األخيرين ،من بينهم بعض العائالت،
كعائلة الصحافي خليل العلي ،الذي
رحــل مع أكثر من  5أفــراد من عائلته.
يـعـتـمــد امل ـه ـ ّـرب ــون طــري ـقــن لـلــوصــول
إلى تركيا ،ومنها إلى أوروبا .الطريق
عبر البحر مــن طــرابـلــس ،وهــذا
األول ُ
الـطــريــق أق ـفــل جــزئـيــا مــع ب ــدء الشتاء
وارتفاع املاء ،بكلفة تناهز  1400دوالر
أميركي« ،واصل من عني الحلوة على
تركيا» ،فيما ّ
يمر الطريق الثاني عبر
األراض ــي الـســوريــة بكلفة أقــل بقليل،
يـبــدأ بالتسلل عبر ال ـحــدود والعبور
على حواجز الجيش السوري بهويات
ً
مـ ـ ّ
ـزورة وسـمــاســرة ســوريــن ،وص ــوال
إل ــى ح ـم ــاه .وم ــن ح ـمــاه إل ــى األريـ ــاف
الـ ـشـ ـم ــالـ ـي ــة ع ـ ـبـ ــر حـ ـ ــواجـ ـ ــز «ج ـب ـه ــة

النصرة» و«الجيش الـحــر» و«تنظيم
الدولة اإلسالمية» ،ومنها إلى تركيا.
ّأما الطريق الثالثّ ،
فيمر عبر األراضي
ال ــروس ـي ــة إلـ ــى الـ ـن ــروي ــج ،وهـ ــي أكـثــر
الطرق أمنًا .إذ «استهدى» السماسرة

شو أنا رح أبطل
فلسطيني ،بس
يا أخي ما عاد
ينعاش هون
ع ـلــى ال ــ«ف ـي ــزا» ال ــروس ـي ــة بـكـلـفــة 450
الفلسطيني
دوالرًا .يـحـصــل الــاجــئ
ّ
عـلــى ال ـف ـيــزا ،يـبـيــع مــا يـمـلــك ،يــوضــب
ب ــدل ــن اث ـن ــن م ــن ث ـيــابــه ف ــي حـقـيـبــة،
ويقطع تــذكــرة لوجهة واح ــدة .وعلى
ال ـ ـح ـ ــدود الـ ــروس ـ ـيـ ــة ـ ـ ـ ـ ـ ال ـن ــروي ـج ـي ــة،
يـنـتـظــر ال ـس ـمــاســرة ال ـب ـيــض وال ـعــرب
ومـعـهــم دراجـ ــات هــوائ ـيــة ،يبيعونها
لالجئني ويدلونهم على أقرب الطرق،
وه ـن ــاك ،ب ـيـ ّ
ـدبــر ال ـل ــه! رزق جــديــد في
الـ ـب ــاد الـ ـج ــدي ــدة .مـ ـ ــاذا ع ــن ال ـبــاقــن
ً
هـنــا؟ الـبــاقــون ال يملكون م ــاال وال ما
يبيعون!

«أطال الله بعمر الهدنة»
مــن صـفــوريــة إل ــى ال ـشــارع ّالتحتاني
إلـ ــى سـ ــوق ال ـخ ـض ــر ،ال ي ــوف ــر حـســن
(اسـ ـ ــم م ـس ـت ـعــار ـ ـ ـ ـ أح ـ ــد امل ـق ــرب ــن مــن
مـ ـس ــؤول ح ــرك ــة ح ـم ــاس ف ــي امل ـخ ـيــم)
ّ
فاملخيم
أح ـدًا مــن إلـقــاء الـســام عليه.
ل ـيــس مــوح ـشــا ل ـكــي ي ـمـ ّـر ف ـيــه أب ـنــاؤه
كــالـغــربــاء .وس ــوق الـخـضــر ،نـقــل إليه
ّ
مخيم
الفلسطينيون السوريون روح
الـيــرمــوك جـنــوب دمـشــق حــن خرجوا
ً ّ
ُعراة إل من ثيابهم عام  2012ولجأوا،
مـ ــرة ج ــدي ــدة ،إلـ ــى ه ـن ــا ،ف ـب ــات ســوقــا
للثياب واألطـعـمــة واألدوات املنزلية،
وزاده سقف الحديد الجديد خاصية
مــن خــواص األس ــواق الدمشقية .أكثر
م ــن  6000ف ـل ـس ـط ـي ـنــي م ــن ال ـي ــرم ــوك
تركوا عني الحلوة في األشهر األخيرة
إلى أوروبا.
ينتظر السوق فعالية «شهر التسوق»
ال ـش ـه ــر امل ـق ـب ــل ،ه ــو مـ ـش ــروع لـل ـجــان
األحـ ـي ــاء ول ـج ــان ال ـت ـجــار ف ــي امل ـخـ ّـيــم.
«ما تموت قبل ما يجيك املوت» ،يقول
أبو عبدالله ،مسؤول اللجنة الشعبية
فــي حــي ال ـط ــوارئ وح ــي التعمير عن

ٌ
امل ـنــاس ـبــة .خ ـضـ ٌـر وفـ ُـاك ـهــة وقـطـنـيــات
ٌ
وشاب يبيع القهوة امل ّرة وعلى خصره
ّ
مسدس ،لكن الحديث واحد :هل نلحق
الهروب قبل الخراب األخير؟!
ّ
ال ـكــام فــي مـضــافــة الــلـيـنــو يشبه ذلــك
ال ـ ـ ــذي ي ـ ـ ـ ّ
ـود م ـ ـسـ ــؤول ح ــرك ــة ح ـمــاس
فــي املـخـيــم أب ــو أحـمــد فـضــل قــولــه عن
األوضـ ـ ـ ـ ــاع حـ ــن زي ـ ــارت ـ ــه فـ ــي م ـن ــزل ــه.
املـ ـس ــؤوالن ي ـص ـ ّـرح ــان ب ــ«ع ـمــوم ـيــة»،
ً
م ــراع ــاة ألجـ ــواء ال ـهــدنــة ال ـتــي ال ت ــزال
مـسـتـمــرة ،مـنــذ م ـعــارك عـيــد األضـحــى
ب ـ ــن عـ ـن ــاص ــر فـ ـتـ ـح ــاوي ــة م ـح ـســوبــة
ع ـلــى ال ـل ـي ـنــو وقـ ـ ــوات األم ـ ــن الــوط ـنــي
الـفـلـسـطـيـنــي م ــن ج ـه ــة ،وال ـج ـمــاعــات
املتشددة املنضوية تحت راية جماعة
«الـ ـشـ ـب ــاب امل ـس ـل ــم» م ــن ج ـه ــة ثــان ـيــة،
وأب ــرز قيادييها جمال حمد وأسامة
الشهابي وبالل بدر وهيثم الشعبي.
فــي أواخ ــر آب املــاضــي ،سـقــط العقيد
ف ـ ــي فـ ـت ــح أب ـ ـ ــو أش ـ ـ ـ ــرف الـ ـع ــرم ــوش ــي
ّ
مضرجًا بدمه فــي حــي حطني جنوب
املخيم ،بعد إطالق النار عليه من قبل
ّ
متشددين ،فتعرض إلصابة
مسلحني
بالغة ،بعد أكثر من  23عملية اغتيال
ط ــاول ــت قـ ـي ــادات وع ـن ــاص ــر ف ــي فـتــح،
ُبينهم العقيد أبو طالل األردني ،الذي
قتل نهاية تموز املاضي .أشعل إطالق
ال ـن ــار عـلــى ال ـعــرمــوشــي شـ ــرارة حــرب
صغيرة بــن فتح واإلســامـيــن أليــام،
ً
نتيجتها املـبــاشــرة :حــوالــى  17قتيال
وج ــريـ ـح ــا ،اح ـ ـتـ ــراق  17ب ـي ـت ــا ،خ ــراب
ّ
حوالى  1000خزان مياه ،ودمار شبكة
اإلنارة والكهرباء في مخيم الطوارئ.
بالنسبة للينو ،الحرب لم تنته في عني
الحلوة طاملا أن «الجماعات التكفيرية
ت ـ ــري ـ ــد الـ ـ ـت ـ ـ ّ
ـوس ـ ــع وت ـ ـم ـ ـلـ ــك مـ ـش ــروع ــا
للسيطرة على املخيم وقتال فتح» ،ولو
أنه ّ
يعبر اآلن عن ارتياحه للهدوء الذي
ّ
ّ
ّ
يطوق املخيم و«يريح الناس» .أما أبو
أحـمــد الـفـضــل ،فيقول إن «الـجـهــود ال
ّ
املخيم وتهدئة
تهدأ لبسط األمــن في
ّ
الـ ـخ ــواط ــر» .ل ـك ــن امل ـس ــؤول ــن ي ـقــوالن
إن الـ ـخـ ـط ــر األكـ ـ ـب ـ ــر اآلن ه ـ ــو رح ـي ــل
ّ
املخيم .اللينو يقول
الفلسطينيني عن
لتهجيره
دوليًا
مستهدف
إن «املخيم
ّ
وتــدمـيــره ،وهــو آخــر شــاهــد على حق
ال ـ ـعـ ــودة ،ي ـق ــول ــون االون ـ ـ ـ ــروا ال تـمـلــك
ً
ماال والعالم يدفع املليارات في سبيل
ّ
التخريب فـقــط» وأب ــو أحـمــد يــؤكــد أن
«امل ـط ـلــوب ه ــو رح ـيــل الفلسطينيني،
وم ـ ـ ــا ي ـ ـحـ ــدث الـ ـ ـي ـ ــوم ح ـ ـ ــدث بـ ـع ــد تــل
الــزعـتــر ومـخـيــم النبطية لـكــي تــرتــاح
دول ـ ــة الـ ـيـ ـه ــود»ّ .أم ـ ــا ش ـك ـيــب الـعـيـنــا،
مـســؤول حــركــة الجهاد اإلســامــي في
ّ
فيسمي األش ـيــاء بأسمائها:
املـخـ ّـيــم،
«إنـ ـه ــاء ال ـق ـض ـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة يـبــدأ

«الدولة» أضمن من «النصرة»
قبل حوالي أسبوع ،نعت غالبية مساجد ّ
املخيم حسن ميالي باسم «دولة الخالفة» ،ابن املخيم
الذي قتل إثر غارة روسية على ريف حلب .في املخيم حسن ميالي هو «ابن فالن» ،وال يستطيع
مشايخ املساجد الوقوف في وجه عائلته ورفض نعيه ،فيما يقلق استخبارات الجيش وحركة
فتح أن تنعي املساجد «داعشيًا» ،وحزب الله كذلك .الكالم ٌ
كثير عن مبايعات لـ«داعش» في املخيم.
بطلب قبل نحو
ُيقال إن «جهاديًا» اسمه ع .م .هو اآلن أمير التنظيم الجديد في املخيم وأنه أرسل
ٍ
ونصف شهر لقياديني في التنظيم داخل سوريا ّملده بالعناصر الجديدة الالزمة للسيطرة
شهر
ّ
على ٍاملخيمّ .إل أن مصادر ّ
مقربة من املتشددين أكدت لـ«األخبار» أن ع .م .هو أحد وجوه التنظيم
وليس األمير .وبحسب أكثر من مصدر ،فإن من بايع «النصرة» من «الجهاديني» في املخيمّ ،
يتجه
مبايعة «داعش» على قاعدة أن «العمل مع النصرة لم يأت بنتيجة» ،وأن «العمل مع دولة
اآلن إلى ّ
الخالفة يحقق النتائج املضمونة».

بــإن ـهــاء م ّـل ـفــات ال ـل ـجــوء الفلسطيني
وإلغاء حق العودة ،وعني الحلوة آخر
رم ــوز ال ـش ـتــات الـفـلـسـطـيـنــي ،فـتــرتــاح
إسرائيل».
جميل .لكن ماذا يفعل الفلسطينيون؟
يتوافق املسؤولون الثالثة على القول
إن «الجميع يحاول اآلن الحفاظ على
ال ـهــدوء فــي املـخـ ّـيــم ،وتـفــويــت الفرصة
ع ـل ــى م ــن ي ــري ــد ت ـه ـج ـيــر أه ــال ــي عــن
الـحـلــوة بعيدًا مــن ه ـنــا»« ...أط ــال الله
بعمر الهدنة».

«ما عاد ينعاش هون»
الجمعة صـبــاحــا .يضع العقيد منير
املقدح فنجان القهوة من يده ،ويخرج
ل ـصــاة الـجـمـعــة ف ــي املـسـجــد الـقــريــب
ف ــي ح ــي ال ـس ـك ــة .األطـ ـف ــال امل ـه ـ ّـج ــرون
مــن أح ـيــاء السبينة والـحـجــر األســود
واليرموك يلعبون مع أولئك ّاملولودين
ف ــي ع ــن ال ـح ـل ــوة ،وال ي ـت ــوق ـف ــون عن
ال ـصــراخ أثـنــاء الخطبة ،فيما يحاول
م ــراف ـق ــو ال ـع ـق ـيــد أبـ ــو خ ــال ــد ال ـشــايــب
مـ ـس ــؤول األمـ ـ ــن ال ــوط ـن ــي ف ــي املـخـيــم
إسكاتهم .الـلــواء منير والعقيد خالد
ي ـكـ ّـرران كــام اللينو وفـضــل والعينا.
املـ ـق ــدح ي ـق ــول إنـ ــه دخـ ــل إلـ ــى امل ـعــركــة
اإلس ــام ـي ــن هم
املــاض ـيــة مــرغ ـمــا ألن ّ
من بــدأوا باالعتداء ،لكنه يطمئن اآلن
ّ
املخيم« ،حتى اإلسالميون
إلى أحوال
يراعون األوضاع اآلن».
الجولة على الدراجة النارية خلف أبو
ّ
عبدالله سلوم على البيوت املحترقة
تـ ــدمـ ــي ال ـ ـق ـ ـلـ ــب .م ـ ـنـ ــزل أح ـ ـمـ ــد م ـعــن
مصطفى مقابل مــدرســة وكــالــة غوث
ال ــاج ـئ ــن «األون ـ ـ ـ ـ ــروا» ف ــي الـ ـط ــوارئ
أتت عليه النار .العريس الجديد الذي

يـعـمــل فــي املـصــاعــد لــم يـبــق لــه ســوى
رم ــاد األثـ ــاث ،ول ــم ي ـعـ ّـوض عليه أحــد
حتى اآلن .أما في بيت بالل الصياح،
وال ــد سـتــة أط ـفــال ،فــ«طـقــم» الـصــالــون
الـ ـج ــدي ــد ي ـص ـل ــح ل ـل ـح ــرق مـ ــن جــديــد
فــي مــدفــأة ،ال أكـثــر ،والـعــائـلــة مـشـ ّـردة
ب ــن ب ـيــت األه ـ ــل وب ـي ــت ح ـم ــاه ــا! أبــو
عبدالله ّ
يحول األســى إلــى نكتة« :في
كم زملة ومرا باملخيم من اللي انحرقت
بـيــوتـهــم ،عــم يـجـيـبــوا والد بــالــواتــس
أب ،كــل واح ــد بـبـيــت!» .وأب ــو عبدالله
الذي يعرف أبناء املخيم واحدًا واحدًا،
ُ
وع ـ ــائ ـ ــات حـ ــي ال ـ ـ ـطـ ـ ــوارئ أو «ال ــك ــم
الـعـتـيــق» ال ـ ـ  ،338وع ــائ ــات التعمير
الـ ـ ـ ( 500ال ـت ـع ـم ـيــر م ـن ـط ـقــة مـخـتـلـطــة
للبنانيني والفلسطينيني معًا) خفيف
ّ
ّ
املخيمات عمومًا،
الظل ،كفلسطينيي
الذين يسخرون من كل شيء ،بدءًا من
أنفسهم وأحوال املخيمات وفلسطني،
والفصائل! واآلن مــن أك ــوام النفايات
املـ ـك ـ ّـدس ــة فـ ــي شـ ـ ـ ــوارع لـ ـبـ ـن ــان .حـتــى
الـقـيــادي فــي «الـشـبــاب املـسـلــم» هيثم
الـشـعـبــي ،الــرجــل الـضـخــم ذو اللحية
ال ـطــوي ـلــة وال ـع ـصــا الــرف ـي ـعــة املـك ـسـ ّـوة
باألبيض واألس ــود ،حــن ينهض عن
زاويــة الـشــارع ليستطلع هوية الزائر
الـغــريــب ،ال يـبــدو الـتـهــديــد فــي عينيه
ّ
ّ
جديًا ،ويبتسم حني يؤكد أبو عبدالله
ّ
أن الزائر ال يشكل خطرًا.
كيف يمكن لفلسطيني أن يبقى الجئًا
في ّ
مخيم كعني الحلوة؟ «شــو أنــا رح
أبطل فلسطيني ،بس يا أخــي ما عاد
ينعاش هــون» ،يقول عاهد .االنفجار
يقلق أهــالــي املـخـ ّـيــم ،وطــريــق ُ الـهــروب
من الجحيم مفتوح اآلن ،كما فتح بعد
تل الزعتر والنبطية ونهر البارد.

ّ
ــمة مدوية للمستقبل
خ ـل ـي ــل ( 358صـ ــوتـ ــا) مـ ــرشـ ــح 14
آذار .ه ــذا ال ـفــوز أع ــاد ال ـت ــوازن إلـ ّـى
مجلس النقابة بني الفريقني ،وضخ
دمـ ــا ش ـبــاب ـيــا ف ـي ــه .وهـ ــو سـيـعـطــي
دف ـعــا كـبـيـرًا لـفــريــق  8آذار لــإعــداد
الن ـت ـخــابــات الـنـقـيــب ال ـع ــام املـقـبــل،
ب ـعــدمــا ت ـبـ ّـن أن ــه قـ ــادر ع ـلــى ال ـفــوز
ف ــي أي اسـتـحـقــاق انـتـخــابــي داخ ــل
النقابة إذا كان متماسكًا.
كــذلــك ّ
رس ـخــت االنـتـخــابــات تحالفًا
ب ـ ـ ــن ال ـ ــرئ ـ ـي ـ ــس ن ـ ـج ـ ـيـ ــب مـ ـيـ ـق ــات ــي
وال ـ ــوزي ـ ــر الـ ـس ــاب ــق ف ـي ـصــل ك ــرام ــي
(زاره الـخـيــر بـعــد ص ــدور الـنـتــائــج

تحالف بين
ميقاتي وكرامي
وحضور وازن
للجماعة اإلسالمية
والمستقلين

مــع وفــد مــن محامي  8آذار وأه ــداه
ف ــوزه) ،وهــو تحالف يمكنه ،إذا ما
ّ
إدارت ـ ــه ال ـج ـيــدة لــانـتـخــابــات،
كـ ــرر ّ
أن يحقق الكثير فــي أي انتخابات
نقابية مقبلة ،بــالـتـعــاون مــع تيار
املــردة الــذي كان حريصًا على ّ
صب
أص ــوات ــه ملـصـلـحــة ال ـخ ـي ــر ،وكــذلــك
الحزب السوري القومي االحتماعي
وال ـ ـت ـ ـيـ ــار ال ــوطـ ـن ــي ال ـ ـحـ ــر ،وب ــاق ــي
ّ
مكونات فريق  8آذار.
أما في ما يتعلق باملرشح املسيحي
الفائز ،طوني خوري ،فال يمكن ألي
جـهــة أن تـضــع ف ــوزه ف ــي رصـيــدهــا

الـسـيــاســي ،ألن فــريـقــي  8و 14آذار
ومـيـقــاتــي ق ــد أع ـل ـنــوا تــأيـيــدهــم لــه.
إال أن امل ـفــاجــآت ل ــم تـقــف عـنــد هــذا
ال ـح ــد ،إذ ن ــال خـ ــوري الـ ــذي حظي
بـتــأيـيــد مــروحــة واس ـعــة مــن الـقــوى
ال ـس ـيــاس ـيــة  511ص ــوت ــا ،أي نـحــو
ن ـص ــف أصـ ـ ـ ــوات امل ـق ـت ــرع ــن ال ــذي ــن
بـ ـلـ ـغ ــوا  1020م ـح ــام ـي ــا مـ ــن أص ــل
 1174على ال ـجــدول الـنـقــابــي ،فيما
ح ــازت منافسته جيزيل الــدويـهــي،
امل ـ ـح ـ ـسـ ــوبـ ــة ع ـ ـلـ ــى  14آذار359 ،
صــوتــا ،وهــي لــم تـحــظ ســوى بدعم
النقيب السابق فــادي غنطوس في

ـف س ـيــاســي ون ـقــابــي
م ــواج ـه ــة ح ـلـ ّ
عــريــض ،مــا يــؤشــر الــى وجــود كتلة
نقابية مستقلة لها ثقلها وتأثيرها
النقابي.
ومـ ـ ــن مـ ـف ــاج ــآت أمـ ـ ــس أي ـ ـضـ ــا نـيــل
م ــرش ــح ال ـج ـمــاعــة االس ــام ـي ــة بــال
هرموش  231صوتًا ،ما يشير الى
حـ ـض ــور وازن ل ـل ـج ـمــاعــة والـ ـق ــوى
ّ
اإلســام ـيــة داخ ــل الـنـقــابــة ،ويـشــكــل
رسالة إلى تيار املستقبل ،الذي وعد
ال ـج ـمــاعــة ســاب ـقــا ب ــدع ــم مــرشـحـهــا
قـبــل أن ي ـتــراجــع ،ب ــأن ل ـعــدم الــوفــاء
بالوعود ثمنًا غاليًا.
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مجتمع وإقتصاد
ّ
الى نحو  159ألفًا 92 ،ألفًا منهم في
الرسمية
المدارس
في
لين
المسج
تحقيق وصل عدد التالمذة السوريين
ّ
الظهر ،وهو ما يفرض أكالفًا كبيرة على صناديق المدارس ،ويرتب المزيد من المستحقات للمعلمين
دوام بعد
ّ
والمديرين والنظار .هؤالء المتعاقدون لم يتقاضوا كامل مستحقاتهم عن العام الدراسي السابق ،في حين ان
تعطيل مجلس الوزراء يمنع حتى اآلن من االستفادة من بعض الهبات التي حصلت عليها الحكومة

تعليم السوريين :هبة البنك الدولي لم تصرف
فاتن الحاج
فتحت املدارس الرسمية أبوابها باكرًا
هذا العام أمــام التالمذة من الالجئني
ال ـســوريــن .بــاشــرت ال ـتــدريــس فــي 12
تـشــريــن األول ،ب ـخــاف مــا حـصــل في
ال ـعــام ال ــدراس ــي امل ــاض ــي ،ال ــذي تأخر
ن ـحــو  5أش ـه ــر ،ب ـحـ ّـجــة ال ـض ـغــط على
مصادر التمويل .على الرغم من ذلك،
يستمر تسجيل الـتــامــذة الـســوريــن
فـ ــي دوام ب ـع ــد ال ـظ ـه ــر فـ ــي امل ـ ـ ــدارس
الرسمية .وطلب وزيــر التربية الياس
بــوص ـعــب م ــن إدارات املـ ـ ــدارس قـبــول
التالمذة من دون قيد أو شرط ،بهدف
م ـض ــاع ـف ــة ال ـ ـعـ ــدد إل ـ ــى  200أل ـ ــف فــي
ال ــدوام ــن قـبــل الـظـهــر وب ـع ــده .،وم ـ ّـدد
الـ ــوزيـ ــر م ـه ـلــة ال ـت ـس ـج ـيــل الـ ـت ــي ك ــان
ي ـف ـت ــرض أن ت ـن ـت ـهــي ف ــي  24تـشــريــن
األول إلى  31منه ،ثم سمح باستمرار
التسجيل في حاالت الضرورة .المس
عدد التالمذة السوريني املسجلني 159
ألفًا ،موزعني على الدوامني كاآلتي67 :
ألــف تلميذ قبل الظهر ،و 92ألفًا بعد
الظهر .رفعت الــوزارة ،بحسب ّ
منسقة

النقل من مسؤولية
الجهات المانحة
لم تلحظ الجهات املانحة هذا العام كلفة
بــدل النقل للتالمذة السوريني في دوام
بعد الظهر مــن املــدرســة وإلـيـهــا ،بحجة
ع ــدم تــوافــر األم ـ ــوال ،إذ ّإن كـلـفــة النقل
للتلميذ الواحد تبلغ  200دوالر أميركي.
ّ
إال أن وزارة الـتــربـيــة أبـلـغــت املـنـظـمــات
التي تتعاون معها أن عدم تغطية النقل
س ــوف ي ــؤدي إل ــى تـســرب نـحــو  6آالف
تلميذ من أصل  92ألفًا .وكانت الجهات
تــؤمــن النقل فــي العامني املاضيني عبر
الجمعيات األهلية التي تنسق مع مديري
املدارس ،وتشترط أال يكون لدى التلميذ
إخــوة كـبــار ويسكن على مسافة تبعد
نـحــو كـيـلــومـتــريــن عــن امل ــدرس ــة أو في
منطقة تتعرض للمخاطر.

لـجـنــة الـتـعـلـيــم ف ــي حـ ــاالت ال ـط ــوارئ
صــون ـيــا خ ـ ــوري ،ع ــدد املـ ـ ــدارس الـتــي
تستقبل الالجئني في دوام بعد الظهر
إلــى  237مــدرســة ،يتركز العدد األكبر
منها في الشمال ( 65مدرسة) والبقاع
( 62مدرسة) وبعدهما جبل لبنان (59
مدرسة) والجنوب ( 23مدرسة) ومن
ثم النبطية ( 15مدرسة) وبيروت (13
مدرسة).
أم ــام هــذه الــوقــائــع ،يبقى ال ـســؤال عن
كـيـفـيــة ت ـمــويــل ال ـح ــاج ــات االضــاف ـيــة
لـلـمــدارس الــرسـمـيــة الـنــاتـجــة مــن هــذا
الـضـغــط؟ بحسب املـعـلــومــات ،ال تــزال
هبة ال ــ 32مليون دوالر ،التي قدمتها
وكالة التنمية البريطانية عبر البنك
الــدولــي ،غير قابلة للصرف ،بانتظار
صـ ــدور م ــرس ــوم ف ــي مـجـلــس ال ـ ــوزراء
يجيز فتح حساب للهبة في املصرف
املـ ـ ــركـ ـ ــزي .هـ ـ ــذا ال ـه ـب ــة الـ ـت ــي نـجـحــت
ال ـح ـكــومــة ف ــي ال ـح ـصــول عـلـيـهــا بعد
جـهــد جـهـيــد ،تــرمــي ال ــى س ـ ّـد الـفـجــوة
ال ـت ـم ــوي ـل ـي ــة لـ ـلـ ـع ــام املـ ــاضـ ــي بـقـيـمــة
 15م ـل ـي ــون دوالر ،وت ـغ ـط ــي تــرم ـيــم
بعض امل ــدارس املستضيفة للتالمذة
السوريني ،كما تغطي الكتب والرسوم
املدرسية.
تـحـتــاج امل ـ ــدارس بــإل ـحــاح ال ــى مبالغ
ّ
فورية ّ
تسد منها حاجاتها ،لكن تعطيل
مجلس الـ ــوزراء يمنع االس ـت ـفــادة من
هبات توافرت من أجــل ذلــك .وتوضح
خوري أن «هذه السنة لم نحصل على
أي قــرش ،فليس لدينا أم ــوال .ننتظر
تـحــويــل الـهـبــة الـبــريـطــانـيــة» .تضيف
خ ــوري أن «األمـ ــوال يـجــري تحويلها
حاليًا بطريقة واح ــدة فقط ،بواسطة
مفتوح منذ عام ،2006
حساب مشترك
ّ
ب ـمــوجــب ات ـفــاق ـيــة وق ـع ــت ب ــن الــدولــة
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة وم ـن ـظ ـم ــة ال ـي ــون ـي ـس ــف».
وق ــد أب ــدت الـيــونـيـسـيــف اسـتـعــدادهــا
ملساعدة ال ــوزارة في تأمني تجهيزات
لـ ـلـ ـم ــدارس ب ـق ـي ـمــة  3م ــاي ــن دوالر،
و»ن ـح ــن نـفـكــر ف ــي تـحــويـلـهــا لتمويل
مستحقات االســاتــذة املتعاقدين بعد
أخذ املوافقة من املنظمة».
ف ــي الـ ــواقـ ــع ،ال ت ـ ــزال ال ــدف ـع ــة الـثــانـيــة
م ــن املـسـتـحـقــات املـتــرتـبــة عـلــى الـعــام
الــدراســي الـســابــق غـيــر م ـســددة ،فيما
ي ـتــزايــد ال ـحــديــث ع ــن وج ــود ه ــدر في
االمــوال املخصصة لتعليم السوريني.
وعـ ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن ن ـف ــي خـ ـ ــوري ل ـهــذا
ال ـ ـنـ ــوع مـ ــن ال ـ ـحـ ــديـ ــث ،إال أن بـعــض
املـتــابـعــن ي ـش ـيــرون ال ــى الـتــأخـيــر في
دفـ ــع م ـس ـت ـح ـقــات ص ـن ــادي ــق امل ـ ــدارس

ّ
المسجلين إلى  159ألفًا  92ألفًا منهم في دوام بعد الظهر (أ ف ب)
وصل عدد التالمذة السوريين

وامل ـع ـل ـمــن واإلداريـ ـ ـ ــن كــدل ـيــل .تـبــدو
خ ــوري واثـقــة مــن أن الــرقــابــة الدولية
مــن املـنـظـمــات والـ ــدول املــانـحــة تقطع
ال ـطــريــق ع ـلــى أي م ـحــاولــة لــالـتـفــاف
ع ـلــى وج ـهــة االم ـ ـ ــوال ،ت ـق ــول« :سـمـعــة
ل ـب ـن ــان ب ـ ــال ـ ــدق» .ف ــال ـج ـه ــات امل ـم ـ ّـول ــة
تـ ـشـ ـت ــرط ت ـص ـف ـي ــة حـ ـس ــاب ــات ال ـس ـنــة
املاضية قبل إيصال أي تمويل جديد.
ّ
تــذكــر خ ــوري بـمــا حـصــل قـبــل سنتني
ح ــن تـسـلــم م ــدي ــرو املـ ـ ــدارس األمـ ــوال
مـ ـب ــاش ــرة ،وم ـ ــا راف ـ ــق ذل ـ ــك مـ ــن س ــوء
اس ـت ـخ ــدام ـه ــا« ،ف ـب ـع ـض ـهــم ل ــم ي ـتــردد
فــي إدخـ ــال تـحـسـيـنــات عـلــى الــديـكــور
ف ــي امل ــدرس ــة لـجـهــة إض ــاف ــة جفصني
وغيره» .ولكن املتابعني يشيرون الى
أم ـ ــور أخ ـ ــرى م ــا زال ـ ــت تـ ـج ــري ،إذ إن
جــداول الساعات املنفذة من األساتذة
املتعاقدين يفوق عــدد الساعات التي
تعلمها التالمذة خالل العام الدراسي
الـ ـس ــاب ــق .وه ـ ـنـ ــاك مـ ـ ـ ــدارس ت ـقــاضــت
م ـس ـت ـح ـق ــات عـ ــن كـ ــل ت ـل ـم ـيــذ سـ ــوري

ت ـ ــوازي  600دوالر أم ـيــركــي م ــن دون
أن تفتح الـصـفــوف لتعليم الالجئني
ً
أصال.
ت ـل ـف ــت خ ـ ـ ــوري إلـ ـ ــى أن ك ـل ـف ــة تـعـلـيــم
التالمذة السوريني تتضمن  240ألف
ليرة عن كل تلميذ لصناديق املدارس،
ت ـض ــاف إل ـي ـهــا ك ـل ـفــة ال ـس ــاع ــات الـتــي
ينفذها األساتذة واملديرون والنظار،
إذ يتقاضى املعلم  18ألــف ليرة أجرة
الـســاعــة ،واملــديــر  15ألـفــا والـنــاظــر 12

تعطيل مجلس الوزراء
يمنع االستفادة من
هبات لتعليم السوريين

أل ـفــا ،عـلــى أن ع ــدد ال ـتــامــذة يـجــب أال
يقل عن  250تلميذًا ،وأال يتجاوز 750
تلميذًا في كل مدرسة.
توضح خوري أن األولوية في التعاقد
هــي ألس ــات ــذة امل ــاك لـكــونـهــم مــدربــن
ونـ ـضـ ـم ــن أن نـ ـح ــاسـ ـبـ ـه ــم ،وم ـ ـ ــن ثــم
للمتعاقدين ال ـجــدد امل ـجــازيــن ،وذلــك
ّ
لسبب بـسـيــط ،هــو أن لــديـنــا فـقــط 92
ألفًا ولسنا مضطرين إلى أن نستعني
بــأســاتــذة ريــاض ـيــات ل ـتــدريــس اللغة
ً
العربية مثال ،كما يحصل في مدارس
قبل الظهر التي تضم  300ألف تلميذ
بني لبناني وغير لبناني .لكن خوري
تؤكد أن الــوزيــر سمح لغير املجازين
ّ
ال ــذي ــن ي ـعــل ـمــون ق ـبــل ال ـظ ـهــر ولــديـهــم
خبرات بأن يتعاقدوا بعد الظهر.
يـتــابــع ال ـتــامــذة ال ـســوريــون فــي دوام
بعد الظهر املنهج اللبناني .اختبرت
وزارة التربية فــي تـمــوز وآب وأيـلــول
بــرنــامــج الـتـعـلـيــم امل ـس ـ ّـرع م ــن الـصــف
األول أســاســي حتى الـتــاســع أساسي

تقرير

أنصار والكفور تواصالن االحتجاج :ال للمطامر
آمال خليل
خـ ـفـ ـت ــت االح ـ ـت ـ ـجـ ــاجـ ــات عـ ـل ــى أزم ـ ــة
النفايات في بيروت لترتفع باملقابل
أصـ ـ ــوات امل ـن ــاط ــق امل ـط ــروح ــة لـتـكــون
مكبات ومطامر للنفايات .فقد واصل
أهالي الكفور تحركاتهم االحتجاجية
أمـ ـ ـ ــس ،إذ ان ـط ـل ـق ــت مـ ـسـ ـي ــرة ج ــاب ــت
ش ـ ـ ــوارع ال ـب ـل ــدة ب ـم ـش ــارك ــة نــاشـطــن
م ــن تـجـمــع األن ــدي ــة وال ـج ـم ـع ـيــات في
ال ـن ـب ـط ـيــة وح ـم ـلــة «ب ــدن ــا ن ـحــاســب»،
ب ـ ـع ـ ــدم ـ ــا وقـ ـ ـ ـع ـ ـ ــت ال ـ ـ ـب ـ ـ ـلـ ـ ــدة ض ـح ـي ــة
الـ ـش ــائـ ـع ــات الـ ـت ــي اخـ ـ ـت ـ ــارت واديـ ـه ــا
مطمرًا لنفايات الضاحية الجنوبية.

تـ ــوقـ ــف املـ ـعـ ـتـ ـصـ ـم ــون عـ ـن ــد اخ ـت ـي ــار
الـكـفــور مطمرًا لنفايات الشيعة ،في
حني أن سكانها مسيحيون وشيعة،
حاملني الفتات ضد تطييف النفايات
كـتـبــوا عليها «الـكـفــور تجمعنا مش
ل ـت ـج ـم ــع زبـ ــال ـ ـت ـ ـكـ ــم» و»لـ ـ ـي ـ ــش ب ــدك ــم
تطمروا التعايش بمطامر نفاياتكم».
ّ
ك ــذل ــك ،نــظــم تـجـمــع «ش ـب ــاب أن ـصــار»
أول مــن أم ــس وقـفــة احتجاجية أمــام
معمل فرز النفايات في خراج أنصار،
بـ ـمـ ـش ــارك ــة ن ــاشـ ـط ــن م ـ ــن الـ ـبـ ـل ــدات
املحيطة وحملة «بدنا نحاسب» ،بعد
ازدي ــاد الشائعات عــن اختيار مزرعة
بـصـفــور كمطمر لـنـفــايــات الضاحية

الجنوبية .دعا املعتصمون إلى إعادة
تشغيل املعمل املقفل منذ عــام 2013
م ـط ـل ـقــن ح ـم ـلــة «ألـ ـ ــف لـ ـي ــرة تـنــرجــع
مـعـمــل الـ ـف ــرز» ب ـهــدف ج ـمــع تـبــرعــات
لـتــأمــن املـبـلــغ الـ ــازم لــذلــك .فاملعمل،
وف ــق املعتصمني ،يستطيع معالجة
عشرة أطنان من النفايات يوميًا ،في
وقت تنتج فيه بلدة أنصار بني  6و7
أطنان يوميًا.
ل ــم يـحـســم املـعـتـصـمــون أمـ ــام املـعـمــل
سببًا واضحًا لتعطيل العمل فيه منذ
عــامــن ،فمنهم مــن أع ــاد الـسـبــب إلــى
عدم التزام الشركة املشغلة نص العقد
مــع بـلــديــة أن ـص ــار ،ال ـتــي قـبــض منها

يستطيع المعمل
معالجة عشرة أطنان
من النفايات يوميًا
ً
املـتـعـهــد مـسـتـحـقــاتــه وس ــاف ــر ،مـقـفــا
املـعـمــل مــن دون تــوفـيــر بــديــل ،الفتني
إل ــى أن الـبـلــديــة رف ـعــت ش ـكــوى بحق

املتعهد التي لها في ذمته  100مليون
ل ـيــرة .بينما اعـتـبــر آخـ ــرون أن سبب
تـعـطـيــل املـعـمــل ه ــو كـيــديــة ونـكــايــات
ع ــائـ ـلـ ـي ــة ع ــرقـ ـل ــت إع ـ ـ ـ ـ ــادة ت ـش ـغ ـي ـلــه،
وتـنــاقــل البعض همسًا أن أشخاصًا
محسوبني عـلــى حــركــة أم ــل مــن جهة
وح ــزب الـلــه مــن جهة أخ ــرى تنازعوا
على الحصص واألرباح التي يوفرها
املعمل ،ما ّأدى إلى تعطيله.
بـ ــامل ـ ـقـ ــابـ ــل ،ت ـ ـبـ ــرر أوسـ ـ ـ ـ ــاط ال ـب ـل ــدي ــة
الـتــوقـيــف ال ـق ـســري لـلـمـعـمــل بضعف
إم ـكــانــات ـهــا وال ـع ـجــز امل ــال ــي ال ــرازح ــة
ت ـح ـت ــه ،إذ ت ـح ـت ــاج ص ـي ــان ــة املـ ـع ــدات
وإعـ ــادة الـتـشـغـيــل إل ــى مـبـلــغ  40ألــف
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مجتمع وإقتصاد

مصرف لبنان

بيئة

الموجودات بالعمالت االجنبية
تتراجع  265مليون دوالر
أظهرت الميزانية نصف
الشهرية لمصرف لبنان
عن الفترة الممتدة بين
 15تشرين األول و31
تشرين األول أن األصول
األجنبية ّ
سجلت تراجعًا
بقيمة  265.4مليون
دوالر ،والسبب هو الطلب
ّ
المسجل على الدوالر
في تلك الفترة واضطرار
مصرف لبنان إلى التدخل
بائعًا للعملة الخضراء
من أجل الحفاظ على
معادلة تثبيت سعر صرف
الليرة مقابل الدوالر
محمد وهبة

مــع الـتــامــذة املنقطعني عــن الــدراســة،
الـ ـ ــذيـ ـ ــن ال ي ـس ـت ـط ـي ـع ــون االل ـ ـت ـ ـحـ ــاق
بالتعليم الـنـظــامــي ،وشـمــل االختبار
 10آالف ت ـل ـم ـي ــذ .وقـ ـ ــد أع ـ ـ ـ ـ ّـدت كـتــب
جـ ــديـ ــدة خ ـض ـع ــت ل ـل ـت ـق ـي ـيــم مـ ــن قـبــل
املــركــز الـتــربــوي .تلفت خ ــوري إلــى أن
نـجــاح االخـتـبــار سيسمح فــي مــا بعد
باعتماده من وزارة التربية للتالمذة
اللبنانيني .ولكن ماذا عن صحة رداءة
ط ـبــاعــة هـ ــذه ال ـك ـت ــب؟ ت ـج ـيــب« :لـيــس
ص ـح ـي ـحــا ،ف ـنــوع ـيــة ال ـط ـبــاعــة ج ـيــدة،
واليونيسف هــي مــن طبعتها وليس
املركز التربوي» .إال أن مصادر متابعة
تتداول أن هذا املشروع كلف كثيرًا من
دون أن يحقق الـفــائــدة املــرجـ ّـوة منه،
ّ
فيما ت ــرى خ ــوري أن «امل ـش ــروع فريد
من نوعه في الشرق األوسط باعتراف
ال ـج ـه ــات امل ــانـ ـح ــة» ،ن ــاف ـي ــة أن ي ـكــون
لــديـهــا فـكــرة عــن كلفة امل ـش ــروع ،فيما
تـتـحــدث امل ـصــادر عــن كلفة تـصــل الــى
 700ألف دوالر.

دوالر ،ع ـل ـمــا ب ـ ــأن امل ـع ـم ــل ب ـق ــي قـيــد
التشغيل بني أعوام  2009و .2013لكن
مهما تعددت األسباب تبقى النتيجة
واح ـ ـ ـ ـ ــدة :املـ ـعـ ـم ــل الـ ـ ـ ــذي افـ ـتـ ـت ــح ع ــام
 2008بتمويل مــن االتـحــاد األوروب ــي
وإش ـ ــراف وزارت ـ ــي الـب ـيـئــة والـتـنـمـيــة
اإلداري ـ ـ ــة ،تــآكـلــت تـجـهـيــزاتــه وتـحــول
إل ــى مــرتــع لـلـحـيــوانــات الـ ـش ــاردة .أمــا
املساحات الشاسعة املحيطة به ،فقد
تحولت إلــى مكب عشوائي تلقى فيه
نفايات البلدة ،فيما اقتضى املشروع
ب ـ ــأن يـ ـح ــول ق ـس ــم م ـن ـه ــا إل ـ ــى مـطـمــر
ص ـحــي ل ـل ـع ــوادم وال ـب ــاق ــي مـســاحــات
خضراء.

خـ ـ ـ ـ ـ ــال األيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام امل ـ ـ ــاضـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة كـ ـ ــان
املصرفيون يتهامسون عن زيــادة
الطلب على ال ــدوالر فــوق الـحــدود
االع ـت ـي ــادي ــة ،وق ــد ك ـ ّـب ــدت مـصــرف
ل ـب ـن ــان ت ــراجـ ـع ــا فـ ــي امل ـ ــوج ـ ــودات
ب ــالـ ـعـ ـم ــات األجـ ـنـ ـبـ ـي ــة خـ ـ ــال 15
ي ــوم ــا (امل ـن ـت ـه ـي ــة ف ــي  31ت ـشــريــن
األول) بقيمة  265.4مليون دوالر.
بعضهم ق ــال إن ه ــذه الــوتـيــرة من
الطلب اسـتـمـ ّـرت ليومني فـقــط ،ثم
اس ـت ـط ــاع ب ـعــدهــا م ـص ــرف لـبـنــان
الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة عـ ـلـ ـي ــه .آخ ـ ـ ـ ــرون ق ــال ــوا
إن الـ ـطـ ـل ــب عـ ـل ــى الـ ـ ـ ـ ــدوالر سـبـبــه
تـحــويــات مــن الـلـيــرة إل ــى ال ــدوالر
من دون تسجيل هروب ودائع من
ّ
الـقـطــاع املـصــرفــي .قــلــة فـقــط كانت
ّ
تتحدث عن هذا الطلب على الدوالر
بوصفه مؤشرًا سيئًا على خطورة
األوض ــاع السياسية واألمنية في
لبنان واملنطقة وتـ ّ
ـرصــد املودعني
في املصارف للخروج في أي لحظة

تزامنًا مع ارتفاع وتيرة األزمة.
فــي ال ــواق ــع ،إن امل ــؤش ــرات واضـحــة
ل ـل ـج ـم ـي ــع ولـ ـيـ ـس ــت خ ــافـ ـي ــة ع ـلــى
امل ـع ـن ـي ــن ف ـ ــي الـ ـقـ ـط ــاع امل ـص ــرف ــي
واملالي .أبرزها مؤشر ّ
نمو الودائع
ف ــي ل ـب ـن ــان ،وهـ ــو م ــؤش ــر أســاســي
ملنح الـســوق املعطيات الكافية عن
قدرة املصارف على تمويل القطاع
الخاص والدولة اللبنانية .الودائع
ن ـمــت ف ــي ن ـهــايــة آب  2015بنسبة
 %3.17م ــن  150.22م ـل ـيــار دوالر
فــي نـهــايــة كــانــون األول  2014إلــى
 155.87مليار دوالر فــي نهاية آب
 .2015وبـحـســب جمعية مـصــارف
لبنان ،فــإن معدالت الفائدة املثقلة
على الودائع بالدوالر تبلغ ،%3.17
فيما معدالت الفائدة على الودائع
بــال ـل ـيــرة تـبـلــغ  .%5.57وت ـت ـجــاوز
نسبة دولرة الودائع أكثر من .%67
هــذه النتائج تشير إلــى أن الناتج
الصافي من حركة الودائع الخارجة
والداخلة إلى القطاع املصرفي تكاد
تـ ــوازي ال ـن ـمـ ّـو اإلج ـمــالــي ف ــي كتلة
ً
ال ــودائ ــع أو أق ــل ق ـل ـيــا ،وبــالـتــالــي
ف ــإن ال ــودائ ــع ن ـمــت ب ـص ــورة ذات ـيــة
أكثر منها من التدفقات الخارجية.
وبما أن التمويل للقطاع الخاص
ول ـلــدولــة الـلـبـنــانـيــة يـعـتـمــد كـثـيـرًا
على هذه التدفقات الخارجية ،فإن
ضـعـفـهــا ق ــد يـخـلــق مـشــاكــل كثيرة
ّ
يتلمسها أصـحــاب الــودائــع الذين
ع ـم ــدوا إل ــى ت ـحــويــل ودائ ـع ـه ــم من
الليرة إلى الدوالر.
تزامن هذا األمــر مع ارتفاع ّ
حصة

ارتفاع ّ
حصة مصرف
لبنان من الدين العام
إلى أكثر من %35

مصرف لبنان من الدين العام إلى
أك ـثــر م ــن  %35وان ـخ ـفــاض حـ ّـصــة
املـصــارف إلــى  ،%54.3فيما ارتفع
الدين العام بقيمة  2.2مليار دوالر
ف ــي ن ـهــايــة آب  2015م ـق ــارن ــة مــع
آب  .2014وه ـنــاك وج ــه آخ ــر لهذا
املـشـهــد ،إذ ارتـفـعــت قيمة محفظة
الـ ـسـ ـن ــدات فـ ــي م ـي ــزان ـي ــة م ـصــرف
لبنان إلــى  26025مليار لـيــرة ،أو
م ــا ي ـ ـ ــوازي  17.26م ـل ـي ــار دوالر.
ّ
كذلكّ ،
تبي أن املصارف توظف في
الدين العام ما قيمته  37.5مليار
ّ
دوالر وت ـس ــل ــف ل ـل ـق ـطــاع ال ـخــاص
م ــا قـيـمـتــه  46.8م ـل ـيــار دوالر ،إال
ّ
أن ل ــديـ ـه ــا ودائ ـ ـ ـ ــع لـ ـ ــدى م ـص ــرف
لـبـنــان بـقـيـمــة  68.7مـلـيــار دوالر.
ه ــذا يـعـنــي أن مـجـمــل تسليفاتها
وتــوظ ـي ـفــات ـهــا ف ــي ال ـق ـط ــاع ال ـعــام
بــات ي ــوازي  106.12مليار دوالر،
أي أكثر من ضعف الناتج املحلي
اإلج ـم ــال ــي ،وم ــا ي ـ ــوازي  %68من
ودائ ـع ـه ــا .ح ـجــم االن ـك ـش ــاف على
الــديــن ال ـس ـيــادي ب ــات كـبـيـرًا ج ـدًا،
وب ـ ـ ـ ــات األم ـ ـ ـ ــر ي ـت ـط ـل ــب م ـع ــال ـج ــة
أكـ ـث ــر ج ـ ّ
ـدي ــة ت ــأخ ــذ ف ــي االع ـت ـب ــار
ّ
مخاطر تــركــز الــديــن الـسـيــادي في
محافظ املصارف ومصرف لبنان
أي ـضــا ،ال ــذي انـغـمــس فــي الـتــدخــل
لـحـمــل ال ــدي ــن ال ـع ــام ف ــي محفظته
ف ــي س ـيــاق م ـحــاول ـتــه ال ـتــأث ـيــر في
ال ـ ـسـ ــوق السـ ـتـ ـقـ ـط ــاب ال ـ ـ ـ ـ ــدوالرات
وت ـح ـف ـيــز رب ـح ـي ــة امل ـ ـص ـ ــارف ...مــا
ً
يثير س ــؤاال أساسيًا :هــل استنفد
م ـص ــرف ل ـب ـنــان هـ ــذه اإلجـ ـ ـ ــراءات؟
ه ـ ــذا الـ ـ ـس ـ ــؤال يـ ـع ـ ّـد مـ ـح ــوري ــا فــي
الـ ـس ــوق الـ ـي ــوم ح ـي ــث الـ ـك ــل ي ـق ـ ّـدم
ً
تحليال واستنتاجات تغيب عنها
الــواق ـع ـيــة وي ـغ ـلــب عـلـيـهــا تعظيم
م ـص ــرف ل ـب ـنــان وس ـي ــاس ــات ــه ،لكن
م ـصــادر مطلعة تـقــول إن اإلجــابــة
ع ـنــه جـ ــاءت م ــن ب ــاب ال ـط ـلــب على
ال ـ ــدوالر وخ ـصــوصــا أن أص ـحــاب
الـ ـكـ ـتـ ـل ــة املـ ـتـ ـنـ ـقـ ـل ــة مـ ـ ــن الـ ـ ــودائـ ـ ــع
( )HOT Moneyليسوا مشغولني
ب ــال ـت ـط ـب ـي ــل ب ـ ــل ب ــالـ ـحـ ـف ــاظ ع ـلــى
أموالهم.

قضاء

شكوى ضد المدعي العام للتمييز
حسين مهدي
َ
ق ـ ِـب ــل الـتـفـتـيــش ال ـق ـضــائــي شـكــوى
مقدمة ضد املدعي العام التمييزي
الـ ـق ــاض ــي س ـم ـي ــر ح ـ ـمـ ــود ،تـتـهـمــه
«بالتقصير وإهمال القيام بواجب
حماية اللبنانيني في هذه الظروف
التي تمر بها الـبــاد» .يقول ّ
مقدم
الـشـكــوى املـحــامــي هــانــي م ــراد إنــه
«ق ــد ي ـص ــار إل ــى اس ـت ــدع ــاء حـمــود
ف ــي وقـ ــت الح ـ ــق ،إذا س ـل ـكــت ه ــذه
الـ ـشـ ـك ــوى مـ ـس ــاره ــا ال ـص ـح ـي ــح»،
مــوضـحــا أن ه ــذه خ ـطــوة ستليها
خطوات قانونية أخرى.
يلفت مراد في اتصال مع «األخبار»
إل ــى أن «امل ــدع ــي ال ـع ــام الـتـمـيـيــزي
ت ـخ ـلــى ع ــن م ـه ـمــاتــه خـ ــال جميع
األح ــداث التي عصفت بالبالد في
ّ
يتحرك في
الفترة األخيرة» ،فهو لم
مواجهة أزمــة النفايات املتفاقمة،
التي ّ
تعرض لبنان ملخاطر بيئية
وصحية مــع ارتـفــاع خطر انتشار
أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراض خ ـ ـ ـطـ ـ ــرة وم ـ ـع ـ ــدي ـ ــة ب ــن
الـقــاطـنــن فــي ال ـبــاد ،فعلى الــرغــم
م ــن ت ـقــديــم إخ ـ ـبـ ــارات عـ ـ ـ ّـدة ،إال أن
النيابة العامة التمييزية لم تستدع
أح ـدًا فــي نـطــاق واجـبـهــا ملحاسبة
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الـ ـف ــاس ــدي ــن .وي ـض ّـي ــف م ـ ـ ــراد« :إن
النيابة العامة تمثل الحق العام،
ويـقــع فــي صـلــب مهماتها تقصي
الجرائم واالدعــاء بحق مرتكبيها،
فكيف إذا كــان األمــر يتعلق بملف
ّ
يقر الجميع بوجود الفساد فيه؟».
يتهم م ــراد الـقــاضــي حـمــود أيضًا
ب ـت ـخ ـل ـيــه عـ ــن واجـ ـب ــات ــه ب ـح ـمــايــة
امل ــواط ـن ــن ،إذ حـصـلــت اعـ ـت ــداءات
على املتظاهرين ،سواء من مدنيني
أو عسكريني .آخر هذه االعتداءات،
ما تعرض له ناشطون وناشطات
م ــن ح ـمـلــة «ط ـل ـعــت ري ـح ـت ـكــم» في
ُ
ســاحــة الـنـجـمــة ،إذ اعــتــدي عليهم
ع ـنــدمــا ك ــان ــوا ي ـت ـنــاولــون الـعـشــاء
فــي أح ــد املـطــاعــم ه ـنــاك .ه ــذا مثال
عـلــى االن ـت ـهــاكــات الـفــاضـحــة الـتــي
ت ـغ ــاض ــت ع ـن ـه ــا ال ـن ـي ــاب ــة ال ـع ــام ــة
ً
التمييزية ،فضال عن تغاضيها عن
االعتقاالت التعسفية التي حصلت
من دون وجود إشارات قضائية.
ي ـت ـس ــاءل مـ ـ ــراد« :هـ ــل دور املــدعــي
العام هو التفرج على هذه األحداث
فقط؟ وهل قضية األمير السعودي
تحتاج لعقد عشرات االجتماعات،
فيما ّ
مس كرامة وصحة املواطنني
وانتهاك حقهم بالرأي والتعبير ال

يستحق من حمود قيامه بما يجب
ع ـل ـي ــه؟» .يـسـتـنـكــر امل ـح ــام ــي م ــراد
الـســرعــة الـتــي تتحرك بها النيابة
ال ـع ــام ــة ال ـت ـم ـي ـيــزيــة ف ــي ال ــدع ــاوى
ال ـتــي تـصـلـهــا م ــن سـيــاسـيــن ضد
ص ـ ـحـ ــاف ـ ـيـ ــن ي ـ ـف ـ ـض ـ ـحـ ــون فـ ـس ــاد
ال ـس ـي ــاس ـي ــن أن ـف ـس ـه ــم« :فـتـمـثـيــل
حـمــود للحق ال ـعــام يعني حماية
السلطة أم الشعب؟».
ك ـ ــل ذل ـ ـ ــك دف ـ ـ ــع مـ ـ ـ ــراد إل ـ ـ ــى ت ـق ــدي ــم
ش ـكــوى ل ــدى الـتـفـتـيــش الـقـضــائــي
ض ــد ح ـم ــود ،مـصـنـفــا م ــا ي ـقــوم به
فــي إط ــار «واج ــب مـحــاربــة الفساد
داخل الجسم القضائي» ،ومستندًا
في نص شكواه إلى مخالفة حمود
أحكام أصــول املحاكمات الجزائية
عـ ـب ــر ت ـخ ـل ـي ــه ع ـ ــن مـ ـهـ ـم ــات ــه ،ف ـلــم
يــوجــه أي تـعـلـيـمــات خـطـيــة كــانــت
أو شفهية لقضاة النيابة العامة
لتسيير دعــوى الحق الـعــام ،كذلك
لــم يقم بمهماته بمراقبة موظفي
الـ ـض ــابـ ـط ــة الـ ـع ــدلـ ـي ــة ف ـ ــي ن ـط ــاق
األعمال التي يقومون بها بصفتهم
مساعدين للنيابة العامة ،تحديدًا
لكونه يمثل الحق الـعــام ،ويشرف
عـ ـل ــى أعـ ـ ـم ـ ــال ال ـ ـن ـ ـيـ ــابـ ــات ال ـع ــام ــة
ومفوضي الحكومة.

صراع مصالح في كسروان:
المرامل خطرة ...كما شفط الرمول
هديل فرفور
مـنــذ نـحــو ش ـهــر ،ب ــدأ أص ـح ــاب شــاح ـنــات نقل
الرمل احتجاجاتهم رفضًا لقرار وزير الداخلية
وال ـب ـل ــدي ــات ،ن ـهــاد امل ـش ـنــوق (ال ـ ـصـ ــورة) ،وقــف
تراخيص املرامل في منطقة كسروان.
آخ ــر ه ــذه االح ـت ـجــاجــات كــانــت ي ــوم الخميس
املــاضــي ،عـنــدمــا عـمــد ه ــؤالء إل ــى إق ـفــال طريق
ع ــام ذوق مـصـبــح اح ـت ـجــاجــا ع ـلــى م ــا سـ ّـمــوه
كسروان» ،في إشارة إلى
«االستقواء على أهل ّ
استنسابية القرارات املتعلقة بتراخيص املرامل،
رافضني «اللعبة املناطقية» ،على حد تعبيرهم،
التي ُيترجمها القرار.
غالبية املحتجني ،هم أصحاب شاحنات ينقلون
الــرمــل مــن منطقة مـيــروبــا ال ـك ـســروان ـيــة ،يسأل
ُ
أحدهم« :ملاذا نمنع من نقل رمل ميروبا في حني أن
بقية التراخيص جارية في املناطق األخرى؟ ماذا
عن شفط الرمول عند نهر الكلب؟ أيــن القرارات
الحريصة على البيئة ه ـنــاك؟» .وبحسب روايــة
هؤالء ،فإن الهدف من قرار املشنوقُ ،هو تحقيق
منفعة لجهاد العرب ،صاحب املحطة املقامة عند
مجرى نهر الكلب لشفط
رمول البحر «بحيث يؤمن
هو كمية وافــرة من الرمل
ّ
ويسد،
كي يحتكر السوق
وح ـ ـ ــده ،ح ــاج ــات مـجــابــل
الباطون».
يـ ـ ـق ـ ــول رئـ ـ ـي ـ ــس نـ ـق ــاب ــة
أصـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاب ال ـ ـشـ ــاح ـ ـنـ ــات
ش ـ ـف ـ ـيـ ــق ال ـ ـق ـ ـس ـ ـيـ ــس إن
املعنيني باإلضراب «هم أصحاب ورش املرامل
أكـ ـث ــر م ــن أصـ ـح ــاب الـ ـش ــاحـ ـن ــات» ،الفـ ـت ــا إل ــى
أن غ ـضــب ه ـ ــؤالء ي ـك ـمــن «فـ ــي عـ ــدم إعـطــائـهــم
التراخيص لنقل الرمال من ميروبا دون غيرهم
الذين ُيسمح لهم ذلــك» .من جهته يقول عضو
املجلس البلدي في بلدية ميروبا جورج سعادة،
إن هناك «فوضى تحكم آلية عمل املرامل هناك،
وه ــي تـحـتــاج فعليًا إل ــى تـنـظـيــم» ،الفـتــا إل ــى أن
البلدية «ليست ّ
ضد أهالي املنطقة الذين يعملون
في هذا املجال ،ولكن ضمن شروط ،وعلى الدولة
أن تنظم هذا الواقع الذي ال يقتصر على ميروبا
فقط».
ّ
املحتجني إن بحوزتهم تراخيص
يقول بعض
كــانــت تسمح لـهــم مــزاولــة أعـمــالـهــم ،إال أن هــذه
التراخيص التي ّ
جمدت بفعل قرار املشنوق ،هي
نفسها «غير شرعية وغير قانونية وغير بيئية
البتة» ،على حـ ّـد تعبير الناشط البيئي روجيه
حـ ـ ـ ّـداد .ي ـق ــول األخ ـي ــر إن الــرخ ـصــة الـقــانــونـيــة
ال ــوحـ ـي ــدة الـ ـت ــي ت ـص ـلــح ك ــي ي ـب ــاش ــر صــاحــب
الرخصة عمله تكون صادرة عن املجلس الوطني
ّ
والكسارات ،حيث مركزه وزارة البيئة،
للمقالع
ّ
الفتًا إلى أن «مرسوم تنظيم املقالع والكسارات
وامل ــرام ــل يـنــص عـلــى ش ــروط صـعـبــة وحــازمــة
وم ـحــددة ،ال يلتزمها أحــد ممن يعمل فــي هذا
املجال» .ينطلق ّ
حداد من هذه النقطة ليشير إلى
أن «الشروط التي تنص عليها القوانني تتنافى
والهدف الربحي الهائل الذي تجنيه املرامل ،لذلك
ال أحد ّ
مخول الحصول على هذه التراخيص»،
ومضيفًا« :يـجــري إعـطــاء تــراخـيــص عشوائية
وعبثية تصدر عن جهات غير معنية».
يــرى ح ـ ّـداد أن مــا يقوم بــه أصـحــاب املــرامــل هو
بمثابة «تـعــريــة لغطاء نباتي ي ــؤدي حكمًا إلى
ّ
تصحر األراض ــي وجعلها غير قابلة لـلــزرع»،
ويشرح« :يقومون بحفر يضاعف عشر مرات
الحفر املسموح به في القانون ،حتى يصلوا إلى
مادة الدلغان التي تسبب عزل املياه ،وبالتالي أي
حديث عن إعادة تشجير غير ممكن».
يختم حـ ّـداد بالقول إنــه يجب أن تتوقف أعمال
شفط الــرمــول واملــرامــل على حــد ســواء «إال أنه
ال تجوز املقارنة بني الضرر الذي يلحقه شفط
ال ــرم ــال بـحـجــم ال ـضــرر ال ــذي تلحقه آل ـيــة عمل
املــرامــل التي تقطع األشـجــار وتعمل على إلغاء
ال ـغ ـطــاء الـنـبــاتــي للكثير مــن امل ـســاحــات ،وعــن
دارة مثال على ذل ــك» .ويضيف« :تبقى األولــى
محكومة ،إلى حد ما ،بأطر قانونية معينة ،فيما
تعمل الثانية كليًا خارج القانون».
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زياد منى
ّ
شــكــل انـتـصــار ال ـثــورة البلشفية فــي روسيا
ّ
القيصرية هزة عنيفة للمعسكر الرأسمالي،
بقيادة بريطانيا ومن ثمة الواليات املتحدة،
إذ للمرة األول ــى لــم تعد الرأسمالية "نهاية
التاريخ" .وألن األهداف التي وضعتها الثورة
في روسيا كانت معادية لــرأس املــال ،محليًا
وعامليًا ،إضافة إلى رفعها شعار «حق األمم
في تقرير املصير» وتشكيل األممية الثالثة
أو ما يعرف بالكومنترن ،فقد أضحت تحديًا
م ــادي ــا ح ـق ـي ـق ـيــا ل ـل ـم ـن ـظــومــة االس ـت ـع ـمــاريــة
العاملية.
ت ـص ـ ّـرف ال ـق ــوى االس ـت ـع ـمــاريــة ع ـلــى ال ـث ــورة
البلشفية تعددت وجــوهــه ،لكن األخطر كان
غـ ــزو روسـ ـي ــا عـ ــام  ،1920-1918بــال ـتــواطــؤ
مــع كــل مــن الــواليــات املتحدة وغيرها ،دعمًا
للتحالف الرجعي الروسي املسمى "البيض".
كذلك حاولت فصل دول البلطيق عن روسيا.
الدولتان االستعماريتان أخفقتا في تحقيق
أهـ ـ ـ ــداف غ ــزوهـ ـم ــا ،أي إس ـ ـقـ ــاط ال ـب ــاش ـف ــة،
وانتهى أمر معظم جنودهم إلى املوت تجمدًا
في ثلوج روسيا السيبيرية واندحار من بقي
منهم على قيد الحياة.
الـ ـ ــدول االس ـت ـع ـم ــاري ــة خ ــاض ــت الـ ـح ــرب تلو
األخ ـ ــرى ف ــي ال ـعــالــم ب ـه ــدف ال ـس ـي ـطــرة عليه
م ــن دون مـ ـن ــازع .فـعـلــى سـبـيــل املـ ـث ــال ،غــزت
بــريـطــانـيــا كــل بـقــاع الـعــالــم مــا ع ــدا  22دولــة
مـنـهــا ت ـشــاد وليشتنشتاين ولــوكـسـمـبــورغ
وقرغيزستان ،والسويد والفاتيكان!
ال ـ ـح ـ ــرب الـ ـس ــاخـ ـن ــة ال ـ ـتـ ــي ش ـن ـت ـه ــا ال ـ ـ ــدول
االسـ ـتـ ـعـ ـم ــاري ــة ،ع ـن ــدم ــا أخـ ـفـ ـق ــت ،تــراج ـعــت
مل ـص ـل ـحــة "حـ ـ ــرب بـ ـ ـ ــاردة" ه ــدف ـه ــا م ـحــاصــرة
الـ ـ ـث ـ ــورة ال ـب ـل ـش ـف ـي ــة م ـ ــن ج ـ ـهـ ــة ،وتـ ـس ــوي ــغ
ت ــدخ ــات ـه ــا فـ ــي م ـخ ـت ـلــف بـ ـق ــاع الـ ـع ــال ــم مــن
جـهــة أخـ ــرى .الـطــريــق إل ــى ذل ــك ك ــان شيطنة
االتـحــاد السوفياتي إلظـهــار نفسها وكأنها
امل ـ ـ ـ ــاك ال ـ ـ ـحـ ـ ــارس لـ ـلـ ـبـ ـش ــري ــة ،وك ـ ــذل ـ ــك ع ـبــر
إقـحــام مجموعة مــن الـنـعــوت واملصطلحات
"الذرائعية" إلى الصراع الفكري ،منها "الستار
الحديدي" ،و"سياسة االحـتــواء" ،إضافة إلى
"حـقــوق اإلن ـســان" و"حــريــة التعبير" و"حــريــة
الصحافة" ،و"محاربة اإلرهاب".
املـصـطـلـحــات الــذرائ ـع ـيــة اجـتــرحـتـهــا الـقــوى
االستعمارية ووظفتها للتغطية على هدف
واشـ ـنـ ـط ــن ال ـن ـه ــائ ــي ،وه ـ ــو ال ـس ـي ـط ــرة عـلــى
العالم وفرض "طريقة الحياة األميركيةThe/
."American Way Of Life
امل ــؤرخ ــون ال ـغــرب ـيــون ال ـن ــات ــوي ــون ،يـعـيــدون
بدء الحرب الباردة إلى خطبة رئيس الوزراء
الـ ـب ــريـ ـط ــان ــي امل ـ ـخ ـ ـلـ ــوع ون ـ ـسـ ــن ت ـشــرت ـشــل
"مـ ـص ــادر ق ــوة ال ـ ـ ـسـ ـ ــام)"Sinews of peace/
ف ــي وسـتـمـنـسـتــر ك ــول ــدج ب ـفــولــن ف ــي والي ــة
م ـي ـس ــوري ب ـت ــاري ــخ  5آذار  1946بـحـضــور
الرئيس األميركي هــاري ترومن .باملناسبة،
وزير الدعاية النازي غوبلز ووزير الخارجية
األميركي ألن داالس استعماله أيضًا لإلشارة
إلى موسكو.

املصطلح نفسه أطـلـقــه الصحفي األمـيــركــي
ه ـي ــارد س ـ ــووب ،الـ ــذي ك ـتــب كـلـمــة مستشار
اإلدارة الــديـمـقــراطـيــة ب ــرن ــارد ب ـ ــاروخ ،ال ــذي
ب ـ ــدوره أل ـق ــاه ــا ف ــي  16ن ـي ـس ــان  ،1947وتــم
اعـتـمــادهــا مــن بـعــد وم ــن ثــم انـتـشــارهــا عبر
مؤلف الصحفي ولتر لبمن "الحرب الباردة،
 "1947الـ ــذي ص ــرح بــأنــه اس ـت ـقــى املصطلح
من الفرنسية ( )la guerre froideالعائد إلى
ثالثينيات القرن املاضي.
ّ
ل ـك ــن م ــؤرخ ــن آخ ــري ــن ،مـسـتـقـلــن ،يـعـيــدون
تاريخ الحرب الباردة إلى عام  ،1920أي إلى
انطالق حملة شيطنة روسية البلشفية قبل
والدتها.
لنأخذ اآلن املصطلح االستعماري "الستارة
الحديدية" لإلشارة إلى االتحاد السوفياتي
ّ
ليتبي ،وال عـجــب ،أنــه مــأخــوذ مــن التلمود
البابلي (متيصه شــل ب ــرزل) ،واملرتبط على
ن ـحــو وث ـيــق بـمـفـهــوم "ال ـح ــرب امل ـق ــدس ــة" في
كتاب اليهودية واملسيحية املقدس.
"سـ ـي ــاس ــة االح ـ ـ ـتـ ـ ــواء" م ـص ـط ـلــح آخ ـ ــر ،عـنــى
ف ــي ج ــوه ــره [م ـح ــاول ــة] م ـنــع ان ـت ـشــار الـفـكــر
االش ـت ــراك ــي ف ــي ال ـعــالــم ب ــأي وس ـي ـلــة كــانــت.
واض ـ ــع هـ ــذه ال ـس ـيــاســة ال ــرئ ـي ــس األم ـيــركــي
هـ ـ ــاري تـ ــرومـ ــن ،ل ـك ــن ال ـص ـي ــاغ ــة تـ ـع ــود إل ــى
ّ
الدبلوماسي األميركي جورج كنن ،الذي عزز
مبدأ ترومان ( )1947القائم على تقديم الدعم
العسكري لــدول كي تقاوم الشيوعية ،وتاله
مبدأ آيزنهاور املماثل في جوهره الذي رأى
أن الخطر الوحيد الذي يهدد واشنطن يأتي
من موسكو.
هذا املبدأ واملصطلح الذرائعي أثر في الشرق
األوسط [املمتد من املغرب إلى حدود الصني
وفــق تــوصـيــف وزي ــر الـخــارجـيــة ألــن داالس]
حـيــث عـنــى م ـحــاصــرة االت ـح ــاد الـســوفـيــاتــي
ع ـبــر إق ــام ــة حـ ــزام م ــن األن ـظ ـمــة امل ـع ــادي ــة لــه.
والتأثيرات األخــرى لذلك املبدأ في منطقتنا
إقامة واشنطن ولندن مجموعة من األحالف
مثل حلف بغداد وحلف السنتو ،لدعم القوى
والقيادات واألنظمة الرجعية الدائرة في فلك
الغرب وفــي مقدمتها نظام َّ
عمان املتصهني
ونـظــام بـغــداد امللكي ،إضــافــة إلــى دعــم كميل
شمعون في لبنان.
هذا املبدأ الذرائعي عنى أيضًا التآمر املستمر
على سورية حيث وصل األمر إلى درجة أمر
الجنرال دوايــت أيزنهاور القيادة العسكرية
األمـيــركـيــة بــاالسـتـعــداد لـلـحــرب فــي املنطقة
تتضمن احتالل سورية .وقد سبق لنا عرض
ثــاثــة كتب عــن تلك األح ــداث الـخـطـيــرة ،لكن
املنسية ،في هذا املنبر.
ك ــذل ــك دعـ ـم ــت واشـ ـنـ ـط ــن وه ــابـ ـي ــي ال ـع ـصــر
الـحـجــري الـسـعــوديــن ،وكـثـفــوا مــن محاربة
م ـ ـشـ ــاريـ ــع الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ج ـ ـمـ ــال عـ ـب ــد الـ ـن ــاص ــر
االستقاللية.
ّ
وم ـ ــن ال ـ ـض ـ ــروري تـ ــذكـ ــر دور كـ ـي ــان ال ـع ــدو
الصهيوني التآمري في املنطقة.
املؤرخون ،ومن ضمنهم الناتويني ،يتفقون،
عـلــى أن نـمــو ال ـحــركــة الـقــومـيــة الـعــربـيــة في
ســوريــة ومـعــاداتـهــا لــاسـتـعـمــار ،خصوصًا

ع ـقــب الـ ـع ــدوان ال ـثــاثــي ش ـكــل دافـ ــع إص ــدار
ذلك املبدأ االستعماري .وهو الــذي استخدم
للتدخل األميركي في لبنان عام  1958لدعم
كميل شمعون الــذي لــم يتعرض ألي تهديد
خــارجــي بــل لنمو الـحــركــة القومية العربية
الــوط ـن ـيــة ف ــي ال ــداخ ــل ال ـل ـب ـنــانــي ،عـلـمــا بــأن
الوثائق املـفــرج أخـيـرًا عــن سريتها تثبت أن
واشـنـطــن هــي مــن أمــر كميل شمعون بطلب
إنزال ُالقوات األميركية.
كــذلــك أنــزلــت ق ــوات نــاتــويــة فــي األردن لدعم
جــالــة مليك الـبــاد املـفــدى الــذي كــان يعاني
نـمــو ال ـحــركــة الــوطـنـيــة الـقــومـيــة فــي األردن،
خـ ـص ــوص ــا إبـ ـ ـ ــان عـ ـه ــد الـ ـ ــوحـ ـ ــدة امل ـص ــري ــة
السورية.
املــؤرخــون الـنــاتــويــون يعيدون سبب خطبة
ت ـش ــرش ــل اآلنـ ـف ــة ال ــذك ــر ال ـت ــي أط ـل ــق عـبــرهــا
الـحــرب "ال ـب ــاردة" على االت ـحــاد السوفياتي،
ألن األخ ـ ـي ـ ــر صـ ـم ــم عـ ـل ــى ال ـ ـتـ ــوسـ ــع وع ـ ــدم
االنسحاب من األراضي التي احتلها/حررها
م ــن أمل ــان ـي ــة الـ ـن ــازي ــة .ل ـكــن ال ــوق ــائ ــع املــوث ـقــة
توضح أن أوروبا الشرقية تقع ضمن منطقة
نـفــوذ مــوسـكــو ،وذل ــك بــاالتـفــاق مــع روزفـلــت
وتشرشل مـعــا ،ومــع األخـيــر على انـفــراد في
قـمـتـهـمــا ال ــراب ـع ــة ال ـت ــي ع ـق ــدت ف ــي مــوسـكــو
عــام  ،1944بالعالقة مــع مــا يـعــرف باتفاقية
املحاصصة ( )Percentages Agreementالتي

حددت مناطق نفوذ األخيرة.
االتحاد السوفياتي فرض في مؤتمر جزيرة
ال ـق ــرم أو يــال ـطــا ش ــروط ــه ع ـلــى ح ـل ـفــائــه في
الحرب ،الذين كانوا يعدون حربًا عليه ،حتى
قـبــل انـتـهــاء أمــر ال ـنــازيــة .الــرئـيــس األمـيــركــي
روزفلت اعترف بعدم تمكنه من فرض أي أمر
على ستالني ،آخذين في االعتبار حقيقة أن
االتحاد السوفياتي ّ
تحمل وزر الحرب األكبر
ً
ّ
وتحمل خسائر ال نهائية لها .مثال :أكثر من
عـشــريــن مـلـيــون قتيل ونـحــو مـئــة أل ــف بلدة
مدمرة.
بـ ــال ـ ـعـ ــودة إل ـ ــى مـ ـلـ ـف ــات م ـ ـحـ ــادثـ ــات ي ــال ـط ــا
وم ــوس ـك ــو ن ـق ــرأ أن س ـت ــال ــن أب ـل ــغ روزف ـل ــت
وتشرشل بأن بالده عانت حربني عدوانيتني
ش ـن ـت ـه ـمــا أمل ــان ـي ــا ع ـب ــر ب ــول ــون ـي ــا ،ل ـ ــذا فــإنــه
سيعمل على تقوية األخيرة كدولة مستقلة،
ضمن مناطق نفوذ موسكو ،لحماية حدود
بـ ــاده ال ـغــرب ـيــة ،وواف ـ ــق روزفـ ـل ــت ع ـلــى ذلــك
رافضًا اعتراض تشرشل.
هنا علينا تذكر حقيقة أن تشرشل وآيزنهاور
ع ــارض ــا فـتــح جـبـهــة ثــانـيــة ف ــي أوروب ـ ــا ضد
أملانيا النازية؛ تشرتشل قــال في هــذا املقام:
فليدمرا بعضهما ثم نرث نحن ما يبقى!
وال يـمـكــن نـسـيــان حـقـيـقــة أن سـتــالــن واف ــق
ع ـلــى س ـي ـطــرة ال ـغ ــرب ع ـلــى ال ـي ــون ــان ،م ــع أن
املحاربني الشيوعيني قــد تمكنوا ،بدعم من

السوخوي وطهران تفرضان شروط التسوية المقبلة
بالل ناصر *

اتـضــح خ ــواء ورق ــة التهويل اإلعــامــي التي
لعبها املحور األميركي  -السعودي  -التركي
ومـعــه قـطــر ،بعد انـطــاق الـضــربــات الجوية
الروسية ،بسرعة .حــاول هــذا املحور تقديم
ّ
ـرب ضــد املسلمني،
ال ـضــربــات الــروســيــة ك ـحـ ٍ
ّ
الستثارة عصبيتهم الدينية ،إال أن النتائج
لم تأت كما شاءت هذه الدول .فلن يتدفق إلى
امليدان السوري مزيد من املسلحني .والبيئة
ال ـن ـف ـس ـيــة لـ ـلـ ـص ــراع ،ت ـغ ـي ــرت ع ـل ــى امـ ـت ــداد
ال ـعــاملــن ال ـعــربــي (الـ ـش ــارع ال ـس ــوري بشكل
ّ
خاص) واإلسالمي.
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ن ـجــح «الـ ـتـ ـع ــاون» ب ــن روس ـيــا
وإيـ ـ ـ ـ ــران وس ـ ــوري ـ ــا فـ ــي اإلمـ ـ ـس ـ ــاك ب ـنــاص ـيــة
املشروعية األخــاقـيــة والسياسية وحياكة
مـبــررات الفعل وتوقيته بــدقــةٍ متناهية ،ما
أفقد الطرف الثاني فاعلية املبادرة ميدانيًا
وسياسيًا.
ينجح تعاون قــوى ال ــ« »1+4بتقديم خطاب
سياسي منسجم ومتماسك وم ـتـ ّ
ـدرج ،بــدءًا

م ــن م ـح ــارب ــة اإلرهـ ـ ـ ــاب ف ــي س ــوري ــا ك ـهــدف
ً
حقيقي وفعلي وهزيمته في املنطقة ،وصوال
إلــى كسر األحـ ّ
ـاديــة والهيمنة األميركية في
مسعى لتغيير قواعد النظام العاملي القائم،
ولعل ذلك هو الهدف األبرز .باختصار ،هذا
هو فحوى الــ« ...»1+4وتحقيق هذه الفرصة
ممكن.
ّ
إن الـتــركـيــز عـلــى ه ــذا ال ـهــدف واعـتـمــاد هــذه
ال ــرؤي ــة ف ــي م ــواج ـه ــة ال ـه ـي ـم ـنــة األم ـيــرك ـيــة،
سيتيح فرصًا جــديــدة ،بــل ويخلق إمكانية
ج ــدي ــدة إلع ـ ـ ــادة ال ـن ـظ ــر ب ـس ـي ــاس ــات الـعـمــل
ً
واالصـطـفــافــات الـقــائـمــة التقليدية ،وصــوال
ّ
إلى فتح آفــاق جديدة .ويمكن القول إن دول
الـ ـ ـ ــ« »1+4تـنـجــح ف ــي تــوسـيــع دائـ ــرة عملها
ب ــإدخ ــال أو تـحـيـيــد أو الـتـنـسـيــق م ــع مصر
واألردن فــي مــا خـ ّـص التفاهمات الخاصة،
ً
إضافة إلى ّ
ضم أغلب املتضررين في العالم
من السياسة األميركية .نجح هذا الحلف في
ّ
بــث القلق عبر الضغط على األميركيني في
ال ـعــراق .فـمــاذا لــو تــدخــل ال ــروس فــي الـعــراق
عـبــر ضــربــات جـ ّ
ـويــة ،بطلب عــراقــي رسـمــي،

ّ
خاصة أن ذلك هو مطلب شعبي ال تستطيع
أن تـتـمــادى الـحـكــومــة الـعــراقـيــة فــي رفـضــه.
ساعتئذ األرض إلي ــران كما
وإال ،فستكون
ٍّ
هــو الـحــال الـيــوم ،لكن السماء ستتقاسمها
روس ـي ــا م ــع األم ـيــرك ـيــن ،وه ــو ال ـث ـمــن ال ــذي
يـمـكــن أن يكسبه أو يـخـســره األم ـيــركــي في
العراق.
نـجــح الـحـلــف ال ـجــديــد ف ــي تـنـسـيــق األدوار،
اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــا وت ـك ـت ـي ـك ـي ــا ،ف ـ ــي ج ـغ ــراف ـي ــا
امل ــواج ـه ــة امل ـف ـتــرضــة وتــوزي ـع ـهــا ب ــن ق ــواه،
خاصة روسيا وإيران ،عبر مالحظة تدحرج
ً
ال ـتــدخــل امل ـي ــدان ــي وال ـس ـي ــاس ــي .م ـث ــا ،حني
ال ت ــرغ ــب روسـ ـي ــا االت ـ ـحـ ــاديـ ــة ،أو ال ت ـقــدر
مكان
العـتـبــارات مختلفة ،على التدخل فــي
ٍ
مــا ،تحضر إي ــران .فــالــروســي ال يـتــواجــه مع
إس ــرائ ـي ــل ف ـيـمــا ل ــو دخ ـل ــت ب ـق ــوة ع ـلــى خط
األزم ـ ــة ،بـيـنـمــا إيـ ــران تستطيع وتــرغــب في
ذلك .الكالم نفسه يسري على سياسة روسيا
ّ
مع السعودية ،حيث إن ّإيران وحلفاءها في
الدول العربية ،أكثر تخففًا تجاه ذلك إذا ما
فرضته مجريات األحداث.

ّ
مخطئ من يظن أن ّ التدخل الروسي أحادي
امل ـن ـح ــى ،ب ـم ـع ـنــى أن ـ ــه ي ــرت ـك ــز ع ـل ــى الـحـســم
العسكري فحسب .هو واإليراني يحمالن في
جعبتهما أفكارًا ومقترحات جدية لتسوية
ُ
تـنـهــي األزم ــة وتـعـيــد الـحــق إل ــى الـشـعــب في
تقرير مصيره كقاعدة القواعد .لكن بطبيعة
ال ـحــال ،يــرتـبــط مـســار األزم ــة ومــدتـهــا بفعل
الـ ـط ــرف اآلخ ـ ـ ــر ،الـ ـ ــذي غـ ــدا ه ــام ــش حــركـتــه
م ـح ــدودًا ُ
وم ــرب ــك ال ـخ ـيــارات ،دون ش ـ ّـك .هــذا
ال ـطــرف يـتـجــه إل ــى التصعيد مــع مــا يعنيه
م ــن سـعــي إلرسـ ــال س ــاح نــوعــي وم ــا أمـكــن
ّ
مــن املـسـلـحــن .إال أن س ـقــوف ذل ــك مفهومة
وم ـت ـبــادلــة ب ــن أطـ ــراف ال ـص ــراع اإلقليميني
ّ
والدوليني ،إذ من املعلوم أن أي سالح ُيسقط
طائرة روسية هو خط أحمر.
ٌّ
ّ
ّخ ــط ت ــراه الـسـعــوديــة وتــركـيــا ،وأغ ـلــب الـظــن
ُ
أن ـه ـمــا ل ــن ت ـقــدمــا ع ـلــى ال ـق ـيــام ب ـمــا يستفز
م ـق ـ ّـدرات الـ ـ ّـدب ال ــروس ــي الـعـسـكــريــة فيقدما
لــه ال ــذرائ ــع إلط ــاق الـعـنــان لـقــوتــه ،ألن ذلــك
سـ ـيـ ـك ــون عـ ـل ــى حـ ـس ــاب مـ ــا بـ ـق ــي ل ـه ـم ــا مــن
مـعــارضــة ســوريــة مسلحة .كــذلــك يمكن من
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يــوغ ـســاف ـيــا وأل ـب ــان ـي ــا ،م ــن ت ـحــريــرهــا بعد
انسحاب الـقــوات األملانية واإليطالية منها.
لقد قامت القوات البريطانية بإعادة احتالل
ال ـيــونــان ،بـمـشــاركــة مـتــواضـعــة مــن حليفها
الـيــونــانــي املـحـلــي بــزعــامــة بــابــانــدريــو ،وهــو
والــد الزعيم اليوناني األسـطــوري أندرياس
ب ــاب ــان ــدري ــو ،وارت ـك ـب ــت ه ـن ــاك امل ــذاب ــح بحق
املحاربني اليونان حيث علقت لهم املشانق
في امليادين ،وأطلقت النار على املتظاهرين
العزل في ميدان سنتيغما الواقع في وسط
الـعــاصـمــة أثـيـنــا؛ ثــم يمتلك ال ـغــرب الــوقــاحــة
وال ـص ـفــاقــة ل ـل ـحــديــث ع ــن ق ـمــع م ــا يـسـمــونــه
انتفاضة املجر عام .1956
تقاسم مناطق الـنـفــوذ كــان ج ــزءًا مــن تفاهم
شــامــل ب ــن مــوسـكــو وواش ـن ـطــن بخصوص
مـسـتـقـبــل ال ـح ــرب وث ـمــن ل ــدخ ــول األولـ ــى في
ال ـح ــرب ع ـلــى ال ـي ــاب ــان إل ــى ج ــان ــب ال ــوالي ــات
املتحدة وفــق تــاريــخ مـحــدد هــو ثــاثــة أشهر
بعد انتهاء الحرب على أملانيا النازية ،وهو
ً
ما حصل فعال .روزفلت لم يعش ليرى ذلك،
لكن ترومان حاول منع تنفيذ االتفاق عندما
ّقرر استخدام القنبلة الذرية ضد اليابان في
محاولة استباقية ملنع مكاسب روسية وفق
التفاهم آنف الذكر ،ومن ذلك شبه استعادة
جـ ــزيـ ــرة س ـخ ــال ــن وغـ ـي ــره ــا الـ ـت ــي ضـمـتـهــا
اليابان في حروب سابقة!

أم ــا ت ـشــرشــل ،ال ـغ ــارق ح ـتــى رأسـ ــه ف ــي أكـثــر
املؤامرات خسة وأكثرها وضاعة ،حتى على
حلفائه كما سنرى الحقًا ،فقد طلب من قادته
ال ـع ـس ـكــريــن وضـ ــع خ ـط ـتــن ل ـغ ــزو االت ـح ــاد
السوفياتي .العملية عرفت باسم "عملية ما
ال يخطر على بال،"Operation Unthinkable /
مـسـتـخــدمــا قـ ــوات ال ـح ـل ـفــاء وأس ـ ــرى ال ـقــوات
األملــان ـيــة ال ـنــازيــة وحـشــد لـهــا نـحــو مليوني
جندي .الهدف كان استغالل التفات االتحاد
ال ـســوف ـيــاتــي إلـ ــى ال ـح ــرب ع ـلــى ال ـي ــاب ــان في
الـ ـش ــرق ،واض ـ ـطـ ــراره إل ــى س ـحــب ق ــوات ــه إلــى
هناك .خطة تشرشل املصاب بسعار عنصري
م ــدم ــن ل ــم ت ـكــن ت ـه ــدف إلـ ــى تــدم ـيــر االت ـح ــاد
السوفياتي فحسب ،بــل أيـضــا القضاء على
العنصر السالفي.
"عملية ما ال يخطر على بــال" ،التي كــان من
املـفـتــرض أن تنطلق بـتــاريــخ ،1945/07/01
ُ
بهجوم  47فرقة بريطانية وأميركية ،تضاف
إليهم قوات بولونية ومئة ألف جندي أملاني
من أســرى الحرب في الجبهة الغربية ،على
الـ ـق ــوات الـســوفـيــاتـيــة ف ــي مـنـطـقــة دري ـس ــدن،
بقيت سرية إلــى أن رفــع غطاء السرية عنها
فـ ــي ع ـ ــام  ،1998ل ـك ــن م ــوس ـك ــو ك ــان ــت عـلــى
ع ـل ــم ب ـه ــا وق ـت ـه ــا ح ـي ــث تـ ـب ـ ّـن مـ ــدى تـغـلـغــل
وك ــاء اسـتـخـبــارات مــوسـكــو فــي  10داونـنــغ
س ـتــريــت .واش ـن ـطــن ،ال ـتــي انـتـقـلــت زعــامـتـهــا

على المرء الحكم على الشعارات البراقة التي تطلقها واشنطن وحليفاتها الغربيات (أ ف ب)

ّ
يـتـلــقــى رس ــال ــة تـصـعـيــد نــوعــي ف ــي ســوريــا
أن ُي ــرس ــل بـمـثـلـهــا ع ـس ـكــريــا ،ف ــي مـســاحــات
ّ
الصراع والبؤر املتوترة األخرى ،أو سياسيًا
واقتصاديًا على امتداد الصفائح الساخنة
ّ
أو القابلة للتسخني .كــذلــك ،إن ال ــذي سلف
ال ـس ـعــوديــة ق ـ ــرارًا دول ـي ــا ف ــي مـجـلــس األم ــن،
يستطيع أن ّ
يفرغه من محتواه عمليًا .لذلك
سيحكم املشهد أسقف واضحة في التصعيد
النوعي املوعود من حلفاء أميركا.
تـصـعـيــد سـيـقـتـصــر ع ـلــى س ــاح ال ـب ــر ال ــذي
بدوره لن ّ
يغير كثيرًا في امليدان وأقصى ما
ّ
ُيمكن فعله هو تأخير التقدم لبعض الوقت،
ً
ّ
فـضــا عــن أن عـنـصــر املـبــاغـتــة ،ال ــذي بــدأتــه
الضربات الروسية والسورية ميدانيًا ،نزع
من املعارضة املسلحة عنصر السيطرة في
اإلدارة.
يـبــدو األمـيــركــي أم ــام خـيــارات أفضلها دون
م ــا ي ــرت ـج ــي أو ي ــأم ــل .ف ــامل ــوق ــف األوروب ـ ـ ــي
بقوته األساسية ،أملانيا ،يميل ّ
بقوة إلى عقد
تسوية وهو حال أكثر دول أوروبا وتنتظره
إيـ ـ ــران ،وي ـن ـت ـظــرهــا ،لــان ـف ـتــاح االق ـت ـصــادي

وال ـت ـجــاري كـشــريــك مــوعــود يمكن أن يكون
ً
ً
بديال فعاال ملمالك الخليج وأبراجها .حلفاء
األميركي باتوا عبئًا أكثر منهم سندًا له ،فهل
سـيـتــرك امل ـســألــة مـفـتــوحــة عـلــى الستاتيكو
الحالي ل ــإدارة األميركية املقبلة؟ ُيستبعد
ّ
ذلـ ــك .وال ـس ـبــب ه ــو أن م ــدة ال ـس ـنــة ونـصــف
ّ
ال ـس ـنــة كـفـيـلــة ،وف ــق الـ ـت ــوازن ــات املـسـتــجــدة
فــي ســوريــا فــي ضــوء التدخل الــروســي ،بأن
ُ
ت ـم ـكــن ال ـح ـكــم ف ــي س ــوري ــا م ــن فـ ــرض واق ــع
جديد .سيطول نزف الحليف السعودي في
اليمن ،وقــد ي ــزداد .لــذلــك ،تقتضي املصلحة
أن ّ تسير اململكة بالتسوية في سوريا ،ومن
ُ
لقي الـلــوم على األنظمة العربية
حقها أن ت ّ
الخليجية ألن ـهــا لــم تطلب مـنــه مــا ال تقوم
ه ــي بـفـعـلــه .م ــن هـنــا يـمـكــن اع ـت ـبــار اللجنة
املشكلة من األوروبيني والروس واألميركيني
واالي ــران ـي ــن ،هــي الـلـجـنــة الـفـعـلـيــة امل ـفـ ّـوض
ّ
إلـيـهــا ح ــل األزمـ ــة ول ـيــس تـلــك ال ـتــي الـتــأمــت
إرضـ ـ ً
ـاء لـلـسـعــوديــة بــاألمــس ال ـقــريــب .لــذلــك،
ُيمكن استخالص النتائج اآلتية:
أ .س ـقــوط ال ـن ـظــام ف ــي س ــوري ــا ب ــات مـقــرونــا

رأي

إلى هاري ترومن بطل محرقتي هيروشيما
ون ـ ــاغ ـ ــازاك ـ ــي ،دعـ ـم ــت الـ ـخـ ـط ــة ،ل ـك ــن الـ ـق ــادة
العسكريني اإلنكليز اعترضوا خشية من أن
ينتهي أمرها إلى الهزيمة وانسحاب القوات
األميركية من أوروبا استعدادًا لغزو اليابان،
وتمكن القوات السوفياتية من احتالل أوروبا
الغربية وحتى بريطانيا نفسها.
واشنطن نفسها وضعت خططًا أخرى ملحو
االتحاد السوفياتي بوساطة القنابل الذرية
ُ َ
وفـ ــق خ ـطــة "ب ـ ــان ت ــت ـ ِـلـ ـت ــي."Plan Totality/
ال ـخ ـطــة وض ــع تـفــاصـيـلـهــا ال ـج ـن ــرال دواي ــت
آي ــزن ـه ــاور ،ب ـن ـ ً
ـاء عـلــى أوامـ ــر ه ــاري تــرومــن،
بطل هيروشيما وناغازاكي ،لكن بعد مؤتمر
ب ــوت ـس ــدام عـ ــام  1945ال ـ ــذي حـ ــدد ال ـخ ـطــوط
املشتركة ملصير أملانية بعد الحرب ،وتقضي
بـقـصــف االت ـح ــاد الـســوفـيــاتــي بـعـشــريــن إلــى
ث ــاث ــن ق ـن ـب ـلــة ذري ـ ـ ــة ع ـل ــى م ــدن ــه الــرئ ـي ـســة
ومنها ،في الدفعة األولــى ،موسكو وغوركي

لتحفيزها على مهاجمة االتحاد السوفياتي.
مسلسل خـيــانــة زع ـمــاء ال ـغــرب ألصــدقــائـهــم
وحلفائهم في الغرب نفسه استمر بعد الحرب
العاملية الثانية حيث وافقت واشنطن ولندن
عـلــى تسليم مــوسـكــو املــواط ـنــن الـســوفـيــات
الذين كانوا قد انضموا إلى الحلفاء الغربيني
فـ ــي ال ـ ـحـ ــرب ،وكـ ــذلـ ــك ال ـ ـف ـ ــارون مـ ــن الـ ـث ــورة
البلشفية .يضاف إلــى ذلــك خطط بريطانيا
لتقاسم أملــانـيــا بــن الـحـلـفــاء الـغــربـيــن ،لكن
واشـنـطــن رفـضــت ذلــك وعـمــدت إلــى تشجيع
الدائرين في فلكها من األملان إلى إعالن قيام
الجمهورية األملانية االتـحــاديــة فــي  7أيلول
 1949ضمن حــدود عــام  ،1937التي تتجاوز
ً
ح ــدوده ــا الـشــرقـيــة الـحــالـيــة ،مـمـثــا شرعيًا
وحيدًا للشعب األملاني .بعد ذلك بشهر ،أعلن
الشيوعيون في منطقة االحتالل السوفياتي
قـيــام الجمهورية األملــانـيــة الديمقراطية .ثم
عمد الغرب إلى تشكيل منظمة حلف شمال
األطـلـســي (ال ـنــاتــو) ،ول ــم تلجأ مــوسـكــو إلــى
تـشـكـيــل ح ـلــف فــرصــوف ـيــا إال ب ـعــد انـضـمــام
أملانيا الغربية إليه في عام .1956
املـ ـه ــم فـ ــي األم ـ ـ ـ ــر ،ت ــأك ـي ــد ح ـق ـي ـقــة ذرائ ـع ـي ــة
سـيــاســات واشـنـطــن ،لكونها ممثلة للغرب
االستعماري .فقد استخدمت مختلف الذرائع
خدمة لهدف واحد هو السيطرة على العالم
آخذين في االعتبار أن قادتها يعدون بالدهم
نهاية التاريخ وأنها مملكة الرب النهائية.
فقط من هــذا املنظور ،على املــرء الحكم على
ال ـش ـع ــارات ال ـبــراقــة ال ـتــي تـطـلـقـهــا واشـنـطــن
وحليفاتها الغربيات للتمويه على هدفها
الحقيقي الذي لم تنفه يومًا.
ومن هذا املنظور على املرء النظر إلى حملة
واشنطن الحالية املسماة مكافحة اإلرهــاب.
واشنطن ترفع هذا الشعار فقط بهدف العودة
إل ــى املـنـطـقــة بـعــد هزيمتها فــي أفغانستان
والعراق ،لذا من الصحيح النظر إلى أنها هي
وحلفاءها من أعــراب النفط وأنـقــرة ،ضالعة
ومتورطة حتى نخاع العظم ،كما يقال ،في
خلق التنظيمات اإلرهــابـيــة فــي املنطقة بما
يمنحها ذريعة العودة بهدف إنقاذ املنطقة.
ليس ثمة من خطر يهدد واشنطن يتأتى من
املنطقة ،وكل ما تريده من خالل الدمار الذي
تلحقه بـهــا ،إضــافــة إل ــى كـســب عـقــود إع ــادة
اإلعمار ،إكمال محاصرة موسكو وأوراسيا
[اإلسالمية] بهدف السيطرة على ثروات تلك
البالد وتحقيق السيطرة الكاملة على العالم.
ومــن هنا وجــب فهم مواقف موسكو وبكني،
علمًا بأن كتب التاريخ ال تخبرنا بأن ألي من
الدولتني خططًا استعمارية.
وإذا كانت وثائق ويكيليكس وأوراق سنودن
قد عرت واشنطن وحليفاتها على نحو غير
مسبوق تاريخيًا ،وفضحت تجسسها حتى
على مكاملات قــادة حلفائها الشخصية ،فإن
األجيال القادمة ستكتشف حقيقة مؤامرات
واشنطن وخططها تجاه بــادنــا وشعوبنا
الجارية اآلن .لكن استباق ذلك واجب وطني
حـتــى ال ينطبق علينا ال ـقــول« :وص ـلــوا إلــى
الحكمة ،لكن بعد فوات األوان».
ِ

بسقوط الرئيس فالديمير بوتني ،ما يعني
ّ
أن هذه الصفحة طويت.
ب .امل ـن ـط ـق ــة س ـت ــدخ ــل م ــرح ـل ــة جـ ــديـ ــدة مــن
ربــط الـنــزاع وقــواعــد االشتباك ،التي لم تكن
قــائـمــة حـتــى األم ــس الـقــريــب ،إذا مــا حــاولــت
املـمـلـكــة الـسـعــوديــة عــرقـلــة ال ـت ـســويــات .ومــا
تنديد األم ــن الـعــام لـحــزب الـلــه حسن نصر

بل ستتجاوزها.
ث .باتت خيارات أميركا وحلفائها محدودة
ّ
ومقيدة .ليس أمامهم فعليًا إال تمديد األزمة،
دون أي تـعــديــل مـحـتـمــل ف ــي م ـي ــزان الـقــوى
امليداني إن ذهبوا للتصعيد أو ّ
أصروا على
ّ
كتنحي الــرئـيــس بشار
تـســويــة بـشــروطـهــم:
األســد قبل القضاء على اإلره ــاب ،أو ملرحلة
انتقالية كما يطرحون.
ج .االن ـت ـص ــار ع ـلــى اإلرهـ ـ ــاب ف ــي س ــوري ــا ال
وفرصه واقعية ومكتملة وكبيرة
رجعة عنه
ّ
ج ـدًا .وإذا مــا تحقق ،حسب امل ـقـ ّـرر ،سيعني
ذل ــك ان ـت ـقــال ه ــذا اإلنـ ـج ــاز إل ــى بـقـيــة ال ــدول
ّ
العربية في املنطقة ،وأن روسيا وإيران باتتا
خشبة خالص شعوب املنطقة من اإلرهــاب،
بعد أن تطوي هذه الشعوب وجهها كشحًا
عن أميركا وسياساتها املخادعة.
ح .ي ـس ـت ـت ـلــي ذلـ ـ ــك ح ـ ـضـ ــورًا ع ــاملـ ـي ــا ل ـق ــوى
ن ــاه ـض ــة ،يـعـيــد ل ـل ـعــالــم بـعـضــا م ــن مـعــانــي
الـ ـش ــراك ــة املـ ـفـ ـق ــودة وال ـ ـ ـتـ ـ ــوازن واالحـ ـ ـت ـ ــرام
املتبادل بني القوى الفاعلة.
* باحث لبناني

«سياسة االحتواء» مصطلح
عنى في جوهره منع انتشار الفكر
االشتراكي في العالم
وتبليسي (عاصمة جورجيا ،وطن ستالني)
ولينينغراد وباكو ومولوتوف وستة عشر
مدينة أخرى.
ويـ ـ ـض ـ ــاف إل ـ ــى الـ ـق ــائـ ـم ــة خـ ـط ــة ع ـ ــام 1967
(دروبـ ـ ـش ـ ــات )Dropshot/املثيلة ،الـتــي كشف
النقاب عنها عام .1977
م ــن امل ـهــم هـنــا تــذكــر أن ال ـج ـنــرال آيــزن ـهــاور،
رئيس الواليات املتحدة الحقًا ،أمر مساعديه
ع ــام  1956ب ــإع ــداد دراسـ ــة ع ــن نـتــائــج حــرب
نووية مع االتحاد السوفياتي .عندما ّ
تبي
له أن تأثيرها في بالده وفي أوروبا سيكون
مدمرًا ،اضطر إلى تغيير سياساته العدوانية
املفضوحة ضد الــدول والقوى التي صنفها
على أنها معادية.
لقد وجــد صــراع مستمر بني مختلف القوى
حـ ــول ب ـعــض ال ـس ـيــاســات وم ـن ـهــا ب ــن لـنــدن
وواشنطن حيث رفض روزفلت دعم مطالب
تـشــرشــل بـخـصــوص بــولــونـيــا وتـعــويـضــات
ال ـح ــرب ،كــذلــك فــإنــه ات ـفــق م ــع س ـتــالــن على
أوض ـ ــاع آس ـي ــا الــوس ـطــى أي أوراس ـ ـيـ ــا ،ضد
رأي تشرشل بما عرضه في مجلس العموم
لتهمة خيانة الـحـلـفــاء .قبل ذل ــك ،بريطانيا
وفــرن ـســا كــان ـتــا ق ــد خــان ـتــا بــولــون ـيــا عـنــدمــا
ت ـع ــرض ــت ل ــاحـ ـت ــال ال ـ ـنـ ــازي ح ـي ــث اك ـت ـفــت
األول ــى بــدايــة بقصف مــدن أملــانـيــا بمناشير
ورقية! أما الثانية فعمدت إلى تحريك قوات
لها قرب الحدود األملانية ،ال أكثر.
يضاف إلى تهم خيانة بريطانيا أصدقاءها
مـ ــن ق ـب ــل فـ ــي ات ـف ــاق ـي ــة م ـي ــون ـي ــخ مـ ــع ه ـت ـلــر.
ه ـن ــا ال ب ــد م ــن ال ـت ـع ـجــب م ــن وق ــاح ــة ل ـنــدن
بخصوص اتفاقية عدم االعتداء بني موسكو
وبــرلــن عندما تـبـ ّـن لــأولــى مـحــاولــة الــدول
االس ـت ـع ـم ــاري ــة ت ـق ــدي ــم الـ ـتـ ـن ــازالت لــأخ ـيــرة

يبدو األميركي أمام
خيارات أفضلها دون
ما يرتجي أو يأمل
ّ
محرم
الله باململكة فــي مسيرة العاشر مــن
ّ
وإقحامه ّإياها في أدبياته ،إال إيذانًا بمرحلة
مقبلة في ضوء معطيات امليدان السوري.
ت .الحسم سيكون سـ ّـيــد املــوقــف ،وال هدف
ّ
أقـ ــل م ــن االن ـت ـص ــار ال ــواض ــح ع ـلــى اإلرهـ ــاب
والـفـعــل الـعـسـكــري سـيـتـصــاعــد .لــن تقتصر
لعبة السياسة هذه ّ
املرة على حافة الهاوية،
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سوريا

الحدث

ّ
ُ
رحبوا بمنتج واشنطن «العربي»

ّ
«جيش سوريا الجديد» :طبخة أميركية بمكونات إخوانية
قبل أكثر من عام ،زرعت
أنقرة بذور سيطرتها على
ّ
«الجيش الحر الجديد» ،حيث سهلت
حينها لـ«جبهة النصرة» القضاء
على «جبهة ثوار سوريا» ،ما أتاح
الحقًا لـ«جبهة األصالة والتنمية»
ّ
اإلخوانية أن َ
تخرج أمس ببيان
تشكيل «جيش سوريا الجديد» ،ذي
الصبغة األميركية الطاغية
إيلي حنا
خــافــا لغيره مــن الـبـيــانــات املشابهة،
يصلح بـيــان تشكيل «جـيــش ســوريــا
ال ـجــديــد» الع ـت ـبــاره إي ــذان ــا بـتـحـ ّـوالت
«ن ــوعـ ـي ــة» فـ ــي خ ــري ـط ــة امل ـج ـم ــوع ــات
املـسـلـحــة ف ــي س ــوري ــا .وال تـنـبــع هــذه
ال ـخ ـصــوص ـيــة م ــن امل ـل ـم ــح األم ـي ــرك ــي
ال ــواض ــح (ت ـج ـه ـي ـزًا وتـسـلـيـحــا) ال ــذي

قال ضابط سوري في مطار حماة ّإن
في حوزة املسلحني صواريخ أرض
ـ جو قادرة على إصابة األهداف على
ارتفاع  4.5كيلومترات.
وفي حديث إلى صحافيني روس زاروا
املطار ،أمس ،أضاف الضابط ّأن لدى
املسلحني صواريخ «ستينغر» وغيرها
مماثلة من أنواع أخرى ،بما فيها صينية
الصنع.
وأشار إلى ّأن إسقاط طائرة «ميغ ،»21
الذي وقع في  4تشرين الثاني في
محافظة حماة ،حصل حني انخفضت
الطائرة إلى ارتفاع خطير ،فأصيبت
بقذيفة مطلقة من منظومة للدفاع
الجوي التابعة للمسلحني.

عكسته «اإلط ــال ــة اإلعــامـيــة األول ــى»
ّ
ملـســلـحــي الـتـشـكـيــل ال ـجــديــد فـحـســب،
بقدر ما تنبع من الخلفيات السياسية
ل ـل ـت ـش ـك ـيــل .وق ـب ــل الـ ــدخـ ــول ف ــي بـنـيــة
«ال ـج ـي ــش» ال ــول ـي ــد ،يـنـبـغــي ال ــوق ــوف
عند تصريح مفتاحي ّ
مر مرور الكرام
قبل أيــام في زحمة األح ــدات امليدانية
املتسارعة والحراك السياسي الدولي
ّ
بـ ـحـ ـث ــا ع ـ ــن ح ـ ـ ــل ل ـ ــأزم ـ ــة ال ـ ـسـ ــوريـ ــة.
التصريح الــذي يحظى بدرجة عالية
مــن األهمية جــاء على لسان املتحدث
ال ــرس ـم ــي ب ــاس ــم ع ـم ـل ـيــات «ال ـت ـحــالــف
ال ـ ــدول ـ ــي ضـ ــد داعـ ـ ـ ـ ــش» ،ال ـك ــول ــون ـي ــل
س ـت ـيــف وارن ،ال ـ ــذي أع ـل ــن ع ــن تـغـ ّـيــر
سـيــاســة ب ــاده تـجــاه ال ـقــوات الـكــرديــة
فـ ــي س ـ ــوري ـ ــا .وخ ـ ـ ــال م ـش ــارك ـت ــه فــي
مؤتمر صحافي عبر نظام «الفيديو
كــون ـفــرانــس» فــي الـبـنـتــاغــون ،خاطب
أح ــد ال ـص ـحــاف ـيــن ال ـكــولــون ـيــل« :ق ــال
لـنــا م ـســؤول كـبـيــر فــي الـبـنـتــاغــون إن
وح ـ ــدات ح ـمــايــة ال ـش ـعــب ال ـك ــردي ــة لن
تحصل من اآلن فصاعدًا على أسلحة
أو معدات عسكرية.
ما موقفكم في هذا املوضوع؟) .ستيف
وارن أجـ ـ ــاب بـ ــوضـ ــوح« :ل ـ ــن ن ـمــدهــم
بــأسـلـحــة ب ـعــد اآلن ...امل ـع ــون ــات الـتــي
س ـت ــأت ــي م ــن اآلن ف ـص ــاع ـدًا سـتــذهــب
إلــى األع ـضــاء الـبــارزيــن فــي املعارضة
العربية السورية .وهذه هي سياستنا
التي سنتبعها» .وأشار إلى «إدراكهم
قـلــق تــركـيــا بـشــأن املـســألــة امل ــذك ــورة»،
الفتًا إلــى أنها «دولــة عضو في حلف
ش ـم ــال ــي األط ـل ـس ــي (ن ـ ــات ـ ــو)» ،وأن ـه ــم
ت ـن ــاول ــوا ه ــذه «ال ـت ـخ ــوف ــات» وال ـت ـقــوا
إثـ ــرهـ ــا ب ــاملـ ـس ــؤول ــن األتـ ـ ـ ـ ــراك .أن ـق ــرة
ب ـ ـ ــدوره ـ ـ ــا ،س ـ ــارع ـ ــت إل ـ ـ ــى ال ـت ــرح ـي ــب
بالتصريحات األميركية حــول «عــدم
توجيه أي مساعدات عسكرية لحزب
االتحاد الديموقراطي».
وقال الناطق باسم الخارجية التركية،
تــان ـغــو ب ـي ـل ـف ـيــج« :ل ـق ــد أب ــدي ـن ــا قلقنا
سابقًا ،وسنقوم بمتابعة تطبيق هذه
الـتـصــريـحــات عــن ق ــرب عـلــى األرض».
ّ
ّ
التحول األميركي
ومــن املــؤكــد أن هــذا
ّ
ـأت مــن ف ــراغ ،أو يــولــد بــن عشية
لــم ي ـ ِ
وضحاها ،شأنه في ذلك شأن تشكيل
«جـيــش ســوريــا الـجــديــد» ،ال ــذي يبدو
أح ـ ــدث امل ـ ـحـ ــاوالت (وأكـ ـث ــره ــا ج ـ ّ
ـدي ــة)
إلعادة إنتاج «الجيش الحر» بمسمى
جديد.
ُ
«امل ـن ـتــج» الـجــديــد هــو فــي واق ــع األمــر
مشروع قديم حافظ عليه األميركيون
إل ـ ــى ج ــان ــب ب ــرن ــام ــج «ال ـب ـن ـت ــاغ ــون»
الفاشل لتدريب «املعارضة املعتدلة».
وي ـ ـبـ ــدو أن امل ـع ـط ــى ا ُل ـس ـي ــاس ــي ب ــات
م ــوات ـي ــا ل ـت ـصــديــر «املـ ـنـ ـت ــج» ف ــي ظــل
ت ـق ــارب ت ــركــي ـ ـ أم ـيــركــي ف ــي س ــوري ــا،
أوضـ ـ ـ ُـح ان ـع ـك ــاس ــات ــه أخ ـ ــذ واش ـن ـطــن
ف ــي االع ـت ـبــار ال ـهــواجــس الـتــركـيــة في
مــا يـخـ ّـص الـسـيـطــرة الــواسـعــة ألك ــراد

الملمح األميركي الواضح على «اإلطاللة اإلعالمية األولى» للتشكيل الجديد (أرشيف)

ســوريــا عـلــى ج ــزء كـبـيــر مــن الـشــريــط
ال ـحــدودي بــن ســوريــا وتــركـيــا .وكــان
أول َمالمح التقارب األميركي ـ التركي
قــد رش ــح إل ــى الـعـلــن مــع إع ــان أنـقــرة
مــواف ـق ـت ـهــا ع ـلــى اس ـت ـخ ــدام واشـنـطــن
لقاعدة أنجرليك مقابل دخول حكومة
رجب طيب أردوغان في «التحالف ضد
داعــش» ،ما يعني إطالق اليد التركية
أكثر في امليدان السوري .كذلك ،تشير
مـعـلــومــات «األخ ـب ــار» إل ــى أن تحالف
الـتـشـكـيــل ال ـجــديــد م ــع «الـبـيـشـمــركــة»
الـ ـك ــردي ــة ف ــي س ــوري ــا (امل ــدع ــوم ــة مــن
رئيس حكومة إقليم كردستان العراق
مسعود البرزاني) هو احتمال يحظى
بحظوظ عالية.
وجاءت زيارة وزير الخارجية التركي
فريدون سينيرلي أوغلو ،يوم األربعاء
املــاضــي ،ألرب ـيــل (عــاصـمــة «اإلقـلـيــم»)
في سياق الترتيبات التركية الجديدة
ب ـع ــد ف ـ ــوز ح ـ ــزب الـ ـع ــدال ــة وال ـت ـن ـم ـيــة
ف ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـن ـي ــاب ـي ــة وال ـع ـمــل
ّ
املتشعب
عـلــى اح ـتــواء املـلــف ال ـكــردي
ســري ـعــا ،والـ ــذي يـمـلــك أح ــد مفاتيحه
امل ـه ـم ــة ح ـل ـف ــاء أنـ ـق ــرة ف ــي ك ــردس ـت ــان
ّ
الـ ـع ــراق .وم ــن امل ــؤك ــد أن ال ـع ـمــل على

ّ
انتقاء «الكوادر املؤهلة» لالنخراط في
«الجيش الجديد» كان قد بدأ قبل أكثر
ّ
الجوية
مــن عــام ،وقبل بــدء الضربات
ل ــ«ال ـت ـح ــال ــف ال ـ ــدول ـ ــي» فـ ــي س ــوري ــا.
وك ـ ــان ـ ــت الـ ـخـ ـط ــة األس ـ ــاس ـ ـ ّـي ـ ــة ت ــأخ ــذ
ف ــي االع ـت ـب ــار «ج ـب ـهـ ّـة ث ـ ــوار س ــوري ــا»
البائدة بوصفها مرشحًا لتكون نواة
«الجيش الحر الـجــديــد»«( .األخ ـبــار»،
العدد .)2373
ّ
ل ـ ـكـ ــن «ث ـ ـ ـ ـ ــوار س ـ ــوري ـ ــا» سـ ـقـ ـط ــت مــن
الـ ـحـ ـسـ ـب ــان بـ ـع ــدم ــا أفـ ـلـ ـح ــت «ج ـب ـهــة
ال ـن ـص ــرة» ف ــي تـصـفـيــة وج ــوده ــا في

«جماعة الكفن
األبيض» هي واحدة
من أذرع «األصالة
والتنمية»

الشمال الـســوري .ولــم تكن «النصرة»
لتتمكن مــن تحقيق ذلــك الـهــدف لوال
دع ـ ــم ت ــرك ــي ع ـل ــى م ـخ ـت ـلــف ال ـص ـع ــد،
وهو أمر عائد في الدرجة األولــى إلى
كــون «ث ــوار ســوريـًـا» (وقــائــدهــا جمال
معروف) محسوبة في الدرجة األولى
ّ
ع ـلــى ال ـس ـع ـ ّ
ـودي ــة .وي ـب ــدو أن الـبــديــل
ّ
ال ـتــركــي لـتـســلــم رايـ ــة «ال ـج ـيــش الـحــر
َ
لتفلح أنقرة منذ
الجديد» كان جاهزًا،
أيلول  2014في وضع جماعة محسوبة
ً
ع ـل ـي ـهــا ب ـ ــدال م ــن «رج ـ ــل ال ـس ـعــوديــة»
جـ ـم ــال م ـ ـعـ ــروف .ون ـق ـل ــت «األخ ـ ـبـ ــار»
حينها عــن مـصــادر سـ ّ
ـوريــة معارضة
م ـع ـلــومــات ع ــن «عـ ــزم ال ـ ــدول الــداع ـمــة
على دعم مزيج من املجموعات داخل
ّ
س ــوري ــا ،وم ـســل ـحــن خ ــارج ـه ــا تحت
قيادة جامعة ُمستحدثة».
وأشــارت املعلومات حينها على وجه
ال ـ ـخ ـ ـصـ ــوص إل ـ ــى ُ «جـ ـبـ ـه ــة األصـ ــالـ ــة
والـتـنـمـيــة» ال ـتــي أع ـل ــن تشكيلها في
أواخـ ـ ــر عـ ــام  2012ع ـلــى أن ـه ــا «تـمـثــل
اإلسالم الوسطي املعتدل»«( .األخبار»،
الـ ـ ـع ـ ــدد  .)2404وجـ ـ ـ ــاء الـ ـكـ ـش ــف عــن
ّ
التشكيل الـجــديــد أم ــس لـيــؤكــد تربع
«األص ـ ـ ــال ـ ـ ــة والـ ـتـ ـنـ ـمـ ـي ــة» عـ ـل ــى رأس

مشهد ميداني

ّ
المسلحون يستعدون لسقوط ريف حلب الجنوبي ...والج ـ

سائر اسليم
ح ـل ــب فـ ــي خـ ـط ــر ،هـ ـك ــذا ب ـ ــات ي ــراه ــا
املـسـلـحــون بـعــد ال ـت ـقـ ّـدم ال ــذي أح ــرزه
الجيش السوري في ريفها الجنوبي
واقترابه من أوتوستراد حلب ـ دمشق
الدولي« .الداعية» السعودي عبدالله
املحيسني («ق ــاض ــي جـيــش الـفـتــح»)
أطـلــق ن ــداء اسـتـغــاثــة بـ ــدوره ،وطــالــب
الـفـصــائــل بــالـتــوجــه ســريـعــا بــاتـجــاه

ريف حلب إليقاف التدهور الحاصل.
وال يختلف األم ــر عــن ري ــف الــاذقـيــة
ال ـش ـمــالــي ال ـ ــذي بـ ــات ال ـج ـيــش يـتـبــع
فــي معركته تكتيكًا يقوم على فصل
املناطق وقطع طــرق إم ــداد املسلحني
إلسقاطها نــاريــا وب ــدء الـتـقــدم البري
نحوها.
ويـتــابــع الجيش عملياته العسكرية
فــي ري ــف حـلــب الـجـنــوبــي مقتربًا من
إط ـبــاق الـحـصــار عـلــى بـلــدة الحاضر

االستراتيجية بعد سيطرته على 4
قرى جديدة جنوب البلدة القريبة من
أوتوستراد حلب ـ دمشق.
ّ
وتـ ـم ــك ــن م ــن ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى ب ـل ــدات
ت ــل م ـمــو وع ــزي ــزي ــة س ـم ـعــان وزراوي
وتـ ـلـ ـي ــات ،جـ ـن ــوب الـ ـح ــاض ــر .وقـ ــال
ّ
مصدر ميداني لـ«األخبار» إن سيطرة
الجيش على تلك الـبـلــدات يجعل من
بلدة الحاضر محاصرة من الجهتني
الـشــرقـيــة والـجـنــوبـيــة ،مـشـيـرًا إل ــى أن

الـتـقــدم مـهــم جـ ـدًا ،وخــاصــة مــن خــال
الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة عـ ـل ــى بـ ـل ــدت ــي ال ـع ــزي ــزي ــة
وتليالت القريبتني مــن بـلــدة العيس
التي تتموضع فيها تلة استراتيجية
يمكن من خاللها السيطرة ناريًا على
بلدة الحاضر ،ورصد الطريق الدولي.
إل ــى ذل ـ ــك ،ت ـ ّص ــدى ال ـج ـيــش لسلسلة
ه ـج ـمــات شــنـتـهــا ف ـصــائــل امل ـعــارضــة
ع ـلــى م ـث ـلــث ال ـس ــاب ـق ـي ــة ،ال ـ ــذي يــربــط
قرى القراصية وأم السرو والسابقية

ب ـع ـض ـه ــا بـ ـبـ ـع ــض ،ف ـ ــي ري ـ ـ ــف ح ـلــب
الجنوبي ،بهدف عرقلة تقدم الجيش
باتجاه الحاضر؟
وفـ ــي ريـ ــف ح ـلــب ال ـش ــرق ــي ،م ــا زال ــت
عمليات الجيش مستمرة في محيط
بـلــدة الـشـيــخ أحـمــد للسيطرة عليها
والتقدم باتجاه فك الحصار عن مطار
كويرس العسكري.
وأعلنت «تنسيقيات» املعارضة مقتل
أشـ ـه ــر م ـق ــات ــل م ـغ ــرب ــي فـ ــي ص ـفــوف
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«القضاء الجهادي»:
ُ
عندما يحكم باسم الله
على طول خط انتشار
الجماعات المسلحة
في سوريا ،ترفرف رايات
«محاكمها» .تنفذ
أحكامًا باسم الله من
دون شهود حتى.
وعلى قاعدة إذا «أصاب
َ
العا ِلم فله أجران ،وإن
أخطأ فله أجر واحد»،
ُيقتل من ّيقتل على يد
«قاض» تعلم أصول دينه
ٍ
بـ«أربعة أيام»
نور أيوب

ً
م ـكـ ّـونــاتــه ،عـ ــاوة عـلــى رف ــد صـفــوفــه،
حسبما علمت «األخبار» ،بمقاتلني في
«الجيش الحر» كانوا قد انسحبوا من
جبهات القتال سابقًا ،وخصوصًا في
منطقتي الــرقــة وديــر ال ــزور ،وأغلبهم
من عشائر عربية تنتشر في الجزيرة
السوريةّ .أما أبرز امتيازات «األصالة
ّ
والتنمية» التي أهلتها لحيازة الثقة
الـتــركـ ّـيــة ،ولتتحول إلــى ُنقطة توافق
ً
م ــع األم ـيــرك ـيــن ف ـهــو كــون ـهــا فـصـيــا
ّ
«إخــوانـ ّـيــا» ال بالهوى فحسب ،بــل إن
ع ــددًا مــن أب ــرز قــادتـهــا منخرطون في
صفوف «الجماعة» .ودأبــت «األصالة
وال ـت ـن ـم ـي ــة» ع ـل ــى ام ـ ـتـ ــداد ال ـس ـن ــوات
املاضية على تأسيس «هيئات مدنية»
عــال ـيــة الـتـنـظـيــم ت ـع ـمــل داخ ـ ــل معظم
األراضــي الخارجة عن سيطرة الدولة
السورية.
تجدر اإلشــارة إلــى أن «جماعة الكفن
األبيض» التي سبق لها أن استقطبت
االهـ ـتـ ـم ــام ع ـب ــر ت ـن ـف ـيــذ ع ـم ـل ـيــات فــي
مـ ـن ــاط ــق سـ ـيـ ـط ــرة ت ـن ـظ ـي ــم «ال ـ ــدول ـ ــة
اإلس ــام ـ ّـي ــة» ف ــي ال ــرق ــة وديـ ــر الـ ــزور،
ّ
«االنغماسية»
هي واحــدة من األذرع
لـ«األصالة والتنمية».

ّ
«ش ــو أن ــا رب امل ـ ـ ــازوت» .تـكــفـلــت
هـ ـ ـ ــذه الـ ـجـ ـمـ ـل ــة بـ ــإن ـ ـهـ ــاء حـ ـي ــاة
إب ـ ــراهـ ـ ـي ـ ــم ق ـ ـس ـ ــوم ،م ـ ــن م ــدي ـن ــة
س ــراق ــب ،شـمــالــي س ــوري ــا ،فــي 9
كــانــون األول  .2013الــرجــل غير
امل ـتــزن عـقـلـيــا ،ت ـعـ ّـرض ل ــ«ال ــذات
اإللـ ـ ـهـ ـ ـي ـ ــة» وأهـ ـ ــان ـ ـ ـهـ ـ ــا ،ب ـح ـســب
امل ـيــزان «ال ــداع ـش ــي» ،فـكــان حـ ّـده
ال ـق ـتــل .وف ــي ح ــزي ــران م ــن ال ـعــام
نفسه ،أعدم رجال «الحسبة» في
«داعــش» الفتى محمد قطاع ،ذا
األعوام الخمسة عشر ،في مدينة
ح ـلــب ،ب ـعــد ات ـهــامــه بــ«الـتـلـفــظ»
بما يسيء ّللنبي محمد.
أح ـ ـكـ ــام نـ ــفـ ــذت ب ــاس ــم «ال ـ ـلـ ــه».
اج ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــد ف ـ ـ ـي ـ ـ ـهـ ـ ــا «قـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ــاة»
ال ـ ـج ـ ـم ـ ــاع ـ ــات «ال ـ ـ ـج ـ ـ ـهـ ـ ــاديـ ـ ــة»،
وأص ـ ـ ـ ــدروا «أحـ ـك ــامـ ـه ــم» ،وف ــق
«الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدود» الـ ـش ــرعـ ـي ــة .ف ـم ـنــذ
ت ـث ـب ـي ــت ال ـ ـج ـ ـمـ ــاعـ ــات مل ـن ــاط ــق
سيطرتها على طــول األراض ــي
ال ـ ـ ـسـ ـ ــوريـ ـ ــة ،وف ـ ــرضـ ـ ـه ـ ــا نـ ـظ ــام
حـكـمـهــا ،ح ـ ّـول ــت ال ـق ـضــاء ال ــذي
يـبــت ال ـنــزاعــات وال ـخــافــات من
ـاء الــدولــة «الــوضـعــي» كما
قـضـ ِ
ي ـس ـ ّـم ـي ــه «اإلسـ ـ ــام َـ ـ ـيـ ـ ــون» إل ــى
قضاء «شرعي ُمـنـ ّـزل» ،يستمد
ٍ
أح ـكــامــه م ــن «ال ـســنــة وال ـس ـيــرة
الـ ـ ـنـ ـ ـب ـ ــوي ـ ــة» .لـ ـ ــم ي ـ ـعـ ــد «ي ـح ـك ــم
بغير شــرع ال ـلــه» ،فلكل فصيل
محكمته ومقصلته الخاصة.
ون ـ ـق ـ ـي ـ ـضـ ــا ل ـ ـ ـعـ ـ ــرف املـ ـ ـح ـ ــاك ـ ــم،
ف ـ ــإن قـ ـض ــاة الـ ـجـ ـم ــاع ــات لـيــس
لـ ــدي ـ ـهـ ــم ث ـ ـي ـ ــاب تـ ـ ـ ــدل ع ـل ـي ـه ــم.
ول ـ ـ ــم يـ ـتـ ـعـ ـلـ ـم ــوا فـ ـ ــي «مـ ـعـ ـه ــد»
قـ ــانـ ــونـ ــي ،أو ي ـ ـتـ ــدرجـ ــوا م ـن ــه.
إن ـ ـمـ ــا م ـب ـن ــى ف ـ ـقـ ــط ،يـ ـ ــدل ع ـلــى
أنـ ــه «دار الـ ـقـ ـض ــاء» ،الـتـسـمـيــة
األكـ ـث ــر اس ـت ـن ـســاب ـيــة لـلـمـحــاكــم

«الـشــرعـيــة» الـتــابـعــة للفصائل
«الجهادية» ...من األكثر تطرفًا
ً
ً
أو مـغــاالة إلــى األقــل «اع ـتــداال».
ب ــدءًا مــن «داعـ ــش» ،بمحاكمها
«ال ـش ــرع ـي ــة» ،وبـ ـق ــوة تـنـفـيــذيــة
ّ
تسمى «الحسبة» ،إلــى «جبهة
ال ـ ـن ـ ـصـ ــرة» و«أح ـ ـ ـ ـ ــرار ال ـ ـشـ ــام»،
ع ـبــر مـحــاكـمـهـمــا ال ـخ ــاص ــة ،أو
املـشـتــركــة فــي إدل ــب كـ «محكمة
ج ـ ـ ـيـ ـ ــش ال ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــح» ،ب ـ ــرئ ـ ــاس ـ ــة
السعودي عبد الله املحيسني،
ً
وص ـ ــوال إل ــى «ال ـج ـيــش ال ـح ــر».
أمـ ــا م ـتــزعــم ال ـغ ــوط ــة ال ـشــرق ـيــة
زهران علوش ،وفصيله «جيش
اإلسالم» ،فله محكمته الخاصة
ّ
ّ
املوحد».
املسماة «القضاء
ويــرى أحــد «شــرعـيــي» «تنظيم
القاعدة في بالد الشام _ جبهة
الـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــرة» ،أن «ال ـ ـق ـ ـضـ ــاء فــي
املناطق املـحــررة فــرض نفسه»،
مـضـيـفــا أن الـ ـه ــدف م ــن إن ـشــاء
امل ـح ــاك ــم ه ــو «الـ ـحـ ـص ــول عـلــى
ال ـش ــرع ـي ــة» ،و«قـ ـض ــاء حــاجــات
الـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــاس ،وفـ ـ ـ ـ ــض ال ـ ـ ـنـ ـ ــزاعـ ـ ــات
بينهم» ،عبر محاكم «تختلف
ك ـل ـي ــا عـ ــن م ـح ــاك ــم الـ ـنـ ـظ ــام فــي
الشكل واآلليات والقوانني».
ف ـم ـن ــذ بـ ـ ــدايـ ـ ــات الـ ـ ـح ـ ــرب ات ـه ــم
م ـ ـعـ ــارضـ ــو الـ ـ ــدولـ ـ ــة الـ ـس ــوري ــة
محاكم «الـنـظــام» بـ «الشكلية»
و«غـ ـ ـي ـ ــر ال ـ ـ ـعـ ـ ــادلـ ـ ــة» .وأقـ ـنـ ـع ــوا
ال ـ ـقـ ــواعـ ــد ال ـش ـع ـب ـي ــة ال ـق ــاط ـن ــة
ف ـ ـ ـ ــي أم ـ ـ ـ ــاك ـ ـ ـ ــن نـ ـ ـ ـف ـ ـ ــوذه ـ ـ ــم بـ ـ ــأن
مـحــاكــم «امل ـجــاهــديــن» ستحكم
«بـشــرع الـلــه» .وبــاتــت ً الشريعة
اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة شـ ـ ّـمـ ــاعـ ــة ألحـ ـك ــام
«القضاة الشرعيون»،
يصدرها ّ
ال ـ ـ ــذي ـ ـ ــن غ ـ ـ ـ ـ ـ ــذوا خ ـ ـ ــاف ـ ـ ــات ب ــن
ّ
املسلحني أنفسهم ،أو «حكموا
بأهوائهم» .وأضحت الشريعة
مجرد «شعار» لزعيم الفصيل
أو أصحاب النفوذ فيه.
وفـيـمــا تـقــر دول الـعــالــم مـســارًا
تـ ــدري ـ ـج ـ ـيـ ــا ل ـ ـل ـ ـق ـ ـضـ ــاة ،إال أن
الجماعات «الـجـهــاديــة» أفــرزت
نظامًا خاصًا ومعايير مختلفة
لقبول «ال ـق ـضــاة» .ف ــدور العدل
ال ت ـ ـق ـ ـبـ ــل سـ ـ ـ ـ ــوى «خـ ــري ـ ـجـ ــن
حقوقيني أو شرعيني من ذوي
ال ـس ـم ـع ــة ال ـط ـي ـب ــه والـ ـكـ ـف ــاء ة»،
اللتني يكتسبونهما من «العمل
في القضاء منذ بداية الثورة».
إال أن «ال ـ ـس ـ ـق ـ ـطـ ــة ال ـ ـك ـ ـبـ ــرى»،
بحسب مصدر «قاعدي» ،كانت
بتغيير «الهيكيلة القضائية»،
ال ـ ـت ـ ــي فـ ـ ـ ّـرقـ ـ ــت بـ ـ ــن «ال ـ ـق ـ ـضـ ــاء
الشرعي» و«الهيئة الشرعية».
فـ ــاألول «يـعـتـمــد ع ـلــى ال ـقــانــون
ال ـ ـعـ ــربـ ــي املـ ـ ــوحـ ـ ــد ك ـم ــرج ـع ـي ــة
قانونية» ،أمــا األخـيــرة ،فكانت

ت ـس ـم ــى ف ـ ــي ب ـ ــداي ـ ــة ت ـش ـك ـي ـل ـهــا
«الرباعية» ،وتضم ألوية عـ ّـدة،
منها «جبهة النصرة» ،و«لــواء
ال ـ ـتـ ــوح ـ ـيـ ــد» ،و«ح ـ ــرك ـ ــة أحـ ـ ــرار
ال ـش ــام» .أم ــا طــريـقــة اسـتـصــدار
األحـ ـ ـ ـك ـ ـ ــام ف ـ ـتـ ــأتـ ــي عـ ـ ــن ط ــري ــق
«االج ـت ـهــاد» ،فــا ُ
«يـعـتـمــد على
ـاض
قــانــون مـحــدد ،بــل إن كــل قـ ٍ
يجتهد بحسب فهمه للدليل».
وت ـح ــاول الـتـنـظـيـمــات «تحييد
واستثناء الـخـبــرات القضائية
الـ ـتـ ـخـ ـصـ ـيـ ـصـ ـي ــة» ،الـ ـ ـت ـ ــي ه ــي
«رسوبيات نظام األســد» ،فيما
يـجــري تــرويــج وإعـ ــداد «قـضــاة
ال ـ ـضـ ــرورة» ،ال ــذي ــن يـخـضـعــون
لــدورة تدريبية ،ومدتها أربعة
أيـ ـ ــام فـ ـق ــط ،لـ ـيـ ـب ــدأوا ب ـم ــزاول ــة
العمل في املعترك القضائي.
ُ
وي ـ ّـؤخ ــذ ع ـل ــى «دور ال ـق ـض ــاء»
ت ـ ـمـ ــلـ ــص مـ ـسـ ـلـ ـح ــي الـ ـفـ ـص ــائ ــل
م ـ ـ ــن أح ـ ـك ـ ــام ـ ـه ـ ــا .وبـ ـمـ ـت ــابـ ـع ــة
أخـبــارهــم ،فــإن أي فصيل يحق
ل ــه م ـح ــاص ــرة «دار ال ـق ـض ــاء»،
وال يستطيع أحــد أن يوقفه أو

يحاسبه الحـقــا .وكــانــت ملدينة
حلب ،وريفها حصة األســد من
ذل ــك ،وخـصــوصــا أن «اإلقـتـتــال
الـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــادي» نـ ـ ـت ـ ــج م ـ ـ ــن ق ـ ـ ــرار
«قاضي ضرورة».
أمـ ـ ــا الـ ـضـ ـعـ ـف ــاء أو ال ـق ــاط ـن ــون
ف ــي م ـنــاطــق ن ـف ــوذ ال ـج ـمــاعــات،
ف ـت ـس ــري ف ـي ـم ــا ب ـي ـن ـهــم م ـقــولــة
«القضاء يطبق على الضعفاء
ف ـق ــط» ،إذ تـظـهــر ال ـص ــرام ــة في
تـطـبـيــق األحـ ـك ــام و«الـ ـح ــدود»،
وخ ـص ــوص ــا ف ــي «اإلع ـ ــدام ـ ــات»
ال ـع ـل ـن ـي ــة ل ـل ـم ـت ـه ـمــن ب ـق ـضــايــا
«اللواط واالغتصاب».
أمـ ـ ـ ــا «ح ـ ـ ـ ـ ـ ّـد» ال ـ ـق ـ ـتـ ــل ،وتـ ـح ــديـ ـدًا
«الـ ـ ـ ـ ــذبـ ـ ـ ـ ــح» ،ف ـ ـهـ ــو م ـ ـش ـ ـتـ ــرك بــن
املحاكم املختلفة .التهمة جاهزة،
«الـعـمــالــة لفصيل آخ ــر»« ،إخـبــار
ال ـن ـظــام ع ــن أم ــاك ــن امل ـجــاهــديــن»،
فـضــا عــن ال ـنــزاعــات الشخصية
بني «أمراء» الجماعات ،كما حدث
بــن «الـنـصــرة» و«أج ـنــاد الـشــام»
في الغوطة الشرقية ،مطلع العام
الجاري.

«الضعفاء» لقضاء «النصرة»:
سننتقم منكم
نشر أحد قادة «النصرة» ،السابقني ،صالح
ّ
واملغرد الشهير على «تويتر» باسم
الحموي
«أس الصراع في الشام» ،دراسة بعنوان «دور
القضاء بأعني الناس» ،بهدف تسليط الضوء
على نظرة الناس لـ«القضاء الشرعي» لدى
محاكم «النصرة» .وخلصت الدراسة إلى أن
اثنني من بني خمسة أشخاص حني يفرج
عنهما يقوالن «إن كان هذا هو الدين فال
نريده» ،بسبب «سوء املعاملة من السجانني،
أو تكرار سماع كلمة مرتد وكافر ،أو الضرب
والتعذيب واإلهانة الشخصية ،إضافة إلى

ّ
املدعى عليهم بها».
تفاهة القضايا
ّ
«يجهزن» أنفسهما
أما اإلثنان اآلخران فإنهما
«لألخذ بالثأر من النصرة» ،واألسباب تعود
إلى «سحب سالحهما وسياراتهما بحجة
االنتماء لفصيل مصنف أنه من املفسدين ،أو
الوقوع بناقض مثل شتم الله أو الدين ،أو تهريب
دخان ،أو تجارة مواد غذائية مع النظام واملناطق
املحررة ،أو شتم النصرة واملجاهدين ،أو القول
إننا ال نريد تطبيق الحدود» .في املقابل فإن
«راض بالحكم»،
الشخص الخامس يقول إنه
ٍ
ألن الحكم كان ملصلحته.
كما شملت الدراسة شريحة «العاملني بدور
القضاء في القوة التنفيذية وجهاز الحسبة»،
ّ
وبينت ان اثنني من خمسة أشخاص يهربان
بعد فترة لـ«داعش» ،بحجة «عدم إقامة الحدود
كاملة» ،أو «لتأثره بأحكام التكفير والغلو».
أما اإلثنان اآلخران فإنهما يرفضان الذهاب
لـ«الغزوات والرباط» ل ّ
ـ«حبهما العمل في جهاز
الشرطة» ،وخصوصًا أن «االعتقال واملداهمة
ُ
والتعذيب ،تشعرهما بنشوة السلطة وتطبيق
شرع الله على العباد» .ويريان أيضًا أن
«النصر تأخر لعدم تطبيق الحدود الشرعية».
أما الخامس ،فإنه يرضى بالذهاب لـ«الغزوات
بشرط العودة إلى عمله في الحسبة».

ُ ّ
ــيش يخطط لما بعد غمام
ت ـن ـظ ـي ــم «داعـ ـ ـ ـ ـ ـّـش» ،ويـ ــدعـ ــى مـحـمــد
حـ ـم ــدوش ،امل ـلــقــب ب ــ«كــوك ـي ـتــو قــاطــع
ال ـ ـ ـ ـ ــرؤوس» ،خ ـ ــال االشـ ـتـ ـب ــاك ــات مــع
ال ـج ـي ــش ف ــي م ـح ـيــط ال ـش ـي ــخ أح ـم ــد.
ويـ ـبـ ـل ــغ حـ ـ ـم ـ ــدوش  29ع ـ ــام ـ ــا ،وك ـ ــان
مـتــزوجــا مــن «جـهــاديــة» إسبانية من
أصول مغربية سافرت هي أيضًا إلى
سوريا وانضمت إلى تنظيم «داعش».
وظ ـهــر فــي تسجيل م ـصـ ّـور قـبــل عــام
يحمل فيه رؤوسًا مقطوعة بني يديه،

ّ
متوعدًا بمهاجمة املغرب.
أما في ريف الالذقية ،فقد بات الجيش
السوري يتبع تكتيكًا عسكريًا جديدًا
يـهــدف إل ــى إس ـقــاط مــواقــع املسلحني
نــاريــا وم ــن ثــم الـتـقــدم ال ـبــري نحوها
بعد قطع طرق إمداد املسلحني ،وهذا
م ــا ح ـصــل ف ــي ب ـل ــدة غ ـم ــام ال ـت ــي بــدأ
ال ـج ـيــش ع ـم ـل ـيــاتــه ن ـحــوهــا بتمهيد
ن ـ ــاري م ـك ـثــف وب ـت ـغ ـط ـيــة ج ــوي ــة مــن
س ـ ــاح الـ ـطـ ـي ــران ال ـ ـسـ ــوري ال ــروس ــي

املـ ـشـ ـت ــرك ،س ـب ـق ـت ـهــا ال ـس ـي ـط ــرة عـلــى
ّ
جـبــل ب ـك ــداش ال ــذي مــكــن ال ـق ــوات من
الـتـقــدم ال ـبــري بــاتـجــاه غـمــام وتــأمــن
التغطية الـنــاريــة لهم ومــن السيطرة
عليها .وتظهر الجولة التي قامت بها
«األخ ـبــار» داخــل البلدة حجم الدمار
الكبير فيها ،نتيجة قوة املعارك التي
شـهــدتـهــا ،حـيــث عـ ّـمــد املـسـلـحــون إلــى
إقــامــة ع ــدد كـبـيــر مــن الـحـفــر الـفــرد ّيــة
الـتــي كــانــوا يـتـمــركــزون فيها لتجنب

اإلصابة بشظايا القذائف ،إضافة إلى
تفخيخ امل ـقــار وال ـط ــرق لـعــرقـلــة تقدم
الجيش.
ّ
وأك ــد مـصــدر مـيــدانــي ل ــ«األخ ـبــار» أن
معركة غمام كانت في غاية التعقيد
لـ ـتـ ـض ــاريـ ـسـ ـه ــا الـ ـصـ ـعـ ـب ــة ومـ ـت ــان ــة
تـحـصـيـنــات املـسـلـحــن فـيـهــا ،مشيرًا
إل ــى أن الـضــربــات الـجــويــة واملدفعية
كــان لها دور كبير فــي كسر دفــاعــات
امل ـس ـل ـح ــن وت ـس ـه ـي ــل تـ ـق ــدم الـ ـق ــوات

ال ـب ــري ــة ال ـت ــي واج ـه ــت امل ـس ـل ـحــن من
مسافة قريبة.
وت ـحــدث امل ـصــدر املـيــدانــي عــن أهمية
امل ــرح ـل ــة الـ ـق ــادم ــة ف ــي مـ ـع ــارك ج ـبــال
ري ــف الــاذقـيــة الـشـمــالــي الـتــي تهدف
إل ــى قـطــع ط ــرق إمـ ــداد املـسـلـحــن بني
بلدتي سلمى وربيعة ،حيث يخوض
ال ـج ـي ــش مـ ـع ــارك ع ـن ـي ـفــة ف ــي مـحـيــط
الدغمشية ودير حنا بهدف السيطرة
عليهما والتقدم باتجاه جبل القصب.
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العالم

تابع الجيش اليمني و«اللجان الشعبية» ّ
تقدمهما في آخر المحافظات الشمالية ،حتى باتا على مشارف قاعدة العند الجوية
اليمن
االستراتيجية بعدما سيطرا على مدن جبن ودمت وقعطبة بين الضالع وتعز وإب .وتؤكد «أنصار الله» أنه ال نية لديها للعودة إلى
الجنوب حاليًا وأن األنباء في هذا الصدد ترمي إلى تحريض أبناء الجنوب ضدهم

تقدم في تعز والضالع

«أنصار الله» :ال نية
للعودة إلى الجنوب
عدن :تصفية
مقاتلي «الحراك
الجنوبي» مستمرة
عدن ــ األخبار
ق ـتــل عـ ـنـ ـص ــران م ــن مـيـلـيـشـيــا
«المقاومة الشعبية» المؤيدة
ل ــ»ال ـت ـحــالــف» ف ــي ح ــي عتيق
فـ ــي م ــديــن ــة ع ـ ــدن أول مــن
أمــس ،أحدهم يعمل لمصلحة
جـهــاز األم ــن الـسـيــاســي ،برصاص
مجهولين يعتقد انتماؤهم
إلــى تنظيم «القاعدة» .وقالت
مصادر محلية إن مسلحين كانا
عـلــى مـتــن دراجـ ــة نــاريــة طرقا
بــاب منزل شــارد الشعيبي ،وهو
ضــابــط أمـ ــن .وق ـتــل الشعيبي
على ال ـفــور بعدما فتح الـبــاب،
قـبــل أن يسحبه الـعـنـصــران إلــى
س ـطــح ال ـم ـنــزل .وحـيـنـمــا حــاول
زمـيـلــه اآلخ ــر ويــدعــي عبدالله
الديني إنقاذهّ ،
تعرض هو اآلخر
لوابل من الرصاص ،ليلقى حتفه
على الفور .وتأتي هذه العملية
بــال ـتــزامــن مــع إعـ ــان السلطات
األمنية في عدن استئناف حملة
مـنــع ال ـس ــاح ،بـمـشــاركــة قــوات
األمـ ــن وع ـنــاصــر «ال ـم ـقــاومــة»
ال ـتــاب ـعــة ل ـ ـ «الــح ــراك ال ـج ـنــوبــي»،
وبـ ــإشـ ــراف الـ ـق ــوات اإلم ــاراتــي ــة
ومشاركتها.

صنعاء ـ علي جاحز
عدن ـ األخبار
اس ـت ـع ــاد ال ـج ـي ــش ال ـي ـم ـنــي ب ـم ـســانــدة
«اللجان الشعبية» مدينة دمــت ثانية
أكـ ـب ــر امل ـ ــدن ال ــرئ ـي ـس ـي ــة فـ ــي م ـحــاف ـظــة
ال ـض ــال ــع ال ـج ـنــوب ـيــة ،ب ـعــد مــواج ـهــات
عنيفة مع املجموعات املسلحة املوالية
للرئيس الفار عبد ربه منصور هادي،
والتي كانت قد جعلت من مدينة دمت
ً
معقال رئيسيًا لها.
وي ـ ـم ـ ـثـ ــل تـ ـ ـق ـ ــدم ال ـ ـج ـ ـيـ ــش و»ال ـ ـل ـ ـجـ ــان
الشعبية» باتجاه الجنوب ،بعد نحو
أربعة أشهر من االنسحاب منه ،خطوة
مهمة قبيل أسبوع من انعقاد مؤتمر
«ج ـن ـيــف  »2ل ـل ـم ـحــادثــات الـسـيــاسـيــة
بشأن األزمة اليمنية .ورغم ذلك ،تؤكد
حــركــة «أن ـصــار الـلــه» أنــه ال نية لديها
وال لدى الجيش اليمني في العودة إلى
املحافظات الجنوبية ،وأن كل األحاديث
املثارة بهذا الخصوص تخدم العدوان
في تحريض الجنوبيني لالنخراط في
ص ـفــوف قـ ــوات ال ـت ـحــالــف .وأوض ـحــت
امل ـ ـصـ ــادر أن ق ـ ــوات ال ـج ـي ــش ال ـي ـم ـنــي
و»اللجان الشعبية» ،سيطرت بصورة
كــام ـلــة ع ـلــى مــدن ـيــة دم ـ ــت ،ي ــوم أم ــس،
وفرضت إجراءات أمنية مشددة حفاظًا
على أمن املدينة من أي محاولة لزعزعة
ً
أمــن واسـتـقــرار املــواطـنــن ،مـشـيــرة إلى
أن الجيش و»اللجان الشعبية» واصال
الهجوم باتجاه مديرية جــن ملالحقة
الـعـنــاصــر املــوال ـيــة ل ـحــزب «اإلصـ ــاح»
والتي فرت باتجاه الجبال.
وأعـلــن مـصــدر عـسـكــري أول مــن أمــس،
أن الجيش اليمني املسنود بـ«اللجان
ّ
الشعبية» ،شن عملية واسعة في دمت
م ــن أج ــل اس ـت ـع ــادة امل ــدي ـن ــة ومــاحـقــة

سيطر الجيش و»اللجان الشعبية» على السلسلة الجبلية الممتدة بين معسكر العمري وذباب في محيط باب المندب (أ ف ب)

العناصر الـفــارة والتي سبق أن قامت
بعمليات في بعض مديريات محافظة
إب تسببت بقتل العشرات من املواطنني
وتــدمـيــر مـنــازلـهــم ،ثــم فــرت إلــى مدينة
دم ــت وحـ ّـول ـت ـهــا م ــن مــدي ـنــة سـيــاحـيــة
إلــى وكــر للعناصر املسلحة الخارجة
عن القانون .وأفــاد املصدر بــأن معركة
مع «القاعدة» و»اإلصــاح» في مديرية
قعطبة التي تتبع أيضًا للضالع إداريًا
أسـ ـف ــرت ع ــن م ـق ـتــل ق ــائ ــد امل ـج ـمــوعــات
املسلحة ،صالح مسعد ريشان.
وأك ـ ــد م ـص ــدر ف ــي «اإلعـ ـ ــام ال ـحــربــي»
أن الـتـقــدم الـســريــع فــي دم ــت جـعــل من
تطهيرها بالكامل أمرًا وشيكًا ،مشيرًا
إلى أنه تم تأمني مناطق كثيرة وتطهير
معسكرات لـ«القاعدة» و»اإلصالح» في
املديرية بعد معارك أسفرت عن مقتل
عــدد من قــادة «اإلص ــاح» و»الـقــاعــدة»،
بينهم ال ـق ـيــادي فــي ح ــزب «اإلص ــاح»
ن ــاي ــف ال ـج ـم ــاع ــي الـ ـ ــذي ح ـظ ــي بـنـعــي
ـاط ال ـ ـحـ ــزب وإعـ ـ ــام
واسـ ـ ـ ــع فـ ــي أوس ـ ـ ـ ـ ً
«ال ـت ـحــالــف» ،إضــاف ــة إل ــى ال ـق ـيــادي في
تنظيم «داعش» باسل عبدالله القاضي
وع ـ ــدد آخ ـ ــر م ــن الـ ـ ـق ـ ــادة .وك ـ ــان أب ـن ــاء
مــديــريــة دم ــت مــدعــومــن ب ــوح ــدات من
الجيش و»اللجان الشعبية» قد تمكنوا
خالل اليومني املاضيني من التقدم في

الجهة الغربية مــن املــديــريــة ،حيث تم
تأمني دار الحسن واستعادة سيارات
وآليات مدرعة كانت بحوزتهم.
وفـ ـ ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـح ـ ــافـ ـ ـظ ـ ــة تـ ـ ـ ـع ـ ـ ــز ،أوض ـ ـ ـحـ ـ ــت
م ـص ــادرع ـس ـك ــري ــة أن ق ـ ـ ــوات ال ـج ـيــش
و»اللجان الشعبية» تمركزت في جبل
اليأس املطل على قاعدة العند الجوية
في محافظة لحج املجاورة لعدن.
وبعد تأمني معسكر العمري أو «اللواء
 ،»17تمكنت أمس وحــدات من الجيش
و»ال ـل ـجــان الـشـعـبـيــة» مــن تــأمــن كامل
السلسلة الجبلية املمتدة بني معسكر
الـعـمــري ومــديــريــة ذب ــاب ليصبح بــاب
املـ ـن ــدب ت ـح ــت م ــرم ــى نـ ـي ــران ال ـج ـيــش
و»اللجان الشعبية».

تمركز الجيش و«اللجان
الشعبية» في جبل
اليأس المطل على
قاعدة العند الجوية

وف ـي ـمــا ن ـشــر إعـ ــام «ال ـت ـحــالــف» أن ـبــاء
مـكـثـفــة ع ــن ت ـق ــدم ال ـج ـيــش و»ال ـل ـج ــان
الـشـعـبـيــة» بــات ـجــاه مـحــافـظــة الـضــالــع
«الـ ـجـ ـن ــوبـ ـي ــة» ،أشـ ـ ـ ــار عـ ـض ــو امل ـك ـتــب
ال ـس ـيــاســي ف ــي «أنـ ـص ــار الـ ـل ــه» ،فضل
أبــو طــالــب ،إلــى أن الحديث عــن التقدم
ب ــات ـج ــاه ال ـج ـن ــوب «ل ـي ــس صـحـيـحــا»،
الفتًا إلى أن معارك الجيش و»اللجان»
لم تتجاوز املحافظات الشمالية .وأكد
حديث إلى «األخبار» أن هذه اإلثارة
في
ٍ
اإلعالمية غير مفيدة« ،إنما هي خدمة
مجانية ل ـقــوات ال ـع ــدوان الـتــي عجزت
ح ـتــى اآلن ف ــي إقـ ـن ــاع أبـ ـن ــاء ال ـج ـنــوب
بالقتال في معارك الشمال ،باستثناء
مسلحي هــادي وميليشيات اإلصــاح
والقاعدة».
وفـيـمــا يـمـكــن الـنـظــر إل ــى ه ــذه األن ـبــاء
على أنها ترمي إلــى حشد الجنوبيني
الـ ــذيـ ــن ي ــرفـ ـض ــون ح ـت ــى اآلن ال ـق ـت ــال
مل ـص ـل ـحــة «اإلص ـ ـ ـ ـ ــاح» وهـ ـ ـ ــادي تـحــت
مـظـلــة الـ ـع ــدوان ،أف ــاد م ـصــدر سياسي
لـ ـ ـ ــ«األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» بـ ـ ــأن الـ ـجـ ـن ــوبـ ـي ــن فــي
سـ ـي ــاق ت ــوج ـه ـه ــم ن ـح ــو االنـ ـفـ ـص ــال ال
يــزالــون ينظرون إلــى بعض املديريات
الشمالية الـتــي تــم ضمها عقب إعــان
الوحدة اليمنية بني الشمال والجنوب
ملـ ـح ــافـ ـظ ــات جـ ـن ــوبـ ـي ــة ،بـ ـك ــونـ ـه ــا «ال

ّ
الغموض يسبق «جنيف  :»2اختبار لجدية ولد الشيخ
يبدو سيناريو ما ًقبل مؤتمر
«جنيف  »1ماثال أمام األطراف اليمنية
قبيل أسبوع من انعقاد «جنيف »2
المفترض .سلوك المبعوث الدولي
لألمم المتحدة ،وعدم وضوح تفاصيل
اللقاء المقبل ،يزيدان احتماالت فشل
إطالق عملية سياسية في اليمن هذه
المرة أيضًا ،برغم الحراك اليمني والدولي
الدافع بهذا االتجاه
صنعاء ــ علي جاحز
مع اقتراب موعد انعقاد لقاء «جنيف
 »2املقرر في منتصف الشهر الجاري،
ت ــزداد الـتـســاؤالت بشأن جدية إعــداد
األم ـ ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة لـ ـه ــذا الـ ـلـ ـق ــاء ومـ ــدى
التنسيق مع كل األطراف حول صيغته،
وال سيما أن تفاصيل عــدة بشأنه ال
ت ــزال مـبـهـمــة .وب ــال ـت ــوازي ،تـصــاعــدت

ال ـش ـك ــوى م ــن أداء امل ـب ـع ــوث ال ــدول ــي
اس ـمــاع ـيــل ول ــد ال ـش ـيــخ قـبـيــل ال ـل ـقــاء،
ال ــذي مــن املـفـتــرض أن يضع العملية
ال ـس ـيــاس ـيــة ف ــي ال ـي ـمــن ع ـلــى ال ـس ـكــة،
وخ ـص ــوص ــا ان ـت ـق ــادات ديـمــوغــاجـيــة
ولد الشيخ الذي «يتحدث لكل وسيلة
اعالمية بحسب توجهها ،ويعطيها
م ــا ت ــري ــد ان ت ــوص ـل ــه مل ـش ــاه ــدي ـه ــا»،
بحسب مراقبني يمنيني.
وفـ ـيـ ـم ــا ي ـ ـغـ ــدق ول ـ ــد الـ ـشـ ـي ــخ اآلم ـ ــال
ّ
وال ـ ــوع ـ ــود ب ــاقـ ـت ــراب الـ ـح ــل وان ـت ـه ــاء
الـعــدوان والحصار وإجـمــاع األطــراف
اليمنية على انعقاد «جنيف  ،»2أفاد
مـ ـص ــدر س ـي ــاس ــي م ـط ـلــع «األخ ـ ـبـ ــار»
بــأن املبعوث الــدولــي ال يــزال يتحدث
لإلعالم ً
بناء على تصوره لـ «جنيف»،
الــذي يتسق مــع الــرغـبــات السعودية،
فيما هو يخجل من مجرد اإلشارة إلى
ما يجري بينه وبني األطراف اليمنية
في مسقط من تفاهمات ونقاشات.
فــي ه ــذا ال ــوق ــت ،تـبــاحــث ول ــد الشيخ
مع مساعد وزيــر الخارجية االيرانية
حسني أمير عبد اللهيان في تطورات

املـ ـل ــف ال ـي ـم ـنــي األخـ ـ ـي ـ ــرة .وأكـ ـ ــد عـبــد
ال ـل ـه ـيــان ض ـ ــرورة تــوف ـيــر األرض ـي ــات
ل ـل ـحــوار ب ــن امل ـج ـمــوعــات وامل ـكــونــات
ّ
اليمنية ،مشيرًا إلى أن حل أزمة اليمن
ٌ
ره ــن بالحل السياسي وال ـحــوار بني
جـمـيــع األطـ ــراف الـيـمـنـيــة ،واملـشــاركــة
البناءة من جانب األطراف االقليمية.
من جهته ،أشار ولد الشيخ إلى أحدث
الـجـهــود امل ـبــذولــة إلجـ ــراء املـحــادثــات
ال ـس ـي ــاس ـي ــة بـ ــن األطـ ـ ـ ـ ــراف ال ـي ـم ـن ـيــة
ف ــي ج ـن ـي ــف ،داعـ ـي ــا ج ـم ـيــع األطـ ـ ــراف
ال ـخ ــارج ـي ــة وال ــداخـ ـلـ ـي ــة املـ ــؤثـ ــرة فــي
الـيـمــن لــانـضـمــام ال ــى م ـب ــادرة االم ــم
امل ـت ـحــدة الج ـ ــراء م ـح ــادث ــات مـبــاشــرة
بــن االط ــراف اليمنية ،بحسب وكالة
«فارس» االيرانية.
ب ـ ـ ــدوره ـ ـ ــا ،أك ـ ـ ـ ــدت م ــوسـ ـك ــو دع ـم ـه ــا
للجهود التي يبذلها ولــد الشيخ من
أجل عقد جولة جديدة من املشاورات
حــول األزم ــة اليمنية .وش ــددت وزارة
ال ـخ ــارج ـي ــة ال ــروسـ ـي ــة ف ــي ب ـي ــان لـهــا
على القيام «بكل ما هو ممكن إلنهاء
الـ ـعـ ـن ــف ف ـ ــي الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة ال ـي ـم ـن ـيــة

والتوصل إلــى السالم في البالد عبر
إجراء حوار يشمل جميع قوى الشعب
اليمني».
أما في صنعاء ،فال يزال وفد «أنصار
الـلــه» ووفــد «املــؤتـمــر الشعبي العام»
اللذان عادا من مسقط أخيرًا ،يجريان
نـقــاشــات وم ـشــاورات مــع قيادتيهما.
وف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،ي ـقــول امل ـص ــدر إن

ال ــوف ــدي ــن «لـ ــم ي ـح ـمــا مـعـهـمــا شـيـئــا
مـفـيـدًا مــن مـسـقــط» ،الف ـتــا إل ــى أنهما
ك ــان ــا قـ ــد أرس ـ ـ ــا ب ـع ــض امل ـق ـت ــرح ــات
ل ـل ـم ـب ـعــوث ال ــدول ــي ب ـخ ـصــوص لـقــاء
ـأت ال ــرد بـعــد .وبحسب
جنيف ،ولــم ي ـ ِ
امل ـص ــدر ،ف ــإن املـ ـش ــاورات فــي صنعاء
تتركز حول الصيغة التي يفترض أن
ينعقد وفقها «جنيف  »2وتفاصيله.
وكـ ـ ـ ـ ــان ولـ ـ ـ ــد ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ قـ ـ ــد ح ـ ـ ّـم ـ ــل فــي
تـصــريـحــات صحافية «أن ـصــار الـلــه»
م ـس ــؤول ـي ــة ف ـش ــل «ج ـ ـن ـ ـيـ ــف .»1وأكـ ــد
ّ
امل ـصــدر املــطـلــع أن املشكلة قــد تتكرر
اليوم مع «جنيف  ،»2مضيفًا أنه «لم
ي ـجـ ِـر االت ـف ــاق عـلــى تـفــاصـيــل املــؤتـمــر
املزمع ال من حيث املكان وال الصيغة
وال األط ــراف وال املـبــادئ ،بل لم تعلن
األمــم املتحدة املوعد بصورة رسمية
حتى اآلن» .ويــرى املصدر في حديثه
ل ـ ـ «األخ ـ ـبـ ــار» أن ح ــدي ــث ول ــد الـشـيــخ
املـفــرط فــي تبسيط املـســألــة ،قــد يكرر
مشكلة «جنيف »1نفسها ،وال سيما
أن املوعد الــذي يتحدث عنه بارتياح
يقترب بسرعة من دون أن ينجز شيئًا
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قمة ما بعد االتفاق النووي ...لمواجهة إيران

نتنياهو ألوباما :مبادرات لتهدئة الضفة
تأتي الزيارة األولى لرئيس
الحكومة اإلسرائيلية بنيامين
نتنياهوإلى واشنطن ،بعد
االتفاق النوويّ ،
لتحددعددًا
من النقاط في العالقة بين
الطرفين ،خصوصًاأنهاتتبع
مرحلة من االنتقادات المتبادلة
بسبب قضاياعدة ،منها
االتفاق النووي وأيضًا الصراع
العربي ـ اإلسرائيلي
علي حيدر

تعنيهم وليست جــزءًا من أرضهم وليس
سكانها جنوبيني» .وكانت مديرية جنب
تتبع محافظة البيضاء قبل الــوحــدة ،أما
مــديــريـتــا دم ــت وقـعـطـبــة ،فـكــانـتــا تتبعان
ملحافظة إب قبل ضم املديريات الثالث إلى
محافظة الـضــالــع .أم ــا مــديــريـتــا املـقــاطــرة
والقبيطة فكانتا تتبعان ملحافظة تعز،
ّ
تضما إلى لحج .وبحسب املصدر،
قبل أن
ف ـ ــإن الـ ـتـ ـق ــدم ف ــي ت ـل ــك املـ ـن ــاط ــق ال يـعـنــي
أبـ ـدًا الـتـقــدم بــاتـجــاه الـجـنــوب مــن منظار
الجنوبيني االنـفـصــالــي .ويعتقد املصدر
أن «اإلصــاح» وهــادي يدركان أبعاد هذه
الجزئية ومــدى تأثيرها على وجودهما
داخل الجنوب بكونهما بنظر الجنوبيني
ّ
ج ــزءًا م ــن ن ـظــام صـنـعــاء ال ــذي ش ــن حــرب
 1994وس ـي ـط ــر ع ـل ــى الـ ـجـ ـن ــوب ب ــال ـق ــوة.
وكشف املصدر أن اجتماعًا عقده محافظ
ع ــدن امل ـع ــن م ــن ق ـبــل هـ ــادي ق ـبــل أس ـبــوع
مــع ق ـيــادات جنوبية ،طــرح خــالــه عليهم
مسألة تقدم الجيش و»اللجان» في دمت
ومــريــس وقعطبة وجــن التابعة للضالع
إداريًا على اعتبار أنها تستهدف الجنوب،
داعـيــا إيــاهــم إلــى املــواجـهــة ملنع السيطرة
عليها .وأكد املصدر أن القيادات الجنوبية
«ردت ع ـلــى امل ـح ــاف ــظ بـ ــأن هـ ــذه امل ـنــاطــق
وغيرها مما تم ضمه بعد الوحدة مناطق
ال تعنيهم وليست جزءًا من الجنوب».

م ـ ّـم ــا يـ ـم ـ ّـي ــز زي ـ ـ ـ ــارة رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة
اإلسرائيلية بنيامني نتنياهو للواليات
املتحدة ّ
عما سبقها من زيارات ،هو أنها
األول ــى بعد االتـفــاق الـنــووي بــن إيــران
وم ـج ـمــوعــة « ،»1+5وب ـع ــد مــرح ـلــة من
التجاذبات واالنـتـقــادات املتبادلة على
خلفية املــوقــف مــن هــذا االت ـفــاق .ويأتي
ال ـل ـق ــاء ب ــن ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي بـ ــاراك
أوب ــام ــا ون ـت ـن ـيــاهــو ت ـتــوي ـجــا لسلسلة
من اللقاءات واالتـصــاالت املعلنة وغير
املـعـلـنــة ،ال ـتــي تتعلق بـمــرحـلــة مــا بعد
االت ـف ــاق ،ومـحـطــة تأسيسية للتنسيق
األم ـيــركــي ـ ـ اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،ف ــي مــواجـهــة
مفاعيل االت ـفــاق ال ـنــووي واملستجدات
الـتــي تشهدها ســوريــا واملـنـطـقــة .وهــو
م ــا ي ـفـ ّـســر تــزخ ـيــم ال ـح ــدي ــث ع ــن الــدعــم
األميركي إلسرائيل ،خالل العقد املقبل،
وضـ ـ ـ ــرورة رف ـع ــه إلـ ــى م ـس ـت ــوي ــات غـيــر
مسبوقة ،بمعدل خمسة مليارات دوالر
ك ــل س ـن ــة ،ب ـح ـســب م ــا تـ ـ ّـم ت ـســري ـبــه في
األيام املاضية.
مـ ــع ذل ـ ـ ــك ،ي ـب ـق ــى امل ـ ـسـ ــار الـفـلـسـطـيـنــي
ح ــاض ـرًا ،بـشـكــل أو ب ــآخ ــر ،ول ـكــن ليس
ً
كـقـضـيــة ت ـس ـتــوجــب ح ــا ف ــوري ــا ،فيما
يبدو أن اإلدارة األميركية اقتنعت بأن
أمرًا كهذا لن يتحقق ،على األقل في ظل
إدارة أوب ــام ــا ،وإن ـم ــا كـقـضـيــة فــرضــت
نفسها بعد الهبة الشعبية الفلسطينية
ً
األخيرة التي استدرجت تدخال دوليًا،
ورفـ ـع ــت م ـس ـت ــوى ال ـق ـل ــق ف ــي ع ــواص ــم
ال ـق ــرار ال ــدول ــي م ــن ت ــدح ــرج ال ـت ـطــورات

ن ـحــو مــواج ـهــة تـعـيــد إن ـت ــاج انـتـفــاضــة
واسعة تشمل الضفة الغربية ومناطق
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــ .48ضـ ـم ــن ه ـ ـ ــذا اإلطـ ـ ـ ـ ـ ــار ،س ـي ـع ـمــد
نتنياهو ،تنفيذًا الستراتيجية مسبقة،
ّ
إلــى استبدال الحديث عــن ض ــرورة حل
الــدولـتــن وال ـخ ـطــوات العملية فــي هــذا
امل ـســار ،بالحديث عــن «م ـب ــادرات نوايا
حسنة» إسرائيلية ،اسـتـنــا ّدًا إلــى مبدأ
«إدارة الـصــراع» الــذي يتبناه نتنياهو
ّ
ّ
ويطبقه عمليًا ،كبديل من «حل الصراع»
ال ــذي يـفــرض عليه القيام بانسحابات
من الضفة الغربية.
وكان نتنياهو قد عقد جلسة للمجلس
ال ـ ــوزاري امل ـص ـغــر ،ملـنــاقـشــة س ـفــره إلــى
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،وط ـلــب م ــن الـ ــوزراء
عـ ـ ـ ــرض أف ـ ـ ـكـ ـ ــار ل ـ ـل ـ ـمـ ــوضـ ــوعـ ــات الـ ـت ــي
سيطرحها أم ــام أوبــامــا ،وق ــدم أمامهم
أس ـ ـ ــس االح ـ ـت ـ ـيـ ــاجـ ــات األم ـ ـن ـ ـيـ ــة ال ـت ــي
سـيـعــرضـهــا ع ـلــى ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي،
كـجــزء مــن امل ـفــاوضــات مــن أج ــل تطوير
ق ــدرات الجيش اإلسرائيلي ،فــي أعقاب
االت ـ ـ ـفـ ـ ــاق ال ـ ـ ـنـ ـ ــووي م ـ ــع إيـ ـ ـ ـ ـ ــران .ول ـف ــت
نتنياهو االنتباه أيضًا إلــى أنــه يرغب
في الــذهــاب إلــى واشنطن وبيده حزمة
م ــن الـ ـخـ ـط ــوات الـ ـت ــي ت ـب ـنــي ال ـث ـق ــة مــع
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــن ،وتـ ـتـ ـض ـ ّـم ــن خـ ـط ــوات
ميدانية لتحسني واستقرار الوضع في
الضفة.
على هــذه الخلفية ،أكــد مستشار األمن
الـ ـق ــوم ــي ل ـن ـت ـن ـيــاهــو ،ي ــوس ــي ك ــوه ــن،
خالل لقاء مع سفراء االتحاد األوروبي
لــدى إســرائـيــل ،يــوم االثـنــن املــاضــي ،أن
رئ ـيــس ال ـ ـ ــوزراء اإلســرائ ـي ـلــي ي ـنــوي أن
يـطــرح أم ــام أوبــامــا رزم ــة «م ـب ــادرة نية
حسنة» تجاه الفلسطينيني في الضفة
الغربية وقطاع غزة ،كما نقلت صحيفة
ً
«ه ــآرت ــس» .وأض ــاف ــت الـصـحـيـفــة نـقــا
ع ــن م ـســؤولــن حـكــومـيــن إســرائـيـلـيــن
رفيعي املستوى ،أن كوهني تحدث مع
م ـس ـت ـش ــارة األم ـ ــن ال ـق ــوم ــي األم ـي ــرك ــي،
س ـ ــوزان راي ـ ــس ،ب ـشــأن ه ــذه املـ ـب ــادرات،
لكنه لم يعرض تفاصيلها .وأوضح أنه
ّ
لــم يتخذ ق ــرارًا نهائيًا بشأنها ،بسبب
م ـعــارضــة بـعــض الـ ـ ــوزراء األع ـض ــاء في
املجلس ال ــوزاري املصغر ،مــن ضمنهم
وزير التربية والتعليم نفتالي بينيت.
وبخصوص الجهة التي تقف وراء هذه
ال ـخ ـطــوة ،ذكـ ــرت «ه ــآرت ــس» أن ّ
منسق
أعمال الحكومة يــوآف مردخاي ،وقائد
الجبهة الوسطى للجيش اإلسرائيلي

رون ـ ـ ـ ــي ن ـ ــوم ـ ــا ،يـ ـعـ ـم ــان عـ ـل ــى بـ ـل ــورة
هـ ــذه امل ـ ـبـ ــادرات ال ـت ــي تـتـضـمــن خفض
مـسـتــوى االح ـت ـكــاك ب ــن اإلســرائـيـلـيــن
والفلسطينيني فــي الـضـفــة ،عـبــر إزال ــة
ح ـ ــواج ـ ــز عـ ـسـ ـك ــري ــة وتـ ـسـ ـهـ ـي ــل ح ــرك ــة
الـفـلـسـطـيـنـيــن ،وخـ ـط ــوات «لـتـحـســن»
ال ــوض ــع االق ـت ـص ــادي وامل ـص ــادق ــة على
مـ ـش ــاري ــع ف ــي مـ ـج ــال ال ـب ـن ــى الـتـحـتـيــة
وامل ـ ـص ـ ــادق ـ ــة عـ ـل ــى خ ــريـ ـط ــة ه ـي ـك ـل ـيــة
فلسطينية فــي مناطق «ج» الخاضعة
ل ـس ـي ـطــرة أم ـن ـيــة وإداريـ ـ ـ ــة إســرائ ـي ـل ـيــة،
وخـطــوات أخــرى تجاه قطاع غــزة .ومن
الـطـبـيـعــي أن ال تـشـمــل ه ــذه امل ـب ــادرات
إعــانــا بــوقــف االسـتـيـطــان .وكـمــا ذكــرت
«ه ــآرت ــس» ،م ــن امل ـتــوقــع أن ال يـتـحــدث
ّ
نتنياهو عن حــل الدولتني ،معتبرًا أنه
ال ي ــوج ــد ش ــري ــك ل ـل ـســام ف ــي ال ـجــانــب
الفلسطيني.

األميركية
اإلدارة
ّ
اقتنعت بأن حل
الدولتين لن يتحقق
خالل والية أوباما

وكـ ـ ــان م ـس ـت ـش ــار ال ــرئـ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي
لشؤون الشرق األوســط ،روب مالي ،قد
أوض ــح ،خــال حــديــث مــع الصحافيني،
أن أوبــامــا يــريــد أن يسمع عــن خطوات
لتهدئة التوتر في القدس والضفة ،وأنه
ب ــات مـقـتـنـعــا ب ـعــدم إم ـكــان ـيــة الـتــوصــل
إلى اتفاق إسرائيلي ـ فلسطيني ،خالل
ال ـف ـت ــرة املـتـبـقـيــة م ــن واليـ ـت ــه .م ــع ذل ــك،
أضــاف مالي أن أوبــامــا يريد أن يسمع
من نتنياهو عن خطوات من أجــل منع
ّ
حــل الدولة الــواحــدة .وبحسب صحيفة
«ه ــآرت ــس» ،ف ــإن الـتـقــاريــر ال ـتــي قدمها
مـســؤولــون كـبــار فــي اإلدارة األميركية
لــوســائــل اإلعـ ــام ،ت ــدل عـلــى تغيير في
قالب نظرة الواليات املتحدة إلى النزاع
اإلسرائيلي ـ الفلسطيني .ذلك أنه للمرة
األولى بدأوا في البيت األبيض ووزارة
الـخــارجـيــة فــي واشـنـطــن ال ـقــول ،بشكل
علني ،إن الواقع في الضفة يتحول إلى
أن ي ـكــون دولـ ــة واح ـ ــدة لـشـعـبــن .وأم ــا
فــي مــا يتعلق بموقف نتنياهو ،الــذي
يؤكد فيه رفضه خيار الــدولــة الواحدة
أو الثنائية القومية ،فقد رأى املتحدث
باسم وزارة الخارجية األميركية ،جون
كـيــربــي ،أن «ال ـس ــؤال الـحـقـيـقــي :مــا هي
الخطوات العملية وأي سياسة هو على
استعداد العتمادها من أجــل منع هذه
النتيجة».
إل ــى ذل ــك ،نـشــرت «ه ــآرت ــس» مقتطفات
مــن مقالني لــوزيــر الخارجية الفرنسي
لــوران فابيوس ،ونظيره األملاني فرانك
فــولـتـيــر شـتــايـنـمــايــر ،ملـنــاسـبــة انـعـقــاد
م ــؤتـ ـم ــر «إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ل ـ ـل ـ ـسـ ــام» .وم ـ ّـم ــا
ذكــره فابيوس أن «مــن أقنعوا أنفسهم
وح ــاول ــوا إق ـن ــاع اآلخ ــري ــن ب ــأن ــه يمكن
إدارة وض ــع دبـلــومــاســي راه ــن ،فشلوا
ف ــي ف ـه ــم ال ـ ـصـ ــورة واالت ـ ـجـ ــاه الـسـلـبــي
الـ ــذي تــرس ـمــه ت ـجــاه إس ــرائ ـي ــل» .ورأى
أن االشـ ـتـ ـع ــال األخ ـ ـيـ ــر ي ـج ـس ــد بـشـكــل
مــأســاوي هــذا الـتــوجــه .وعـ ّـبــر فابيوس
عن قلقه من تبلور واقع الدولة الواحدة
التي تهدد طابع إسرائيل ،وعن اقتناعه
بــأن الطريق الوحيد للسالم الدائم هو
ّ
حل الدولتني .كذلك أكد أن حل الدولتني
ال ي ـ ــزال ال ـع ــام ــل ال ـح ــاس ــم ف ــي تـحـقـيــق
التهدئة في املنطقة كلها .من جهته ،ذكر
شتاينماير أن قيام الدولة الفلسطينية
ه ــو ال ـس ـي ـنــاريــو الــوح ـيــد الـ ــذي يمكنه
ضـ ـم ــان أم ـ ــن إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ،وي ـم ـك ــن لـحــل
دبلوماسي فقط أن يوقف سفك الدماء.

المغرب

جوهريًا بشأن التوافق على تفاصيل
اإلعداد له.
وك ــان ــت ع ـ ــودة ال ــوف ــدي ــن م ــن مسقط
ن ـهــايــة االسـ ـب ــوع امل ــاض ــي ق ــد أث ــارت
تـحـلـيــات بــأنـهــا مــؤشــر إل ــى الفشل
فــي الـتــوصــل إل ــى صـيـغــة ت ــؤدي إلــى
انـعـقــاد «جـنـيــف  »2فــي م ــوع ــده ،وال
سيما أن عــودة الوفدين جــاءت عقب
رسـ ــالـ ــة شـ ــديـ ــدة ال ـل ـه ـج ــة وج ـه ـت ـهــا
حـ ــركـ ــة «أن ـ ـ ـصـ ـ ــار الـ ـ ـل ـ ــه» ل ـل ـم ـب ـعــوث
ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي ق ـ ـبـ ــل أس ـ ـب ـ ــوع ـ ــن ،هـ ـ ــددت
فـيـهــا بــإيـقــاف ال ـت ـعــاون م ـعــه ،وفيما
ل ــم ي ـص ــدر أي ت ــوض ـي ــح رس ـم ــي مــن
ج ــان ــب وف ــد «أنـ ـص ــار الـ ـل ــه» ،أو وفــد
«املؤتمر الشعبي الـعــام» بشأن هذه
الـتـســاؤالت ،أكــد املـصــدر أن االتصال
م ــع ول ــد الـشـيــخ ال ي ــزال ج ــاري ــا ،وأن
ال ــوف ــدي ــن قـ ــد يـ ـ ـع ـ ــودان إل ـ ــى مـسـقــط
نهاية االسـبــوع الـجــاري ،من دون أن
يحدد املـصــدر مــا إذا كــان ثمة سقف
لـلـمـشــاركــة فــي «جـنـيــف  »2قــد جــرى
التوصل اليه خالل فترة التشاور في
صنعاء.

ّ
محمد السادس يتهم قادة البوليساريو بـ«الثراء الفاحش»
ّ
وجه ملك املغرب محمد السادس ،أول من أمس،
ان ـت ـق ــادات الذعـ ــة ل ـل ـجــزائــر ع ـلــى خـلـفـيــة قضية
الـ ـصـ ـح ــراء ال ـغ ــرب ـي ــة ،م ــؤكـ ـدًا ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه
استثمار عائدات هذه املنطقة ملصلحة سكانها،
بـخــاف االتـهــامــات الـتــي تــوجــه للمغرب فــي هذا
الخصوص.
وخالل إحياء الذكرى األربعني للمسيرة الخضراء
( )1975ح ــن لـ ّـبــى  350أل ــف مـغــربــي ن ــداء املـلــك
ال ـس ــاب ــق ح ـســن ال ـث ــان ــي إلـ ــى ال ـص ـح ــراء الـغــربـيــة
«السـتـعــادة األقــالـيــم الـصـحــراويــة» مــن املستعمر
اإلس ـبــانــي ،اتـهــم مـلــك امل ـغــرب مــن مــديـنــة الـعـيــون،
ف ــي ال ـص ـحــراء ال ـغــرب ـيــة ،ال ـجــزائــر ب ــ«ت ــرك سـكــان
م ـخ ـي ـمــات تـ ـن ــدوف ل ــاج ـئ ــن الـ ـصـ ـح ــراوي ــن فــي
وضعية مأساوية والإنسانية» .وتساءل« :ملاذا لم
تقم الجزائر بــأي شــيء من أجــل تحسني أوضــاع
سكان تـنــدوف الــذيــن ال يتجاوز عــددهــم  40ألفًا

على أقـصــى تقدير ،أي (ع ــدد) حــي متوسط في
الجزائر العاصمة؟».
ورأى أن ذلك يعني أن الجزائر «لم تستطع أو ال تريد
أن توفر لهم طــوال أربعني سنة حوالى ستة آالف
سكن يصون كرامتهم بمعدل  150وحدة سكنية
ً
سنويًا» ،متسائال« :ملاذا تقبل الجزائر التي صرفت
املليارات في حربها العسكرية والدبلوماسية ضد
امل ـغ ــرب ب ـتــرك س ـكــان ت ـن ــدوف ف ــي ه ــذه الــوضـعـيــة
املأساوية والالإنسانية؟» .وفــي السياق ذاتــه ،أكد
محمد السادس «مواصلة استثمار عائدات الثروات
الطبيعية لفائدة سكان املنطقة ،في إطار التشاور
والتنسيق معهم» ،الفتًا إلــى «حرصه على تمكني
أبناء الصحراء من الوسائل الالزمة لتدبير شؤونهم
وإبراز قدراتهم في النهوض بتنمية املنطقة».
وت ـســاءل املـلــك عــن مصير امل ـســاعــدات اإلنسانية
للصحراء الغربية .وقال« :أين ذهبت مئات املاليني

مــن ال ـيــوروهــات الـتــي تـقــدم كـمـســاعــدات إنسانية
وتتجاوز  60مليون يــورو سنويًا ،دون احتساب
املــايــن املخصصة للتسلح ولــدعــم اآلل ــة الدعائية
والقمعية لالنفصاليني؟» .وأض ــاف «كـيــف يمكن
تفسير الغنى الـفــاحــش لــزعـمــاء االنـفـصــال الذين
ي ـم ـل ـكــون ال ـع ـق ــارات وح ـس ــاب ــات وأرص ـ ـ ــدة بنكية
بأوروبا وأميركا الالتينية؟».
من جهة أخــرى ،أعلن خــال املناسبة نفسها عن
م ـج ـمــوعــة م ــن امل ـش ــاري ــع م ـثــل «امل ـ ـشـ ــروع الـكـبـيــر
لتحلية مـيــاه الـبـحــر فــي الــداخ ـلــة» (أق ـصــى جنوب
الـصـحــراء) وإقــامــة وح ــدات ومناطق صناعية في
العيون واملرسى وبــوجــدور» ،إضافة إلى مشاريع
فــي مجال البنى التحتية ،كذلك دعــا الحكومة الى
التفكير في إقامة محور للنقل الجوي انطالقًا من
الصحراء الغربية.
(أ ف ب)
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السلطة لرجال األعمال :الدفع أو الحبس
السيسي يتفقد اإلسكندرية ...وانتخابات في نقابة المحامين

حرب تكسير عظام
ورسائل شديدة اللهجة ،بدأت
السلطة في مصر توجيهها
إلى رجال األعمال ،إلجبارهم
على مساندة النظام في
ضائقته المالية ،التي تزداد
يوما بعد يوم ،ومن آخر
أسبابها غرق محافظات في
الوجه البحري والدلتا ،ما اضطر
عبد الفتاح السيسي إلى
تفقد اإلسكندرية
القاهرة ــ رنا ممدوح
جاءت صور القبض على صالح دياب
ونجله ،وهــو أحــد أبــرز رجــال األعمال
ف ــي م ـصــر ،مـغـلــول ال ـي ــد ،عـلــى خلفية
ات ـهــامــه بــالـتــربــح وإه ـ ــدار امل ــال ال ـعــام،
لـتـحـمــل ف ــي طـيــاتـهــا ت ـهــديــدا ووع ـيــدا
ل ــرج ــال األعـ ـم ــال ب ــاالم ـت ـث ــال ل ــأوام ــر
الـشـفـهـيــة ب ــإب ــرام ت ـســويــات مــالـيــة مع
ال ـح ـك ــوم ــة ،ع ـل ــى صـ ـ ــورة ت ـب ــرع ــات أو
مـ ــا شـ ــابـ ــه ،وذلـ ـ ـ ــك كـ ــي ت ـض ـم ــن وق ــف
مالحقتهم أمـنـيــا بــاسـتــدعــاء بــاغــات
وات ـ ـهـ ــامـ ــات ق ــدي ـم ــة بـ ــاالع ـ ـتـ ــداء عـلــى
أراضي الدولة.
جراء ذلك ،بدأ النائب العام ،املستشار
نـبـيــل ص ـ ــادق ،الـتـحـقـيــق ف ــي بــاغــات
قدمت إلــى النيابة العامة عقب «ثــورة
 25يناير  ،»2011بل اتخذ أول قرارته
بـ ـش ــأنـ ـه ــا ف ـ ــي ال ـ ـ ـسـ ـ ــادس م ـ ــن ال ـش ـه ــر
ال ـجــاري ،عبر التحفظ على أم ــوال 18
م ــن رج ـ ــال األعـ ـم ــال م ــن بـيـنـهــم دي ــاب
ونـجـلــه ،إل ــى جــانــب مـحـمــود الـجـمــال،
ح ـمــي ن ـجــل ال ــرئ ـي ــس األسـ ـب ــق محمد
حسني مـبــارك واملحافظ السابق ،مع
عدد من املسؤولني.
الـ ـق ــرار جـ ــاء م ـت ــأخ ــرا خ ـمــس س ـنــوات

ويـفـتـقــد زه ــو الـ ـق ــرارات املـمــاثـلــة التي
أصدرها املستشار عبد املجيد محمود
(النائب العام آنذاك) ضد غالبية رجال
نظام مبارك الـبــارزيــن ،كأحمد نظيف
وزه ـي ــر ج ــران ــة ورش ـي ــد مـحـمــد رشـيــد
وأحـ ـم ــد عـ ــز ،ب ــل ح ـت ــى مـ ـب ــارك نـفـســه
ونجليه وزوجته ،في ظل رهاب سقوط
م ـب ــارك وتـخـلـيــه ع ــن الـسـلـطــة .وبــرغــم
ذلك ،كان مصير غالبية تلك البالغات
التي تحفظت النيابة العامة بموجبها
آنذاك على أموال املبلغ عنهم قبل قراءة
أوراقـ ـه ــا ،أن تـبـقــى فــي أدراج الـنـيــابــة
العامة دون تحقيق ،كما انتهت ببراءة
كثيرين من التهم املبلغ عنها.
ل ـ ـكـ ــن ،كـ ـم ــا كـ ــانـ ــت تـ ـل ــك الـ ـب ــاغ ــات
ال ـتــي قــدمـهــا مــواط ـنــون مـتـضــررون
مـ ـ ــن الـ ـ ـفـ ـ ـس ـ ــاد حـ ـ ــا س ـ ـحـ ــريـ ــا ع ـقــب
تنحي مـبــارك عــام  2011فــي تهدئة
ال ـج ـم ــاه ـي ــر ال ـغ ــاض ـب ــة وط ـمــأن ـت ـهــا
ووعدها بمستوى اجتماعي أفضل
ب ـعــد امل ـب ــال ـغ ــات وال ـت ـه ــوي ــل ف ــي مد
الـ ـصـ ـح ــف بـ ـبـ ـي ــان ــات م ـغ ـل ــوط ــة عــن
حجم ثروات مبارك ونجليه ورجاله
ون ـص ـي ــب كـ ــل مـ ــواطـ ــن م ـن ـه ــا ،بـعــد
استرجاع النظام الجديد لها ،ظلت
ب ــاق ــي الـ ـب ــاغ ــات الـ ـت ــي ح ـف ـظــت فــي
اإلدراج ذات جدوى.
ه ــذه ال ـج ــدوى تـكـشـفــت بـعــدمــا أص ــدر
الــرئ ـيــس عـبــد ال ـف ـتــاح الـسـيـســي ق ــرارا
ب ـقــانــون بـتـعــديــل ق ــان ــون الـكـســب غير
املشروع في  23آب املاضي ،بما يكفل
التصالح في جرائم التعدي على املال
ال ـع ــام م ـقــابــل ت ـســويــة مــال ـيــة تـبــرمـهــا
الـحـكــومــة ،وه ــو ال ـقــانــون ال ــذي سبقه
ت ـع ــدي ــل ت ـش ــري ـع ــي آخ ـ ــر م ــن الــرئ ـيــس
لقانون اإلج ــراءات الجنائية ،يتضمن
إضــافــة م ــادة جــديــدة تجيز التصالح
في الجرائم املالية إذا كان محلها عقدا
مع إحــدى الجهات أو الهيئات املالكة
للمال الـعــام ،س ــواء أك ــان املستثمر قد
تـعــاقــد مــع الـجـهــة الـحـكــومـيــة بصفته
أم بشخصه ،وذل ــك فــي أي مرحلة من
مراحل التقاضي.

في ظل ذلــك ،قرر النائب العام الحالي
الـبـحــث ف ــي الــدفــاتــر الـقــديـمــة ليخرج
منها باقي بالغات عام  .2011وبغض
الـنـظــر عــن ف ـحــوى تـلــك ال ـبــاغــات فــإن
النائب العام أصــدر قــراراتــه بالتحفظ

استحضرت بالغات قديمة
من درج النائب العام
لالستفادة منها اآلن

ع ـل ــى األمـ ـ ـ ــوال واملـ ـن ــع م ــن ال ـس ـف ــر ،أو
بـ ـضـ ـب ــط وبـ ــإح ـ ـضـ ــار املـ ـتـ ـهـ ـم ــن ك ـمــا
حـ ــدث أمـ ــس م ــع صـ ــاح دي ـ ـ ــاب ،ال ــذي
ده ـم ــت ق ـ ــوات األم ـ ــن ال ـف ـيــا ال ـخــاصــة
ب ــه وق ـب ـضــت ع ـل ـيــه ،ب ــل س ــرب ــت صــور
ال ـق ـبــض عـلـيــه ووضـ ــع «ال ـكــاب ـشــات»
في يــده برغم أنــه ليس املتهم الوحيد
ف ــي ال ـق ـض ـيــة .وت ــزام ــن ه ــذا م ــع إع ــان
نيابة األموال العامة تفاصيل القضية
الـتــي قـبــض عـلــى رج ــل األع ـمــال فيها،

كانت البالغات
ضد رجال
األعمال
بعد سقوط
مبارك حال
سحريا لتهدئة
الجماهير (آي
بي ايه)

وتتعلق بشبهات فساد في تخصيص
أراض ع ــام  1996إل ــى رج ــل األع ـم ــال
ٍ
واس ـت ـغــال ـهــا ف ــي غ ـيــر ال ـغ ــرض ال ــذي
خصصت له من أجله.
ووف ــق رئ ـيــس نـيــابــة األم ـ ــوال الـعــامــة،
املـ ـسـ ـتـ ـش ــار أح ـ ـمـ ــد ال ـ ـب ـ ـح ـ ــراوي ،ف ــإن
التحقيقات «كشفت عن تأسيس صالح
دياب ومحمود الجمال و 15آخرين من
شركائه منتجعا ومدينة سكنية في
ط ــري ــق إس ـك ـن ــدري ــة الـ ـصـ ـح ــراوي على
مساحة  1500فــدان ،حصل ديــاب على
 976فدانا منها عن طريق مــزاد علني
ع ــام  ،2007وح ـص ــل ع ـلــى  524فــدانــا
أخرى من أجل مشروع آخر عام ،1996
وكــانــت الـجـهــات امل ـســؤولــة قــد حــددت
م ــدة زم ـن ـيــة لـتـنـفـيــذ املـ ـش ــروع امل ـق ــرر،
فيما ب ــرزت مخالفته لـلـمــدة امل ـحــددة،
وضم األرض إلى مشروع آخر مخالف
للقانون ،وتربح بطريقة غير مشروعة،
وإهدار ألموال الدولة».
ب ـنــاء ع ـلــى ذلـ ــك ،ف ــإن املـشـكـلــة ل ــم تكن
ف ـ ــي الـ ـح ـ ـصـ ــول عـ ـل ــى األرض ب ـس ـعــر
بخس ،بل في عــدم اإللـتــزام ببنود في
العقد املبرم بني وزارة اإلسكان ورجل
األعـمــال وشركائه ،وهــو األمــر الــذي ال
يتجاوز فــي حــد ذاتــه املخالفة املالية،
ال ـت ــي ال ت ــوج ــب مــداه ـمــة قـ ــوات األم ــن
وال ـق ـبــض عـلــى ال ــرج ــل ون ـشــر ص ــوره،
وفـقــا للمحامي عـصــام اإلسالمبولي،
ال ــذي ق ــال إن األم ــر ال ي ــزال ف ــي «ط ــور
االتهام ،والشائع في مثل تلك القضايا
أن يـكـتـفــى ب ــال ـق ــرارات االح ـت ــرازي ــة أو
الــوقــائ ـيــة ال ـخــاصــة بــاملـنــع م ــن السفر
والتحفظ على األموال».
أمـ ــا الـ ـه ــدف م ــن اسـ ـت ــدع ــاء ال ـب ــاغ ــات
الـ ـق ــديـ ـم ــة ،ف ـ ـحـ ــدده امل ـس ـت ـش ــار أح ـمــد
ال ـب ـح ــراوي بـمـطــالـبـتــه ال ـن ــائ ــب ال ـعــام
تأليف لجنة من وزارة العدل لتحديد
ق ـي ـم ــة األرض وق ـي ـم ــة الـ ـت ــرب ــح ال ـتــي
استفاد منها املتهمون مــن عــام 1996
حـتــى  ، 2007ثــم تـبــدأ جــولــة املتهمني
أمــام محكمة الجنايات التي عــادة ما
تــؤيــد ق ــرارات الـنــائــب الـعــام بالتحفظ

أول دليل لفرضية القنبلة في الطائرة الروسية
ت ـ ـ ــزداد ي ــوم ــا ب ـع ــد يـ ــوم ن ـس ـبــة ال ـتــأكــد
م ــن أن ط ــائ ــرة ال ــرك ــاب الــروس ـيــة الـتــي
سقطت فوق سيناء ،األسبوع املاضي،
ق ــد ج ــرى إسـقــاطـهــا ب ـص ــورة متعمدة
وليس بسبب خلل فني .وأوردت وكالة
«رويترز» أمس تصريحًا عن عضو في
لـجـنــة الـتـحـقـيــق ق ــال فـيــه إن املحققني
«مـ ـت ــأك ــدون بـنـسـبــة  90ف ــي املـ ـئ ــة» من
أن ص ــوت ال ـض ــوض ــاء الـ ــذي س ـمــع في
تسجيالت مسجل صوت غرفة القيادة
ف ــي ال ـثــان ـيــة األخـ ـي ــرة م ــن الــرح ـلــة كــان
انفجار قنبلة ،كان تنظيم «داعــش» قد
أع ـلــن ف ــي تـسـجـيــل صــوتــي صـ ــادر عن
«والية سيناء» مسؤوليته عنه من دون
أن يكشف الطريقة .وقال عضو مصري
في لجنة التحقيق ،طلب إخفاء اسمه ،إن
«املؤشرات والتحليل حتى اآلن للصوت
املـسـجــل فــي ال ـص ـنــدوق األسـ ــود تشير
إلــى أنــه انـفـجــار نــاتــج مــن وج ــود مــواد
مـتـفـجــرة» ،وه ــو مــا يـفـ ّـســر ق ــول رئيس
لجنة التحقيق ،املـصــري أيـمــن املـقــدم،
أول مــن أم ــس ،إن «ال ـطــائــرة انـشـطــرت
في الجو على ما يبدو ،بينما كانت ال
تزال بقيادة الطيار اآللي» ،وإن «صوت
ضوضاء سمع في تسجيالت الطائرة
فــي الثانية األخـيــرة مــن رحلتها ،لكنه
أضاف أن «الوقت ال يزال مبكرًا مع ذلك
للوصول إلى استنتاجات حول السبب
في سقوط الطائرة» .وفــي وقــت الحق،
نفت وزارة الطيران املدني املصري ما
نقلته الوكالة على لسان عضو اللجنة.

وإذا تأكد أن «والية سيناء» وراء إسقاط
الـطــائــرة ،فسيكون لــذلــك أثــر مــدمــر في
صـنــاعــة الـسـيــاحــة امل ـصــريــة ،بــاعـتـبــار
أن ـهــا أح ــد أك ـبــر الـهـجـمــات مـنــذ أيـلــول
 ،2001ومؤشر على استراتيجية جديدة
يـسـتـخــدمـهــا ع ـنــاصــر ال ــوالي ــة .وسـئــل
ع ـضــو ل ـج ـنــة الـتـحـقـيــق ع ــن األس ـب ــاب
وراء وجود هامش من الشك بنسبة 10
في املئة في أن الطائرة سقطت نتيجة
انفجار ،فقال «ال يمكن أن أنــاقــش ذلك
اآلن» .لكن املقدم تحدث عن احتماالت
أخ ــرى مـمـكـنــة ،مـثــل انـفـجــار مستودع
الـ ــوقـ ــود أو ت ـف ـكــك ج ـس ــم الـ ـط ــائ ــرة أو
ارتفاع شديد في درجة حرارة بطاريات
الليثيوم ،مضيفًا« :الحطام تناثر على
مساحة قطرها  13كيلومترًا ،وهــو ما
ّ
ّ
يتسق مــع احتمالية وج ــود تفكك في
جسم الطائرة».
وبــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى الـ ـص ــوت الـ ـ ــذي سمع
فــي نهاية التسجيل ،فإنه بعد مرحلة
ك ـت ــاب ــة الـ ـن ــص املـ ـسـ ـج ــل ،يـ ـل ــزم إج ـ ــراء
تحليل طيفي لـلـصــوت فــي مختبرات
متخصصة مــن أجــل تحديد طبيعته.
وتضم اللجنة  47محققًا هم  29مصريًا،
وسبعة مــن الـ ــروس ،وسـتــة فرنسيني،
وثالثة ايرلنديني وأملانيان ،إضافة إلى
 11مراقبًا.
في الوقت نفسه ،قالت «لجنة الطيران
ال ــروس ـي ــة» إن ال ـص ـنــدوق األس ـ ــود «لــم
يسجل أي معلومات عن حدوث خلل في
أجهزة وأنظمة الطائرة» ،وقــد «توقف

عن التسجيل أثناء عملية الصعود في
الـجــو إلــى ارتـفــاع  9.4آالف مـتــر ،وقبل
تلك اللحظة كان الطيران يسير بصورة
طـبـيـعـيــة ،ولـ ــم تـسـجــل م ـع ـلــومــات عن
حدوث أعطال».
أمـ ـ ــا ال ـ ـت ـ ـطـ ــور ال ـ ــاف ـ ــت ،فـ ـه ــو ح ــدي ــث

نفت لندن أن تكون طائرة
تابعة لشركة بريطانية قد
ّ
تعرضت لصاروخ في آب
صحيفة «نيويرك تايمز» عن أن مكتب
التحقيقات االت ـح ــادي «إف .ب ــي .آي».
وافــق على مساعدة الحكومة الروسية
فــي تحقيقاتها ،نــاقـلــة عــن مـســؤولــن

رف ـي ـعــي امل ـس ـتــوى قــول ـهــم إن «الـ ــروس
يــريــدون مـســاعــدة فــي إج ــراء تحليالت
الطب الشرعي لتحديد أسباب سقوط
الـطــائــرة» .لكن مسؤولني آخرين قالوا
إن الـطـلــب الــروســي «روت ـي ـنــي» ،مــع أن
أطرافًا أخرى قالت إن ذلك «عالمة على
التحديات التي تواجه املحققني».
املـ ـص ــادر تــوق ـعــت أن ت ــواص ــل روس ـيــا
مـ ـ ـ ــا «ي ـ ـم ـ ـك ـ ـنـ ــه أن يـ ـ ـخ ـ ــدم امل ـ ـصـ ــالـ ــح
ال ـج ـي ــوس ـي ــاس ـي ــة؛ ف ـق ــد ك ـ ــان الــرئ ـيــس
ال ـ ــروس ـ ــي ف ــاديـ ـمـ ـي ــر ب ــوت ــن يـ ـح ــاول
اس ـت ـغ ــال قـضـيــة اإلره ـ ـ ــاب وال ـت ـهــديــد
ال ـع ــامل ــي ال ـ ــذي ت ـم ـث ـلــه ،إلنـ ـه ــاء ال ـعــزلــة
والـعـقــوبــات الـتــي فرضها الـغــرب على
ب ــاده فــي أع ـقــاب األزمـ ــة األوك ــران ـي ــة»،
لــذلــك مــن املحتمل أن «روس ـيــا تحتاج
إلى خبرة مكتب التحقيقات الفيدرالي

فوضى في مطار شرم الشيخ بعد رفض مغادرة السياح ومعهم حقائبهم (أ ف ب)

للمساعدة في حل لغز تحطم الطائرة،
وربـمــا يــرى الكرملن فــي هــذا التعاون
فرصة أخرى للمشاركة كشريك».
ف ــي هـ ــذا ال ــوق ــت ،ت ـت ـحــدث األنـ ـب ــاء عن
فــوضــى فــي مـطــار ش ــرم الشيخ بعدما
رف ـض ــت ش ــرك ــات روس ـي ــة وبــريـطــانـيــة
مـ ـغ ــادرة ال ـس ـي ــاح امل ـس ــاف ــري ــن ومـعـهــم
حقائبهم ،وسط تقليص عدد الرحالت
وإلـ ـغ ــاء أخـ ـ ــرى .ووسـ ــط ذلـ ــك ،تــواصــل
روسـيــا وبريطانيا إج ــاء ّ
سياحهما،
وهم باآلالف ،من شرم الشيخ ومناطق
سياحية أخــرى في مصر .وقــد أرسلت
موسكو أول من أمس  44طائرة فارغة
إلى شرم الشيخ والغردقة لنقل السياح
الروس الذين ّ
يقدر عددهم بنحو  78ألفًا
(أجـلــي منهم  11ألـفــا) .وأعـلــن الكرملن
ف ــي وقـ ـ ّـت م ـتــأخــر م ــن م ـس ــاء أمـ ــس أن
بوتني وقع حظرًا مؤقتًا لجميع رحالت
الطيران إلى مصر.
ف ــي ه ــذا اإلط ـ ــار ،ق ــال وزي ــر الـخــارجـيــة
الـبــريـطــانــي ،فيليب هــامــونــد ،إن ــه «إذا
اتـضــح أن (سـقــوط الـطــائــرة الــروسـيــة)
ناجم عن عبوة ناسفة ،فعلينا أن نعيد
النظر في مستوى األمن الذي نريده في
امل ـطــارات الــواقـعــة ضمن املـنــاطــق التي
ينشط فيها تنظيم الدولة اإلسالمية».
ً
وأمس مثال ،أقلعت ثماني رحالت فقط
إلى بريطانيا ،في حني أن ترحيل 16500
بــريـطــانــي ال ي ــزال ــون ف ــي ش ــرم الشيخ
(بعدما أجلي ثالثة آالف) يتطلب قرابة
ّ
 100طائرة تحمل كل منها ما بني 150
إلى  200سائح في املتوسط.

االثنين  9تشرين الثاني  2015العدد 2736

العالم

15

فلسطين

هدوء المواجهات ال يمنع العمليات الفردية...
وتحييد إسرائيلي لغزة عن التصعيد
على األموال ،والحقا يقعون في دوامة
نظر القضايا وتأجيلها والحكم فيها
ثــم الطعن بالحكم ثــم إع ــادة املحاكمة
وهكذا ...إلى أن يأتي الحل السهل وهو
اللجوء إلى التسوية املالية.
وع ـ ـلـ ــى ض ـ ـ ــوء الـ ـتـ ـع ــدي ــل ال ـ ـ ـ ــذي أق ـ ــره
الـ ـسـ ـيـ ـس ــي عـ ـل ــى ق ـ ــان ـ ــون اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
الجنائية في شهر آذار املاضي يمكن
العمل على السيناريو األخير بشرط
أن ي ـ ــرد امل ـت ـه ــم امل ـ ـ ــال م ـح ــل ال ـت ـعــاقــد
والجريمة ،أو ما يعادل قيمته السوقية
وق ــت إجـ ــراء الـتـســويــة ،وذل ــك بمعرفة
ل ـج ـن ــة مـ ــن الـ ـخـ ـب ــراء ي ــؤل ـف ـه ــا رئ ـيــس
مجلس الوزراء ،األمر الذي يعني إلزام
دياب ومن معه ،وأيضا من لم يصبهم
ال ـ ـ ـ ــدور ،بـ ــإبـ ــرام ت ـس ــوي ــة م ـق ـب ــول ــة مــع
الحكومة بما يوفر لها سيولة نقدية
تعينها على أزماتها ...مؤقتًا.
وبينما سطعت قضية دياب (األخبار)،
ك ـ ــان ال ـس ـي ـس ــي ي ـت ـف ـقــد اإلس ـك ـن ــدري ــة
ف ــي جــولــة مـفــاجـئــة ،مـعـطـيــا توجيهًا
بتخصيص مـبـلــغ مـلـيــار جـنـيــه (127
م ـل ـيــون دوالر) ،م ــن ص ـن ــدوق «تـحـيــا
م ـ ـصـ ــر» ،مل ـع ــال ـج ــة ش ـب ـك ــات الـ ـص ــرف،
وت ـطــويــرهــا ب ـعــدمــا غ ــرق ــت املـحــافـظــة
ل ـل ـمــرة ال ـثــان ـيــة خ ــال أس ـب ــوع ــن ،كما
تسبب ذل ــك فــي مقتل  36مــواطـنــا في
خمس محافظات.
ع ـ ـلـ ــى صـ ـعـ ـي ــد آخـ ـ ـ ـ ــر ،أجـ ـ ــريـ ـ ــت أمـ ــس
ان ـت ـخــابــات ن ـقــابــة امل ـحــامــن املـصــريــة
الـتــي يتنافس فيها  26محاميا على
م ـن ـص ــب الـ ـنـ ـقـ ـي ــب ،أبـ ـ ــرزهـ ـ ــم ال ـن ـق ـيــب
املنتهية واليـتــه ذو التوجه اليساري
ســامــح ع ــاش ــور ،وامل ـحــامــي اإلســامــي
مـنـتـصــر ال ــزي ــات ،فـيـمــا يـتـنــافــس 304
مرشحني على عضوية مجلس النقابة
الجديد.
إل ــى ذلـ ــك ،ن ـشــرت ال ـجــريــدة الــرسـمـيــة
حكما قضائيا يقضي بوضع  18من
ق ـ ــادة «اإلخ ـ ـ ـ ــوان امل ـس ـل ـم ــن» امل ـح ـكــوم
عليهم فــي القضية املـعــروفــة إعالميا
بــاســم «أح ـ ــداث مـكـتــب اإلرش ـ ــاد» على
قائمة اإلرهاب ملدة ثالث سنوات.

لم تتوقف العمليات
الفردية الفلسطينية برغم
انخفاض حدة المواجهات
مع العدو ،فقدشهديوم
أمس ثالث عمليات بين طعن
ودهس ،في الوقت الذي
يؤكدفيه ضابط إسرائيلي أنهم
نجحوافي إبعادغزة وتحييدها
عن المواجهة الدائرة عبر تغيير
أوامر إطالق النار
تراجعت حدة المواجهات في الضفة عما كانت عليه بداية الشهر الماضي (آي بي ايه)

شهدت األراضــي الفلسطينية املحتلة،
يـ ـ ـ ــوم أمـ ـ ـ ـ ــس ،ثـ ـ ـ ــاث عـ ـمـ ـلـ ـي ــات فـ ــرديـ ــة
أسـ ـ ـف ـ ــرت ع ـ ــن إص ـ ــاب ـ ــة  6م ـس ـتــوط ـنــن
ب ـجــراح مختلفة ،وصـفــت ج ــراح ثالثة
منهم بالبالغة .وتأتي هــذه التطورات
ف ــي ظ ــل ت ــراج ــع حـ ــدة امل ــواجـ ـه ــات بني
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن وال ـ ـع ـ ــدو فـ ــي ال ـض ـفــة
املحتلة عما كانت عليه في بداية الهبة
الجماهيرية بداية الشهر املاضي.
واستشهد الشاب سليمان شاهني (23
عامًا) من مدينة البيرة إثر إطالق النار
عليه مــن ق ــوات ال ـعــدو املـتـمــركــزة على
حــاجــز زع ـت ــرة (ج ـن ــوب ش ــرق نــابـلــس)
شمال الضفة ،بعد دهسه مجموعة من
املستوطنني كانت موجودة في املكان،
ما أسفر عن إصابة أربعة مستوطنني
بجراح مختلفة ،أحدهم بحالة خطيرة.
ك ــذل ــك أص ـي ـب ــت الـ ـفـ ـت ــاة حـ ـل ــوة ع ـل ـيــان
حمامرة ( 22عامًا) بجراح خطيرة بعد
إطالق النار عليها إثر محاولتها تنفيذ
عملية طعن لحارس أمني على مدخل
مستوطنة «بيتار عيليت» قرب القدس
املحتلة ،واملـحــاذيــة لبلدتها حــوســان،
التي شهدت مواجهات عنيفة استمرت
حـ ـت ــى م ـ ـسـ ــاء أمـ ـ ـ ــس .وذكـ ـ ـ ـ ــرت ال ـق ـن ــاة
العبرية الثانية أن الفلسطينية حاولت

طعن الحارس فأصابته بجراح طفيفة
قبل إطــاق النار عليها .وأظهر مقطع
فـيــديــو لـكــامـيــرا مــراقـبــة نـشــرتــه مــواقــع
عـبــريــة الـفـتــاة أث ـنــاء هـجــومـهــا بسكني
على حــارس أمني كــان يفحص بطاقة
هويتها.
أيـ ـض ــا ،ت ـع ــرض م ـس ـتــوطــن إســرائ ـي ـلــي
ف ــي األرب ـع ــن م ــن الـعـمــر لـلـطـعــن أثـنــاء
وجـ ــوده فــي مــركـبـتــه بــالـقــرب مــن قرية
النبي إلياس شرقي قلقيلية ،ووصفت
مصادر العدو الطبية حالته الصحية
م ــا ب ــن مـتــوسـطــة إل ــى خـطـيــرة بسبب
إصابته بطعنات فــي أطــرافــه العلوية،
فـيـمــا تـمـكــن املـنـفــذ م ــن االن ـس ـحــاب من

استشهد أحد
الشبان في عملية
دهس على حاجز زعترة

امل ـك ــان ،وق ــد ســارعــت ق ــوات م ـعــززة من
الجيش للبحث عنه .وإثــر ذلــك ،أغلقت
ق ــوات ال ـعــدو كــل ال ـش ــوارع املــؤديــة إلــى
قلقيلية ،ما تسبب بأزمة مرورية خانقة
وتعطيل حــركــة املــركـبــات الفلسطينية
على تلك الطرق.
في املقابل ،أغلق املستوطنون الشارع
ال ــرئ ـي ـس ــي فـ ــي بـ ـل ــدة حـ ـ ـ ــوارة ج ـنــوبــي
نابلس ومفترق مستوطنة «يتسهار»،
واعتدوا على املحال واملنازل في البلدة
تحت حماية جنود العدو وأنظارهم.
م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،ان ــدل ـع ــت مــواج ـهــات
طفيفة بني الفلسطينيني وجيش العدو
فــي مـنــاطــق فلسطينية ع ــدة (ال ـقــدس،
ال ـب ـيــرة ،بـيــت لـحــم ،قلقيلية ،طــولـكــرم)
أدت إل ــى إصــابــة خمسة أش ـخــاص في
ط ــول ـك ــرم ،إح ــداه ــا ب ــال ــرص ــاص ال ـحــي،
وأربـ ـ ـ ــع ب ــال ــرص ــاص املـ ـع ــدن ــي امل ـغ ـلــف
باملطاط.
فــي الـسـيــاق نفسه ،عـمــدت قــوة خاصة
إلــى اعتقال الـشــاب مجد صالحية من
منزله بالقرب من الصليب األحمر في
ال ـب ـي ــرة ،ق ـبــل أن يـقـتـحــم ج ـيــش ال ـعــدو
املكان لتأمني انسحاب القوات الخاصة.
وفي وقت سابق ،اقتحم  43مستوطنًا
إســرائـيـلـيــا املـسـجــد األق ـصــى مــن جهة

ب ـ ــاب املـ ـغ ــارب ــة بـ ـح ــراس ــة م ـ ـشـ ــددة مــن
ع ـن ــاص ــر الـ ــوحـ ــدات ال ـخ ــاص ــة وح ــرس
الـ ـح ــدود ال ـت ــي ان ـت ـش ــرت م ـنــذ ســاعــات
ال ـص ـب ــاح األول ـ ـ ــى ب ـك ــام ــل ع ـت ــاده ــا فــي
ب ــاح ــات امل ـس ـج ــد أمـ ـ ــس ،وش ــرع ــت فــي
اسـتـفــزاز املـصـلــن والـتـضـيـيــق عليهم.
وق ــد م ـنــع ال ـع ــدو  60ام ـ ــرأة م ــن دخ ــول
امل ـس ـج ــد أثـ ـن ــاء اق ـت ـح ــام امل ـس ـتــوط ـنــن
واحتجز هويات املصلني على البوابات
لـضـمــان خــروج ـهــم م ــن املـسـجــد ومـنــع
الرباط داخله.
وفي وقت متأخر من مساء أمس ،أعلنت
مـ ـص ــادر إســرائ ـي ـل ـيــة س ـق ــوط صـ ــاروخ
أطلق من قطاع غزة في منطقة مفتوحة
فـ ـ ــي مـ ـجـ ـل ــس مـ ـسـ ـت ــوطـ ـن ــات «شـ ــاعـ ــر
ه ـن ـي ـغــف» ف ــي ال ـن ـقــب امل ـح ـت ــل ،جـنــوب
فلسطني املـحـتـلــة .كـمــا أشـ ــارت إل ــى أن
ص ـف ــارات اإلن ـ ــذار دوت فــي مستوطنة
«ن ــاح ــل عـ ــوز» ومـحـيـطـهــا إل ــى ال ـشــرق
مــن غ ــزة ،قـبــل أن يسقط ال ـصــاروخ في
منطقة مفتوحة جرى تمشيطها.
وبـ ـش ــأن غ ـ ــزة ،قـ ــال ض ــاب ــط إســرائ ـي ـلــي
أمس إن توجيهات املستوى السياسي
والعسكري في إسرائيل تقضي بإبقاء
القطاع خــارج دائــرة املواجهة الحالية
ف ــي ال ـض ـفــة ،مـشـيـرًا إل ــى أن ـهــم نجحوا
فــي ذلــك .وأض ــاف قائد «الكتيبة »890
الـتــابـعــة ل ـل ــواء املـظـلـيــن ،ال ـي ــاب ال ـبــاز،
فــي تصريحات لصحيفة «مـعــاريــف»،
«أعتقد بأننا نجحنا فــي تحقيق ذلك
بصورة هادئة وأفهمناهم أننا نتحدث
ع ــن ح ـ ــدود هـ ــذا م ــن ج ـه ــة ،ومـ ــن جـهــة
أخرى منعنا تصعيدًا زائدًا عن الحاجة
كان سيدخلنا في مرحلة من الغثيان».
وتابع الباز« :ال أحد يرغب في مواجهة
جديدة مع غزة ،لذلك فقد جرى احتواء
املـ ــواج ـ ـهـ ــات الـ ـت ــي وقـ ـع ــت وتـ ـق ــع عـلــى
ال ـس ـيــاج ح ــول ال ـق ـطــاع ،وج ــرى تغيير
إجراءات فتح النار حيث كانت النيران
تطلق على كــل مــن يقترب مــن السياج
ألقــل مــن  100مـتــر ،ولـكــن الــواقــع اليوم
تغير».
(األخبار ،صفا)

تقرير

السيسي لعباس :عودتكم تضمن مساعدة غزة
ّ
جدد عبد الفتاح السيسي تأكيده
أن عودة السلطة الفلسطينية ممثلة
في محمود عباس وحكومته هي
األمل الوحيد لضمان حرية الحركة
على معبر رفح مع غزة وتدفق
المساعدات ًاإلنسانية .لكن هذه األجواء
َ
لم تلق قبوال لدى «حماس» التي نفت
مناقشة مقترحات حول المعبر
القاهرة ــ أحمد جمال الدين
جـ ّـدد الرئيس املـصــري عبد الفتاح السيسي تشديده
على أن إعــادة إشــراف السلطة الفلسطينية ممثلة في
مـحـمــود عـبــاس وحـكــومـتــه ،إل ــى قـطــاع غ ــزة ،هــي الحل
الــوح ـيــد ل ـض ـمــان تــدفــق امل ـس ــاع ــدات اإلن ـســان ـيــة وفـتــح
معبر رفح في كال االتجاهني بصورة دائمة ،وذلك في
رسالة غير مباشرة لحركة «حماس» التي تسيطر على
القطاع.
وأوضــح السيسي لضيفه ،يوم أمــس ،أن عــودة غزة إلى
حـضــن الـسـلـطــة وع ـمــل األخ ـي ــرة فـيـهــا وف ـقــا لـلـمـقــررات
الدولية ستكون لهما نتائج إيجابية على انتظام العمل
على املعبر ،الفتًا إلى أن اإلجراءات التي تتخذها القاهرة

مــن أجــل «تــأمــن» حــدودهــا الشرقية يجب أن تتواصل
بالتنسيق الكامل مع السلطة.
ع ـل ــى ال ـص ـع ـي ــد الـ ـسـ ـي ــاس ــي ،ق ــال ــت م ـ ـصـ ــادر م ـصــريــة
لـ«األخبار» إن السيسي حصل على ضوء أخضر من
«أبو مــازن» باملوافقة على العودة إلى طاولة املفاوضات
مــع الجانب اإلسرائيلي مــن دون ش ــروط ،ولكن عباس
جدد شكواه من تصرفات «حماس» أخيرًاّ ،
منبهًا إلى أن
ّ
قياديو الحركة في الحصول
من غير املقبول أن يستمر
على دعم بعض الدول العربية حتى اآلن.
وأضافت املصادر أن السيسي وعد عباس بالوقوف
إلــى ج ــواره ودع ـمــه مــع مــواصـلــة الـتـبــاحــث مــع اإلدارة
األميركية مــن أجــل «ممارسة ضغوط على إسرائيل
مــن شأنها تخفيض حــدة التوتر قــريـبــا» ،كــذلــك أعــاد
التذكير بأن الخط االستراتيجي ملصر «إقامة الدولة
الـفـلـسـطـيـنـيــة ع ـلــى حـ ــدود ال ــراب ــع م ــن يــون ـيــو 1967
وعــاص ـم ـت ـهــا الـ ـق ــدس ال ـش ــرق ـي ــة» ،ألن ال ـت ــوص ــل إل ــى
«ت ـســويــة ع ــادل ــة وشــام ـلــة م ــن شــأنــه أن يـخـلــق واق ـعــا
إقـلـيـمـيــا جــدي ـدًا سـيـســاهــم فــي ال ـحــد مــن االض ـطــراب
الذي يشهده الشرق األوسط».
أما البيان الرسمي الصادر عن الرئاسة املصرية ،فاكتفى
بــال ـقــول إن ع ـبــاس ثـ ّـمــن «ال ـج ـه ــود امل ـصــريــة ال ـصــادقــة
واملساعي ُامل ّ
قدرة للتوصل إلى تسوية سلمية للقضية
الفلسطينية وتـهــدئــة األج ــواء املشحونة الـتــي تشهدها
األراضــي الفلسطينية املحتلة في الوقت الــراهــن» .وقال
املتحدث الرسمي باسم الرئاسة ،السفير عالء يوسف،
إن اللقاء شهد تباحثًا في األوضــاع اإلنسانية واألمنية

املتدهورة في األراضي الفلسطينية واالحتقان املتزايد،
«كما بحث الرئيسان التحركات العربية القادمة لتدعيم
السلطة الفلسطينية ،باإلضافة إلــى املساعي اإلقليمية
والدولية الرامية إلى استئناف املفاوضات بني الجانبني
الفلسطيني واإلسرائيلي».
ّ
وكان أبو مازن قد استهل زيارته للقاهرة ،مساء أول من
أمس ،بلقاءين مع وزير الخارجية سامح شكري ،واألمني
العام للجامعة العربية نبيل العربي ،في لقاءات استمرت
حتى ساعة متأخرة مــن املـســاء ،قبل سفر االثـنــن إلى
الرياض من أجل حضور اجتماع وزراء الخارجية العرب
املقرر اليوم االثنني.
في املقابل (األخبار)ّ ،
ردت «حماس» بالقول إن ما نقلته
بعض وسائل اإلعــام عن مشاركة «حماس» في اتفاق
مصري ـ فلسطيني على آليات لفتح معبر رفح «ال أساس
له من الصحة» .وأعادت مطالبتها بـ«فتح معبر رفح ،بما
يضمن حرية الفلسطينيني في السفر والتنقل ...هو حق
أصيل من حقوق شعبنا دون أي قيود ،وبعيدًا عن كل
ّ
يضر أمن مصر واستقرارها».
ما
ولـ ـ ــم ي ـك ــن ذلـ ـ ــك ال ـس ـب ــب ال ــوحـ ـي ــد ل ـل ـت ــوت ــر بـ ــن مـصــر
و«حماس» ،ويبدو أن عالماته بدأت بالعودة؛ فقد ّ
حمل
نائب رئيس املكتب السياسي للحركة ،إسماعيل هنية،
السلطات املصرية« ،املسؤولية الكاملة» عن مقتل صياد
فلسطيني بــرصــاص الـجـيــش امل ـصــري قـبــالــة شــواطــئ
جنوب قطاع غــزة الخميس املــاضــي .وقــال هنية ،خالل
تأديته «واجــب الـعــزاء» لعائلة الصياد أول من أمــس ،إن
ً
واعتداء
«هذه الحادثة تمثل استخفافًا بالدم الفلسطيني،

ّ
األخوة التي تربطنا
صارخًا على القيم والتاريخ وروابط
بالشعب املصري» .واستدرك« :صحيح أن غضبنا كبير،
لكن لن تنحرف البوصلة والبندقية ...وستبقى في وجه
العدو اإلسرائيلي».
فــي غـضــون ذل ــك ،أعـلــن الجيش املـصــري أنــه ّدم ــر أمس
 31فتحة نـفــق عـلــى الـشــريــط ال ـح ــدودي مــع قـطــاع غــزة
خــال الشهر املــاضــي ،وفــق بيان للمتحدث العسكري.
وقـ ــال ال ـب ـيــان الـ ــذي نـشــر عـلــى امل ــوق ــع الــرس ـمــي لـ ــوزارة
الدفاع املصرية ،إنه في مجال اكتشاف وتدمير األنفاق
عـلــى الـشــريــط ال ـح ــدودي تمكنت ق ــوات ح ــرس الـحــدود
مــن اكتشاف وتدمير  31فتحة نفق جــديــدة فــي مدينة
رفــح» ،عارضًا صورًا قال إنها لفتحات األنفاق التي تم
تدميرها.
إل ـ ــى ذلـ ـ ــك ،دع ـ ــا وزيـ ـ ــر خ ــارجـ ـي ــة ل ــوك ـس ّـم ـب ــورج ،ي ــان
أسـ ـلـ ـب ــورن ،إل ـ ــى ت ـس ــري ــع إعـ ـم ــار م ــا خ ــل ـف ـت ــه ال ـح ــرب
اإلســرائ ـي ـل ـيــة ع ـلــى ق ـطــاع غ ــزة ص ـيــف ال ـع ــام املــاضــي.
ووصــف أسلبورن ،خــال مؤتمر عقده في غــزة أمس،
وضع القطاع بـ «الكارثي» ،بعدما وصل عبر معبر «بيت
حــانــون ـ ـ إيــريــز» الـخــاضــع للسيطرة اإلســرائـيـلـيــة ،في
زيــارة قصيرة التقى خاللها مسؤولني أمميني ووزراء
فــي حـكــومــة الــوفــاق الفلسطينية .وق ــال أس ـل ـبــورن إن
رفــع الـحـصــار عــن غ ــزة ،ودع ــم مــا وصـفــه «األم ــل» في
نفوس الشباب ،سيمنعان «موجات جديدة من العنف
بني الفلسطينيني واإلسرائيليني» ،مشيرًا إلى أن دولته
تدعم الفلسطينيني «سياسيًا وماليًا ،وستواصل دعم
قطاع غزة على مختلف املجاالت».
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العراق

راض» عن العبادي وال عن
«غير
السيستاني
ٍ

بعد خطبة يوم الجمعة التي
ألقاها ممثل المرجعية العليا في العراق،
مهاجمًا البرلمان بسبب تقويض إصالحات
العبادي ،استخلص كثيرون أن هذا األمر
لمصلحة رئيس الوزراء ،إال أن المعلومات
تقول غير ذلك وهي تشي بما هو أكثر،
راض ال
أي إن آية الله علي السيستاني غير ٍ
عن أداء رئيس الحكومة وال عن أداء رئيس
مجلس النواب

يـ ــدم أك ـث ــر م ــن  24س ــاع ــة ،لـتــؤكــد
ب ـعــدهــا أوسـ ـ ــاط املــرج ـع ـيــة رفــض
ال ـس ـي ـس ـت ــان ــي اسـ ـتـ ـقـ ـب ــال رئ ـي ــس
الوزراء ،السبت ،عندما زار النجف
حـيــث الـتـقــى مــراجــع دي ــن وزعـمــاء
ب ــارزي ــن .أوس ــاط املــرجـعـيــة ،أكــدت
لـ"األخبار" أن "السيد السيستاني
ليس راضيًا ال عن العبادي وال عن
رئـيــس الـبــرملــان سليم الـجـبــوري".
وأضــافــت "تعتقد املرجعية أن أيًا
م ـن ـه ـمــا ال ي ــري ــد إص ــاح ــا ج ـ ّ
ـدي ــا.
مــا يـجــري لـيــس س ــوى اصــاحــات
تــرقـيـعـيــة ،شـكـلـيــة .ال ن ــرى رؤوس
فساد كبيرة في السجن ،وال نرى
ت ـك ـي ـي ـفــا ق ــان ــون ـي ــا ل ــإص ــاح ــات".
وأوض ـ ـحـ ــت األوسـ ـ ـ ــاط ن ـف ـس ـهــا أن
اإلصالحات السابقة جرت بصورة
عــاجـلــة ،غـيــر م ــدروس ــة ،وم ــن دون
أن تـ ـك ــون م ـت ــواف ـق ــة م ــع ال ـق ــان ــون
أو ال ــدس ـت ــور "ولـ ـك ــن ال ي ـج ــوز أن
يـجــري اسـتـغــال ع ــدم قانونيتها
ل ــال ـت ـف ــاف ع ـل ـي ـهــا ،ب ــل بــال ـع ـكــس،
يجب العمل على قوننتها وعلى
جعلها متوافقة مع الدستور".
وتنفي األوس ــاط نفسها أن تكون
املرجعية هي من أوصلت العبادي
إلـ ــى رئ ــاس ــة ال ـح ـك ــوم ــة .ت ـق ــول إن
"م ــا ج ــرى وق ـت ـهــا ك ــان ع ـب ــارة ّعن
انشقاق داخــل حــزب الدعوة رشح
الـ ـعـ ـب ــادي ل ــرئ ــاس ــة ال ـح ـك ــوم ــة فــي
خطوة لقيت تأييد أكثرية القوى
السياسية وترجمت موافقة لدى
غــالـبـيــة الـكـتــل الـبــرملــانـيــة .مــا كــان
أمــام املرجعية ،الـتــي كــان معروفًا
أن ـه ــا ل ــم ت ـكــن راض ـي ــة ع ـلــى ن ــوري
املـ ــال ـ ـكـ ــي ،م ـ ــن خ ـ ـيـ ــار س ـ ـ ــوى دع ــم
ال ـع ـبــادي الن ـقــاذ الـبـلــد مــن األزم ــة
ال ـس ـي ــاس ـي ــة وامل ـع ـض ـل ــة األم ـن ـي ــة،
الـلـتــن ك ــان غــارقــا فـيـهـمــا والــدفــع
باتجاه اإلصالح".
ويأتي عدم رضى السيستاني عن
ال ـع ـب ــادي وال ـج ـب ــوري ب ـعــد م ــرور
ثــاثــة أش ـهــر ع ـلــى إعـ ــان حــزمـتــي
اإلص ــاح الـحـكــومـيــة والـبــرملــانـيــة،

بغداد ــ األخبار
بعد أيــام على ق ــراره إنـهــاء تفويض
رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة حـ ـي ــدر ال ـع ـب ــادي
ب ـش ــأن اإلصـ ــاحـ ــات ،وجـ ــد ال ـبــرملــان
العراقي نفسه في مواجهة انتقادات
م ـ ـبـ ــاشـ ــرة م ـ ــن امل ــرجـ ـعـ ـي ــة ال ــدي ـن ـي ــة
ف ــي ال ـن ـجــف ،ال ـتــي ي ـبــدو أن ـهــا ب ــدأت
ت ـس ـح ــب الـ ـبـ ـس ــاط مـ ــن تـ ـح ــت أقـ ـ ــدام
حيدر العبادي.
وجاء ت أهم فقرات خطبة الجمعة
املاضية ،التي ألقاها ـ كما في كل
أس ـب ــوع ـ ـ مـمـثــل الـسـيـسـتــانــي في
ال ـ ـعـ ــراق م ــن ال ـص ـح ــن الـحـسـيـنــي
الشريف فــي كــربــاء ،متوافقة مع
غالبية التوقعات ،وهــي عــن قــرار
البرملان العراقي تقويض سلطات
العبادي التي منحه إياها في آب
املاضي ،من أجل إجراء إصالحات
إداري ـ ــة ع ـلــى خـلـفـيــة احـتـجــاجــات
ش ـع ـب ـيــة ودعـ ـ ـ ــوات م ــن املــرج ـع ـيــة
نفسها.
والـ ـ ـسـ ـ ـيـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــان ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ــذي انـ ـتـ ـق ــد
«تـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوي ـ ـ ــض اإلص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح بـ ـحـ ـج ــة
االلـ ـت ــزام بــالــدس ـتــور وال ـق ــان ــون»،
ك ـ ــان واضـ ـح ــا ف ــي ت ــوج ـي ــه ال ـل ــوم
إل ــى مـجـلــس ال ـن ــواب ،أي السلطة
ال ـت ـشــري ـع ـيــة األعـ ـل ــى ف ــي الـ ـب ــاد،
وفقًا للدستور العراقي.
ت ـ ـف ـ ـس ـ ـيـ ــر ال ـ ـخ ـ ـط ـ ـبـ ــة عـ ـ ـل ـ ــى أن ـ ـهـ ــا
وقـ ـ ــوف إل ـ ــى ج ــان ــب الـ ـعـ ـب ــادي لــم

العبادي خالل لقائه رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر في النجف أول من أمس (أ ف ب)

تقرير

روحاني :إيران تدخل سوق التجارة النووية
إيران ستبدأ قريبا بيع «سادس
فلوريد اليورانيوم» (يو إف  )6واقتناء
الكعكة الصفراء ،معلنة دخولها
سوق التجارة النووية الدولية
أعـ ـ ـل ـ ــن ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس اإليـ ـ ـ ــرانـ ـ ـ ــي ح ـس ــن
روح ــان ــي ،أمـ ــس ،أن إي ـ ــران س ـت ـبــدأ،
خالل األسابيع املقبلة ،بيع «سادس
ف ـل ــوري ــد الـ ـي ــورانـ ـي ــوم» (يـ ــو إف )6
واقتناء الكعكة الـصـفــراء ،مــؤكـدًا أن
إيـ ــران سـتـمـتـلــك ،م ــن اآلن فـصــاعـدًا،
أجـ ـه ــزة طـ ــرد م ــرك ــزي أك ـث ــر ت ـط ــورًا،
وهــي بــذلــك سـتــدخــل ســوق الـتـجــارة
النووية.
وخالل كلمة في حفل افتتاح الدورة
ال ــ 21ملـعــرض الـصـحــافــة املنعقد في
ط ـ ـهـ ــران ،قـ ــال إن «ف ـخ ــرن ــا الــوط ـنــي
هــو أن ممثلي الشعب (املـفــاوضــن)
ت ـم ـك ـن ــوا مـ ــن ال ـ ــدف ـ ــاع بـ ـشـ ـم ــوخ عــن
حـقــوقــه امل ـشــروعــة ج ـي ـدًا» .وأض ــاف
«لــم نقل فقط إن مــن حقنا أن يبقى
مفاعل آراك ،بل قلنا أيضًا إنه يجب

أن يــرت ـقــي خ ـط ــوة إل ــى األمـ ـ ــام ،وأن
ال يـتــم فـقــط تـحــديـثــه وت ـطــويــره ،بل
ي ـن ـب ـغــي ع ـل ــى م ـج ـمــوعــة « »1+5أن
تأتي بتكنولوجيا جديدة وتزودنا
بـ ـه ــا فـ ــي هـ ـ ــذا امل ـ ـ ـجـ ـ ــال» ،مـ ــؤك ـ ـدًا أن
ّ
سيتكون فيه مستقبل
مفاعل «آراك
ّ
يختلف إلــى حــد كبير عــمــا كــان ،أي
إنه سيكون أكثر تطورًا».
وأضـ ـ ــاف روح ــان ــي «س ـن ـب ــدأ ،خــال
األسـ ــاب ـ ـيـ ــع املـ ـقـ ـبـ ـل ــة ،ب ـب ـي ــع سـ ــادس
فـ ـل ــوري ــد ال ـ ـيـ ــوران ـ ـيـ ــوم (يـ ـ ــو إف )6
واق ـت ـنــاء الـكـعـكــة ال ـص ـفــراء ،أي إنـنــا
سندخل في سوق التجارة النووية»،
مشيرًا إلى أن «أجهزة الطرد املركزي
العاملة لدينا ستصبح أكثر تطورًا
ّ
عما هي عليه اآلن».
وف ــي ه ــذا اإلط ـ ــار ،أوض ــح أن ــه «ف ــور
ت ـن ـف ـيــذ االتـ ـ ـف ـ ــاق ،س ـي ـت ــم ح ـق ــن غ ــاز
يــو إف  ،6لـلـمــرة األول ــى ،فــي أجـهــزة
الطرد املركزي آي آر  ،8ليجري فيها
التخصيب على مستوى املختبر».
وعن إلغاء القرارات الستة الصادرة
ع ــن م ـج ـلــس األمـ ــن ض ــد إيـ ـ ــران ،قــال
روحاني «لم يحدث هذا األمــر فقط،
بــل تـ ّـم أيضًا االعـتــراف رسميًا بحق
إي ـ ـ ــران ف ــي ال ـت ـخ ـص ـي ــب ،ف ــي س ـيــاق

دهقان :درب
ّ
المقاومة والتصدي
الهيمنة ما زال
لنظام
ّ
نابضًا ويترسخ

القرار الجديد ،وهو بطبيعة الحال
ّ
ح ــق لـجـمـيــع ال ـ ــدول ،إال أن ــه ل ــم يتم
ح ـتــى اآلن االع ـ ـتـ ــراف رس ـم ـيــا بـحــق
ال ـت ـخ ـص ـي ــب فـ ــي إط ـ ـ ــار ق ـ ـ ــرار أم ـم ــي
لدولة ،غير الدول الدائمة العضوية
في مجلس األمن».
ف ـ ــي جـ ــانـ ــب آخـ ـ ــر م ـ ــن كـ ـلـ ـمـ ـت ــه ،رأى
ال ــرئ ـي ــس اإليـ ــرانـ ــي أن «ال ـن ـق ــد حــق
مشروع للصحافة واإلعالم» ،مؤكدًا
فــي الــوقــت ذاتــه أنــه «يجب أن يكون
مـنـصـفــا ،وأن ي ـكــون الـ ــرد ع ـلــى هــذا
ً
النقد أيضًا ردًا مسؤوال وصائبًا».
وكــان روحــانــي قد استقبل ،السبت،

طالب روحاني مجموعة  1+5بجلب تكنولوجيا حديثة وتزويد بالده بها (األخبار)

رئـ ـي ــس ب ــرمل ــان االت ـ ـحـ ــاد األوروب ـ ـ ــي
م ـ ــارت ـ ــن ش ــولـ ـت ــز ،وأكـ ـ ـ ــد أن إيـ ـ ــران
ملتزمة دائمًا بتعهداتها في االتفاق
النووي ،كذلك فأنها تطالب الطرف
اآلخـ ـ ـ ــر ب ـت ـن ـف ـي ــذ تـ ـعـ ـه ــدات ــه وإل ـ ـغـ ــاء
العقوبات االقتصادية ،بشكل كامل.
وأشـ ـ ـ ــار إل ـ ــى أن «املـ ـ ـج ـ ــاالت م ـه ـ ّـي ــأة
لـتــوسـيــع وتـمـتــن عــاقــات الـتـعــاون
املـ ـ ـشـ ـ ـت ـ ــرك ب ـ ـ ــن إي ـ ـ ـ ـ ـ ــران واالتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد
األوروبي».
ف ــي غ ـضــون ذل ــك ،أك ــد وزي ــر الــدفــاع
الـ ـعـ ـمـ ـي ــد حـ ـس ــن ده ـ ـق ـ ــان أن درب
املقاومة والتصدي لنظام الهيمنة،
وعـلــى رأس ــه أمـيــركــا ،مــا زال نابضًا
ويترسخ ويقوى يومًا بعد آخر.
وأش ـ ـ ــار دهـ ـق ــان إل ـ ــى اس ـتــرات ـي ـج ـيــة
أمـ ـي ــرك ــا وإسـ ــرائ ـ ـيـ ــل «الـ ــرام ـ ـيـ ــة إل ــى
مـ ــواص ـ ـلـ ــة زعـ ـ ــزعـ ـ ــة األم ـ ـ ـ ــن وإث ـ ـ ـ ــارة
الحروب وإراقــة الدماء في املنطقة».
وقال «كانت أميركا وآلتها الحربية
ذات أهـمـيــة يــومــا م ــا ،إال أن ــه الـيــوم
حـ ـت ــى ال ـص ـب ـي ــة فـ ــي األزق ـ ـ ـ ــة ع ـنــدنــا
يـسـخــرون مــن ت ـهــديــدات املـســؤولــن
ال ـع ـس ـكــريــن األم ـيــرك ـيــن وي ـب ــرزون
التحدي لهم».
(األخبار)
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◄ وفيات ►

الجبوري
مـ ــن دون أن ت ـش ـه ــد ه ـ ــذه ال ـف ـت ــرة
إال إجـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات س ـط ـح ـي ــة ع ــائ ـم ــة،
كــانــت فــي الـغــالــب انعكاسًا لحالة
ال ـصــراع الـسـيــاســي داخ ــل الـعــراق،
يجر تنفيذها على النحو
حيث لم
ِ
املطلوب ،بينما انصرفت كل القوى
الـنــافــذة إلــى تـبــادل االتـهــام فــي ما
بينها ،كما تجري العادة في ملف
س ـيــاســي آخـ ــر .وف ــي ك ــل األحـ ــوال،
سـ ـيـ ـك ــون الـ ـسـ ـيـ ـسـ ـت ــان ــي م ـط ــال ـب ــا
ب ــامل ــزي ــد م ــن «امل ـ ــواق ـ ــف امل ـع ـل ـن ــة»،
ملــواجـهــة انـ ــزالق واض ــح فــي قصة
اإلصـ ــاح وت ـحـ ّـول ـهــا إل ــى ك ــرة نــار
وأداة أخـ ــرى ف ــي حـمـلــة «تـصـفـيــة

تنفي األوساط
أن تكون المرجعية
أوصلت العبادي إلى
رئاسة الحكومة

ال ـح ـس ــاب» داخـ ــل ال ـك ـتــل الـكـبـيـ ّـرة،
وذلك في ظل حملة سياسية شنت
عـلــى رئـيــس الـحـكــومــة مــن أط ــراف
مختلفة ،بينهم مقربون من رئيس
الـ ـ ـ ــوزراء ال ـس ــاب ــق ن ـ ــوري املــال ـكــي،
وصل بعضها إلى التهديد ضمنًا
ب ـس ـحــب ال ـث ـق ــة مـ ـن ــه ،واس ـت ـب ــدال ــه
بمرشح آخــر مــن حــزب «الــدعــوة»،
الذي ينتمي إليه الرئيسان.
ومــع أن الغايات التي يحملها كل
فريق سياسي إلقصاء العبادي ال
ت ـبــدو مـتـطــابـقــة ،ف ــإن أي ــا مـنـهــا لن
يجري من دون «ضوء أخضر» من
الـسـيـسـتــانــي ،ال ــذي دع ــم الـعـبــادي
رئيسًا للحكومة بعد تعيينه في
منصبه فــي آب مــن الـعــام املــاضــي،

وهذا األمر يفترض أن يدفع بالقوى
السياسية الرئيسة إلــى تقديم ما
يـثـبــت اس ـت ـع ــداده ــا ل ــإص ــاح ــات،
وهو ما لم يحصل ،حتى اآلن ،ألن
ال ـب ــرمل ــان ل ــم يـنـجــز م ــا ف ــي جعبته
مـنـهــا ،وخ ـصــوصــا تـلــك ال ـتــي كــان
قد أعلنها بالتزامن مع إصالحات
الـع ـبــادي ،فيما يـبــدو أن ه ــذا بيت
القصيد في خطبة الجمعة.
وأغ ـل ــب ال ـظــن أن ضـغــط املــرجـعـيــة
الـ ـعـ ـلـ ـي ــا فـ ـ ــي الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــراق فـ ـ ــي املـ ـل ــف
ال ـس ـي ــاس ــي ،الـ ـ ــذي ب ـ ــدأ ج ـل ـيــا قـبــل
أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن عـ ـ ـ ــام ،سـ ـي ــأخ ــذ ط ــاب ـع ــا
أكـ ـث ــر وض ـ ــوح ـ ــا ،كـ ـم ــا هـ ــو الـ ـح ــال
ف ــي األس ــاب ـي ــع األخـ ـي ــرة ،م ــا يضع
البرملان أمام ضرورة إيجاد صيغة
ق ـ ـ ـ ــادرة ع ـل ــى ت ـن ـف ـي ــذ «إصـ ــاحـ ــات
م ـن ـه ـج ـي ــة» ،وخـ ـص ــوص ــا فـ ــي ظــل
إصـ ـ ـ ــرار ه ـ ــذا األخ ـ ـيـ ــر ع ـل ــى إن ـه ــاء
تفويضه لــرئـيــس الـحـكــومــة ،فيما
يدعم النظام البرملاني املعتمد في
العراق توجها كهذا.
ب ـم ـع ـنــى آخ ـ ـ ــر ،ف ـ ــإن ات ـ ـهـ ــام ال ـق ــوى
امل ـ ـت ـ ـن ـ ـفـ ــذة ف ـ ـ ــي مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـن ـ ــواب
لـ ـلـ ـعـ ـب ــادي غـ ـي ــر ج ـ ــاد ف ـ ــي تـنـفـيــذ
اإلص ــاح ــات ،ويـفـتــرض أن يرافقه
ٍّ
تــن واضــح من جانبها لتنفيذ ما
يلزم لتقليل النفقات املالية وإنهاء
الـتــرهــل اإلداري ،ألن مــن دون ذلــك
لن يستطيع العراق االستمرار في
تـحـمــل أع ـب ــاء الـتـكــالـيــف الـبــاهـظــة
ل ـل ـح ــرب ع ـل ــى «داع ـ ـ ـ ــش» ،وامل ـض ــي
في مواجهة األزمة املالية الخانقة،
ج ـ ـ ــراء تـ ــراجـ ــع أس ـ ـعـ ــار ال ـن ـف ــط فــي
األسواق العاملية.
األهم في كل ذلك ،هو أن السيستاني
ال يـ ـ ّ
ـرجـ ــح ك ـف ــة رئـ ـي ــس ال ـح ـكــومــة
مـقــابــل ال ـقــوى املـتـنــافـســة مـعــه ،من
دون التأكد مــن قــدرتــه على تنفيذ
«اإلصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح» ،وال ـ ـع ـ ـكـ ــس ص ـح ـيــح
أيضًا ،بمعنى أن أي مساندة لرغبة
الكتل األخرى في تغييره لن تكون
مــن دون التثبت مــن أن الـغــايــة من
هذا اإلجراء هي «اإلصالح» نفسه.

من آمن بي وإن مات فسيحيا
رابطة آل الدالي
زوجـ ـ ــة ال ـف ـق ـي ــد :م ــات ـي ـل ــدا ج ــوزي ــف
منصور
ولده :جميل (جيمي)
شقيقته :هيفا زوجة جورج سعيد
يزبك وعائلتها
عمه :سليم جرجورة جبور زوجته
سهام فاضل وعائلته
عماته :أدال أرملة املرحوم اسكندر
مينا وعائلتها
نوال أرملة املرحوم سمير ناصيف
وعائلتها
س ـل ـم ــى زوجـ ـ ـ ــة يـ ـعـ ـق ــوب نــاص ـيــف
وعائلتها
ع ــائـ ـل ــة امل ـ ــرح ـ ــوم ـ ــة ج ـ ـمـ ــال زوج ـ ــة
املرحوم الياس زخريا
عائلة املرحومة كمال زوجة املرحوم
عبدو الجاموس
أخـ ــوالـ ــه :تــوف ـيــق ج ــرج ــي ال ـص ـبــاغ
زوجـ ـت ــه امل ــرح ــوم ــة عـفـيـفــة األش ـقــر
وعائلته في املهجر
ع ــائ ـل ــة املـ ــرحـ ــوم ج ــوزي ــف جــرجــي
الصباغ في املهجر
عائلة املرحوم رامز جرجي الصباغ
في املهجر
عائلة املرحوم فؤاد جرجي الصباغ
في املهجر
خالتاه :رمــزة زوجــة نوفل إبراهيم
وعائلتها في املهجر
ف ـ ـ ـ ـ ـ ــدوى زوج ـ ـ ـ ـ ـ ــة نـ ـ ـق ـ ــوال املـ ـ ـك ـ ــاري
وعائلتها في املهجر
ح ـم ــوه :ج ــوزي ــف م ـن ـصــور زوج ـتــه
جميلة النبتي
أوالد حميه :طالل جوزيف منصور
زوجته مارلني حيدر وعائلته
داني جوزيف منصور زوجته اينا
سرغاي وعائلته
وع ـم ــوم ع ــائ ــات ك ـفــرحــزيــر ،بينو
وع ـف ـص ــدي ــق ومـ ــن ي ـن ـت ـســب إلـيـهــم
فــي الــوطــن واملـهـجــر يـنـعــون إليكم
على رجاء القيامة والحياة األبدية
ف ـق ـي ــده ــم الـ ـغ ــال ــي امل ـ ــأس ـ ــوف عـلــى
شبابه
جورج جميل جبور
(أبو جميل)
والــدتــه املــرحــومــة جــوزفــن جرجي
الصباغ
املنتقل إل ــى رحـمـتــه تـعــالــى صباح
الجمعة املوافق في  6تشرين الثاني
 2015في اإلمــارات العربية املتحدة
ونقل جثمانه يوم األحد إلى مسقط
رأسـ ـ ــه ك ـف ــرح ــزي ــر وي ـص ـل ــى ل ــراح ــة
نـفـســه ن ـهــار اإلث ـن ــن ال ــواق ــع فـيــه 9
ال ـجــاري الـســاعــة الثالثة والنصف
ب ـع ــد ال ـظ ـه ــر ف ــي ك ـن ـي ـســة ال ـقــديــس
يعقوب أخو الرب في كفرحزير.
لنفسه الرحمة ولكم طول البقاء
تـقـبــل ال ـت ـعــازي قـبــل ال ــدف ــن وبـعــده
ل ـغ ــاي ــة الـ ـس ــاع ــة ال ـس ــاب ـع ــة م ـس ــاء،
ويــومــي الـثــاثــاء واألرب ـع ــاء فــي 10
و 11ت ـشــريــن ال ـث ــان ــي م ــن ال ـســاعــة
ال ـثــال ـثــة ح ـتــى ال ـســاب ـعــة م ـس ــاء في
قاعة كنيسة القديس يعقوب أخو
الرب ـ ـ كفرحزير.
الــرجــاء اسـتـبــدال األكــالـيــل بالتبرع
للكنيسة

نفس مطمئنة
انتقلت من دار الفناء إلى دار البقاء
بـ ـم ــزي ــد م ـ ــن ال ـ ــرض ـ ــى وال ـت ـس ـل ـي ــم
بمشيئة الله تعالى
ننعى إليكم فقيدنا الغالي املغفور
له بإذن الله
املرحوم
زهير خليل صبرا
زوجته :أمال حسني بشارة
وال ـ ــدت ـ ــه :امل ــرح ــوم ــة رب ـي ـع ــة بــديــع
املبسوط
أوالده :فؤاد زوجته منى نويهض،
وسام زوجته زينة نويهض ،وربيع
ابنته :رانيا زوجة محمد عطاالله
أشقاؤه :وفيق وجمال واملرحومان
صبحي ومحمد
شقيقاته :وفيقة زوجة حسن صبرا
ومنى زوجة علي خليل
س ـي ـص ـلــى ع ـل ــى ج ـث ـم ــان ــه ال ـطــاهــر
ال ـســاعــة ال ـثــان ـيــة ع ـش ــرة والـنـصــف
ظـهــر ال ـيــوم اإلث ـنــن ال ــواق ــع فــي 27
محرم 1437هـ ،املوافق في  9تشرين
الـثــانــي 2015م ويـ ــوارى ال ـثــرى في
روضة الشهيدين.
تـقـبــل ال ـت ـعــازي قـبــل ال ــدف ــن وبـعــده
لـلــرجــال والـنـســاء فــي مـنــزل الفقيد
الـ ـك ــائ ــن فـ ــي م ـ ــار ال ـ ـيـ ــاس ـ ـ ـ ـ ـ طـلـعــة
بــوسـيـنــي ـ ـ ـ بـنــايــة امل ـنــال ـ ـ الطابق
ال ـ ـس ـ ــادس ،ي ـ ــوم األرب ـ ـع ـ ــاء فـ ــي 11
ت ـش ــري ــن ال ـث ــان ــي 2015م ،ل ـلــرجــال
والنساء من الساعة الثالثة عصرًا
ح ـت ــى ال ـس ــاب ـع ــة م ـ ـسـ ــاء ،فـ ــي قــاعــة
شـ ـه ــاب غـ ـ ـ ــاردن ـ ـ ـ ـ ـ م ـل ــك شـ ـه ــاب ـ ـ ـ ـ
الوردية ـ ـ الحمراء.
وي ـ ـقـ ــام م ـج ـل ــس ع ـ ـ ــزاء يـ ـ ــوم األحـ ــد
الواقع في  15تشرين الثاني 2015م
في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا
في حسينية النبي أيال ـ ـ زحلة.
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب
إنا لله وإنا إليه راجعون
ّ
الراضون بقضاء الله وقدره
آل :صبرا وبشارة وخليل وعطاالله
وبيطار وضيا وحوري وأنسباؤهم
وعموم أهالي النبي أيال

ابنها :جورج وعائلته
بـ ـن ــاتـ ـه ــا :دول ـ ـل ـ ــي زوج ـ ـ ـ ــة ج ـ ــوزف
الشمالي وعائلتها
نورا زوجة نعيم ّ
خوام وعائلتها
نللي
ينعون فقيدتهم املرحومة
فيرجينيا خليل صغيري
أرملة املرحوم فؤاد جرجي خليفه
ي ـح ـت ـفــل ب ــال ـص ــاة ل ــراح ــة نـفـسـهــا
الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم
اإلثـنــن  9تشرين الثاني  2015في
كـنـيـســة س ـيــدة لـ ــورد ،ف ــرن الـشـبــاك
ثم تــوارى الثرى في مدفن العائلة،
مدافن رأس النبع.
ت ـق ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي قـ ـب ــل ال ـ ــدف ـ ــن فــي
صالون الكنيسة ابتداء من الساعة
الحادية عشرة قبل الظهر ،ويومي
الثالثاء واألربعاء  10و 11الجاري
ف ــي ص ــال ــون ك ـن ـي ـســة س ـي ــدة ل ــورد
ـ ـ ـ ف ــرن ال ـش ـبــاك اب ـت ــداء م ــن الـســاعــة
ال ـح ــادي ــة ع ـشــرة ق ـبــل ال ـظ ـهــر حتى
السادسة مساء.

إعالنات
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان أن م ـه ـلــة ت ـقــديــم
ال ـ ـعـ ــروض ال ـع ــائ ــد لـ ـ ــزوم انـ ـش ــاء مـحـطــة
ضــخ فـيــول اوي ــل لـلـصـهــاريــج فــي معمل
الــذوق ،موضوع استدراج العروض رقم
ث4د 9480/تاريخ  ،2013/9/12قد ّ
مددت
لـغــايــة ي ــوم الـجـمـعــة  2015/11/27عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة .11.00
يمكن للراغبني في االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض املــذكــور أع ــاه الـحـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـتــر ال ـش ــروط م ــن مصلحة
الديوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر،
وذلك لقاء مبلغ قدره /100 000/ل.ل.
علمًا بــأن ال ـعــروض الـتــي سبق أن تقدم
ب ـه ــا ب ـع ــض املـ ـ ــورديـ ـ ــن ال ت ـ ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ،ومــن املمكن فــي مطلق األحــوال
تقديم عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد آلـ ــى أم ــان ــة ســر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2015/11/4
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 2067

إلعالناتكم
في صفحة
ّ
المبوب
والوفيات

03/662991
من أي منطقة
في لبنان،
يوميًا من 7:30
صباحًا لغاية
ً
 10:30ليال

نختصر المسافات
ومندوبونا
في خدمتكم
للمتابعة
وتحصيل الفاتورة
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رياضة

الكرة اللبنانية

األنصار يستعرض بأجانبه ونقطة أولى للحكمة
دخلت فرق الدوري
اللبناني لكرة القدم في
فترة راحة قصيرة افساحًا
في المجال أمام منتخب
لبنان ،مع انتهاء األسبوع
الرابع ،الذي لم يشهد تغييرًا
يذكر على صعيد الترتيب
بعد فوز فرق المقدمة،
مع نجاح الحكمة في
تحقيق أول نقطة له بعد
تعادله مع طرابلس القوي

عبد القادر سعد
ّ
م ــث ــل األس ـ ـبـ ــوع الـ ــرابـ ــع مـ ــن ال ـ ـ ــدوري
ال ـل ـب ـنــانــي ل ـك ــرة ال ـق ــدم ف ــرص ــة لـفــريــق
ال ـن ـب ــي ش ـي ــت كـ ــي ي ـس ـت ـع ـيــد ت ــوازن ــه
محققًا فوزًا مستحقًا على اإلجتماعي
 1 - 3على ملعب بــرج حـمــود ليمحو
به الخسارة أمام األنصار في األسبوع
امل ـ ــاض ـ ــي .ولـ ـ ــم يـ ــواجـ ــه الـ ـنـ ـب ــي شـيــت
أي مـشـكـلــة ف ــي ال ـت ـف ــوق ع ـلــى ضيفه
ال ـش ـمــالــي ح ـيــث ت ـق ـ ّـدم  0 - 2ف ــي أول
 25دق ـي ـق ــة ع ـب ــر ع ـل ــي بـ ــزي (الــدق ـي ـقــة
 )21وقــاســم مـنــاع مستغلني خطأين
مــن الـحــارس نزيه أسـعــد ،وخصوصًا
فــي ال ـهــدف الـثــانــي ال ــذي يتحمل فيه
املسؤولية مع دفاعه.
وفي الشوط الثاني ّ
وسع النبي شيت
الـ ـف ــارق م ــع تـسـجـيــل ح ـســن ال ـعــوطــة
الهدف الثالث ،ليرتاح الفريق البقاعي
رغم تقليص الفارق من قبل اإلجتماعي
عبر فايز شمسني في الدقيقة .86
وعـلــى ملعب ص ـيــدا ،ك ــان نـجــم العهد
ح ـســن شـعـيـتــو (م ــون ــي) ي ـقــود فــريـقــه
الى الفوز على الراسينغ  0 - 2في لقاء
عــانــى فـيــه بـطــل لـبـنــان قـبــل أن يـحــرز
نـقــاط الـلـقــاء .وشـهــدت تشكيلة العهد
غيابات عــدة بــدءًا مــن الـحــارس محمد
ح ـم ــود ال ـ ــذي كـ ــان اح ـت ـيــاط ـيــا لحسن
ب ـي ـط ــار ،وغـ ـي ــاب ه ـي ـثــم ف ــاع ــور ب ـقــرار
اداري وأحـمــد زري ــق املـصــاب .غيابات
أثرت في مستوى العهد في اللقاء حتى
جــاء الـفــرج فــي الدقيقة  66حــن أخطأ
ح ــارس الــراسـيـنــغ محمد سنتينا في
التعامل مع كرة عرضية تحضرت أمام
شـعـيـتــو ب ـعــدمــا ت ـحــولــت م ــن مـحـمــدو
درام ـ ـ ــي ،ولـ ــم ي ـجــد «م ــون ــي» صـعــوبــة
ف ــي تـسـجـيــل ه ــدف ال ـت ـق ــدم .وانـعـكــس

الهدف على معنويات العبي الراسينغ
الذين كانوا يسعون الى جر مضيفهم
ال ــى ال ـت ـع ــادل ،ل ـكــن شـعـيـتــو ن ـجــح في
تسجيل هدف التعزيز في الدقيقة 80
بعد مجهود رائــع تالعب فيه بمدافع
الراسينغ محمد مطر وأودع الكرة في
الزاوية الضيقة للحارس سنتينا.
وف ــي طــراب ـلــس ع ــاد الـحـكـمــة بـتـعــادل
غــال مــع طرابلس رغــم تقدم أصحاب
األرض  0 - 2ب ـهــدفــي س ـعــد يــوســف
والغاني عبد العزيز يوسف ومــن ثم
 1 - 3بعد تسجيل أبــو بكر املــل ،لكن
الـحـكـمــة ن ـجــح ف ــي ال ـب ـقــاء ف ــي أج ــواء
ّ
امل ـ ـب ـ ــاراة مـ ــع تـ ــألـ ــق م ـح ـم ــد ق ـصــاص
واملـ ـص ــري أح ـم ــد جـ ـ ــرادي والـ ـس ــوري
ع ـل ــي غ ـل ـيــوم ال ــذي ــن س ـج ـل ــوا أهـ ــداف
الحكمة.
يوم السبت شهد الفوز الثاني لفريقي
األنـ ـ ـص ـ ــار وش ـ ـبـ ــاب ال ـ ـسـ ــاحـ ــل .األول
استعرض أمــام الشباب الغازية على
ملعب طــرابـلــس وف ــاز عليه  0 - 3في
لقاء كان للعنصر األجنبي كلمته مع
تسجيل ثالثي األنـصــار األرجنتيني
لوكاس غاالن والغاني مايكل أوكوفو
والـ ـسـ ـنـ ـغ ــال ــي س ـ ــي الـ ـشـ ـي ــخ أه ـ ـ ــداف
«األخضر».
اف ـت ـت ــح غـ ـ ــاالن ال ـت ـس ـج ـيــل م ـب ـك ـرًا فــي
الدقيقة  13لالنصار بكرة رأسية بعد
ركلة حرة لربيع عطايا الذي يواصل
تـقــديــم ال ـع ــروض امل ـم ـتــازة مــع فريقه.

زميله البديل محمود الزغبي.
وب ـ ـ ــدا الـ ـغ ــازي ــة ال ح ـ ــول لـ ــه وال ق ــوة
وخصوصًا مع غياب العبني أساسيني
هـ ـم ــا حـ ـس ــن عـ ـل ــوي ــة والـ ـك ــامـ ـي ــرون ــي
ستانلي إيتشابي املوقوفني ،ليتلقى

وعزز اكوفو النتيجة بعد ست دقائق،
لـيـنـتـهــي ال ـش ــوط األول بـتـقــدم مــريــح
لألنصار .وفي الشوط الثاني رفع سي
الشيخ النتيجة الى  0 - 3في الدقيقة
 63من كرة جميلة وتبادل بينه وبني

الترتيب العام بعد األسبوع الرابع
لعب

الفريق
 1ـ الصفاء
 2ـ النبي شيت
 - 3العهد
 4ـ األنصار
 5ـ شباب الساحل
 6ـ الراسينغ
 7ـ اإلجتماعي
 8ـ طرابلس
 9ـ النجمة
 10ـ الشباب الغازية
 11ـ السالم زغرتا
 12ـ الحكمة

4
4
4
3
4
4
4
4
3
4
4
4

فاز تعادل
3
3
3
2
2
2
1
-

1
1
1
2
4
2
1
1
1

خسر

نقاطه

1
1
1
2
1
1
3
3
3

10
9
9
7
7
6
5
4
2
1
1
1

ممثل الـجـنــوب خـســارتــه الثالثة هذا
املوسم.
في الوقت عينه ،كــان الساحل يحقق
فوزًا صعبًا على ضيفه السالم زغرتا
 1 - 2على ملعب العهد مطلقًا رصاصة
الرحمة على مدرب السالم الفنزويلي
ل ــؤي اب ــو ك ــرم الـ ــذي س ـي ـتــرك مهمته
لـلـســوري أنــس مخلوف ال ــذي سيبدأ
مهمته اليوم مع الفريق الشمالي.
ورغم تقدم السالم بهدف أمي دحدح
ف ــي الــدق ـي ـقــة  ،29اال أن الـســاحـلـيــن
ع ــرف ــوا ك ـيــف ي ـخ ــرج ــون ف ــائ ــزي ــن مــن
اللقاء وأيـضــا بصناعة أجنبية حني
ع ـ ـ ــادل ال ـن ـي ـج ـي ــري دانـ ـ ـي ـ ــال أوداف ـ ـ ــن
النتيجة في الدقيقة الثالثة من الوقت
بدل الضائع في الشوط األول .وخطف
مواطنه موسى كبيرو نقاط اللقاء في
الــدقـيـقــة  85ح ــن سـ ّـجــل ه ــدف الـفــوز
بطريقة رائعة.
وف ـ ــي ب ـط ــول ــة الـ ــدرجـ ــة ال ـث ــان ـي ــة ،ف ــاز
اإلخـ ــاء األه ـلــي عــالـيــه عـلــى الــريــاضــة
واألدب  1 - 2عـلــى مـلـعــب بـحـمــدون،
وتعادل اإلصــاح البرج الشمالي مع
الـشـبـيـبــة امل ــزرع ــة  0 - 0ع ـلــى ملعب
ص ــور .وحـقــق هومنتمن ف ــوزًا كبيرًا
عـلــى األم ــل مـعــركــة  1 - 7عـلــى ملعب
بــرج حمود ،كما فــاز التضامن صور
على الهالل حــارة الناعمة  0 - 5على
ملعب الصفاء ،وفــاز األهلي النبطية
على العمال طرابلس .0 - 3

الساحل
العب
دانيال ّ
يسجل
في مرمى
حارس السالم
محمد
الدكرمنجي
(عدنان الحاج
علي)

كرة الصاالت

ّ
الميادين يرد اعتباره أمام الجيش في دوري الفوتسال

ّ
سجل حسن زيتون هدفي الميادين

أظهر امليادين روحية مختلفة كليًا مع
انطالقة مرحلة االياب من بطولة لبنان
ألندية الدرجة األولــى بكرة الصاالت،
بحيث حل ضيفًا على الجيش وخرج
ف ــائ ـزًا بـهــدفــن لـنـجـمــه ال ــدول ــي حسن
زيتون وبذلك رد اعتباره عن الخسارة
الــوح ـيــدة ل ــه ه ــذا امل ــوس ــم ف ــي افـتـتــاح
البطولة أمام الخصم عينه.
مـ ـ ــن نـ ــاح ـ ـي ـ ـتـ ــه ،أنـ ـ ـه ـ ــى ب ـ ـنـ ــك ب ـ ـيـ ــروت
استعداداته ملباراة امليادين بفوز مقنع
ع ـلــى ط ــراب ـل ــس ال ـف ـي ـحــاء  ،1-5سجل
لــه مـصـطـفــى ســرحــان فــي مناسبتني
والصربي فالدان فيسيتش وناصيف
عبود وياسر سلمان ،فيما سجل عمر
الياسني هدف طرابلس الوحيد.
وتمامًا كما كانت انطالقة الشويفات

ب ـ ـفـ ــوز جـ ـي ــد ذه ـ ــاب ـ ــا عـ ـل ــى ال ـج ــام ـع ــة
االميركية للثقافة والتعليم ،فقد نجح
الفريق في تكرار هذا الفوز ايابًا وهذه
املرة .1-4
وب ـســط الـشــويـفــات سـيـطــرتــه وافـتـتــح
ال ـت ـس ـج ـي ــل بـ ــاك ـ ـرًا ب ــواسـ ـط ــة ال ــاع ــب
الــواعــد ايمن فقيه ،لكن فريق جامعة
 AUCEأدرك التعادل بواسطة هــادي
اب ــي غــانــم بـعــد ث ــاث دق ــائ ــق .وتمكن
الــاعــب ال ـعــائــد عـلــي ال ـحــاج مــن منح
ال ـت ـق ــدم ل ـل ـش ــوي ـف ــات مـ ـج ــددًا وانـ ـه ــاء
الشوط االول  .1-2وفي الشوط الثاني
ك ـث ــف العـ ـب ــو ال ـش ــوي ـف ــات هـجـمــاتـهــم
وقام علي شيت بمجهود فردي مميز
وسجل الهدف الثالث .وإختتم الالعب
الـنــاشــئ جــاد قهوجي امل ـبــاراة بهدف

من منتصف امللعب بعد تقدم حارس
الخصم الى خطة «باور بالير».
وك ــان ــت م ـب ــاري ــات االسـ ـب ــوع ال ـعــاشــر
ق ــد افـتـتـحــت ،بــانـتـصــار كـبـيــر لفريق
جــامـعــة الـقــديــس يــوســف عـلــى ضيفه
نادي القلمون .٢-١١
ودخل الفريق املضيف املباراة بتركيز
واص ـ ـ ـ ـ ــرار كـ ـبـ ـي ــري ــن ،ف ـس ـج ــل ه ــدف ــن
ســريـعــن عـبــر الــدول ـيــن ان ــدري ــه نــادر
وعلي ضاهر .وبرغم محاولة الفريق
الشمالي العودة بالنتيجة سجل جاد
عـبــد الـلــه هــدفــا جميال ليمنح فريقه
ت ـقــدمــا مــري ـحــا  ٠-٣ول ـك ــن ال ـض ـيــوف
اصروا على العودة الى اجواء املباراة
ف ـق ـل ـصــوا ال ـ ـفـ ــارق  ١-٣ب ـف ـضــل بــاســل
صـ ـ ــاح ال ـ ــدي ـ ــن ،ولـ ـك ــن ن ـج ــم ال ـش ــوط

االول محمد هاشم تابع اهداء زمالئه
ال ـت ـمــريــرات الـحــاسـمــة فـسـجــل ضاهر
هــدفــن آخــريــن انتهى معهما الشوط
االول بتقدم فريقه .١-٥
ض ـغ ــط ال ـف ــري ــق ال ـش ـم ــال ــي م ــع ب ــداي ــة
ال ـش ــوط ال ـث ــان ــي فـسـجــل ه ــدف ــا ثــانـيــا
ب ــواسـ ـط ــة ص ـ ــاح الـ ــديـ ــن ايـ ـض ــا قـبــل
ان ي ــرد م ــاري ــو م ـتــى ب ـهــدف رائـ ــع من
مجهود فــردي ليفتح شهية تسجيل
االهـ ـ ـ ـ ــداف ع ـن ــد رفـ ــاقـ ــه ف ـس ـج ــل كــريــم
سماحة ثالثية وطوني سليم وجوني
هليل هدفًا واحدا لكل منهما.
وف ــي خـتــام املــرحـلــة أم ــس ،ف ــاز شباب
االشــرف ـيــة عـلــى  AUSTبنتيجة ،0-4
سـجـلـهــا ح ـســن رم ـي ـتــي ( )3ومـحـمــد
حمودي.
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ألعاب القوى

ً
رقم قياسي رجاال في ماراثون بيروت
شـهــد م ــاراث ــون ب ـيــروت ال ــدول ــي هــذا
الـ ـ ـع ـ ــام ت ـح ـق ـي ــق رقـ ـ ــم قـ ـي ــاس ــي عـبــر
الكيني جاكسون ليمو ،الــذي أحــرز
ّ
املــركــز األول ،حيث تمكن مــن تعزيز
رقم السباق وبفارق عدة ثوان عندما
ّ
سجل  2 : 11 : 04س والرقم السابق
ّ
ً
هــو  2 :11 : 13س .وح ــل ليمو أوال
أمــام اإلثيوبي عبد الله غودانا : 02
2 : 13
واإلثيوبي حسني محمد .2 : 14 : 49
وعـ ـن ــد الـ ـسـ ـي ــدات ت ـم ـك ـنــت امل ـغــرب ـيــة
كـلـثــوم ب ــو س ــراي ــة م ــن إح ـ ــراز املــركــز
األول ،لكن دون كسر الــرقــم السابق
وهو  2 : 29 : 17س عندما ّ
سجلت 05
 2 : 36 :س .وج ــاءت بــو ســرايــة أمــام
اإلثيوبية ميزيريت أبيبايهو 36 : 26
 ،2 :واإلثيوبية بيزونيش اورغيسا
.2 : 42 : 07
وفــي نـتــائــج اللبنانيني كــان الـبــارز
ح ـل ــول ال ـ ـعـ ــداء ح ـس ــن ع ــواض ــة مــن
الـجـيــش الـلـبـنــانــي ف ــي امل ــرك ــز األول
عـنــد ال ــرج ــال أم ــام داوود مصطفى
 ،2 : 40 : 11وم ــروان عــرابــي (نــادي
ّ
إيـلـيــت)  .2 : 44 : 46وحــلــت شيرين
نجيم أولى عند السيدات أمام نادين
كالوت (إنتر ليبانون) ،3 : 24 : 29
ونيكول إلياس (إنتر ليبانون) : 19

ّ
تصدر العداء اللبناني
 .3 : 30فيما
األوملـ ـ ـب ـ ــي إدوار مـ ـعـ ـل ــوف فـ ــي فـئــة
اإلحتياجات الخاصة أمام اللبناني
جــورج وهبي (طرابلس للمعوقني)
 ،1 : 35 : 01واللبناني أحمد الغول
( .)1 : 39 : 22ولدى السيدات ،حلت
أولــى البريطانية إليزابيت تيرمار
 ،1 : 38 : 57أم ـ ــام ال ـل ـب ـنــان ـيــة مـنــى
فــرنـسـيــس  ،1 : 49 : 59والـلـبـنــانـيــة

منى ّ
اللهيب .2 : 11 : 23
وع ـ ـكـ ــس ال ـ ـس ـ ـبـ ــاق ص ـ ـ ـ ــورة م ـش ــرق ــة
لـلـعــاصـمــة ب ـي ــروت ،ال ـتــي عـلــى مــدى
أك ـث ــر م ــن  7س ــاع ــات ك ــان ــت تـنـبــض
ب ــالـ ـحـ ـي ــاة وبـ ـ ــالـ ـ ــروح عـ ـب ــر عـ ـش ــرات
اآلالف م ــن امل ـش ــارك ــن وامل ـش ــارك ــات
من  48دولة عربية وأجنبية وبينها
لبنان ،الــذيــن ركـضــوا ألجــل عناوين
وطنية وإجتماعية وخيرية وثقافية

المغربية كلثوم بو سراية (في الوسط) على منصة التتويج (عدنان الحاج علي)

أخبار رياضية

بطولة قدامى كرة الطاولة

جلخ في المكتب التنفيذي
اآلسيوي للرماية
انعق ــدت الجمعي ــة العمومية لالتحاد اآلس ــيوي
للرماي ــة ف ــي الكوي ــت ،بحض ــور مندوب ــي 36
دول ــة ألكبر قارة في العال ــم ،على هامش بطولة
العال ــم .وجرى انتخ ــاب رئيس االتحاد اللبناني
للرماي ــة والصي ــد بي ــار جل ــخ في مجل ــس ادارة
االتح ــاد اآلس ــيوي .ويأت ــي انتخ ــاب جل ــخ ف ــي
املكت ــب التنفي ــذي لالتح ــاد اآلس ــيوي بمثاب ــة
انجازجدي ــد للبن ــان بعد النتائ ــج املميزة للرماة
اللبناني ــن ف ــي املحاف ــل الخارجي ــة ،وخاصة أن
تمثي ــل لبن ــان عل ــى صعي ــد مجل ــس ادارة قارة
آس ــيا ف ــي رياض ــة الرماية هو انج ــاز للرياضة
اللبناني ــة ،م ــا يفس ــح املجال ام ــام دعم االتحاد
اللبنان ــي واألندية والرماة بش ــتى الطرق ومنها
الفني ــة ،إضاف ــة الى التع ــاون والتواصل مع عدة
دول له ــا أهميته ــا عل ــى الصعي ــد الدولي.

السلة اللبنانية

مباراة مصيرية للرياضي اليوم
س ــيخوض فري ــق الرياض ــي مب ــاراة مصيري ــة
م ــع الري ــان القط ــري الي ــوم عن ــد الس ــاعة 18.00
بتوقي ــت بي ــروت ضم ــن املجموعة الثالث ــة لبطولة
األندي ــة العربي ــة ف ــي ك ــرة الس ــلة املقام ــة ف ــي دبي
حت ــى  14الج ــاري.
وتأت ــي أهمي ــة اللق ــاء بع ــد خس ــارة الرياض ــي
أم ــام النج ــم الس ــاحلي التونس ــي بف ــارق نقط ــة
واح ــدة  .67 - 66وتع ـ ّـرض العب الرياضي أحمد
ابراهي ــم الصاب ــة قوية في الربع الثاني اس ــتدعت
نقل ــه ال ــى املستش ــفى.
وكان ج ــان عب ــد الن ــور أفض ــل مس ــجل للفري ــق
اللبنان ــي برصي ــد  26نق ــاط ،وأض ــاف ش ــون
كين ــغ  10نق ــاط وأرون هارب ــر  8نق ــاط .فيم ــا
كان مك ــرم ب ــن رمض ــان األفض ــل ف ــي الفري ــق
التونس ــي برصي ــد  15نقط ــة ،واض ــاف كل م ــن
عم ــر موحل ــي ورض ــوان ب ــن س ــليمان  14نقطة.
وعل ــى صعي ــد منتخ ــب الناش ــئني ال ــذي ع ــاد الى
بي ــروت أم ــس ،فق ــد احتل لبن ــان املركز الس ــادس
ضم ــن بطول ــة آس ــيا دون  16عام ــا الت ــي أقيم ــت
ف ــي اندونيس ــيا ،بع ــد خس ــارته ام ــام الفيليب ــن
الس ــبت  89 - 74ف ــي مب ــاراة تحدي ــد املركزي ــن
الخام ــس والس ــادس .وكان افض ــل مس ــجل
للمنتخ ــب اللبنان ــي س ــليم ع ــاء الدي ــن  28نقط ــة
وج ــورج بيروت ــي  20نقط ــة و 11متابع ــة ،وكريم
زين ــون  15نقط ــة و 10متابع ــات و 5تمري ــرات
حاس ــمة .وكان منتخ ــب لبن ــان ق ــد ف ــاز عل ــى
منتخ ــب الكوي ــت .56-79

وألج ـ ـ ـ ــل ال ـ ـس ـ ــام واإلس ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــرار فــي
بـلــد مـحــاصــر بــالـتـحــديــات ،وشعبه
بالقهر والعذابات ،بحيث كانت تلك
املـشــاركــة الكثيفة قــد بلغت بحسب
«دات ــا» عمليات التسجيل الرسمية
 37811م ـ ـشـ ــاركـ ــا وم ـ ـشـ ــاركـ ــة وم ــع
عملية اإلسـتـمــرار بالتسجيل بفعل
ال ـض ـغــوط ال ـتــي مــارس ـهــا الــراغ ـبــون
خ ــارج املـهـلــة الـقــانــونـيــة للتسجيل،
ي ـم ـك ــن ال ـ ـقـ ــول إن ن ـس ـب ــة املـ ـش ــارك ــة
ت ـجــاوزت  40أل ـفــا ،بحسب املــراقـبــن
م ـيــدان ـيــا ،وق ــد ُعـ ــدت ه ــذه امل ـشــاركــة
الكثيفة بمثابة اإلستفتاء الشعبي
للحدث املاراثوني ولجمعية بيروت
ماراثون.
ومنذ ساعات الصباح األولى إزدانت
نقطة اإلن ـطــاق مــن أم ــام كــاتــدرائـيــة
األرمن في منطقة السوديكو بمعالم
الـ ـح ــدث ذات امل ــواصـ ـف ــات ال ــدول ـي ــة،
حـيــث ب ــدأ زح ــف امل ـشــاركــن للمكان
وكــذلــك الشخصيات الرسمية حيث
كان في استقبالهم رئيسة الجمعية
مي الخليل ،وضيفة السباق العداءة
الـبــريـطــانـيــة ب ــوال رادك ـل ـي ــف حــامـلــة
عند
الرقم القياسي لسباق املاراثون ّ
السيدات ( 2 : 15 : 25س) ،التي يمثل
حضورها حدثًا بارزًا هذا العام.

استراحة

ّ
نظ ــم االتح ــاد اللبنان ــي لك ــرة الطاول ــة بطول ــة
لبن ــان لالعب ــن القدام ــى غي ــر املوقع ــن عل ــى
كش ــوف االندي ــة اللبنانية وغير املش ــاركني في
البط ــوالت الرس ــمية عل ــى ط ــاوالت ن ــادي امل ــون
الس ــال بمش ــاركة العب ــن ف ــوق ال ـ ـ  40س ــنة.
فف ــاز ف ــي ه ــذه الفئة ف ــادي قس ــيس بتغلبه في
املب ــاراة النهائية على وس ــيم خوري  .0-3وحل
ف ــي املرك ــز الثال ــث كل م ــن كميل مرع ــب وعلي
حي ــدر احمد.

وف ــي فئ ــة ف ــوق الـ  50س ــنة ،احتل املرك ــز االول
رين ــه دكاش بف ــوره ف ــي املب ــاراة النهائي ــة عل ــى
ميش ــال رزق الله بنتيجة  .0-3وحل في املركز
الثال ــث كل م ــن الي ــاس اب ــو رجيل ــي وخاتش ــيك
كوكازيان.
ّ
وف ــي الخت ــام وزع عض ــو اللجن ــة األوملبي ــة
ورئيس اتحاد اللعبة س ــليم الحاج نقوال وامني
صن ــدوق االتح ــاد وائ ــل ن ــور الدي ــن وأعض ــاء
االتح ــاد الك ــؤوس وامليدالي ــات عل ــى الفائزي ــن.

رياضة
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2142 sudoku

كلمات متقاطعة 2 1 4 2

أفقيا
وضرب
 -1آخر ملوك مصر –  -2تعريب إلسم كريزوس آخر ملوك ليديا إشتهر بعظم ثروته ُ
به املثل – ُيستعمل في األسلحة الحربية –  -3قلب الثمرة – معركة شهيرة إنتصر فيها
املسلمون على مشركي قريش – يهرب من املعتقل –  -4إحــدى الـقــارات – مغارة لبنانية
يتدفق منها نهر إبراهيم –  -5صوت الرصاص – للتفسير – لإلستفهام –  -6الراغب في
ّ
الوصول الى مركز رفيع –  -7البالي من كل شيء – نهار وليل –  -8عطوف وغفور – فاكهة
الشجر –  -9عسل – شركة يابانية لصناعة اآلالت املوسيقية والــدراجــات النارية – -10
مغنية إشتهرت بضرب العود عاشت في الحجاز وعاصرت عمر بن أبي ربيعة
ّ

عموديًا
 -1خالف أكثر – السفلة من الناس –  -2عاصمة أميركية – من الحبوب –  -3طعم الحنظل – نسبة الى
مواطنة من بلد روسي –  -4عائلة ممثلة ومغنية ومنتجة تلفزيونية وراقصة أميركية مشهورة من
أصول التينية ُتعتبر من الشخصيات األميركية املهمة – صفار البيض –  -5دولة أميركية – مصيبة
ّ
وحـلــول الشر –  -6الحمام الـبــري –  -7مقياس مساحة – جبل شمالي لبنان ُيـعــرف بالقرن – نوتة
ُ
املبلط بصفائح الحجارة يستعمل للمشاة – أقوال مأثورة بني الناس –
موسيقية –  -8جنب الطريق
ّ
 -9ضد خالفهم – بقرة وحشية –  -10من املعالم األثرية الهامة في غرناطة إسبانيا ُيعتبر تحفة رائعة
ومثاال لجمال العمارة اإلسالمية وسمو حضارتها في األندلس
ً

أفقيا

شروط اللعبة

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

مشاهير 2142

حلول الشبكة السابقة

1

 -1انجرليك – ال –  -2نيسان – سراب –  -3طب – اليمن –  -4واشنطن –  -5نلندا – مدلل –  -6أوالدي
ّ
ّ
–  -7الكزبرة – دو – ّ -8
هب – بوم –  -9دب – الطري –  -10نزار ّقباني

عموديًا
 -1انطوني ايدن –  -2نيبال – بز –  -3جس – شناكل –  -4راوندوز – شر –  -5لن – طالبه –  -6ان
– أرباب –  -7كسل – مدة – ال – ّ -8ريادي – بطن –  -9الم – دوري –  -10ابن الرومي

حل الشبكة 2141

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

سياسي ومثقف ليبي ووزي ــر ســابــق لإلقتصاد فــي عهد الـقــذافــي ووزي ــر سابق
ّ
للخارجية باملجلس الوطني اإلنتقالي .عي سفيرًا للهند عام  2010لكنه استقال
ّ
عند انــدالع الـثــورة  = 2+9+1+8+5+4ينتج عن التدخني ■  = 7+10+6+3يصوت
الذئب ■  = 3+2+11يأتي بعد

حل الشبكة الماضية :جيمس تشادويك
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االثنين  9تشرين الثاني  2015العدد 2736

رياضة

ّ
ليستر سيتي قوته بمكونات البيتزا
البطوالت األوروبية الوطنية

كل الكالم في إنكلترا حاليًا
هو عن ليستر سيتي .من بين كل
الفرق في "البريميير ليغ" ،يسرق فريق
المدرب اإليطالي كالوديو رانييري
األضواء بوقوفه في المركز الثالث،
بفضل األخير والثنائي جايمي فاردي
ورياض محرز
شربل ّ
كريم
ل ــو ج ـ ــاء أح ــده ــم ل ـي ـق ــول ق ـب ــل ب ــداي ــة
امل ــوس ــم ال ـجــديــد ب ــأن لـيـسـتــر سيتي
س ـي ـقــف ف ــي امل ــرك ــز الـ ـث ــال ــث ب ـع ــد 12
مرحلة على انطالق الدوري اإلنكليزي
لكرة الـقــدم وبـفــارق نقطة واح ــدة عن
ُ
صــاحــب ال ـص ــدارة ،العــتـبــر ه ــذا األمــر

أصبح فاردي ثاني العب
بعد فان نيستلروي يسجل في
 9مباريات متتالية
ضــربــا مــن الـجـنــون أو ربـمــا ّ
تخيالت
غير واقعية.
لكن مــا كــان باإلمكان اعتباره مجرد
أوه ــام أصبح واقـعــا ،فالفريق األزرق
ال ـ ـ ــذي ت ـ ـفـ ــادى الـ ـهـ ـب ــوط فـ ــي امل ــوس ــم
املاضي ،حيث أنهاه في املركز الرابع
ع ـشــر وب ـف ــارق  6ن ـقــاط ف ـقــط ع ــن أول
الهابطني هال سيتي ،أصبح مزعجًا
كثيرًا لكبار إنكلترا ،وهــو الــذي يقف
ح ـت ــى م ـت ـق ـ ّـدم ــا ع ـل ــى أح ـ ــد ال ـع ـمــال ـقــة

ه ـنــاك ،أي مــانـشـسـتــر يــونــايـتــد الــذي
يحتل املركز الرابع حاليًا.
طبعًا ،قد ال يتمكن ليستر سيتي من
إن ـه ــاء امل ــوس ــم ف ــي م ــرك ـ ٍـز ب ــن الـثــاثــة
األوائــل ،وهو أمر ّ
مرجح فنيًا مقارنة
بتشكيلته امل ـحــدودة ال ـخ ـيــارات ،لكن
األكيد أن الفريق يمكن أن ّ
يقدم موسمًا
لــن ينسى ملتابعي ال ـكــرة اإلنكليزية
الذين باتوا يترقبون مبارياته ،على
اعـتـبــار أنــه يشكل تحديًا خــاصــا ألي
فريق كبير يقف في وجهه.
ٍ
وهذا األمر يأخذنا الى لعبة التوقعات
التي ال يعرف خباياها سوى الكبار،
وم ـن ـه ــم امل ـ ـ ــدرب اإليـ ـط ــال ــي ك ــاودي ــو
ً
رانـيـيــري ال ــذي ال يــأبــه ع ــادة ملــا ُيقال
حوله أو في اإلعالم ،بل يأخذ خياراته
ويـمـشــي ب ـهــا ،وه ــذا مــا ع ـ ّـودن ــا عليه
أيــام إشــرافــه على تشلسي بــن عامي
 2000و .2004وبـمــا أنــه ّ
درب «بـلــوز»
ل ـن ــدن ،أشـ ــار ك ـث ـيــرون ال ــى أن قـبــولــه
بـمـهـمــة ت ــدري ــب ف ــري ــق م ـت ـ ّـواض ــع هو
ليستر سيكون مسمارًا يدق في نعش
موت مسيرته التدريبية.
ل ــم يـكـتــرث ران ـي ـيــري ل ـهــذه األق ــاوي ــل،
بــل ســار بواقعيته متشبثًا بفلسفته
الـقــائـلــة ب ــأن ف ــي ك ــل فــريــق ه ـنــاك من
يـمـكـنــه اجـ ـت ــراح امل ـع ـج ــزات ف ــي حــال
ّ
ال ـع ـم ــل ب ـط ــري ـق ــة مـ ــركـ ــزة ب ـع ـي ـدًا عــن
الـضـجـيــج وال ـح ـســابــات امل ـع ـقــدة .أمــا
ال ـن ـت ـي ـجــة ف ـك ــان ــت كـ ــرة قـ ــدم ســري ـعــة،
ه ـجــوم ـيــة وجـ ــذابـ ــة ب ـق ـي ــادة مـهــاجــم
ال ي ـم ـكــن وق ـف ــه حــال ـيــا ه ــو امل ــوه ــوب
ج ــاي ـم ــي ف ـ ـ ــاردي الـ ـ ــذي أص ـب ــح ثــانــي
العـ ــب ف ـقــط ب ـعــد م ـهــاجــم مــانـشـسـتــر
يونايتد السابق رود فان نيستلروي
يسجل في  9مباريات متتالية ،وهو
يـمـلــك فــرصــة مل ـعــادلــة ال ـهــول ـنــدي في

ترك ليستر رسالة للعالم العربي بأن هناك اسمًا مميزًا آخر غير صالح في أوروبا وهو محرز

املباراة املقبلة لفريق «الذئاب».
أمــا األه ــم مــن كــل هــذا فهو أن ليستر
يلعب مــن دون ضـغــوط ،حيث يشدد
رانـ ـ ـيـ ـ ـي ـ ــري عـ ـل ــى العـ ـبـ ـي ــه ب ـ ـضـ ــرورة
االستمتاع في املباريات ،والدليل أن
األسبوع املاضي اصطحبهم لتناول
ً
البيتزا احتفاال بأدائهم املميز أخيرًا!
ومــا بني فــاردي الــذي يتصدر ترتيب
الهدافني بـ  12هدفًا ،وزميله الجزائري
رياض محرز الذي يقف خلفه برصيد
 7أه ــداف ،بــات ليستر مصدر الخطر
األكـبــر على فــرق املقدمة فــي إنكلترا،
وهو يبدو قــادرًا على لعب هذا الدور
ب ـش ـك ـ ٍـل أكـ ـب ــر م ـم ــا ف ـع ـل ــه وس ـ ــت ه ــام
ً
مـثــا فــي بــدايــة املــوســم ،والـسـبــب هو
وج ــود ران ـي ـيــري ال ــذي ي ـقــول العـبــوه
ب ــأن لــديــه فــي جعبته استراتيجيات
بقدر ما تحويه البيتزا من ّ
مكونات،
وه ــو يــرمـيـهــا عـلــى ال ـطــاولــة بحسب
م ـت ـط ـل ـبــات امل ـ ـ ـبـ ـ ــاراة ،ول ـ ـهـ ــذا ال ـس ـبــب
نرى أن ليستر يلعب أحيانًا بطريقة
ـان أخ ــرى بطريقة
 ،1-1-4-4وفــي أحـيـ ٍ
.1-4-1-4
طـبـعــا ،ال يـمـكــن إصـ ــدار حـكــم نهائي
على الفريق بعد  12مرحلة فـقــط ،إذ
أق ـل ــه ي ـف ـتــرض االن ـت ـظ ــار  6م ـبــاريــات
أخـ ــرى ،أي حـتــى انـت ـصــاف الـبـطــولــة،
لكن في حــال مواصلة ليستر النسج
عـ ـل ــى املـ ـ ـن ـ ــوال عـ ـيـ ـن ــه ،ف ــإن ــه سـيـلـفــت
أنظار أوروبا كلها إليه ألنه قد يكون
مــوجــودًا فــي الـســاحــة مــع كـبــارهــا في
ً
املــوســم املـقـبــل .هــو ق ـ ّـدم الكثير أصــا
ه ــذا امل ــوس ــم ،إذ ع ـ ّـرف اإلنـكـلـيــز على
ق ـن ــاص اس ـم ــه ف ـ ــاردي ،وتـ ــرك رســالــة
للعالم العربي بأن هناك اسمًا مميزًا
آخ ــر غـيــر امل ـصــري مـحـمــد ص ــاح في
الكرة األوروبية هو املوهوب محرز.

نتائج وترتيب البطوالت األوروبية الوطنية
انكلترا (المرحلة )12

إسبانيا (المرحلة )11

أرسنال  -توتنهام 1-1
هاري كاين ( )32لتوتنهام ،وكيران غيبس
( )77ألرسنال.

برشلونة  -فياريال 0-3
البرازيلي نيمار ( 60و )85واألوروغوياني
لويس سواريز ( 70من ركلة جزاء).

ليستر سيتي  -واتفورد 1-2
الفرنسي نغولو كانتي ( )52وجايمي فاردي
( 65من ركلة جزاء) لليستر ،وتروي دييني
( 75من ركلة جزاء) لواتفورد.

اتلتيكو مدريد  -سبورتينغ خيخون
0-1
الفرنسي انطوان غريزمان (.)90

مانشستر يونايتد  -وست بروميتش
ألبيون 0-2
جيسي لينغارد ( )52واإلسباني خوان ماتا
( 90من ركلة جزاء).

اشبيلية  -ريال مدريد 2-3
اإليطالي شيرو إمبولي ( )36واألرجنتيني
إيفر يانيغا ( )61وفرناندو يورينتي
( )74الشبيلية ،وسيرجيو راموس ()22
والكولومبي جيمس رودريغيز ( )90لريال.

ليفربول  -كريستال باالس 2-1
البرازيلي فيليبي كوتينيو ( )42لليفربول،
والكونغولي يانيك بوالسي ( )21وسكوت
دان ( )82لكريستال باالس.
ستوك سيتي  -تشلسي 0-1
جوناثان هوسن (.)70

سلتا فيغو  -فالنسيا 5-1
االرجنتيني اوغوستو فرنانديز ()24
لفيغو ،و باكو ألكاسير ( 13و )46ودانيال
باريخو ( 45و )64واألملاني شكودران
مصطفي ( )79لفالنسيا.

استون فيال  -مانشستر سيتي 0-0
بورنموث  -نيوكاسل يونايتد 1-0
نوريتش  -سوانسي 0-1
سندرالند  -ساوثمبتون 1-0
وست هام  -افرتون 1-1

الس باملاس  -ريال سوسييداد 0-2
ليفانتي  -ديبورتيفو ال كورونيا 1-1
ايبار  -خيتافي 1-3
رايو فاييكانو  -غرناطة 1-2
ملقة  -ريال بيتيس 1-0
اتلتيك بلباو  -اسبانيول 1-2

 ترتيب فرق الصدارة: -1مانشستر سيتي  26نقطة من  12مباراة
 -2ارسنال  26من 12
 -3ليستر  25من 12
 -4مانشستر يونايتد  24من 12
 -5وست هام  21من 12

 ترتيب فرق الصدارة: -1برشلونة  27نقطة من  11مباراة
 -2ريال مدريد  24من 11
-3اتلتيكو مدريد  23من 11
 -4سلتا فيغو  21من 11
 -5فياريال  20من 11

إيطاليا (المرحلة )12
تورينو  -انتر ميالنو 1-0
الفرنسي جيوفري كوندوغبيا (.)31
روما  -التسيو 0-2
البوسني ادين دزيكو ( 10من ركلة جزاء)
والعاجي جرفينيو (.)62
ساسوولو  -كاربي 0-1
نيكوال سانسوني (.)28
امبولي  -يوفنتوس 3-1
ماسيمو ماكاروني ( )19إلمبولي،
والكرواتي ماريو ماندزوكيتش
( )32والفرنسي باتريس ايفرا ()38
واالرجنتيني باولو ديباال ( )85ليوفنتوس.
هيالس فيرونا  -بولونيا 2-0
ميالن  -اتاالنتا 0-0
فروزينوني  -جنوى 2-2
باليرمو  -كييفو 0-1
نابولي  -اودينيزي 0-1
سمبدوريا  -فيورنتينا 2-0
 ترتيب فرق الصدارة: -1فيورنتينا  27نقطة من  12مباراة
 -2انتر ميالنو  27من 12
 -3روما  26من 12
 -4نابولي  25من 12
 -5ساسوولو  22من 12

ألمانيا (المرحلة )12
بايرن ميونيخ  -شتوتغارت 0-4
الهولندي ارين روبن ( )11والبرازيلي
دوغالس كوستا ( )18والبولوني روبرت
ليفاندوفسكي ( )37وتوماس مولر (.)40
بوروسيا دورتموند  -شالكه 2-3
الياباني شينجي كاغاوا ( )30وماتياس
غينتر ( )43والغابوني بيار ايميريك
اوباميانغ ( )47لدورتموند ،والهولندي كالس
يان هونتيالر ( 33و )71لشالكه.
ماينتس  -فولسبورغ 0-2
االرجنتيني بابلو دو بالسيس ()32
والتركي يونس مللي (.)75
باير ليفركوزن  -كولن 2-1
املكسيكي خافيير هرنانديز ()33
لليفركوزن ،والسلوفيني دومينيك ماروه
( 17و )72لكولن.
هانوفر  -هبرتا برلني 3-1
هوفنهايم  -اينتراخت فرانكفورت 0-0
بوروسيا مونشنغالدباخ -
اينغولشتات 0-0
دارمشتات  -هامبورغ 1-1
أوغسبورغ  -فيردر بريمن 2-1
 ترتيب فرق الصدارة: -1بايرن ميونيخ  34نقطة من  12مباراة
 -2بوروسيا دورتموند  29من 12
 -3فولسبورغ  21من 12
 -4هبرتا برلني  20من 12
 -5شالكه  20من 12

فرنسا (المرحلة )12
باريس سان جيرمان  -تولوز 0-5
االرجنتيني انخل دي ماريا ( )6والسويدي
زالتان ابراهيموفيتش ( 18و)75
والبرازيلي لوكاس مورا ( )67واألرجنتيني
ايزيكييل الفيتزي (.)78
ليون  -سانت اتيان 0-3
ألكسندر الكازيتي ( 41و 59و.)90
كاين  -غانغان 1-2
جوليان فيريه ( )62واندي دولور ()71
لكاين ،ودوريان لوفيك ( )85لغانغان.
مرسيليا  -نيس 1-0
فالير جرمان (.)16
بوردو  -موناكو 1-3
نيكوالس بيالي ( )36وسيديريك يامبيري
( )40والتشيكي ياروسالف بالزيل ()48
لبوردو ،وهيلدر كوستا ( )23ملوناكو.
انجيه  -رين 2-0
ليل  -باستيا 1-1
مونبلييه  -نانت 1-2
رينس  -غازيليك اجاكسيو 2-1
لوريان  -تروا 1-4
 ترتيب فرق الصدارة: -1باريس سان جيرمان  35نقطة من 13
مباراة
 -2ليون  25من 13
 -3كاين  24من 13
-4انجيه  22من 13
-5سانت اتيان  22من 13

االثنين  9تشرين الثاني  2015العدد 2736

بطولة الدراجات النارية

ً
لورنزو يعود بطال للعالم في «موتو جي بي»
ان ـت ـص ــار مـ ـ ــزدوج لـ ـ ــدراج «ي ــام ــاه ــا»
اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي خ ـ ــورخ ـ ــي لـ ـ ــورنـ ـ ــزو فــي
جــائــزة فالنسيا اإلسبانية الكبرى،
وهـ ــي امل ــرح ـل ــة األخـ ـي ــرة م ــن بـطــولــة
العالم للدراجات النارية ،حيث أحرز
املركز األول وتـ ّـوج بلقب فئة «موتو
جــي ب ــي» لـلـمــرة الـثــالـثــة بـعــد عامي
 2010و.2012
ّ
وتقدم لورنزو الذي سجل 45.59.364
دقيقة على مواطنيه دراجي «هوندا»
مــارك ماركيز ودانــي بدروسا بفارق
 0.263ث و 0.654ث تواليًا ،فيما جاء
زميله في الفريق ومنافسه الوحيد
عـ ـل ــى الـ ـلـ ـق ــب اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي فــال ـن ـت ـي ـنــو
روسي رابعًا بفارق  19.789ث.
وان ـ ـتـ ــزع لـ ــورنـ ــزو املـ ــركـ ــز األول فــي
الترتيب العام من روســي الــذي كان
ي ـت ـصــدره مـنــذ مـطـلــع امل ــوس ــم ،لكنه
ف ـشــل ف ــي ال ـح ـفــاظ ع ـل ـيــه ،وبــالـتــالــي
انتزاع لقبه الثامن في هذه الفئة.
وق ـ ـ ـ ّـدم روسـ ـ ــي س ـب ــاق ــا رائـ ـع ــا كــونــه
ان ـط ـل ــق مـ ــن املـ ــركـ ــز األخ ـ ـيـ ــر بـسـبــب
ع ـق ــوب ــة ف ــرض ــت ع ـل ـيــه فـ ــي املــرح ـلــة
السابقة في ماليزيا بسبب احتكاك
ب ــدراج ــة م ــارك ـي ــز ،ح ـيــث ح ـس ـمــت 3
نـقــاط مــن رص ـيــده أي ـضــا ،وق ــد دخــل
الـسـبــاق األخـيــر وهــو يتفوق بفارق
 4نـ ـق ــاط ،وك ـ ــان م ـطــال ـبــا ع ـلــى االق ــل
باحتالل املركز الثاني ليحرز اللقب
وذل ــك حـتــى لــو ف ــاز ل ــورن ــزو باملركز
األول.

وتصدر لورنزو ترتيب بطولة العالم
بـ  330نقطة ،يليه روســي بـ  ،325ثم
ماركيز بـ .242
وفي فئة «موتو  »2التي ُحسم لقبها

قبل ثالث جوالت على ختام املوسم
ملصلحة دراج «كاليكس» الفرنسي
يوهان زاركــوَّ ،
ودع زميله اإلسباني
تيتو راب ــات لقبه الـعــاملــي بانتصار

احتفل لورنزو باللقب بين مواطنيه في فالنسيا (خافيير سوريانو ـ ا ف ب)

م ـ ـع ـ ـنـ ــوي لـ ـيـ ـحـ ـق ــق ف ـ ـ ـ ـ ــوزه الـ ـث ــال ــث
للموسم .وتقدم رابــات على مواطنه
أل ـي ـك ــس ريـ ـن ــس (ك ــال ـي ـك ــس) ب ـف ــارق
 0.309ث ،والـ ـس ــويـ ـس ــري ت ــوم ــاس
لــوثــي (كــال ـي ـكــس) ب ـف ــارق  3.347ث،
فيما اكتفى زاركو باملركز السابع.
وتصدر زاركو ترتيب البطولة بـ 352
نقطة ،يليه رينس ب ـ  ،234ثــم رابــات
بـ.231
وعن فئة «موتو  ،»3ظفر دراج هوندا
دانـ ـ ــي ك ـن ــت ب ــال ـل ـق ــب ،ل ـي ـص ـبــح أول
ً
بــريـطــانــي ي ـت ـ ّـوج ب ـطــا لـلـعــالــم منذ
َّ
 ،1977رغم أنه حل تاسعًا في السباق
الــذي تصدره منافسه الوحيد دراج
«كـ ـ ــاي تـ ــي ام» ال ـب ــرت ـغ ــال ــي مـيـغـيــل
أوليفيرا.
وحسم كنت اللقب العاملي بـفــارق 6
نقاط فقط عن أوليفيرا ( 260مقابل
 ،)254ف ـي ـمــا ج ـ ــاء اإليـ ـط ــال ــي إيـنـيــا
باستيانيني (هــونــدا) ثالثًا ب ـ 207
نقاط.
وحرم كنت منافسه أوليفيرا من لقبه
األول أيضًا في موسمه الخامس في
البطولة ،رغم خروجه فائزًا للمباراة
الـثــالـثــة عـلــى ال ـتــوالــي والــراب ـعــة في
آخـ ـ ــر  5سـ ـب ــاق ــات وال ـ ـسـ ــادسـ ــة ه ــذا
املوسم بعد تقدمه بفارق ضئيل بلغ
 0.198ثانية على اإلسباني خورخي
نافارو (هوندا) ،و 2.090ثانية على
التشيكي ياكوب كورنفيل (كــاي تي
أم).
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كرة المضرب

لقب عاشر لديوكوفيتش
هذا الموسم
رفع الصربي نوفاك ديوكوفيتش املصنف
أول ك ــأس دورة بــاريــس الــدول ـيــة فــي كــرة
املضرب ،آخر دورات األلف نقطة للماسترز
البالغة جوائزها  3.3ماليني ي ــورو ،للمرة
الــرابـعــة والثالثة على الـتــوالــي ،بـفــوزه على
البريطاني أندي موراي  2-6و.4-6
وب ــات ديوكوفيتش أول العــب يـفــوز بهذه
الدورة أربع مرات وأول العب أيضًا يحرز 6
دورات ماسترز لأللف نقطة في العام ذاته.
وه ــذا هــو ال ـفــوز الـ ـ  78لــديــوكــوفـيـتــش هــذا
امل ــوس ــم م ـقــابــل  5ه ــزائ ــم ف ـق ــط ،وال ـثــانــي
وال ـع ـش ــرون عـلــى ال ـت ــوال ــي ،كـمــا أن ــه الـفــوز
ال ـخ ــام ــس ع ـشــر ع ـلــى ال ـت ــوال ــي ف ــي دورة
باريس بيرسي.
وك ـ ــان ديــوكــوف ـي ـتــش ب ـطــل أع ـ ــوام 2009
و 2013و ،2014أول العـ ــب ي ـن ـجــح فــي
االحتفاظ بلقب دورة باريس عندما تغلب
على الكندي ميلوش راونيتش ،بعدما كان
قد نال لقب  2013على حساب اإلسباني
دافيد فيرير.
واللقب هو العاشر لديوكوفيتش هذا العام،
وال ـســادس فــي دورات األل ــف نقطة التسع
هــذا املــوســم أيـضــا ،بعد تتويجه فــي رومــا
ومــون ـتــي ك ــارل ــو وم ـيــامــي وإن ــدي ــان ويـلــز
وشنغهاي.

أصداء عالمية

لمازيمبي
«تشامبيونز ليغ» أفريقيا
ً

ألعاب القوى

فساد ألعاب القوى أكبر من نظيره الكروي
الفساد الــذي يضرب االتحاد الدولي
ألل ـع ــاب ال ـق ــوى ه ــو أسـ ــوأ م ـمــا عــرفــه
نظيره فــي كـ ُـرة ال ـقــدم .هــذا مــا خلص
إل ـي ــه ت ـقــريــر أعـ ـ ـ ّـد ب ــدع ــم م ــن الــوكــالــة
الــدول ـيــة ملـكــافـحــة املـنـشـطــات (وادا)،
ال ــذي وص ــف الـفـضـيـحــة بــأنـهــا أســوأ
ب ـك ـث ـي ــر مـ ــن فـ ـص ــائ ــح الـ ـفـ ـس ــاد ال ـت ــي
تضرب «الفيفا».
أصــابــع أش ــارت الــى الــرئـيــس السابق
السنغالي المني دياك املتهم بالفساد
وتـبـيـيــض األمـ ـ ــوال ،وإج ـ ــراء تــأديـبــي
بحق نجله وأمــن الصندوق السابق
ً
في االتحاد الدولي ،فضال عن طبيب
ومـ ـ ــدرب ،ه ــي الـفـضـيـحــة املـسـتـجــدة،

وال ـت ــي اع ـت ـبــرهــا امل ـحــامــي ري ـت ـشــارد
م ــاك ــاري ــن ك ــات ــب ت ـق ــري ــر ال ـ ــ»بـ ــي بــي
ً
سي» بأنها «ستشكل فعال تغييرًا في
الرياضة».
وقــال مــاكــاريــن« :لــديــك مجموعة من
األشخاص كبار السن الذين وضعوا
ك ـث ـي ـرًا م ــن األم ـ ــوال ف ــي جـيــوبـهــم من
خ ـ ــال االبـ ـ ـت ـ ــزاز وال ـ ـ ــرش ـ ـ ــوة ،لـكـنـهــم
أيـضــا تسببوا بـتـغـيـيــرات كـبـيــرة في
النتائج الفعلية والـتــرتـيــب النهائي
للمسابقات الدولية في ألعاب القوى».
وي ــأت ــي تـعـلـيــق م ــاك ــاري ــن ف ــي نـهــايــة
أس ـب ــوع حــافــل واج ـه ــه ات ـح ــاد الـقــوى
الـ ــذي اض ـط ــر ال ــى اإلع ـ ــان ع ــن إل ـغــاء

حفله السنوي لتوزيع الجوائز الذي
كان مقررًا في  28الحالي.
ك ــذل ــك ،أصـ ـ ــدرت ل ـج ـنــة األخـ ـ ــاق فــي
االتـحــاد الــدولــي أللـعــاب الـقــوى بيانًا
أكـ ـ ــدت ف ـي ــه ف ـت ــح إجـ ـ ـ ـ ــراءات تــأدي ـب ـيــة
ض ــد أرب ـع ــة أش ـخ ــاص ،ه ــم :امل ـســؤول
السابق عن مكافحة املنشطات حتى
ك ــان ــون األول  2014غ ــاب ــري ــال دول ــي،
وأحــد أبـنــاء المــن ديــاك بــاب ماساتا
دياك ،ورئيس االتحاد الروسي وأمني
صندوق االتحاد الدولي حتى كانون
األول  2014فالنتني باالخنيتشيف،
واملدرب الروسي في مسابقات املشي
ألكسي ميلنيكوف.

وكـ ـ ـ ــان الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـجـ ــديـ ــد ل ــات ـح ــاد
الــدولــي الـبــريـطــانــي سيباستيان كو
قــد ّ
عبر عــن صدمته وغضبه وحزنه
ب ـخ ـصــوص ادعـ ـ ـ ــاءات ال ــرش ــوة بحق
س ـل ـف ــه ال ـس ـن ـغ ــال ــي املـ ـتـ ـه ــم ب ــابـ ـت ــزاز
ال ــري ــاض ـي ــن م ــن أج ـ ــل ال ـت ـس ـتــر عـلــى
ً
ت ـنــاول ـهــم امل ـن ـش ـطــات ،ق ــائ ــا« :أش ـعــر
بالصدمة ،الغضب والـحــزن الكبير»،
ومـ ـضـ ـيـ ـف ــا« :هـ ـ ـ ــذه االدع ـ ـ ـ ـ ـ ــاءات ال ـت ــي
استفقنا عليها بشأن إمكانية وجود
ع ـم ـل ـيــة اب ـ ـتـ ــزاز ف ــاج ــأت ـن ــا ،ك ـم ــا ح ــال
غــالـبـيــة الـعــامـلــن ف ــي ه ــذه الــريــاضــة
ال ـ ــذي ـ ــن يـ ـش ــارك ــونـ ـن ــا عـ ـل ــى األرج ـ ـ ــح
املشاعر نفسها».

الدوري األميركي للمحترفين

«محاربو» غولدن ستايت ال يهزمون 7 :من 7

سجل كالي طومسون  18نقطة لووريرز
(ستايس ريفير ـ أ ف ب)

ح ـقــق غ ــول ــدن س ـتــايــت ووري ـ ــرز ف ــوزه
السابع تواليًا من أصل  7مباريات ،إثر
تغلبه على مضيفه ساكرامنتو كينغز
 ،94-103في دوري كرة السلة األميركي
الشمالي للمحترفني.
ويدين ووريــرز بفوزه الجديد لنجمه
ستيفن كوري الذي سجل  21من نقاطه
الـ ـ ـ  24ف ــي الـ ـش ــوط ال ـث ــان ــي ،وأضـ ــاف
كــاي طومسون  18وأن ــدري إيغوداال
 14وهــاري ـســون بــارنــز  13ليساهموًا
أيضًا في الفوز الـ  74لفريقهم من أصل
مبارياته الـ  89األخيرة.
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،كـ ــان اإلي ـط ــال ــي مــاركــو
بيلينيلي ورودي غــاي األفـضــل في
ص ـ ـفـ ــوف أص ـ ـحـ ــاب األرض ب ـعــدمــا
سجل كــل منهما  22نقطة ،وأضــاف
راجون روندو  ،14إال أن ذلك لم يكن
كافيًا لتجنيب فريق عاصمة والية
كاليفورنيا هزيمته الخامسة على
التوالي.
بـ ــدوره ،تغلب أتــانـتــا هــوكــس على
ضـيـفــه واش ـن ـطــن ويـ ـ ــزاردز .99-114

ولـعــب كـنــت بــازيـمــور دورًا أساسيًا
في انتفاضة أتالنتا بعدما سجل 16
مــن نقاطه الـ ـ  25فــي الـشــوط الثاني
من اللقاء .وبــرز أيضًا بول ميلساب
ب ـت ـس ـج ـي ـلــه  21ن ـق ـط ــة وأض ـ ـ ـ ــاف آل
هورفورد  14نقطة.
وب ـ ـ ــرز مـ ــن ن ــاح ـي ــة واشـ ـنـ ـط ــن أوتـ ــو
بــورتــر وج ــون وول ،إذ سـجــل األول
 23نقطة والثاني  19مع  12تمريرة
حاسمة ،من دون أن يكون ذلك كافيًا
لتجنيب فريقهما هزيمته الثالثة
في ست مباريات.
ك ــذل ــك ،قـ ــاد ج ـي ـمــس ه ـ ـ ــاردن فــريـقــه
ه ـي ــوس ــن روك ـ ـتـ ــس إلس ـ ـقـ ــاط ل ــوس
أنجلس كليبرز في معقله ،105-109
بتسجيله  46نـقـطــة ،بـيـنـمــا ســاهــم
دوايت هاورد بـ  20نقطة وماركوس
ثورنتون بـ  16نقطة.
أمـ ــا م ــن نــاح ـيــة ك ـل ـي ـبــرز ،ف ـقــد تــألــق
بــايــك غــريـفــن بتسجيله  35نقطة
وج ـ ــاي ج ــاي ري ــدي ــك بـتـسـجـيـلــه 19
نقطة.

كما حقق سان أنطونيو سبيرز فوزه
ال ــراب ــع ف ــي  6م ـب ــاري ــات ،وكـ ــان على
حـســاب ضيفه تـشــارلــوت هورنتس
 ،94-114بـ ـفـ ـض ــل ك ـ ــاوه ـ ــي ل ـي ـن ــرد
ال ــذي سـجــل  23نـقـطــة ،والمــاركــوس
الدريدج الذي سجل  16نقطة.
وفـ ـ ـ ـ ــي بـ ـ ــاقـ ـ ــي امل ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــات ،ت ـغ ـل ــب
مينيسوتا تمبروولفز على شيكاغو
بولز  ،93-102وميلووكي باكس على
بــروك ـلــن ن ـتــس  ،86-94وأوالرن ـ ــدو
م ــاجـ ـي ــك عـ ـل ــى ف ـي ــادل ـف ـي ــا سـفـنـتــي
سيكسرز  ،97-105وداالس مافريكس
على نيو أورليانز بيليكانز ،98-107
ويوتا جــاز على ممفيس غريزليس
.79-89
وهـ ـ ـ ــذا بـ ــرنـ ــامـ ــج م ـ ـبـ ــاريـ ــات ال ـ ـيـ ــوم:
ك ـل ـي ـف ــان ــد ك ــاف ــالـ ـيـ ـي ــرز  -إن ــدي ــان ــا
ب ــاي ـس ــرز ،ن ـي ــوي ــورك نـيـكــس  -لــوس
أنـ ـجـ ـل ــس الي ـ ـ ـكـ ـ ــرز ،مـ ـي ــام ــي هـ ـي ــت -
تورنتو رابتورز ،أوكالهوما سيتي
ث ــان ــدر  -فينيكس ص ـنــز ،بــورتــانــد
ترايل باليزرز  -ديترويت بيستونز.

أصبح مازيمبي الكونغولي الديموقراطي بطال
لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة الخامسة
في تاريخه بعدما جدد فوزه على ضيفه
اتحاد العاصمة الجزائري  1-2( 0-2ذهابًا) في
لوبومباشي في إياب الدور النهائي ،سجلهما
التنزاني مبوانا ساماتا ( 74من ركلة جزاء)
والعاجي روجيه أسالي (ّ .)94
وعوض مازيمبي
بالتالي خسارته في نهائي املوسم املاضي أمام
وفاق سطيف الجزائري ،وتساوى بلقبه الخامس
مع الزمالك املصري في املركز الثاني على الئحة
الفرق األكثر تتويجًا باللقب ،والتي يتصدرها
القطب املصري اآلخر األهلي بثمانية ألقاب.

فلسطين مع السعودية اليوم
في األردن
أخيرًا ،ستقام مباراتا منتخبي فلسطني وضيفه
السعودي ضمن الجولة السادسة من منافسات
املجموعة األولى للتصفيات املزدوجة املؤهلة
إلى كأس العالم  2018في روسيا وكأس آسيا
 2019في اإلمارات ،وذلك عند الساعة 16.00
بتوقيت بيروت ،على استاد امللك عبدالله الثاني
في العاصمة األردنية عمان.
ويدخل املنتخب السعودي املباراة وهو في
صدارة املجموعة األولى بالعالمة الكاملة أي
 12نقطة حصدها من  4مباريات .أما املنتخب
الفلسطيني فيحتل املركز الثالث برصيد  5نقاط
من  4مباريات ،حيث فاز بواحدة وخسر مثلها
وتعادل في مباراتني.

صالح يخرج من «دربي» روما بالتواء
في الكاحل
خرج نجم روما اإليطالي ومنتخب مصر محمد
صالح من «دربي» العاصمة الذي جمع فريقه
بجاره التسيو ( ،)0-2وهو مصاب بالتواء
في كاحل قدمه اليمنى .واضطر صالح الى
لتدخل
ترك امللعب في الدقيقة  58إثر تعرضه
ٍ
خشن من العب الوسط الدولي البوسني سيناد
لوليتش .وأعرب مدرب روما ،الفرنسي رودي
غارسيا ،عن غضبه بسبب التدخل القوي
لالعب التسيو الذي لم يتعرض ألي إنذار من
َ
قبل الحكم .وتعتبر إصابة صالح ضربة قوية
للمنتخب املصري املدعو الى مواجهة تشاد
في  14و 17الحالي ذهابًا وإيابًا في التصفيات
املؤهلة الى نهائيات كأس العالم .2018
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ثقافة وناس

سينما

ماهر أبي سمرا
رأى كابوس الحريرية منذ 1995
رغم مرور  20عامًا ّ
على ًهذا الشريط ،إال أنه يزداد
راهنية مع الحال التي وصل
إليها اللبنانيون .هو بمثابة
رؤية استباقية لحاضرنا،
حيث يعود المخرج إلى
بداية تشكل العنف البيئي
والبصري والسمعي الذي
تال الحرب األهلية« .الحملة
األهلية للحفاظ على دالية
الروشة» تدعونا لمشاهدته
هذا المساء في «مسرح
المدينة»
بانة بيضون
نتساءل الـيــوم كيف وصلنا إلــى هذه
الـحــالــة حيث بتنا نـخــاف مــن الـهــواء،
ومـ ــن ك ــل م ــا ق ــد يـ ـس ـ ّـرع ح ــرك ــة جـبــال
النفايات املتراكمة التي تزحف ببطء
صــوبـنــا ،حــامـلــة معها ص ــورًا مرعبة
ق ــد ال ي ـك ــون أسـ ــوأهـ ــا ال ـك ــول ـي ــرا ،بل
يمكن أن ّتبتلعنا ه ــذه ال ـن ـفــايــات ،أو
نظل نتنشقها حتى تدخل في جلدنا
ونتماهى معها إلى أن نصبح وإياها
سواسية! في هذا اإلطار ،تدعو «الحملة
األهلية للحفاظ على دالـيــة الــروشــة»
إلى عرض وثائقي «إعمار على املوج»
( 1995ـ  26د) للمخرج اللبناني ماهر
أب ــي س ـمــرا وأل ـ ــدو ب ـن ـكــاري ،وج ـيــروم
أالمارغو ،بالشراكة مع جمانة بعلبكي
مساء اليوم في «مسرح املدينة».

غياب

في فيلمه الوثائقي ،يعود بنا ماهر
أب ــي س ـمــرا إل ــى ب ــداي ــة تـشـكــل العنف
البيئي والبصري والسمعي الذي تال
الـحــرب األهـلـيــة .الـشــريــط هــو بمثابة
رؤي ـ ـ ــة اس ـت ـب ــاق ـي ــة ل ـل ـح ــاض ــر .جـ ــذور
املشكلة كما يرصدها ماهر أبي سمرا
تبدأ مع إعالن نهاية الحرب ،والترويج
ملوجة إعادة اإلعمار الذي كان بمثابة
م ـش ــروع مـشـتــرك ب ــن زع ـم ــاء الـحــرب
األهلية الذين تسلموا الحكم ،وغيرهم
ممن دخلوا على الساحة للشروع في
نـهــب الـبـلــد وتـسـمـيـمــه تــدر ّي ـجــا على
ج ـم ـيــع امل ـس ـت ــوي ــات .ل ــم ي ــوف ــر ه ــؤالء
األرض وال السماء وال حتى البحر من
براميل النفايات الـســامــة .وصــل بهم
األم ــر إلــى ســرقــة الـصـخــر مــن الجبال
وال ــرم ــل م ــن ش ــاط ــئ صـ ــور ،وسـبـبــوا
زي ـ ـ ــادة ف ــي حـ ـ ــاالت الـ ـغ ــرق وال ـت ـل ــوث
الـ ـصـ ـن ــاع ــي فـ ــي شـ ـك ــا وتـ ـه ــدي ــد أم ــن
ّ
ّ
التلوث إلى البحر،
السكان .امتد هذا
وكان من أثره القضاء على كل الثروة
ً
السمكية ،وصــوال إلى أزمــة الكهرباء،
واملــاء والتلوث البيئي والسمعي من
أثر املوتورات واآلبار األرتوازية.
بــدايــة ،ينطلق املـخــرج فــي بحثه من
فـضـيـحــة بــرام ـيــل ال ـن ـفــايــات الـســامــة
ال ـتــي صـ ّـدرت ـه ــا إي ـطــال ـيــا إل ــى لـبـنــان
بني  ١٩٨٧و  ١٩٨٨إثر صفقة عقدتها
م ــع الـ ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة .ويـ ـق ـ َّـدر عــدد
الـبــرامـيــل يــومـهــا ب ـ ـ ــ .١٥٠٠٠لـكــن بعد
ُ
ك ـش ــف ال ـف ـض ـي ـح ــة ،اس ــت ـع ـي ــد ٦٠٠٠
برميل فقط منها ،وفق فؤاد حمدان،
م ـم ـثــل م ـن ـظ ـمــة «غ ــري ــن بـ ـي ــس» ،فــي
ّ
ح ــن أن ال ـبــرام ـيــل ال ـبــاق ـيــة م ــا زال ــت
مــوزعــة بــن الـجـبــال وال ـب ـحــر .يجول
املخرج بعدسته بني جبال النفايات
امل ـتــراك ـمــة ف ــي ال ـب ـحــر ال ـتــي تـتـهــادى
ببطء مع املوج ،إلى شرائط الكهرباء
املتشابكة كــاملـتــاهــات بــن تجمعات

األبنية املكدسة عشوائيًا كمكعبات
الليغو التي تهدد حتى أمن الطيران.
ه ــذا م ــا ح ــدث ف ــي مـسـبــح الـكــوسـتــا
الـ ـ ـب ـ ــراف ـ ــا حـ ـي ــث اص ـ ـطـ ــدمـ ــت إح ـ ــدى

يجسد عجلة إعادة اإلعمار
التي هي مشروع إلعادة طمر البلد
بسكانه إلى جانب نفاياته
الـطــائــرات بطبقاته العليا فــي لقطة
ً
تـجـســد ســوريــالـيــة ال ــوض ــع ،وص ــوال
إل ــى الـشــاحـنــات املـحـ ّـمـلــة بصهاريج
املاء بهدف بيعها« .يزرب» املاء على
أسطحها املعدنية الصدئة وامللوثة
كما يصور املخرج على نحو متقطع
ي ـج ـســد الـ ـح ــال ــة الـ ـع ــام ــة مـ ــن ال ـس ــأم

والصدأ التي يغرق فيها البلد .حتى
الصيصان لم تسلم من موجة التلوث
كما نرى في إحدى اللقطات الطريفة
حـ ـ ــن يـ ـ ـص ـ ــور امل ـ ـ ـخـ ـ ــرج قـ ـفـ ـص ــا مــن
الصيصان امللونة ،إحدى الصيحات
الغريبة التي كانت منتشرة حينها،
وشـ ــارك ـ ـنـ ــا لـ ــأسـ ــف ف ـ ــي ت ـعــذي ـب ـّهــا
نحن أطفال جيل الثمانينيات .إنها
رؤي ــة س ــوداوي ــة وســوريــال ـيــة فــي آن
واح ـ ـ ـ ــد ،ي ــرس ـم ـه ــا امل ـ ـخـ ــرج م ـع ـت ـم ـدًا
عـلــى جـمــالـيــة بـصــريــة ت ـصــور حــالــة
االخـ ـتـ ـن ــاق الـ ـت ــي ت ـع ـي ـش ـهــا امل ــدي ـن ــة
بــالـتـنــاقــض مــع مـشــاهــد امل ــوج الــذي
يـتـهــادى برومنسية وبـبــطء بجانب
أكــوام الزبالة ،ووحــش الشفاط الذي
يلتهم ج ــوف الـبـحــر .عـبــر السخرية
الذكية ،يجسد أبي سمرا عجلة إعادة
اإلع ـم ــار ال ـتــي لـيـســت س ــوى مـشــروع

إعــادة طمر البلد بسكانه إلى جانب
نفاياته.
بـ ـع ــدم ــا ف ـ ــرغ ـ ــوا مـ ـ ــن ت ــدمـ ـي ــر ال ـب ـل ــد،
واستنزاف الدم البشري ،اتجه زعماء
ال ـ ـحـ ــرب األهـ ـلـ ـي ــة إل ـ ــى ن ـ ــوع آخ ـ ــر مــن
العنف املنظم واملـشــروع بعد تبوئهم
مناصب حكومية هــو نهب الطبيعة
ك ـمــا امل ــواط ــن ،والـتـسـمـيــم الـتــدريـجــي
ِّ
املخدر حركة املوج
الذي يشبه في أثره
ح ـتــى يـخـتـنـقــا س ــوي ــة .خـ ــال بـحـثــه،
يـصـ ّـور املـخــرج ش ـهــادات مختلفة من
السكان في شكا أو صــور .بعضهم ال
يجرؤ على تسمية الجهة املسؤولة عن
سرقة الرمل بعد وصولها إلى الحكم.
كــذلــك ،يـجــري أبــي سـمــرا مقابالت مع
شخصيات مختلفة منها الصحافي
جــورج ناصيف مــن جــريــدة «النهار».
يختتم بــالـحــديــث عــن م ـشــروع إع ــادة
إع ـ ـ ـمـ ـ ــار وسـ ـ ـ ــط الـ ـبـ ـل ــد ال ـ ـ ـ ــذي أط ـل ـق ــه
ّ
الـشـهـيــد رفـيــق ال ـحــريــري .ال يـبــدو أن
هذا ما يحتاجه البلد في ظل الوضع
االقتصادي املتردي ،ما يهدد بتعميق
ال ـشــرخ الـطـبـقــي .بـعــد م ــرور نـحــو 20
عــامــا ،تـحــول شــريــط مــاهــر أبــي سمرا
إلى وثيقة مهمة وشفافة تساعدنا في
فهم الوضع الــراهــن .ال يمكن املشاهد
الـ ـ ـ ــذي لـ ــم ي ـب ـت ـل ـع ــه الـ ـتـ ـل ــوث ال ـب ـي ـئــي
والسمعي والبصري والطائفي بعد،
إال أن يـنـتـفــض ع ـلــى مـ ـش ــروع إعـ ــادة
طمره الــذي ما زال مستمرًا .قد تكون
الوطنية كلمة كبيرة ومبهمة ،لكنها
قد ال تتعدى اليوم الشعور بضرورة
اس ـت ــرداد ه ــذا الـبـلــد أو قطعة األرض
التي نقطنها من قبضة كارهي الحياة
الذين يقبضون على حياتنا.
«إعمار على املوج» ملاهر أبي سمرا20:00 :
مـســاء ال ـيــوم ـ ـ «م ـســرح املــديـنــة» (الـحـمــرا ـ
بيروت) .لالستعالم01/753010 :

عبدالرزاق عبدالواحد« ...شاعر القادسية»
رحل من دون اعتذار

بغداد ـ حسام السراي
أم ـ ـ ــس ،رح ـ ــل الـ ـش ــاع ــر ال ـ ــرائ ـ ــد عـبــد
الـ ــرزاق عـبــد الــواحــد ()2015 -1930
فــي بــاريــس ،والـسـجــال الـعــراقـ ّـي بال
ّ
ّ
الشعرية
محب لنبوغته
هوادة ،بني
وإمـ ـك ــانـ ـي ــات ــه فـ ــي ت ــوظـ ـي ــف ب ـح ــور

الـشـعــر ،عـبــر نـتــاج طــويــل ص ــدح به
وأطـ ــرب مـتـ ّ
ـذوقـيــه ،وب ــن نــاقــم على
ّ
تمجيده لـصــدام وعــدم اع ـتــذاره عن
هذا الفعل .هنا برز الرأي الباحث عن
مكاشفة عقالنية مع املاضي برفض
فصل املــوقــف الثقافي املـســؤول عن
ّ
الشعرية .والراحل
مستوى الريادة

كان بعيدًا عن مراجعة الذات واإلقرار
ّ
ّ
بــأنــه ك ــان إل ــى جــانــب حــاكــم سيظل
الـ ـع ــراق ضـحـيــة أخ ـطــائــه ال ـت ــي دفــع
بسببها أثمانًا باهظة.
لم يحاول الراحل فتح صفحة جديدة
مـ ــع ن ـف ـســه وم ـ ــع الـ ـح ــاض ــر ،إض ــاف ــة
ّ
إلـ ــى أن ال ـع ـقــل ال ـس ـيــاسـ ّـي ال ـع ــراق ـ ّـي
ّ
فــي ع ــراق مــا بـعــد ص ــدام ك ــان ط ــاردًا

ّ
تؤكد ّ
حقيقة
ًا
د
مجد
وفاته
انقسام المجتمع العراقيّ
ّ
سياسيًا،
ليس فقط ملن يختلف معه
ً
بــل ملــن بـقــي فــي ال ـبــاد أص ــا وداف ــع
عــن الـتـجــربــة الـجــديــدة الـتــي ّ
خيبته
مضامينها ،عبر جمع مــن الساسة
الشيعة والسنة والكردّ ،
ممن ّ
خربوا
ال ـح ـي ــاة ،ح ـيــث ق ـســم مـنـهــم مـشـغــول
ب ـت ـح ــوي ــل مـ ــايـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدوالرات إل ــى
الخارج ،وقسم آخر وجد نفسه تائهًا
أمــام س ــؤال :كيف بسلطة ليست لي
بــال ـكــامــل؟ فــدخ ـلــت إل ـي ـنــا م ــن بــوابــة
ه ــذا االس ـت ـف ـهــام ج ـمــاعــات أصــولـيــة
وإرهابية آخرها «داعش».
كـ ــان ص ـع ـبــا ع ـلــى ش ــاع ــر ب ـل ـيــغ مثل
ّ
عبد الرزاق عبد الواحد فهم ذلك كله،
ّ
ي ــوم وظ ــف ش ـعــره مــن أج ــل شخص

ً
رآه مـثــاال لفروسية البطل الـقــومـ ّـي.
لنا أن نذكر من سيرته فوزه بوسام
«بـ ــوش ـ ـكـ ــن» الـ ـ ـع ـ ــام  1976و«ل ـ ـ ــوح
جامعة كامبريدج»  1979وميدالية
ال ـق ـص ـيــدة ال ــذه ـب ـ ّـي ــة ف ــي «م ـهــرجــان
سـتــروكــا الـشـعــري» فــي يوغسالفيا
 .1986ويـ ـج ــدر ب ـنــا إزاء مـطــالـبــات
سابقة للشاعر بــأن يــدفــن فــي أرض
ّ
الثقافي هذا
العراق ،أن يدعم الوسط
امل ـط ـلــب ب ــدع ــوة ال ـح ـكــومــة ال ـعــراقـ ّـيــة
التسامح
إلتمام اإلجــراءات ،من باب
ّ
الـغــائــب فــي راهـنـنــا الـحــالــي .نتبنى
ّ
ذلــك ونـحــن نـتــذكــر اللقب السلطوي
ال ـ ــذي حـ ـ ـ ــازه« :شـ ــاعـ ــر الـ ـق ــادسـ ـي ــة»،
وت ـ ــرزح تـحــت ه ــذا الـتــوصـيــف آالف
الجماجم.
ّ
ل ـ ـكـ ــن وف ـ ـ ـ ــاة ال ـ ـشـ ــاعـ ــر عـ ـب ــد ال ـ ـ ـ ــرزاق
ّ
ّ
عـبــد ال ــواح ــد ،ت ــؤك ــد م ـج ــددًا حقيقة
ّ
العراقي على نفسه،
انقسام املجتمع
نخبًا وســاســة وأب ـنــاء وط ــن ملتهب
ّ
يتوزعون بني الداخل والخارج.
بـعــد ّأيـ ــام عـلــى وف ــاة زع ـيــم سـيــاسـ ّـي
ّ
تحولت مناسبة رحيله إلى
عــراقـ ّـي،
شتم وتجريح لحق بعائلته وانتمائه
الطائفي ،في حالة تشير بوضوح إلى
ّ
االجتماعية ّالتي
مستوى األم ــراض
ً
يـكـشـفـهــا لـنــا الـفــايـ ّسـبــوك مـتـفــضــا.
نـعــم يـصــح أن نـشــخــص أخ ـطــاء هــذا

الزعيم ،ومثالنا هنا أحمد الجلبي،
وأن نرتقي بطرح تقييمنا املتباين
إلس ـهــامــه ف ــي ال ـتــراجــع ال ــذي أص ــاب
ال ـب ــاد ب ـعــد ن ـي ـســان  2003أو ق ــراءة
سيرته الطويلة وشخصيته التي ال
بأس بأن نختلف في رؤيتنا لثقلها
الـسـيــاسـ ّـي وقيمتها االرسـتـقــراطـ ّـيــة
ّ
ّ
فــي محيط تــتـســع فـيــه الــرثــاثــة ،لكن
ّ
ّ
أخالقي
شتم امليت ينم عن انحطاط
ّ
م ــؤس ــف ت ــتـ ـص ــف بـ ــه م ـج ــام ـي ــع مــن
شعب الحضارات!
ّ
ّ
ممجدون
يتكرر املشهد نفسه:
اليوم
ّ
قبالة شــتــامــن ،فــي م ـبــاراة مفتوحة
اسمها اآلني عبد الرزاق عبدالواحد،
ستنتهي فورتها ّ
ربما بعد  48ساعة،
بمجيء خبر جديد عن وفاة أخرى أو
تـقـلـيــص حـكــومــي ل ــروات ــب ،تنسينا
مباشرة دفاعنا املستميت عن الراحل
ّ
أو نسفنا ملحطات حياته ،وهو األب
وال ــزوج والحبيب ألن ــاس يطالعون
ه ــذا ال ـع ــرض امل ـس ـت ـمـ ّـر م ــن ال ـحــداثــة
ّ
الهمجية في طبعتها الفايسبوكية.
ّ
محزن ما نمر بــه ،ومؤسف ما نحن
ف ـي ــه .ف ـعــل ال ـكــراه ـيــة ال ـظ ــاهــر بيننا
ي ـع ــادل أثـ ــره تـفـجـيــر ع ـشــر س ـ ّـي ــارات
ّ
وانتحاريني بني األبرياء.
ملغمة
ارح ـم ــون ــا م ــن هـ ــذه ال ـك ــراه ـي ــة الـتــي
ّ
سودت ّأيامنا ووجوهنا.
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في الصاالت

جيمس بوند يعرف من أين تؤكل الكتف
يأتي «طيف» بصفته الفيلم الرابع لدانيال كريغ
في شخصية العميل السري .وقد يكون األخير في حال
اعتذار النجم البريطاني عن الجزء المقبل ،نظرًا إلى اإلنهاك
الجسدي الشديد الذي َّ
تعرض له خالل تصوير الجزء الحالي
الذي يعرض حاليًا في الصاالت
عبد الرحمن جاسم
يـ ـ ـع ـ ــرف الـ ـجـ ـمـ ـي ــع الـ ـعـ ـمـ ـي ــل ال ـ ـسـ ــري
 007أو جـيـمــس ب ــون ــد .ه ــو رب ـمــا من
ً
الشخصيات البريطانية األكثر شهرة
بعد ملكة بريطانيا ،وبالتأكيد أكثر
ش ـهــرة مــن ديـفـيــد بـيـكـهــام الع ــب كــرة
الـ ـق ــدم ال ـش ـه ـيــر (ب ـح ـس ــب إح ـصــائ ـيــة
أجــرتـهــا جــامـعــة إنكليزية قـبــل ثالثة
ّ
أع ـ ـ ـ ــوام) .ورغ ـ ــم أن ال ـش ـخ ـص ـيــة الـتــي
ابتكرها إيــان فلمينغ تعود إلــى عام
( 1953فــي روايـتــه «كــازيـنــو روي ًــال»)،
ّ
إال أنها ال تــزال حتى اليوم فتية رغم
أن ع ــدي ــد أف ــام ـه ــا ق ــد ب ـلــغ  24حتى
ٌ
اللحظة ،والعدد قابل لالزدياد ،نظرًا
إلـ ــى ن ـج ــاح ال ـس ـل ـس ـل ــة« .طـ ـي ــف» هــو
ع ـنــوان الـفـيـلــم ال ـجــديــد مــن السلسلة
األشهر في عالم الجاسوسية .العمل
ال ـ ــذي طـ ــرح ف ــي الـ ـص ــاالت الـلـبـنــانـيــة
أخـ ـيـ ـرًا ،تـ ــدور رحـ ــاه ه ــذه املـ ــرة حــول
مـنـظـمــة جــاســوس ـيــة «خ ــاص ــة» تــريــد
الـقـضــاء على الـعــالــم كــاملـعـتــاد ،وعلى
بــونــد أن ي ـ ّ
ـدم ــره ــا وي ـن ـت ـصــر ،وي ـفــوز
كما جرت العادة أيضًا.
بالفتاة ٌ
َّ
هــي ثـيـمــة بالتأكيد م ـعــادة ،حـتــى إن
الـجـمـهــور سيعتقد أن ــه ي ـعــرف قصة
الفيلم حتى قبل مشاهدته .لكن هذا لم
ولــن يمنعه ،ال في السابق وال الحقًا،
م ــن االس ـت ـم ـتــاع بــالـفـيـلــم ك ـمــا ل ــو أنــه
جزء من السلسلة .حكاية
يشاهد أول ٍ
البطل ال ــذي ينتصر على الخير هي
ٌ
جزء من «لعبة» هوليوود السينمائية
وحبكتها الــدرامـيــة (وإن كــان الفيلم
ب ــري ـط ــان ـي ــا ،إال أن ـ ــه ي ـن ـس ــج أس ـل ــوب
هــول ـيــوود املـطـلــق ويـقـلــده بالحرفية
ذات ـ ـهـ ــا)ّ .
أي م ـشــاهــد ل ـســاســل أف ــام

أخ ــرى مهمة ونــاجـحــة (هــولـيــووديــا)
م ـثــل «روك ـ ـ ــي»« ،رامـ ـب ــو» لسيلفستر
سـ ـت ــال ــون ،و«م ـه ـم ــة م ـس ـت ـح ـي ـلــة» مــع
ت ـ ــوم كـ ـ ـ ــروز« ،الـ ـح ــام ــي» م ــع أرن ــول ــد
شوارزينغر« ،مــت بعنف» مع بروس
وي ـل ـيــس وسـ ــواهـ ــا ،يـمـكـنــه بـسـهــولــة
ف ـهــم لـعـبــة الـسـيـنـمــا ه ــذه وس ـحــرهــا.
إذًا ،ال ـســؤال هـنــا :مل ــاذا يــدخــل الـنــاس
مل ـشــاهــدة ه ــذا ال ـن ــوع م ــن األف ـ ــام؟ ما
هــو الحافز الــذي يدفعهم إلــى دخــول
فيلم يـعــرفــون نهايته؟ تبلغ اإلجــابــة
مــداهــا بـعــد مـشــاهــدة الـفـيـلــم ،أو على
األقــل خــال توقعك ملشاهده إذا كنت
ق ــد ش ــاه ــدت إع ــان ــه .إن ـه ــا امل ــؤث ــرات
الضخمة ،البطلة (أو فتاة بوند كما
يسمونها) ،وبالتأكيد طبيعة القصة
ّ
وال ـص ـعــوبــات ال ـتــي سـيـتـغــلــب عليها
الـبـطــل .بالتأكيد هــي لعبة التماهي
ّ
مــع البطل الــذي يتغلب على الجميع
وي ـن ـت ـص ــر ف ــي ال ـن ـه ــاي ــة ع ـل ــى ك ــل مــا
يـضــايـقــه .ف ــي اإلطـ ــار عـيـنــه ،ال يمكن
ت ـج ــاه ــل ال ـ ـكـ ـ ّـم الـ ـه ــائ ــل مـ ــن األبـ ـط ــال
األوروبيني الذين ّ
يقدمهم الفيلم (عبر
مـخـتـلــف أج ــزائ ــه) ،فـغــالـبـيــة األب ـطــال
(إذا ل ــم ن ـقــل  90ف ــي امل ـئ ــة م ـن ـهــم) هم
نجوم أوروب ـيــون يكون فيلم «بوند»
ً
ع ــادة فاتحة خير عليهم ،وبوابتهم
للنجومية والشهرة ،وكثيرون منهم
ال يكونون قــد غ ــادروا ً حــدود بالدهم
ً
(تـ ـمـ ـثـ ـي ــا ونـ ـج ــومـ ـي ــة) قـ ـب ــل أدائـ ـه ــم
أدوارهم في هذه السلسلة.
تـ ــدور ق ـصــة ال ـف ـي ـلــم إبـ ــان مـهـمــة غير
رس ـم ـيــةٍ لـبــونــد فــي املـكـسـيــك ،وطبعًا
ك ـعــادتــهً ،يـفـ ّـجــر ك ــل ش ــيء ،م ــا يسبب
ل ــه مـشـكـلــة م ــع َرئ ـي ـســه تـتـعـقــد كـثـيـرًا
في ما بعد ليوقف رسميًا عن العمل.

ل ـك ـنــه ال ي ـتــوقــف ع ــن م ـتــاب ـعــة املـهـمــة
الـتــي كــانــت أوك ـلــت إلـيــه مــن «الـسـيــدة
م» (رئيسته السابقة الـتــي قتلت في
الـ ـج ــزء ال ـس ــاب ــق م ــن ال ـف ـي ـل ــم) .تتعقد
األح ـ ــداث كـثـيـرًا م ــع ظ ـهــور شخصية
أرن ـ ـس ـ ـت ـ ــو ب ـ ـلـ ــوف ـ ـي ـ ـلـ ــد ،ال ـش ـخ ـص ـي ــة
الـغــامـضــة املــرتـبـطــة بـمــاضــي جيمس
بوند ،وكذلك بالصراعات السياسية
التي تفرضها شخصية «السيد سي»
على جهاز االستخبارات البريطاني

استعمل منديز كاميرا كوداك
 35مم خالل التصوير
الذي ينضوي بوند تحت لوائه .وكي
ال ت ـحــرق أحـ ــداث الـفـيـلــم ،يـمـكــن فقط
َّ
اإلشــارة إلــى أن املشاهدين أمــام سيل
من املفاجآت الكثيرة في هذا الجزء.
يــأتــي «ط ـيــف» بصفته الـفـيـلــم الــرابــع
للنجم الـبــريـطــانــي دان ـي ــال كــريــغ في
شخصية بوند ،وقد يكون األخير في
حال اعتذار كريغ عن الجزء املقبل منه،

فنون مشهدية

فرقة «منوال»« ...برزخ» غير مكتمل
جنى نخال
انطالقًا من حادثة شخصية ،حاولت
فرقة «منوال» الصيداوية أخذنا عبر
«برزخ» الذي اختتم عروضه أمس في
«مـســرح دوار الـشـمــس» ،نحو تجربة
أكثر تعميمًا ملدينة تخنقنا وتبقينا
مدى
منتظرين بني
األنا واآلخـ ّـر .على ّ
أربعني دقيقةّ ،
قدمت املؤلفة واملمثلة
رؤى بــزيــع م ــون ــودرام ــا مـتـفــاعـلــة مع
التجهيز الـبـصــري املـتـعــدد الوسائط
 multimediaالــذي ظهر كجزء أساسي
من العرض ،لتشارك الجمهور الجالس
عـ ـل ــى م ـ ـ ـ ــدرج خـ ـشـ ـب ــي عـ ـل ــى املـ ـس ــرح
تجربة الـ «كوما» أو الغيبوبة واملوت
مرت به ّ
السريري الذي ّ
ملدة  35دقيقة.
أخذتنا املمثلة (إخراج جاد حكواتي)
إل ــى ح ــادث ــة اإلص ــاب ــة ال ـت ــي تـعــرضــت
لـهــا فــي رأس ـهــا وظـهــرهــا ثــم تـمـ ّـددهــا
على سرير املستشفى وابتعادها عن
جـســدهــا وال ـح ـيــاة م ــن حــول ـهــا ،حتى
قــراءة ًالقرآن عليها ورؤيتها لبيروت
ّ
مـســاحــة مـغــطــاة بــالـبـحــص .وتنتهي
َ
الـ ـق ـ ّـص ــة ه ـن ــا ت ـق ــري ـب ــا :سـ ـ ــرد ِح ــرف ــي
للحادثة ،وأداء ال يسمح بالخروج من
إطار الشخصي وال بالتماهي معه.
لـعــل املـشـكـلــة ت ـبــدأ مـنــذ املـشـهــد األول
حني وقفت املمثلة أمام الجمهور بلغة
جـســد غـيــر واث ـقــة و»تـلـقــن» علمي لم
نفهم املغزى منهً .
بناء عليه ،لم تستطع
بزيع أن ّ
تقربنا من شخصيتها ،أو أن
ّ
تلعب بني خطوات القصة وتأويالتها
امل ـم ـك ـنــة .م ـنــذ امل ـش ـهــد األول ،تــواجــه
ال ـج ـم ـهــور ب ـخ ـطــاب «ع ـل ـمــي» أبـعــدنــا

ّ
كمتلقني عنها منذ الدقيقة األولى.
وق ـ ـف ـ ــت ب ـ ـف ـ ـس ـ ـتـ ــان أبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــض ،ويـ ــديـ ــن
ت ـت ـح ـ ّـرك ــان بـمـيـكــانـيـكـيــة ،وتـقـ ّـمـصــت
ّ
شـ ـخـ ـصـ ـي ــة م ـ ـعـ ــل ـ ـمـ ــة تـ ـ ـف ـ ـ ّـس ـ ــر درس
ب ـيــولــوج ـيــا ال ـق ـلــب بــال ـل ـغــة ال ـعــرب ـيــة.
ّ
ه ــذا بــاإلضــافــة إل ــى أن شـكــل الـعــرض
ف ــي ال ـج ــزء األك ـب ــر م ــن م ــدت ــه ،ال يتبع
بــالـضــرورة التسلسل الكرونولوجي
الواقعي ،بل ينقلنا باستعمال ناجح
للملتيميديا عـبــر مــا م ـ ّـرت بــه بــزيــع.
ّ
إل أن امل ـخــرج ب ــدا م ـصـ ّـرًا فــي آخ ــر 10
دقائق على «تفسير» ما جــرى بطرح
مــواج ـهــة م ـبــاشــرة ب ــن جـســد املمثلة
ونـ ـظ ــرتـ ـه ــا وال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــور ،ف ـت ـخــاط ـبــه
«موضحة» ما جرى وتسلسله .يضيع
ّ
املفصل
العمل بــن التفسير وال ـشــرح
مل ـج ــري ــات واق ـع ـي ــة ،وب ــن ان ـع ـكــاســات
م ـث ـي ــرة وم ـم ـت ـع ــة ل ـل ـم ـل ـت ـي ـم ـيــديــا عــن
ح ــاالت الجسد وانـفـصــال ال ــروح عنه.
ويـ ـصـ ـط ــدم ذاك ب ـح ــاج ــة تـ ـب ــدو عـنــد
املؤلفة لنقل أحــداث الحادثة من دون
الخروج من تفاصيلها التقنية.
ويقع املخرج أيضًا في خطأ قيادة عني
وتركيز املشاهدين إلى زوايا مختلفة
ّ
من املكان من دون سبب .يتجه جسد
ّ
املمثلة من الوسط إلى اليمني ،يتوجه
ـور ،ي ـج ـلــس ع ـل ــى ســريــر
إلـ ــى ال ـج ـم ـه ـ ّ
املستشفى ،يتوقف عن الكالم ليفسح
امل ـج ــال للتجهيز ال ـب ـصــري ،م ــن دون
داع .ي ـبــدو الـعـمــل
أن ّ ي ـكــون لـحــركـتــه ٍ
بكليته محاولة لتفسير تجربة ومن
ثم الخروج منها نحو واقع ّ
أعم يسمح
بـتــواصــل أكـبــر مــع الجمهور األوس ــع.
ّ
ّ
فامتد
إل أنــه وقــع فــي فــخ التسطيح،

ال ـ ـعـ ــرض مـ ــن دون ت ـغ ـي ـيــر ي ــذك ــر فــي
إيقاعه أو نمط ّ
تطوره .وقد أسهم هذا
التسطيح في قطع أي تواصل عاطفي
كان ممكنًا أن يخلق بيننا وبني بزيع.
شـ ّـد الـعــرض مــداه ليصل إلــى املدينة،
ّ
بـ ـ ـي ـ ــروت .ت ـت ـك ــل ــم ب ــزي ــع عـ ــن رؤي ـت ـه ــا
ل ـب ـي ــروت امل ـقـ ّـس ـمــة كـكـتـلــة ك ـب ـيــرة من
«البحص» تقف هي فيها على «دوار
ال ـط ـي ــون ــة» .لـكـنـنــا ال ن ـجــد ش ـي ـئــا من
هــذه املدينة البحصية نتماهى معه.
ّ
كذلك فإن هذا التوصيف ضمن مشهد
قصير ،ال يسمح بالغوص فــي عالقة
بـ ـ ــن مـ ـ ــوضـ ـ ــوع ال ـ ـ ـعـ ـ ــرض األس ـ ــاس ـ ــي
«ال ـ ـبـ ــرزخ» ،وح ــال ــة بــزيــع ب ــن الـحـيــاة
وامل ـ ـ ـ ـ ــوت ،وب ـ ـ ـيـ ـ ــروت .أت ـ ـكـ ــون بـ ـي ــروت
ّ
ال ـ ـ ـبـ ـ ــرزخ؟ أم ت ـت ـخ ــط ــى ت ـق ـس ـي ـمــات ـهــا
الحاجة إلــى بــرزخ  -حــام ّ
ينبئنا بما
ٍ
ينتظرنا ،يبقينا عـلــى تـمــاس مــع ما
كان ويبدأ بوصلنا مع ما سيكون؟
حـ ـ ــاول املـ ـخ ــرج أن ي ـح ـ ّـم ــل امل ــوض ــوع
ـود أســاســا فــي تجربة
أكـثــر مــن ّ املــوجـ ّ
رؤى .لكنه واملـمــثـلــة مـعــه ،لــم ينجحا
ف ــي ج ـعــل ح ــال ــة الـ ـب ــرزخ ه ـ ــذه ،مـكــانــا
سياسيًا وتكوينًا زمــانـيــا ملــا نعيشه
في املدينة ومــن خــال تقسيمها .لكن
ُيـحـســب لـهــذا ال ـعــرض معالجته أحــد
ال ـت ــاب ــوه ــات االج ـت ـمــاع ـيــة أي تـجــربــة
الغيبوبة واملوت السريري ،إلى جانب
توسيع الـخــاص ليشمل الـعــام .إال أن
أعضاء فرقة «منوال» لم يستطيعوا أن
ّ
يطوروا ما كان ممكنًا أن يكون عرضًا
حميميًا وحقيقيًا في تقديم سرديات
لــذلــك امل ـك ــان/ال ــزم ــان الـ ــذي ال نـعــرف،
ولكننا نعيشه أحيانًا.

نـظـرًا إل ــى اإلن ـه ــاك الـجـســدي الـشــديــد
الذي َّ
تعرض له خالل تصويره الجزء
ال ـحــالــي .وت ـش ـتــرك مـعــه ف ــي الـبـطــولــة
النجمة اإليطالية مونيكا بيلوتشي
ال ـت ــي تـبـلــغ ال ـخ ـم ـســن ،ل ـت ـكــون بــذلــك
أكبر فتيات بوند عمرًا ،لكن ما تفتقده
اإلي ـطــال ـ ًيــة ال ـح ـس ـنــاء ع ـم ـرًا ،تـعـ ّـوضــه
ً
شخصية وجـمــاال ،إذ ال يمكن النظر
إلى بيلوتشي من دون الركون إلى ما
تعطيه الـنـجـمــة مــن س ـحـ ٍـر وجــاذبـيــةٍ
خاصة للفيلم .أيضًا هناك فتاة بوند
أخرى على عادة السلسلة ،وهذه املرة
هي املمثلة الفرنسية ليا سيدو التي
تلعب دورًا مبهمًا إلــى حـ ٍّـد مــا .سيدو
حازت جائزة «سيزار» ألفضل ممثلة
عام  2012عن الفيلم الفرنسي «وداعًا
ي ــا مـلـكـتــي» .وألن الـفـيـلــم ال يـنـفــع أن
يـكــون بغير «ش ــري ــره» ،كــان االعتماد
ه ـ ــذه املـ ـ ـ ـ ّـرة ع ـل ــى ع ـق ــل وأداء ال ـن ـجــم
األملــانــي كريستوفر فــالـتــز وعـضــات
ن ـ ـجـ ــم امل ـ ـص ـ ــارع ـ ــة الـ ـ ـس ـ ــاب ـ ــق دي ـف ـي ــد
بــاوتـيـسـتــا (ي ـع ــرف ف ــي  WWEبلقب
ديفيد باتيستا أي بدون حرف الواو)

األم ـيــركــي ذي األصـ ــول الفيليبينية.
باوتيستا كان أكثر السعداء باختياره
فيلم بهذا الحجم الذي يعتبر
لبطولة ٍ
ربـ ـم ــا مـ ــن أهـ ـ ــم تـ ـج ــارب ــه وأشـ ـه ــره ــا
حـ ـت ــى الـ ـلـ ـحـ ـظ ــة .أمـ ـ ــا ب ــال ـن ـس ـب ــة إل ــى
فالتز الــذي يجيد حرفة التمثيل بكل
مقتضياتها (ال يمكن نـسـيــان إدائ ــه
األك ـث ــر م ــن رائـ ــع ف ــي فـيـلــم «دجــان ـغــو
الـطـلـيــق» لـكــويـنــن تــارانـتـيـنــو) ،فهو
يلعب شخصية الـشــريــر كـمــا الطيب
باملهارة والـقــدرة نفسيهما ،وال يفتر
أداؤه في أي شخصية نهائيًا .تشارك
فــي الفيلم أيـضــا كوكبة مــن النجوم،
يكمل بعضهم األدوار الـتــي ّ
قدموها
فــي السابق فــي السلسلة (خصوصًا
مع دانيال كريغ) مثل رالف فينز أحد
أه ــم املـمـثـلــن الـبــريـطــانـيــن ،وه ــو ما
ينطبق عـلــى نـعــومــي ه ــاري ــس ،وبــن
وي ـشــو ،وروري كـيـنــار .أخ ــرج الفيلم
الـبــريـطــانــي الـشـهـيــر س ــام مـنــديــز (ال
ي ـن ـس ــى الـ ـجـ ـمـ ـه ــور رائـ ـعـ ـت ــه «جـ ـم ــال
أميركي»  American Beautyمع النجم
ك ـي ـف ــن س ـب ــاي ـس ــي عـ ـ ــام  .)1999ب ــدأ
التصوير في  8كانون األول (ديسمبر)
 ،2014واستمر أكثر من سبعة أشهر،
وصـ ّـوره في أماكن عدة بدءًا من لندن
ً
إلـ ـ ــى روم ـ ـ ـ ــا ،وص ـ ـ ـ ــوال إلـ ـ ــى مـكـسـيـكــو
س ـي ـت ــي وامل ـ ـ ـغـ ـ ــرب .م ـن ــدي ــز اس ـت ـع ـمــل
ك ــام ـي ــرا ك ـ ـ ــوداك  35م ــم ف ــي ت ـصــويــر
الفيلم ،واعتمد أسلوبه كعادته على
الـحــركــة الـكـثـيــرة وتـثـبـيــت الـلـقـطــة إن
كانت هناك حاجة لذلك ،هذه التقنية
الـتــي اسـتـخــدمـهــا فــي ال ـجــزء السابق
الذي أخرجه أيضًا.
ختامًا ،فيلم جيمس بوند هو لعشاق
الـنــوع :املــؤثــرات الضخمة ،املـطــاردات
العنيفة ،النساء الـحـسـنــاوات ،البطل
الـخــارق الــذي ال يقهر ،وأكـثــر مــن هذا
كاميرا جيدة ومخرج متمكن بحيث ال
تشعر أبدًا بأن ما يحدث هو «مجرد»
فيلم.
 :spectreص ـ ـ ــاالت «أمـ ـبـ ـي ــر» ( )1269ـ
«بـ ــان ـ ـيـ ــت» ( )292192/01ـ «ف ــوك ــس»
()285582/01
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نزيه أبو عفش

«كرنفال الحيوانات» على طريق الشام!

بدءًا من  14تشرين الثاني (نوفمبر) الحاليّ ،
تقدم
مـصـ ّـمـمــة الــرقــص الـلـبـنــانـيــة مــي شـلـ ُـحــت عرضها
الـجــديــد ال ــذي يحمل عـنــوان «كــرنـفــال الـحـيــوانــات»،
وه ــو مـ ّ
ـوجــه لــأطـفــال وال ـك ـبــار .ال ـعــرض م ـكـ ّـون من
فـصـلــنّ :
األول مـسـتــوحــى مــن قـ ّـصــة «ذات ال ــرداء
األحمر» الشهيرة ويحمل اسم Le Loup de Salle
( de Bain et Chaperon Rougeذئــب في الحمام
وذات الرداء األحمر) .هنا« ،ذات القبعة الحمراء» لن
تكون ضحية ،ولن يأكلها الذئب .بل سيكون الذئب
ّ
شخصية طــريـفــة ،ول ــن يلتهم ال ـجـ ّـدة امل ـســنــة ،ولــن
يحتال على الفتاة البريئة ،بل هو مشغول بنظافته
ّ
الشخصية .إنـهــا النسخة األكـثــر حــداثــة مــن قصة
شارل بيرو ّ
املكرسة ،على وقع موسيقى لفرانسوا
روالن تـتـخـلـلـهــا م ـق ـطــوعــات عـ ــزف ع ـلــى الـبـيــانــو

يوميات ناقصة

لفيليب ريفيردي .أما الفصل الثاني ،فهو «كرنفال
الحيوانات» ،حيث تطلب طفلة من والدتها أن تهديها
حـيــوانــا فــي مـنــاسـبــة عـيــد م ـيــادهــا ،فتصطحبها
الوالدة إلى «حديقة النباتات» لتختار الحيوان الذي
سيصبح صديقها .في هــذا الكرنفال ،ستصادف
الصغيرة عصفورًا ،وسنجابًا ،وقردًا ،وأسدًا ،ونمرًا،
ً
وفـيــا ،وحصانًا ،إضــافــة إلــى دب صغير ،وبجعة،
وحمار...
هذا العرض مستوحى من مقطوعة امللحن الفرنسي
كاميل ســانــت ســانــس ،الـتــي تحمل الـعـنــوان نفسه.
ّ
العمل ُغ ّ
ني بمقطوعات مؤلفني موسيقيني آخرين
ـرار تـتـخــذه الـفـتــاة بترك
مـثــل فـيـفــالــدي ،وينتهي ب ـقـ ٍ
ال ـس ـن ـجــاب الـ ــذي كــانــت ق ــد اخ ـت ــارت ــه ب ــن أصــدقــائــه
عوضًا عن اصطحابه معها إلى املنزل :فهنا سيكون
أكثر سعادة!
باإلضافة إلــى ســت مــن تلميذات شلحت فــي معهد
«كـ ــادانـ ــس  »Cadanse -ل ـلــرقــص ال ـل ــوات ــي تـ ــراوح
أعمارهن بني  9و 15عامًا ،يشارك في العرض أيضًا
ثالثة راقصني محترفني هم إدوارد خير الله ،ومالك
العنداري ،وماغي طوق.
«استغرق اإلعداد لـ «كرنفال الحيوانات» نحو سنتني،
ويجري املزج فيه بني الباليه كالسيك والباليه املحدث»،
ّ
تقول ُ
شلحت في اتصال مع «األخبار» .وتضيف أنه
بما ّأن الهدف األساسي من الرقص هو التعبير« ،ال
أعتمد حصرًا على املدرسة التقليدية في الباليه التي
تشترط نموذجًا جسديًا مثاليًا وتعتمد على تقليد
الحركة وتكرار التمرين ،ما قد يبطئ عملية التعبير».

إحذروا اليأس!
بما ّأن إح ـ َ
ّ
النيوتروني ال ُـم َم َّجد لــم يعد
العصر
ـراز النصر فــي هــذا
ِ
ّ
والقلب واألناشيد،
العضالت
يتوقف على ّقو ِة
ِ
ِ
الصغير الخالي من األسلح ِة،
السخيف
الكهف
ها أناِ ،من هنا ،من هذا
ِ
ِ
ِ
ّ
وروموتات التفجير عن بعد...
ات،
ِ
واملنص ِ
ْ
والصواريخ العابرة،
والزوابع،
بالديناميت،
امتألت أحالمي
ها أنا ( وقد
ِ
ِ
ِ
ّ
ّ
واملحرمة)
والقذائف املحلل ِة
ِ
ُ
ها أنا أقول لكم:
َ
َ
َّ
َ
أنا ُ
بذراع ّي.
الهيكل
لست شمشون ألهد أعمدة
ِ
ُّ
ضعيف ويائس.
حالم
ٍ
أنا مجرد ٍ
َ
«علي وعلى أعدائي!»ْ ،
فإذن ْ
ْ
سماع صرخ ِة َّ
وإن
(إن كنتم ال تريدون
كنتم ترغبون حقًا في البقاء على قيد الحياة) ...فاحذروا !
َ
َ
إحذروا سفاهة يأسي ،وضراوة أحالمي!
ْإن كنتم...
2015/2/19

قاتل
ِ

ُ
ً
ً
ُ
ُ
معرفة َ
ستموت آجال ...أو آجال.
أنك
ت َع ّزيني
ّ
سعدني)
لكن ما يحزنني (يحزنني ُوي ِ
أنني لن أكون أنا (ال َ
اآلن وال في ّأي وقت)
َ
ُ
َمن يطلق رصاصة الرحم ِة على قلبك.
..
ْ
ْ
ِعش إذن !
ْ
عش ْقد َر ما تستطيع !
ْ
منتصرًا ...وخائفًا.
عش
ِ

«ك ــرنـ ـف ــال الـ ـحـ ـي ــوان ــات» 14 :و 15و 21و22
و 28و 29تشرين الـثــانــي 5 ،و 6كــانــون ّ
األول
(ديسمبر) املقبل ـ الساعة الخامس بعد الظهر
ـ مسرح «بيريت» في «جامعة القديس يوسف»
(طريق الشام ـ بـيــروت) .للحجز واالستعالم:
01/218078
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مروان العبد أنهكه المرض!

لبنى أبيضار ضحية
مطاوعة الدار البيضاء

غيتار جون لينون
نجم في بيفرلي هيلز

اعتدى مجهولون في الدار
البيضاء أخيرًا على املمثلة
املغربية لبنى أبيضار (الصورة)
التي ّأدت دور بائعة هوى في
فيلم «الزين اللي فيك» .الشريط
املثير للجدل ّ
تعرض لهجوم
عيوش
كبير واتهم مخرجه نبيل ُ ّ
بتشويه صورة املغرب ،فيما كفر
على السوشال ميديا وظهرت
مطالبات بإعدامه مع أبيضار،
على خلفية مقاربته السياحة
الجنسية السعودية في املغرب.
في فيديو نشرته على يوتيوب،
ّ
ّ
أكدت أبيضار أن األطباء في
املستشفيات رفضوا استقبالها،
وبعض رجال الشرطة قالوا
مضروبة
لها« :وأخيرًا جيتي ً
أبيضار» ،وختمت قائلة« :هذا
ما أراده أولئك الذين لم يكونوا
يريدون الناس أن يشاهدوا
الفيلم .حسبي الله ونعم
الوكيل» .وقد بدت الكدمات
واضحة على وجه لبنى في
ّ
املصور ،خصوصًا لجهة
املقطع
الحاجب األيسر حيث برز جرح
عميق.

بيع غيتار من طراز 160E-J
 Gibsonعائد لنجم فرقة الـ
«بيتلز» الشهيرة الراحل جون
لينون ّأول من أمس بنحو 2.41
مليون دوالر أميركي إلى شخص
لم يشأ اإلفصاح عن اسمه.
املزاد جرى في دار «جوليانز»
في بيفرلي هيلز ،فيما بيعت
طبلة للفرقة نفسها بنحو 2.1
مليون دوالر ،لتحقق القطعتان
بذلك بعضًا من أعلى األسعار
لتذكارات موسيقى الروك .لينون
اشترى هذا الغيتار في مدينة
ليفربول البريطانية عام ،1962
ّ
وأدى بواسطته أغنيات مثل
 ،She loves youو.All my loving
ولفتت «جوليانز» في بيان إلى
ّ
أن الغيتار ظل لعقود مملوكًا
لجون ماكاو الذي اشتراه في
أواخر الستينيات من دون أن
في عيد
يعلم أنه ُسرق من لينون
ً ّ
امليالد سنة  ،1963موضحة أن
نصف ثمن الغيتار سيذهب إلى
مؤسسة «سبيريت» الخيرية
التي أسسها لينون وأرملته يوكو
أونو.

توفي الكاتب اللبناني مروان العبد
ّأول من أمس في مستشفى «النيني»
في طرابس (شمال لبنان) حيث كان
يمكث منذ التاسع من تشرين ّ
األول
(أكتوبر) املاضي ،إثر مروره بأزمة
صحية حرجة جدًا ،وسط ّ
تردد أنباء
عن إخضاعه لفحوصات ّ
عدة لتبيان
ما إذا كان مصابًا بالسرطان .منذ

سبعينيات القرن املاضي ،اشتهر
الراحل في الدراما اللبنانية من خالل
مسلسالت ّ
عدة ،على رأسها «النهر»
( 1974ـ إخراج إيلي سعادة) ،و«ظالل
الحب» ( .)1978آخر أعماله التي وجدت
طريقها إلى الشاشة الفضية كانت
«ياسمينة» ( ،)2015وقبله «األرملة
والشيطان» ( .)2011املسلسالن ّ
صورا

تحت إدارة املخرج إيلي معلوف،
ُ
وعرضا عبر شاشة «املؤسسة
اللبنانية لإلرسال» .ومن بني األعمال
التلفزيونية التي حملت توقيع العبد،
نذكر أيضًا «مالح يا بحر» (ّ 2008ـ
إخراج ليليان البستاني) ،علمًا بأنه
ً
إجماال أعطى للبنان أكثر من6500
ساعة كتابة على الشاشة الصغيرة.

