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سياسة
المشهد السياسي

بري ينتظر األجوبة اليوم :قانون انتخاب أم «دوحة
من المنتظر أن تجيب القوى السياسية على طاولة الحوار اليوم ،على الخيارات التي وضعها الرئيس نبيه بري في مبادرته
خالل الجلسة الماضية ،فيما بقيت الخالفات حول قانون االنتخاب على حالها
تحمل جلسة الحوار الوطني في
عــن التينة ال ـيــوم ،أهمية خاصة
ّ
فـ ــي ظ ـ ــل انـ ًـتـ ـظ ــار ال ــرئـ ـي ــس نـبـيــه
بـ ّـري أجوبة من القوى السياسية
عـلــى ال ـخ ـيــارات الـتــي طــرحـهــا في
مبادرته في جلسة الحوار األخيرة
في منتصف أيــار املاضي .وقالت
م ـص ــادر ع ــن الـتـيـنــة ل ــ«األخ ـب ــار»
إن «جـلـســة ال ـيــوم هــي أهــم جلسة
من جــوالت الحوار الحالية ،نظرًا
ملا سيجري عرضه فيها وموقف
الرئيس بري من أجوبة األفرقاء».
ّ
إل أن امل ـص ــادر رف ـضــت التعليق
عـلــى مــا يـجــري الـحــديــث عـنــه عن
مــوقــف ب ــارز لـبـ ّـري قــد يـصــدر ،في
ح ــال فـشــل األط ـ ــراف فــي ا ًلـتــوصــل
إلــى رؤيــة مـ ّ
ـوحــدة ،مشيرة إلــى أن
«الرئيس سيستمع للجميع وعلى
ّ
سيحدد موقفه»،
ضوء الطروحات
ّ
مـ ـ ــؤكـ ـ ــدة أن «الـ ــرئ ـ ـيـ ــس س ـي ـف ـتــح
موضوع النفط من جديد».

يناقشان
القوات والتيار
ّ
قانونا مختلطا تحسبًا لبقاء
«الستين»
وك ـ ــان بـ ــري ق ــد وضـ ــع ف ــي جلسة
ال ـ ـحـ ــوار األخ ـ ـيـ ــرة أمـ ـ ــام األقـ ـط ــاب
السياسيني ،ثالثة خيارات ،األول
أن يـ ـج ــري االت ـ ـفـ ــاق ع ـل ــى ق ــان ــون
ان ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــي جـ ـ ــديـ ـ ــد ،وعـ ـ ـل ـ ــى هـ ــذا
األسـ ـ ـ ــاس يـ ـج ــري ت ـق ـص ـيــر واليـ ــة
املجلس النيابي الحالي ،على أن
تلتزم القوى كافة بصورة مسبقة
ب ـت ـع ـه ــد ان ت ـم ـض ــي الـ ـ ــى جـلـســة
انتخاب الرئيس في أول يوم بعد

رعد ينتقد الحريري :المراجعة النقدية بدأت بمسار خاطئ (مروان طحطح)

ان ـت ـخ ــاب ه ـي ـئــة م ـك ـتــب امل ـج ـلــس.
والخيار الثاني ،هــو الــذهــاب الى
االنتخابات النيابية وفق القانون
الـنــافــذ حــالـيــا وه ــو قــانــون ،1960
على أن يجري أيضًا تقصير والية
امل ـج ـلــس وت ـع ـت ـمــد اآللـ ـي ــة نفسها
بـتـصــور مـسـبــق النـتـخــاب رئيس
الـجـمـهــوريــةّ .أم ــا الـخـيــار الـثــالــث،
فهو الذهاب إلى «دوحة جديدة»،
وتوضع على الطاولة كل امللفات

الـعــالـقــة ،مــن رئــاســة الجمهورية،
إل ـ ـ ـ ــى ق ـ ـ ــان ـ ـ ــون االنـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاب ،إل ـ ــى
الحكومة ،إلى الحوار .وحتى اآلن،
ّ
موحد
يـبــدو االت ـفــاق على قــانــون
لــانـتـخــابــات ،بــاألمــر الـصـعــب ،أو
ّ
رب ـم ــا املـسـتـحـيــل ،ف ــي ظ ـ ّـل ّ
تمسك
ال ـق ــوى بــال ـقــوانــن امل ـف ـص ـلــة على
قياسها.
مــن جهة ثانية ،علمت «األخـبــار»
أن املفاوضات بني التيار الوطني

ال ـح ـ ّـر وحـ ــزب الـ ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة،
الـتــي يـقــودهــا الـنــائـبــان آالن عــون
وإب ـ ــراه ـ ـي ـ ــم كـ ـنـ ـع ــان ع ـ ــن الـ ـتـ ـي ــار
والنائب جورج عدوان عن القوات
ب ـم ـشــاركــة تـقـنـيــن م ــن ال ـطــرفــن،
تـ ــدور ح ــول ال ـتــوصــل إل ــى قــانــون
ان ـت ـخــابــي م ـش ـت ــرك ،مـخـتـلــط بني
النسبي واألكثري .وقالت املصادر
إن ال ـقــانــون امل ـف ـتــرض ي ــوائ ــم بني
القانون املختلط الــذي اتفق عليه

تـيــار املستقبل والـحــزب التقدمي
االشتراكي والقوات ،وقانون بري،
ال ــذي يقتسم ع ــدد ن ــواب املجلس
النيابي إلــى نصفني بني األكثري
ع ـل ــى أسـ ـ ــاس ال ـق ـض ــاء وال ـن ـس ـبــي
ّ
على أساس القضاء .إل أن مصادر
ّ
التيار الوطني أكــدت لــ«األخـبــار»
أن «خ ـي ــار ال ـق ــان ــون الـ ــذي يـجــري
نـقــاشــه مــع ال ـق ــوات لـيــس خـيــارنــا
األول ،ألن الـنـسـبـيــة الـكــامـلــة هي

تقرير

ً
سجعان قزي «مطرود» من الكتائب :ليكن ِعبرة للجميع
ُجرد وزير العمل سجعان قزي
من مرجعيته الحزبية بعدما صدر قرار
حزب الكتائب أمس بفصله .فضل قزي
ُاالحتفاظ بمقعده الوزاري ،الذي ُيرجح
كثر أن يكون آخر حبة في عنقود
مسيرته السياسية .كل محاوالت قزي،
قبل ساعات من انعقاد المكتب السياسي،
لـ«تجميل» ُموقفه تجاه الرئيس سامي
الجميل لم تثمر مساء االثنين .قيادة
الحزب تريده أن يكون عبرة لغيره .أما
هو ،فـ»ينفش ريشه» فخورًا بأنه «حامي
الدستور»
ليا القزي
أقـ ـف ــل الـ ـن ــائ ــب األول ل ــرئ ـي ــس ح ــزب
ال ـك ـتــائــب جـ ــوزف أب ــو خـلـيــل حـســابــه
مـ ــع «رفـ ـيـ ـق ــه» الـ ـ ـل ـ ــدود وزي ـ ـ ــر ال ـع ـمــل
سجعان ق ــزي .قبل  31سـنــة ،انتفض

الـ ــوزيـ ــر الـ ــراحـ ــل ايـ ـل ــي ح ـب ـي ـقــة عـلــى
ق ـي ــادة ح ــزب ال ـك ـتــائــب وكـ ــان يــدعـمــه
ق ــزي ،ال ــذي سـيـطــر عـلــى مـقــر جــريــدة
«العمل» على جسر الكرنتينا ووقــع
قرار فصل رئيس التحرير ،في حينه،
أبو خليل .أما النسخة «اإلصالحية»
م ــن «ال ـع ـم ــل» ف ـص ــدرت م ــن الـصـيـفــي
ُ
وعرفت في حينه بـ«العمل الحمراء».
مــن سخرية الـقــدر أن يقف أبــو خليل
أم ــس عـلــى املـنـبــر ُمعلنا ق ــرار املكتب
ال ـس ـي ــاس ــي ال ـح ــزب ــي «ف ـص ــل ال ــوزي ــر
ً
سجعان قزي فصال نهائيًا من حزب
الكتائب» .حسم رئيس الحزب سامي
الـجـمـيــل قـ ــراره «ال ـت ـخ ـلــص» م ــن قــزي
وه ــو ي ـعــرف أن األخ ـي ــر ل ــو ب ـقــي فلن
ي ـك ــون ع ـض ـوًا «ودي ـ ـعـ ــا» .ه ــي رســالــة
فــي أكثر مــن اتـجــاه ،قــد يكون أبرزها
إعــان نهاية زمــن «مــدرســة» الرئيس
أمـ ــن ال ـج ـم ـيــل ف ــي ال ـح ـكــم الـكـتــائـبــي
الـ ـق ــائـ ـم ــة عـ ـل ــى الـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــازالت .س ــاع ــده
عـلــى ذل ــك «س ــوء تـقــديــر» ق ــزي لـقــدرة
ال ـج ـم ـيــل االبـ ـ ــن ع ـل ــى ض ـب ــط اإليـ ـق ــاع
داخــل الـحــزب خــارج جلباب أبـيــه .ها
هو سامي الجميل يؤكد أمس أنه لن
ّ
يكون رئيس ظل لحزب جـ ّـده ووالــده،

ولــن يـتــردد أمــام قــرار «فـصــل» كــل من
ق ــد ُي ـعــرقــل م ـس ـيــرتــه .ب ــات بــاإلم ـكــان
إطالق تسمية «الساميني» على ُمعظم
أعـ ـض ــاء امل ـك ـتــب ال ـس ـيــاســي ال ـجــديــد،
وال ــدلـ ـي ــل أن ال ـت ـص ــوي ــت ع ـل ــى قـ ــرار
فصل وزي ــر العمل أتــى بشبه اجماع
م ــع تـسـجـيــل اعـ ـت ــراض ع ـضــو واح ــد
هــو سمير خـلــف ،مستشار ق ــزي .مع
االش ــارة إلــى أن األخير لم ُيـشــارك في
اجـتـمــاع أم ــس .إضــافــة إل ــى ذل ــك ،أكــد
الحزب «صوابية خيار االستقالة» من
الحكومة ،مؤكدًا أنها قاطعة ونهائية
«وه ــي تـعـنــي االم ـت ـنــاع عــن تصريف
ُ
األعـمــال وتـعــزز اص ــرار الكتائب على
مــواجـهــة األم ــر الــواقــع امل ـفــروض على
اللبنانيني» ،كما جاء في البيان .وفي
ُ
هـ ــذا اإلط ـ ـ ــار ،تـ ـش ــدد مـ ـص ــادر املـكـتــب
الـسـيــاســي عـلــى أن الــوزيــر الكتائبي
ال ـصــامــد ،آالن حـكـيــم «ل ــن ي ـعــود إلــى
مكتبه في وزارة االقتصاد لتصريف
األعمال».
املـ ـط ــرق ــة ع ـل ــى طـ ــاولـ ــة اإلج ـت ـم ــاع ــات
ُ
الحزبية طــرقــت أمــس ُمعلنة اختتام
مسيرة ابــن العقيبة (ك ـســروان) ،التي
كانت خــزانــا كتائبيا فــي زمــن الحرب

األه ـ ـل ـ ـيـ ــة وإح ـ ـ ـ ـ ــدى ن ـ ـقـ ــاط االن ـ ـطـ ــاق
مل ـعــارك «تــوح ـيــد الـبـنــدقـيــة» الــدمــويــة
ُ
التي قادها بشير الجميل .لم تحترم
ال ـتــرات ـب ـيــة ال ـحــزب ـيــة واس ـت ـع ـيــض عن
املـجـلــس ال ـتــأدي ـبــي ب ـق ــرار م ــن املـكـتــب
ال ـس ـي ــاس ــي .بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى ق ـ ــزي« ،ال
أعرف ما حصل ولن أقوم بأي تصريح
ُم ـ ـت ـ ـسـ ــرع الـ ـلـ ـيـ ـل ــة (أم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس)» .ي ـصــف
نفسه بــأنــه «أح ــد رم ــوز الـحــزب ،الــذي
ارتكب األسـبــوع املاضي الخطأ األول
باالستقالة من الحكومة وأمس ارتكب
الخطأ الـثــانــي بالتصويت على قــرار

سامي الجميل أكد
أمس أنه لن يكون
رئيس ظل في حزب
جده ووالده

فصلي .ال يريدون الديمقراطية داخل
الـحــزب» .لــم يحسم خيار الـعــودة إلى
حضور ُجلسات مجلس الــوزراء« ،أنا
ً
أصال لم أقدم استقالتي من الحكومة.
على أي حال ،كل األمور قابلة للتفكير
والـ ـبـ ـح ــث» ،ك ـم ــا ي ـق ــول لـ ــ«األخـ ـب ــار».
أوحــى قــزي خــال مقابالته اإلعالمية
أمـ ـ ــس ب ـخ ـي ــان ــة «رف ـ ـ ـ ـ ــاق» لـ ــه أع ـل ـن ــوا
وق ـ ّـوف ـه ــم إلـ ــى ج ــان ـب ــه ،ث ــم «بـ ــاعـ ــوه».
ولكنه ليس وحيدًا تمامًا .فقد انتشرت
ّ
خ ـب ــري ــات ب ـ ــأن رئ ـي ــس حـ ــزب ال ـق ــوات
ّ
اللبنانية سمير جعجع «شجع» قزي
عـلــى االس ـت ـمــرار فــي عمله الحكومي.
وب ـ ــرغ ـ ــم نـ ـف ــي مـ ـ ـص ـ ــادر ق ـ ـيـ ــاديـ ــة فــي
مـعــراب لخبر زي ــارة قــزي مقر الـقــوات
اللبنانية ولقائه جعجع ،إال أنها رأت
ّ
أن «الـحـكـيــم لــن ُي ـمــانــع فــي اسـتـقـبــال
قــزي ولـكــن بعد انـتـهــاء الـخــاف بينه
وبني آل الجميل .ال مانع من استقباله،
تـمــامــا كـمــا ال يـتــأخــر ســامــي الجميل
عن استقبال كل الناقمني على القوات،
كإميل رحمه وغيره».
داخـ ـ ـ ــل املـ ـكـ ـت ــب الـ ـسـ ـي ــا ُس ــي «ن ــوق ــش
امل ـ ـ ـ ــوض ـ ـ ـ ــوع ب ـ ـع ـ ـمـ ــق وق ـ ـ ـ ــدم ـ ـ ـ ــت ع ـ ــدة
مــداخــات .األمــن العام تال املخالفات
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كالم في السياسة

جديد»؟
ّ
خـ ـي ــارن ــا ،ل ـك ــن ـن ــا ن ـه ـ ّـي ــئ أنـفـسـنــا
ل ــأس ــوأ ،اذا وص ـل ــت األمـ ـ ــور إلــى
بقاء الستني خيارًا وحيدًا إلجراء
االنتخابات».
مــن جـهــة ثــانـيــة ،ق ــال رئـيــس كتلة
ال ــوف ــاء لـلـمـقــاومــة ال ـنــائــب محمد
رعــد إنــه «مــن املـفــارقــات العجيبة
اآلن وقـ ـب ــل ع ـش ــر س ـ ـنـ ــوات ،أن ـهــم
ي ـ ـطـ ــال ـ ـبـ ــون بـ ــال ـ ـس ـ ـيـ ــادة ورفـ ـ ــض
الــوصــايــة واآلن تـصـبــح الـسـيــادة
عـ ـن ــد هـ ـ ـ ــؤالء االلـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزام ب ـت ـط ـب ـيــق
القوانني األميركية حتى لو كانت
ه ـ ــذه الـ ـق ــوان ــن تـ ـف ــرض ع ـقــوبــات
على أهلنا وشعبنا ،ولكن العبد
الـ ـ ــذي اسـ ـتـ ـم ــرأ ال ـت ـب ـع ـيــة وامل ــذل ــة
واملـ ـه ــان ــة ال ي ـم ـك ــن أن ي ـت ـصــرف
كسيد وال يمكن أن يكون صادقا
في رفع شعار الكرامة واالستقالل
وال ـ ـعـ ــزة» .وأض ـ ـ ــاف« :ن ـح ــن نــريــد
استقرارًا نقديًا ومصرفيًا لبالدنا
ولكن أيضًا نريد سيادة تمارسها
ال ـح ـك ــوم ــة وامل ــؤسـ ـس ــات املـعـنـيــة
بــال ـن ـقــد ال ــوطـ ـن ــي» .وتـ ـن ــاول رعــد
مسألة رئاسة الجمهورية ،مشيرًا
إلى أن «الذي يعطل انتخاب رئيس
لـلـجـمـهــوريــة هــو االل ـت ــزام بــأوامــر
الخارج وإال لكنا انتخبنا رئيسا
للجمهورية منذ اكثر من سنتني،
ول ـك ــن الـ ـخ ــارج وض ــع فـيـتــو على
بعض االسماء فأصبح التابعون
أســرى هــذا الفيتو ال يستطيعون
ّ
أن يــرفـضــوه» .وفــي انتقاد مبطن
للرئيس سعد الحريري ،لفت رعد
إلى أنه «يقال إن البعض يريد أن
ي ـجــري مــراج ـعــة ح ـســابــات نقدية
وغيرها ،فــإذا كانت املراجعة هي
االلـ ـت ــزام ب ـن ـبــرة ال ـخ ـطــاب نفسها
الـ ـ ـت ـ ــي يـ ـلـ ـت ــزمـ ـه ــا خـ ـصـ ـم ــه الـ ـ ــذي
ف ــاز عـلـيــه فــي االن ـت ـخــابــات ،فهذه
املراجعة تبدأ بمسار خاطئ ولن
ت ــوصــل إل ــى نـتـيـجــة ب ــل سـتـسـعـ ّـر
الفنت واملشاكل في البلد».

سجعان قزي وإشكالية األجيال والضمير والديمقراطية
جان عزيز
ال تسأم السياسة من تكرار هذين القولني
البالغي التعبير والداللة .األول ملحسن دلول
عــن تـجــربـتــه الـحــزبـيــة الـجـنـبــاطـيــة الطويلة
واملخضرمة .والثاني لكمال جنبالط نفسه
حول التجربة الحزبية في حد ذاتها.
ذات يـ ــوم س ـئــل ال ــوزي ــر وال ـن ــائ ــب ال ـســابــق،
دلول ،كيف له وهو من رافق كمال جنبالط
عقودًا طويلة ،أن يختلف الحقًا بعد اغتياله،
م ــع اب ـن ــه ووريـ ـث ــه ول ـي ــد ج ـن ـب ــاط ،فـيـبـتـعــد
عـنــه مــن ال ـحــزب والـسـيــاســة وحـتــى العالقة
الـشـخـصـيــة .أج ــاب الـصـحــافــي الـســابــق في
لسان دلول السياسي :في الواقع لم نختلف
ولم نفترق قط .كل ما في األمر أنه في لحظة
ما رأيت من الضروري تغيير عالقتنا .ألنها
ً
أصبحت ظلمًا متبادال .ظلم مني لوليد بيك،
وظلم منه لي .أنا ظلمته ،ألنني في عالقتي
معه كنت أطالبه دومًا في سري أو الوعيي،
بأن يكون مثل أبيه .وهو ظلمني ألنه ال شك
كــان يطالبني بالطريقة نفسها ،بــأن أكــون
مثل الذين صاروا حلقة رفاقه!
وف ــي ال ـق ــول امل ـن ـســوب إل ــى ك ـمــال جـنـبــاط،
ت ـص ـي ــر إشـ ـك ــالـ ـي ــة االن ـ ـت ـ ـمـ ــاء أك ـ ـثـ ــر ذاتـ ـي ــة
وش ـخ ـص ـيــة .ن ـقــل ع ــن ال ــرج ــل قــولــه إن ــه إذا
ما فرضت عليك الظروف ذات يــوم أن تجد
نفسك في صراع ال تسوية له ،بني ضميرك
مــن جـهــة وبــن حــزبــك مــن جـهــة أخ ــرى ،فال
ت ـت ــردد لـحـظــة ف ــي الـ ـق ــرار :ال ـت ــزم ضـمـيــرك،
واترك حزبك .ألنه يمكن لإلنسان أن يمضي
حياة كاملة من دون حزب .لكنه ال يمكنه أن
يحيا لحظة واحدة بال ضمير!
بني هاتني اإلشكاليتني تقع «قضية» سجعان
ق ــزي .ب ــن إشـكــالـيــة االن ـس ـجــام ب ــن أجـيــال
مـخـتـلـفــة ف ــي ن ـظــام وراثـ ـ ــي .وب ــن إشـكــالـيــة
االنسجام مع الــذات في مسألة سياسية أو
حــزبـيــة أو ش ــأن ع ــام ،تـقــع كـلـهــا فــي الحيز
ال ـخ ــاص ب ــن ض ـمـيــر ال ـف ــرد وس ـل ــوك ــه .بني

اقتناعه وتـصــرفــه .بــن مــا هــو ،ومــا يفرض
عليه أن يكونه.
في الجانب األول ،كان سجعان قزي واضحًا
صريحًا في تلميحه إلى مالبسات املوضوع.
ق ــال ق ـبــل أيـ ــام ان ــه ك ــان ف ــي ال ـع ـشــريــن من
عمره شريكًا لبشير الجميل .فلن يتحول
فــي الـسـتــن مــن ع ـمــره م ــأم ــورًا ل ــدى الجيل
الـعــائـلــي ال ـثــالــث .ثــم أمل ــح ثــانـيــة إل ــى املشكلة
نفسها ،حني ّ
عبر بأسى مكتوم ،أنه لو كان
أم ــن الـجـمـيــل رئ ـي ـســا ل ـل ـحــزب ،مل ــا حصلت
تـلــك األزمـ ــة بــرم ـت ـهــا ...ل ــم يـقـصــد سـجـعــان
قــزي بـهــذا ال ـكــام أي شـخــص وال أي اســم.
ليس املقصود انتقادًا لرئيس حزبه الجديد
ســامــي الـجـمـيــل .وال تــاعـبــا عـلــى مـســاحــة
وهمية بينه وبني والده .وال هي طبعًا دغدغة
ملـشــاعــر ال ـحــرس ال ـقــديــم وال ــراي ــات العتيقة
ح ــول إرث بـشـيــر ووراثـ ـت ــه ب ـعــد زمـ ــن .في
ك ــام سـجـعــان ق ــزي ه ــذا ال وج ــود ألسـمــاء
ً
ف ـعــا ،وال معنى للتسميات .ال ـكــام نفسه
ّ
يصح ويصلح لعشرات الحاالت ،من انتقال
تركيبات سياسية عبر النسب العائلي .ال
لــزوم الستعراض أسماء وأحــزاب وتيارات،
ال شــك أن ال ـقــارئ يــذكــرهــا ويستحضرها
اآلن .املشهد هو نفسه .إنها طبيعة تفاعل
األج ـي ــال املـخـتـلـفــة ،ح ــول وض ـع ـيــات ثــابـتــة.
األج ـي ــال تـمـضــي مــن مـخـضــرم إل ــى جــديــد.
فـيـمــا امل ــراك ــز صــامــدة ل ــوري ــث .بــن الـحــركــة
وال ـس ـكــون يـنـفـجــر ال ـن ــزاع .مــع م ـفــارقــة هنا
أن الـقــديــم هــو مــن يـكــون ضحية فــي حركة
جيله .فيما الحديث والـشــاب هــو مــن يكون
فــي سـكــون مــركــزه امل ــوروث! بينما الشكل
يترك انطباعًا خاطئًا غالبًا ،أن املخضرم لم
يواكب تطور الشباب...
تبقى اإلشكالية الثانية ،أن تكون فــي نــزاع
بــن ضميرك الــذاتــي وانـتـمــائــك املــوضــوعــي.
أن تـصـيــر ف ــي نـ ــزاع داخ ـل ــي وخ ــارج ــي في
آن ،بــن وجــدانــك وسـلــوكــك ،بــن اقتناعاتك
بمقتضياتها تجاه اآلخر ،وبني واجبك تجاه

آخر ،بإسقاطه على روحك ونفسك .ليست
ً
املـســألــة تفصيال وال بسيطة .إدم ــون رزق
ولويس أبو شرف عاشاها في خريف العام
 ،1984يوم طلب إليهما أن يتخليا عن كامل
األس ـع ــد ح ـل ـيــف حــزب ـه ـمــا ،ل ـصــالــح حـســن
ال ـح ـس ـي ـنــي .ف ـخــرجــا .لـيـتـحــول خــروجـهـمــا
ب ــداي ــة لـسـلـسـلــة أحـ ــداث ف ــي الـسـيــاســة على
ً
م ـس ـتــوى ال ــوط ــن ،تـ ـح ــوال ف ــي اص ـط ـفــافــات
ومواقف وتموضعات .سمير جعجع وكريم
ب ـق ــرادون ــي ع ــاش ــا ال ـت ـجــربــة نـفـسـهــا داخ ــل
الحزب نفسه في ربيع  .1985فخرجا أيضًا
وصار خروجهما انتفاضة وسلسلة أحداث
داخ ــل الـحــزب ال ــرح ــم ...قــد ال يعطى خــروج
سـجـعــان ق ــزي ال ـفــرصــة ألي م ــن الـتـحــولــن
امل ــذك ــوري ــن .ف ـقــد ال ي ــذه ــب ح ــزب الـكـتــائــب
إلــى تبديل في موقعه السياسي على رقعة
التجاذب اللبناني .ال بسبب هــذا «الفصل»،
وال بــدفــع مــن خلفيات استقالة الـحــزب من
الحكومة .واألرجح أن فصل قزي لن يشكل
صاعقًا النتفاضات كتائبية ال في الصيفي
وال فــي أي مـلـحــق كـتــائـبــي ،بـعــدمــا أعــدمــت
األحـ ـ ــداث ال ـل ـب ـنــان ـيــة ك ــل مـلـحـقــاتــه وجـعـلــت
ً
ً
كــا منها كيانًا مستقال مثل «ال ـقــوات» ،أو
نسيًا منسيًا مثل الذين خرجوا من الحزب
إلــى الصمت .لكن اإلشكالية تظل هــي هي،
فــي حــالــة سـجـعــان ق ــزي كـمــا فــي كــل حالة
مـمــاثـلــة :م ــاذا يـفـعــل الـبـشــر عـنــد االخـتــاف
حول فكرة؟ هل يذهبون فورًا إلى الخالف،
وإل ــى مـنـطــق الـفـصــل وال ـع ــزل واإلل ـغ ــاء؟ في
مجتمعات سبقتنا على دروب الخير العام
ّ
ً
وال ـتــرقــي الـبـشــري ،اخـتــرعــوا ح ــا .هــو حل
معتور ،ناقص ،قاصر عاجز مزعج متعب
م ـمـ ّـض رب ـم ــا .لـكــن ال ـتــاريــخ يـعـلــم أن ــه الـحــل
الوحيد .اسمه الديمقراطية.
لكن كيف لهذا الحل أن يتسلل إلى مجتمع
ري ـف ــي ال ـث ـقــافــة قـبــائـلــي امل ــذاه ــب ،اسـتــوعــب
اإلن ـتــرنــت لـيـعــزز تـخـلـفــه ال ل ـي ـغ ـيــره؟! إنـهــا
املعضلة الحقيقية الدائمة.

تقرير

ّ
البلديات دوخت األهالي :قتيل قي جويا
التي أقدم عليها قزي وأبرزها تشويه
صــورة الحزب وعــدم التزامه القرارات
ال ــرس ـم ـي ــة» ،اسـ ـتـ ـن ــادًا إلـ ــى املـ ـص ــادر.
اح ـت ــل هـ ــذا ال ـب ـن ــد ال ـح ـي ــز األكـ ـب ــر مــن
النقاش في الصيفي أمس« ،كل العالم
كــانــت مـقـهــورة مــن يللي ص ــار .أربـعــة
إيـ ــام وقـ ــزي م ــن ت ـل ـفــزيــون لـتـلـفــزيــون
يتكلم عن خالفات داخلية» .املداخلة
األق ـســى كــانــت مــن «ع ـ ّـم ــو» أب ــو خليل
ال ــذي «ك ــان صــارمــا وه ــو يـتـحــدث عن
ك ـيــف ت ـس ـبــب قـ ــزي بـ ـ ــاألذى ل ـل ـحــزب».
بــال ـن ـس ـبــة ل ـل ـم ـص ــادر أن ـ ــه «رب ـ ـمـ ــا لــو
حضر قزي االجتماع لكان أمال الدفة
ملصلحته وه ــو امل ـع ــروف عـنــه قــدرتــه
على تنميق جمله .تراجع ولــم يجرؤ
عـلــى مــواج ـه ـت ـنــا» .تستنكر امل ـصــادر
ات ـه ــام ق ــزي ال ـق ـي ــادة ال ـحــزب ـيــة بــأنـهــا
«فليرنا
غير ديمقراطية ،فترد حانقة
ِ
أي حــزب ُيمارس الديمقراطية أفضل
م ـن ــا؟ ف ــي ال ــداخ ــل ه ـن ــاك ه ــام ــش لكل
فرد في أن ُيعبر عن أفكاره ولكن حني
ي ـصــدر ال ـق ــرار عـلــى الـجـمـيــع االل ـت ــزام
ّ
ب ــه» .صحيح أن سجعان قــزي «ليس
أيًا كان في الكتائب ،ولكن فلتكن هذه
الخطوة عبرة للجميع».

آمال خليل
ال ي ـبــدو أن ق ـطــوع اإلن ـت ـخــابــات جنوبًا
سيمر سريعًا برغم انتهاء مهلة انتخاب
رئ ـيــس ونــائ ـبــه لـلـبـلــديــات ي ــوم غ ــد بعد
مــرور شهر كامل على إجرائها .األجــواء
ال ت ــزال مشحونة فــي كثير مــن الـبـلــدات
في إطار تداعيات اإلنتخابات السياسية
والـحــزبـيــة والعائلية والشخصية .لكن
عسى دمــاء حسني دايــخ التي سالت ليل
األح ــد ُ
وي ـتــم أوالده األرب ـعــة قبيل العيد
في جويا (قضاء صــور) ،يكونان مكابح
للثرثرات املستعرة .إشكال فردي أسبابه
تراكمت منذ اإلنتخابات ،تخلله إطــاق
ّ
نار أدى إلى إصابة الدهان ابن السادسة
والثالثني بينما كان يساهم مع جيرانه
في تهدئة املتنازعني.
مـ ـن ــذ إع ـ ـ ـ ــان ح ـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه وح ـ ــرك ـ ــة أم ــل
تشكيلتهما لبلدية جويا (رئيس البلدية
يسميه حــزب الله ونائبه تسميه حركة
أمـ ـ ــل) ،اش ـت ـع ـلــت شـ ـ ــرارة الـ ـخ ــاف ال ـتــي
ك ـ ــادت ت ـه ــدد األم ـ ــن ف ـي ـهــا .ق ــرر الـثـنــائــي
استبعاد رئيس البلدية السابق املغترب
ح ـســن ط ــاه ــر (ش ـق ـي ـقــه رئ ـي ــس الـبـلــديــة
األسـ ـب ــق) واس ـت ـب ــدال ــه بــرئ ـيــس م ـشــروع

إعـ ـم ــار ال ـضــاح ـيــة ال ـج ـنــوب ـيــة امل ـه ـنــدس
حـســن ج ـشــي .طــاهــر شـكــل الئ ـحــة «ق ــرار
جـ ــويـ ــا» ب ــوج ــه الئـ ـح ــة الـ ـث ـن ــائ ــي .تـ ــردد
ً
بــأن أطــرافــا مــن الالئحتني أنفقت أم ــواال
انتخابية طــائـلــة واسـتـقــدمــت الـعـشــرات
من أبناء البلدة العاملني في دول أفريقيا.
بنتيجة اإلنتخابات ،فازت الئحة الثنائي
واستطاع طاهر وعضو في الئحته علي
محمد السعيدي خرقها .لكن األم ــور لم
تـنـتــه بــإق ـفــال ال ـص ـنــاديــق .الئ ـحــة طــاهــر
قدمت طعنًا بالنتائج ،متهمة بالتزوير
وال ـ ـتـ ــاعـ ــب ب ـ ـ ـ ـ ــأوراق اإلق ـ ـ ـتـ ـ ــراع وس ــرق ــة

األجواء ال تزال
مشحونة في كثير
من البلدات على إثر
االنتخابات البلدية

صناديق من األقــام .لكن أبــرز ما استفز
أعـضــاء الئـحــة الثنائي ومناصريهم ما
تضمنه الطعن من تشكيلة الثنائي التي
«ال تعكس كـفــاءات أبناء جويا الثقافية
والعلمية واملالية».
ّ
«مسلة» الكفاءات نعرت الكثيرين .بحسب
مصادر مواكبة للقضية ،فإنه فور تسلم
األعـضــاء للطعن حتى أخــذت اإلشكاالت
ت ـت ـكــرر ب ــن ال ـح ــن واآلخ ـ ــر .ت ــاس ــن بني
بـعــض األع ـض ــاء ومـنــاصــريـهــم .وم ــا زاد
اإلش ـ ـك ـ ــاالت ح ـ ـ ــدة ،ت ـح ـم ـي ـل ـهــا خ ــاف ــات
جانبية .آخرها تالسن وقع عصر األحد
بــن شـبــان مــن آل قــاســم وآخ ــري ــن مــن آل
اللقيس «بسبب قيام ق .لقيس بإلصاق
صـ ــورة لـعـضــو ب ـلــدي عـلــى س ـيــارتــه في
حي مساكن الرضا في البلدة ،ما استفز
ي .قــاســم» .حينها تدخل مختار البلدة
حـســن اسـمــاعـيــل وجـمـعـهـمــا ف ــي منزله
وصالحهما .إال ان لقيس «اشتكى لعضو
الـبـلــديــة عـلــي داي ــخ عــن ث ــرث ــرات تطاوله
ُ
ويطلقها ع .زعتر .فما كان من األخير إال
أن حضر مع حوالي خمسني شابًا قبيل
منتصف الليل ودخــل إلــى الحي شاهرًا
سالحه .حصل تالسن ،ثم أطلق عدد من
األشخاص النار ،ما أدى إلى مقتل حسني

دايخ الذي كان متوجهًا من منزله املجاور
إلعداد طعام السحور لعائلته.
م ـن ــذ وقـ ـ ــوع اإلشـ ـ ـك ـ ــال ،ي ـس ـجــل الـجـيــش
ان ـت ـشــارًا ومــداه ـمــات فــي ال ـب ـلــدة لتعقب
كــل مــن لقيس وقــاســم وعلي دايــخ الذين
تواروا عن األنظار .عضو في البلدية اتهم
أح ــد زم ــائ ــه «بــالـتـحــريــض مـنــذ انـتـهــاء
اإلن ـت ـخ ــاب ــات وتـ ـن ــاول أعـ ـض ــاء الــائـحــة
الـفــائــزة ،مــا أثــار جـوًا مــن اإلحـتـقــان» .من
جهته ،نفى عضو املجلس البلدي علي
السعيدي فــي اتـصــال مــع «األخ ـبــار» ،أي
طابع بلدي لإلشكال األخير .واوضح أن
أطراف اإلشكال «ربطتهم خالفات سابقة
ون ــواي ــا مـبـيـتــة ت ـج ــاه بـعـضـهــم بـعـضــا.
ولتخفيف فعلتهم ألصقوها بالبلدية».
حتى مساء أمس ،كانت جثة دايخ ال تزال
فــي أحــد مستشفيات صـيــدا لتشريحها
بهدف تحديد نوع الرصاصة التي خرقت
رأس ــه ُ
وبـعــد املـســافــة الـتــي أطلقت منها.
األســوأ أن موكب تشييعه املنتظر سيمر
بني صور املرشحني التي ال تــزال ترتفع.
ترجح عائلته أن يضيع حق حسني وسط
تراشق املسؤولية بني أطراف النزاع الذين
يـجـمـعــون عـلــى نتيجة واح ـ ــدة« :طلعت
برأس املسكني».
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سياسة
تحقيق

ّ
السعودية ،عبر مكاتبها االستخباريةُ ،
الم ّدارة
القرن الماضي.
هنا بيروت .نحن في
ُ
منتصف ّ
ّ
على الطريقة السلطانية ،تــوزع «صرر الدنانير» على «نخب» من الصحافيين والكتاب
ّ
ّ
والسياسيين والمثقفين والشعراء اللبنانيين .هكذا ،على ّ
الرسمية،
األمنية
ذمة الوثائق
ُ
ّ
ّ
َ
الذمم .وبالمناسبة ،أي تشابه بين سلوكيات تلك الحقبة والحقبة الحالية قد
كانت تشترى ِ
(ال) يمت إلى الواقع بصلة

ّ
هكذا مألت السعودية
أفواه الصحافيين ذهبًا

ّ

وثائق أمن الخمسينات :عن «أسطورة» السلطة الرابعة اللبنانية []2-2

محمد نزال
ِم ــن جملة الــوثــائــق الـتــي احـتـفــظ بها
املدير العام األسبق لألمن العام ،فريد
ّ
تتحدث
شهاب ( ،)1985 – 1908واحدة
عن النشاط السعودي في لبنان .نجت
ّ
هـ ــذه ال ــوث ـي ـق ــة ِمـ ــن ال ـ ـحـ ــرق .م ــا خــطــه
املخبر األمـنــي ،اللبناني ،فيها ،يــدور
ح ــول الــدعــايــة اإلع ــام ـ ّـي ــة الـسـعـ ّ
ـوديــة
تـحــديـدًا ،أو ،بمعنى أدق ،ش ــراء ِذ َم ــم
ّ
اللبنانية
أصحاب الكثير ِمن الصحف
الناشطة في خمسينات القرن املاضي،
ّ
السعودية.
ملصلحة
ّ
هـ ــذا م ــا ج ــاء ف ــي الــوث ـي ـقــة األم ـن ــي ــة –
ّ
الرسمية:

مليون ليرة للعويني
"كان النشاط السعودي في لبنان ،في
ّ
ّ
والسياسية ،حتى
الصحفية
النواحي
ّ
ت ـعــن ال ــوزي ــر املـ ـف ــوض (ال ـس ـع ــودي)
الـجــديــد عـبــد الـعــزيــز الكحيمي (أحــد
امل ـ ـقـ ـ ّـربـ ــن ِم ـ ـ ــن امل ـ ـلـ ــك املـ ـ ـ ّ
ـؤسـ ـ ــس ع ـبــد
ً
ال ـع ــزي ــز آل س ـع ــود .ع ـمــل ق ـن ـصــا في
الـ ـق ــدس ،ف ــوزيـ ـرًا م ـفــوضــا ف ــي ع ـمــان،
ف ـس ـف ـي ـرًا ف ــي ب ـ ـيـ ــروت ،ث ــم ف ــي ب ـغ ــداد
ّ ّ
التي توفي فيها) ،متركزًا كله في يد
الحاج حسني العويني (1971 – 1900
| رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة) .وقــد
ب ــدأت هــذه الثقة الـجــديــدة بالعويني
م ـنــذ ُوضـ ــع ال ـح ـلــف ال ـتــركــي ال ـعــراقــي

عـلــى ب ـســاط الـبـحــث ،وأص ـبــح حقيقة
واقـعــة ،فعمل امللك سعود (نجل عبد
الـ ـع ــزي ــز) ع ـل ــى اسـ ـت ــرض ــاء ال ـعــوي ـنــي
ب ــواس ـط ــة الـ ــوزيـ ــر ال ـس ــاب ــق املـ ـف ـ ّـوض
(السعودي) عبد العزيز بن زيد ،وذلك
ب ـعــد حـ ــادث ال ـج ـفــاء امل ـع ـه ــود عـنــدمــا
جاء امللك سعود ،وهو ولي العهد ،في
زيارته الرسمية إلى لبنان وطلب من
العويني اقــراضــه مبلغ مليون ليرة،
فامتنع هذا األخير قبل تلقي أمر بذلك
من امللك السابق عبد العزيز بن سعود
(األب |  )1953 - 1876الذي كان ال يزال
على قيد الحياة.
وقــد ّ
تمت إزالــة آخــر آثــار الجفاء عقب
ال ــزي ــارة ال ـتــي ق ــام بـهــا الـعــويـنــي إلــى
اململكة العربية الـسـعــوديــة ،للتعزية
ب ــامل ـل ــك املـ ـت ــوف ــى ،ب ــاج ـت ـم ــاع ــه بــامل ـلــك
س ـ ـعـ ــود ،الـ ـ ـ ــذي ت ــول ــى ال ـ ـعـ ــرض بـعــد
وف ــاة أبـيــه وتـفــاهــم االث ـنــان .وعـلــى مر
األي ــام ،ولشعور امللك سعود بضعف
النشاط السعودي في لبنان ،أطلق يد
العويني فــي إدارة هــذا النشاط الــذي
يستهدف بالدرجة األولى إبعاد لبنان
عن الحلف العراقي ،والعمل إلسقاط
ال ــرئـ ـي ــس ش ـم ـع ــون (ك ـم ـي ــل ش ـم ـعــون
 | 1987 – 1900رئ ـي ــس الـجـمـهــوريــة
اللبنانية) الذين يعتبره السعوديون
صــديـقــا لسياسة ب ـغــداد ً .وأطـلـقــت يد
الـعــويـنــي ف ــي اإلنـ ـف ــاق ،وأص ـب ـحــت له
شـيـفــرة خــاصــة ـ ـ ـ ُي ــراس ــل بواسطتها

امللك سعود مباشرة ،كما كــان الحال
في عهد امللك السابق ،ورصد له مبلغ
مليون ليرة لبنانية في كل عام إلنفاقه
بالشكل الذي يراه مناسبًا .وقد مارس
ال ـعــوي ـنــي ن ـشــاطــه بــالـشـكــل امل ـع ــروف
مــدعــومــا بــاملــال ال ــواف ــر ،والـ ــذي أسـفــر
عــن ق ـيــام مــؤتـمــر األح ـ ــزاب والـهـيـئــات
والشخصيات".

بين الكحيمي والعويني وشمعون
ه ــذا ال ـنــص الـحــرفــي ملـقــدمــة الــوثـيـقــة،
وهــو بمثابة شــرح تمهيدي للمرحلة
السابقة ،الـتــي سيليها شــرح مسهب
ُ
لـلـمــرحـلــة ال ـتــي كـتـبــت فـيـهــا الــوثـيـقــة،
وذل ــك بغية جـعــل املــديــر ال ـعــام لألمن
ال ـع ــام (ش ـه ــاب) مـحـيـطــا بــالــواقــع من
كافة جوانبه ،وبالتأكيد مع مقاطعة
مــا جــاء هنا مــع معطيات أخ ــرى ،قبل
ن ـقــل ه ــذه امل ـع ـلــومــات (األجـ ـ ـ ــواء) إلــى
ومـ ــن ث ــم إل ــى دوائ ــر
"ال ـق ـصــر" خــاصــة ِ
القرار في السلطة عامة.
ُ
ّ
(حرفيًا):
وتكمل الوثيقة سردها
"خ ـ ـ ـ ــال تـ ـل ــك الـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــرة ،كـ ــانـ ــت ع ــاق ــة
العويني بــالــوزيــر الـسـعــودي السابق
(بــن زي ــد) عــاقــة اسـتـشــارة فــي بعض
األمـ ــور ،وتـفــاهــم عـلــى الـبـعــض اآلخ ــر،
وك ــان الـعــويـنــي يطلعه عـلــى مــا يــرى
من املناسب إطالعه عليه .وأما عالقته
ّ
الرسمية فكانت وال تــزال مع الديوان
امللكي فــي الــريــاض ،إلــى أن شــاء امللك

مكاتب «العسس» في بيروت
ّ
بحسب الوثيقة ّإياها ،فإنه كان للسعودية ،منتصف
ُ
القرن املاضي ،ثالثة مكاتب في بيروت تدار منها
ّ
ّ
ّ
واملالية.
واألمنية
واإلعالمية
الشؤون السياسية
املكتب األول" :يديره صديق بطرس (الصحافي
السوري) ومهمته تقديم تقرير بخالصة يومية
عما يهم اململكة السعودية بما ينشر في جميع
الصحف اللبنانية والسورية ،إلى جانب كتابة التقارير
واملعلومات العامة السياسية .ويتردد أمني رويحة على
هذا املكتب بحكم صداقته لصديق بطرس ،وكان هو
واسطة تفاهمه مع الخارجية السعودية .ويحاول رويحة
عن طريق هذا املكتب خدمة الوزير املفوض السعودي
عبد العزيز الكحيمي (الصورة  -الى يمني امللك سعود)
أيضًا ،وزيادة تحسني مركزه ،ويقع هذا املكتب قرب
املتحف الوطني في بناية الدكتور خالد.
املكتب الثاني :مكتب سهيل السيد .يقع في بناية
العازارية ،وال يخرج في مجموع أعماله عن أعمال املكتب
السابق.
ّ
ّ
املكتب الثالث :مكتب الوزير املفوض .وقد تبي أخيرًا أن
الوزير املفوض قد أسس مكتبًا لالستخبارات ،عهد به
إلى اثنني من السعوديني املقيمني في لبنان هما :فهد

املبارك وعبد العزيز البلحيسي ،وهو يقع قرب املفوضية
تمامًا .وهو في الوقت نفسه بمثابة بيت سكن لهذين
الشخصني اللذين تربطهما بالوزير روابط قرابة ،وهو
ينفق عليه من أصل الخمسة آالف ليرة املخصصة
كنفقات سرية للمفوضية ،وتنحصر مهمة هذا املكتب
في مراقبة نشاط السعوديني املقيمني في لبنان".

سعود أن يعزز التمثيل الدبلوماسي
الــرس ـمــي ل ـب ــاده ف ــي بـ ـي ــروت ،فــأوفــد
(ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ) عـ ـب ــد ال ـ ـعـ ــزيـ ــز ال ـك ـح ـي ـمــي
(الــوزيــر الـحــالــي) ألن الــوزيــر السابق
ً
كان معدوم النشاط ،مهمال ملفوضية
ب ـيــروت ومـجــريــات األم ــور فــي لبنان،
بـسـبــب ان ـه ـمــاكــه ف ــي أمـ ــور الـسـيــاســة
الـسـ ّ
ـوريــة فــي دمشق بحكم أنــه سفير
لبالده فيها.
وباملناسبة فقد روى الوزير الكحيمي
نـ ـفـ ـس ــه ،بـ ـع ــد ت ـع ـي ـي ـنــه ب ـ ــأي ـ ــام ،ألح ــد
ّ
فرنجية (1907
املقربني إليه أن حميد
–  | 1981سياسي ونائب في البرملان
ّ
فرنجية)
– والد النائب السابق سمير

رصدت السعودية مليون ليرة
سنويًا لحسين العويني يصرفها
بما يخدم سياستها في لبنان
أب ـل ـغ ــه أن ال ــرئ ـي ــس ش ـم ـع ــون عـنــدمــا
تلقت الحكومة اللبنانية من الحكومة
الـ ـسـ ـع ــودي ــة الـ ـ ـس ـ ــؤال ال ــدب ـل ــوم ــاس ــي
التقليدي ،عما إذا كــانــت تــوافــق على
تعيني الكحيمي بلبنان ،لم يكن راغبًا
ف ــي امل ــواف ـق ــة( ،وذلـ ـ ــك) ع ـنــدمــا ع ـلــم أن
الكحيمي نفسه هــو ال ــذي كــان وزي ـرًا
فــي عـمــان ،وخــرج أو أخــرج منها بعد
سـلـسـلــة م ــن األزمـ ـ ــات الــداخ ـل ـيــة الـتــي
أث ــاره ــا .ول ـكــن حـمـيــد فــرنـجـيــة اقـتــرح
على الرئيس شمعون املوافقة ،وكان
إذ ذاك وزي ـ ـ ـ ـرًا ل ـل ـخ ــارج ـي ــة ،ح ـت ــى ال
يــزيــد رفــض لبنان فــي ت ــأزم العالقات
الــرسـمـيــة بــن الـبـلــديــن ،فــأخــذ فخامة
الرئيس اللبناني برأيه.
وم ــن جـهــة أخ ــرى يـمـكــن الـتــأكـيــد بــأن
ال ـ ـحـ ــاج ح ـس ــن ال ـع ــوي ـن ــي ك ـ ــان أك ـثــر
الجميع استياء من تعيني الكحيمي،
كما أن هــذا األخير ال يضمر له شيئًا
مــن ال ــود ،لشعور األول بــأنــه سيكون
ح ـي ــال م ــزاح ــم خ ـطــر وم ــراق ــب نشيط
ل ـش ــؤون ــه وأعـ ـم ــال ــه ،وب ـخ ــاص ــة ط ــرق
انفاق املبالغ املــرصــدة له في كل عام،
ولشعور الثاني بأن العويني يمارس
بالفعل صالحية وزير مفوض اململكة
السعودية ،بكل ما في هذه الكلمة من
م ـع ـنــى ،وأن ـ ــه سـيـجــد نـفـســه مـضـطـرًا
لـخــوض مـعــركــة دبـلــومــاسـيــة صامتة
ح ـتــى ي ـن ـتــزع صــاح ـيــاتــه الـتـقـلـيــديــة
امل ـفــروضــة ،فــي الــوقــت ال ــذي يتظاهر
فـيــه ك ــل واحـ ــد مـنـهـمــا لـلـثــانــي بــالــود
واملـ ـحـ ـب ــة وب ــال ــرغـ ـب ــة الـ ـخ ــالـ ـص ــة فــي
التعاون املثمر.
ول ـ ـكـ ــن ه ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـنـ ـ ــزاع ل ـ ــم يـ ـك ــن مـ ـق ــدرًا
ل ــه أن ي ـظ ــل م ـس ـت ـت ـرًا وراء ق ـن ــاع مــن
ال ــري ــاء امل ـت ـبــادل ،فــوقـعــت سلسلة من
االزم ـ ــات كـمــا سـيــأتــي تـفـصـيـلــه فيما
بـ ـع ــد .وظـ ـه ــرت ه ـ ــذه األزم ـ ـ ـ ــات ج ـلـ ّـيــة
ف ــي ال ـت ـق ــاري ــر امل ــرس ـل ــة م ــن ال ـطــرفــن
سـ ــواء إل ــى وزارة ال ـخــارج ـيــة أو إلــى
الـقـصــر امل ـل ـكــي .كــذلــك أحـيـطــت وزارة
الخارجية السعودية علمًا بما يــدور
مــن تـنــازع على الـصــاحـيــات مــن قبل

مكتب االستخبارات السعودي ،الذي
ي ــدي ــره ال ـص ـح ــاف ــي الـ ـس ــوري صــديــق
ب ـ ـطـ ــرس ،فـ ـك ــان أن اسـ ـت ــدع ــي ال ـح ــاج
حـســن الـعــويـنــي إل ــى مـقــابـلــة الشيخ
يوسف ياسني (س ــوري األصــل ـ ـ أحد
مستشاري امللك عبد العزيز ّ
املقربني
ّ
جدًا) ،وكيل وزارة الخارجية (وقتذاك)
املـ ـ ــوجـ ـ ــود ح ــالـ ـي ــا ف ـ ــي م ـ ـصـ ــر .س ــاف ــر
ال ـعــوي ـنــي ملـقــابـلـتــه وب ـح ــث مــوضــوع
الخالف بالتفصيل ،وال يزال العويني
ح ـت ــى ال ـ ـيـ ــوم فـ ــي اإلسـ ـكـ ـن ــدري ــة ل ـهــذا
الغرض.
والواقع أن الوزير السعودي املفوض
الـ ـح ــال ــي (ال ـك ـح ـي ـم ــي) ع ـن ــدم ــا تـسـلــم
م ـن ـص ـبــه الـ ـج ــدي ــد فـ ــي ب ـ ـيـ ــروت ،لـقــي
نـفـســه ف ــي وض ــع ش ــاذ وغ ــري ــب ،ف ــدار
املـفــوضـيــة حـقـيــرة والـفــوضــى ضــاربــة
أطنابها بسبب االهـمــال الــذي استمر
طـ ــوال أع ـ ــوام وأع ـ ــوام ،واملـخـصـصــات
ّ
املالية اإلضافية شبه معدومة .لم تكن
املفوضية السعودية في الواقع سوى
عـ ـب ــارة ع ــن دائ ـ ــرة تـمـشـيــة م ـعــامــات
الـجــوازات ودائ ــرة بريد ،وصلة وصل
بني عمالء السعودية في لبنان ،تنقل
لـهــم تـقــاريــرهــم املــوجـهــة إل ــى مختلف
امل ــراج ــع ف ــي امل ـم ـل ـكــة ،دون أن تـطـلــع
عـلـيـهــا وتـسـلـمـهــا رســائ ـل ـهــم ال ـ ــواردة
منها ،وتدفع لهم ما تؤمر بدفعه من
أم ــوال دون أن يكون لها أي اطــاع أو
رقابة على ما يجري.
ومل ـ ـ ــا ج ـ ـ ــاء ال ـ ــوزي ـ ــر ال ـ ـجـ ــديـ ــد وأراد
استعمال صالحياته كوزير ،اصطدم
بسلسلة من املصاعب التي حالت دون
تحقيق أه ــداف ــه ،وك ــان ال ـحــاج حسني
العويني بصفة خاصة ،وحتى كتابة
هذه السطور ،وبانتظار ما يحدث من
تطور ،هو الــوزيــر السعودي املفوض
بالفعل".

ّ
«صحافيون» على باب الملك

ُ
وتكمل الوثيقة" :إلــى جانب ما وجده
ال ـ ــوزي ـ ــر ال ـك ـح ـي ـم ــي مـ ــن عـ ـج ــز ،وج ــد
ن ـف ـســه ف ــي وجـ ــه ط ــوف ــان م ــن مـطــالــب
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سياسة
ال ـخــاصــة ش ـي ـئــا ،إال م ــا ي ــرده ــا األم ــر
بــدفـعــه ،مــع تعيني الـشـخــص واملـبـلــغ،
فتكون بمثابة واسطة ال أكثر وال أقل.
وليس للوزير السعودي نفقات ّ
سرية
يتصرف بها سوى  5آالف في الشهر،
ي ــدف ــع مـنـهــا ب ــدل ت ـقــاريــر للمخبرين
وأش ـي ــاء تـخــص امل ـفــوض ـيــة ،إل ــى غير
ذلك من طرق االنفاق السياسي.
وذلـ ـ ـ ـ ـ ــك م ـ ـ ــن الـ ـ ـن ـ ــواح ـ ــي ال ـص ـح ـف ـي ــة
وال ـس ـيــاســة ال ـع ــام ــة ،أم ــا م ــن نــواحــي
الـ ـعـ ـم ــل الـ ـسـ ـي ــاس ــي واالسـ ـتـ ـع ــام ــات
وك ـت ــاب ــة ال ـت ـق ــاري ــر وامل ـع ـل ــوم ــات ف ــإن
الـقــائـمــن بــذلــك ملصلحة الـسـعــوديــن
يقبضون من الجهات التي يتعاملون
م ـ ـ ـع ـ ـ ـهـ ـ ــا ،ويـ ـ ـ ــرس ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــون تـ ـ ـق ـ ــاري ـ ــره ـ ــم
وم ـع ـل ــوم ــات ـه ــم ب ــواسـ ـط ــة امل ـفــوض ـيــة
ويـ ـقـ ـبـ ـض ــون ب ــواسـ ـطـ ـتـ ـه ــا ،دون أن
يكون للمفوضية إطــاع رسمي على
أعمالهم".

ّ
السياسيون أيضًا «يلحسون»

ّ
المفوض السعودي الجديد نفسه أمام طوفان من مطالب الصحافيين المالية (هيثم الموسوي)
وجد

ال ـص ـح ـف ـي ــن وال ـ ـسـ ــاسـ ــة املـ ــؤيـ ــديـ ــن،
وكلهم يشكو بأنه كــان ساعة مجيئه
مظلومًا ومهضومة حقوقه ،وأن ــه لم
يقبض األجـ ــراء يـسـيـرًا مـمــا يتناسب
مع جهوده في خدمة سياسة اململكة.
ذل ــك ألن الـعــويـنــي يــؤكــد للجميع أنــه
إن ـم ــا ي ــدف ــع م ــن م ــال ــه الـ ـخ ــاص ،وف ــاء
للمملكة العربية السعودية عليه من
أفاضل .لذلك وجد عمالء السعوديني،
وب ـخ ــاص ــة ال ـص ـح ـف ـيــن ،أن يـطــالـبــوا
ُ
ال ـح ـكــومــة ال ـس ـعــوديــة أي ـض ــا بــالــدفــع
مــا دام العويني يدفع مــن جيبه ،ولم
يكن الوزير أن يطلعهم على الحقيقة،
لذلك قامت بينه شخصيًا وبني بعض
أصحاب الصحف سلسلة من األزمات
وعوامل النفور.
وه ـ ـكـ ــذا ،ف ـ ــإن ال ــوض ــع ال ـق ــائ ــم حــالـيــا
بالنسبة للنشاط الـسـعــودي يلخص
بما يلي:
ال ـح ــاج ح ـســن ي ـق ـبــض ،ع ـلــى دف ـعــات
شـهــريــة ،مــن املـفــوضـيــة مبلغ املليون
ل ـيــرة وه ــو الـ ــذي يــدفــع إل ــى الصحف
ورج ـ ــال الـسـيــاســة حـسـبـمــا ي ــرى ذلــك
ضرورة.
وال أعـ ـتـ ـق ــد أن هـ ـ ـن ـ ــاك ع ــامـ ـل ــن فــي
الـسـيــاســة وأص ـح ــاب ن ـفــوذ لبنانيني
ي ـق ـب ـضــون بـ ـص ــورة م ـن ـت ـظ ـمــة ،ول ـكــن
الــدفــع ي ـجــري عـنــد االق ـت ـضــاء أو عند
ال ـحــاجــة السـتـمــالــة أح ــد األش ـخ ــاص،
عـلــى نـحــو مــا ج ــرى بــالـنـسـبــة ألحمد
األسعد ( | 1961 – 1902رئيس مجلس
الـ ـن ــواب) ال ــذي قـبــض مـبـلــغ  150ألــف
ليرة لقاء إعالن معارضته في ظروفها
ووقائعها املعلومة.
أمـ ــا ال ـص ـحــف ال ـت ــي ت ـق ـبــض ب ـصــورة
منتظمة مــن ال ـحــاج حـســن العويني
فهي:
 1ـ الديار ثالثة آالف ليرة في الشهر
 2ـ ن ـ ـ ــداء ال ـ ــوط ـ ــن :ألـ ـ ــف ل ـ ـيـ ــرة ،ت ــدف ــع
حاليًا بسبب تغيب صاحبها إلياس
الغريافي (توفي عام  )2000في دمشق
ب ــواسـ ـط ــة رش ـ ــاد ع ـ ـ ـ ــازار ،ال ـ ــذي تـبــن
مؤخرًا أنه يحتفظ لنفسه بمبلغ 500

ليرة شهريًا ويدفع الباقي للغريافي.
 3ـ األوريان :ثالثة آالف ليرة.
 – 4الجريدة :ثالثة آالف ليرة.
 5ـ التلغراف :ثالثة آالف ليرة.
 6ـ اليوم :ألفا ليرة
 7ـ بـيــروت املـســاء :ألـفــا لـيــرة ،وقــد بدأ
تـخـصـيــص هـ ــذه ال ـج ــري ــدة بــاملـعــونــة
ب ــن ال ـس ـعــوديــة مـنــذ ت ــم الـتـفــاهــم بني
صاحبها وبــن السعوديني ،بواسطة
عبدالله بالخير ،املشرف على شؤون
ال ــدع ــاي ــة واألنـ ـ ـب ـ ــاء الـ ـسـ ـع ــودي ــة ل ــدى
م ـج ـي ـئــه لـ ـبـ ـي ــروت .وقـ ـب ــض ع ـبــدال ـلــه
امل ـش ـن ــوق ( | 1988 – 1904صــاحــب
الصحيفة ونــائــب ووزي ــر الحـقــا) منه
لقاء ّ
تحوله عن تأييد الحلف العراقي
ـ ـ التركي إلى مقاومته مبلغ  1500ألف
ليرة.
 8ـ الـ ـ ـه ـ ــدف :ألـ ـف ــا ل ـ ـيـ ــرة ،وإن وض ــع
صــاحـبـهــا مــوضــع عـبــدالـلــه املـشـنــوق،
ولكن زهير عسيران (| 2010 – 1914
صاحب الصحيفة الــذي أصبح نقيبًا

كان ُيدفع للحياة ولوسوار
من األمراء السعوديين بصفة
شخصية لقاء المديح واإلطراء
لـلـصـحــافــة) لــم يقبض س ــوى  75ألــف
ليرة.
 9ـ الشرق :ألف ليرة.
 10ـ مجلة األحد :ألف ليرة.
 11ـ مجلة الخواطر 500 :ليرة.
وي ـم ـك ــن ال ـ ـقـ ــول إن ج ـم ـي ــع ال ـص ـحــف
ً
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة األخ ـ ـيـ ــرة ت ـق ـب ــض أم ـ ـ ــواال
س ـعــوديــة ،بـطــرق مختلفة فــي الــوقــت
الحاضر ،باستثناء جريدتي (الحياة
ولوسوار) يكون الدفع إما في مناسبة
عيد امللك السنوي ،ويتراوح املبلغ بني
 3آالف و 5آالف ليرة ،وإمــا من األمــراء
بصفة شخصية كبدل اشتراك أو لقاء
مديح وإطراء شخصيني.
وأمــا املفوضية فــا تدفع مــن أموالها

م ـ ـ ـ ّـي ـ ـ ــزت وث ـ ـي ـ ـقـ ــة األم ـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام ب ــن
ال ـص ـحــاف ـيــن وال ـس ـيــاس ـيــن ف ــي امل ــال
السعودي ،فبعد ذكر الصحف وكيفية
تــوزيــع املـبــالــغ عـلــى أصـحــابـهــا ،يأتي
اآلن دور بعض الــذيــن كــانــوا يلعبون
أدوارًا س ـيــاسـ ّـيــة وغ ـي ــره ــا ،وه ــم ِمــن
امل ـث ـق ـفــن وال ـن ـخ ــب ومـ ــا ش ــاك ــل .ه ــذه
ّ
(حرفيًا) حولهم:
خاتمة الوثيقة
"هنا يجدر بالذكر أن ليس في اململكة
العربية السعودية جهة معينة بالذات
تتلقى التقارير السياسية من الخارج
ع ــام ــة ،وم ــن ل ـب ـنــان خ ــاص ــة ،وأن لكل
ع ـم ـي ــل س ـ ـعـ ــودي م ــرج ـع ــا ي ـت ـص ــل بــه
ويقبض منه.
وم ـ ـ ــن ه ـ ـ ـ ــؤالء ري ـ ـ ـ ــاض ط ـ ــه (– 1927
 | 1980صــاحــب مـجـلــة األح ــد ونقيب
الصحافة)ُ :يجري اتصاله مع األمير
متعب وكيل وزارة الدفاع (السعودية).
ص ــاح األس ـي ــر (ش ــاع ــر) :ات ـصــالــه مع
األمير فيصل ولي العهد (السعودي).
صالح الدين املختار (كاتب) :اتصاله
مع الشيخ يوسف ياسني (وكيل وزارة
الخارجية السعودية).
أمـ ــن ن ـخ ـلــة ( | 1976 – 1901شــاعــر
وأديـ ـ ـ ـ ــب وس ـ ـي ـ ــاس ـ ــي) :ات ـ ـصـ ــالـ ــه مــع
الشيخ عبد الرحمن الطبيشي (رئيس
الديوان امللكي السعودي).
س ـه ـيــل ال ـس ـي ــد :ات ـص ــال ــه م ــع الـشـيــخ
عبدالله التويجري (املوظف بالديوان
امللكي السعودي)ّ .
ق ــدري الـقـلـعـجــي (ت ــوف ــي ع ــام – 1973
صحافي) :اتصاله مع الشيخ عبدالله
بالخير (املشرف على شــؤون الدعاية
واألن ـ ـبـ ــاء ال ـس ـع ــودي ــة) – (ك ـ ــان أيـضــا
ّ
ّ
مقربًا من حكام الكويت آل الصباح).
ص ــدي ــق ب ـط ــرس (ص ـح ــاف ــي س ـ ــوري):
اتصاله مع الشيخ يوسف ياسني.
أم ــن روي ـحــة ( | 1984 – 1901طبيب
ونــاشــط سـيــاســي) :بــدأ ُيـجــدد عالقته
م ــؤخـ ـرًا م ــع امل ـم ـل ـكــة ال ـس ـع ــودي ــة بعد
انـقـطــاعـهــا ،وك ــان ات ـصــالــه بــالــدكـتــور
مدحت شيخ األرض (توفي عام 2001
ع ــن ع ـم ــر ن ــاه ــز امل ـئ ــة | كـ ــان الـطـبـيــب
الخاص للملك عبد العزيز (ما يسمى
رئـ ـي ــس ال ـص ـح ــة امل ـل ـك ـي ــة) ث ــم سـفـيـرًا
للسعودية فــي عــدد مــن الـ ــدول) .فلما
ُع ـ ـ ـ ّـن ه ـ ــذا األخ ـ ـيـ ــر س ـف ـي ـرًا لـلـمـمـلـكــة
ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة ف ـ ــي اس ـ ـبـ ــان ـ ـيـ ــا ،أص ـب ــح
ال ــدكـ ـت ــور أم ـ ــن رويـ ـح ــة ي ـت ـعــامــل مــع
الوزير السعودي ّ
املفوض (في لبنان)
مباشرة.
ولـ ـس ــت أعـ ـ ــرف ب ــال ـض ـب ــط م ـ ـقـ ــدار مــا
يقبضه كل واحد من هؤالء ،باستثناء
صــديــق بـطــرس ،ال ــذي يقبض شهريًا
مبلغ  1000ليرة وصالح املختار مبلغ
 300ليرة.
وأمــا الدكتور أمــن رويـحــة فله وضع
خ ــاص ،إذ أن رات ـبــه الـشـهــري مـقــداره
ث ــاث ــة آالف ري ـ ـ ــال ،ي ـق ـب ـضــه ع ـل ــى كــل
ح ــال دون أن يـطـلــب ال ـق ـيــام مـنــه بــأي
عمل ،وقد خصص له هذا الراتب مدى
الحياة لقاء خدماته السابقة للمملكة
ف ــي س ــوري ــا .لـكـنــه يــريــد ال ـي ــوم وبـعــد
أن اس ـت ـط ــاع ت ـح ـســن عــاق ـتــه بعض
الـ ـش ــيء أن ي ــزي ــد ف ــائ ــدت ــه ع ــن طــريــق
تقديم الخدمات للوزير ّ
املفوض ،الذي
ّ
فتح له صدره بخالف الوزير املفوض
ال ـســابــق ،ال ــذي لــم يـكــن يـفـســح املـجــال
ألي ع ـمــل س ـيــاســي ب ـي ـنــه وبـ ــن أمــن
رويحة.

5

«األحد» ضد سوريا
خدمة للعراق
من ّبني الوثائق التي نجت من التلف تقرير "سـ ّـري" كتبه أحد املخبرين،
بخط اليد ،ورفعه الــى األمير فريد شهاب في  18شباط  1953بعنوان:
"مجلة األحــد وأسـبــاب حملتها على ســوريــا واململكة الـسـعــوديــة"ّ .
النص
الحرفي للتقرير املؤلف من صفحتني هو اآلتي:
"ما إن وقع اإلنقالب العسكري الثالث في سوريا على يدي العقيد أديب
الشيشكلي (ال ـصــورة) ،حتى كانت مجلة «األح ــد» الـصــادرة فــي بيروت
وصاحبها السيد رياض طه يعمالن بقوة واندفاع ملصلحة هذا االنقالب
العسكري وصاحبه العقيد الشيشكلي ،وذلك بتدخل املشرف على تحرير
املجلة عامذاك السيد قدري قلعجي ،الذي أصبح في ما بعد مديرًا ملكتب
صحافة الجيش السوري ،وسندًا قويًا للعقيد الشيشكلي.
وفي الوقت ذاته كانت هذه املجلة تحمل ،في كثير من األحيان ،على بعض
ّ
وتشهر بهم ،وتنشر صورهم بما
األمراء من أفراد البيت السعودي املالك،
ّ
ال يتفق مع كرامتهم مما كــان يغضب املفوضية العربية السعودية في
بيروت ،ويدعو لعرض شكواها على السلطات اللبنانية املختصة سواء
ب ــوزارة الخارجية أو مديرية األنـبــاء في بيروت التخاذ بعض اإلج ــراءات
ضد هذه املجلة.
ً
لقد كانت املفوضية السعودية في بيروت تظن أوال :أن أسباب موقف املجلة
العدائي من األمــراء السعوديني واململكة يعود إلى رغبة صاحبها السيد
ريــاض طه في الحصول على مبالغ من املــال ،ولكنه كان في الواقع يعلن
بأنه ليس لــه أيــة رغبة فــي ذلــك وإنـمــا هدفه اإلص ــاح بــأن يشمل اململكة
ً
السعودية وأمرائها ،وكانت السلطات اللبنانية املختصة تتدخل فعال لعدم
تكرار الحملة.
وبينما املجلة سائرة في موقفها اإليجابي من سوريا والعقيد الشيشكلي
والسلبي من اململكة السعودية ،فــإذا بها ّ
تتغير فجأة بالنسبة لسوريا
فقط ،وتحمل على سوريا والشيشكلي ،فاتخذت الحكومة السورية بعض
اإلجراءات ضد املجلة وصاحبها ومنها عدم دخولهما لسوريا.
لـقــد رح ــت أراق ــب أس ـبــاب ه ــذا الـتـطــور وأب ـحــث عـنــه ،ال سيما والحكومة
ّ
املجلة
الـلـبـنــانـيــة فــي حــالــة ال ـت ـفــاوض مــع س ــوري ــا ،وأخ ـي ـرًا ت ـبــن لــي ب ــأن ّ
وصاحبها يسيران بتوجيهات عراقية صرفة .وإليكم اإليضاح كما تلقيته
من شخص لبناني كان في بغداد وعاد منذ ثالثة أيام فقط إلى بيروت:
أ ـ ـ لقد ارتبطت مجلة «األحد» بالسياسة العراقية ارتباطًا وثيقًا ،لقاء نفع
مادي ،وذلك بواسطة املفوضية العراقية في بيروت.
ب ـ ـ ما إن انتهت االنتخابات النيابية في العراق ،حتى سمحت املفوضية
َ
ملندوبي املجلة أحدهما يدعى «توفيق» والثاني يدعى
العراقية املــذكــورة
«ودي ــع» بــالــدخــول إلــى ال ـعــراق ،فأرسلهما السيد ريــاض طــه فــي سيارته
الخاصة ويسوقها سائق خاص ،وكان أحد املندوبني «ويعتقد أنه توفيق»
ترافقه زوجته ،فوصل األربعة إلى بغداد ونزلوا في فندق «الجامعة العربية»
وذلك لجمع االشتراكات من العناصر التي صدرت تواصي القصر امللكي
العراقي لها باالشتراك في هذه املجلة .وكــان سفرهم من بيروت حوالى
منتصف شهر كانون الثاني املاضي.
ج ـ ـ وفــي يــوم السبت  24كــانــون الـثــانــي املــاضــي لحق السيد ري ــاض طه
َ
بمندوبيه إلــى بـغــداد ،ونــزل على حساب الحكومة
صاحب املجلة نفسه
العراقية أو القصر امللكي في فندق «سميراميس» وراح السيد عبد الرزاق
الـهــالــي أحــد كـبــار موظفي القصر امللكي فــي بـغــداد ي ــزوره فــي الفندق
على التوالي ،وكذلك شقيق عبد الــرزاق نائب البصرة السيد عبد الحميد
الهاللي كان يزوره في الفندق ملساعدته في تحصيل االشتراكات ،وإعطاء
التوجيهات الالزمة إليه.
د ـ ـ وفي يوم األحــد األول من شهر شباط الحالي زار السيد عبد الــرزاق
الهاللي السيد رياض طه في الفندق وأعلمه بأن سمو الوصي على العرش
األمير عبد اإلله على استعداد الستقباله في ذات اليوم ،فاستقبله سموه
ً
ً
فعال في القصر وقتًا طويال وأكرمه ماديًا.
هـ ـ ـ لقد عاد السيد رياض طه من بغداد إلى بيروت في اليوم التالي ـ ـ أي
في يــوم االثنني  2شباط الـجــاري ـ ـ كما عــاد مندوباه إلــى بيروت بعد أن
جمعوا ما أمكن من بــدل االشـتــراكــات واإلكــرامـيــات الخاصة من القصر
امللكي والحكومة.
إن مجلة األحد أخذت تنتشر في العراق بقوة ،بعد هذه الزيارة ،فقد راحت
تحمل التوجيهات السياسية ضد سوريا والعقيد الشيشكلي بالشكل
الذي يحلو لبعض كبار رجاالت السياسة والحكم في العراق ،مما قد يؤثر
في مجرى العالقات بني لبنان وسوريا".
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ثقافة وناس

في ذكراه الثالثين

على
الغالف

من الشعب
وإلى الشعب

ّ
مكانه اليوم بين الملحنين الخالدين

بيار أبي صعب
ثالثون عامًا؟ ال نكاد نصدق أن كل هذا الوقت ّ
مر على رحيل
ّ
عاصي .يقال إن الكبار ال يرحلون ،بل يحومون حولنا،
يتلصصون على حياتنا ،ويستوطنون وجداننا ،يرافقون
ّ
لحظات الفرح واألسى والغضب والنشوة واألحالم غير
ّ
ويعششون
الخفية على ّأيامنا،
املكتملة ،يتركون بصماتهم
ّ
في لحظات ّ
معينة من عمرنا الهارب .هذا الكالم ينطبق على
ّ
الفنانني الذين صاغوا الوجدان الشعبي والثقافة الوطنية…
ّ
وبالتحديد على عاصي الرحباني ( 1923ـ  .)1986عمالق
عاش في جلد رجل بسيط ،يشبهنا ويختزن حكاياتنا .رجل
حساس وخصب ونزقّ ،
يحول كل ما يلمسه إلى أغنيات
ّ
ومسرحيات .اخترع لنا لغة ،ووطنًا من أوهام ،وقصص حبّ
ال تنتهي ،وقرية ّ
أبدية يتصارع فيها الخير والشر ،ووطنًا
ّ
نموذجيًا من الكرتون نفسه الذي تصنع به ديكورات املسرح.
ّ
املنسية «على سطح الجيران»…
وجمد الزمن عند الطفولة
ّ
ورحل ّأول الصيف ،في التاريخ الذي كان وزير فرنسي قد
ّ
طوبه ،قبل أربع سنوات ،عيدًا للموسيقى .منذ ذلك الحني
نحيي ذكرى عاصي ونحتفل بـ«عيد املوسيقى» ونستقبل
الصيف في اليوم نفسه .لكن أين كنا كل هذه املدة؟ وملاذا
لم ننتبه إلى الوقت ينسل من بني ّأصابعنا؟ كل ّشيء ّ
تغير،
واألمور على حالهاّ .
تغيرت أسماء السماسرة والقتلة والطغاة،
ّ
ُ
تعاقب املخاتير ورؤساء البلدية ،وسرقت «جرار» كثيرة،
وما زال «الغريب» ينشر الذعر في الوعينا الجماعي ،وما
زالت السيارة «مش عم تمشي» رغم كثرة «الدفشات» .وكم
مدلج مات أمام البوابة! ولبنان هذه الكذبة التي صارت زملة ـ ـ
مثل راجح في «بياع الخواتم» ـ ـ يحاول جاهدًا أن يبقى وطن
ّ
الرحبانية.
األوبريت
ّ
نستعيد اليوم عبقري املؤسسة الرحبانية ،في زمن الطوفان،
كأننا نتمسك بالثوابت التي يرمز إليها ويمثلها ،كأننا ّ
نحج
ّّ
ّ
ّ
الجوهرية ،وهشاشته،
إلى الزمن السعيد على رغم ثغراته
وكل األخطاء واألكاذيب والتنازالت التي أوصلتنا إلى هنا.
حني نبحث عن إحياء الذاكرة املضيئة ،عن صحوة ّ
وطنية،
ومكة وبغداد
عن الشعر والجمال ،عن القدس والشام ّ
واألندلس ،عن رندلى ويارا وجلنار ،عن راحة البال والطمأنينة
الحب ّ
والبساطة ،وحتى عن السذاجة األولى صنو ّ
األول ،نرى
ّ
الرحابنة .نقول عاصي ،ونفكر باملؤسسة الرحبانيةّ
أمامنا
ّ
والفنانة
منصور،
الكبير
والراحل
عاصي،
الثالثة،
بأقانيمها
ّ
الخالدة فيروز التي ما زلنا نطالبها بالكثير .نقول عاصي،
ونفكر بزياد االبن الرهيب املعتكف في الصمت ،وقد زعزع
ّ
أسس وطن األوبريتّ ،
وتوج التركة العظيمة بوعيه النقدي
والسياسي… ّ
وتحيته «إلى عاصي» .عاصي كل هؤالء،
ّ
وغيرهم أيضًا .في الضوء ،وخلف الستارة املخملية حيث
ّ
الرحبانية الكبيرة والصغيرة .ريما
فعال .العائلة
تحدث األمور ً
املؤتمنة على األلبوم العائلي ،والتي تطالعنا اليوم بفيلم جديد،
يحفر في الوجدان الجماعي… عاصي هو ذلك الجذع الصلب
الذي تدين له املوسيقى العربية بالكثير .ما زال حاضرًا بيننا،
على األثير ،وفي األسطوانات القديمة ّ 33لفة التي تعود اليوم
املدمجة ،وعلى اليوتيوب
إلى الواجهة ،وفي أكداس األقراص
وفي لوائح الـ mp3التي ال تنتهي .في ّأرشيفات ّ
سرية نعرفها
وال نعرفها .وعلى لسان الناس ،هؤالء الذين استقى منهم
الرحبانيان ما أبدعاه من قصائد وألحان.
مرددين مع فيروز التي
نستعيد عاصي في الذكرى الثالثنيّ ،
غنت له يوم تعب دماغه ،من كلمات منصور وألحان زياد ابن
ّ
عنك يا حبيبي» .إنه هنا
الناس
«سألوني
عشرة:
السابعة
ّ
أكثر من أي وقت مضى ،عاصي .وسط هذا الخراب العظيم
الذي يلف املنطقة ،وسحب الدخان الكثيفة في سماء لبنان.
نستعيد صورة «األب» بعدما تساقطت التماثيل وانهارت
ّ
اللبنانية .أي
األساطير ،وسط غياب مخجل ،فظيع ،للدولة
دولة؟ دولة قاطعي الطرق ،وملوك الطوائف؟ الدولة البائسة
التي يحكمها سماسرة وقوادون ولصوص ،كما تختصرها
أغنية «بهالبلد كل شي بيصير» ،من الطبيعي أال تعرفك…
وإن عرفتك فلن ّ
تحبك! لكن ما ّ
هم؟ من بيروت ودمشق
حتى جبل الشيخ ودير الزور وحيفا
وتونس والجزائر… ّ
املحتلة ،نتوارث أغنياتك .تمثالك الحقيقي في وجدان الشعب.
ّ
كأي فنّان عظيم على امتداد التاريخ.

عاصي وفيروز في الستينيات ...مسيرة صاخبة وقصة فريدة

بشير صفير
ّ
ُيـ ــروى عـلــى سبيل الـنـكـتــة أن طــالـبــا في
ـوات فــي
م ـع ـه ـ ٍـد م ــوس ـي ـق ــي أمـ ـض ــى س ـ ـنـ ـ ٍ
الدراسة مركزًا جهوده على مادة التأليف.
ّ
أراد أن ي ـص ـبــح مــؤل ـفــا خ ـلــوقــا مـســلـحــا
وبتوقيع
بشهادة ممهورة بختم املعهد
ٍ
مدير
ـه،
ـ
ب
ـ
ح
ـق كشخصية صــا
آس ـ ٍـر وواثـ ـ ٍ
َ
املوسيقى .لــم يــرض
ـي
ـ
ف
الدكتور
املعهد
ال ـطــالــب أن ي ـكــون عــازفــا يـنـ ّـفــذ مـ ّ
ـدونــات

كتبها غيره .هذه إهانة.
هـكــذا ،وطلبًا ُ
للعلى ،سهر الليالي وكـ ّـد
وتـ ِـعـ َـب على وضــع املقطوعة املوسيقية
التي ّ
تخوله نيل الشهادة التي ينتظرها
ّ
ص ــدر ال ـ ــدار ب ـص ـمــت .قـبـيــل ال ـت ـق ــدم إلــى
االم ـت ـح ــان ،راح ال ـش ــاب ال ـط ـمــوح يحلم:
تصفيق حاد ،آالف تهتف باسمه ،شهرة
ّ
عصي على
تتخطى حدود التاريخ واسم
الــزمــن ،إل ــخ… كــل هــذه الغبطة أعدمتها
ع ــام ــة م ـع ــدوم ــة مـنـحـتــه إي ــاه ــا الـلـجـنــة
الفاحّصة :واحــد على عشرين! خــرج من
ِ
ال ـصــف ،مـتـ ّ
ـوجـهــا أغـلــب الـظــن إل ــى أقــرب
معالج نفسي ،مــرورًا بأحد أروقــة املعهد
ً
حيث ص ــادف تمثاال نصفيًا لبيتهوفن
يـ ّ
ـزيــن امل ـكــان كـمــا هــي ال ـحــال ّ عـمــومــا في
معظم املعاهد املوسيقية .توقف التلميذ
النظرة
املـهــزوم أمــام املــؤلــف األملــانــي
ذي َ ْ
ً
ودنـ ـ َـدن
ال ـح ــادة ،م ـ ّـد رأس ــه صــوبــه قـلـيــا
«مس َمعه» متهكمًا مقهورًاُ ،
على ْ
وم َم ِّيعًا
َ َ َ
حرف النون« :ن ن ن ناااا»… مقلدًا بذلك
النوتات األربــع التي يستهل بها املؤلف
األص ـ ـ ـ ّـم س ـم ـفــونـ ّـي ـتــه ال ـخ ــام ـس ــة ،وال ـت ــي
تعتبر مــن أشـهــر الـنـغـمــات فــي الـتــاريــخ
رغ ــم بـســاطـتـهــا وم ـحــدودي ـت ـهــا لـنــاحـيــة
ع ــدد ال ـن ــوت ــات املـسـتـخــدمــة فـيـهــا (أرب ــع
نوتات) وتنوعها (نوتتان).
عظيمة هذه النكتة املوسيقية .فعدا عن
الـضـحــك الـتــي ينتج منها — والضحك
م ـق ـ َّـدس — ت ـش ــرح دالالتـ ـه ــا ك ــل املـســألــة
ّ
املتعلقة بالفارق الجوهري وغير القابل
لـلـتـفـسـيــر ب ــن ال ـل ـحــن الـبـسـيــط والـلـحــن
التافه .بني ّاللحن البسيط الجميل الخالد
واللحن املعقد الفارغ العليل .واألهم أنها

ّ
توفر علينا ،اليوم ،في الذكرى الثالثني
لرحيل عاصي الرحباني ( 4مايو 1923
ّ
  21يونيو  ،)1986شرحًا لصفةٍ يتمتعب ـهــا األخ ـي ــر وي ـص ـعــب ت ـب ـيــان مــاهـ ّـيـتـهــا
بالكالمّ ،أما باملوسيقى فمستحيل.
ل ـ ـكـ ــن ،ه ـ ــل ُيـ ـعـ ـق ــل اس ـ ـت ـ ـهـ ــال اسـ ـتـ ـع ــادة
ذك ــرى رح ـيــل كـبـيــر كـعــاصــي الــرحـبــانــي
بنكتة وباستعداد للضحك وبرغبةٍ في
اإلض ـح ــاك؟ نـعــم ،ول ـ َـم ال؟ م ـجـ ّـرد أنـنــا ما
زل ـنــا (وس ـن ـظــل) نستعيد ذك ـ ــراه ،يعني
أن ــه لــم (ول ــن) يـمــت .وف ــي ه ــذا ف ــرح كبير
والـضـحــك أعـلــى أن ــواع ال ـفــرح ،ألن ــه فـ ٌ
ـرح
الواع ف ــي لـحـظــات ذروت ـ ــه .إن ــه ن ـ ٌ
ـوع من
ٍ
الـ ـف ــرح ل ــدي ــه ق ـ ــدرة ع ـل ــى ت ـغ ـي ـيــر مــامــح
ّ
اإلن ـس ــان ل ـشــدة كـثــافـتــه .تـمــامــا كــالـحــزن
الـ ـ ــاواعـ ـ ــي ،أي ال ـ ـب ـ ـكـ ــاء .املـ ــذهـ ــل أن ـه ـمــا
ي ـل ـت ـق ـيــان أح ـي ــان ــا ح ـيــث ي ـص ـبــح ال ـب ـكــاء

كان عاصي يعتبر
أن الجمهور يحكم بشكل صحيح
على العمل الفني
الـشــديــد مشابهًا فــي الـصــوت والـصــورة
لـلـضـحــك ال ـش ــدي ــد… وغــال ـبــا م ــا تنهمر
دموعنا في نوبة ضحك.
بــالـبـكــاء ،بالضحك ،بحالة مــن الــاوعــي
ً
ّ
نتذكر من ال ننساه لحظة أصــا .ها قد
بدأنا بالوجدانيات على ما يبدو .لنعد
مهم
إذًا إلى النكتة وتحديدًا إلى
ٍ
تفصيل ٍ
فيها .هــذا التفصيل هــو أس ــاس النكتة،
ّ
الضد الذي يصطدم بنقيضه
بحيث أنه

ملفاجأة الدماغ وجعله «ينفجر» ضحكًا.
َّ
واملـقـصــود تـحــديـدًا الثنائية املــؤلـفــة من
الـعــامــة املتدنية مقابل الجهد والتعب
والـسـهــر .بمعنى آخــر ،لــو َ
رويـنــا الطرفة
ذاتـ ـه ــا وق ـل ـن ــا إن ال ـت ـل ـم ـيــذ/األض ـحــوكــة
ن ــال عــامــة عــالـيــة ،لفشلت الـنـكـتــة .لكن،
ِبـ ـ َـجـ ـ ّـد ،م ـ ــاذا ي ـغ ـ ّـيــر ف ــي واق ـ ــع الـ ـح ــال لــو
أن ـ ـ ــه ،فـ ــي ال ـح ـق ـي ـق ــة ،ن ـ ــال ع ـش ــري ــن عـلــى
عـشــريــن؟ ال ش ــيء .املـعـيــار ليس العالمة
بــل مــن يضعها .والـعــامــة على التأليف

(وت ـ ـحـ ــدي ـ ـدًا فـ ــي مـ ـج ــال ال ـت ـل ـح ــن… أي
خــاصــة خــاصــات الـتــألـيــف) ال يضعها
س ـ ـ ــوى امل ـج ـت ـم ــع ب ــأك ـم ـل ــه وع ـ ـلـ ــى م ــدى
س ـن ــوات .عــاصــي الــرحـبــانــي هــو املـلـ ّـحــن
ال ــذي نــال وسينال أعـلــى الـعــامــات على
معظم أعماله (وع ـبــارة «معظم أعماله»
تـنـطـبــق ع ـلــى بـ ــاخ وم ـ ـ ــوزار وبـيـتـهــوفــن
شخصيًا… وال أحد في التاريخ تنطبق
عليه عبارة «كل أعماله») .وهنا السؤال
األصـ ـع ــب :ك ـيــف يـعـمــل املـجـتـمــع لــوضــع
عالمته؟ ما هي معاييره؟ عاصي يقول،
بما معناه ،إن الجمهور بمجمله يحكم
صحيح على العمل الفني .ويقول
بشكل
ّ
أحــد كبار صناع أغنية البوب األجنبية
ال ـج ـيــدة ف ــي ال ـعــالــم (وذلـ ــك ف ــي عصرها
الذهبي في السبعينيات والثمانينيات
ّ
ّ
انفك
من القرن املاضي) إن الجمهور ما
«نعمل على أسطوانة
يفاجئه ،فيعترفّ :
من عشر أغنيات .نتوقع النجاح لألغنية
ك ـ ـ ــذا ،والـ ـفـ ـش ــل ل ــأغ ـن ـي ــة ك ـ ـ ــذا ،ف ـي ـحــدث
الـعـكــس! لــم يـحـصــل ،عـلــى م ــدى عـشــرات
األسـ ـط ــوان ــات والـ ـسـ ـن ــوات ،أن تـشــاركـنــا
ال ــرأي نـحــن ـ صــانـعــي الـعـمــل وخــالـقـيــه ـ
والجمهور… لكن ،مع الوقت نــدرك أننا
ّ
كنا مخطئني بتقديرنا وأن الناس تعطي
الرأي الدقيق دومًا»! صحيح هذا الكالم،
لكن يجب أن نضيف معيارًا هامًا ،وهو
الوقت .إذ ،قد يمنح الجمهور (وباألخص
أو تحديدًا في فترات االنحطاط) تقديرًا
عاليًا لتفاهةٍ ما .لكن لم يحصل في تاريخ
ً
املــوسـيـقــى (والـ ـف ــن) أن دام ذل ــك طــويــا.
فــال ـت ـقــديــر اآلت ـ ــي م ــن مـجـتـمــع م ـهــووس
بالترفيه ،مشكوك فيه من نفسه .بمعنى
أن املجتمع ذات ــه سينفر ،بعد حــن ،من
َ
عمل ّ
أحبهّ ،
ملجرد أنه استهلكه .هذه حال
مجتمعنا اآلن ،في لبنان والعالم أيضًا.
بــن املــوهـبــة والـتـعــب والـتـفــانــي والـ ِـعـلــم
والـفـطــرة والـسـهــر وال ـصــدق واإلخ ــاص
واإلن ـس ــان ـي ــة ،ح ـجــز ع ــاص ــي الــرح ـبــانــي
خ ـلــوده بــن أه ـ ّـم املـلـ ّـحـنــن فــي الـتــاريــخ،
على مدى العصور ،في الشرق والغرب…
اس ـمــه األخ ــوي ــن رح ـب ــان ــي .لـقـبــه ف ـيــروز.
روحه زياد.
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عاصي الرحباني ...بعدك على بالي
هكذا أبدع زياد أعجوبة «إلى عاصي»
ـيء وال ـت ـكــريــم ش ــيء آخ ــر.
الـتـحـيــة ش ـ ُ
بعد رحيله ،ق ّدمت لعاصي الرحباني
تـحـيــات ع ـ ّـدة ،منها ملفنا ه ــذا وهــو
باملناسبة ال يــرقــى إلــى منزلة أدنــى
تكريم ممكن .ريما الرحباني ّ
قدمت
لوالدها ،في مجالها (اإلخــراج) أكثر
ّ
م ــن ت ـحـيــة ،كــانــت كــلـهــا الئ ـق ــة ،فيها
الكثير من الحب والتقدير.
ُ َّ ّ
إال ّ
مرة
لكن عاصي الرحباني لم يكرم
واحـ ــدة بـعــد غ ـيــابــه :أس ـطــوانــة «إلــى
ً
ع ــاص ــي» .فـهــي لـيـســت ع ـمــا غنائيًا
مــوسـيـقـيــا .إن ـهــا أع ـجــوبــة .ال ـصــوت،
صوتها ،أعجوبة .األلـحــان أعجوبة.
التوزيع املوسيقي — ومــن غيرك يا
زياد؟ — أعاجيب.
رحل عاصي الرحباني في  21حزيران
(يــونـيــو)  .1986ب ــدأ زي ــاد الرحباني
ع ــام  1988الـعـمــل عـلــى إع ــادة تــوزيــع
 17أغنية ومقطوعة موسيقية واحدة
األسطوانة
(«جسر القمر» التي تفتتح
َ
وتختتمها ،بـتــوزيـ َـعــن مختلفني…
طبعًا!) مــن ألـحــان األخــويــن رحباني
ّ
إلنـ ـج ــاز «إلـ ـ ــى عـ ــاصـ ــي» .واألدق أن
ال ـع ـم ــل ع ـل ــى ه ـ ــذا ال ـت ـك ــري ــم ب ـ ــدأ فــي
ح ــزي ــران  ،1986قـبـيــل رح ـيــل عاصي
َّ
بـبـضـعــة أيـ ــام ،عـنــدمــا وزع زي ــاد في
بريطانيا ،خــال التحضير لحفالت
ّ
ف ـ ـي ـ ــروز ف ـ ــي ل ـ ـن ـ ــدن ،أغـ ـنـ ـي ــة «ش ــت ــي
ي ــا دن ـ ـيـ ــة» .إدراج هـ ــذه األغ ـن ـي ــة فــي
البرنامج فــي اللحظة األخـيــرة دفعه
إلــى كتابة توزيع جديد لها في ليلة
واحــدة (!) ،لتكون ّأول وردة في باقة

أغنيات «إلــى عاصي» .استمر العمل
عـلــى األل ـب ــوم ب ــن ّال ـيــونــان وب ـيــروت
حتى عــام  .1995نــفــذت «األوركـسـتــرا
الـ ـسـ ـمـ ـف ــونـ ـي ــة لـ ـ ـ ــإذاعـ ـ ـ ــة ال ــرسـ ـمـ ـي ــة
الـيــونــانـيــة» الـتـسـجـيــل ب ـق ـيــادة زي ــاد
الذي أضاف عزفه على ّ
عدة آالت ،على
ُ
رأسها طبعًا البزق والبيانو .وامللفت
َ
أن ــه س ــاوى فــي الـحـضــور بــن هــاتــن
َ
ً
اآللـ ـت ــن الـ ـع ــزي ــزت ــن أوال ع ـل ــى قـلــب
عاصي وثانيًا على قلبه.
صــدر «إل ــى عــاصــي» عــام  1995على
ـور َب مــن قبل أعــداء
 CDوكاسيت .ح ـ ِ
املــوسـيـقــى .لـكــن الـجـبــل صـمــد وبــات
م ــن ال ـت ـس ـج ـيــات األكـ ـث ــر مـبـيـعــا في
تاريخ لبنان .وبضمير مرتاح نقول،
إن أردتم أن تهدوا أجنبيًا أو مبتدئًا
أل ـب ـ َ
ـوم ــن ل ـف ـي ــروز ،فـلـيـكــن أحــده ـمــا
«إلى عاصي» وإن أردتم واحدًا فقط،
فليكن «إلى عاصي» .فهو بدون شك
وب ـ ـ ــدون مـ ـن ــازع أه ـ ــم مـ ـ ــادة صــوتـيــة
ص ــدح بـهــا ه ــذا ال ـش ــرق ف ــي تــاريـخــه
لغاية تاريخه.
منذ سـنــوات قليلة ،انبعثت الحياة
بــأس ـطــوانــات الـفـيـنـيــل ( )Vinylبعد
غ ـي ـب ــوب ــة دامـ ـ ــت أكـ ـث ــر م ــن رب ـ ــع ق ــرن
ألس ـب ــاب ع ـ ّـدة ال م ـجــال ل ـلــدخــول في
تفاصيلها اآلن .هكذا ،وعندما تأكد
منتج «إلــى عاصي» (صــوت الشرق)
م ــن عـ ــودة االه ـت ـم ــام بــاألس ـطــوانــات
القديمة ،أعاد طبع األلبوم التاريخي.
نـ ـع ــم ،ب ـ ــات «إلـ ـ ــى ع ــاص ــي» م ـت ـ ْـواف ـرًا
ف ــي الـ ـس ــوق ع ـلــى فـيـنـيــل  180غـ ــرام

متوسطًا
زياد
وفيروز

(أسـ ـط ــوانـ ـت ــان ف ــي ع ـل ـبــة واح ـ ـ ــدة —
ّ
علتها أنها محشورة في جيب واحد
ً
وأهملت كل املعلومات
بدال من اثنني
ِ
ِّ
ّ
الكتيب األصلي،
القيمة املوجودة في

توفيرًا لبضعة سـنـتــات!) .إنــه أجمل
حــدث ممكن يحصل ملــن يعشق هذا
ال ـع ـم ــل وي ـ ـعـ ــرف ال ـق ـي ـم ــة ال ـصــوت ـيــة
لــأس ـطــوانــات الـفـيـنـيــل .إن ـهــا أحـلــى

هــديــة فــي عيد املوسيقى ،فــي ذكــرى
غياب عاصي عن الوجود ،وفي غياب
فيروز وزياد عن السمع!
بشير...

التركة الرحبانية :شو بيبقى من الرواية؟
عناية جابر
مـ ــع مـ ـ ــرض عـ ــاصـ ــي ،ثـ ــم م ــوت ــه فــي
 21ح ـ ــزي ـ ــران (يـ ــون ـ ـيـ ــو)  1986فــي
«م ـس ـت ـش ـفــى ال ـج ــام ـعــة األم ـي ــرك ـي ــة»
ّ
ف ــي ب ـ ـيـ ــروت ،اهـ ــتـ ــزت روح ال ـل ـحــن،
وروح ال ـك ـل ـم ــة ،ف ـي ـم ــا ب ـق ــي ص ــوت
ً
الـسـيــدة ُمـ ـ ّ
ـدورًا مـتـكــامــا وشــاعــريــا،
ح ـتــى ف ــي غـنــائـهــا ل ــزي ــاد ذل ــك ال ـكــمّ
الجديد مــن يوميات عشق لبناني،
ّ
ّ
رقته ونفاد صبره
وحنوه
وتحديه
ال ـ ــى «عـ ـنـ ـت ــري ــات غ ــرامـ ـي ــة» ملـحـبــن
لبنانيني تحديدًا.
ّ
بـ ـع ــد مـ ـ ــوت ع ـ ــاص ـ ــيُ ،دق ن ــاق ــوس
الخطر ،والح ّ
بينًا حال انسداد أفق.

ً
افضى فعال الى انهيار كبير بدل أن
نقول انــزيــاحــا ،لنرى ونسمع بملء
الـ ـع ــن وال ـس ـم ــع أّفـ ـ ــول م ـم ـل ـكــة ذات
م ـغ ــزى ل ـب ـنــانــي ،مل ــا أن ذل ــك األف ــول
ق ـطــع م ــع ذاكـ ـ ــرة ل ـب ـنــان ـيــة اقـتـحـمــت
عـ ــالـ ــم امل ـس ـت ـق ـب ــل .ذاك ـ ـ ـ ــرة ل ـب ـنــان ـيــة
فولكلورية ،عربية تراثية.
عـ ـ ــرف عـ ــاصـ ــي ت ـ ـمـ ــامـ ــا ،م ـ ــا يـ ــريـ ـ ُ
ـده
مــن املــوسـيـقــى الـعــربـيــة .رأى شيئًا
مـ ـح ــددًا وم ـش ــى إلـ ـي ــه ،وأبـ ـص ــر ذلــك
األفق العربي املنفتح بمعية صوت
ف ـيــروز فــذهــب إلـيــه بــاحـثــاُ ،مهتديًا
بــال ـس ـل ـي ـقــة ال ـش ـع ــوري ــة ال ـع ـص ـب ـيــة.
وال ـن ـت ـي ـجــة أنـ ــه اهـ ـت ــدى ف ــي ن ـهــايــة
األم ــر ال ــى عــروبـيــة واس ـعــة انـطــاقــا

وعجنها بمخزونه وتأثراته وفيها
احـ ــاس ـ ـيـ ــس ال ـ ـ ـنـ ـ ــاس وم ـخ ـي ــات ـ ّه ــم
ورغ ـ ـ ـبـ ـ ــات ـ ـ ـهـ ـ ــم («ع ـ ـ ـل ـ ـ ـمـ ـ ـ ّـونـ ـ ــي هـ ــنـ ــي
ع ـل ـم ـ ّـون ــي»« ،ن ـ ّـس ــم عـلـيـنــا ال ـه ــوى»،
ّ
«ب ـح ـب ــك مـ ــا بـ ـع ــرف ه ـ ــن ق ــال ــول ــي»،
ّ
«نسم علينا الهوا») الى سواها من
أغنيات طالعة مــن التربة الخاصة
ب ـن ـك ـه ــة عـ ــاصـ ــي وه ـ ــذي ـ ــان ع ــاص ــي
وحنان ورقة عاصي.
يصعب بعد مــوت عــاصــي (ال نريد
هنا الدخول في متاهات الخالفات
بني األبناء والورثة) على املتتبعني
واملهتمني بحال الغناء واملوسيقى
وال ـك ـل ـمــة ،ال ـعــربــي وال ـل ـب ـنــانــي على
وجه الخصوص ،الوقوع راهنًا على

من لبنانية بالغة الخصوصية.
ّ
أخـ ـ ـ ـ ــوة عـ ــاصـ ــي وم ـ ـن ـ ـصـ ــور ل ـي ـســت
ّ
بــالـضــرورة أخــوة الـصــورة الــواحــدة
وال ّ ت ـطــاب ـق ـهــا .ط ـب ـعــا م ــن دون تلك
األخــوة ما كان للفن اللبناني شأنه
ال ـ ــذي نـ ـع ــرف ،سـ ــوى أن الـ ـف ــرق بــن
اإلثنني موجود ،فثمة تأثر منصور
بــال ـكــاس ـيــك ال ـش ــرق ــي وال ـكــاس ـيــك
الــديـنــي املـسـيـحــي (ال تـهـجــرنــي /ال
تـنـس ّــانــي) .كـمــا عـنــد مـنـصــور الظل
ال ـخ ــف ــي الـ ــى حـ ــد ،ل ـل ـطــابــع امل ـصــري
والـ ـ ـط ـ ــرب امل ـ ـصـ ــري (غـ ــالـ ــي ال ــده ــب
غالي).
عند عاصي تلك النسائج والوتائر
ال ـ ـتـ ــي م ـح ـض ـه ــا ك ـ ــل «عـ ـبـ ـق ــريـ ـت ــه»،

اهتدى الى عروبية
واسعة انطالقًا من لبنانية
بالغة الخصوصية

عاصي
ومنصور

سوية ما ،في عملية تراكم حضاري
ّ
فني ُمرتجى .ذلك أن االنقطاع بائن
ّ
ٍّ
ُ
ُ
وجـ ــلـ ــي وم ـ ـ ـ ــدو وص ـ ـ ـ ــارخ ،وم ـ ـفـ ــارق
الحيوية
حـتــى اللحظة نــال مــن كــل
ُ
اللبنانية التي تـهــاوت كما لــو فـ ّـرغ
داخـلـهــا ،ومــن عــدم استفادتها مما
ُ
تركه ذلك الرجل.
ّ
بل األصح كما لو أنها انقلبت على
انـجــازاتــه فــي حــركــة قصدية تهدف
الى تسطيح الفن اللبناني والعربي
ّ
املشوش
تاليًا ،بحجة جعل السائد
متماشيًا مع العصر ،ومفارقًا لتلك
الـلـمـعــات الـجـمــالـيــة الـتــي لــن تتكرر
بعد رحيل عاصي .ما نسمعه اليوم
الشعور بالغرابة بعبارة
يبعث على ُ
رقيقة لكي ال نغالي ،وبالقلق الذي

ي ـص ــل ال ـ ــى حـ ــد ال ـت ـج ــدي ــف بــأغ ـلــب
املغنيني واملغنيات :الصوت ،اللحن،
ال ـك ـل ـم ــة ،اإلح ـ ـسـ ــاس ،امل ـخ ـي ـل ــة ...ثــم
االنتماء ،فال تعرف الى ماذا ينتمي
هـ ـ ــذا الـ ـ ـ ــذي نـ ـسـ ـمـ ـع ــه ،وه ـ ـنـ ــا م ـي ــزة
عــاصــي وت ـف ـ ّـرده ،مـعــه تـحــس بــدفء
الوطن والحبيب واألشياء ...والله.
بـ ـ ـع ـ ــد رح ـ ـ ـيـ ـ ــل ع ـ ـ ــاص ـ ـ ــي ،ثـ ـ ـم ـ ــة ذل ـ ــك
الـتـكــرار عند الرحابنة ،كمن يسرق
ال ـحــانــه نـفـســه وي ـك ــرره ــا ويـتـعــامــل
م ـع ـهــا ك ــأن ـه ــا الـ ـح ــان غ ــري ـب ــة ع ـنــه،
ُي ـع ـي ــد إن ـت ــاج ـه ــا بــوص ـف ـهــا ال ـحــانــا
جــديــدة .بقي عــاصــي حتى اللحظة
«املـ ـ ـ ـ ـ ــازورة» ال ـف ـع ـل ـيــة الـ ـت ــي قــاســت
بها فـيــروز اختياراتها وإن أضــاف
زياد ذلك ّ
الكم من يومياتنا بصوت
ّ
فـيــروز املغناج هــذه امل ــرة ،الشبابي
وال ـخ ــارج عــن الـ ـ «سـتـيــل» امل ـعــروف
عـ ـنـ ـه ــا مـ ـ ــع ال ـ ـح ـ ـفـ ــاظ ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـ ــروح
ال ـظ ـل ـي ـلــة مل ـع ــان ــي ال ـق ـط ــع األص ـل ـي ــة
وأزم ـن ـت ـه ــا وإي ـق ــاع ــات ـه ــا الــداخ ـل ـيــة
ومــرام ـي ـهــا الـفـنـيــة وال ـث ـقــاف ـيــة الـتــي
عـ ـم ــل زي ـ ـ ـ ــاد عـ ـل ــى ت ـس ـج ـي ـل ـه ــا (م ــا
ي ـقــارب مــن عـشــريــن أغـنـيــة مـخـتــارة
مــن أرشـيــف عــاصــي وف ـيــروز) تحت
عنوان «الى عاصي».
بـ ـع ــد رح ـ ـيـ ــل ع ـ ــاص ـ ــي ،فـ ـق ــدن ــا ذل ــك
ال ـع ـن ـف ــوان ،ول ـغ ــة الـ ـج ــذور ،وال ـحــب
الـ ــذي ُي ــذي ــب األفـ ـئ ــدة ،ون ـس ــائ ــم في
ال ـق ــرى وال ـس ـه ــول وب ـي ــوت الـقــرمـيــد
وتلك الغصة القاتلة للشوق .وبقي
لدينا ذلــك الخلف غير الصالح من
امل ـغ ـنــن وامل ـغ ـن ـي ــات ،واملــوس ـي ـق ـيــن
واملوسيقيات ،والشعراء والشاعرات
ال ـســاعــن ال ــى ق ـتــل اإلبـ ـ ــداع ب ـكــل ما
أوتـيــت حناجرهم مــن وعـيــد .وبكل
ت ـلــك امل ـك ــاب ــرة ع ـلــى انـ ـع ــدام ال ـصــدق
واملوهبة.
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ثقافة وناس

في ذكراه الثالثين

على
الغالف

ّ
ريما الرحباني تتذكر األب والفنان

مع الصبية ريما

¶ ما هو السر الــذي تعرفينه عن عاصي
الــرح ـبــانــي وال ـ ــذي ت ــري ــن أن ال ــوق ــت حــان
لـلـكـشــف عـنــه بـعــد مـ ــرور  30عــامــا على
رحيله؟
أس ــرار مــا فــي وإذا فــي .مــش بعد 30
سنة رح بوح فيها! ..يمكن بعد أكتر
شوي من  30سنة!
¶ ّ
مرت ذكرى غياب عاصي الـ 25بصمت
شبه تام وها هي الذكرى الـ 30تحل اليوم
ّ
تتحرك
بصمت شبه تــام أيـضــا .مل ــاذا لــم
الــدولــة والكونسرفتوار وال ــوزارات املعنية
للقيام بما يليق بهذه الذكرى؟
ً
الزم انــا إسألو
إجماال هيدا السؤال ّ
ّ
دولة؟
مش جاوب عليه! بس إنو أي ّ
ووزارات وكونسرفتوار؟ عدا عن إنو
قفلة السؤال بتجاوب عن السؤال ،هل
قادرين يعملوا شي يليق بالذكرى؟
هـ ّـيــي الــدولــة غــايـبــة عــن ال ــدول ــة! ّأمــا
ف ـكــرة الـتـكــريــم ف ان ــا م ــا بـحـ ّـبــا ومــا
ّ
محبة الناس أحلى
بتعنيلي بحس
ّ
ّ
وأص ـ ـ ــدق ت ـك ــري ــم اذا ب ــدن ــا نـســمـيــه
تـ ـك ــري ــم .وب ـم ـف ـه ــوم ــي ال ـ ـخـ ــاص اذا
بـ ـ ّـدك ت ـك ـ ّـرم ش ـخــص ،بـ ـ ّـدك ت ـكــون من
ّ
م ّـسـتــواه وط ـلــوع حــتــى نـقــدر نعتبر
إن ـ ــك ع ــم ت ـك ـ ّـرم ــو ،م ــا ف ـيــك ت ـك ــون ما
ّ
وتكرمو! وإال بيكون هـ ّـوي عم
دونــه
ّ
ي ـكـ ّـرمــك ،أو بـمـعـنــى أص ــح ع ــم تـكــرم
حالك! ومن املتعارف عليه بالتكريم
ً
الـلــي بيصير إج ـم ــاال ،إن ــو بيعملوا
خطابات وفرمانات وكالم ما بعرف

ب ـشــو ب ـي ـف ـيــد ،غ ـ ّيــر إنـ ــو بـيـغـيــب عن
الوعي الواحد كأنو عم يحضر نشرة
أخبار!
انا بحس تكريم إنسان متل عاصي
ال ــرحـ ـب ــان ــي بـ ـيـ ـك ــون بـ ـب ــث أع ـم ــال ــو
األص ـ ـلـ ـ ّـيـ ــة م ـ ــش ال ـ ـلـ ــي ب ـت ـن ـع ــاد مــن
األج ـي ــال ال ـلــي ص ـع ــدت! يـعـنــي أكـيــد
م ــش ب ــإع ــادة ت ــأدي ــة األغـ ــانـ ــي ،الـلــي
األصل تبعها موجود ،ألنو ع األكيد
واملضمون إنو أنجح من اإلعادة! فما
صــدوا بـهــالـعــادة! وال
بفهم شــو بـيـقـ ّ
ّ
ينحكى عــنــو .وم ــن الـلــي بـ ّـدو
بــإنــو ّ
يحكي عنو!؟
¶ أخبرينا عن عالقتك بعاصي االب؟
عــاقـتــي ب بـ ّـيــي كــانــت كتير خاصة
انـ ــا ال ــوح ـي ــدة ال ـل ــي ب ـق ـيــت بــالـبـ ّيــت.
نـ ـحـ ـن ــا عـ ـيـ ـل ــة الـ ـ ـك ـ ــل ب ـ ـي ـ ـعـ ــرف إنـ ـ ــو
ّ
تفرقنا كتير واجتمعنا كتير ،وانــا
املراحل
الوحيدة اللي عشت معو كل
ّ
راف ـق ـت ــو ب ـك ــل الـ ـل ــي مـ ــرق ف ـي ــه وك ــن ــا
كـتـيــر ص ـحــاب .كـنــت الـصــديـقــة اللي
بـيـحـكـيــا وبـيـشـكـيــا كــون ـنــا بقينا
فترة من الزمن انا ّ
وإياه لحالنا .كان
فــي ق ـعــدات ّ
ليلية نـتـجــادل نتناقش
ّ
نتشارع نحكي ماورائيات ..يحكيلي
قصصو مشاكلو هــواجـســو .إقهرو
ّ
يـقـهــرنــي نـحــرقــص بعضنا نتسلى
ّ
ب ـب ـع ـض ـنــا .ن ـع ـم ــل قـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـرادة ..ول ـي ـلــيــة
ّ
كـ ــان ف ــي م ـحــطــة ق ــراي ــة ،ك ـنــت إقـعــد
إقــرالــو أعمال ال تعد وال تحصى ما

ّ
تنفذت كاتبا بخط إيدو وخطو كان
كتير زغـيــر مــن الصعب فــك رم ــوزو.
وأوقات كنت إقرالو إشيا انا كاتبتا..
كـ ـ ــان ي ـه ـ ّـم ــو رأي ـ ـ ــي داي ـ ـمـ ــا ي ـســأل ـنــي
رأي ــي بــإشـيــا كـتـيــرة وبــالـشـغــل .كــان
ّ
ّ
مسؤولية مــن انــا وزغيرة
محملني
ّ
ّ
وم ـعــودنــي ع ال ـصــراحــة مـهـمــا كلف
األمر وع اإلختيار.
¶ هل تغيرت نظرتك إليه؟
مــع العمر والــوقــت وكــل اإلشـيــا اللي
مــرقـنــا فـ ّيــا وع ـش ـنــاهــا ..نـظــرتــي إلــو
ّ
تغيرت .ملــا كــان مــوجــود كنت ّ
حسو

اسبوعين،
بالصدفة من ّ
بيطلع بين الملفات ملف
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ب ـ ّـي ــي أك ـ ـتـ ــر ..مـ ـ ــدري ك ـي ــف اإلنـ ـس ــان
دايمًا بيحس أهلو تحصيل حاصل،
خاصة إذا كان عايش معن .ف ألني
ّ
ك ـنــت م ـعــو ك ــل ال ــوق ــت م ــا ك ـنــت فــكــر
فيه أو قـ ّـدرو أو إستوعب مني ّ
هوي.
اليوم صرت بشوفو أكتر هاإلنسان
العظيم واملهم اللي بوقتا كــان ّ
بيي
وكنت إقعد جادلو وناقشو وناقمو
قد ما عنيدة وصريحة ومتل ما كان
يحبني كون ..كنت ّ
ّ
حبو كتير صرت
ّ
حبو أكتر.

ومتلي متل ماليني الناس اللي ربيو
على هالفن وحـ ّـبــوه ألن ّ
حسوه وما
إحتاجوا ال لتحليالت وال لفلسفات..
هيك فات ع قلوبن ببساطة وما عاد
طلع منها .متل ما بتقول فيروز!
ّ
¶ ماذا تحضرين في ذكرى غياب عاصي
السنة؟
هذه ّ
بما إنــي ربيت باملسرح واإلستديو
ّ
ألنو أهلنا كانوا ياخدونا معن دايمًا،
ّ
ووقــت ما نكون معن نكون محولني
البيت ملـســرح او إسـتــديــو ،كــان ّ
بيي
مجهزنا بكل ّ
ّ
العدة ،كاميرات وآالت
ت ـس ـج ـيــل ومـ ــون ـ ـتـ ــاج ..وط ـب ـع ــا ك ــان
م ـمـ ّـول ومـشـ ّـجــع لـكــل أعـمــالـنــا .هيدا
ك ــان عــامل ـنــا ول ـع ـب ـنــا ال ــوح ـي ــد .فكنا
ّكلنا نـصــور ســوبــر  ،8بــس املشكلة
إنو األفالم كانت صامتة! متل الدولة
أو متلنا إذا ب ـ ّـدك! سنة  79أخدوني
معن ع الـشــارقــة ،كــانــت تـ ّـانــي سفرة
إلــي بعد لندن  78اللي كنا فيها انا
ول ـي ــال ،هـيــدا غـيــر ال ـشــام طبعًا بس
بعتبرها سـفــرة ألن كانت
الـشــام مــا ّ
متل بيتنا كــنــا كــل سنة ن ــروح معن
ع الشام.
ف سنة  79كنت بعد ما ّ
طبقت الـ13
قررت إني ّ
سنة ونصّ ،
صور الحفلة
ّ
فعليًا كــانــوا حفلتني ،طبعًا
كــامـلــة،
ّ
م ـ ّـول بـ ّـيــي هالعمل الـلــي ك ــان يكلف
ث ــروة وق ـتــا ،وم ــا بـعــرف كـيــف إقتنع
بهالشي َلـ َـبــل ّ
رح ــب ..وصـ ّـورتــا على

ّ
ليلتني إنما الكاميرا السوبر  8كانت
ًّ
ّ
بدائية ،محمولة باإليد ،والبكرة
جدا
بــأح ـلــى أح ـ ــواال ط ــوال ت ــات ّدقــايــق،
وامل ـش ـك ـلــة ال ـك ـب ـيــرة ط ـب ـعــا إنـ ـه ــا بال
صوت! رجعنا على بيروت ،منتجت
الـتـصــويــر عـلــى ب ـك ــرات كـبـيــرة قص
وتلزيق ،وبـ ّـس! مــا عدنا حضرناها
بـحـيــاتـنــا! إن ــو حفلة كــامـلــة صامتة
مــا بـتـنـحـضــر! نـسـيـتــاّ ..وأس ــاس ــا ما
بينعمل فيها شي غير إنو قد يجوز
يومًا ما ينعاز منها شي لقطة ضمن
عمل توثيقي .بالصدفة من اسبوعني
ّ
ع ــم ف ــت ــش ع ــن ش ــي ب ـص ــوت عــاصــي
ّ
بسيديات بيبعتولي ياهن املحبني
ع أســاس علني نــوادر ،وبصراحة ما
بيصرلي إسمعن بوقنت ،بيطلع بني
ّ
امللفات ملف مكتوب عليه الشارقة 79
باألول ما ّ
صدقت! سمعتو طلع عليه
أجـ ــزاء مــن تسجيل صــوتــي للحفلة
ّ
ف ّ
حسيتا إش ــارة إلنــي ح ــاول ركــب
الصوت اللي حصلت عليه بالصدفة
ّ
مصورتها
على اللقطات اللي كنت
ون ــاي ـم ــة ،وت ــاخ ــد هــال ـل ـق ـطــات شكل
ح ـف ـلــة بـ ـص ــوت! اإلشـ ـي ــا م ــا بتصير
إال بــوق ـتــا .ن ـظ ـرًا لـلـنــوعـ ّـيــة الــردي ـئــة
للصوت وال ـصــورة الـلــي ّمنسوخني
م ــن ف ــورم ــا ل ـفــورمــا وم ـقــضــايــن ،ما
ّ
رح إقــدر وزع هالعمل للتلفزيونات
ألنـ ــو م ــا بـيـحـمــل ي ـن ـعــرض إال على
ّ
التحية لعاصي مــا فيها
اإلنـتــرنــتّ .
تكون إال منو إلو.
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عاصي الرحباني ...بعدك على بالي
شهـادات
وطن
رسمته أغنية

إنه العبقري والمرجع والمعيار
فايق حميصي *
«هيئتك حمار باأللوان» ،أولى العبارات الحميمة
ال ـت ــي ت ــوج ــه ب ـهــا ل ــي ع ــاص ــي ،ف ـك ـســر بـسـخــريـتــه
امل ـح ـب ـبــة هـ ــذه ،ح ــاج ــز ال ــره ـب ــة بـيـنــي وب ـي ـنــه يــوم
استضافني للمرة األولى للمبيت في منزله.
«م ــات امل ــرج ــع امل ـع ـيــار» آخ ــر ع ـب ــارة سمعتها عن
عاصي .قالها لي مــروان منصور الرحباني ،يوم
ً
وفـ ــاة عــاصــي سـنــة  .1986ث ــم ش ــرح ق ــائ ــا« :بـكــرا
ش ــوف كـيــف رح يـفــرخــوا املـطــربــن وتـصـيــر القيم
الفنية مسخرة .راح املرجع».
وما بني العبارتني ،امتدت رحلة معرفتي بعاصي
لـسـنــوات قليلة ،لكنها أغـنــت تجربتي اإلنسانية
والـفـنـيــة .كـمــا تخللتها مـحـطــات وم ــواق ــف أغنت
معرفتي بسر عبقرية هذه الشخصية الفذة.
 -1فــي أول لـيـلــة مــن ف ـتــرة اسـتـضــافـتــي فــي منزل
ع ــاص ــي ،دع ــان ــي م ـم ــازح ــا ،ق ـبــل ال ـع ـش ــاء ،لــدخــول
غــرفــة نــومــه لنفتح خــزانــة مالبسه كــي يمتحنني
ب ــأل ــوان رب ـط ــات ال ـع ـنــق ال ـت ــي ك ــان يـحـتـفــظ منها
بالعشرات مرتبة وفــق ألوانها .فسألني «مــا لون
هذه الكرافات؟» .وكانت زرقــاء ،فقلت« :زرقــاء» .ثم
سألني عــن الـتــي بجانبها ،وكــانــت زرق ــاء ،فقلت:
«أيـضــا زرق ــاء» .قــال« :ال» ،ثــم أغلق الـخــزانــة ،وقــال
«هيئتك حمار بــاأللــوان ،كل أزرق وله اســم ،إمشي
ناكل هلق ،خلينا نشوف ذوقك باألكل ،األلوان متل
النغمات تتشابه ،لكن لكل واحدة اسم» .فقلت في
نفسي «العبقري يجب أن يعرف أسماء األلوان».
 -2صباح اليوم التالي وبعدما جهزنا للخروج من
املنزل ،قال لي« :لوين هلق؟» .وبما أني كنت عارفًا
بموعد لنا في مقهى «الحلبي» ،قلت« :عالحلبي؟».
ق ــال« :أل ،مــا ح ــزرت ،ب ــاألول عند إم ــي» .دخ ــل عند
أمهّ ،قبل يدها وسأل خاطرها ،فدعت له بالتوفيق
وكــولــد صغير طلب منها الـسـمــاح بــامل ـغــادرة .في
السيارة ،بعد خروجنا ،نظر ّ
إلي وقال ،كأنه يجيب
على نظراتي املستفهمة« :الفنان ،يا فايق ،ما بيكبر،
أنا بحس الناس كلها أكبر مني» .فقلت في نفسي
«العبقري يجب أن يحتفظ بالولد في داخله».
َّ
 -3ذات يـ ــوم ،م ــر ب ـنــا ش ـخــص ســلــم ع ـلــى عــاصــي
بحرارة .وبعد حوار قصير ،مد يده لجيبه وناوله
عشر ليرات ،فانصرف الرجل ،قلت له ملاذا أعطيته
عـشــر ل ـيــرات وه ــو لــم يـطـلــب ،ق ــال« :أح ـس ـســت أنــه
بحاجة لها وهــو قــد أخــذهــا ب ــدون ت ــردد ،مــا بدو
يذل نفسه ،املال ليخدمنا مش لنخدمه» .فقلت في
نفسي «العبقري يجب أن يكون كريمًا وال يسمح
للمال بإذالله».
 -4أثـنــاء ذهــابـنــا لقضاء ليلة املـيــاد عند شقيقه
الـ ـي ــاس ف ــي ال ـن ـق ــاش س ـنــة  ،1981أوق ـف ـن ــا حــاجــز
أم ـن ــي ت ــاب ــع ل ـق ــوى األم ـ ــر ال ــواق ــع ح ـي ـن ـهــا ،وال ـتــي
ك ــان ــت ت ـت ـعــاون م ــع ال ـع ــدو اإلس ــرائ ـي ـل ــي .تفحص
العنصر األمـنــي الـشــاب وجوهنا ،ثــم طلب تذكرة
هــويــة عــاصــي ،فـقـلــت لــه مـسـتـغــربــا« :ه ــذا عاصي
الــرح ـبــانــي» .فــأجــابـنــي العنصر بعصبية« :بــدي
هويته ،مني ما كان يكون» .ناوله عاصي بطاقته
ً
قائال« :خــود يا إبني» .تفحص العنصر البطاقة،
ثم أعــادهــا بعصبية .بعدما غــادرنــا الحاجز ،قال
عاصي ،ساخرًا« :زمطنا ..طلع ما بيعرفني» .فقلت
في نفسي« :العبقري هو من يسخر من شهرته».
 -5خــال دعــوة للعشاء مع السفير الليبي ،آنــذاك،
ّ
السيد عبد القادر غوقة ،قال األخير إن األخ القذافي
يرغب بدعوة األخوين رحباني لزيارة ليبيا .سأل
عاصي أخــاه منصور« :شــو قــال؟» .أجــابــه« :دعــوة
لزيارة ليبيا من األخ معمر» .قال عاصي« :بروح..
شــرط تكون تذكرة سفر ذهــاب وإي ــاب» .فقلت في
نفسي «العبقري ال يأمن ألهل السياسة».
 -6خالل االجتياح اإلسرائيلي لبيروت وكنت في
ً
ش ــارع الـحـمــرا ،اتـصــل بــي منصور قــائــا« :عرفت
شي عن زياد؟ عاصي رح يخوت ،قال صار معركة
تحت بيت زياد ،الله يخليك ،روح اطمن على زياد
ّ
وخبرني ،عاصي حاكمو نوبة قلق» .وكنت أعرف
هــذا القلق ،فــذات ليلة أيقظني من نومي صارخًا:
«ي ــا فــايــق ،ب ــدن يـحـبـســونــي» .وظ ــل يــرددهــا حتى
اتصلت بمنصور الذي قال لي« :اعطيني ياه وروح
نام ،حاكمو نوبة قلق ،فيروز مسافرة الليلة وهو
بيخاف من الطيارة» .فقلت في نفسي« :العبقري

يجب أن يكون قلقًا على من يحب».
 -7دعاني لتناول الغداء ،ذات يوم من أيام احتالل
بيروت ،في مطعم «الحلبي» ،وكان اإلسرائيليون
ً
ي ـس ــرح ــون م ــن ال ـج ـن ــوب ح ـتــى الـ ـب ــرب ــارة ش ـم ــاال،
ونحن في املطعم ،بدا عليه القلق .قال« :أنا خايف،
اإلسرائيلية بدن يقتلوني» .قلت« :وملاذا يقتلوك؟».
قـ ـ ــال« :شـ ــو ن ـس ـي ــت؟ أنـ ــا أول واحـ ـ ــد ع ـم ــل أغ ــان ــي
للفلسطينية» .ق ـلــت« :زهـ ــرة امل ــدائ ــن؟» .ق ــال« :أل..
سنرجع يــومــا ...هيدي أخـطــر» .ثم طلب أن نغادر
ألنه اشتبه بكون أحد الزبائن إسرائيليًا ،وال زلت
أذكــر هــذا الــزبــون صاحب الشعر األحـمــر .قلت في
نفسي« :العبقري يعرف عدوه».
 -8ب ـعــد رح ـي ــل ع ــاص ــي ،س ـنــة  ،1986ات ـف ـق ـنــا ،مع
مـ ـنـ ـص ــور ،ع ـل ــى م ــواكـ ـب ــة ال ـن ـع ــش م ــن مـسـتـشـفــى
ال ـجــام ـعــة األم ـيــرك ـيــة ســويــا إل ــى إن ـط ـل ـيــاس .بعد
ال ـ ـصـ ــاة ع ـل ــى ال ـف ـق ـي ــد فـ ــي امل ـس ـت ـش ـف ــى ،انـتـقـلـنــا
ب ــالـ ـسـ ـي ــارات ن ـح ــو ان ـط ـل ـي ــاس .وب ــوص ــول ـن ــا إل ــى
منطقة جامع عبد الناصر فــي كورنيش املــزرعــة،

أوق ـف ـن ــا ح ــاج ــز ل ـق ــوى األم ـ ــر الـ ــواقـ ــع ،ال ـت ــي كــانــت
ت ـح ــارب امل ـش ــروع اإلســرائ ـي ـلــي ،والـ ــذي ك ــان يقفل
مـعـبــر امل ـت ـحــف ،ول ــم يـسـمــح ب ـمــواك ـبــة ال ـن ـعــش إال
لشخص واح ــد .وملــا قـلــت ملـســؤول الـحــاجــز« :هــذا
عاصي الــرحـبــانــي» .أج ــاب« :مـمـنــوع ..مــن مــا كان
يـكــون» .قلت فــي نفسي« :العبقري هــو مــن ُيغتال
بعد مــوتــه» .والـيــوم وبعد ثالثني عامًا مــن رحيل
عاصي ،وبعدما امتزجت األلــوان فكثر «الحمير»
واختلطت علينا األنغام فكثر الزعيق ،أقول« :نعم
يا مروان ،صار كل ديك ّ
صياح مرجعًا».
والـيــوم ،وبعدما انتقل عناصر الحواجز األمنية
مل ــواق ــع ف ــي ال ـس ـل ـط ــة ،أت ـ ـسـ ــاءل م ــن ي ـح ـمــي ال ــول ــد
العبقري ،الساخر ،الكريم ،املحب ،القلق ،الذي كان
يعرف عدوه ،من جماعة «مني ما كان يكون»؟
َّ
كــان عاصي ي ــردد« :امل ــوت قــرار يتخذه مــن مــل من
الصغائر وقرر أن يتوجه نحو الكبير».
* ممثل ومخرج مسرحي لبناني

سمير الصايغ *
الظاهرة الرحبانية االكثر اثارة ليست في
االخوين وفيروز ،بل في ارتباط االغنية
الرحبانية بلبنان كوطن ،أي ارتباط الفن سواء
كان شعرًا أو صوتًا أو غناء أو موسيقى،
بالصفات والخصائص الوطنية والقومية.
استطاع عاصي والرحابنة تحقيق اغنية
لبنانية ،لها صفاتها الخاصة وتمتاز عن
األغنية املصرية ،واألغنية البدوية ،واستطاع في
الوقت نفسه أن يرسم عبر هذه األغنية وهذا
الشعر ،مع صوت فيروز ،صفات وخصائص
لبنان كوطن .املثير هنا هو ّأن اللبنانيني
والكثير من العرب آمنوا وصدقوا وانتموا إلى
لبنان الوطن الرحباني الشعري والفني أكثر
بكثير من إيمانهم وانتمائهم إلى لبنان الوطن
التاريخي .في الحرب األهلية ،انهزم الوطن
التاريخي ،واضطربت ظاهرة األخوين ،لكن
لبنان كما رسمه عاصي والرحابنة وغنته
فيروز ال يزال سابحًا كقطعة من السماء في
فضاء هذا الشرق.

* تشكيلي وشاعر لبناني

بين الوعي...
والالوعي
رفعت طربيه *
عاصي الرحباني في مطعم «الحلبي» في
أنطلياس .كان يجلس محاطًا بشلة من
األصحاب والرفاق .الجميع يؤكد أن عاصي
اليوم يتعافى ،بأعجوبة من جلطة دماغية
ّ
كانت قد أملت به .عاصي يحب أن يلتقي الناس،
يعرفهم أو ال يعرفهم .لم يكن يعرفني وال
تقابلنا معًا سابقًا .هناك في مطعم «الحلبي»
التقيت به أكثر من مرة ،وكنت دائمًا برفقة
صديق مشترك ،هو ريمون جبارةّ .
هم عاصي
أن نعثر عن جملة مفيدة واحدة عن مضمون
عمل مسرحي كامل ،وإذا األمر لم يكن كذلك،
يقول العمل ال يستحق االهتمام .الحاجة كانت
إيصال العمل ببساطة الى جميع الناس .مرة
قلت له« :أستاذ عاصي ،قرأت في كواليس
مسرح الكازينو رأيًا لك معلقًا على الحائط،
يقول« :الفن ابن الوعي»
 عاصي« :نعم ،وأنت ما رأيك؟» رفعت« :الفن ابن الالوعي».صفن عاصي وذهب بعيدًا ،استدرك األمر
سامي عطيةّ ،
وغير املوضوع .لم أكن أعلم أن
عاصي بوضع صحي يتطلب عدم إجهاد
نفسه بمجهود فكري .وعندما هممنا
باملغادرة صافحته مودعًاّ ،
شد على يدي وقال
لي« :طرحت السؤال ولم تلق الجواب ...اجلس
جنبي».
جلست .قال« :معك حق الفن ابن الالوعي .الفن
ّ
عود الى ملعب الطفولة ،الى أشياء تحركنا،
تأخذنا الى مناطق تدهشنا .قصة كواليس
الكازينو أقصد بها أنه على الطريق أثناء
املشوار الفني ،قد يصبح الفن ابن الوعي.
املثابرة واالطالع ،علينا أن نحترمهما .هناك
ّ
فارق كبير بني أنك تعرف وتعمل في الفن،
وبني أنك جاهل وتعمل في الفن .الشعر،
الفلسفة ،الالهوت ،العلوم ،وكافة املعرفة تساهم
في أن تكون فنانًا غير شكل».

* ممثل لبناني  -من كتاب قيد
التحضير بعنوان مبدئي« :كلمات،
كلمات ،كلمات ،ال أعرف شيئًا»
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مجتمع وإقتصاد

تقرير
تمضي مناقصات إدارة النفايات ببطء شديد ،على إيقاع المفاوضات الجارية "تحت الطاولة" من أجل توزيع العقود وريوعها
ّ
بين الالعبين الرئيسيين .مجلس االنماء واالعمار ،المتفرد بإعداد دفاتر الشروط وإجراءات التلزيم ،يدير "اللعبة" كعادته ،وهو تجاوز
كل المهل المنصوص عليها في قرارات مجلس الوزراء ،في حين تغيب وزارة البيئة ،ليس عن مسؤوليتها في هذا المجال ،بل عن
ّ
المكبات على الشاطئ وردم البحر.
فرض تطبيق القانون لجهة إنجاز دراسات التقييم البيئي قبل المباشرة في إنشاء

مناقصات النفايات :إدارة توزيع الريوع
هديل فرفور
مــؤخـرًا ،بــوشــر العمل الفعلي إلنشاء
امل ـط ـم ــر امل ــؤق ــت ف ــي ال ـك ــوس ـت ــاب ــراف ــا،
بـعــدمــا ف ــازت شـ ُـركــة "ج ـهــاد للتجارة
والـ ـتـ ـع ـ ّـه ــدات" ب ــامل ـن ــاق ـص ــة .وبـحـســب
رئيس الشركة جهاد ُالعرب ،فإنه "عند
مـنـتـصــف األس ـب ــوع امل ـق ـبــل ،ن ـكــون قد
دخلنا مرحلة اإلعــداد الفعلي إلنشاء
املـ ـطـ ـم ــر" ،ع ـل ــى أن ي ـس ـت ـغ ــرق إن ـش ــاء
ال ـخ ــاي ــا األولـ ـ ــى لـلـط ُـمــر ن ـحــو أرب ـعــة
أشـ ـه ــر .خ ـ ــال ه ـ ــذه املـ ـ ـ ــدة ،سـيـسـتـمــر
ت ـك ـ ّـدس ال ـن ـفــايــات ف ــي امل ــوق ــف املــؤقــت
مطار
(الباركينغ) الذي يقع ضمن حرم ّ
دون أن تتضح
ب ـي ــروت ال ــدول ــي ،م ــن ُ
آلية مواجهة التداعيات املرتقبة على
سالمة الطيران املدني جراء استقطاب
ُ
النفايات للطيور ،ومن دون أن تحدد
إلدارة عصارة النفايات املتراكمة
آلية
ُ
أو الغاز املتصاعد منها.
بدأ إنشاء املطمر قبل انتهاء دراسات
ُ
تقييم األثر البيئي التي لم تنجز بعد،
وقبل االنـتـهــاء مــن ُمناقصة اإلشــراف
عـلــى مـهـمــات إن ـش ــاء ه ــذا امل ـط ـمــر .في

تصدير النفايات
أيضًا وأيضًا
كشفت حملة «طلعت ريحتكم» ،أمس ،عن
معلومات متداولة في شأن مشروع اتفاق
بــن لبنان ومدينة « »Umdoniفــي جنوب
أفــريـقـيــا الس ـت ـيــراد ال ـن ـفــايــات الـصـلـبــة من
لبنان .واستندت الحملة إلى تقرير صحافي
ص ــدر فــي صحيفة  sunday Timesفي
األول مــن الشهر املــا ُضــي .وطلبت الحملة
مــن وســائـ ًـل اإلع ــام املـســانــدة لتتحقق من
باالتفاق
الخبر ،الفتة الى أن الشركة املعنية
ً
تدعى « ،»Veriworkz Tradingمتسائلة:
«هـ ــل ن ـح ــن أمـ ـ ــام ش ـي ـن ــوك جـ ــديـ ــدة؟ وه ــل
لهذه الفضيحة عالقة بطلب بلدية بيروت
االنسحاب من املناقصة؟».
يــأتــي ه ــذا الـخـبــر بـعــدمــا أث ـ ــارت الـصـحــف
الروسية الشهر املاضي خبر طلب شركة
الغاز الروسية «ستروي غاز» ترخيصًا في
روسيا لنقل النفايات من لبنان الى منطقة
«كراسنو دار» من أجل إعادة تدويرها.

الـ ــواقـ ــع ،بــاس ـت ـث ـنــاء ُم ـنــاق ـصــة مطمر
الـ ـك ــوسـ ـت ــاب ــراف ــا ،لـ ــم ُي ـ ـعـ ــرف مـصـيــر
ّ
امل ـنــاق ـصــات األخ ـ ــرى املـتـعــلـقــة بخطة
الـحـكــومــة لــ"مـعــالـجــة وض ــع النفايات
امل ـنــزل ـيــة ال ـص ـل ـبــة" ال ـت ــي أق ـ ّـرت ـه ــا فــي
.2016/3/12
أكثر من ُ شهر مضى على انتهاء ُمهلة
إعــداد املناقصات التي ّ
حددها القرار
ال ـ ــوزاري ،ومـجـ ُلــس اإلن ـمــاء واإلع ـمــار
لــم ُي ـنــهِ إج ــراء املـنــاقـصــات بـعــد .ومــن
ّ
املتوقع أن يعلن املجلس ،اليوم ،نتائج
مـنــاقـصــة أش ـغ ــال ال ـح ـمــايــة الـبـحــريــة
وم ـع ــال ـج ــة ج ـب ــل ال ـن ـف ــاي ــات وإنـ ـش ــاء
املــركــز املــؤقــت للطمر فــي منطقة برج
ُ
ّ
حمود .ترافق إعــان نتائج املناقصة
أجواء "مشبوهة" تشي بمحاصصات
ت ــم ال ـتـ ّـوصــل الـيـهــا ف ــي االجـتـمــاعــات
األخ ـ ـيـ ــرة .وب ـح ـســب مـ ـص ــادر مطلعة
ع ـل ــى املـ ـل ــف ،فـ ـ ـ ــ"إن املـ ـف ــاوض ــات عـلــى
امل ـنــافــع بـقـيــت ح ـتــى ال ـن ـفــس األخ ـيــر،
ل ـع ــب ف ـي ـه ــا ح ـ ــزب الـ ـط ــاشـ ـن ــاق دورًا
ً
بارزًا"ُ ،مشيرة الى أن الشركات املتوقع
ف ــوزه ــا ف ــي املـنــاقـ ُصــة "م ـع ــروف ــة" ،في
إشارة الى تلزيم املقاول جهاد العرب
مـنــاقـصــة مـطـمــر ب ــرج ح ـ ّـم ــود أي ـضــا.
ينفي العرب في حديثه إلى "األخبار"
ُمشاركته في املناقصة ،إال أن املصادر
نـفـسـهــا تـشـيــر ال ــى "ت ـمــويــه مـشــاركــة
ال ـعــرب عـبــر شــركــة أخـ ــرى" ،علمًا بــأن
م ـصــادر أخ ــرى تـتـحــدث عــن "حـظــوظ
شركة خوري للمقاوالت في الفوز في
املناقصة".
في ما خص مناقصة الكنس والجمع
وال ـن ـقــل ال ـتــي ك ــان م ـق ــررًا االعـ ــان عن
ـس ،فـقــد ج ــرى تأجيلها
نـتــائـجـهــا أم ـ ُ
ال ــى األس ـب ــوع املـقـبــل ال ــى حــن اتـخــاذ
ّ
بلدية بيروت الـقــرار النهائي املتعلق
ّ
بتسلمها إدارة نفاياتها فــي املــوعــد
ُ
امل ـق ـبــل لـجـلـســة املـجـلــس ال ـب ـلــدي .هــذا
األمر تؤكده مصادر بلدية بيروت ،إذ
النفايات
تقول إن البند املتعلق بإدارة ُ
م ـطــروح عـلــى جـُلـســة املـجـلــس املقبلة
مطلع االسبوع املقبل.
في هذا الوقت ،ال تزال شركة "سوكلني"
ّ
ُمتكتمة على موقفها مــن ُمشاركتها
ف ــي امل ـن ــاق ـص ــة ،ب ـع ــدم ــا ام ـت ـن ـعــت عــن
امل ـشــاركــة فــي املـنــاقـصـتــن املتعلقتني
بإنشاء املطامر بحجة "عــدم خبرتها
فـ ــي اإلنـ ـ ـش ـ ــاءات الـ ـبـ ـح ــري ــة" .تـكـتـفــي
املـســؤولــة اإلعــامـيــة للشركة باسكال
ن ـ ّـص ــار ب ــال ـق ــول إن "الـ ـش ــرك ــة ال ت ــزال
تدرس خيارها في املشاركة".
ّ
أمــا فــي مــا يتعلق ببقية املناقصات،

ّ
تتكتم سوكلين عن موقفها في مشاركتها في مناقصة الكنس والجمع (مروان طحطح)

ف ــإن مـجـلــس اإلنـ ـم ــاء واإلعـ ـم ــار ح ـ ّ
ـدد
ُ
 4تـمــوز املـقـبــل مــوعـدًا نهائيًا لتقديم
ّ
ال ـعــروض املتعلقة بمناقصات الفرز
وامل ـع ــال ـج ــة ،ف ـي ـمــا ل ــم ُي ـع ـلــن ب ـعــد عن
نتائج مناقصات اإلشراف على كل من
مطمري برج حمود والكوستابرافا.
ه ـك ــذا ي ـب ــدو امل ـش ـه ــد ،ت ـ ـجـ ــاوزات ملهل
املناقصات التي تم تحديدها بشهرين
فقط بعد إصدار القرار (صدر القرار في
آذار وتنتهي املهلة في أيار) ،تساؤالت
مطروحة حــول الـشــركــات التي يجري
تـلــزيـمـهــا ،غ ـيــاب آل ـي ــات املــراق ـبــة على
ه ــذه األعـ ـم ــال ،ذل ــك أن ال ـفــريــق الـفـنــي
ّ
املكلف بمراقبة تنفيذ الخطة برئاسة
ُ
وزير الداخلية نهاد املشنوق لم يباشر
األهم ،فهو أن اإلجراءات
عمله بعدّ .أما
ُ
ّ
امل ـت ـعــل ـقــة بــال ـحــل املـ ـسـ ـت ــدام ،وأب ــرزه ــا

ُ
ً
الـ ـف ــرز م ــن املـ ـص ــدر ،ل ــم ت ـن ـج ــز اصـ ــا،
ً
ف ـضــا عــن اسـتـثـنــاء ق ـضــاءي الـشــوف
ّ
ُ
وعاليه من الخطة ،إذ إنه لم يحدد بعد
ّ
موقع إلنشاء املطمر املتعلق بنفايات
هذين القضاءين ،وال سيما في منطقة
اقليم الخروب ،حيث تتزايد أزمة تراكم

ّ
بلدية بيروت ستبت قرار
إدارة نفاياتها االسبوع
ُ
المقبل

النفايات والعجز عن إيجاد حل.
يرى الخبير البيئي ناجي قديح أن ما
يحصل في "الكوستابرافا" حاليًا هو
أشبه ب ّ
ـ"مكب عشوائي ولكن بصورة
م ـحـ ّـس ـنــة" ويـ ـش ــرح" :م ــا دام ال يــوجــد
إدارة لـ ـعـ ـص ــارة ه ـ ــذه ال ـن ـف ــاي ــات وال
للغازات املتصاعدة منها ،يبقى هذا
املوقف ُيشبه مزبلة ُمقامة داخل حرم
مطار بيروت"ُ .
ويضيف قديح في هذا
الصدد" :بحسب املواصفات األميركية،
فإن أي ُمعالجة إلدارة النفايات يجب
ان تبعد عن املطار املدني  5كلم على
األقــل" .مـ ّـاذا عن اإلجــراءات االحترازية
الـتــي اتخذتها رئــاســة املـطــار فــي هذا
ّ
ُّ
الصدد؟ يعلق قديح" :تتخذ اإلجراءات
االحـ ـت ــرازي ــة ل ـت ـف ــادي ال ـخ ـط ــر ،لـكـنـنــا
نقوم نحن بالتسبب بالخطر وبإجراء

تقرير

مجارير الكورة والقلمون :إلى «بحر الميناء» درُ
ناريمان الشمعة
ما الــذي يجري عند ّ
دوار السالم على
ـوبــي ملــدي ـنــة طــراب ـلــس؟
امل ــدخ ــل ال ـج ـنـ ُ
حـ ـف ــر ج ـ ــدي ـ ــدة أضـ ـيـ ـف ــت إل ـ ــى ال ـح ـف ــر
املزمنة التي خلفتها مشاريع سابقة
ال تعرف النهايات .بحسب املعلومات
يجري حاليًا تمديد شبكتني للصرف
الصحي من الكورة والقلمون لتتصال
بشبكة الصرف الصحي ملنطقة الضم
والفرز الجنوبي ،ومنها إلى البحر في
امليناء ،فيما محطة التكرير هناك لم
ُت َ
نجز بعد
ت ـبــدأ الـحـكــايــة م ــن ال ـك ــورة والـقـلـمــون
ل ـ ــ«ت ـ ـصـ ــل» إل ـ ـ ــى طـ ــراب ـ ـلـ ــس .فــال ـح ـفــر
ال ـج ــدي ــدة ال ـت ــي ظ ـه ــرت ع ـلــى الـطــريــق
منذ أسابيع ،تهدف ـ بحسب مصادر
مطلعة في البلدية ـ إلــى إنشاء شبكة

«جـ ـم ــع وج ـ ـ ـ ّـر ل ـل ـص ــرف ال ـص ـح ــي مــن
ال ـك ــورة وال ـق ـل ـمــون إل ــى مـحـطــة تكرير
امل ـيــاه املـبـتــذلــة فــي طــراب ـلــس ،عـلــى أن
تــدخــل مــن جـهــة الـبـحـصــاص بــاتـجــاه
شارع القدس ،ومن ّ
ثم بولفار الشهيد
م ـح ـم ــد شـ ـط ــح ،ل ــوص ـل ـه ــا مـ ــع شـبـكــة
الصرف الصحي ملنطقة الضم والفرز
ال ـج ـنــوبــي» .تــوضــح امل ـص ــادر نفسها
ّ
أن هــذه الشبكة «ستستقبل شبكتني:
األول ــى ملـشــروع خــط الـصــرف الصحي
ال ــرئـ ـيـ ـس ــي ال ـ ــواص ـ ــل ب ـ ــن ط ــرابـ ـل ــس
ورأسمسقا ،والثانية مشروع شبكات
املياه املبتذلة ّ
لجر الصرف الصحي من
منطقة القلمون وجــوارهــا إلــى محطة
التكرير في طرابلس».
ّ
هــذا هــو ال ـهــدف .لـكــن مــا يحصل على
أرض الواقع ليس بالضرورة أن يكون
«مطابقًا للمواصفات» .فهذه الشبكة

ّ
يـفـتــرض أن ت ـصـ ّـب فــي امل ـحــطــة .وبـمــا
ّ
أن املحطة لــم يكتمل العمل بها بعد،
حتى هذه اللحظة ،بسبب اعتراضات
األه ـ ـ ــال ـ ـ ــي ع ـ ـلـ ــى ت ـك ـل ـف ـت ـه ــا الـ ـع ــالـ ـي ــة
ومـخــاطــرهــا البيئية لـشـ ّـدة قربها من
األمــاكــن السكنيةّ ،
فثمة س ــؤال ُيطرح
هـ ـن ــا :إل ـ ــى أي ـ ــن س ـت ــذه ــب ت ـل ــك امل ـي ــاه
ُ
ست َّ
صرف؟
اآلسنة؟ وكيف
ّ
ب ــالـ ـع ــودة إل ـ ــى ال ـش ـب ـك ـتــن ،ال ب ـ ــد مــن
ّ
ً
اإلش ـ ــارة ّأوال إل ــى أن الـشـبـكــة األول ــى
اآلتـ ـ ـي ـ ــة م ـ ــن الـ ـ ـك ـ ــورة ،والـ ـ ـت ـ ــي تـ ـق ــارب
ّ
تـكـلـفـتـهــا  12م ـل ـيــون دوالر ،وتـغــطــي
أكثر من  21بلدة كورانية ،كــان يجدر
أن تـصــل إل ــى مـحـطــة امل ـعــال ـجــة .وهــي
ّ
امل ـح ــط ــة الـ ـت ــي ك ـ ــان م ـ ـقـ ـ ّـررًا إن ـش ــاؤه ــا
ف ــي ن ـطــاق بـكـفـتــن ال ـع ـقــاري بـتـمــويـ ٍـل
فرنسي« ،ولكن نتيجة خــوف األهالي
مــن ســوء إدارة املـحـطــة ،ومــا قــد ينتج

المياه المبتذلة تجري
في الهواء الطلق
لسنوات طويلة

م ـن ـهــا م ــن تـ ـل ــوث ،م ـن ـع ــوا إن ـش ــاء ه ــا،
ُ
فتركت املياه املبتذلة تجري في الهواء
ّ
تصب
الطلق لسنوات طويلة ،قبل أن
ف ــي ب ــال ــوع بـكـفـتــن ،وم ـن ــه إل ــى وادي
هابّ ،
لتلوث املياه الجوفية في مناطق
ال ـ ـكـ ــورة وط ــرابـ ـل ــس» .يـ ــومـ ــذاك ،عـلــت
الـصــرخــة ،فــاسـتـجــاب مجلس اإلنـمــاء

واإلعمار للمطالبة بإلغاء قــرار إنشاء
املحطة وتحويل أموالها إلنشاء شبكة
ّ
لجر مجارير قضاء الكورة إلى محطة
تكرير املياه املبتذلة في طرابلس.
أما الشبكة الثانية اآلتية من القلمون،
وتبلغ تكلفتها  16مليون دوالر ،فقد
ثـ ـ ــارت ح ــول ـه ــا ت ـ ـسـ ــاؤالت ك ـث ـي ــرة عــن
جدوى ّ
الجر من القلمون إلى طرابلس،
ّ
ف ــي ال ــوق ــت ال ـ ــذي ت ــوج ــد ف ـي ــه مـحــطــة
م ـع ــال ـج ــة وتـ ـك ــري ــر بـ ــن ب ـل ــدت ــي أن ـفــه
وشكا ،وهو املكان األقرب للقلمون من
طرابلس.
هــاتــان الشبكتان الـجــاري تنفيذهما،
يفترض وصلهما مع شبكات الصرف
ّ
في «الضم والـفــرز» .غير أن ما يحدث
ّ
الـيــوم ،أن شبكة الضم والـفــرز نفسها
غ ـيــر م ــوص ــول ــة بـمـحـطــة ال ـت ـكــريــر في
ط ــراب ـل ــس ،بـسـبــب ت ـع ــدي ــات منطقتي
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مجتمع وإقتصاد
قضاء

ّ
العسكرية في لبنان:
المحكمة
ّ

سجل قمعي

فيفيان عقيقي
الـ ـغ ــرض األس ـ ـ ــاس م ــن ف ـت ــح مـلــف
ّ
العسكرية ينطلق من كون
املحكمة
الحرية والعدالة هما أسمى القيم،
ُ
خصوصًا بعدما ترك لهذه الهيئة
ّ
االستثنائية ،بحكم الصالحيات
الـ ـت ــي أض ـي ـف ــت إل ـي ـه ــا ع ـل ــى م ــدى
عقود ،إمكان الخوض في قضايا
ال ينطبق عليها الطابع العسكري.
ه ـ ـ ـ ــذا ف ـ ـح ـ ــوى ك ـ ـت ـ ــاب «املـ ـحـ ـكـ ـم ــة
ال ـع ـس ـك ـ ّ
ـريــة وامل ـح ــاك ـم ــة ال ـع ــادل ــة:
ّ
إع ـ ـ ـ ـ ــادة ت ـ ـحـ ــديـ ــد ال ـ ـصـ ــاحـ ــيـ ـ ّـات»
للمحامي بول مرقص ،الذي وقعه
أمس في بيت املحامي.
سجل املحكمة العسكرية املناقض
للعدالة غني؛ منذ أشهر استدعت
ً
طفال في الثامنة من عمره بتهمة
ّ
«معاملة رج ــال األم ــن ب ـشــدة» ،من
دون أن ّ
تكبد نفسها عناء التأكد
من أن مثوله أمامها سببه تشابه
في األسماء .الظلم الذي ّ
تحمله ذاك
الطفل يضع العدالة الـصــادرة عن
هــذه املحكمة فــي مــوقــع الساقطة،
ّ
ويـ ـ ـش ـ ــك ـ ــك ف ـ ــي م ـ ـ ـ ــدى م ــاء مـ ـتـ ـه ــا
مـعــايـيــر ح ـقــوق اإلن ـس ــان ،وإب ـعــاد
تهمة «خدمة النظام» عنها ،نظرًا
إلى سجلها القمعي الطويل .ففي
 2001اس ـت ــدع ــت شـ ـب ــاب «ال ـت ـي ــار
الـ ـع ــون ــي» ل ـل ـم ـثــول أمـ ـ ــام قــوسـهــا
ً
بتهمة «إثـ ــارة ال ـن ـعــرات» ،وص ــوال
إلى سوق شباب «الحراك املدني»
في الصيف املاضي بتهمة «إثــارة
الفوضى» ،فيما هدفها ّ
كم األفواه
ّ
الحريات.
وقمع

محكمة مخالفة للدستور
خطوات لتفاديه ،وهنا املهزلة".
ّ
بــالـنـسـبــة إل ــى ح ــزب "ال ـك ـت ــائ ــب" ،ف ــإن
ُمالحظاته على ّ ملف النفايات ال تزال
"ثــاب ـتــة" ،وتـتـمــثــل فــي ال ـت ـســاؤل حــول
ُ ّ
الـفــريــق الـفـنــي ال ــذي يـجــب أن تشكله
وزارة الداخلية لإلشراف على اآلليات
ّ
الحالية لتنفيذ خطة النفايات ،كذلك
ال ـت ـس ــاؤل حـ ــول "م ـص ـي ــر" ال ــدراس ــات
ّ
ا ُل ـب ـي ـئ ـيــة امل ـت ـعــل ـقــة بـطـبـيـعــة امل ـطــامــر
وزارة البيئة
املـنـشــأة .تـقــول مـصــادر ُ
في هذا الصدد إنه تمت املباشرة في
إعـ ــداد ال ــدراس ــات الـبـيـئـيــة .ول ـكــن ،ما
ج ــدوى ال ــدراس ــات إن كــانــت األع ـمــال
فــي إنـشــاء املطمر قــد ب ــدأت؟ُ ومــا هي
ج ــدوى ال ـقــوانــن الـبـيـئـيــة امل ـلــزمــة إن
ك ــان ي ـجــري تـجــاهـلـهــا واإلبـ ـق ــاء على
شكليتها؟

ح ــارة الـتـنــك وال ـح ــارة ال ـجــديــدة ،التي
منعت استكمال التمديدات إلى املحطة،
ُ َ
فح ِّولت التمديدات إلى كورنيش جمال
ّ
لتصب مباشرة في بحر
عبد الناصر
امليناء! هذا إن عنى شيئًا ،فهو يعني
ّ
أن مـجــاريــر بـلــدات ال ـكــورة والقلمون،
ّ
ستصب في
وفق التمديدات الجديدة،
البحر أيـضــا ،ولـسـنــوات طويلة .علمًا
ّ
أن ه ــذه الـشـبـكــات املــوصــولــة بمحطة
التكرير غير املكتملة محالة إلــى خط
الطوارئ بشكل دائم ،الذي يفترض أنه
يعمل فقط في حاالت األعطال الطارئة.
هذا الولوج املباشر يؤدي إلى نتيجة
ّ
واح ــدة ،هــي أن املـيــاه املبتذلة ستعبر
ّ
املـ ـح ــط ــة ،ل ـت ـخ ــرج م ـن ـه ــا إل ـ ــى ال ـب ـحــر
بشكلها الخام دون معالجة.
ليست هذه الشوائب آخر املطافّ ،
فثمة
مــا يمكن الـحــديــث عنه هـنــا ،هــو أزمــة

رغــم أن الدستور اللبناني ّ
يكرس
م ـب ــدأ امل ـ ـسـ ــاواة ب ــن األفـ ـ ـ ــراد أم ــام
الـقــانــون فــي الحقوق والــواجـبــات،
ومـبــدأ فصل السلطات واستقالل
ّ
ال ـق ـضــاء ،إل أن مــن غـيــر الـصــائــب
شـيـطـنــة هـ ــذه امل ـح ـك ـمــة بــاملـطـلــق؛
فـبـحـســب م ــرق ــص« ،وجـ ــودهـ ــا قد
يـكــون أســاسـيــا مــع الـتـشــديــد على
اس ـت ـث ـن ــائـ ّـيــة ه ـ ــذا ال ـك ـي ــان بـحـيــث
ت ـك ــون م ـحــاك ـمــة امل ــدن ـي ــن أمــامـهــا
بـ ــال ـ ـغـ ــة ال ـ ـض ـ ـيـ ــق م ـ ــع ضـ ـم ــان ــات
حـقــوقـ ّـيــة» ،مطالبًا «بــإخــراج ملف
امل ـح ـك ـم ــة الـ ـعـ ـسـ ـك ـ ّ
ـري ــة مـ ــن دائـ ـ ــرة
ّ
ّ
السياسية ،وإعادة الجدال
الكيدية
إل ــى إطـ ــاره ال ـقــانــونــي» ،عـلـمــا بــأن
ارتباطها بالسياسة رافــق عملها
فــي الـعـهــود كــافــة؛ فــالــرئـيــس فــؤاد
شـ ـه ــاب أبـ ـ ـ ــدى خ ـش ـي ـت ــه مـ ــن دور

املياه العادمة الصناعية التي ستصل
ّ
الجر بطريقة أو بأخرى،
إلــى شبكات
حيث ال رقــابــة عليها ،ووصــولـهــا إلى
ال ـ ـشـ ــواطـ ــئ دون م ـع ــال ـج ــة ي ـضــاعــف
املخاطر البيئية ،التي تصل إلى أعلى
مستوياتها اليوم .فهذه املياه تختلف
ف ـ ــي مـ ـك ـ ّـون ــاتـ ـه ــا ع ـ ــن م ـ ـيـ ــاه الـ ـص ــرف
الصحي املـنــزلــي ال ــذي أنشئت محطة
التكرير ألجله ،األمر الذي سيؤدي إلى
استحالة استقبال املحطة لهذا النوع
من املكونات.
وال ي ـقــف األم ـ ــر ع ـنــد هـ ــذا الـ ـح ــد ،فقد
ّ
تشعبت «استقباالت» محطة معالجة
املياه املبتذلة في طرابلس ،فباإلضافة
إلــى مياه الصرف الصحي الناتج من
َ
قضاء ي
طرابلس والقلمون وقسم من
الكورة وزغرتا ،أضيفت مياه الصرف
اآلتية من مناطق البداوي وديــر عمار

هــذه املحاكم ،وأراد فــي ستينيات
القرن املاضي أن يستعيد القضاء
ّ
ال ـع ـس ـكــري ع ــل ــة وج ـ ـ ــوده ،ق ـبــل أن
ّ
سياسية.
يصطدم بممانعة
امل ـح ـك ـمــة ال ـع ـس ـكـ ّ
ـريــة بـتــركـيـبـتـهــا
هـ ــي خ ـ ــارج أي رقـ ــابـ ــة ق ـض ــائ ـ ّـي ــة،
وب ـح ـس ــب ت ـق ــري ــر ل ـل ـج ـنــة ح ـقــوق
اإلنسان صادر عام « 1997هناك ما
يستدعي القلق في عملها ،ويجب
حـصــر صــاحـيــاتـهــا فــي القضايا

لبنان يعاني تراجعًا
معايير
في احترام
ّ
العدالة الدولية
ّ
ّ
والتأديبية للعسكريني
املسلكية
دون أن يشمل املدنيني» ،باعتبار
أن ال ـق ـض ــاء ال ـع ـس ـكــري الـلـبـنــانــي
ّ
الدولية ،نظرًا
يتناقض مع العدالة
ّ
ّ
الشفافية وحــق الدفاع
إلــى غياب
وإلــزامـ ّـيــة تعليل األح ـكــام ،إضــافــة
إلـ ــى س ـ ّ
ـري ــة امل ـح ــاك ـم ــات وت ـشـ ّـعــب
اختصاصات املحكمة ،ومخالفتها
ال ــدسـ ـت ــور لـ ـع ــدم االلـ ـ ـت ـ ــزام ب ـم ـبــدأ
ّ
واستقاللية
الفصل بني السلطات
املـ ـح ــاك ــم ،ف ـه ــي م ــرت ـب ـط ــة بـ ـ ــوزارة
الـ ــدفـ ــاع وي ـح ـت ـك ــم ض ـب ــاط ـه ــا إل ــى
ّ
عسكرية أعلى.
سلطة

العدالة في لبنان إلى تراجع

يـ ّـت ـســم ع ـمــل امل ـح ـك ـمــة ال ـع ـس ـكـ ّ
ـريــة
بنشاط الفــت ،فهي أصــدرت 6800
ٍ
(هيثم الموسوي)

واملنية الساحلية ،كذلك جرى توصيل
شبكة مخيم نهر الـبــارد إليها أخيرًا،
مع ثالث محطات ضخ وخطوط فرعية
تصل إلى املخيم ومياه مناطق بحنني
وامل ـن ـيــة ومــرك ـب ـتــا ،مل ـســافــة ت ـق ــارب 13
كيلومترًا .كــل ذلــك يـجــري بــرغــم إقــرار
مشروع بناء محطة تكرير في منطقة
ال ـع ـبــدة املـ ـج ــاورة لـبـلــدة بـحـنــن الـتــي
تبعد عنها كيلومترين اثنني فقط!
ث ــاث ــة ع ـش ــر ع ــام ــا ع ـل ــت ف ــي خــال ـهــا
أص ــوات أهــالــي طــرابـلــس واملختصني
ضد مشروع محطة التكرير العمالقة
فــي طرابلس ،بسبب تكلفتها العالية
ال ـت ــي ت ـص ــل إلـ ــى  257م ـل ـي ــون يـ ــورو،
بحسب العقد املبرم مع البنك األوروبي
لـلـتـثـمـيــر (أي م ــا ي ـ ــوازي  300مـلـيــون
دوالر ت ـقــري ـبــا) ،وم ـخــاطــرهــا البيئية
الكبيرة ،خصوصًا أنها ال تبعد أكثر

ّ
إشكالية
حكم عام  ،2012ما يطرح
مراعاتها ملعايير حقوق اإلنسان
في عملها ،كون عدد الضباط فيها
يفوق عــدد القضاة ،وألن رئيسها
ض ــاب ــط ول ـي ــس قــاض ـيــا ،وإلم ـك ــان
تـعـيــن ض ـب ــاط غ ـيــر م ـجــازيــن في
ّ
قضائية.
الحقوق في مهمات
نـتـيـجــة الـ ــدراسـ ــات وامل ـق ــارن ــة بني
ّ
العسكرية في لبنان
أنظمة املحاكم
ومصر واألردن ،بحسب ما ورد في
كتاب مرقصّ ،
تبي أن لبنان يعاني
تراجعًا في احترام معايير العدالة
ال ـ ــدول ـ ـ ّـي ـ ــة؛ فـ ـف ــي وقـ ـ ــت ُي ـس ـت ــدع ــى
م ــدن ـي ــون ل ـل ـم ـثــول أمـ ـ ــام املـحـكـمــة
الـعـسـكـ ّ
ـريــةُ ،حـصــر مـثــول املدنيني
أمـ ـ ـ ــام املـ ـح ــاك ــم املـ ـص ــري ــة ب ـح ــال ــة
ّ
عسكرية ،مع
اعتدائهم على مراكز
ّ
األردنية عن النظر
امتناع املحاكم
فــي أي قـضـيــة فـيـهــا ط ــرف مــدنــي.
ال تتوقف املقارنة هنا؛ فــي لبنان
ح ـ ـ ّـدد ال ـق ــان ــون ال ـع ـس ـكــري عـشــرة
أن ـ ــواع م ــن ال ـج ــرائ ــم لـلـنـظــر فـيـهــا،
فـيـمــا ح ـص ــرت ب ــأرب ـع ــة ف ــي مصر
وبخمسة في األردن .وفــي وقــت ال
ّ
ُيعلل فيه الحكم الصادر في لبنان،
ي ـب ـقــى تـعـلـيـلــه إل ــزام ـي ــا ف ــي مصر
واألردن.

توصيات واقتراحات

ُ
ق ـ ّـدم الكثير مــن مـشــاريــع القوانني
ّ
ّ
ال ــرام ــي ــة إلـ ــى ت ـعــديــل صــاحــيــات
املـ ـحـ ـكـ ـم ــة ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ـ ّ
ـريـ ــة ،آخـ ــرهـ ــا
«م ـ ـشـ ــروع ق ــان ــون إنـ ـش ــاء مـحــاكــم
ودوائـ ـ ـ ـ ــر م ـت ـخ ـ ّـص ـص ــة بـ ــاإلرهـ ــاب
والـ ـج ــرائ ــم الـ ـكـ ـب ــرى» ق ـ ّـدم ــه وزي ــر
ال ـع ــدل أش ــرف ري ـف ــي ،اسـتـنــد إلـيــه
في دراسة القوانني املطروحة قبل
الخروج بمجموعة من التوصيات
تـ ـتـ ـض ـ ّـم ــن :زيـ ـ ـ ـ ــادة ع ـ ــدد ال ـق ـض ــاة
الـعــدلـيــن ،وإل ـغــاء صــاحـ ّـيــة وزيــر
ال ـ ــدف ـ ــاع ال ـ ــوص ـ ــي عـ ـل ــى امل ـح ـك ـمــة
ال ـع ـس ـكــريــة ،ورف ـ ــع رت ـب ــة ال ـق ـضــاة
العسكريني وإعـطــاؤهــم ضمانات
تـ ـكـ ـف ــل اسـ ـتـ ـق ــالـ ـيـ ـتـ ـه ــم ،وحـ ـص ــر
الـقـضــايــا املـحــالــة إلـيـهــا بالجرائم
الـتــي لها طــابــع عـسـكــري ،وإعـطــاء
صالحية ملجلس القضاء األعلى،
واعـتـمــاد تعليل األحـكــام ،وتعيني
ضـ ـب ــاط م ــن ح ـم ـلــة اإلج ـ ـ ـ ــازات فــي
ال ـ ـح ـ ـقـ ــوق ،مـ ــع الـ ـت ــأكـ ـي ــد عـ ـل ــى أن
امل ـط ـلــوب ل ـيــس إل ـغ ــاء وال اإلب ـق ــاء
ّ
العسكرية كما هي،
على املحكمة
بـ ــل ت ــرك ـي ــز ص ــاح ـ ّـي ــات ـه ــا ل ـت ـطــال
العسكريني فقط ،وأن تقتصر على
ّ
العسكرية.
الجرائم

ّ
من  300متر عن املساكن .غير أن تلك
األصـ ــوات لــم تـجــد مــن يستجيب لها.
ّ
واألن ـ ـكـ ــى مـ ــن ذل ـ ــك أن ض ـخ ــام ــة تـلــك
ّ
املحطة شجعت على جــر مياه صرف
جميع املناطق إليها ،حتى تلك التي لم
تكن ضمن املخطط األولــي للمشروع.
ً
فـ ـب ــدال م ــن إنـ ـش ــاء م ـح ـط ــات ص ـغ ـيــرة
م ـنــاط ـق ـيــة مــائ ـمــة الس ـت ـخ ــدام ــات كل
منطقة على حدة ،واالستفادة من املياه
املـعــالـجــة لـلــري ،هــا هــي الكيلومترات
ت ـت ـضــاعــف ب ـت ـكــال ـيــف خ ـيــال ـيــة .هـكــذا
ّ
مصبًا لصرف مجارير
باتت طرابلس
املناطق املحيطة كافة.
ً
ل ـ ـكـ ــن مـ ـ ـه ـ ــا ،أي ـ ـ ـ ــن أص ـ ـب ـ ــح امل ـخ ـط ــط
الـتــوجـيـهــي ال ـع ــام لـلـصــرف الـصـحــي؟
ســؤال برسم مجلس اإلنماء واإلعمار
واملعنيني ال يجد جــوابــا منذ سنوات
طويلة..
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أهالي إقليم الخروب:
لتشملنا خطة النفايات
ّ
محمد الجنون
أزمــة النفايات في إقليم الـخــروب تتزايد يومًا
ب ـع ــد يـ ـ ــوم ،م ــن دون أن ت ـك ــون ه ـن ــاك ح ـلــول
مـطّــروحــة ،فــي ظــل اسـتـثـنــاء ه ــذه املنطقة من
خطة الحكومة الجاري تنفيذها

ت ـس ـع ــى بـ ـل ــدي ــات إق ـل ـي ــم الـ ـ ـخ ـ ــروب ح ــال ـي ــا إل ــى
"االنـ ـضـ ـم ــام" إل ــى خ ـطــة ال ـن ـفــايــات ال ـت ــي أقــرتـهــا
الحكومة منذ نحو ثــاثــة أشـهــر .هــذه البلديات
ُتعاني من أزمــة ّ
جدية في "تصريف" نفاياتها،
ُ
بـعــد فـشــل امل ـفــاوضــات فــي الـتـ ّـوصــل إل ــى موقع
إلقــامــة مـطـمــر لـقـضــاءي ال ـشــوف وعــال ـيــه ،على
غــرار مطمري الكوستابرافا وبــرج ّ
حمود .وفي
ّ
ُ
ظل الرفض الحاسم ،الذي تبديه غالبية األهالي،
جار
إلنشاء مطمر في منطقتهم ،يبرز خياران ٍ
البحث فيهما ،أولهما خيار االنضمام إلى الخطة،
وهو ما تطالب به بلديات ساحل إقليم ّ
الخروب.
أمـ ــا ال ـخ ـي ــار ال ـث ــان ــي ،ف ـهــو إنـ ـش ــاء م ـع ـمــل لـفــرز
النفاياتْ ،
لكن هناك انقسام بني البلديات نفسها
حول مكان إقامة املعمل.
هذا الواقع "الشائك" دفع "حراك اإلقليم" إلى عقد
ُاجتماع يــوم الجمعة الـفــائــت ،خصوصًا بعدما
أث ـيــر خـبــر تـحــويــل ك ـ ّـس ــارة الـجـيــة املـمـلــوكــة من
املقاول جهاد العرب إلى مكب للنفايات .خلص
االجتماع إلى إعالن عقد مؤتمر صحافي نهاية
ّ
التحرك ووضع
الشهر الحالي لـ"إعالن خطوات
كــل الـبـلــديــات والـسـيــاسـيــن أم ــام مسؤولياتهم
في مواجهة الخطر الذي يهدد املنطقة" .في هذا
الفرز
الوقت ،ال يزال االنقسام حول
موقع معمل ّ
ّ
ُي ّ
التوصل إلــى حل
عمق األزمــة ويعوق إمكانية
قريب.
ُ
تفيد املعطيات إلى وجود اقتراح ُمقدم من بعض
ملعمل
البلديات يتمثل باعتماد األرض املحاذية
ّ
الجية الحراري ،كموقع إلنشاء معمل الفرز ،إل
أن هذا الخيار مرفوض من بلديات جدرا وبرجا
والجية.
تقول مصادر معنية إن التواصل قائم حاليًا مع
معظم البلديات العتماد االقتراح املذكور إلى حني
ّ
أن يتشكل اتـحــاد البلديات .بالنسبة إلــى بلدية
بــرجــا ،ف ــإن موقفها واض ــح لجهة موقفها من
إنشاء املعمل في منطقة القريعة (تقع في الطرف
الجنوبي الغربي من بلدة الزعرورية) ال ّ
الجية.
من جهته ،يقول رئيس بلدية جدرا األب جوزيف
الـ ـق ــزي لـ ـ ـ ــ"األخـ ـب ــار" إن "ب ـل ــدي ــة ج ـ ــدرا رفـضــت
الطرح املتمثل بــردم البحر أمــام شركة الكهرباء
فرز
متر إلنشاء معمل ٍ
بمساحة خمسني ألــف ٍ
لإلقليم ،على اعتبار أن املنطقة سياحية" ،مشيرًا
إلى "أن الضغط سيستمر لشمل املنطقة بخطة
ً
الــدولــة ريثما نعتمد حــا باالتفاق مــع البلديات
األربـ ــع يتمثل بــإنـشــاء مـعـمــل ف ــرز ،ولـكــن ليس
عـلــى ع ـقــارات ج ــدرا كـمــا ُي ـ ـ َّ
ـروج ،ألنـنــا لــن نقبل
بذلك" .ولفت القزي إلى أن "منطقة القريعة تبقى
اقتراحًا وخيارًا ضمن خيارات عديدة نطرحها
على الحكومة".
شعبيًا ،املــوقــف واحــد فــي مختلف بـلــدات إقليم
ال ـخــروب" :مـطـمـ ٌـر فــي اإلقـلـيــم مــرفــوض ،ومعمل
فرز في القريعة ال في الجية" ،إلى جانب تأييد أي
خطوة للدفع نحو شمول منطقة إقليم الخروب
بخطة الدولة.
ي ـق ــول رئ ـي ــس ل ـج ـنــة طـ ـ ــوارئ ال ـب ـي ـئــة ف ــي إقـلـيــم
ال ـخ ــروب حـسـيــب الـخـطـيــب لـ ـ ــ"األخ ـبــار" إن حل
ال ـن ـفــايــات "م ــوج ــود ل ــدى ال ــدول ــة ال ـت ــي ي ـجــب أن
تشملنا بـخـطـتـهــا" ،مـشـيـرًا إل ــى "وجـ ــوب إقــامــة
معمل فرز في القريعة ،ألنها األكثر مالءمة بني
كل األماكن املقترحة" ،ومعتبرًا أن "خطوة بلديات
املنطقة بالضغط على الــدولــة من خــال اختيار
موقع بالقرب من معمل الجية الحراري لشملها
بالخطة غير مقبولة ،واالت ـجــاه يجب أن يكون
ّ
شعبي كبير يضع الدولة أمام
من خــال حــراك
مسؤولياتها".
ب ـ ــدوره ،ي ــرى الـشـيــخ أح ـمــد سـيــف ال ــدي ــن ،إم ــام
وخ ـط ـي ــب م ـس ـجــد ال ــديـ ـم ــاس ف ــي ب ــرج ــا ،أب ــرز
املــواج ـهــن مل ـش ــروع نـقــل ال ـن ـفــايــات إل ــى كـســارة
سبلني فــي تـمــوز املــاضــي ،أن "املنطقة لــن تقبل
بمعمل فــرز فــي محيطها ،والـحــل فــي القريعة"،
ّ
معبرًا عن تأييده للحراك الشعبي ومطالبه.
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سوريا

مشهد ميداني

ّ
معارك الطبقة :طريق الجيش معبد بالعبوات واالنتـ
ُس ّجل أمس تراجع إضافي لقوات الجيش
ف ــي مـ ـع ــارك ال ـط ـب ـقــة نـتـيـجــة كـثــافــة
العبوات التي زرعها تنظيم «داعش» في
بادية الرصافة ،وإلى هجومه المتكرر عبر
االنتحاريين على القوات المتقدمة
مرح ماشي
شهدت محاور القتال في ريف الرقة
الـغــربــي م ـعــارك عنيفة بــن وح ــدات
الـجـيــش ال ـســوري ومسلحي تنظيم
ّ
«داع ـ ــش» .وأك ـ ــدت م ـصــادر ميدانية

موسكو ِلواشنطن:
صبرنا نحن بدأ ينفد
أكـ ــد رئ ـي ــس أرك ـ ـ ــان ال ـ ـقـ ــوات ال ــروسـ ـي ــة ،فــال ـيــري
غيراسيموف ،ال ـتــزام ب ــاده والحكومة السورية
باتفاق وقــف األعـمــال القتالية .وأوض ــح أنــه على
العكس من التصريحات األميركية ،فإننا «نحن
م ــن ن ـفــد ص ـبــرنــا ح ـي ــال ال ــوض ــع ف ــي س ــوري ــا...
وال يـمـكــن أن يـسـتـمــر ه ـكــذا إل ــى م ــا ال نـهــايــة»،
مضيفًا أن استمرار وزارة الــدفــاع األميركية في
«توجيه االتهامات إلــى قواتنا باستخدام قنوات
التنسيق عـلــى نـحــو غـيــر مـهـنــي» ،يكشف أنهم
إما «يتجاهلون وجــود تلك القنوات أو يحصلون
على معلومات خاطئة» .ولفت إلى أن وزارة الدفاع
الروسية زودت على مــدى ثالثة أشهر نظيرتها
األم ـيــرك ـيــة ،ب ـمــواقــع ان ـت ـشــار تنظيمي «داعـ ــش»
و«جبهة النصرة» ،بينما لم تقرر من جهتها ،أين
ينتشر مقاتلو املعارضة «املعتدلون» وأين أعضاء
التنظيمات املصنفة «إرهابية» دوليًا ،مشيرًا إلى أن
هذا التأخير «يسمح لإلرهابيني بالتقاط أنفاسهم
وقواهم ،وإعادة التوتر من جديد».

أن الساعات املاضية سجلت تراجعًا
للجيش عن بعض نقاطه ،لصعوبة
التثبيت فيها ،بعد ّ
تقدم سريع في
األيام املاضية.
وب ـح ـس ــب امل ـ ـصـ ــادر ،فـ ــإن ال ـس ــاع ــات
األخـيــرة شهدت خسارة مواقع ّ
عدة
ـت
على مساحة  5كلم مــربــع ،فــي وقـ ٍ
ّ
ت ـمــك ـنــت ف ـي ــه ال ـ ـقـ ــوات م ــن الـتـثـبـيــت
ضمن كيلومترين مربعني والزال ــت
مـ ـ ـح ـ ــاوالت «داعـ ـ ـ ـ ــش» ق ــائـ ـم ــة حـتــى
م ـســاء أم ــس الس ـتــرجــاع ك ــل الـنـقــاط
التي خسرها في ريف الرقة الغربي.
ول ـف ـت ــت امل ـ ـصـ ــادر إل ـ ــى أن مـسـلـحــي
«داع ــش» يتحركون بسهولة ضمن
ّ
بادية الرصافة ،وهــذا ما مكنهم من
زراعة العبوات الناسفة تحت الرمال،
األمر الذي أعاق وحدات الجيش عن
التقدم.
وأضافت املصادر أن فرق نزع األلغام
ّ
تمكنت من تفكيك وتفجير أكثر من
ّ ً
 40لغمًا في املنطقة ،مشددة على أن
مجددا ستستمر لكن
محاول التقدم ً
بوتيرة أقل مقارنة باأليام املاضية،
فــي ظــل مـحــاوالت «داع ــش» املتكررة
الـهـجــوم عـلــى مـعـظــم ن ـقــاط الجيش
في محيط مفرق الرصافة.
وأجــرى رئيس هيئة األركــان العامة
للجيش ،العماد علي عبد الله أيوب،
جــولــة ميدانية تفقد فيها ع ــددًا من
ال ــوح ــدات وامل ــواق ــع الـعـسـكــريــة على
م ـح ــور أث ــري ــا ـ ـ ـ ال ـط ـب ـقــة ،وفـ ــي حلب
ّ
وري ـف ـه ــا .وأكـ ـ ــد أي ـ ــوب «أه ـم ـي ــة دور
الجيش في القضاء على التنظيمات
اإلره ـ ــابـ ـ ـي ـ ــة وإس ـ ـ ـقـ ـ ــاط امل ـخ ـط ـط ــات
الرامية إلى إضعاف سوريا».
بـ ــدوره ،ق ــال «امل ــرص ــد» امل ـع ــارض إن
«ت ـن ـظ ـيــم داع ـ ــش أرس ـ ــل  300مسلح
بــال ـع ـتــاد ال ـك ــام ــل م ــن داخ ـ ــل مــديـنــة
الرقة ،باتجاه مدينة الطبقة وريفها
الجنوبي ،خــال اليومني الفائتني»،
هـ ــادفـ ــا مـ ــن ذل ـ ــك إل ـ ــى إي ـ ـقـ ــاف ت ـقــدم
الجيش نحو مطار الطبقة العسكري.
ونقلت مواقع معارضة أن «داعــش»
ّ
تمكن من السيطرة على حقل الثورة،

أعلنت «قسد» سيطرتها على قريتين في ريف منبج (أ ف ب)

ّ
وتقدم إلى محيط
في الريف الغربي،
حـ ــاجـ ــز وح ـ ـقـ ــل ص ـ ـف ـ ـيـ ــان ،وس ـي ـط ــر
ّ
عدة.
فيهما على نقاط ّ
ّ
في غضون ذلك ،توقف تقدم الجيش
عـلــى جبهتي امل ــاح وحـ ـن ــدرات ،في
ريـ ـ ــف حـ ـل ــب الـ ـشـ ـم ــال ــي ،ب ــالـ ـت ــوازي
مـ ــع م ــواصـ ـل ــة ق ـط ـع ــه نـ ــاريـ ــا مل ـحــور
ال ـك ــاس ـت ـي ـل ــو .ويـ ــأتـ ــي ذلـ ـ ــك فـ ــي ظــل
املعارك الدائرة في الريف الجنوبي،
إذ أش ـ ـ ــار مـ ـص ــدر مـ ـي ــدان ــي إلـ ـ ــى أن

أرسل «داعش» ّ 300
مسلح من داخل الرقة
إلى مدينة الطبقة

«ال ـت ــراج ــع األخ ـي ــر لـلـجـيــش ك ــان في
 8قــرى فـقــط ،مــن أصــل  78قــريــة كان
قد سيطر عليها» ،خالل معاركه مع
مسلحي «جـيــش الـفـتــح» فــي الــريــف
الـ ـجـ ـن ــوب ــي ،ح ـي ــث ب ـس ــط س ـي ـطــرتــه
عـلــى مـســاحــة  800كـلــم مــربــع .وق ـ ّـدر
املصدر املساحة التي تراجعت عنها
ال ـق ــوات أخ ـي ـرًا بـ ــ 24كـلــم مــربـعــا ،إثــر
سيطرة املسلحني على قرية خلصة
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ،وقـ ـ ــرى أخـ ـ ــرى فــي

العالم

ُ
وساطات محلية خلف عمليات التبادل :المحادثات تخفق في ملف األسرى
أثبتت الــوســاطــات القبلية ّالمحلية أنها
األجدى نفعًا في مسار الحل بين أطراف
الـصــراع على األرض .ففي وقـ ٍـت أعــاق
فيه إصــرار وفد الرياض على االفــراج عن
«كبار» المعتقلين التقدم في هذاالملف،
تمكنت المبادرات المحلية في عدد من
المحافظات من االفراج عن أعداد كبيرة
من األسرى
صنعاء ـ رشيد الحداد
ت ـعـ ّـمــد وف ــد ال ــري ــاض إع ــاق ــة أي تـقــدم
فــي مهمات لجنة األس ــرى واملعتقلني
ّ
املشكلة مــن وف ــدي صنعاء والــريــاض
فــي مـحــادثــات الـكــويــت ،عبر االلتفاف
عـلــى م ــا ج ــرى االت ـف ــاق عـلـيــه وتــركـيــز
الوفد على اإلفراج عن أربعة أشخاص
فـقــط ،منهم شقيق الــرئـيــس املستقيل
عبد ربه منصور هادي.
لـ ـك ــن امل ـ ـحـ ــاف ـ ـظـ ــات ال ـي ـم ـن ـي ــة ش ـه ــدت
ف ــي االي ـ ــام الـقـلـيـلــة املــاض ـيــة عـمـلـيــات
واسعة لتبادل األســرى ،جاءت نتيجة
تفاهمات محلية بــن أط ــراف الصراع
عـ ـل ــى األرض .وكـ ـ ـ ــان مـ ـل ــف األس ـ ــرى
وامل ـع ـق ـت ـل ــن م ـ ـحـ ــورًا فـ ــي مـ ـح ــادث ــات

الــوفــديــن منذ انطالقها فــي العاصمة
الكويتية ،من دون إحراز تقدم ملموس
سوى في إطالق بعض األسرى ّ
القصر.
وأف ــرج ـ ُـت األجـ ـه ــزة األم ـن ـي ــة ع ــن 620
أس ـي ـرًا ،أطـلــق املـئــات منهم بـمـبــادرات
ذاتية من حركة «أنصار الله» وآخرين.
وفـ ــي م ـحــاف ـظــة ت ـع ــز ال ــواقـ ـع ــة عـمـلـيــا
ت ـحــت س ـي ـطــرة امل ـج ـمــوعــات املـسـلـحــة
املـتـطــرفــة خ ــارج سـيـطــرة «الـتـحــالــف»
وحـ ـك ــوم ــة ال ــرئـ ـي ــس امل ـس ـت ـق ـي ــل عـبــد
رب ــه مـنـصــور ه ــادي ،نجحت وســاطــة
محلية بالتعاون مــع اللجنة الدولية
لـلـصـلـيــب األح ـم ــر ال ــدول ــي ف ــي إنـجــاز
ثاني صفقة تبادل أسرى بني الجيش
و«الـ ـلـ ـج ــان ال ـش ـع ـب ـيــة» وامل ـج ـمــوعــات
املسلحة .وشملت العملية  196أسيرًا
منهم  116من قوات الجيش و«اللجان
ال ـش ـع ـب ـيــة» و 80أسـ ـيـ ـرًا م ــن عـنــاصــر
املـجـمــوعــات .ووف ــق امل ـصــادر املحلية،
فــإن عملية تـبــادل األس ــرى التي جرت
الـسـبــت املــاضــي عـلــى دفـعـتــن األول ــى
فــي ش ــارع الـخـمـســن شـمــالــي املــديـنــة
واألخـ ــرى فــي حــدائــق الـصــالــح غربي
مــدي ـنــة ت ـع ــز ،اس ـت ـم ــرت س ــت ســاعــات
ب ـح ـض ــور م ـم ـث ـلــن ل ـل ـط ــرف ــن .وع ـقــب
إتـمــام العملية تحدث عــدد مــن أســرى
الـجـيــش و«ال ـل ـجــان» امل ـفــرج عنهم من
سجون املجموعات املسلحة فــي تعز
عــن تعرضهم ملعاملة قــاسـيــة شملت
ً
تعذيب عــدد منهم ،فضال عــن إصابة

بعضهم لألمراض من دون أن يتلقوا
العالج.
ُ
وتـعــد هــذه العملية الثانية فــي تعز،
بعدما نجحت وساطة محلية بتنفيذ
أول عملية لتبادل األسرى واملعتقلني
ب ـ ــن ق ـ ـ ـ ـ ــوات ال ـ ـج ـ ـيـ ــش و«ال ـ ـ ـل ـ ـ ـجـ ـ ــان»
و«كتائب حماة العقيدة» التي يقودها
الـقـيــادي السلفي ع ــادل ف ــارع املكنى
بـ«أبوالعباس» مطلع الشهر الجاري
وجـ ــرى بـمــوجـبـهــا إطـ ــاق  19أس ـي ـرًا
ً
ومعتقال كانوا محتجزين في سجون
«ك ـتــائــب أب ــو ال ـع ـبــاس» ال ـتــي حــولــت
املــدارس إلــى معتقالت ،مقابل إطالق
 16آخ ــري ــن ك ــان ــوا م ـح ـت ـجــزيــن ل ــدى
الـجـيــش و«ال ـل ـج ــان» .وق ــال املـتـحــدث
الرسمي باسم «أنصار الله» ،محمد
عبد السالم ،إن عملية تبادل األسرى
جرت مع بعض املجموعات املسلحة
في تعز .وأوضح أن العملية أثبتت أن
وفد الرياض ال يملك قــرارًا في شيء.
فبعد أكثر من شهر من تشكيل لجنة
األسرى واملعتقلني ،لم يستطع تقديم
أي خ ـط ــوة عـمـلـيــة ف ــي ه ــذا الـجــانــب
ومــا زال يماطل ويضع العراقيل من
دون تنفيذ أي تـقــدم ُيــذكــر ،وه ــو ما
ي ــؤك ــد ص ــواب ـي ــة الـ ـت ــواص ــل امل ـبــاشــر
م ــع امل ـع ـن ـيــن وامل ـي ــدان ـي ــن ف ــي كثير
من الخطوات الــازمــة ،مشيرًا إلــى أن
«فاقد الشيء ال يعطيه».
وفي محافظة الجوف ،نجحت وساطة

قبلية في إتمام صفقة تبادل لألسرى
بــن الجيش و«الـلـجــان الشعبية» من
جـهــة ،واملـجـمــوعــات املـسـلـحــة املــوالـيــة
ل ــ«ال ـت ـحــالــف» مــن جـهــة أخ ــرى تكللت
باإلفراج عن  30أسيرًا بواقع  15أسيرا
م ــن ك ــل طـ ــرف .وأش ـ ــار م ـص ــدر محلي
إل ــى أن العملية الـتــي تـعــد األول ــى في
امل ـحــاف ـظــة ج ــرت ف ــي أج ـ ــواء إيـجــابـيــة
وبجهود مشايخ قبليني وشخصيات
اج ـت ـمــاع ـيــة .ك ــذل ــك ،أف ــرج ــت األج ـه ــزة
األم ـن ـي ــة ف ــي م ــدي ــري ــة رداع مـحــافـظــة
البيضاء السبت عن  200محتجز من
الــذيــن ألـقــت األج ـهــزة األمـنـيــة القبض
ع ـل ـي ـهــم أث ـ ـنـ ــاء ت ــوج ـه ـه ــم ل ـل ـق ـت ــال فــي
صـفــوف الـقــوات املــوالـيــة لـ«التحالف»
ف ـ ــي م ـ ـ ـ ــأرب وال ـ ـب ـ ـي ـ ـضـ ــاء وش ـ ـب ـ ــوة أو
العائدين من تلك الجبهات.

وأف ـ ـ ــرج ـ ـ ــت ال ـ ـس ـ ـل ـ ـطـ ــات األمـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة فــي
م ـحــاف ـظــة ع ـم ــران مـنـتـصــف األس ـب ــوع
امل ــاض ــي ع ــن  57م ـح ـت ـج ـزًا م ــن الــذيــن
ألقي القبض عليهم وهــم في طريقهم
ل ـل ـق ـتــال ف ــي ص ـف ــوف الـ ـق ــوات املــوال ـيــة
لـ«التحالف» والعائدين من جبهاتهم
بموجب ضمانات بعدم عودتهم إلى
القتال .وأش ــارت األجـهــزة االمنية إلى
أن اإلفراج عن  57محتجزًا ّ
يعد املرحلة
األول ـ ـ ــى وس ـت ـت ـ َـاب ــع ع ـم ـل ـيــات اإلفـ ـ ــراج
بالكامل وأخذ الضمانات عليهم بعدم
تكرار ما ارتكبوه.
وكانت السلطات األمنية في محافظة
إب قد أفرجت مطلع االسبوع املاضي
ع ــن  120م ـح ـت ـج ـزًا م ــن امل ـق ــات ـل ــن فــي
ص ـفــوف «ال ـت ـح ــال ــف» .وأوض ـ ــح وكـيــل
املحافظة عبد الواحد املروعي إلــى أن
عملية اإلفراج «لفتة إنسانية من قائد
الـ ـث ــورة خـ ــال ش ـهــر رم ـ ـضـ ــان» ،الفـتــا
إلــى أن عملية اإلف ــراج جــاءت في إطار
ضـمــانــات قبلية للحد مــن استقطاب
ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب وال ـ ـ ـ ـ ــزج بـ ـه ــم ف ـ ــي امل ـ ـعـ ــارك
والحروب.
إل ــى ذلـ ــك ،أفـ ــرج ع ــن  120سـجـيـنــا من
ال ـس ـج ــون ال ـي ـم ـن ـيــة م ــن ق ـب ــل ال ـن ـيــابــة
ال ـعــامــة ،ب ـعــدمــا أم ـض ــوا ثـلـثــي ف ـتــرات
مـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــاتـ ـه ــم ،وذل ـ ـ ـ ــك ف ـ ــي ت ـن ـف ـيــذ
للمبادرة اإلنسانية التي أطلقها زعيم
«أنصار الله» السيد عبد امللك الحوثي
مطلع شهر رمضان الحالي.
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ــحاريين
مـحـيـطـهــا .وت ـت ــزام ــن م ـع ــارك الــريــف
الجنوبي مع تحقيق «قــوات سوريا
الــديـمــوقــراطـيــة» تـقـ ّـدمــا عـنــد املــدخــل
الغربي ملدينة منبج ،في ريف حلب
الشمالي الشرقي ،تحت مظلة جوية
مـ ــن غ ـ ـ ـ ــارات «ال ـ ـت ـ ـحـ ــالـ ــف» الـ ــدولـ ــي.
وأع ـل ـنــت «قـ ـس ــد» ،أمـ ــس ،سيطرتها
عـلــى قــريـتــي الــزنـقــل وال ـص ـيــادة ،في
ريف املدينة.
وفــي حــي جــوبــر الدمشقي ،شمالي
ّ
الـ ـ ـع ـ ــاصـ ـ ـم ـ ــة ،ت ـ ـمـ ــكـ ــن ال ـ ـج ـ ـيـ ــش م ــن
تفجير نـفــق حـفــره مــن داخ ــل الحي
بــات ـجــاه ج ـســر زم ـل ـكــا ،م ــا أدى إلــى
مقتل عــدد مــن املـسـلـحــن .وبحسب
املصادر امليدانية ،فإن الجيش عمد
إل ــى إش ـغ ــال امل ـس ـل ـحــن ك ـ «تـكـتـيــك»
ع ـس ـك ــري ،ه ــدف ــه إجـ ـب ــار قـنــاصـيـهــم
على التجمع في مبنيني ،سرعان ما
تم استهدافهما ّ
وأدى ذلك إلى مقتل
ج ـم ـيــع ال ـق ـن ــاص ــن .وف ـ ــي ال ـس ـي ــاق،
اسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرت م ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاوالت امل ـس ـل ـح ــن
إلح ــداث خــرق عـلــى مـحــور حرستا،
إذ صـ ّـد الجيش هجومًا فــي محيط
امل ـ ــوارد املــائ ـيــة ،ق ــرب األوتــوس ـتــراد
الدولي ،ما أدى إلى إجبار املسلحني
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـ ـتـ ـ ــراجـ ـ ــع .أمـ ـ ـ ــا فـ ـ ــي داريـ ـ ـ ـ ــا،
جـنــوب غــرب الـعــاصـمــة ،فقد ســادت
املـ ـ ــراوحـ ـ ــة االش ـ ـت ـ ـبـ ــاكـ ــات ال ـ ــدائ ـ ــرة،
وسط معلومات عن تراجع محدود
للجيش ،ضمن بعض املباني على
مـ ـح ــور الـ ـشـ ـي ــاح ،مـ ــا يـ ـه ــدد ب ـخــرق
يـفـضــي إل ــى ف ـتــح ط ــري ــق املـسـلـحــن
إلـ ــى امل ـع ـض ـم ـيــة امل ـ ـجـ ــاورة .أمـ ــا فــي
غوطة دمشق الشرقية ،وتحديدًا في
ّ
بـلــدة الـبـحــاريــة ،فقد تمكن الجيش
مـ ــن قـ ـت ــل  12عـ ـنـ ـصـ ـرًا مـ ــن «ج ـي ــش
ّ
وقت تمكن فيه ،أيضًا،
اإلسالم» ،في
ٍ
م ــن ق ـتــل ع ــدد م ــن مـسـلـحــي «جـبـهــة
النصرة» في بلدة جسرين .إلى ذلك،
شهدت مـحــاور بـلــدات يلدا وببيال،
وم ـخ ـيــم ال ـي ــرم ــوك ج ـنــوبــي دم ـشــق،
اش ـت ـبــاكــات عـنـيـفــة ب ــن «ال ـن ـص ــرة»
ّ
ـدد من
و«داع ــش» ،أدت إلــى وقــوع عـ ٍ
القتلى في صفوف الطرفني.

«خذوهم واحصروهم» في دير الزور:

«داعش» يستبق الميدان بالحرب النفسية
يمر خبر ّ
ّ
صد الجيش
السوري لهجوم «داعشي»
في مدينة دير الزور على نحو
يومي .لكن األيام األخيرة،
شهدت عنفًا غير مسبوق،
معلومات تشير
بالتوازي مع
ٍ
إلى ّنية الجيش فك الحصار عن
المدينة .في المقابل ،بادر
التنظيم إلى خطوة مضادة:
ّ
استباقية
حرب نفسية
نور أيوب
يـبــدو أن لهيب الـحــرب فــي ديــر الــزور
سيتصاعد .تنظيم «داع ــش» يواصل
حفلة «غزواته» على األحياء األخيرة
الواقعة تحت سيطرة الجيش السوري
فــي املــديـنــة ،فيما تـجــري اسـتـعــدادات
خ ـل ــف األض ـ ـ ـ ــواء ل ـل ـج ـيــش وال ـح ـل ـف ــاء
لـفــك الـحـصــار عــن ع ـشــرات اآلالف من
امل ــدن ـي ــن ...لـكــن الـتـنـظـيــم يـ ــروج على
ّ
طــريـقـتــه أن «واليـ ــة الـخـيــر» لــن تكون
لقمة سائغة ألعدائه .قبل أيام ،أصدر
املـكـتــب اإلع ــام ــي فــي «واليـ ــة الـخـيــر»
(تسمية «داعش» ملحافظة دير الزور)،
دقيقة)
شريطًا تسجيليًا قصيرًا (16
ّ
بعنوان «خذوهم واحصروهم» .يوثق
ف ـيــه «غ ـ ـ ــزوات» املـسـلـحــن ع ـلــى نـقــاط
الجيش ومواقعه في مطار دير الزور
العسكري ،ودوار البانوراما ،وأحياء
السكن الجامعي والجورة والصناعة،
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يـشـيــر ال ـشــريــط إل ــى تـغـيـيــر التنظيم
ّ
لـ«تكتيكاته» املتبعة فــي امل ـعــارك ،ما
ّ
يدل ـ مع مقاطعة املعلومات امليدانية
ـ عـلــى ص ـمــود الـجـيــش أم ــام هجمات
ك ـب ـيــرة م ـت ـك ــررة ،أص ـب ـحــت ف ــي األي ــام

األخيرة شبه يومية .فال يكاد ُّ
يمر يوم
إال وتشهد إحدى هذه النقاط مواجهة
عنيفة ينكفئ فيها مسلحو التنظيم،
ويعودون أدراجهم.
وي ــدخ ــل اإلصـ ـ ــدار ف ــي س ـي ــاق ال ـحـّـرب
ال ـن ـف ـس ـيــة  -اإلع ــامـ ـي ــة ال ـت ــي يـشــنـهــا
التنظيم ،على وحدات الجيش الباقية
ش ــرق ــي ال ـ ـبـ ــاد .ويـ ـت ــزام ــن نـ ـش ــره مــع
معلومات عن ّ
نية الجيش فك الحصار
ّ
عــن املــديـنــة ال ـتــي خــيــم عليها «شبح
ـدر م ـيــدانــي
املـ ـج ــاع ــة» ،ب ـح ـســب مـ ـص ـ ٍ
(تــرمــى املـســاعــدات الغذائية والطبية
عبر الجو).
ُ
هنا ،تستنتج أسباب النشر الحالية
ّ ً
للفيلم الدموي .أوال ،استباق املعركة
بهجوم «نفسي» على مقاتلي القوات
ّ
املتقدمة من جهة ،وعلى املحاصرين
داخــل املدينة ،من مدنيني وعسكريني
فيها مــن جـهــة ثــانـيــة .ثــانـيــا ،التأكيد
ّ
أن مـسـلـحــي الـتـنـظـيــم ل ــن ي ـم ــل ــوا من
«ال ـغ ــزو» قـبــل الـسـيـطــرة الـكــامـلــة على
جميع امل ــواق ــع .ثــالـثــا ،رف ــع معنويات
مسلحي «داعـ ــش» الــذيــن لــم يحققوا
تغييرًا كبيرًا في املوازين ،أمام الجيش
في دير الزور منذ عام .2014
أمــا على صعيد املضمون العسكري،
وما حمله التسجيل من دالالت ،فيجب
اإلشارة إلى النقاط اآلتية:
ً ّ
ّأوال ،أكد التنظيم أن تكتيكاته القديمة
ل ـ ــم ت ـن ـج ــح ف ـ ــي خـ ـ ــرق اس ـت ـح ـك ــام ــات
الـجـيــش ،وهــو مــا دفـعــه إلــى «اعـتـمــاد
ت ـك ـت ـي ـكــات ج ـ ــدي ـ ــدة» ،بـ ـه ــدف إط ـب ــاق
الـ ـحـ ـص ــار وت ـض ـي ـي ــق الـ ـخـ ـن ــاق عـلــى
العسكريني واملدنينيّ ،
ملمحًا إلى حفر
العديد من األنفاق ،في سياق املعركة،
وات ـ ـ ـبـ ـ ــاع سـ ـي ــاس ــة قـ ـ ّض ــم املـ ـس ــاح ــات
«املـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ّـددة» ،وت ـ ـجـ ــنـ ــب «الـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــزوات»
الضخمة ،و«املنفلشة» املساحة.
ّ
ثــانـيــا ،يــتـكــل التنظيم فــي هجوماته
على عنصرين أساسيني« :االنتحاري»
و«االنـ ـغـ ـم ــاس ــي» .ف ـ ـ ـ ّ
ـاألول ي ـق ــود آلـيــة
ّ
مفخخة (مصفحة أحيانًا) ،أما الثاني،

شريط جديد ّ
( 16دقيقة) يوثق
فيه التنظيم
«غزواته»

ف ـي ـخ ـت ــرق ق ـل ــب «الـ ـ ـع ـ ــدو» وص ـف ــوف ــه،
ليبسط سيطرته ،مهيئًا امليدان لرفاقه
ليثبتوا في النقاط الجديدة.
ثــالـثــا ،الطبيعة الـجـغــرافـيــة الصعبة

للمعركة .إذ إن العمل العسكري ،هناك،
يرتكز على املزج بني تكتيكات حروب
«ال ـص ـح ــراء» و«املـ ـ ــدن» ،حـيــث طبيعة
األرض منبسطة ،وتفتقر في معظمها
إلــى املوانع أو الـعــوارض (طبيعية أو
اصطناعية).
راب ـ ـ ـعـ ـ ــا ،أظ ـ ـهـ ــر ال ـت ـن ـظ ـي ــم ع ـش ــوائ ـي ــة
ّ
الرمايات لدى عناصره .سلط الضوء
عليها كثيرًا .لم يوضح األهداف التي
رماها مسلحوه ،ولم يعرض أي ّ
تقدم
«كبير» للعمليات (على سبيل املثال،
ّ
يصور
لم يذكر ّأية مناطق جديدة ،ولم
ّ
املسلحني بها ،كعادتهم) ،بل ركز على
الــرمــايــات ،وغ ــزارة الـنـيــران ،وأص ــوات
الـتـكـبـيــر .ل ـكــن ف ــي ن ـهــايــة الـتـسـجـيــل،
ُع ـ ـ ـ ــرض عـ ـ ـ ــدد مـ ـ ــن ج ـ ـثـ ــامـ ــن ش ـ ـهـ ــداء
الجيش ال ـســوري ،قبل أن يــدفـنــوا في
مقابر جماعية.
خ ـ ــامـ ـ ـس ـ ــا ،ع ـ ـ ـ ــرض الـ ـتـ ـنـ ـظـ ـي ــم قـ ـت ــاه
وج ـ ـ ـ ــرح ـ ـ ـ ــاه ،ف ـ ـ ــي إشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة مـ ـ ـن ـ ــه إل ـ ــى
«ال ــواقـ ـعـ ـي ــة» ب ـن ـقــل ض ـ ـ ــراوة امل ـع ــرك ــة،
واالفتخار بهم ،فهم «قتلى في سبيل
الله».
س ــادس ــا ،ت ـحــديــد ال ـه ــدف م ــن الـفـيـلــم،
بــإعــان مــوقــف التنظيم بــأن «املعركة
فــي والي ــة الخير لــم تنته ،بــل لــم تبدأ
بعد ،وإن ما رأيتموه يا نصيرية هو
ّأول الـغـيــث ب ــإذن الـ ـل ــه ،»...وه ــو دليل
ع ـلــى أن ال ـت ـن ـظ ـيــم كـ ــان «ي ـع ـل ــم» مـنــذ
تحرير مدينة تدمر ،في ريــف حمص
ال ـشــرقــي ،أن وج ـهــة الـجـيــش ستكون
مــديـنــة الـسـخـنــة ،وم ــن ثــم دي ــر ال ــزور،
ّ
وه ـ ــو مـ ــا أكـ ـ ـ ــده مـ ـص ــدر مـ ـي ــدان ــي فــي
التنظيم.
ّ
ك ــل ه ــذه امل ــؤش ــرات ت ـشــي ب ــأن طـبــول
معركة دير الزور املرتقبة بني الجيش
والحلفاء من جهة ،ومسلحي «داعش»
ـت
مــن جهة أخ ــرى ب ــدأت تـقــرع ،فــي وقـ ٍ
تزداد فيه استعدادات األخير ،لتحقيق
مـكــاســب مـيــدانـيــة كـبـيــرة قـبــل إط ــاق
ّ
الجيش ّ هجومه ،ولشن حــرب نفسية
ّ
ٌ
ضليع بها.
يدعي أنه

إحباط أكبر «مؤامرة إرهابية» في طهران
طهران ــ حسن حيدر
تـتــوالــى فـصــول الكشف عــن الخاليا
اإلره ـ ـ ــابـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ف ـ ـ ــي إي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــران؛ ع ـ ـشـ ــرات
املـجـمــوعــات والـشـبـكــات مــن مختلف
التوجهات ،تحاول جاهدة الوصول
إل ــى ط ـهــران لـضــرب قـلــب إيـ ــران ،بما
ي ـم ـث ـل ــه م ـ ــن بـ ـع ــد سـ ـي ــاس ــي وأمـ ـن ــي
ومعنوي .املحاوالت السابقة فشلت،
ب ـس ـبــب ت ــزام ـن ـه ــا مـ ــع اس ـت ـح ـقــاقــات
وط ـن ـيــة كــاالن ـت ـخــابــات الـتـشــريـعـيــة،
ح ــن ج ــرى الـكـشــف ع ــن املـجـمــوعــات
ال ـت ــي ح ــاول ــت ضـ ــرب ب ـعــض امل ــراك ــز
االنـتـخــابـيــة ،وبــالـتــالــي ك ــان توقيت
ً
الـعـمـلـيــة ف ــاش ــا ب ـس ـبــب االس ـت ـن ـفــار
األمني الكبير .لذا ،حاولت الجماعات
ّ
امل ـســل ـحــة اس ـت ـغــال أوق ـ ــات ال ـه ــدوء،
خـصــوصــا فــي شـهــر رم ـضــان ،مــا قد
يسمح باستغالل ثغر ّ
معينة لخرق
بعض اإلجراءات األمنية.
إال أن العمليات اإلرهابية لها تاريخ
م ــع ال ـج ـم ـهــوريــة اإلس ــامـ ـي ــة ،يـعــود
إلــى مــا قبل ظهور «داع ــش» ،وتعود
جذورها إلى منتصف الخمسينيات
م ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرن املـ ـ ـ ــاضـ ـ ـ ــي ،ح ـ ـ ــن دارت
اش ـت ـبــاكــات عـنـيـفــة وعـمـلـيــات أمنية
ضــد إي ــران مــن قبل منظمات كردية،
كانت تدعو إلى االنفصال خالل حكم
الـشــاه ،وتـ ّـم التعامل معها عسكريًا،
ب ـم ـســاعــدة أم ـي ــرك ـي ــة ،لـتـسـتـمــر هــذه

الـ ـتـ ـح ــرك ــات والـ ـن ــزع ــة االن ـف ـص ــال ـي ــة
ّ
املسلحة حتى ما بعد انتصار الثورة
اإلسالمية.
ال ـ ـيـ ــوم ،ت ـت ـخــذ ال ـت ـح ــرك ــات ال ـك ــردي ــة
ـزب «ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة» الـ ـك ــردسـ ـت ــان ــي ـ ـ
لـ ـح ـ ّ
امل ـ ـصـ ــنـ ــف إرهـ ــاب ـ ـيـ ــا عـ ـل ــى الـ ـل ــوائ ــح
األم ـيــرك ـيــة وال ـعــامل ـيــة ـ ـ ـ ش ـم ــال غــرب
إي ــران ،طابعًا عسكريًا على خلفيات
قومية وانفصالية ،فيما الجماعات
ّ
املسلحة جنوب شرق إيران ،وتحديدًا
ف ــي س ـي ـس ـتــان وب ـلــوش ـس ـتــان تتخذ
طابعًا مذهبيًا ،من خالل الدعم الكبير
ال ــذي تحظى بــه هــذه الجماعات من
دول خليجية واستخبارات أجنبية،
خصوصًا أميركية وبريطانية.
وتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاول املـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــوع ـ ــات امل ـت ـب ـق ـي ــة
الدخول إلــى إيــران ،وهــي مجموعات
غ ـي ــر إي ــرانـ ـي ــة مــرت ـب ـطــة ب ـم ــا يـسـمــى
«قاعدة الجهاد العاملي» ،والذي بات
ال ـي ــوم مـتـجـلـيــا بتنظيمي «داعـ ــش»
و«ال ـق ــاع ــدة» املـنـتـشــريــن ف ــي ســوريــا
والعراق.
ووجدت هذه الجماعات التكفيرية في
بعض الناشطني واملعارضني للنظام
ّ
اإلي ــران ــي ضــال ـت ـهــا ،ل ـل ـت ـحــرك ضمن
األراض ــي اإليــرانـيــة وداخـلـهــا ،فــزادت
مــن مـسـتــوى الــدعــايــة واالسـتـقـطــاب،
ذلـ ـ ـ ــك أن غ ــالـ ـبـ ـي ــة املـ ـنـ ـضـ ـم ــن إلـ ــى
ّ
امل ـج ـمــوعــات املـســلـحــة عـلــى ال ـحــدود
اإليرانية تعاني من ضعف إمكانات

وجدت الجماعات
التكفيرية في ّ بعض
المعارضين ضالتها

قادتها وعملهم اللوجستي ،ما يدفع
إلى النظر في االنضمام إلى تيارات
أع ـن ــف وأقـ ـ ــوى ت ـلـ ّـبــي حــاج ـت ـهــم إلــى
ال ـق ـت ــال .ومـ ــن ه ـنــا ك ــان ــت م ـح ــاوالت
تجنيد هؤالء الشبان ،التي لم تنجح
فـ ــي ت ـح ـق ـيــق غ ــاي ـت ـه ــا ب ـف ـعــل ال ـع ـمــل
املضاد الــذي قامت به االستخبارات
اإليـ ـ ــران ـ ـ ـيـ ـ ــة ،ال ـ ـتـ ــي راق ـ ـب ـ ــت ح ــوال ــى
 1500ش ـخــص تـ ـ ّـم ال ـت ــواص ــل معهم
ّ
م ــن ق ـبــل ج ـمــاعــات مـســلـحــة حــاولــت
استقطابهم ،وبالتالي جرى منعهم
من الذهاب إلى القتال.
وفي مواجهة غياب البيئة الحاضنة
فــي إي ـ ــران ،بـشـكــل ع ــام ،واقـتـصــارهــا
على املــراكــز الحدودية تحت إشــراف
أم ـ ـنـ ــي واس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــاري ،ع ـم ـل ــت ه ــذه
املجموعات على إنشاء خاليا نائمة
فـ ــي الـ ـعـ ـم ــق اإلي ـ ـ ــران ـ ـ ــي ،وعـ ـل ــى ع ــدم
التحرك إال بعد استكمال املستلزمات

الضرورية لتنفيذ عمليات متتالية
ت ـه ــدف إل ــى زع ــزع ــة ال ـث ـقــة الـشـعـبـيــة
بالقوى األمنية.
وف ـ ــي ه ـ ــذا امل ـ ـجـ ــال ،ي ــوض ــح اإلع ـ ــان
اإليـ ـ ـ ــرانـ ـ ـ ــي عـ ـ ــن اك ـ ـت ـ ـشـ ــاف الـ ـخ ــاي ــا
اإلره ـ ـ ــابـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،امل ـ ـت ـ ــزام ـ ــن مـ ـ ــع ضـ ــرب
م ـج ـم ــوع ــات إرهـ ــاب ـ ـيـ ــة شـ ـم ــال غ ــرب
إي ــران ،حجم االسـتـهــداف والتنسيق
ّ
بني املجموعات املسلحة التي حاولت
إشـ ـغ ــال الـ ـق ــوى األم ـن ـي ــة ال ـع ـس ـكــريــة
ف ــي امل ـنــاطــق ال ـح ــدودي ــة م ــع ال ـع ــراق،
بهدف السماح بإيجاد ثغرة للدخول
إل ـ ــى م ـن ـط ـقــة أخـ ـ ـ ــرى .وت ـع ـت ـق ــد ه ــذه
املجموعات بسهولة تجنيد أشخاص
ف ــي ال ــداخ ــل اإليـ ــرانـ ــي ،ذل ــك أن سعة
األراض ـ ــي اإلي ــران ـي ــة وت ـع ـ ّـدد األعـ ــراق
والقوميات فيها والتداخل السكاني،
تمنع التعرف السريع على الغرباء.
ولكن تبقى مهمة التسليح والتجهيز
هي األصعب ،إذ إن تأمني املتفجرات
واملــواد األولية واألسلحة في الداخل
ً
صعب ،إن لم يكن مستحيال ،ما يدفع
إلى تأمينها عبر الحدود ومن خارج
البالد ،ونقلها عبر مسافات شاسعة
إلـ ــى الـ ــداخـ ــل ،األم ـ ــر ال ـ ــذي يـعـ ّـرضـهــا
لالنكشاف أمــام املخبرين املنتشرين
داخل الحدود وخارجها.
ً
بناء على ذلك ،أتى إعالن إيران سابقًا
عــن أن عمق  40كلم خــارج حــدودهــا،
يـمـثــل عـمـقــا اسـتــراتـيـجـيــا وعـمــانـيــا

ل ـه ــا ،وب ــال ـت ــال ــي فـ ــإن أي ت ـه ــدي ــد فــي
هذا اإلطــار ستتعامل معه وكأنه في
الداخل ،وهو ما يعطي أفضلية لحرب
اس ـت ـخ ـب ــاري ــة اس ـت ـب ــاق ـي ــة تـ ـق ــوم بـهــا
االستخبارات اإليرانية ،وعلى رأسها
الـ ــوحـ ــدة الـ ـخ ــاص ــة املـ ـع ــروف ــة بــاســم
«الجنود املجهولون لصاحب العصر
وال ــزم ــان» ،وه ــي وح ــدة استخبارية
ال مـ ـق ـ ّـر لـ ـه ــا وت ــابـ ـع ــة لـ ــوزيـ ــر األمـ ــن
مباشرة .وهي تعتبر القوة الضاربة
اس ـت ـخ ـب ــاري ــا ف ــي الـ ــداخـ ــل والـ ـخ ــارج
اإليراني .ومن إنجازات هذه الوحدة،
إفشال عشرات املخططات اإلرهابية
ل ـضــرب إي ـ ــران ،عـبــر جـمــع مـعـلــومــات
بـ ـط ــرق خ ــاص ــة مـ ــن ال ـ ـخ ـ ــارج .كــذلــك
ف ــإن م ــن أبـ ــرز إن ـج ــازات ـه ــا اإلقـلـيـمـيــة
عميلة اعتقال عبداملالك ريغي ،أمير
تـنـظـيــم «ج ـنــد ال ـل ــه» ،بـعــدمــا تابعته
االسـتـخـبــارات اإليــرانـيــة عــن قــرب من
باكستان إلــى أفغانستان ،والتقطت
ل ــه صـ ــورًا ف ــي ق ــاع ــدة أم ـيــرك ـيــة ،ومــن
ث ــم تـبـعـتــه إل ــى اإلمـ ـ ـ ــارات ،ح ـيــث كــان
مسافرًا الــى قرغيزستان ،ليتم إنــزال
ّ
الـ ـط ــائ ــرة امل ــدن ـي ــة الـ ـت ــي ك ــان ــت تـقــلــه
م ــن دبـ ــي إلـ ــى ال ـعــاص ـمــة الـقــرغـيــزيــة
بيشكك ،في مطار بندر عباس ،بعدما
هـ ّـددتـهــا مقاتالت حربية وأجبرتها
على الهبوط .وجــرى حينها اعتقال
امل ــاح ــق األول إي ــران ـي ــا ف ــي عـمـلـيــات
تفجير.
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قضية اليوم

إسقاط الجنسية عن الشيخ عيسى قاسم:

السعودية تهدد بإشعال البحرين
هل يلعب آل سعود لعبة
حافة الهاوية؟ السؤال مرده
ليس إلى إفشال محادثات
اليمن وال التصعيد في
سوريا ،بل الذهاب في البحرين
نحو الفتنة الدامية .يبدو ان
نظرة آل سعود الى االوضاع
في المنطقة تاخذ منحى
مختلفا .ويبدو أن زيارة
محمد بن سلمان إلى الواليات
المتحدة لم تحمل "عقلنة"
كان يجري الحديث عنها،
بل تصعيدًا مرتبطًا الى حد
بعيد برهان سعودي على
تغييرات كبيرة في العالم
بعد االنتخابات الرئاسية في
الواليات المتحدة

نور مريم الزين
ق ـبــل اع ـت ـقــالــه ف ــي  28ك ــان ــون ّ
األول
 ،2014رأى األم ـ ــن الـ ـع ــام لجمعية
«ال ــوف ــاق» ،الـشـيــخ عـلــي سـلـمــان ،في
إح ـ ـ ــدى خ ـط ـب ــه ،أن «املـ ـ ـس ـ ــاس بــآيــة
الـلــه قــاســم سـيـغـ ّـيــر وج ــه ومستقبل
ال ـب ـحــريــن وال ـ ّش ـعــب قـ ــادر ع ـلــى قلب
املـ ـع ــادل ــة» .ت ــوق ــع س ـل ـمــان اع ـت ـقــالــه،
ّ
ـدد مــن خطبه،
وعــبــر عــن ذل ــك فــي ع ـ ٍ
ّ
ل ـ ـكـ ــن امل ـ ـ ـ ـ ــس ب ـ ـقـ ــاسـ ــم ل ـ ـ ــم ي ـ ـكـ ــن ف ــي
حسبانه ،فهو املرجع الديني األبرز
في البالد .تجاوز النظام البحريني،
بــدفـ ٍـع سـعــودي الـخـطــوط الحمر في
يكتف بإسقاط
مواجهة املعارضة .لم
ِ
الجنسية عن آيــة الله عيسى قاسم،
بل أمره أيضًا بمغادرة البالد فورًا.

الـ ـخـ ـط ــوة ال ـت ـص ـع ـيــديــة ذات أب ـع ــاد
مـخـتـلـفــة .ف ــي ال ــدرج ــة األول ـ ــى ،يــريــد
ال ـن ـظــام ال ـس ـع ــودي ،ال ـحــاكــم الفعلي
للبحرين منذ احتالل قواته األراضي
ال ـب ـح ــري ـن ـي ــة ع ـ ــام  ،2011أن ي ـســدد
ضــربــة يــراهــن على أن تـكــون قاضية
لــانـتـفــاضــة الـسـلـمـيــة ،ب ـعــد اعـتـقــال
سـ ـلـ ـم ــان ،وحـ ـ ــل "ج ـم ـي ـع ــة ال ـ ــوف ـ ــاق".
والـ ــافـ ــت أن هـ ــذا ال ـ ـقـ ــرار ُي ـم ـع ــن فــي
إقصاء دعاة العمل السلمي ،وضامني
عــدم الــدفــع باالنتفاضة إلــى الخيار
العنفي .كما ال ُيمكن فصل ما جرى
امــس فــي املنامة عما يقوم بــه حكام
الجزيرة العربية داخل حدود اململكة
ال ـس ـع ــودي ــة ،ح ـيــث ي ـق ـم ـعــون ،بقطع
الـ ـ ــرؤوسّ ،
أي اح ـت ـمــال ملـعــارضـتـهــم،
تماما كما فعلوا بداية العام الجاري،
بــإعــدام الـشــخ نمر الـنـمــر ،ثــم اعتقال
الشيخ حسن الراضي.
خ ــارجـ ـي ــا ،يـ ـ ّ
ـوجـ ــه نـ ـظ ــام آل س ـعــود
رسـ ــالـ ــة إل ـ ــى األقـ ــربـ ــن واألبـ ـع ــدي ــن،
وأولـهــم إي ــران .وهــذه الرسالة تشير
إل ــى أن ال ـن ـظــام ال ـس ـع ــودي ال يفتح
أي ب ــاب لـلـتـســويــة ف ــي أي م ـلــف من
امل ـل ـفــات املـلـتـهـبــة ف ــي امل ـن ـط ـقــة .على
العكس من ذلك ،فإنه يريد التصعيد،
ولو بصبغة مذهبية خالصة .يكرر
ال ـت ـجــربــة ب ـعــد ح ــادث ــة ال ـت ــداف ــع في
ً
منى قبل نحو  9أشهر .فهي بدال من
االع ـت ــراف بالخطيئة ،والـعـمــل على
م ـعــال ـج ـت ـهــا ،أط ـل ـقــت ح ـم ـلــة ش ـعــواء
على إي ــران .وكــذلــك األم ــر فــي اليمن،
ح ـيــث ق ــرر آل س ـعــود تــدم ـيــر ال ـبــاد
عـلــى الـسـمــاح بـ ُـحـكــم م ـت ــوازن فيها،
يـ ـك ــون ف ـي ـه ــا مـ ــن ال ي ـ ــوال ـ ــون ح ـكــام
الــريــاض شــركــاء فــي الـسـلـطــة .وقبل
الـيـمــن ســوريــا ال ـتــي يــرفــض الـنـظــام
س ـيــاس ـيــة
ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي أي تـ ـس ــوي ــة ّ
م ـع ـق ــول ــة ف ـي ـه ــا ،ف ـي ـم ــا ي ـف ــض ــل ه ــذا
الـنـظــام بـقــاء "داعـ ــش" مسيطرًا على
غرب العراق ،على أن ّ
يحرره خصوم
السعودية.
أبـ ــرز امل ــواق ــف املـ ـن ـ ّـددة ال ـتــي خــرجــت

السعودية ال تفتح أبواب التسوية في أي من ملفات
المنطقة (أ ف ب)

تضامنًا مع قاسم ،الذي حمل جملة
رس ــائ ــل واضـ ـح ــة ،ك ــان م ــوق ــف قــائــد
«فيلق القدس» في «الحرس الثوري
اإليــرانــي» ،الجنرال قاسم سليماني
ّ
الـ ــذي أكـ ــد أن «اإلسـ ـ ــاءة إل ــى الشيخ

سليماني :اإلساءة إلى
الشيخ قاسم ستكون بداية
النتفاضة دامية
قـ ــاسـ ــم سـ ـتـ ـك ــون بـ ــدايـ ــة الن ـت ـف ــاض ــة
دامـ ـي ــة ،ت ـقــع م ـســؤول ـي ـت ـهــا ع ـلــى من
ُي ّ
شرعون غطرسة ُحكام البحرين»،
م ـش ـي ـرًا إل ـ ــى أن «الـ ـتـ ـع ــرض لـحــرمــة
ال ـش ـيــخ ُي ـش ـعــل الـ ـن ــار ف ــي الـبـحــريــن
وامل ـن ـط ـق ــة ب ــأس ــره ــا» .وفـ ــي حــديـثــه
ل ــوك ــال ــة «ي ــونـ ـي ــوز» قـ ــال سـلـيـمــانــي

ُ
آل خليفة لــن تبقي
إن «م ـمــارســات ِ
خيارًا للشعب إال املقاومة املسلحة»،
ّ
التعرض للشيخ هو «خط
باعتبار أن
أحمر لدى الشعب» .وفي لبنان ،دان
ح ــزب ال ـلــه ال ـخ ـطــوة غـيــر املـسـبــوقــة،
ودعــا «شعب البحرين الــى التعبير
الحاسم عن غضبه وسخطه بسبب
ّ
النيل من رمــزه الكبير» .وأضــاف أن
ّ
وتهورها تدفع
«السلطة بحماقتها
ال ـش ـع ــب ال ـب ـح ــري ـن ــي إلـ ـ ــى خـ ـي ــارات
صعبة ستكون عاقبتها وخيمة على
هــذا النظام الــديـكـتــاتــوري الفاسد».
أم ــا مــن ال ـع ــراق ،فــأعـلــن األم ــن الـعــام
ل ـ ــ«ع ـ ـصـ ــائـ ــب أهـ ـ ـ ــل الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــق» ،ق ـيــس
ّ
الـخــزعـلــي ،أن «الـعـصــائــب مستعدة
لدعم الشعب البحريني في مواجهة
ال ـ ـن ـ ـظـ ــام إذا م ـ ــا ت ـ ـعـ ــدى الـ ـخـ ـط ــوط
ال ـح ـمــر» ،مـشـي ـرًا إل ــى أن «الــوســائــل
السياسية ال تكفي وحدها».
ال ـن ـظــام ال ـب ـحــري ـنــي وض ــع الـخـطــوة
امـ ـ ــس فـ ــي س ـ ـيـ ــاق «مـ ــواج ـ ـهـ ــة ك ــاف ــة
ق ـ ــوى ال ـت ـط ــرف ملــرج ـع ـيــة سـيــاسـيــة
دي ـن ـيــة خ ــارج ـي ــة» .وزارة الــداخـلـيــة
ات ـه ـمــت ق ــاس ــم ب ــ«اس ـت ـغ ــال» املـنـبــر
الــديـنــي «لـخــدمــة مـصــالــح أجنبية»،
والتشجيع على «الطائفية والعنف».
هذا اإلعالن في سياق حملة
ويندرج ّ
شــرســة شــنـهــا الـنـظــام فــي محاكمه،
وص ـح ـفــه امل ــوال ـي ــة ض ــد رجـ ــال دي ــن،
وعـ ـل ــى رأسـ ـه ــم ع ـي ـســى ق ــاس ــم .ك ــان
مـتــوقـعــا م ــن ال ـس ـل ـطــات الـبـحــريـنـيــة
إجراء بحقه ،لكن ليس بهذا الحجم.
إذ ح ـم ـلــت األيـ ـ ــام امل ــاض ـي ــة إش ـ ــارات
تشي بتضييق الخناق على قاسم،
ومنعه مــن إقــامــة صــاة الجمعة في
مـسـجــد اإلمـ ــام ال ـص ــادق ف ــي الـ ــدراز.
ليكون بذلك على رأس املستهدفني،
ّ
فـ ـ ــي م ـ ـحـ ــاولـ ــة مـ ـ ــن حـ ـ ــكـ ـ ــام املـ ـن ــام ــة
لحصر نشاط رجــال الدين في الفقه
والحوزة ،ومنعهم من تناول الشأن
ال ـس ـيــاســي ،وال ـتــأث ـيــر ع ـلــى ال ـح ــراك
املستمر منذ .2011
ّ
ّ
الخاصة،
ولحكام املنامة حساباتهم

وع ــوام ــل أس ـه ـمــت ف ــي إنـ ـض ــاج هــذا
القرار ،وخصوصًا بعد إعــان قاسم
«رفـضــه الـتــام لـقــرار الحكومة بمنع
ج ـمــع أمـ ـ ــوال ال ـخ ـم ــس ،واس ـت ـع ــداده
مل ــواج ـه ــة ال ـح ـك ــوم ــة» .ف ـم ــا كـ ــان مــن
السلطات إال مصادرة اموال الخمس
(ال ـت ــي ُي ـق ــال إن ـهــا بـلـغــت  50مـلـيــون
دوالر ام ـيــركــي) ،وال ـب ــدء بــاسـتــدعــاء
ع ـ ــدد مـ ــن رج ـ ـ ــال الـ ــديـ ــن إل ـ ــى م ــراك ــز
التحقيق.
وح ــامل ــا ص ــدر خـبــر الـ ـق ــرار ،صــدحــت
امل ــآذن بالتكبير فــي منطقة ال ــدراز،
حيث يقطن قاسمّ .
تجمع املئات أمام
مـنــزلــه مــرتــديــن أكـفــانـهــم الـبـيـضــاء،
إعالنًا منهم عن استعدادهم للموت
دفاعًا عن رمزهم.
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،قـ ـ ـ ـ ــال رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس «امل ـ ـج ـ ـلـ ــس
العلمائي» البحريني ،السيد مجيد
ّ
املـ ـشـ ـع ــل« ،ه ـ ـ ــذه عـ ـب ــاء ت ــي ف ـل ـت ـســلــم
لعائلتي كـفـنــا ...ال نــريــد العيش في
وطن بال آية الله قاسم».
وصـ ـ ـ ّـرح ال ـن ــائ ــب ال ـس ــاب ــق ع ــن كتلة
ّ
«الوفاق» النيابية ،علي األسود ،بأن
«الحكومة ارتكبت خطأ فادحًا واآلن
فرصتها لـلـتــراجــع عــن كــل ال ّـقــرارات
ال ـجــائــرة الـتــي اتـخــذتـهــا ،ظــنــا منها
أن الـشـعــب قــد تـعــب وض ـعــف وحــان
ال ــوق ــت ألن يـثـبــت ل ـهــا ع ـكــس ذل ــك».
وعــن تبعات إسقاط جنسية الشيخ
ّ
قاسم ،رأى في حديث لـ«األخبار» أن
«تصريحًا بسطرين فقط من ضحية
هــذا الـقــرار كفيل بقلب املــوازيــن ،وال
أحــد يعلم مــا قــد يـحــدث فـ ّـي الـشــارع
البحريني وقتها» .وأكــد أنــه «لدينا
اس ـت ــرات ـي ـج ـي ـت ـن ــا ونـ ـفـ ـه ــم ال ـس ـق ــف
املسموح به في البحرين وكل العالم
ي ـعــرف أن ه ــذا ال ـح ــراك لـيــس حــراكــا
مـتـفـلـتــا ،إن ـمــا هــو ح ــراك مـنـظــم ألنــه
ي ـن ـب ــع مـ ــن ال ـ ـنـ ــاس الـ ــذيـ ــن ت ـم ــرس ــوا
ف ــي م ـي ــادي ــن الـسـلـمـيــة وم ــا زادت ـه ــم
املطالبات والتحركات التي لــم تكن
ّ
ول ـيــدة ال ـيــوم وال ـبــارحــة إل صـمــودا
وإرادة».

العراق

ّ
ّ
تقدم شمالي الشرقاط ...والعبادي يؤكد أنه «ال غنى عن الحشد»
تمكنت ال ـق ــوات األمـنـيــة مــن تحرير
الـ ـق ــرى وامل ـن ــاط ــق ال ـتــاب ـعــة لـنــاحـيــة
القيارة شمالي قضاء الشرقاط من
سـيـطــرة تنظيم «داع ـ ــش» ،فــي وقــت
أكـ ـ ــد فـ ـي ــه رئـ ـي ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة ح ـي ــدر
ال ـ ـع ـ ـبـ ــادي أن «الـ ـحـ ـش ــد ال ـش ـع ـب ــي»
مؤسسة «ال غنى عنها في املعركة»،
مــن دون أن يــذكــر أي معركة .وشــدد
عـلــى «ع ــدم ال ـت ـهــاون م ــع أي تـجــاوز
أو انـتـهــاك مهما ك ــان املـسـمــى الــذي
ينتمي إليه» .وقال إن «هناك خططًا
متكاملة لتحرير ما تبقى من أراضي
ال ـعــراق الـتــي يسيطر عليها داعــش
اإلرهابي» ،مؤكدًا أن القوات العراقية
«قادرة على تحقيق النصر وتحرير
أي ــة مــدي ـنــة ،كـمــا حققته فــي تكريت
والفلوجة وباقي املناطق».
ف ـ ــي ه ـ ـ ــذه األثـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاء ،ق ـ ـ ــال املـ ـتـ ـح ــدث
ب ــاس ــم وزارة ال ــدف ــاع ن ـص ـيــر ن ــوري
إن «الـقـطـعــات األمـنـيــة املـشــاركــة في
عملية تحرير قضاء الشرقاط نفذت
ع ـم ـل ـيــة ع ـس ـك ــري ــة ،ت ـم ـك ـنــت خــالـهــا
من تحرير عــدد من القرى واملناطق
ال ـت ــاب ـع ــة ل ـنــاح ـيــة الـ ـقـ ـي ــارة شـمــالــي
القضاء في محافظة صالح الدين»،
مــوض ـحــا أن «ال ـق ـط ـعــات الـعـسـكــريــة
املشاركة في العملية تضمنت الفرقة
امل ــدرع ــة ال ـتــاس ـعــة وج ـه ــاز مـكــافـحــة
اإلرهـ ــاب وط ـيــرانــي الـجـيــش وال ـقــوة
ال ـج ــوي ــة وقـ ـي ــادة عـمـلـيــاتــي نـيـنــوى

وص ــاح الــديــن ،إضــافــة إل ــى الحشد
العشائري».
وتـعــد نــاحـيــة ال ـق ـيــارة مـحـطــة مهمة
فــي الطريق لتحرير مدينة املوصل
(م ـ ـحـ ــاف ـ ـظـ ــة ن ـ ـي ـ ـنـ ــوى) مـ ـ ــن امل ـ ـحـ ــور
الجنوبي ،وهي مقر القيادة لـ«والية
ـ«داعش» ،وتحتوي
دجلة» التابعة ل ّ
على آبار نفطية تمثل مصدر تمويل
ل ـل ـت ـن ـظ ـيــم .كـ ــذلـ ــك ،تـ ـح ــوي ال ـق ـي ــارة
عـلــى مـصـفــاة تـ ـ ّ
ـزود آل ـيــات التنظيم
بالوقود.
وك ــان ــت وزارة ال ــدف ــاع ال ـعــراق ـيــة قد
أعلنت ،السبت ،انطالق عملية تحرير
ت ـل ــك امل ـن ـط ـق ــة ،الـ ـت ــي س ـي ـطــر عـلـيـهــا
«داعـ ـ ـ ــش» م ـن ــذ  11حـ ــزيـ ــران ،2014
فيما تشير تقديرات املصادر األمنية
واملحلية إلى وجود ما يقارب 1500
مقاتل تابعني لـ«داعش» 55 ،في املئة
منهم من املقاتلني املحليني.
ويعيش التنظيم حالة من االنكسار،
ن ـت ـي ـجــة تـ ـق ــدم ال ـ ـقـ ــوات األم ـن ـي ــة فــي
املـ ـ ـن ـ ــاط ـ ــق ال ـ ـ ـتـ ـ ــي يـ ـسـ ـيـ ـط ــر ع ـل ـي ـه ــا
ع ـن ــاص ــره ،ف ـي ـمــا تـمـكـنــت الـقـطـعــات
ـدد مــن
ال ـع ـس ـك ــري ــة مـ ــن اقـ ـتـ ـح ــام عـ ـ ـ ـ ٍ
املناطق والقرى القريبة من الفلوجة
(محافظة األنبار) ،وتدمير الخطوط
ال ــدف ــاعـ ـي ــة لـ ـ ـ ــ«داع ـ ـ ــش» فـ ــي مــدي ـنــة
ال ـف ـل ــوج ــة .إال أن ال ـت ـن ـظ ـيــم يـسـعــى،
في املقابل ،إلــى فتح جبهات أخــرى،
والعودة إلى مناطق محررة ،وهو ما

حصل خــال األي ــام املــاضـيــة ،عندما
حاول احتالل بلدات شمال الرمادي.
وكـ ـ ـ ـ ــان الـ ـ ـ ـل ـ ـ ــواء الـ ـ ــركـ ـ ــن إسـ ـم ــاعـ ـي ــل
املحالوي قد أعلن ،األربعاء املاضي،

يسعى «داعش» إلى
فتح جبهات والعودة إلى
مناطق محررة
ت ـط ـه ـيــر م ـن ـط ـقــة زن ـ ـكـ ــورة وق ـت ــل 40
عنصرًا من «داعش» ،شمال الرمادي،
ال ـتــي تـعــد م ــن إح ــدى ال ـب ـلــدات الـتــي
ّ
حررتها القوات العراقية ،أواخر آذار
املاضي ،قبل أن تتقدم لتحرير قضاء
هيت في نيسان.

وفــي هــذا السياق ،نقل موقع «املــدى
بـ ــرس» ع ــن غ ـس ــان ال ـع ـي ـث ــاوي ،أحــد
زعماء العشائر املشاركني في عملية
اس ـتــرجــاع زن ـك ــورة ومـنــاطــق شمال
الـ ـ ــرمـ ـ ــادي ،ق ــول ــه إن ـ ــه «مـ ـن ــذ  5أيـ ــام
والقوات األمنية تبحث عن متسللني
دخ ـل ــوا إل ــى تـلــك ال ـب ـل ــدات ،بـعــد قتل
عـ ــدد ك ـب ـيــر م ـن ـه ــم» .وأش ـ ـ ــار إلـ ــى أن
«املسلحني عبروا الفرات من منطقة
الجزيرة الرابطة بني الرمادي وهيت،
بمساعدة خــايــا نائمة فــي زنـكــورة
وال ـب ــوري ـش ــة» .ك ــذل ــك ،أع ـل ـنــت خلية
اإلعــام الحربي عن إحباط هجمات
انتحارية استهدفت القوات العراقية
في حديثة (غربي الرمادي).
في هذه األثناء ،أعلن مجلس ناحية
ع ــام ــري ــة ال ـف ـل ــوج ــة ،ت ـح ــري ــر جـمـيــع

إحباط هجمات انتحارية استهدفت القوات العراقية في حديثة (أ ف ب)

مناطق قرى زوبع (جنوبي الفلوجة)،
م ـ ـ ــن س ـ ـي ـ ـطـ ــرة تـ ـنـ ـظـ ـي ــم «داع ـ ـ ـ ـ ـ ــش»،
مشيرًا إلى أن جميع مناطق املحور
الـجـنــوبــي للفلوجة أصـبـحــت تحت
سيطرة القوات األمنية .وقــال عضو
امل ـج ـل ــس امل ـح ـل ــي ل ـن ــاح ـي ــة ع ــام ــري ــة
الفلوجة خضير الراشد إن «القوات
األمنية فجرت أربع سيارات مفخخة
ي ـق ــوده ــا انـ ـتـ ـح ــاري ــون م ــن عـنــاصــر
ت ـن ـظ ـيــم داعـ ـ ـ ــش ،خ ـ ــال م ـحــاول ـت ـهــم
استهداف القطعات القتالية املتقدمة
فــي م ـعــارك الـتـطـهـيــر وتــدم ـيــر ثــاث
منصات إلطالق الصواريخ» ،مشيرًا
إل ــى أن «امل ـحــور الـجـنــوبــي للفلوجة
أص ـ ـبـ ــح تـ ـح ــت سـ ـيـ ـط ــرة ال ـق ـط ـع ــات
ال ـق ـتــال ـيــة ب ــال ـك ــام ــل ،وه ـ ــذا سيسهم
فــي إرسـ ــال الـتـعــزيــزات وإدامـ ــة زخــم
امل ـع ــرك ــة ف ــي م ـن ــاط ــق ال ـف ـل ــوج ــة ،مــع
ان ـه ـيــار داعـ ــش الـ ــذي تـكـبــد خـســائــر
فادحة بعناصره وعجالته» .ويأتي
ذلك فيما أعلن العميد يحيى رسول
تحرير الحي العسكري في الفلوجة
وق ــرب اقـتـحــام حــي املــوظـفــن .كذلك،
أفاد قائد الشرطة االتحادية ،الفريق
رائ ـ ــد ش ــاك ــر جـ ـ ــودت ،ع ــن اس ـت ـعــادة
الـ ـسـ ـيـ ـطـ ــرة عـ ـل ــى م ـ ـ ـحـ ـ ــاور ال ـج ـس ــر
الحديدي في مدينة الفلوجة ،وقال
إن «قطعات االتحادية دمرت خطوط
إم ـ ـ ــداد الـ ـع ــدو ف ــي األزركـ ـ ـي ـ ــة ش ـمــال
الفلوجة».
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العالم
تقرير

موافقة إسرائيلية على آلية
جديدة لهدم البيوت في الـ48

(أ ف ب)

قــالــت صـحـيـفــة «ه ــآرت ــس» اإلســرائ ـي ـل ـيــة إن
ح ـكــومــة ال ـع ــدو واف ـق ــت ع ـلــى م ـش ــروع ق ــرار
إلنـشــاء آلـيــة ملــراقـبــة التخطيط والـبـنــاء بني
فـلـسـطـيـنـيــي األراضـ ـ ــي املـحـتـلــة ع ــام ،1948
تـلــزم الـحـكــومــة مـنــع تـقــديــم املـيــزانـيــات إلــى
البلدات العربية إال مشروطة بهدم «املباني
غـيــر املــرخ ـصــة» .ويـتــرافــق ه ــذا التغيير مع
نـقــل صــاحـيــات تطبيق مــا يسمى «قــانــون
التنظيم والبناء» من «اللجان اللوائية» إلى

يقيد القانون إمكانية
تدخل المحاكم التي بأحسن
األحوال تؤجل الهدم

السلطات املحلية العربية ،إلى جانب تشديد
العقوبة على من يخالفون قوانني البناء.
وات ـخــذ ه ــذا ال ـق ــرار ،وف ــق الـصـحـيـفــة ،برغم
مـعــارضــة الـسـلـطــات املـحـلـيــة الـعــربـيــة التي
قالت إنها ال تنوي «التحول إلى آلية للهدم
بــاســم الـحـكــومــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة ف ــي الـبـلــدات
العربية» .كما أن من شأن هذا القرار أن يقود
إلى تدمير بيئي للمباني التي بنيت طوال
عشرات السنوات في البلدات العربية ،بما
في ذلك في القرى الدرزية.
وتـســانــد م ـصــادر فــي وزارة املــالـيــة ووزارة
املـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاواة االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة خ ـ ـطـ ــوة ح ـك ــوم ــة
ال ـع ــدو ،قــائـلــة إن املــواف ـقــة عـلــى ه ــذه اآللـيــة
تــزيــل ال ـعــوائــق أم ــام املــواف ـقــة عـلــى «الـخـطــة
الخماسية لتدعيم املجتمع العربي» ،التي
يـصــل حـجـمـهــا إل ــى  15مـلـيــار شـيـكــل (100
دوالر =  382شيكل) .لكن ممثلي السلطات
املحلية العربية الذين اجتمعوا ،باملديرين
العامني للوزارتني ،خالل اليومني املاضيني،
قالوا إن الكثير من بنود الخطة ال تزال غير
واض ـحــة ،لــذلــك تـقــرر أن تلتقي كــل األط ــراف
مــرة كل ثالثة أشهر من أجــل تعقب تطبيق
القرار.
ومن املفترض أن تراقب «الوحدة القطرية»
ت ـط ـب ـي ــق ال ـ ـقـ ــانـ ــون وك ـ ــذل ـ ــك عـ ـم ــل ال ـل ـج ــان
املـحـلـيــة ف ــي ال ـب ـلــدات الـعــربـيــة وخ ــاص ــة اذا
لــم تنفذ ال ـق ــرار .واألخ ـطــر أن هـنــاك توجها
لتقييد صالحية املـحــاكــم اإلســرائـيـلــىة في
تأجيل تنفيذ أوام ــر الـهــدم إال فــي الـحــاالت
االستثنائية ،فضال عن ّ
نية زيادة الغرامات
عـلــى «مـخــالـفــي ق ــوان ــن ال ـب ـنــاء ف ــي اإلج ــراء
الـجـنــائــي» ،مــا يعني عـقـبــات إضــافـيــة أمــام
مقاومة الفلسطينيني لهدم بيوتهم.
ونـ ـقـ ـل ــت «هـ ـ ــآرتـ ـ ــس» عـ ــن رئـ ـي ــس «ال ـل ـج ـن ــة
القطرية لرؤساء السلطات املحلية العربية»،
رئـيــس بـلــديــة سـخـنــن ،م ــازن غـنــايــم ،قــولــه،
إن «الـسـلـطــات املحلية لــن تـتـعــاون مــع هذه
الخطوة» .وأضــاف« :لــن نهدم حجرا واحــدا
في البلدات العربية ....البناء غير املرخص
هو نتاج تمييز دام سنوات في كل ما يتعلق
بالتخطيط واملوافقة على الخرائط الهيكلية
وتوسيع مناطق النفوذ وتخصيص املوارد
والحلول اإلسكانية للبلدات العربية».
(األخبار)

تقرير

لقاء «حاسم» بين
اإلسرائيليين واألتراك
ذكرت صحيفة «هآرتس» اإلسرائيلية أن
طاقمي املفاوضات التركي واإلسرائيلي
سيلتقيان في إحدى العواصم األوروبية
ف ــي ال ـ ـسـ ــادس وال ـع ـش ــري ــن م ــن ال ـش ـهــر
ال ـ ـج ـ ــاري إلج ـ ـ ـ ــراء جـ ــولـ ــة ح ــاسـ ـم ــة مــن
امل ـف ــاوض ــات ف ــي قـضـيــة امل ـصــال ـحــة بني
الدولتني.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي
رفيع تقديره أن هذا اللقاء سيكون األخير
وسيحل خالله ما بقي من الخالفات بني
الطرفني ،كما من املمكن إعالن التوصل
إلى اتفاق ،بعد أكثر من ست سنوات من
حــادثــة القافلة التركية الــى غــزة فــي عام
.2010
ولفتت «هآرتس» إلى أن «اللقاء الحاسم
كان من املفترض أن ُيعقد في منتصف
أيار املاضي ،لكن تأجيله مرارا كان على
خلفية اسـتـقــالــة رئـيــس الـ ــوزراء التركي

أحمد داوود أوغلو ،وتعيني بديل عنه».
وأك ــد امل ـســؤول اإلســرائـيـلــي أن الفجوات
املتبقية بني إسرائيل وتركيا حتى اآلن
تـقـتـصــر ع ـلــى «ص ـي ــاغ ــة ال ـح ــل الــوســط
ف ــي قـضـيــة ال ـق ـي ــادة ال ـع ـس ـكــريــة لـحــركــة
حماس التي تعمل مــن إسطنبول ،فيما
تطالب إسرائيل بإغالق مقر حماس في
العاصمة التركية».
وأضاف املسؤول نفسه« :خالل األسابيع
امل ــاضـ ـي ــة ،ج ـ ــرى ال ـت ــوص ــل إل ـ ــى صـيـغــة
ت ـس ـم ــح بــال ـت ـغ ـلــب ع ـل ــى الـ ـخ ــاف ــات بــن
الـطــرفــن فــي هــذه الـقـضـيــة» .كـمــا توقف
عند «الــرســائــل اإليجابية الـتــي وجهتها
تــرك ـيــا خ ــال األس ــاب ـي ــع امل ــاض ـي ــة تـجــاه
إسرائيل ،وخاصة رفع الفيتو الذي كانت
تضعه تركيا حول التعاون بني إسرائيل
وبني حلف الناتو (شمال األطلسي)».
(األخبار)
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العالم

بريطانيا
يبدو الرأي العام البريطاني منقسمًا بشدة حول العضوية في اإلتحاد األوروبي (أ ف ب)

سيقول الناخبون البريطانيون كلمتهم بعد غد الخميس بشأن بقاء بالدهم في االتحاد األوروبي ،في
أجواء من االستقطاب غير المسبوق .ورغم المخاوف التي تسوقها األطراف كافة بشأن التأثيرات
المحتملة لنتيجة االستفتاء ،تكاد السيناريوهات الواقعية المطروحة ّ
تكرس األوضاع القائمة دون
تغيير يذكر على السياسات العامة لحكومة المحافظين

ٌ
استفتاء على طالق مستحيل
لندن ــ سعيد محمد
ي ـش ـيــر ع ـ ــدد م ـه ــم م ــن اس ـت ـطــاعــات
الـ ــرأي األخ ـي ــرة فــي املـمـلـكــة املـتـحــدة
إلى أن نسبة املؤيدين لفكرة الخروج
من االتحاد األوروبي ال تزال متقدمة
مــع اق ـتــراب مــوعــد االستفتاء فــي ٢٣
من الشهر الجاري .فقد قال  ٪٤٧من
الــذيــن شملهم اسـتـطــاع فــي نهاية
األسـ ـ ـب ـ ــوع املـ ــاضـ ــي إن ـ ـهـ ــم يـ ــريـ ــدون
بــري ـطــان ـيــا خـ ـ ــارج االت ـ ـحـ ــاد ،بـيـنـمــا
ق ــال  ٪٤٠منهم فـقــط إنـهــم يــؤيــدون
ال ـ ـب ـ ـقـ ــاء ضـ ـمـ ـن ــه .الـ ـبـ ـقـ ـي ــة ب ــال ـط ـب ــع
( )٪١٣م ـ ـتـ ــرددون أو ال ي ـع ـتــزمــون
ً
التصويت أص ــا .ولعل مــا يزيد من
قلق مــؤيــدي "الـبـقــاء" أن كتلة مهمة
مـ ــن أن ـ ـصـ ــار االت ـ ـحـ ــاد هـ ــم مـ ــن جـيــل
الشباب ،وهي مجموعة ديموغرافية
معروفة تاريخيًا بقلة إقبالها على
الـتـصــويــت الـفـعـلــي .كــذلــك تــراجـعــت
تقديرات شركات املراهنات الحتمال
التصويت بالبقاء بـ  ١٤نقطة مئوية
خــال األس ـبــوع املــاضــي إلــى أقــل من
 ،٪٦٥وهو ما ّ
سبب موجة قلق عارم
ف ــي ب ــورص ــة ل ـنــدن وأوص ـ ــل الجنيه
اإلسترليني إلى مستويات قياسية
دنيا في مقابل العمالت الرئيسة ،إذ
إن الـقـطــاع االق ـت ـصــادي البريطاني
في مجمله يرى في عضوية االتحاد
قلق من
مسألة شديدة األهمية ،وهو ِ
تصويت مفاجئ باتجاه املغادرة.
ي ـ ـفـ ـ ّـسـ ــر املـ ـ ــراق ـ ـ ـبـ ـ ــون هـ ـ ـ ــذا االتـ ـ ـج ـ ــاه
املـتـســارع بــاتـجــاه معسكر امل ـغــادرة،
وخاصة في املناطق املحافظة خارج
ال ـع ــاص ـم ــة وف ـ ــي األري ـ ـ ـ ــاف ،بـتــوســع
حمالت الترويج التي تسوق لفكرة
أن الهجرة (ســواء من داخــل االتحاد
األوروب ــي أو عـبــره) هــي التي تــؤدي
إلـ ــى ال ـض ـغ ــط ع ـل ــى املـ ــرافـ ــق ال ـعــامــة
كــاملــدارس والـخــدمــات الطبية ،كذلك
أزم ــة اإلس ـكــان املستعصية وتــراجــع
املــدخــول ،بــل وحتى ازدي ــاد معدالت
ال ـع ـنــف والـ ـتـ ـط ــرف .وك ــان ــت جــريـمــة
اغتيال النائبة العمالية ،جو كوكس،

األس ـب ــوع امل ــاض ــي ،عـلــى يــد إرهــابــي
بريطاني يميني يـعــارض الهجرة،
تتويجًا مؤسفًا لهذه الحمالت التي
ما لبثت أن استؤنفت صباح اليوم
التالي الغتيال النائبة.
وال شك في أن فشل حكومة املحافظني
فــي لجم أرق ــام الهجرة ألقــل مــن مئة
أل ــف م ـهــاجــر س ـنــويــا ،وف ــق خطتها
املعلنة ،وإعالن أرقام قياسية ألعداد
املـهــاجــريــن فــي ال ـعــام املــاضــي (أكـثــر
من  ٣٣٠ألفًا وفق املصادر الرسمية)
ّ
قدم خدمة كبيرة لتيار املغادرة الذي
ج ـم ــع صـ ـق ــور ال ـي ـم ــن ال ـب ــري ـط ــان ــي،
بــوريــس جــونـســون ،ومــايـكــل جــوف،
ونايجل فراج.
ومهما يكن من أمر ،فإن الــرأي العام
ال ـب ــري ـط ــان ــي ي ـب ــدو مـنـقـسـمــا ب ـشــدة
حول موضوع العضوية في االتحاد.
يقود رئيس ال ــوزراء الحالي ،ديفيد
كاميرون ،حملة البقاء ،وهو مدعوم
مـ ــن تـ ـي ــار ي ـم ــن الـ ــوسـ ــط فـ ــي ح ــزب
املحافظني ،إضافة إلى تيار الوسط
فــي ح ــزب ال ـع ـمــال ،ويـحـظــى بتأييد
واس ــع م ــن ال ـق ـطــاع امل ــال ــي ومـصــالــح
الــرأسـمــال وبنك إنجلترا (املــركــزي).
وت ــرك ـي ــز ال ـح ـم ـلــة ف ــي هـ ــذا ال ـجــانــب
م ـت ـم ـح ــور ح ـ ــول إشـ ــاعـ ــة مـ ـن ــاخ مــن
الـ ـخ ــوف م ــن امل ـج ـه ــول واح ـت ـم ــاالت
خ ـس ــارة م ــاي ــن ال ــوظ ــائ ــف وف ـق ــدان
املكانة املميزة للمملكة املتحدة في
األســواق املالية العاملية ،وهو ما قد
يــؤدي إلــى انتشار البطالة وتراجع
األجـ ـ ـ ــور واضـ ـ ـط ـ ــرار ال ـح ـك ــوم ــة إل ــى
زيــادة الضرائب وتقليص الخدمات
العامة .وقد شاركت رئيسة صندوق
النقد الــدولــي ،كريستني الغ ــارد ،في
بــرنــامــج الـتـخــويــف ه ــذا ،فـقــالــت" :إن
خ ــروج اململكة املـتـحــدة مــن االتـحــاد
األوروبـ ـ ـ ــي سـيـسـبــب ن ـتــائــج تـ ــراوح
مـ ــا بـ ــن س ـي ـئ ــة ل ـل ـغ ــاي ــة إلـ ـ ــى أسـ ــوأ
ل ــاق ـت ـص ــاد ال ـب ــري ـط ــان ــي ،وس ـت ـقــود
البالد إلى موجة ركود جديدة".
امل ـع ـس ـكــر امل ـق ــاب ــل الـ ـ ــذي ي ــدع ــو إل ــى
امل ـغــادرة ،يضم تحالفًا مــن األح ــزاب

ال ـي ـم ـي ـن ـيــة مـ ــع م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن ت ـيــار
ال ـ ـ ـي ـ ـ ـمـ ـ ــن ف ـ ـ ـ ــي ح ـ ـ ـ ـ ــزب امل ـ ـحـ ــاف ـ ـظـ ــن
ال ـحــاكــم ،عـلــى رأس ـهــم رئ ـيــس بلدية
ل ـنــدن ال ـســابــق ،ب ــوري ــس جــونـســون،
إض ــاف ــة إلـ ــى ب ـعــض أحـ ـ ــزاب الـيـســار
الـ ـه ــامـ ـشـ ـي ــة ،وه ـ ـ ــو تـ ـح ــال ــف ي ــدع ــو
إل ــى اسـتـعــادة "اس ـت ـقــال" ال ـبــاد من
أيــدي بيروقراطيي بروكسل ،ووقف
الهجرة ،وإعــادة توجيه ثروة البالد

بفعل حمالت التخويف،
قد يبدو اليوم التالي بمثابة فيلم
رعب هوليوودي
لبناء املؤسسات العامة واالقتصاد
املحلي.
ب ــن امل ـع ـس ـكــريــن ،ي ــوج ــد ي ـســاريــون
هامشيون يدعون ملقاطعة االستفتاء
ك ـكــل ،بــوصـفــه غـيــر ذي ص ـلــة .ورغــم
انـ ـع ــدام شـعـبـيــة ه ـ ــؤالء ،واسـتـحــالــة
أن يـتـحــولــوا إل ــى كتلة ضــاغـطــة في
أي اتـ ـج ــاه ،فـ ــإن م ــا ي ـقــولــونــه ربـمــا

كــان يستحق التوقف عـنــده :إن هذا
االستقطاب في املواقف الذي تشهده
ال ـس ــاح ــة ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـبــري ـطــان ـيــة ـ ـ
وتراقبه الساحات األوروبية األخرى
ـ ـ ـ ل ـي ــس ف ــي واقـ ـ ــع األمـ ـ ــر إال ص ــراع ــا
س ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــا مـ ـحـ ـض ــا ب ـ ـ ــن األح ـ ـ ـ ـ ــزاب
والتيارات الطامحة إلــى الحكم .وما
االسـتـفـتــاء ـ ـ كـمــا يـقــول الـبـعــض ـ ـ إال
م ـن ــاورة ت ــورط فـيـهــا رئ ـيــس الـ ــوزراء
الحالي في أجــواء سياسية مختلفة
لدى إجــراء االنتخابات العامة العام
امل ــاض ــي .وال شــك فــي أن أي مشاعر
س ـل ـب ـي ــة ض ـ ــد االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد ق ـ ــد ي ـن ـت ـهــي
إلـيـهــا االسـتـفـتــاء ،ليست إال عــارضــا
آخ ــر مــن أع ــراض األزم ــة املــالـيــة التي
ض ــرب ــت االق ـ ـت ـ ـصـ ــادات ال ــرأس ـم ــال ـي ــة
ً
بـ ــدءًا م ــن ع ــام  ،٢٠٠٨وأن ـه ـكــت جـيــا
ً
كامال من األوروبيني الذين عضتهم
البطالة وسياسات التقشف املتمددة
وان ـعــدام النمو وارت ـفــاع املديونيات
العامة والخاصة على حد سواء .هو
تصويت على انعدام األمل ال أكثر.
األوسـ ـ ـ ــاط األك ــاديـ ـمـ ـي ــة ال ـبــري ـطــان ـيــة
مـنـقـسـمــة ب ــدوره ــا حـ ــول امل ــوض ــوع،

ّ
هاموند :إذا خرجنا فإن شروط العودة صعبة!
ّ
حذر وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند ،أمس ،من أن بالده لن تتمكن من العودة
إلى االتحاد األوروبي إذا خرجت منه "إال بشروط غير مقبولة" ،متوقعًا أن تكون نتائج
التصويت بني املعسكرين "متقاربة جدًا" .وقال هاموند ،عند وصوله إلى اجتماع مع
نظرائه األوروبيني في لوكسمبورغ" :إنه قرار ال رجعة فيه.
إذا قرروا املغادرة ،فلن تكون هناك عودة .لن يعود بإمكان
بريطانيا االنضمام إلى االتحاد األوروبي في وقت الحق إال
بشروط غير مقبولة" ،مثل إلزامها باالنضمام إلى منطقة
اليورو أو إلى مجال "شنغن" .وقال هاموند" :من الواضح
جدًا أن من األفضل ملصلحة بريطانيا البقاء عضوًا في
ّ
االتحاد األوروبي" ،مضيفًا في الوقت نفسه أنه سيذكر
زمالءه األوروبيني بأن حكومته "تنتظر تطبيقًا سريعًا
ً
وكامال" لإلصالحات التي انترعتها لندن من االتحاد.
(أ ف ب)

لكن األصوات النافذة كالبروفيسور،
ً
أن ـ ـ ــدرو م ــاروفـ ـيـ ـس ــك ،مـ ـث ــا ،ت ـ ــرى أن
"خ ـ ــروج بــريـطــانـيــا م ــن االتـ ـح ــاد أمــر
غـ ـي ــر م ـم ـك ــن ولـ ـ ــن يـ ـح ــدث تـ ـح ــت أي
ظــرف من الـظــروف" .فمن الــواضــح أن
اململكة املتحدة لــم تعد إمبراطورية
عظمى ال تغيب عنها الشمس ،وهي
ت ـخ ـل ــت فـ ــي ح ـ ــرب الـ ـس ــوي ــس رم ــزي ــا
عــن أدوار الهيمنة تسليمًا بصعود
ال ــوالي ــات املـتـحــدة واكـتـفــت مـنــذ ذلــك
ال ـح ــن ب ـل ـعــب دور ال ـح ـل ـيــف األوثـ ــق
لـ ـ ــإدارة األم ـي ــرك ـي ــة ،سـ ــواء كـحـصــان
ط ــروادة داخ ــل املجموعة األوروب ـيــة،
أو ك ـحــامــل ح ـقــائــب ف ــي مـغــامــراتـهــا
الــدمــويــة ح ــول ال ـعــالــم .ه ــذه الـعــاقــة
ال ـخ ــاص ــة (وهـ ـ ــو بــامل ـنــاس ـبــة تـعـبـيــر
اسـتـخــدمــه ونـسـتــون تـشــرشــل نفسه
لــوصــف ش ـكــل ال ـعــاقــة ب ــن الـطــرفــن
منذ عــام  )١٩٤٦تعني بالضرورة أن
ال ـت ـمــوضــع االس ـتــرات ـي ـجــي للمملكة
امل ـت ـح ــدة ي ـخ ــدم املـ ـش ــروع األم ـيــركــي
ع ـلــى ن ـحــو أف ـض ــل بـكـثـيــر م ــن داخ ــل
االتحاد األوروبي ال خارجه .وقد كان
الرئيس باراك أوباما واضحًا للغاية
في تأييده ملعسكر البقاء في االتحاد،
وه ــو زار ل ـن ــدن ف ــي ن ـي ـســان املــاضــي
ضـمــن حـمـلــة عــاقــات عــامــة شعبية،
وأجـ ـ ـ ـ ـ ــرى م ـ ـقـ ــابـ ــات مـ ــوس ـ ـعـ ــة ع ـلــى
القنوات التلفزيونيةُ ،وجهت أساسًا
إلى الناخب البريطاني ،للحديث عن
فــوائــد الـبـقــاء فــي االت ـح ــاد وخ ـطــورة
مغادرته.
بني حمالت التخويف املتبادلة هذه،
ق ــد ي ـب ــدو الـ ـي ــوم ال ـت ــال ــي لــاسـتـفـتــاء
بمثابة فيلم رع ــب هــول ـيــوودي .لكن
األمـ ــور ـ ـ وف ــق ال ـخ ـبــراء ـ ـ ت ـكــاد تـكــون
مـ ـحـ ـص ــورة ب ـس ـي ـن ــاري ــوه ــات قـلـيـلــة
ذات ن ـط ــاق تــأث ـيــر م ـح ــدود وب ـط ــيء.
إذا صـ ـ ّـوت ال ـنــاخ ـبــون لـلـبـقــاء ضمن
االتـحــاد ،فــإن رئيس ال ــوزراء الحالي،
دي ـف ـي ــد ك ــامـ ـي ــرون ،ي ـك ــون ق ــد حـصــل
عـ ـل ــى تـ ـف ــوي ــض ص ــري ــح ل ـل ـب ـق ــاء فــي
الـحـكــم لـسـنـتــن مقبلتني عـلــى األق ــل
م ــع اس ـت ـم ــرار س ـي ــاس ــات املـحــافـظــن
الـحــالـيــة دون تـغـيـيــر ي ــذك ــر ،عـلــى أن
يـبــدأ بـعــدهــا الـبـحــث عــن وج ــه جديد
إلدارة م ـعــركــة االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـعــامــة
فــي  ٢٠٢٠فــي مــواج ـهــة ص ـعــود نجم
زعيم حزب العمال ،جيريمي كوربن.
أوروبيًا ،قد يحصل كاميرون عندئذ
على ترضيات شكلية فــي مــا يتعلق
ب ـب ـع ــض سـ ـي ــاس ــات ال ـ ـه ـ ـجـ ــرة ،وه ــي
سياسات بعضها تحبذها أملانيا .أما
إذا حصل األســوأ ،وصـ ّـوت الناخبون
على الخروج من االتحاد ،فإن ديفيد
كــام ـيــرون قــد يـتــرك (غــال ـبــا) املنصب
لـبــوريــس جــونـســون ال ــذي سـيـحــاول
ملـلـمــة األم ـ ــور وش ـ ــراء ال ــوق ــت ،ورب ـمــا
ال ــدع ــوة إلـ ــى اس ـت ـف ـتــاء ج ــدي ــد تـكــون
الغلبة فيه للداعني إلى البقاء ،وهكذا
ّ
"ينفض املــولــد" ويستمر املحافظون
في إدارة البالد دون تحديات فعلية
حتى نهاية العقد الحالي.
وحـ ـت ــى لـ ــو ص ـ ـ ـ ّـوت الـ ـن ــاخـ ـب ــون عـلــى
نـحــو حــاســم بــال ـخــروج م ــن االت ـح ــاد،
فـ ــإن ع ـم ـل ـيــة الـ ـط ــاق س ـت ــأخ ــذ فـعـلـيــا
عــدة سنوات قبل أن تأخذ مفاعيلها،
وه ــي ف ـتــرة تـسـمــح لـلـطـبـقــة املهيمنة
في البالد بأن تعيد طرح فكرة البقاء
ف ــي إط ـ ــار أج ـ ـ ــواء س ـيــاس ـيــة مـخـتـلـفــة
وتـسـتـعـيــد املـ ـب ــادرة مل ـش ــروع ال ـب ـقــاء.
أي سـيـنــاريــوهــات أخـ ــرى ،كاستقالة
ً
ال ـح ـكــومــة مـ ـث ــا ،وإج ـ ـ ــراء ان ـت ـخــابــات
عــامــة ،أو تــولــي "الـعـمــال" إدارة البالد
تفتقد الصدقية وليس لها رصيد من
ً
الواقع ،علمًا أن استفتاء مماثال أجري
عام  ،١٩٧٥انتهى إلى تأييد البقاء في
االت ـحــاد بنسبة الـثـلـثــن ،ول ــم يـكــن له
تأثير فعلي بتركيبة السلطة حني ذاك.
إذن ،مهما كانت نتيجة استفتاء يوم
ّ
ال ـخ ـم ـيــس ،فـ ــإن ف ـق ــراء ه ــذه ال ـجــزيــرة
العريقة لن يجدوا أي تغيير يذكر في
مسارات حياتهم اليومية ،وسيعودون
إلى أعمالهم ـ أو بطالتهم ـ يوم االثنني
ّ
امل ـق ـبــل وكـ ـ ــأن ش ـي ـئــا ل ــم ي ـك ــن ،إذ كما
ي ـق ــول الري إلـ ـي ــوت ،م ـح ــرر ال ـش ــؤون
االق ـت ـصــاديــة فــي "ذي غ ــاردي ــان" ،فــإن
االقتصاد السيئ ينتج سياسة أسوأ.
هكذا كان األمر دومًا ،وسيبقى كذلك.
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بروكسل للندن :نحتاجكم!
رأى رئـ ـ ـي ـ ــس االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــي،
دون ــال ــد تــوســك ،أم ــس ،أن االسـتـفـتــاء
ع ـلــى خـ ــروج بــري ـطــان ـيــا م ــن االت ـح ــاد
األوروب ـ ـ ــي ي ـجــب أن ُي ـع ـت ـبــر "م ــؤش ـرًا
تحذيريًا" لباقي دول التكتل ،مكررًا
دعــوتــه الـبــريـطــانـيــن إل ــى ال ـب ـقــاء في
االتحاد.
وقـ ـ ـ ـب ـ ـ ــل ث ـ ـ ــاث ـ ـ ــة أي ـ ـ ـ ـ ـ ــام عـ ـ ـل ـ ــى ت ـ ـ ّ
ـوج ـ ــه
البريطانيني الى مراكز االقتراع ،كتب
ت ــوس ــك ع ـلــى "ت ــويـ ـت ــر"" :م ـه ـمــا كــانــت
نتيجة التصويت في بريطانيا ،علينا
أن نلقي نـظــرة عميقة على مستقبل
االتحاد .سيكون من الحماقة تجاهل
مثل هذا املؤشر التحذيري".
وأضاف "أدعو املواطنني البريطانيني
إلى البقاء معنا ...نحن نحتاج إليكم.
م ـع ــا ن ـس ـت ـط ـيــع أن ن ــواج ــه ت ـحــديــات
املـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل .وم ـ ـ ــن دون ـ ـ ـكـ ـ ــم س ـي ـك ــون
الوضع أصعب".
ّ
وحـ ـ ـ ــذر ت ــوس ــك ك ــذل ــك مـ ــن ال ـت ـب ـع ــات
ال ـس ـيــاس ـيــة وال ـج ـيــوس ـيــاس ـيــة "ال ـتــي
ّ
التنبؤ بها" فــي حــال خــروج
ال يمكن
ب ــري ـط ــان ـي ــا م ــن االت ـ ـحـ ــاد األوروبـ ـ ـ ــي.
وصـ ّـرح في مؤتمر صحافي" :ال أشك
في أن أعداء نا الداخليني والخارجيني
سـيـحـتـفـلــون ف ــي ح ــال ك ــان ــت نتيجة

االستفتاء سلبية بالنسبة لنا".
وقــال توسك إن خــروج بريطانيا من
االتحاد األوروبــي لن يضعف أوروبا
وح ـ ّـده ــا ،ب ــل ال ـع ــال ــم ال ـغ ــرب ــي أي ـضــا،
ّ
وحذر من أن ذلك قد يشجع املشككني
ف ـ ــي جـ ـ ـ ــدوى االت ـ ـح ـ ــاد عـ ـل ــى ال ـس ـع ــي
لتفكيكه.
من جهة أخرى ،أعلن وزير الخارجية
ّ
ال ـف ــرن ـس ــي ،جـ ــان مـ ـ ــارك آيـ ــرولـ ــت ،أن
"ك ـ ــل األوروبـ ـ ـي ـ ــن ي ـت ــاب ـع ــون ال ـش ـعــب
ال ـبــري ـطــانــي" م ــع اق ـت ــراب الـتـصــويــت.
ّ
وق ـ ــال إن "ت ــاري ـخ ـن ــا ي ــذك ــرن ــا بـحـيــاة
مشتركة كبيرة وبالكثير من اآلمــال،
وخ ـيــار الـشـعــب الـبــريـطــانــي سيكون
مـهـمــا ل ــه وك ــذل ــك ألوروبـ ـ ـ ــا" .وأض ــاف
الوزير الفرنسي" :أدعــو البريطانيني
في لحظة الخيار إلى أن يفكروا مليًا
في هذا التحدي التاريخي".
وكـ ـ ــان رئـ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ال ـب ــري ـط ــان ــي،
ديفيد كــامـيــرون ،قــال فــي مقابلة مع
صحيفة "تايمز" ،قبل يومني" ،عندما
تقفزون مــن الـطــائــرة ،لــن تكون هناك
وس ـي ـلــة ل ـل ـع ــودة ال ـي ـه ــا .إذا غ ــادرن ــا،
ف ـس ـي ـكــون ذلـ ــك إلـ ــى األبـ ـ ــد ،ل ــن ي ـكــون
هناك رجوع ممكن".
(أ ف ب ،رويترز)

دونالد توسك (أ ف ب)

توسك :الخروج لن
يضعف أوروبا وحدها
بل العالم الغربي

نتائج اللوتو اللبناني
35 39 33 31 24 10 8
ج ــرى م ـس ــاء أم ــس س ـحــب ال ـلــوتــو الـلـبـنــانــي
لــإصــدار الــرقــم  1415وج ــاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرق ــام الــرابـحــة39 - 33 - 31 - 24 - 10 - 8 :
الرقم اإلضافي35 :

¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)

 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة: عدد الشبكات الرابحة: -الجائزة اإلفرادية لكل شبكة:

¶ المرتبة الثانية (خمسة أرقــام مع الرقم
اإلضافي):
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة: عدد الشبكات الرابحة: -الجائزة اإلفرادية لكل شبكة:

¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):

 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 47.359.710ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 10 :شبكات الجائزة اإلفــراديــة لكل شبكة4.735.971 :ل .ل.

¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):

ق ـي ـمــة الـ ـج ــوائ ــز اإلج ـم ــال ـي ــة ح ـس ــب امل ــرت ـب ــة:
 47.359.710ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 762 :شبكة. -الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 62.152 :ل.ل.

¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):

 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 102.484.000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 12.856 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األول ــى واملنقولةللسحب املقبل 995.119.966 :ل .ل.
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل 55.135.348 :ل .ل.

نتائج زيد

جـ ـ ــرى مـ ـس ــاء أمـ ـ ــس سـ ـح ــب زيـ ـ ــد رقـ ـ ــم 1415
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح53727 :

¶ الجائزة األولى
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نتائج يومية

ج ــرى م ـســاء أم ــس سـحــب "يــوم ـيــة" رق ــم 107
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة587 :
• يومية أربعة8901 :
• يومية خمسة02018 :

4

9
5

3

6

1

4
5

5

6

8
9

6

7

4

6

2

3

9

2

8

7

9

5

8

8

7

9

1

2

9

2

10

3

5

أفقيا
 -1كاتب فرنسي له مؤلفات اجتماعية سياسية أهمها « روح الشرائع « الذي كان له
تأثير كبير في ّ
تطور الدستور الفرنسي ّابان الثورة –  -2أسطول ضخم ال يقهر أرسله
ملك اسبانيا لغزو انكلترا فأغرقته العواصف – جاهل وغير متعلم –  -3من أسماء
اللؤلؤ – فقير وزاهد –  -4ما ُيستتر به من العدو كالحائط أو كأكياس الرمل – ضمير
متصل –  -5حرف عطف – عائالت – جماعة األفراس –  -6عائلة عالم صيدلة فرنسي
راحل رائد العالج الكيميائي – محاوالت ووساطات حميدة –  -7نهار وليل – هدأت
وسكنت النار – خصب –  -8اشترع القوانني – راتب العامل –  -9رطوبة في الحائط
من جراء تسرب املاء – الذكور من الضأن –  -10ذكر النحل – رقصة لبنانية مشهورة

عموديًا

 الجائزة اإلفرادية 8.000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل25.000.000 :
ل.ل.

 -الجائزة اإلفرادية 90.000 :ل.ل.

¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.27 :

4

1

حلول الشبكة السابقة

 -الجائزة اإلفرادية 900.000 :ل.ل.

2320 sudoku

كلمات متقاطعة 2 3 2 0

 قيمة الجوائز اإلجمالية 75.000.000 :ل .ل. عدد األوراق الرابحة2 : الجائزة اإلفــراديــة لكل ورقــة37.500.000 :ل .ل.

¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.727 :

انتقل إلى رحمة الله تعالى
املأسوف على شبابه
محمد بصبوص
نجل اللواء إبراهيم بصبوص /املدير العام
لقوى األمن الداخلي.
ّ
ص ــل ــي ع ـل ــى ج ـث ـم ــان ــه الـ ـط ــاه ــر عـنــد
الـســاعــة الــراب ـعــة والـنـصــف مــن عصر
ي ــوم األح ــد ال ــواق ــع فـيــه ،2016/6/19
ووري الثرى في جبانة بلدته ـ ـ داريا.
ت ـق ـبــل الـ ـتـ ـع ــازي الـ ـي ــوم الـ ـث ــاث ــاء فــي
 2016/6/21في منزل والده الكائن في
داريــا ـ ـ حي الضهور مفرق الشميس،
ويوم األربعاء  2016/6/22من الساعة
الـثــانـيــة عـشــرة ظـهـرًا حـتــى الخامسة
عصرًا في قاعة مسجد محمد األمني
ـ ـ وسط بيروت.
ال ـ ــراض ـ ــون ب ـق ـض ــاء الـ ـل ــه وقـ ـ ـ ـ ــدره :آل
بصبوص وعموم أهالي بلدة داريا

استراحة

 -1ممثل لبناني راحل إشتهر بشخصية « بلبل أفندي» –  -2إنتفاخ في الجلد من جراء
مرض أو صدمة – أحرف متشابهة – بيت العنكبوت –  -3ثرثار ناشر اإلشاعات واألكاذيب
– قبر ولحد –  -4بطل شرائط مصورة له مغامرات متعددة مع كلبه ميلو – اآلن باألجنبية
–  -5بحيرة أو حــاجــز مــائــي – ثـبــات فــي املــوقــع والتمكن فيه – قلب الـثـمــرة –  -6عائلة
سياسي مجري راحــل كــان أمينًا عامًا للحزب الشيوعي ورئيسًا للحكومة – موسيقي
ّ
متحيز منصف وعــادل في أحكامه –  -8مدينة في
أملاني شهير –  -7حفر البئر – غير
الخضر – نوع من أنواع الغناء –  -9عائلة رسام
جنوب السودان على بحر الغزال – من
ّ
فرنسي عمل عند امللك لويس الرابع عشر – حل العقدة –  -10زعيم سياسي لبناني

¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.3727 :

ّ
ّ
إنا لله وإنا إليه راجعون
بالرضى والتسليم بمشيئة الله عز
وجل
ننعى فقيدنا الغالي املرحوم
الحاج أسعد إسماعيل قانصو
( 1930ــــ )2016
(املتوفى في دكــار ـ ـ السنغال ويــوارى
الثرى فيها اليوم الثالثاء)
ح ــرم ــه :ال ـح ــاج ــة إنـ ـع ــام ع ـلــي مـحـمــد
قاسم
أوالده :ال ــدكـ ـت ــور غ ـ ـسـ ــان ،ال ــدك ـت ــور
جمال ،والدكتورة شادية قانصو.
أش ـ ـقـ ــاؤه :امل ــرح ــوم ــون :الـ ـح ــاج عـلــي،
ال ـح ــاج زي ـن ــو ،ال ُـح ــاج دخ ـي ــل ،ال ـحــاج
عقيل ،والحاجة أم الكرم قانصو.
وس ـت ـت ـلــى ع ــن روح ـ ــه ال ـط ــاه ــرة آي ــات
من الذكر الحكيم ومجلس عــزاء يوم
السبت املوافق فيه  25حزيران 2016
في النادي الحسيني لبلدته الدوير،
عند الساعة السادسة عصرًا.
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب.
اآلسفون :آل قانصو ،آل قاسم ،وعموم
أهالي بلدة الدوير

حل الشبكة 2319

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.
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مشاهير 2320
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أفقيا

 -1كاظم الساهر –  -2وهبني – جوري –  -3رايت – منف –  -4سب – دنو – أرض –  -5يهوى – زو
– با –  -6الهيطل –  -7اورال – رس –  -8يينمية – فل –  -9ضل – كرش – ترح –  -10نزار قباني

عموديًا

 -1كورسيكا – ضن –  -2اهابه – ويلز –  -3ظبي – وطري –  -4منتدى – انكر –  -5اي – املرق – -6
موزل – يشب –  -7سجن – وهرة –  -8اوفا – يس – تن –  -9هر – ربط – فري –  -10رياض الصلح

إعداد
نعوم
مسعود

فنان ومسرحي لبناني كوميدي إشتهر في التمثيل والكتابة واإلخراج.
ن ــال ع ــدد ال ب ــأس ب ــه م ــن ج ــوائ ــز ال ـت ـقــديــر وال ـ ـ ــدروع ع ـلــى مـســرحـيــاتــه
ّ
الفنية اإلبداعية
ومسيرته
 = 6+9+2+5+1مدينة مغربية ■  = 9+3+6+8+4دولة عظمى ■ 10+7+11
ّ
= يدق الجرس

حل الشبكة الماضية :رينيه ديكارت
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الثالثاء  21حزيران  2016العدد 2916

إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إعالن تلزيم
تـعـلــن امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة ل ـل ـم ــوارد املــائـيــة
وال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة ،ع ــن اعـ ـ ــادة اجـ ـ ــراء تـلــزيــم
بـطــريـقــة اسـ ـت ــدراج ع ــروض عـلــى اس ــاس
تـنــزيــل م ـئــوي عـلــى اس ـع ــار االدارة حــده
االقـ ـص ــى  %20عـ ـش ــرون ب ــامل ـئ ــة لـتـنـفـيــذ
مشروع اشغال انشاء اقنية ري في عني
الـبـحـصــة وال ـح ـمــى ـ ـ ـ ـ مــرجـحــن ـ ـ ـ ـ قـضــاء
عكار (للمرة الثانية).
تجري عملية التلزيم في الساعة التاسعة
من يوم الثالثاء الواقع في .2016/7/19
فعلى املتعهدين املصنفني وفقًا الحكام
امل ــرس ــوم رق ــم  3688تــاريــخ 1966/1/25
فـ ــي ال ـ ــدرج ـ ــة الـ ــراب ـ ـعـ ــة ح ـ ـص ـ ـرًا لـتـنـفـيــذ
صفقات االشـغــال املائية الــذيــن ال يوجد
بعهدتهم اكـثــر مــن ارب ــع صـفـقــات مائية
لم يجري استالمها مؤقتًا بعد ،الراغبني
باالشتراك بهذا التلزيم تقديم عروضهم
قبل الساعة الثانية عـشــرة مــن اخــر يوم
عـمــل يـسـبــق ال ـيــوم امل ـحــدد لجلسة فض
الـعــروض ـ ـ وفــق نصوص دفتر الشروط
الخاص الذين يمكن االطــاع والحصول
عليه في املديرية العامة للموارد املائية
وال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة ـ ـ ـ ـ ـ م ـص ـل ـحــة الـ ـ ــديـ ـ ــوان ـ ـ ـ ـ
كورنيش النهر.
بيروت في  17حزيران 2016
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
باالنابة
املهندس غسان نور الدين
التكليف 1176
إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في اجراء
استقصاء اسعار النشاء غرفة املناوبني
ق ــرب خ ــزان ــات ال ـف ـيــول ف ــي مـعـمــل الـجـيــة
الحراري.
يمكن للراغبني في االشتراك باستقصاء
اس ـ ـعـ ــار املـ ــذكـ ــور اع ـ ــاه الـ ـحـ ـص ــول عـلــى
ن ـس ـخــة م ـج ــان ــا م ــن دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط مــن
مصلحة الــديــوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق
( 12غــرفــة  ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ
طريق النهر.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد الـ ــى ام ــان ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق ""12
ـ ـ املبنى املركزي.
علمًا إن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2016/7/1عند
نهاية الدوام الرسمي.
بيروت في 2016/6/16
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 1173
إعالن
عن القاضي العقاري في النبطية
طلب رائف حسني فارس ترقني االعتراض
املدون على محضر العقار رقم  130زوطر
الغربية واملقدم من فريده قاسم منصور
وعـ ـل ــي احـ ـم ــد ع ـل ــو وم ـن ـي ــر احـ ـم ــد عـلــو
وح ـســن اح ـمــد عـلــو وقــاســم مـحـمــد علو
وعلي احمد درويــش ومحمد علي قدوح
وم ـح ـم ــد ح ـس ــن س ـل ـيــم وس ـل ـي ــم حـســن
سليم وسعيد سليمان حريبي وحسن
س ـل ـيــم ح ــري ـب ــي وع ـل ــي اح ـم ــد ع ــز ال ــدي ــن
وعـبــاس موسى عــزالــديــن وحسني احمد
جابر وكونسيل الـخــوري وقاسم محمد
ابو هاشم ومحمد قاسم ياغي ومحمود
قاسم ياغي ومحمود محمد ياغي وعلي
حسني يــاغــي وابــراهـيــم محمد مصطفى
ولكل ذي مصلحة ان يتقدم بمالحظاته
في القلم خالل مهلة عشرة ايام من تاريخ
النشر.
رئيس قلم املحكمة العقارية في النبطية
محمد اسماعيل جمعة
إعالن
عن القاضي العقاري في النبطية
طلب حسني علي حريبي ترقني االعتراض
املـ ـ ـ ــدون ع ـل ــى امل ـح ـض ــر رق ـ ــم  234زوطـ ــر
الغربية واملـقــدم مــن منيف حسني ياغي
ومن منير احمد علو وقاسم محمد علو
وعلي احمد درويــش ومحمد علي قدوح
وم ـح ـم ــد ح ـس ــن س ـل ـيــم وس ـل ـي ــم حـســن
سليم وسعيد سليمان حريبي وحسن
سليم حريبي وقنسل الخوري وجمعية
امل ــرس ـل ــن ال ـل ـب ـنــان ـيــن وع ـل ــي اح ـم ــد عــز
الــديــن وعـبــاس موسى عزالدين وحسني
احمد جابر ولكل صاحب مصلحة التقدم

بمالحظاته فــي القلم خــال مهلة عشرة
ايام من تاريخ النشر.
رئيس قلم املحكمة العقارية في النبطية
محمد اسماعيل جمعة
إعالن
من امانة السجل العقاري في صيدا
طـلــب مـحـمــد عـبــدالـلــه مـنـيــاتــو الـفـنــونــي
بوكالته عــن منى نعمه جمعة ملورثيها
علي محمد جمعة وطيبة محمد جمعة
سـنــدات تمليك بــدل ضــائــع العقارين 64
و 1585زرارية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن
إعالن
من امانة السجل العقاري في صيدا
طـلــب ال ـيــاس عــزيــز فــرحــات بــوكــالـتــه عن
ع ـمــر سـم ـيــر ل ـبــس مل ــورث ــه س ـم ـيــر انـيــس
لبس شـهــادات قيد بــدل ضائع العقارات
 144و 146و 149وادي الليمون.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن
إعالن
من امانة السجل العقاري في صيدا
طـلـبــت ع ــائ ــده مـصـطـفــى نــاجـيــا ملوكلها
مصطفى احمد خليفه سند تمليك بدل
ضائع للقسم  9من العقار  869قناريت.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن
إعالن
من امانة السجل العقاري في صيدا
طلبت املحاميه ايــزورا جرجس الخوري
ب ــوك ــالـ ـتـ ـه ــا ع ـ ــن مـ ــريـ ــم ج ـ ـ ــول اسـ ـكـ ـن ــدر
بوكالتها عن جوزيف توفيق الجاموس
ملـ ــورث ـ ـيـ ــه ت ــوفـ ـي ــق يـ ــوسـ ــف الـ ـج ــام ــوس
وهـنــد جــرجــس ال ـخــوري س ـنــدات تمليك
بــدل ضــائــع الـعـقــارات  1206و 853و849
مغدوشة.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن
إعالن
من امانة السجل العقاري في صيدا
طلبت سلطانه سعيد عكوش سند تمليك
بدل ضائع العقار  275الخرايب.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن
إعالن
من امانة السجل العقاري في صيدا
ط ـل ـبــت ن ـســريــن ح ـك ـمــت ي ــون ــس ملــوكـلـهــا
مـحـمــود دروي ــش حــرقــوص سـنــد تمليك
بدل ضائع العقار  874سكسكية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن
إعالن
من امانة السجل العقاري في صيدا
طلب شربل شاهني الحلو شهادتي قيد
بدل ضائع العقارين  4087و 4199جزين.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن
إعالن
من امانة السجل العقاري في صيدا
طـلــب ع ــاء حليم سـعــد امل ـصــري بصفته
ال ــوص ــي ال ـشــرعــي ع ـلــى وال ـ ــده املـحـجــوز
عليه حليم سعد املـصــري ملورثته زينب
قــاظــم قــاظــم س ـن ــدات تـمـلـيــك ب ــدل ضــائــع
العقارات االقسام  42و 43و 44من العقار
 229مدينة صيدا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن
إعالن
من امانة السجل العقاري في صيدا
طلب هـشــام ف ــؤاد كــوثــرانــي بوكالته عن
علي عبد املجيد كنج املحمد ملوكله عبد
املـجـيــد مـحـمــد كـنــج املـحـمــد املـ ــدون على

صحيفة العقار عبد املجيد محمد كنج
العلي سند تمليك بدل ضائع العقار 598
تفاحتا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن

عبود شهادة قيد بــدل ضائع في العقار
 4671الخيام
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
يوسف شكر

إعالن
من امانة السجل العقاري في صيدا
طـلــب عـصــام يــوســف اسـعــد زي ــدان عنيد
ملورثه يوسف اسعد زيدان عنيد شهادة
قيد بدل ضائع  783العيشية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن

إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طـلـبــت حـلـيـمــه ح ـســن ب ـي ـطــار بصفتها
اح ــدى ورث ــة سهيال حـســن بـيـطــار سند
تمليك بدل عن ضائع عن حصة مورثتها
س ـه ـي ـل ــة حـ ـس ــن بـ ـيـ ـط ــار ب ــالـ ـعـ ـق ــار 507
مصيطبة
للمعترض مراجعة االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في بيروت
حسني خليل

إعالن
من امانة السجل العقاري في صيدا
طـلــب سـلـيـمــان حبيب داغ ــر ش ـهــادة قيد
بدل ضائع العقار  73مراح الحباس.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن
إعالن
من امانة السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
ط ـل ـبــت ب ـس ـمــه م ـح ـمــد صـ ـب ــره ملــوكـلـتـهــا
خــديـجــه يــوســف مــزنــر اح ــد ورث ــة زيـنــب
عباس عباس مصطفى شهادة قيد بدل
ضائع في العقار  979مجدل سلم
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
يوسف شكر
إعالن
من امانة السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
طـلــب حـسـيــب ادمـ ــون عـبــا بــوكــالـتــه عن
ولـ ـي ــد س ــام ــه ع ـب ــا اح ـ ــد ورث ـ ـ ــة ســامــه
ح ـس ـيــب ع ـب ــا شـ ـه ــادة ق ـي ــد ت ــأم ــن ب ــدل
ضائع في العقار  32جديدة مرجعيون
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
يوسف شكر
إعالن
من امانة السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
طلب حسني محمد صفير ملوكلته فاطمه
ناصر عبود احــدى ورثــة ناصر ابراهيم

إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
ط ـل ــب ان ـ ـطـ ــوان جـ ـ ــورج ال ـ ـخـ ــوري ملــوكـلــه
نجيب سعيد زهــر سند تمليك بــدل عن
ضــائــع عــن حصته بالقسم  4مــن العقار
 5243مزرعه
للمعترض مراجعة االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون بالتكليف
في بيروت
محمود الالذقي
إعالن
ألمانة السجل العقاري االولى في الشمال
طلب املحامي عدنان الجسر بوكالته عن
دليشاد بركة بصفتها احد ورثة املرحوم
مـحـمــد ح ـســام بــركــة س ـنــدي تـمـلـيــك بــدل
ضائع للعقار  2و 4015/3منطقة زيتون
طرابلس
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
إعالن
صـ ــادر ع ــن ال ـقــاضــي امل ـن ـفــرد امل ــدن ــي في
حلبا
الناظر بقضايا االحوال الشخصية
ّ
القاضي سامر متى
املستدعي :محمد خالد حسني ـ ـ تكريت
رقم املعاملة2016/229 :
ان املستدعي يطلب باتخاذ القرار باثبات
وفـ ـ ــاة جـ ــده ح ـس ــن م ـح ـمــد اس ـع ــد ح ـيــدر
املتوفي حوالي العام  1925قبل االحصاء
منحصرًا ارثــه االميري بزوجته خديجة
ح ـس ــن اب ــراهـ ـي ــم وبـ ـ ـ ـ ــاوالده م ـن ـهــا خــالــد

وبشير واحمد ومحمد.
باثبات وفــاة عمه املــرحــوم محمد حسن
محمد اسعد حيدر املتوفي حوالي العام
 1930ق ـب ــل االح ـ ـصـ ــاء وهـ ــو غ ـي ــر مـ ـ ّ
ـدون
ف ــي ال ـس ـج ــات ،مـنـحـصـرًا ارثـ ــه االم ـيــري
بوالدته خديجة حسن ابراهيم وبزوجته
فاطمة علي محمد اسعد العلي وبابنته
الــوحـيــدة منها وه ــي خــديـجــة ،وبــاثـبــات
وفـ ـ ــاة ج ــدت ــه امل ــرح ــوم ــة خ ــدي ـج ــة حـســن
اب ــراه ـي ــم امل ـتــوف ـيــة ب ـت ــاري ــخ 1952/5/4
م ـن ـح ـص ـرًا ارث ـ ـهـ ــا االم ـ ـيـ ــري وبـ ــاوالدهـ ــا
م ــن زوج ـه ــا ح ـســن مـحـمــد اس ـع ــد حـيــدر
املتوفي قبلها وهم خالد وبشير واحمد
وحـفـيــدتـهــا ال ــوح ـي ــدة م ــن اب ـن ـهــا محمد
املتوفي قبلها وهي خديجة.
ان ه ــذه املـحـكـمــة تـكـلــف م ــن ل ــه مصلحة
لالعتراض على ما ورد خالل مهلة شهر
من تاريخ النشر.
رئيس القلم
محمد ياغي
إعالن
من أمانة السجل التجاري في الشمال
نشرة ثانية
الـ ـب ــائـ ـع ــون :ايـ ـل ــي وسـ ـن ــاء س ــال ــم هـيـكــل
وجورجات جرجي نصار ونينا الفونس
صــالـجــي واي ــا ج ــورج هيكل مقيمني في
كوسبا الكورة
امل ـش ـتــري :مـيـشــال ســالــم هيكل مقيم في
كوسبا الكورة
مـ ــوضـ ــوع الـ ـبـ ـي ــع :امل ــؤسـ ـس ــة ال ـت ـج ــاري ــة
املـسـمــاة "مــؤسـســة ســالــم هيكل لصناعة
الـبــوظــة والـحـلــويــات والـتـجــارة الـعــامــة ـ ـ
بــوظــة ســالــم" والـقــائـمــة عـلــى املقسمني 4
و 5من العقار  4418كوسبا واملسجلة في
السجل التجاري في الشمال برقم 4043
تــاريــخ  1990/03/14بجميع عناصرها
املادية وغير املادية وبكامل محتوياتها
وع ـلــى سـبـيــل امل ـث ــال ال ال ـح ـصــر الـشـعــار
واالس ــم التجاري والــزبــائــن واملفروشات
واملعدات واآلالت املستعملة الستثمارها
وبراءة االختراع واالجازات
ثمن البيع :ستون مليون ليرة لبنانية
تاريخ العقد 2016/05/18
تاريخ التسجيل 2016/06/09
ل ـل ـم ـت ـض ــرر م ـه ـل ــة عـ ـش ــرة اي ـ ـ ــام ل ـت ـقــديــم
اعتراضه من تاريخ نشر هذا االعالن
امني السجل التجاري في الشمال
انطوان معوض
إعالن بيع باملعاملة 2014/1441
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
تـبــاع بــاملــزاد العلني نـهــار الخميس في
 2016/6/30ابـتـ ً
ـداء مــن الساعة الــواحــدة
ظ ـه ـرًا ،س ـيــارة املـنـفــذ عليها شــركــة ســام
غـ ــروب وان ش.م.م .م ــارك ــة جـيـلــي ط ــراز
 LCمـ ــوديـ ــل  2013رقـ ـ ــم /501071/ب
ً
ال ـخ ـص ــوص ـي ــة ت ـح ـص ـي ــا ل ــدي ــن طــال ـبــة
الـتـنـفـيــذ ش ــرك ــة رس ــام ـن ــي اوتــومــوت ـيــف
اندستريز ش.م.ل .وكيلها املحامي شارل
ال ـح ـلــو ،ال ـبــالــغ  $/6992/ع ــدا ال ـلــواحــق
واملـخـمـنــة بمبلغ  $/2461/واملـطــروحــة
بسعر  $/2000/او ما يعادلها بالعملة
الوطنية وان رس ــوم امليكانيك قــد بلغت
/2188000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
املحدد إلى مرأب الشركة الكائن في محلة
وطى عمارة شلهوب ـ ـ صالة عرض مبنى
ال ـه ـيــونــداي ،مـصـحــوبــا بــالـثـمــن ن ـق ـدًا أو
شيك مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية

◄مبوب►

خرج ولم يعد
غادر العمال البنغالدشيون
Parvej
Akmal Sheikh
Mohammed Shib Bir
Zzaman Mohammad Asadu
Khan Iktar
م ـ ــن ع ـ ـنـ ــد مـ ـ ـخ ـ ــدومـ ـ ـه ـ ــم .الـ ـ ــرجـ ـ ــاء م ـمــن
يـعــرف عنهم شيئًا االت ـصــال عـلــى الــرقــم
70/784784
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إعالنات
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إعالم تبليغ
إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة لبنان الشمالي  -دائــرة تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة لبنان الشمالي  -دائــرة
االلتزام الضريبي  ,املكلفني الــواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى االلتزام الضريبي  ,املكلفني الــواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى
مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من
ً
ً
تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة املشار إليها تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة املشار إليها
أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
				
				
رقم البريد املضمون تاريخ الزيارة الثانية تاريخ اللصق
الرقم الضريبي
اسم املكلف
رقم البريد املضمون تاريخ الزيارة الثانية تاريخ اللصق
الرقم الضريبي
اسم املكلف
سمير الياس سرتان

268656

RR133728179LB

2014/3/6

2014/3/7

وسيم لطفي الزاخم

347667

RR133729015LB

2014/23/6

2014/4/7

جوليان سركيس نكد

644051

RR133728196LB

2014/4/6

2014/3/7

وائل سهال زمرلي

415363

RR133728987LB

2014/23/6

2014/4/7

RR133729007LB

2014/24/6

2014/4/7

452521
جهاد صالح دبا
2014/3/7
2014/2/6 RR133728029LB
1288933
لينا محمد مراد
				
				
تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا
التكليف 1074

رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا
التكليف 1074

إعالم تبليغ
إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة لبنان الشمالي  -دائــرة تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة لبنان الشمالي  -دائــرة
االلتزام الضريبي  ,املكلفني الــواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى االلتزام الضريبي  ,املكلفني الــواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى
مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من
ً
ً
تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة املشار إليها تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة املشار إليها
أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
				
				
رقم البريد املضمون تاريخ الزيارة الثانية تاريخ اللصق
الرقم الضريبي
اسم املكلف
رقم البريد املضمون تاريخ الزيارة الثانية تاريخ اللصق
الرقم الضريبي
اسم املكلف
مشروع العربة السكني ش.م.م 12421

RR133728505LB

2014/18/6

2014/3/7

جاك سعاده سعاده

39759

RR133728430LB

2014/17/6

تحسني عبدالله الثمني

44455

RR133728474LB

2014/18/6

2014/3/7
				
تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
2014/3/7

خالد ناجي طبال

53952

RR133728488LB

2014/18/6

2014/3/7

مصطفى عبد الوهاب حمود

61597

RR133728443LB

2014/18/6

2014/3/7

سمير محمد علي طبال

100590

RR133728457LB

2014/18/6

عبد الرحمن حسني قلفاط

180112

RR133728465LB

2014/18/6

شركة ليسكو ش.م.م

495967

RR133728633LB

2014/18/6

وليد محمود االحدب

585307

RR133728749LB

2014/18/6

عثمان محمد طرطوسي

630525

RR133728721LB

2014/18/6

حبيب محمد ديب الصوالحي 757711

RR133728718LB

2014/18/6

جاك عبد الله حريكي

797753

RR133728810LB

2014/18/6

يوسف إلياس الرهبان

1194581

RR133728695LB

2014/16/6

علي جودت بك االبراهيم املصطفى 1240856

RR133728806LB

2014/18/6

2014/3/7
إعالم تبليغ
2014/3/7
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة لبنان الشمالي  -دائــرة
2014/3/7
االلتزام الضريبي  ,املكلفني الــواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى
2014/3/7
مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من
ً
تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة املشار إليها
2014/3/7
أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
2014/3/7
				
2014/4/7
رقم البريد املضمون تاريخ الزيارة الثانية تاريخ اللصق
الرقم الضريبي
اسم املكلف
2014/3/7
2014/8/7
2014/12/6 RR133728275LB
947816
بسكال سايد معوض

زياد فؤاد داغر

1264834

RR133728664LB

2014/16/6

2014/3/7
				
تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
2014/3/7

بالل عبد القادر العني

1300394

RR133728562LB

2014/18/6

2014/3/7

شـ ــركـ ــة الـ ـس ــاح ــل االخـ ـض ــر 1419698
للتجارة و الزراعة ش.م.م.

RR133728602LB

2014/13/6

2014/3/7

وليد احمد مراد

1413459

RR133726425LB

2014/23/4

2014/7/7

رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا
التكليف 1074

رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا
التكليف 1074

إعالم تبليغ
2014/3/7
2014/18/6 RR133728616LB
الشركة اللبنانية الصينية 1609235
املوضوع :تبليغ
للتجارة العامة ش.م.م
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة لبنان الشمالي  -دائــرة
االلتزام الضريبي  ,املكلفني الــواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى
2014/7/7
2014/16/6 RR133728514LB
1900523
جورج سعيد يزبك
مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من
2014/3/7
2014/18/6 RR133728580LB
2598485
فادي نورس الجمل
ً
تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة املشار إليها
2014/3/7
2014/16/6 RR133728593LB
2781366
جميلة يوسف كرم.
أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
				
				
تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رقم البريد املضمون تاريخ الزيارة الثانية تاريخ اللصق
الرقم الضريبي
اسم املكلف
رئيس مالية محافظة الشمال
2014/18/11
2014/11/11 RR145680907LB
45319
وسيم مرحبا شربل سمعان عازار
2014/18/11
2014/11/11 RR145680941LB
48700
التكليف  1074طانيوس رامح منعم
223906
ماريات محسن املصري
إعالم تبليغ
				
تبليغ
املوضوع:
تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
ـرة
ـ
ئ
دا
الشمالي
لبنان
محافظة
في
اإلقليمية
املالية
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -املصلحة
رئيس مالية محافظة الشمال
االلتزام الضريبي  ,املكلفني الــواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى
وسيم مرحبا
مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من
التكليف 1074
ً
تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة املشار إليها
أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
إعالم تبليغ
				
املوضوع :تبليغ
رقم البريد املضمون تاريخ الزيارة الثانية تاريخ اللصق
الرقم الضريبي
اسم املكلف
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة لبنان الشمالي  -دائــرة
االلتزام الضريبي  ,املكلفني الــواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى
2014/3/7
2014/19/6 RR133728766LB
581201
يحي رضوان رضوان
مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من
2014/3/7
2014/20/6 RR133728735LB
عز الدين محمد خالد املير 588491
ً
تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة املشار إليها
2014/3/7
2014/20/6 RR133728620LB
شركة سيلويت ميديا كولتور ش.م.م 593841
أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
				
2014/3/7
2014/19/6 RR133728678LB
606506
ايهاب عبدالله حداد
رقم البريد املضمون تاريخ الزيارة الثانية تاريخ اللصق
الرقم الضريبي
اسم املكلف
2014/3/7
2014/19/6 RR133728783LB
1001697
سعاد فريد حكيم
سمير احمد مشرف

46303

RR145680898LB

2014/10/11

2014/19/11

RR145680915LB

2014/14/11

2014/9/12

2014/3/7
2014/19/6 RR133728531LB
سيمون يوسف حدشيتي 1755869
				
				
تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا
التكليف 1074

رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا
التكليف 1074
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رياضة

يورو 2016

ألمانيا

الثالثاء
19:00

إيرلندا الشمالية

فرحة رامسي
بتسجيله
الهدف األول
لويلز (أ ف ب)

ويلز من ظل انكلترا الى زعيمة عليها
ترتيب المجموعة
الثانية

ويلز

إنكلترا

سلوفاكيا

روسيا

 6نقاط
من  3مباريات

 5نقاط
من  3مباريات

 4نقاط
من  3مباريات

نقطة
من  3مباريات

ك ـ ــان واضـ ـح ــا أن م ـ ـبـ ــاراة إن ـك ـل ـتــرا
وسـ ـل ــوف ــاكـ ـي ــا هـ ــي مـ ـ ـب ـ ــاراة مـ ــدرب
«األسود الثالثة» روي هودجسون.
إذ إن ال ـض ـغــوط كـبـيــرة ف ــي الـبــاد
ع ـلــى ال ــرج ــل لـفـعــل ش ــيء ف ــي كــأس
أوروبــا الفرنسية .هذا كان واضحًا
مــن خ ــال «الــرســالــة» الـتــي تلقاها
ق ـب ــل ي ــوم ــن بـ ــأن م ـص ـي ــره مـتـعـلــق
بالنتائج في البطولة.
هـ ـ ـك ـ ــذا ،تـ ـلـ ـق ــف ه ـ ــودجـ ـ ـس ـ ــون ه ــذه
الـ ـ ــرسـ ـ ــالـ ـ ــة ج ـ ـ ـي ـ ـ ـدًا وأجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى س ـت ــة
تبديالت دفعة واحــدة أبرزها الزج
بجايمي فاردي ودانيال ستاريدج
اللذين قلبا التأخر في املباراة أمام
ويلز إلى فوز بتسجيلهما هدفني،
وإبـ ـق ــاء «ص ــان ــع األل ـ ـعـ ــاب» ال ـقــائــد
واي ــن رون ــي عـلــى مـقـعــد اإلحـتـيــاط
وبجانبه العديد من األسماء التي
ك ــان م ــن امل ـتــوقــع ان ي ـكــون أداؤهـ ــا
الفـ ـت ــا ف ــي ال ـب ـط ــول ــة كـ ـه ــاري كــايــن
ورحيم سترلينغ.
على أي األحوال ،لم يتغير شيء في
إنكلترا .ظلت إنكلترا غير مقنعة ال
بل تراجعت خطوة إلــى ال ــوراء ،وال
يـمـكــن ه ـنــا إع ـف ــاء هــودج ـس ــون من
امل ـســؤول ـيــة إذ إن خ ـي ــاره ك ــان غير
ص ــائ ــب ب ــاإلع ـت ـم ــاد ع ـلــى ج ـ ــوردان
هندرسون وجاك ويلشير في وسط
امل ـل ـع ــب ،ال ـخ ــارج ــن م ــن إصــاب ـتــن
طــويـلـتــن م ــع فــريـقـيـهـمــا لـيـفــربــول
وأرسنال برغم أنهما ّأمنا التغطية
الدفاعية في وسط امللعب إال أنهما
لم يمنحا اإلضافة الهجومية.
ولم تقدم إنكلترا الكثير في الشوط
األول ،حيث كانت سيطرتها عقيمة

دون فـ ـ ــرص ب ــاس ـت ـث ـن ــاء ان ـط ــاق ــة
س ــري ـع ــة ل ـ ـفـ ــاردي وتـ ـس ــدي ــدة آلدام
الالنــا .افتقد اإلنكليز الحلول التي
يمكن أن يقدمها العــب مثل رونــي
أو ديللي آلــي ،فلم يتمكنوا من فك
طــاســم ال ــدف ــاع الـسـلــوفــاكــي ،فكان
ال ـظ ـه ـي ــر ن ــاث ــان ـي ــل ك ــاي ــن يـصـفــق
وحيدًا على الجهة اليمنى.
وظ ــل الــوضــع عـلــى حــالــه فــي بــدايــة
ّ
فتنبه هودجسون
الشوط الثاني،
إل ــى نـقـطــة الـضـعــف وأدخ ـ ــل رون ــي
ـدال من ويلشير والالنــا على
وآلــي بـ ً
التوالي ،لكن األمور لم تتبدل بعدما
ن ــال الـتـعــب م ــن الــاع ـبــن اإلنـكـلـيــز
بـ ـسـ ـب ــب املـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــود ال ـ ـ ـ ـ ــذي بـ ــذلـ ــوه
ووسط استماتة دفاعية سلوفاكية
للحفاظ على النقطة الثمينة التي
قد تنقلهم إلى دور الـ .16
إذًا ،تــأه ـلــت إن ـك ـل ـتــرا ب ـعــد مـعــانــاة
وم ــن ال ـب ــاب ال ـض ـيــق ب ـعــد حلولها
خلف جارتها ال ـلــدودة ويـلــز ،فيما
ستنتظر سلوفاكيا مصيرها بني
أفضل املنتخبات في املركز الثالث.
 م ـثــل ان ـك ـل ـت ــرا :ج ــو هـ ـ ــارت -راي ــنبــرتــرانــد ونــاثــان ـيــل كــايــن وغ ــاري
ك ـ ــاهـ ـ ـي ـ ــل وك ـ ـ ــري ـ ـ ــس سـ ـم ــولـ ـيـ ـن ــغ -
ج ـ ــوردان ه ـنــدرســون وإي ــري ــك داي ــر
وجــاك ويلشير (واي ــن رون ــي- )56 ،
آدم الالنــا (ديلي الــي )60 ،وجايمي
ف ــاردي ودان ـي ــال سـتــاريــدج (ه ــاري
كاين.)76 ،
 م ـ ـ ـثـ ـ ــل س ـ ـ ـلـ ـ ــوفـ ـ ــاك ـ ـ ـيـ ـ ــا :مـ ـ ــاتـ ـ ــوسكوزاتشيك -بيتر بيكاريك ومارتن
سـكــرتــل وي ــان دوري ـت ـشــا وتــومــاس
هوبوكان  -وفيكتور بيتشوفسكي

(ن ــورب ــرت ج ـيــوم ـبــر )67 ،وم ــاري ــك
هـ ــام ـ ـس ـ ـيـ ــك ويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوراي ك ــوتـ ـشـ ـك ــا-
فالديمير فايس (ميالن سكرينيار،
 )79وروب ـ ـ ــرت مـ ــاك وان ـ ـ ــدري دودا
(دوشان سفنتو)57 ،

ويلز × روسيا
أثبتت ويـلــز مــرة جــديــدة وبصوت
عـ ـ ـ ــال أنـ ـ ـه ـ ــا لـ ـ ــم تـ ـ ـ ــأت إلـ ـ ـ ــى ف ــرن ـس ــا
لـلـسـيــاحــة أو ل ـت ــأدي ــة واجـ ـ ــب .هــذا
مـ ــا ت ــأك ــد أم ـ ــس حـ ــن ح ـق ـقــت فـ ــوزًا

فازت ويلز على روسيا
 0-3وتعادلت إنكلترا
مع سلوفاكيا 0-0

عريضًا على روسيا  ،0-3ولم تكتف
بالتأهل التاريخي للمرة إلــى دور
الـ ـ  16بــل إنـهــا ت ـصــدرت املجموعة
الثانية.
واحتفظ كريس كوملان بالتشكيلة
ال ـســاب ـقــة بــاسـتـثـنــاء ت ـبــديــل واح ــد
فـ ـ ــي خـ ـ ــط ال ـ ـه ـ ـجـ ــوم فـ ـ ــأدخـ ـ ــل س ــام
بدال من هال روبسون كانو،
فوكس ً
فيما أج ــرى ليونيد سلوتسكي 4
تغييرات أحدها في الدفاع و 3في
خط الوسط.

وسـعــت ويـلــز لحسم األم ــور مبكرًا
وه ــذا مــا ك ــان لـهــا حـيــث لــم تنتظر
ط ــوي ـ ًـا الف ـت ـتــاح الـتـسـجـيــل عندما
حـ ـص ــل جـ ــو الـ ـ ــن عـ ـل ــى رك ـ ـلـ ــة ح ــرة
نفذها بنفسه وأرس ــل الـكــرة بينية
استقبلها آرون رامسي وتابعها في
قلب املرمى (.)11
وصـ ّـعــب نيل تايلور مهمة الــروس
بـتـسـجـيـلــه ال ـه ــدف ال ـث ــان ــي بـعــدمــا
فــوجــئ بـكــرة مــرتــدة داخ ــل املنطقة
أعــادهــا بيسراه إلــى أسـفــل الــزاويــة
اليمنى (.)20
وواصـ ـ ـ ــل غـ ــاريـ ــث ب ــاي ــل ت ــأل ـق ــه فــي
ال ـب ـطــولــة ،وأض ـ ــاف ال ـه ــدف الـثــالــث
ب ـعــد ك ــرة بـيـنـيــة م ــن رام ـس ــي ()67
رافعًا رصيده إلى  3أهــداف وانفرد
بصدارة ترتيب الهدافني.
 م ـثــل روسـ ـي ــا :إي ـغ ــور اكـيـنـفـيـيــف اي ـغ ــور سـمــولـنـيـكــوف وسـيــرغــياي ـ ـن ـ ـي ـ ــات ـ ـي ـ ـف ـ ـي ـ ـت ـ ــش وف ـ ــاس ـ ـي ـ ـل ـ ــي
ب ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــزوتـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــي (ألـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـس ـ ـ ــي
بريزوتسكي -)46 ،بافل ماماييف
ودمـ ـيـ ـت ــري كـ ــوم ـ ـبـ ــاروف -دي ـن ـيــس
غ ـلــوشــاكــوف ورومـ ـ ــان شـيــريـكــوف
(الـكـسـنــدر غــولــوفــن )52 ،وف ـيــدور
س ـمــولــوف (ال ـك ـس ـنــدر ســام ـيــدوف،
 -)70ال ـك ـس ـنــدر ك ــوك ــوري ــن وارت ـي ــم
دزيوبا.
 مثل ويلز :واين هينيسي -جيمست ـش ـي ـس ـتــر واشـ ـل ــي ول ـي ــام ــس وب ــن
ديفيس وكريس غينتر -نيل تايلور
وج ـ ــو ال ـ ــن (ديـ ـفـ ـي ــد ادواردز)74 ،
وآرون رامـســي وجــو ليدلي (انــدي
كينغ -)76 ،غاريث بايل (سايمون
تشيرتش )83 ،وسام فوكس.
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الصدارة هدف ألمانيا وإسبانيا الليلة
مباريات اليوم

تكشف الليلة املجموعتان الثالثة والرابعة
عـ ــن ه ــوي ــة املـ ـت ــأهـ ـل ــن ع ـن ـه ـم ــا ،مـ ــن خ ــال
مـ ـب ــاري ــات ال ـج ــول ــة ال ـث ــال ـث ــة واالخ ـ ـيـ ــرة مــن
تصفياتها ،حيث يترقب الجميع ان تتصدر
امل ــانـ ـي ــا واسـ ـب ــانـ ـي ــا ت ــوالـ ـي ــا امل ـج ـمــوع ـتــن
املذكورتني.
فــي املجموعة الثالثة تـبــدو أب ــواب التأهل
مفتوحة امــام ثالثة منتخبات هي أملانيا،
إيرلندا الشمالية ،وبولونيا ،بينما انتهى
حلم أوكرانيا بالتأهل لعدم حصولها على
أي نقطة.
وتتصدر أملانيا ترتيب املجموعة برصيد
 4نـقــاط ،وبـفــارق هدفني عــن بولونيا التي
تملك الرصيد عينه ،بينما حصدت ايرلندا
الشمالية  3نقاط.
أمل ــانـ ـي ــا س ـت ـل ـت ـقــي مـ ــع إي ــرلـ ـن ــدا ال ـش ـمــال ـيــة
الساعة  19.00بتوقيت بيروت ،وهي تدرك
ان ال ـت ـع ــادل سـيـضـمــن ل ـهــا أحـ ــد املــركــزيــن
االول ــن املــؤهـلــن ال ــى دور ال ـ ــ .16أم ــا الـفــوز
فقد ال يضمن لها املركز االول ،ألن بولونيا

النجم البولوني روبرت ليفاندوفسكي خالل التمارين أمس (أ ف ب)

احتمال كبير ان يشرك
لوف مهاجمه غوميز
على حساب غوتزه

ق ـ ــادرة ع ـلــى تـخـطـيـهــا ب ـف ــارق االهـ ـ ــداف في
ح ــال حققت ف ــوزًا كـبـيـرًا عـلــى أوكــران ـيــا في
مباراتهما التي تقام في التوقيت عينه.
طبعًا ،ال تريد أملانيا التفريط باملركز االول
بعد تغلبها على أوكــرانـيــا  0-2وتعادلها
مع بولونيا  ،0-0الن احتاللها املركز الثاني
يعني مواجهتها سويسرا في الدور الثاني،
في حني يلتقي صاحب املركز األول مع أحد
ثــاثــة مـنـتـخـبــات تـحـتــل امل ــرك ــز ال ـثــالــث في
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املجموعات االولى أو الثانية او السادسة.
الـفــوز غير املتوقع اليرلندا الشمالية على
أوكــرانـيــا  ،0-2بعد الخسارة أمــام بولونيا
 ،1-0جـعــل حلمها قــريــب امل ـن ــال ،إذ لبلوغ
ال ــدور املقبل يكفيها الـتـعــادل فــي مواجهة
املــان ـيــا الح ـتــال أف ـضــل امل ــراك ــز ال ـثــاثــة في
املجموعات الست.
ويبدو القلق االملاني من خط الهجوم لعدم
وجــود رأس حربة من الطراز العاملي ،وهو
االمــر الــذي ّ
صوبت عليه الصحف االملانية
اخ ـي ـرًا ،ل ــذا قــد ي ـشــرك املـ ــدرب يــواك ـيــم لــوف
ً
م ـهــاج ـمــه م ــاري ــو غــوم ـيــز ب ـ ــدال م ــن مــاريــو
غ ــوت ــزه .ف ــي امل ـق ــاب ــل ،يـفـكــر مـ ــدرب ايــرل ـنــدا
مايكل اونيل في ما إذا كان سيمنح الفرصة
مجددًا الى هدافه كايل الفيرتي.
أم ــا ف ــي املـ ـب ــاراة ال ـثــان ـيــة ف ـتــدخــل بــولــونـيــا
مـبــاراتـهــا ضــد جــارتـهــا أوكــران ـيــا مرشحة
النتزاع النقاط الثالث بعد خــروج االخيرة
من املنافسة تمامًا بخسارتيها مباراتيها
أم ــام أملــانـيــا وايــرلـنــدا الشمالية بالنتيجة
ذاتـهــا .وتحتاج بولونيا الــى نقطة واحــدة
الحتالل أحد املركزين املؤهلني مباشرة.

المجموعة الرابعة
نقطة واحدة تكفي املنتخب الكرواتي ليبلغ
دور ال ـ ـ ــ 16ح ــن ي ــاق ــي ن ـظ ـيــره االس ـبــانــي
الساعة  ،22.00ضمن منافسات املجموعة
ال ــرابـ ـع ــة ،وذل ـ ــك ب ـعــدم ــا ح ـج ــز "امل ـ ــات ـ ــادور"
البطاقة االولــى في املجموعة بفوزين على
تشيكيا  ،0-1وتــركـيــا  ،0-3لـيـتـقـ ّـدم بـفــارق
نقطتني أمام كرواتيا ،و 3نقاط أمام تشيكيا
التي ستالقي تركيا صاحبة املركز األخير
من دون رصيد في التوقيت عينه.
وك ــان ــت ك ــروات ـي ــا ف ــي طــريـقـهــا ال ــى ان ـت ــزاع
بـطــاقـتـهــا ال ــى الـ ـ ــدور امل ـق ـبــل ع ـنــدمــا كــانــت
متقدمة  1-2على تشيكيا ،إال ان خصمها
نجح فــي إدراك الـتـعــادل لينعش آمــالــه في
ّ
ويؤجل بالتالي تأهل الكروات.
التأهل
وينتظر الجمهور الـكــرواتــي معرفة إذا ما
كـ ــان س ـي ـش ــارك نـجـمـهــم وص ــان ــع الـعــابـهــم
لوكا مودريتش الــذي تعرض لالصابة في
الدقيقة  62أمــام تشيكيا ،وكــان لذلك تأثير
كبير على مستوى منتخب بالده الذي كان
ّ
متقدمًا بثنائية نظيفة.
وقتها
واالك ـي ــد أن غ ـيــاب مــودري ـتــش ع ــن امل ـب ــاراة
أم ــام اسبانيا سيكون لــه تأثير كبير على
بشكل الفت
منتخب بالده ،خاصة أنه تألق
ٍ
مـنــذ ب ــداي ــة ال ـب ـطــولــة ،ف ـكــان صــاحــب هــدف
الفوز على تركيا في املباراة االولى ،قبل ان
يتألق أمام تشيكيا ويتعرض لالصابة.
وفــي هــذه املـبــاراة ،ترصد اسبانيا التعادل
على أقل تقدير أمام كرواتيا لضمان صدارة
امل ـج ـمــوعــة .وي ـ ّ
ـرج ــح ان ي ـق ــوم دل بــوسـكــي
بــأرب ـعــة ت ـعــديــات ع ـلــى الـتـشـكـيـلــة إلراح ــة
نجومه قبل بداية األدوار االقصائية بينهم
القائد سيرجيو رام ــوس الــذي حصل على
بطاقة صفراء أمام تركيا وقد يفضل املدرب
ـان
ـذار ث ـ ٍ
عـ ــدم ال ــدف ــع ب ــه ت ـف ــادي ــا لـتـلـقـيــه إن ـ ـ ـ ٍ
يحرمه من خوض دور الـ.16
وفـ ــي امل ـج ـم ــوع ــة ع ـي ـن ـهــا ،ت ـل ـت ـقــي تـشـيـكـيــا
ٍّ
وتــرك ـيــا ف ــي م ـب ــاراة ال ـفــرصــة االخ ـي ــرة لـكــل
منهما لتخطي الدور االول .ويملك املنتخب
التشيكي فرصة إنهاء الدور االول في املركز
الثاني في حــال فــوزه على تركيا وخسارة
كرواتيا ،لكنه تلقى ضربة موجعة بإصابة
ص ــان ــع ألـ ـع ــاب ــه تـ ــومـ ــاس روزي ـت ـس ـك ــي فــي
فخذه أمــام كرواتيا وسيغيب حتى نهاية
البطولة .في املقابل ،تحتاج تركيا الى الفوز
ـارق كبير من االه ــداف ،وانتظار نهاية
وبـفـ ٍ
الــدور االول ،ملعرفة مصيرها بني أصحاب
افضل مركز ثالث.

أخبار «اليورو»
احتمال غياب بوفون
أمام إيرلندا

أفاد االتحاد اإليطالي لكرة القدم بأن
الشكوك تحيط بمشاركة الحارس
جيانلويجي بوفون في املباراة أمام
جمهورية إيرلندا ،وذلك بعدما شعر
القائد اإليطالي بحالة من التعب السبت
املاضي وفشل في إكمال حصة التدريب،
كما عانى "جيجي" من ارتفاع درجة
حرارته.
كذلك ،يحتمل أن يفتقد املدرب أنطونيو

كونتي العبه أنطونيو كاندريفا الذي
تدرب منفردًا بعد إصابة في عضالت
الفخذ الخلفية تعرض لها خالل املباراة
ضد السويد.

كرواتيا الضحية الجديدة
لجماهيرها

َّ
غرم االتحاد االوروبي لكرة القدم نظيره
الكرواتي مبلغ  100الف يورو بسبب
توقف مباراة منتخبه مع تشيكيا
بعد رمي جمهوره القنابل الدخانية
واملقذوفات الى امللعب .كذلك فرض "يويفا"
على االتحاد الكرواتي عقوبة أخرى ،وهي
تقضي بمنع بيع البطاقات لبعض أنصار
املنتخب الذين تم اعتبارهم من قبله ومن
قبل السلطات الكرواتية مثيري شغب ،لكن
مع وقف التنفيذ.
كذلك يبحث "يويفا" إقرار عقوبات
وإجراءات تأديبية بحق االتحادين
الروماني وااللباني بعد االحداث التي
تسبب فيها مشجعو الطرفني خالل
املباراة بينهما أول من أمس .كذلك ،فتح
االتحاد االوروبي إجراءات تأديبية بحق
تركيا واملجر وبلجيكا والبرتغال ،ليرتفع
عدد االتحادات التي تواجه العقوبات الى
ثمانية ،أي ثلث املشاركني في البطولة.

ألمانيا ال تستغني
عن «أديداس»

كشف رئيس شركة "أديداس" للتجهيزات
الرياضية هربرت هاينر عن تجديد عقد
الرعاية مع املنتخب االملاني لكرة القدم،
ملدة  4أعوام ،سيتقاضى بموجبه االخير
أكثر من  50مليون يورو سنويًا ،أي أكثر
بمرتني مما كان يحصل عليه في العقد
السابق.
وتتواصل بذلك الشراكة التي بدأت بني
الطرفني منذ  60عامًا ،ما سيدفع العمالق
األميركي "نايكي" الى تأجيل رغبته في
الحصول على املنتخب االملاني بعدما
نجح في  2011في "خطف" املنتخب
الفرنسي.
من جهة أخرى ،ردت "أديداس" على
االنتقادات التي طالتها بعد الثقب الذي
حصل في الكرة خالل مباراة فرنسا
وسويسرا ،فذكرت في بيان لها" :نحن
نحقق في ما حصل ،الحوادث من هذا
النوع نادرة جدًا ،لم نحدد حتى اآلن سبب
انفجار الكرة".
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في قلب الكأس

تكنولوجيا ومختبرات وعلماء لصناعة قميص الفوتبول
البولييستر

الليكرا

َّ
"البولييستر" هو نوع من أنواع املركبات
الكيميائية الكثيرة ،وهو موجود في
القمصان التي تستخدمها الفرق
واملنتخبات حاليًا في عالم الكرة .ال
ّ
يمتص "البولييستر" الكثير من املياه،
بعكس القطن ،وهي مسألة أساسية
لالعب خالل املباريات املاطرة ،بحيث
إن امتصاص القميص للمياه يجعل من
حركته ثقيلة .وبحسب األرقام العلمية،
تبلغ نسبة امتصاص القطن للمياه
 %7من وزن القميص ،مقابل %0.4
بالنسبة إلى "البولييستر" ،ما يجعل
األخيرة أكثر من ممتازة عندما يرتبط
األمر بامتصاص العرق خالل املباراة.
والالفت أنه في التكنولوجيا الحديثة
أدخلت بعض الشركات أليافًا يعبر ً
العرق من خاللها ثم ًيتبخر ،إضافة إلى
ّ
فتحات تعطي مساحة لتنفس الجسم.

تصل نسبة «البولييستر» في بعض
القمصان إلى أكثر من  ،%90لذا ال
تتجعد ،وتدخل ضمنها املادة املعروفة
بـ"الليكرا" التي تعطي قوة للقميص،
بحيث إن ّ
الشد بها من قبل العب
خصم ال يفترض أن يمزقها بالشكل
الذي حصل في القمصان السويسرية،
فهي تحتمل نسبة شد تصل إلى
 %600من حجمها الطبيعي الذي تعود
إليه ما إن تنتهي هذه العملية.

البوليوريثان
تدخل مادة "البوليوريثان" في طباعة
األسماء واألرقام أو شعارات املعلنني
على القمصان ،وهي تضاف إلى
القميص من خالل ماكينات خاصة
تعكس حرارة عالية ،فتلتصق الطبعة
بالقميص ،وتكون مقاومة للمياه.

شربل ّ
كريم
خطأ في التصنيع فضح شركة "بوما"
للتجهيزات الرياضية عندما تمزقت
أربعة قمصان سويسرية في املباراة
أمام فرنسا ،وذلك بعد تضرر النسيج
خــال ّ عميلة اإلنـتــاج ،بحسب ما أفاد
ُاملـصــنــع األمل ــان ــي أم ــس .ضـجــة كبيرة
أث ـ ـيـ ــرت ع ـق ــب الـ ـح ــادث ــة ،ال ـت ــي دف ـعــت
ح ـت ــى ال ـن ـج ــم الـ ـس ــويـ ـس ــري شـ ـي ــردان
شاكيري إلى التهكم على الشركة التي
ً
ت ــزود منتخبه بــاملــابــس ،قــائــا" :آمــل
أال تــذهــب "ب ــوم ــا" إل ــى إن ـت ــاج الــواقــي
الذكري".
طـبـعــا قـمـيــص ك ــرة ال ـق ــدم لـيــس بتلك
الهشاشة التي ّ
صورها شاكيري ،فهو
م ـص ـنــوع م ــن م ـ ــواد عـ ــدة ي ـف ـتــرض أن
ـدر مــن الــراحــة لالعبني،
تعطي أكـبــر ق ـ ٍ
فشركات إنتاج التجهيزات الرياضية
تنافست في األع ــوام القريبة املاضية
ً
مــن أجـ ًـل تقديم ًأفـضــل قميص جــودة
وراح ـ ـ ــة ،م ــواك ـب ــة ع ـصــر ال ـت ـطــور عبر
تـكـنــولــوجـيــا خــاصــة ب ـهــذا ال ـن ــوع من
الصناعات.
لـ ـ ــذا ي ـم ـك ــن ال ـ ـقـ ــول إن مـ ــا ح ـص ــل مــع
"بوما" يبدو مفاجئًا ألنه بني املاضي
وال ـ ـ ـحـ ـ ــاضـ ـ ــر ت ـ ـغـ ـ ّـيـ ــر واق ـ ـ ـ ـ ــع صـ ـن ــاع ــة
بشكل كبير .ففي
قمصان كــرة الـقــدم
ٍ
املاضي البعيد وقبل ظهور املركبات
ال ـك ـي ـم ـيــائ ـيــة الـ ـت ــي اس ـت ـخ ــدم ــت عـلــى
ُن ـطــاق واسـ ــع ف ــي صـنــاعــة الـقـمـصــان،
أنتج قميص الفوتبول هذا من القطن
أو حتى املواد الصوفية .وبالتأكيد ،لم
تكن هذه القمصان مريحة ،ألنها ترفع
مــن ح ــرارة جسم الــاعــب ال ــذي ًيشعر
ّ
ّ
بالحر حتى في عز البرد ،إضافة إلى
أنها ال تمتص العرق.
ف ــري ــق ب ــول ـت ــون ون ـ ـ ــدررز اإلن ـك ـل ـيــزي،
كــان أول مــن بــادر إلــى ارت ــداء قمصان
ّ
مكونة من مواد اصطناعية ،وذلك عام
 ،1953لـكــن "ع ـصــر الـ ـث ــورة" بالنسبة
إل ــى ه ــذا ال ـن ــوع م ــن ال ـص ـنــاعــات كــان
مـطـلــع الـتـسـعـيـنـيــات ،حـيــث أصبحت
م ــادة "الـبــولـيـيـسـتــر" امل ـعــروفــة األكـثــر
ً
استعماال على هذا الصعيد.

و"ال ـبــول ـي ـي ـس ـتــر" ه ــو نـ ــوع م ــن أنـ ــواع
امل ـ ــركـ ـ ـب ـ ــات الـ ـكـ ـيـ ـمـ ـي ــائـ ـي ــة الـ ـكـ ـثـ ـي ــرة،
وهـ ـ ــو مـ ــوجـ ــود فـ ــي الـ ـقـ ـمـ ـص ــان ال ـت ــي
تستخدمها الفرق واملنتخبات حاليًا

في عالم الكرة ،حيث يدخل فيها أيضًا
نوع من أنواع الكربون .وخالل عملية
الـتـصـنـيــع ُي ـ َ
ـدم ــج ب ـعــض األنـ ـ ــواع من
األح ـم ــاض الـكــربــوكـسـيـلـيــة م ــع املـيــاه

ال ـت ــي ت ـع ـ ّـد مـ ـ ــادة ث ــان ــوي ــة ،وذلـ ـ ــك فــي
عملية تفعيل كثيف لهذه املواد .وكما
ه ــو م ـع ـلــوم ،ه ـنــاك أن ـ ــواع ع ــدي ــدة من
"البولييستر" ،كتلك التي تستخدم في

ً
صناعة الـعـبــوات البالستيكية مثال،
لكن في صناعة القمصان هناك نوع
ّ
معي ،وهو ذاك الذي ال يمتص الكثير
مــن امل ـيــاه ،بعكس الـقـطــن عـلــى سبيل
املثال ال الحصر ،وهي مسألة أساسية
لالعب خالل املباريات املاطرة ،بحيث
إن امتصاص القميص للمياه يجعل
م ــن حــرك ـتــه ثـقـيـلــة .وب ـح ـســب األرقـ ــام
العلمية ،تبلغ نسبة امتصاص القطن
للمياه  %7مــن وزن القميص ،مقابل
 %0.4بالنسبة إلــى "البولييستر" ،ما
يجعل األخيرة أكثر من ممتازة عندما
يرتبط األمر بامتصاص العرق خالل
املباراة .والالفت أنه في التكنولوجيا
الحديثة أدخلت بعض الشركات أليافًا
يتبخر،
يـعـبــر ا ًل ـع ــرق م ــن خــالـهــا ث ــم
ً
إض ـّـاف ــة إل ــى ف ـت ـحــات تـعـطــي مـســاحــة
لتنفس الجسم.
ب ـ ـ ـعـ ـ ــض ال ـ ـ ـق ـ ـ ـم ـ ـ ـصـ ـ ــان ت ـ ـ ـصـ ـ ــل نـ ـسـ ـب ــة
"البولييستر" فيها إلى أكثر من ،%90
لــذا ال تتجعد ،وتــدخــل ضمنها املــادة
املـعــروفــة بــ"الـلـيـكــرا" الـتــي تعطي قوة
ّ
الشد بها من قبل
للقميص ،بحيث إن
العـ ــب خ ـصــم ال ي ـف ـتــرض أن يـمــزقـهــا
بــال ـش ـكــل ال ـ ــذي ح ـصــل ف ــي الـقـمـصــان
السويسرية ،فهي تحتمل نسبة شد
تصل إلى  %600من حجمها الطبيعي
الـ ــذي ت ـعــود إل ـيــه م ــا إن تـنـتـهــي هــذه
العملية.
وهناك أيضًا مادة "البوليوريثان" التي
تــدخــل ف ــي ط ـبــاعــة األس ـم ــاء واألرق ـ ــام
أو ش ـعــارات املعلنني على القمصان،
وهــي تـضــاف إلــى القميص مــن خالل
ماكينات خاصة تعكس حرارة عالية،
فتلتصق الطبعة بالقميص ،وتكون
مقاومة للمياه.
ح ــادث ــة "ب ــوم ــا" األخ ـي ــرة تـفـتــح الـبــاب
ـاق ت ـ ّك ـنــولــوجــي ج ــدي ــد بني
ع ـلــى سـ ـب ـ ٍ
الشركات املصنعة التي ال شك في أنها
ّ
ستتعظ مــن ه ــذه الـتـجــربــة الـكــابــوس
للشركة األملانية التي فتحت تحقيقًا
فــي ال ـحــادث ،ألنـهــا ت ــدرك تمامًا مدى
خ ـ ـطـ ــورة مـ ــا شـ ــاهـ ــده املـ ــايـ ــن ح ــول
العالم عبر شاشات التلفزة في خالل
تلك األمسية املشؤومة في ليل.
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الدوري االميركي للمحترفين

أصداء عالمية

«الملك» وعد ووفى
عرش الـ {أن بي آي» في كليفالند
يــوم قــرر لـيـبــرون جيمس ال ـعــودة من
ميامي هيت الــى فريقه األم كليفالند
كافالييرز ،وعد أنصار االخير بحمل
لـ ـق ــب دوري ك ـ ــرة الـ ـسـ ـل ــة االمـ ـي ــرك ــي
ال ـش ـم ــال ــي ل ـل ـم ـح ـتــرفــن الـ ـيـ ـه ــم .لـكــن
الـحـقـيـقــة أن اح ـ ـدًا ل ــم ي ـكــن ي ـتــوقــع ان
ي ـت ـح ـقــق ال ـح ـل ــم ب ـه ــذه امل ـل ـح ـمــة ال ـتــي
اقـ ــدم عـلـيـهــا "امل ـل ــك ج ـي ـمــس" ليكسب
ه ــذا الـلـقــب بــام ـت ـيــاز ،فـهــو بـحــق كــان
ملك انتصار كليفالند وافضل العبي
النهائي الــذي جمع فريقه مع غولدن
ستايت ووريرز بطل املوسم املاضي.
جيمس كتب باسم كليفالند إنجازًا لم
يسبقه اليه أحد ،إذ لم ينجح أي فريق
في قلب تأخره في السلسلة النهائية
ـوز  ،3-4وذل ــك بعدما حسم
 3-1الــى ف ـ ٍ
املواجهة السابعة فــي ملعب ووريــرز
بنتيجة .89-93
جـيـمــس ك ــان قــد ع ــرف طـعــم التتويج
مــع ميامي هيت عامي  2012و،2013
إال أن الـفــوز باللقب الـغــالــي بقميص
ك ـل ـي ـفــانــد ي ـح ـمــل ن ـك ـهــة خ ــاص ــة ،ألن
ه ــذا الـفــريــق ج ــاء بــه ال ــى الـ ــدوري عــام
ّ 2003
ومهد الطريق أمامه لكي يلمع
ويـفــرض نفسه أحــد أب ــرز أبـنــاء جيله
إذا لم يكن أبرزهم.
وكــانــت دمــوع صرخة جيمس ّ
معبرة
في نهاية اللقاء عندما قال "كليفالند،
هذا (اللقب) لك" ،وذلك ألنه وضع ّ
حدًا
لصيام املدينة عن االلقاب ،إن كان في
كرة السلة أو البايسبول أو كرة القدم
االمـيــركـيــة مـنــذ ع ــام  1964حــن أحــرز
كليفالند براونز لقب دوري كرة القدم
االميركية.
وتــألــق جيمس فــي امل ـبــاراة الحاسمة
التي أقيمت بحضور  19596متفرجًا،
إذ سجل  27نقطة مع  11متابعة و11
تمريرة حاسمة ،وأصـبــح ثالث العب
فقط يحقق "تريبل دابل" في املواجهة

السابعة االخـيــرة مــن ال ــدور النهائي،
ل ـي ـس ـت ـحــق عـ ــن جـ ـ ـ ــدارة ن ـي ـل ــه ج ــائ ــزة
أفضل العب في النهائي للمرة الثالثة
في مسيرته.
وم ــا يــزيــد مــن حـجــم إن ـجــاز كليفالند
الـ ـ ــذي ث ـ ــأر لـ ـخـ ـس ــارة ن ـه ــائ ــي امل ــوس ــم
امل ــاض ــي ام ــام غ ــول ــدن سـتــايــت (،)4-2
أنـ ــه ت ـح ـقــق ع ـلــى ح ـس ــاب ف ــري ــق ق ــادم
من موسم استثنائي نجح خالله في
تحطيم الرقم القياسي من حيث عدد

االنتصارات في املوسم املنتظم بعدما
أصاب  73فوزًا مقابل  9هزائم فقط ،أي
بزيادة فوز واحد على شيكاغو بولز
بقيادة النجم السابق مايكل جوردان
في موسم .1996-1995
ولــم يكن جيمس النجم الوحيد في
العرض االخـيــر ،إذ إن زميله كايري
ايــرفـيـنــغ الـ ــذي سـجــل ثــاثـيــة قاتلة
أواخـ ـ ــر ال ـل ـق ــاء ،واص ـ ــل تــأل ـقــه ايـضــا
وس ــاه ــم ف ــي املـ ـب ــاراة ال ـســاب ـعــة ب ــ26

جمع جيمس بين لقب البطولة وافضل العب في النهائي للمرة الثالثة (أ ف ب)

نقطة مع  6متابعات.
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ل ــم ي ــرت ـ ِـق ن ـجــم ووري ـ ــرز
ستيفن كوري الى مستوى املسؤولية
امللقاة على عاتقه في مباراة حاسمة،
إذ اكتفى بتسجيل  6م ـحــاوالت فقط

كليفالند أول فريق
ّ
يقلب تأخره  3-1الى
فوز في النهائي
من أصل  19وأنهى اللقاء وفي رصيده
 17نقطة ،علمًا بــأن زميله درايـمــونــد
غرين كان االفضل بتسجيله  32نقطة
مع  15متابعة و 9تمريرات حاسمة.
وم ـ ــا يـ ــزيـ ــد م ـ ــن صـ ـع ــوب ــة الـ ـخـ ـس ــارة
بالنسبة الــى ك ــوري أنــه تـسـ ّـرع كثيرًا
في الثواني القاتلة من املباراة وحاول
ال ـت ـســديــد م ــن م ـســافــة ب ـع ـيــدة عــوضــا
عــن الـتـمــريــر ألح ــد زم ــائ ــه ،وذل ــك في
الــوقــت ال ــذي تــألــق فيه جيمس دفاعًا
أيضًا عندما قام بـ"بلوك شوت" خرافي
معترضًا اندريه ايغوداال في آخر 1.58
دقيقة حني كان التعادل  ،89-89قبل ان
يسجل ايرفينغ ثالثية الحسم في آخر
 35ثانية.
وق ــال ك ــوري بـعــد الـلـقــاء" :ل ــم أفـعــل ما
فيه الكفاية من أجــل مساعدة الفريق
ع ـل ــى ال ـ ـفـ ــوز .هـ ــذا االم ـ ــر سـيــاحـقـنــي
لبعض الــوقــت" .وأض ــاف" :االم ــر مؤلم
جدًا لكنني فخور بكل العب دخل الى
أرضية امللعب للدفاع عن فريقنا هذا
املوسم".

نشاط

ً
فرنسبنك بطال للمصارف في كرة السلة
ت ـ ّـوج فــريــق فــرنـسـبـنــك بـلـقــب بـطــولــة امل ـصــارف
لكرة السلة لعام  2016بتغلبه على فريق بنك
االعـتـمــاد اللبناني ،فــي امل ـبــاراة النهائية التي
أقيمت بينهما على ملعب سنتر مزهر.
الفريقان قـ ّـدمــا ً
أداء مرتفعًا ومتميزًا باملهارة
والروح الرياضية في جو من الحماسة بحضور
عدد كبير من مشجعي فريقي املصرفني.
ٍ
وتمكن فرنسبنك من فرض سيطرته في الربع
ّ
الـثــالــث حـيــث ش ــل قـ ــدرات مـنــافـســه الهجومية
ـارق كبير
ليخرج فــائـزًا بالنتيجة النهائية بـفـ ٍ
بلغ  18نقطة (.)60-78
وب ـع ــد  81مـ ـب ــاراة ض ـمــن م ـنــاف ـســات الـبـطــولــة،
اس ـت ـحــق فــرنـسـبـنــك ه ــذا ال ـف ــوز وال ـل ـق ــب ،وهــو
ال ــذي بلغ امل ـبــاراة النهائية للعام الـثــانــي على
التوالي ،وذلك في البطولة التي نظمتها شركة
"س ـبــورتــس مــانـيــا" بــرعــايــة االت ـح ــاد اللبناني
لكرة السلة.
وتـ ّـم تكريم فرنسبنك مــن قبل الشركة املنظمة
لتشجيعه الرياضة عامة وكــرة السلة خاصة.
وقـ ــامـ ــت الـ ـش ــرك ــة امل ـ ــذك ـ ــورة بـ ـت ــوزي ــع ال ـ ـ ــدروع
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كرة القدم مفيدة في
َّالرياضيات والهندسة

قدم أستاذ الرياضيات التطبيقية في جامعة
أوبساال السويدية ديفيد سامبتر ،دراسة
في كتاب «كرة القدم والرياضيات» ،مشيرًا
الى أن من املمكن فهم مادة اإلحصاء أو
الهندسة من خالل مشاهدة مباراة كرة قدم.
وأكد مؤلف الكتاب أنه يطرح «طريقة مختلفة
ومسلية ومضحكة لتعلم الرياضيات»،
حيث قال« :يمكننا أن نتعلم مادة اإلحصاء
عن طريق تحليل التمريرات التي يقوم
بها أي العب ،ويمكننا كذلك فهم الهندسة
عن طريق تحليل طريقة رأس املثلث التي
ينفذها فريق برشلونة في الوقت الحالي
والتي كان يجيدها فريق أياكس أمستردام
في السبعينيات» .وأشار كذلك إلى إمكانية
«مشاهدة مباراة كرة قدم من منظور جديد
ومثير» ،حيث إن النماذج الرياضية تساعدنا
على فهم آلية التعاون بني الالعبني على أرض
امللعب.

الريال ينهي الجدل
حول دي خيا

أنهى رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو
بيريز الجدل املثار حول االهتمام بالتعاقد مع
حارس مرمى مانشستر يونايتد اإلسباني
دافيد دي خيا ،بإرساله خطابًا رسميًا
الى إدارة مانشستر يونايتد ،يؤكد فيه أنه
غير مهتم بالتعاقد مع الالعب خالل فترة
االنتقاالت الصيفية ،وفقًا ملا أكدته صحيفة
«إكسبرس» اإلنكليزية .وكان الناديان قد
اتفقا بعد تعثر الصفقة في اللحظات األخيرة
من انتقاالت الصيف العام املاضي ،على
أن ريال مدريد له األولوية في ضم دي خيا
مقابل  35مليون يورو ،ولكن بمهلة تنتهي
في  15حزيران الحالي.

هامسيك بديل بوغبا
في «اليوفي»
ً

وجد يوفنتوس اإليطالي بديال لالعبه
الفرنسي بول بوغبا ،املرشح بقوة للرحيل
إلى ريال مدريد هذا الصيف ،وفقًا ملا يشير
إليه آخر التقارير في إيطاليا وإسبانيا،
حيث سيتجه نحو التعاقد مع قائد نابولي
السلوفاكي ماريك هامسيك .وكان املدير
التنفيذي لبطل ايطاليا بيبي ماروتا قد قال
سابقًا« :لقد كنا في مفاوضات مع هامسيك
ملدة شهر».
من جهة أخرى ،ذكرت شبكة «سكاي
سبورتس» البريطانية أن العب ساوثمبتون
فيكتور وانياما سيخضع لفحص طبي
تمهيدًا النتقاله الى صفوف توتنهام
هوتسبر .وبحسب الشبكة ،فقد تم التوصل
الى اتفاق بني الناديني النتقال الالعب مقابل
صفقة قدرت بحوالى  16مليون يورو.

احتمال استبعاد الروس
من األولمبياد

التقديرية للمدير العام لفرنسبنك نبيل القصار،
وللمنسقة االستراتيجية رائدة الداعوق ،وملدير
قسم املوارد البشرية نيكوال خير الله.
ً
ونال عفيف نهرا ،ممثال فرنسبنك ،لقب أفضل

مدير فريق في البطولة .كذلك ،حصل رزق الله
زلعوم على لقب أفضل مدرب ،وفريديريك زين
على لقب أفضل العب ،ومارك قدسي على لقب
أفضل سارق كرات.

أوضح رئيس الوكالة العاملية ملكافحة
املنشطات كريغ ريدي أن الوكالة مستعدة
التخاذ «اجراءات جديدة» ضد روسيا ردًا
على اتهامات محققها املستقل بخصوص
تورط الروس في التنشط املنظم .وقال ريدي
مهددًا« :في االسابيع املقبلة ،سنحصل على
نتائج تحقيقنا املستقل .اذا أظهر التقرير
انتهاكات من أي نوع كانت ،فسنظهر إرادتنا
لبناء رياضة نظيفة .العالم سيرانا» .وكان
الرئيس السابق للوكالة العاملية الكندي ديك
باوند اعلن عبر صحيفة «صنداي تايمز»
االنكليزية أن استبعاد البعثة الروسية
بأكلمها ،ال ألعاب القوى فقط ،من دورة
األلعاب األوملبية في ريو دي جانيرو ليس
مستبعدًا.
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 Baden Badenأبرز الفرق المشاركة

عيد الموسيقى:
بيروت ترقص حتى الصباح
بشير صفير

صورة
وخبر

لـم تكتـف عارضـة األزيـاء األميركيـة جيجـي حديـد ( 21عامـا) بإطاللـة واحـدة
خلال تقديمهـا احتفـال iHeartRADIO MuchMusic Video Awardsالذي
ّ
أقيـم فـي تورنتـو أول مـن أمـس ،بـل ظهـرت بسـتة لـوكات مختلفـة .أكثر ما
لفـت االنتبـاه كان طقمـا أحمر اللـون بتوقيع الفرنسـي تييري موغلـر ،ارتدته
السـوبر موديل الفلسـطينية األصل لدى مرورها على السـجادة الحمراء ،حيث
التقطـت صـور السـيلفي العفوية مع المعجبين( .سـونيا ريتشـيا ـــ أ ف ب)

ً
وجدت «سوليدير» في عيد املوسيقى فرصة لضخ
الحياة فــي شــرايــن وسطها الـتـجــاري ،خصوصًا
ّأن االحتفاالت مجانية ،وبالتالي قــادرة على جذب
«املعهد الفرنسي في
الفقراء أغنياء ال ــروح .ورأى
ً
لبنان» فــي هــذه االحـتـفــاالت فــرصــة لنقل التجربة
الـفــرنـسـيــة (أط ـلــق ج ــاك الن ــغ عـيــد املــوسـيـقــى عــام
 1982فــي فــرنـســا ،ي ــوم ك ــان وزيـ ـرًا لـلـثـقــافــة) إلــى
الـبـلــد الـفــرنـكــوفــونــي الـصـغـيــر .هـكــذا انـضــم لبنان
ع ــام  2001إل ــى الئـحــة الـبـلــدان الـتــي تحتفل بعيد
املوسيقى في  21حزيران (يونيو) ،ويبلغ عددها
اليوم نحو  120بلدًا.
ه ــذه ال ـس ـن ــة ،ل ــن تـخـتـلــف االح ـت ـف ــاالت ك ـث ـي ـرًا في
الشكل واملـضـمــون عــن الـسـنــوات السابقة .املكان:
وسط بيروت التجاري وضواحيه القريبة (الحمرا،
األشــرف ـيــة ،الـجـمـيــزة…) .ال ــزمــان :الـثــاثــاء  21من
الـشـهــر ال ـحــالــي ،ب ــدءًا مــن ال ـســادســة م ـسـ ًـاء حتى
ســاعــات الفجر األول ــى .وإلــى االحـتـفــاالت املركزية
هـ ــذه ،ت ـضــاف أن ـش ـطــة عـ ـ ّـدة ف ــي مـخـتـلــف املـنــاطــق
اللبنانية (وهــذا ّ
جيد) ،وإلى اليوم املركزي ()6/21
تضاف أيضًا بضعة أيام قبله وبعده تقام خاللها
احتفاالت ّ
متفرقة في معظم املناطق اللبنانية (وهذا
جـ ّـيــد أيـضــا) .مــن جهة ثانية ،يقع عيد املوسيقى
زمنيًا َقبيل انطالق مهرجانات الصيف السياحية،

وهي بغالبيتها الساحقة غير متاحة لذوي الدخل
ّ
املحدود أو ًحتى املقبول .بالتالي ،تشكل احتفاالت
ملحبي املوسيقى ّ
الليلة فسحة ّ
الحية من الفقراء ،ولو
ّ
ّ
أنها تأتي على شكل مهرجان مكثف بليلة واحدة،
ّ
ّ
أي إنها تقدم جرعة وحيدة من الترفيه واملتعة.
ّ
محلية ،عربية وأجنبية تقدم
إذًا ،أكثر من  90فرقة
ً
فــي عيد املوسيقى مساهمة ت ــراوح بــن  20و30
وبالتزامن مع بعضها في مواقع عـ ّـدة من بيروت.
بــن ال ـفــرق املـحـلـيــة نـجــد تـلــك ال ـتــي ت ـشــارك لـلـمـ ّـرة
ّ
األولــى ويشكل العيد فسحتها لتعريف الجمهور
بتجربتها ،وتـلــك الـعــريـقــة الـتــي سـبــق أن شــاركــت
في معظم االحتفاالت السابقة .اهتمام هذه الفرق
يشمل معظم األنماط املوسيقية مع تسجيل تراجع
كــامــل (ص ـفــر ح ـضــور) لـتـجــارب الـ ــراب والـهـيــب ـ
هوب! الفنانون العرب املشاركون في العيد هم من
سوريا وفلسطني .أمــا األجــانــب ،فهم من البرازيل
وإيطاليا واألوروغواي وسويسرا وفرنسا (أبرزهم
ّ
وتتوزع الفرق على بعض
فرقة .)Baden Baden
املقاهي واألماكن والساحات العامة ،باإلضافة إلى
الكنائس التي تستضيف املوسيقى الكالسيكية
(أو الدينية) بشكل أساسي.
* «ع ـي ــد امل ــوس ـي ـق ــى» :الـ ـي ــوم ـ ـ ف ــي مـنــاطــق
مختلفة من لبنان وبيروت.
لالستعالمwww.institutfrancais-liban.com:

خل شهر رمضان 2016
ليلة مع Blaakyum
 %100ميتال

مح المدينة

يح  
حس
الشيخ 
يقدم

أسطورة  
تانيا

إي أبو عبدو  -إيقاع جمال عبدالكريم  -إيقاع
تمام سعيد  -عود نوفل علي  -ناي


تمهيدًا ملشاركتها في مهرجان
 Tuskaملوسيقى امليتال الذي
سيجري في فنلندا بني ّ
األول
والثالث من تموز (يوليو)
املقبل ،وبعد يوم من إطالق
ألبومها الجديد Line of Fear
ُ
(خط من الخوف) ،تحيي فرقة
( Blaakyumالصورة) اللبنانية
حفلة في The Quadrangle
(الحازمية ـ جبل لبنان) في 26
حزيران (يونيو) الحالي .تتألف
الفرقة من املغني الرئيسي
ّ
بسام دعيبس الذي يعزف أيضًا
على الغيتار ،إضافة إلى راني
بطيخ (باص غيتار) ،وجاد
فيتروني (درامز ،وإيقاع)،
وربيع دعيبس (غيتار).

ء
تقدمان

حواط
تيز ّ
المطربة الكبة


الرحالة  حفلة طربية خاصة
حواط و فرقة ّ
باشاك مع سامي ّ
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أوركسا جمعية لبنان السم بإدارة 

استاذ وليد بو ¡حال
تقدم

نينا
نين حميدان

 أمسية ”أيام العز“
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مح المدينة
يقدم


هندوستا¿ من شمال الهند
حفل موسيقي

سودانشو ما

وفرقته الموسيقية بهدف »ن ثقافة السم¡» ,ما سيؤدي أنغام "خيا "¹باللغة الهندية ،الفارسية و العربية
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Design: Ilat K.

ليلة مع  :Blaakyumاألحد
 26حزيران ـ  18:00ـ The
( Quadrangleشارع سعيد فريحة ـ
الحازمية ـ جبل لبنان).
لالستعالم03/654257 :

الثثاء   2016/06/21الساعة التاسعة ونصف مسا ًء

