األربعاء  3آذار 2010

 32صفحة

العدد  1057السنة الرابعة

 1000ليرة

mercredi 3 mars 2010 n o 1057 4 ème année

ّ
مصرفيون للرقابة على المصارف
ّ

[]7

االنشقاق األرثوذكسي

[]6

08

أساتذة «اللبنانية» في
بيوتهم :ال لجامعة تسير «على
التساهيل»

12

هذه هي أولويات املواطنني:
اإليجارات والطبابة والتعليم
واألجور واألسعار

َ
قسم الحريري
ْ

بني العائلة واألعراف...
النسبية في االنتخابات برميل
بارود في البقاع

ّ

16
ّ
ّ
الحكومية أمس (مروان طحطح)
اإلثيوبية في السرايا
أهالي ضحايا الطائرة

لكم كل
الحقيقة
[ 2ـ ]3

14

جائزة «بوكر» العربية لعبده
خال :األدب الخليجي في دائرة
التكريس

22

ّ
«العراقية» خليط ليبرالي
علماني قومي ينافس على...
رئاسة الحكومة

2

سياسة

األربعاء  3آذار  2010العدد 1057

على الغالف

ُ
الحريري يقسم ألهالي ضحايا الطائرة اإلثيـ
«شو ما عملنا كفريق كلنا ،بيضل نقطة ببحر حزنكن على أهاليكم .أنا
بحس بوضعكن ،ألني مثلكم أطالب بالحقيقة» .هكذا بدأ رئيس الحكومة
سعد الحريري كلمته َألهالي ضحايا الطائرة اإلثيوبية ،في اجتماعه بهم
أمس ،الذي انتهى على ق َسم الرئيس يمينًا «بالوصول إلى كل الحقيقة»

حمية
محمد محسن وراجانا ّ
قبل أن تسقط ،كانت هناك «ثالث طائرات
ف��وق�ه��ا وتحتها ط��ائ��رت��ان» .ه��ذا م��ا قاله
ال��وزي��ر غ��ازي العريضي أم��س ف��ي نهاية
اج�ت�م��اع أله��ال��ي ال�ض�ح��اي��ا ال��ذي��ن التقوا
رئ� �ي ��س ال �ح �ك ��وم ��ة س �ع ��د ال � �ح ��ري ��ري في
ال �س ��راي ��ا ال �ح �ك��وم �ي��ة .أض� � ��اف« :ف� ��ي برج
املراقبة بمطار بيروت ال��دول��ي ،ك��ان رعب
م��ن اص �ط��دام ه ��ذه ال �ط��ائ��رات ق��ائ�م��ًا .لكن
ال �ط��ائ��رة اإلث�ي��وب�ي��ة س�ق�ط��ت وح��ده��ا .في
برج املراقبة شباب بأعصاب قوية ،حموا
الطائرات من كارثة أكبر بكثير مما جرى،
وك ��ان ك�ث�ي��رون ّ
يحملونهم م�س� ّ�ؤول�ي��ة ما
جرى عن قصد أو غير قصد ،ما أثر عليهم
سلبًا».
ش � ��رح ال �ع��ري �ض��ي ج � ��اء ردًا ع �ل��ى سؤال
البنتي الضحيتني ألبير ع�س��ال وفارس
ذب�ي��ان ف��ي االج�ت�م��اع ال��ذي ح�ض��ره أركان
ال ��دول ��ة م ��ن امل�ع�ن�ي�ين ب��ال �ح��ادث��ة .استند
ّ
العريضي في دفاعه إلى ما عده «التقرير

األول ال� �ص ��ادر ع ��ن ل � ّج �ن��ة ال �ت �ح �ق �ي��ق في
قضية الطائرة ،الذي وقعه جميع األطراف
امل�ع�ن�ي�ين» ،وأش� ��اد ،ح�س�ب��ه ،بعمل املطار
وبرج املراقبة!
ك�ل�م��ة ال�ع��ري�ض��ي أم ��س ج ��اءت م��ن ضمن
�ات وت �ق��اري��ر ع��رض�ت�ه��ا ال ��دول ��ة أمام
ك �ل �م� ٍ
أهالي الضحايا ،لإلجابة عن أسئلة كان
ت��وض �ي �ح �ه��ا ي �ح �ت��اج إل� ��ى ل �ق��اء أو أكثر.
وع �ك��س م �س � ًت��وى ت�م�ث�ي��ل ال ��دول ��ة أهمية
اللقاء .فإضافة إلى رئيس الحكومة سعد
ال�ح��ري��ري ،حضر ك��ل م��ن وزراء الداخلية
والعدل والصحة العامة واإلع�لام والنقل
واألشغال العامة ،إضافة إلى قائد الجيش
واملدير العام لقوى األمن الداخلي واملدعي
العام للتمييز واألمني العام للهيئة العليا
لإلغاثة .أم��ا األه��ال��ي ،فقد ق��ارب تمثيلهم
ال�غ��ال�ب�ي��ة ال�ع�ظ�م��ى م��ن أه��ال��ي الضحايا
اللبنانيني .وتخلل اللقاء تقريران للجيش
ومستشفى بيروت الحكومي .لكن بعض
األهالي انتقدوا في اتصال مع «األخبار»
ال�ت�ق��ري��ري��ن ،م�ش�ي��ري��ن إل��ى أن�ه�م��ا «جردة

أرشيف لألخبار التي تتراكم منذ شهر».
وكان اللقاء قد بدأ بعرض قيادة الجيش
ل �ت �ق��ري��ره��ا ع� ��ن ع �م �ل �ي��ات ال �ب �ح ��ث يومًا
ب �ي��وم م�ن��ذ وق ��وع ال �ك��ارث��ة ،م��ن استخدام
ال�ط��واف��ات إل��ى االستعانة بالسفن وفرق
عمليات
التحقيق األجنبية ،إض��اف��ة إل��ى
ً
ان�ت�ش��ال ال�ص�ن��دوق�ين األس��ودي��ن ،وصوال
إل��ى ال�ب�ح��ث ع��ن أج ��زاء أج�س��اد الضحايا
وح �ط��ام ال�ط��ائ��رة «ال ��ذي ال ي ��زال مستمرًا
حتى الساعة» ،كما قال قائد غرفة عمليات
الجيش العميد عبد ال��رح�م��ن شحيتلي.
كذلك عرض التقرير صورًا من قعر البحر
تظهر حطام الطائرة واألش�لاء املوجودة
ق��رب��ه ،ك��ذل��ك ت��وض�ي��ب ال�ج�ث��ث ب�ع��د تلقي
تعليمات دقيقة بكيفية املحافظة عليها
بعد انتشالها.
من جهته ،عرض مدير مستشفى بيروت
الحكومي د .وسيم الوزان ،عمل املستشفى.
أما أبرز ما جاء في تقرير الوزان ،فحديثه
ع��ن :تسليم  42ج�ث��ة لضحايا لبنانيني،
وبقاء  12جزءًا لجثث ما زالت في املستشفى

الرحلة  409تطلق «كوتونو» من الذاكرة
بدأ الحديث عن ملف التعويضات املتعلق بحادثة تحطم طائرة
البوينغ ،التابعة لشركة الطيران اإلثيوبية ،يكبر شيئًا فشيئًا.
ولعله كان من أب��رز البنود املطروحة للنقاش في لقاء أمس
بني رئيس الحكومة سعد الحريري وأهالي ضحايا الطائرة،
وخصوصًا بعد زيارة الشريك املؤسس في مؤسسة ريبيك
القانونية األم�ي��رك�ي��ة ليعلن م��ن ب�ي��روت ال��دع��وى القضائية
األول��ى التي رفعها باسم أهالي أح��د الضحايا على شركة
البوينغ وشركة الطيران اإلثيوبية .هذا اإلعالن أعاد البعض
في ال��ذاك��رة إل��ى حادثة طائرة «ي��و.ت��ي.آي» التي سقطت في
كوتونو في  25كانون األول من عام  .2003فعدا عن «تاريخ
السقوط» املشترك بني الحادثتني ،فثمة ما هو مشترك أيضًا
ع�ل��ى صعيد م�ل��ف ال�ت�ع��وي�ض��ات ال�ت��ي ي�ب��دو أن�ه��ا «ستكون
ش��ائ�ك��ة ك�م��ا ك��ان��ت ال �ح��ال م��ع م�ل��ف ت�ع��وي�ض��ات كوتونو»،
كما ي�ق��ول امل�ح��ام��ي حسن ع�ل��وي��ة ،وك�ي��ل ال�ج��زء األك�ب��ر من
ّ
يتذكر ّ
علوية أن أهالي
ضحايا كوتونو ،ووالد أحد الضحايا.
دعوات
الطائرة،
سقوط
الضحايا واجهوا في فترة ما بعد
ٍ
مشابهة من إحدى شركات املحاماة األميركية .في حينها،
درس األهالي «املوضوع استنادًا إلى اتفاقية وارسو التي كان
ِّ
لبنان موقعًا عليها» .واستنادًا إلى تلك االتفاقية« ،تبينّ أن
بإمكاننا رفع دعوى خاصة في لبنان وبوكالء لبنانينيً ،
بناء
على امل ��ادة  28ال�ت��ي تنص ف��ي أح��د بنودها على أن دعوى
املسؤولية على الناقل الجوي يمكن رفعها في محكمة الجهة
التي يكون للناقل فيها منشأة تولت عنه إب��رام عقد النقل
ال�ج��وي» .يضيف علوية إن��ه «يمكن أهالي ضحايا الطائرة
اإلثيوبية اتباع األساس نفسه ،وال سيما أنه في تلك الحادثة
ِّ
يتبع ل�ب�ن��ان ل��وارس��و أي�ض��ًا وإن ك��ان م��وق�ع��ًا ع�ل��ى اتفاقية
مونتريال ،إال أن إثيوبيا ليست عضوًا ف��ي تلك االتفاقية،
وبالتالي ال يمكن العودة إلى مونتريال في ملف التعويضات
ما دامت إحدى الدول املعنية بالحادث لم توقع عليها» .وعلى
ه��ذا األس ��اس ،يمكن «أه��ال��ي ضحايا ال�ط��ائ��رة اإلث�ي��وب�ي��ة أن
يرفعوا دعاوى خاصة في لبنان وبوكالء لبنانيني من دون
الحاجة إلى رفعها من شيكاغو ،طاملا أن للناقل منشأة هنا
ف��ي لبنان ،وج��رى ش��راء ت��ذاك��ر السفر وحجزها م��ن هنا»،
علمًا بأن وجهة نظر املحامي علوية هذه هي موضع نقاش
لم ينته لجهة املحاكم الصالحة لرفع الدعوى ،إذ إن محكمة
أديس أبابا على سبيل املثال ستحاكم على أساس اتفاقية

وارس��و لعام  ،1929التي لم تصدق إثيوبيا على أي تعديل
لها منذ ذلك الحني .في املقابل ،محاكم لبنان يمكنها أن تنظر
في الدعوى ً
بناء على اتفاقية مونتريال التي ص� ّ�دق عليها
مجلس النواب عام  ،2005هذا إذا أقيمت الدعوى في لبنان.
يستعيد علوية تجربة أهالي ضحايا كوتونو مع «املحامني
األميركيني ،ه��م أشبه بالصيادين ،سيقيمون دع��وى على
ً
وبناء على
بوينغ؟ (قبل أن تظهر مسؤوليتها عن الحادث،
استنتاجات) هذا نوع من االجتهاد ،فال أحد يضمن النتيجة
وممكن تاكل عشرات السنني» .أما بالنسبة إلى التعويضات،
فتبعًا التفاقية وارس��و ،يقول علويو ،هي «بمعدل  26ألفًا
و 500دوالر أميركي كتعويض على الضحية ،أي ما يسمى
الحق الشخصي» .ولكن ،لفت علوية إلى أنه «إذا ثبت أن الخطأ
من الناقل ،فعندها ال يعود التعويض ثابتًا عند هذا الحد،
ويحق عندها لألهالي املطالبة بتعويضات أكثر من ذلك».
يشار إلى أن التعويضات ال تتعلق فقط بالحق الشخصي،
ولكن بجملة أشياء تبدأ باملتعلقات الشخصية للضحايا،
وال تنتهي باألضرار التي وقعت على الطرف الثالث الذي هو
البلد الذي سقطت فيه الطائرة.
ه��ذا الحديث ع��ن قيمة التعويضات على ضحايا الطائرة
ّ
اإلث �ي��وب �ي��ة امل �ن �ك��وب��ة ،ف�ت��ح ال �ب��اب ل �ت��ذك��ر ت�ع��وي�ض��ات أهالي
ضحايا طائرة كوتونو التي لم تكتمل حتى اآلن ،وإن كان
ع�ل��وي��ة يشير إل��ى «أن الغالبية ت�ق��اض��ت ت�ع��وي�ض��ات الحق
الشخصي واملقسمة بني تعويض عن الضحية ()26500
وتعويض مجموعة شركات التأمني ( 13500دوالر عن كل
ضحية)» .لكن ،م��اذا ع��ن دع��وى الحق ال�ع��ام؟ يقول علوية
إن �ه��ا «ال ت ��زال ت ��درس ف��ي محكمة ال �ج �ن��اي��ات» .ول �ئ��ن كان
علوية يكتفي بهذا القدر في حديثه عن دعوى الحق العام،
إال أن رام��ي حلواني ،شقيق الضحية رب��اح (ال��ذي لم يعثر
حتى ال�ي��وم على جثته ،وم��ن امل��رج��ح أن يكون مدفونًا في
بنغالدش مع ستة مفقودين لبنانيني آخ��ري��ن) ،يدخل في
بعض التفاصيل ،إذ يشير إلى أن «القضاء يماطل في النظر
بالدعوى حتى اليوم» .أما السبب؟ فيقول حلواني إنه «ما
ّ
ف��ي ح��دا م��ا ح��ط راس��ه ف��ي ه��ذه القضية ،ك��ان فيها نفوذ
كبير ،وم��ا ف��ي ح��دا م��ا دخ��ل فيها ف��ي محاولة للملمتها».
لهذا السبب أيضًا ،يقول حلواني إن (غالبية) «األهالي قبلوا
بتعويضات الحق الشخصي».

من لقاء «الحقيقة» في السرايا أمس (مروان طحطح)
ً
ن��زوال عند رغبة أهاليها ،وحتى الساعة،
ه�ن��اك  22ج ��زءًا ي�ج��ري فحصها للتعرف
إلى هويات أصحابها.
أما وزير العدل ،إبراهيم نجار ،فقد حسم
ج ��دل إع�ل�ان وف ��اة ال�ض�ح��اي��ا ،م�ش�ي�رًا إلى
أن اإلثباتات القانونية تحكم باعتبارهم
م �ت��وف�ي�ن .وام �ت �ن��ع ن �ج��ار ع ��ن ال �ب ��وح بأي
معلومة من التحقيق ريثما ينتهي ،إذ إن
معرفة سبب الكارثة يرتبط باملسؤولية
ع �ن �ه��ا وب� �م� �س ��أل ��ة ال� �ت� �ع ��وي� �ض ��ات أيضًا.
ودع��ا األه��ال��ي إل��ى تأليف لجنة مصغرة،
ت�ت��اب��ع ج�م�ي��ع امل �س��ائ��ل ال�ق��ان��ون�ي��ة .وعلى
مستوى وزار ّت��ه ،أكد أنه ال يمكنها تمثيل
الضحايا ،لكنها ستساندهم يوميًا على
كل املستويات القضائية ،وخصوصًا أنها
ألفت لجنة برئاسة املدعي العام للتمييز
ضالعني في
القاضي سعيد ميرزا وقضاة
ً
مسائل النقل الجوي ،وينظرون ع��ادة في
مثل هذه القضايا.
«شو ما عملنا كفريق كلنا ،بيضل نقطة
ب�ب�ح��ر ح��زن�ك��ن ع�ل��ى أه��ال �ي �ك��م .أن ��ا بحس
ب ��وض� �ع� �ك ��ن ،إن � �ت� ��و ع � ��م ت �ط �ل �ب ��وا حقيقة
ال � �ح� ��ادث ،وأن � ��ا ص ��رل ��ي  5س �ن�ي�ن بطالب
بالحقيقة» .بهذه الكلمات امل��ؤث��رة ّ
توجه
ال��رئ �ي��س س �ع��د ال� �ح ��ري ��ري إل� ��ى األهالي،
قبل أن يجيب ع��ن أسئلتهم ،وأهمها عن
منع الغطاسني املدنيني م��ن املشاركة في
عمليات البحث .ب��وض��وح ،ب��رر الحريري
ه��ذا األم��ر بضرورة املحافظة على مسرح
الكارثة .أما عن التفتيش على عمق 1300
م�ت��ر ،فيما وج��دت ال�ط��ائ��رة على عمق 40
م�ت�رًا م�ك��ان سقوطها ،فقد رب��ط الحريري
ب�ي�ن ه ��ذا األم� ��ر ،وال��ذب��ذب��ات األول� ��ى التي
وصلت إلى فرق البحث ،واستدعت بحثهم
ف��ي أم�ك�ن��ة أب �ع��د .ك��ذل��ك أوض ��ح مجموعة
ن �ق��اط ،أه�م�ه��ا أن��ه «ال مصلحة للحكومة
بإخفاء أي نقطة من الحقيقة» ،مؤكدًا أن
«الحفاظ على سرية التحقيق يضمن حق
األه ��ال ��ي» .وأع �ل��ن تحمله ب��وص�ف��ه ّرئيس
حكومة مسؤولية أي خطأ جرى ،وأكد أن
إلقفال امللف أبدًا.
هذا اللقاء ليس ّ
في مداخالتهم ،ت��وزع األه��ال��ي بني شاكر
وم� �ق ��در ل �ج �ه��ود ال �ح �ك��وم��ة ،وب�ي��ن طالب
للعائالت املنكوبة
ملساعدتها ،وخصوصًا
ً
أهال
�ى
�
ل
إ
�ة
�
ف
�ا
�
ض
إ
ب �ع��د ف �ق��دان م�ع�ي�ل�ي�ه��ا،
ٍ
طرحوا أسئلة وقدموا اقتراحات ،أبرزها
ف �ت��ح خ ��ط ل �ط �ي��ران ال� �ش ��رق األوس� � ��ط بني
ل �ب �ن��ان و 12دول � ��ة أف��ري �ق �ي��ة ي �ت��رك��ز فيها
املغتربون .كذلك اقترحوا نصبًا تذكاريًا
ل �ل �ض �ح��اي��ا ،وإع � �ف ��اء األه ��ال ��ي م ��ن رسوم
ال��دع��اوى إذا اقتضى األم��ر تقديمها أمام
القضاء اللبناني.
ب �ع��ض امل ��داخ �ل�ات ك��ان��ت ح � ��ادة ،تناولت
م �س��أل��ة ب �ح��ث ب ��اخ ��رة «أوش � � ��ن أل � ��رت عن
الضحايا» وهو
الذهب بعيدًا عن أجساد
ً
م��ا رف�ض��ه ت�م��ام��ًا ال�ع��ري�ض��ي ق��ائ�ل�ا« :مش
رح ف��رط ب��دم الضحايا ،ك��ل م��ال الدنيا ال

ي ��وازي لحظة م �ع��ان��اة ،وال ننتظر كارثة
لنبحث عن الذهب».
م ��ن ج �ه �ت��ه ،واف� ��ق رئ �ي��س ال �ح �ك��وم��ة على
م�س��اع��دة أه��ال��ي ال�ض�ح��اي��ا م��ن املنكوبني
م��ادي��ًا ،واع �دًا بإنجاز امل��وض��وع ف��ي األيام
امل�ق�ب�ل��ة .وت �ج ��اوب ك��ذل��ك م��ع م�ط�ل��ب بناء
ن� �ص ��ب ل �ل �ض �ح ��اي ��ا ق � � ��رب م � �ك� ��ان سقوط
ال� �ط ��ائ ��رة .وق �ب��ل أن ي �ن �ه��ي ك �ل �م �ت��ه ،أقسم
ال � �ح� ��ري� ��ري ي �م �ي �ن��ًا أم � � ��ام األه � ��ال � ��ي إنهم
سيصلون إل��ى ك��ل حقيقة ال�ك��ارث��ة .وقبل
انتهاء اللقاء ومصافحة األه��ال��ي ،أوضح
قائد الجيش العماد جان قهوجي ما أثير
عن انتقال عمليات البحث ،فأشار إلى أن
مغاوير البحر لم يغادروا منطقة سقوط
الطائرة منذ اليوم األول ،ورأى أن اإلعالم
توجه صوب سفن البحث ،فيما كان عمل
املغاوير ،املستمر حتى الساعة ،بعيدًا عن
اإلعالم.
وبعيدًا عن القصر الحكومي ،لم ّ
يمر إعالن
«م��ؤس �س��ة ري�ب�ي��ك ال�ق��ان��ون�ي��ة» األميركية
ع��ن رف�ع�ه��ا أول دع ��وى قضائية ف��ي ملف
تعويضات الضحايا على شركتي «بوينغ»
و«ال�ط�ي��ران اإلث�ي��وب��ي» ،م��رور ال �ك��رام ،فقد
انتقده أهالي الضحايا أنفسهم .وصاحب
ال� ��دع� ��وى ع �ل��ي خ� ��ات� ��ون ،وال� � ��د الضحية
ج �م��ال ،ي�ب��دو أن��ه «س�ي�ك��ون ال��وح�ي��د الذي
يرفع دعوى لدى هذه املؤسسة» ،حسبما
ق ��ال ل �ـ«األخ �ب ��ار» ه�ي�ث��م األرن � � ��اؤوط ،والد
الضحية مصطفى .ال يجد ال��رج��ل مبررًا
لهذه الدعاوى «وخصوصًا أن تقرير لجنة
التحقيق الدولية لم يصدر ،ومن الخطأ أن
يقوم أح��د أق��رب��اء الضحايا بتكليف أحد
إق��ام��ة ال ��دع ��وى ،وخ �ص��وص��ًا أن ��ه ال قيمة
للتكليف ويستطيع سحبه في أي وقت».
ويتساءل« :على مني بدهم يرفعوا دعوى؟
على بوينغ؟ ما أدراهم أنها املخطئة؟».
إذًا ،ال دع � � ��اوى م� ��ن ب �ق �ي��ة األه� ��ال� ��ي قبل
ص��دور التقرير .و«الخطوة األول��ى ،دعوة
أشخاص
األه��ال��ي اللبنانيني ل�ت��وك�ي��ل 5
ٍ
م��ن بينهم كلجنة ل�ل�ت��واص��ل م��ع اللجنة
ال�ق��ان��ون�ي��ة القضائية ال�ت��ي ألفتها وزارة
ال �ع ��دل وال �ل �ج �ن��ة ال �ت��ي س�ي��ؤل�ف�ه��ا رئيس
ال �ح �ك��وم��ة ،إض ��اف ��ة إل� ��ى وزارة الشؤون
االج �ت �م��اع �ي��ة وت� �ح ��دي� �دًا ال �ل �ج �ن��ة العليا
لإلغاثة» .أما اللجنة القضائية «فمفترض
أن تساندنا بكيفية التعاطي م��ع قضية
ال��دع��اوى ،وش��و بيفيدنا وش��و بيضرنا».
وي�ل�ف��ت األرن� � ��اؤوط إل ��ى «أن �ن��ا ط�ل�ب�ن��ا من
ال� ��وزارة (ال �ش��ؤون االج�ت�م��اع�ي��ة) مساندة
أه��ال��ي ال�ض�ح��اي��ا غ�ي��ر امل �ق �ت��دري��ن» ،و«من
امل �ف �ت��رض ح �ت��ى أول األس� �ب ��وع أن نعرف
م��ن ه��م ال��وك�لاء ،لكن مبدئيًا هناك بعض
امل��رش �ح�ين وم�ن�ه��م أن ��ا وش�ق�ي��ق الضحية
ه�ي�ف��اء وزن ��ة ع�ل��ي وق��ري��ب خ�ل�ي��ل الخازن
امل�ح��ام��ي وض ��اح ال�ش��اع��ر وش�ق�ي��ق عباس
حويلي محمد وابن فؤاد اللقيس جعفر».
وب �ع��د ال �ت��رش��ح ،ي�ش�ي��ر األرن � � ��اؤوط «إلى
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ابراهيم األمين

ّ
ّ
ـوبية :كل الحقيقة لكم

أن ��ه ي�ت�ف��ق األه ��ال ��ي ع�ل��ى خ�م�س��ة ويجري
توكيلهم لبدء العمل» .هكذا ،يتعني على
األه��ا ًل��ي انتظار «ان�ت�خ��اب ال��وك�لاء» ،وهم
أص �ل��ا ي �ن �ت �ظ��رون ،إذ إن م�ع�ظ�م�ه��م أفاد
«األخ�ب��ار» بأنه ال يمكن رف��ع ال��دع��اوى إال
ب�ع��د ات �ف��اق ل�ج�ن��ة أه��ال��ي ال�ض�ح��اي��ا على
ال�خ�ط��وات امل�ق�ب�ل��ة .وه�ن��ا ،تشير ري��م ابنة
الضحية غسان قاطرجي إلى أن «العائلة

تنتظر التحقيق ،وفي ضوء نتائجه ،نقرر
ما إذا كنا سنرفع دعوى أو ال».
عائلة فريد موسى التزمت الصمت حيال
هذا املوضوع .أما عائلة الفقيد زياد نعيم
القصيفي في ب� ّلاط جبيل (ج��وان��ا عازار)
ف �ل��م ت �ن �ض��م ح��ت��ى ال �س��اع��ة إل� ��ى الدعوى
على شركة «بوينغ» ،وذل��ك حسب شقيق
ّ
«الغالي
الضحية جوني .ويضيف الرجل:
ّ
ّ
راح وال ش��يء يمكن أن ي �ع� ّ�وض» ،إال أنه
يترك الباب ّمفتوحًا أمام كل االحتماالت،
وخصوصًا أن العائلة تنتظر ما ستؤول
إليه التحقيقات والتقرير الرسمي.
وأوض��ح حنا ،عم الضحية طوني الياس
ال ��زاخ ��م م��ن ب �ل��دة دده ف��ي ق �ض��اء الكورة
(فريد بو فرنسيس) ،أن العائلة لم تتقدم
ب��أي دع��وى م�ن�ف��ردة ،ب��ل رب�ط��ت مصيرها
بمصير األهالي وبمضمون االجتماع مع
ال �ح��ري��ري .وأك ��دت ع��ائ�ل��ة الضحية خليل
نامي الخازن (ريتا شهوان) أنها لم توكل
أح� �دًا ف��ي ق�ض�ي��ة ال�ت�ع��وي�ض��ات ،وأن �ه��ا لن
ت �ص� ّ�رح ب ��أي ش ��يء ل��وس��ائ��ل اإلع�ل��ام قبل
ن�ه��اي��ة ال�ت�ح�ق�ي��ق« ،ف��امل��ال والتعويضات
ال تهمنا ول��ن ت��رج��ع اب�ن�ن��ا» .ل�ك��ن إن كان
انضمامهم إل��ى راف�ع��ي ال��دع��وى سيقوي
قضية األهالي لجهة معاقبة املسؤول عن
الحادثة ،فإنهم مستعدون لذلك.
أما عائلة حنا الكردي فقد قالت لـ«األخبار»
إنها ستشارك في دع��وى األهالي إذا كان
هناك من تحرك.
ّ
وأم � ��س ودع� � ��ت ب �ل��دة ت ��ل ع �ب��اس الغربي
ّ
غسان قاطرجي ،فيما تشيع بعلبك ابنها
فؤاد اللقيس ،غدًا الخميس.

تعويض من الحكومة اللبنانية؟

ع �ل �م ��ت «األخ� � � �ب � � ��ار» م � ��ن م � �ص� ��در واسع
االط�لاع أن وزي��ر النقل واألش�غ��ال العامة
غازي العريضي يعتزم أن يتقدم باقتراح
ل �ل �ح �ك��وم��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ل ��دف ��ع «تعويض
أول� ��ي» أله��ال��ي ال�ض�ح��اي��ا ع�ل��ى اختالف
جنسياتهم ،وذلك بمعدل مئة ألف دوالر
التحقيقات
لكل ضحية ،وذلك قبل انتهاء
ً
امل �ت��وق��ع أن ت �س �ت �غ��رق وق �ت��ًا ط ��وي�ل�ا كما
ب�ي�ن��ت ت �ج��ارب س��اب �ق��ة ،وب �ه��دف تيسير
األهالي الذين فقدوا معيلهم .ولم يعرف
إن ك��ان ه��ذا االق�ت��راح ـــــ ف��ي ح��ال إق ��راره ـــــ
ستعتبره لجنة التحقيق نوعًا من اعتراف
ضمني بمسؤولية ما عن الحادثة ،وهي
مسؤولية يحاول اللبنانيون ،كما بقية
األطراف اإلثيوبيني واألميركيني ،نفيها.
يذكر أن ال��وزي��ر العريضي ك� ّ�رم العاملني
ف� ��ي ب � ��رج امل� ��راق � �ب� ��ة ،م �ن ��وه ��ًا بجهودهم
ف��ي ح��ادث��ة ال �ط��ائ��رة ب��ال��ذات ،األم ��ر الذي
أث � ��ار غ �ض��ب اإلث �ي��وب �ي�ي�ن ال ��ذي ��ن رأوا أن
ذل ��ك ،إض��اف��ة إل��ى ت�س��ري�ب��ات أش ��ارت إلى
م �س��ؤول �ي��ة ال �ط �ي��ار اإلث �ي��وب��ي «تسييس
ل � �ك� ��ارث� ��ة إن � �س ��ان � �ي ��ة م � ��ن أج � � ��ل مكاسب
سياسية» .وعلمت «األخبار» من مصدر
واس � ��ع االط �ل ��اع ع �ل��ى س �ي��ر التحقيقات
أن التقرير األول ��ي ،ال��ذي ل��م ي�ص��در بعد،
وزير
يتوقع إص��داره خ�لال شهرين ،وأن
ً
العدل إبراهيم نجار تسلم تقريرًا كامال
سيعينه على مقاربة ال��وض��ع القانوني
ف��ي ظ��ل ت�ه��اف��ت ش��رك��ات م�ح��ام��اة خاصة
على استمالة أهالي الضحايا لتوكيلهم
في موضوع التعويضات.
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سوريا ال
تقايض الجوالن ّ
ّ
بأي أثمان سياسية أو أمنية
تبدلت األحوال كثيرًا بعد جملة التطورات األخيرة التي شهدتها
ساحة الصراع العربي ـــــ اإلسرائيلي .وسيمر بعض الوقت قبل
أن تهضم ع��واص��م عربية وج�ه��ات سياسية القفزة النوعية في
امل��واج�ه��ة .ك��ذل��ك سيأخذ اإلس��رائ�ي�ل�ي��ون وقتهم قبل أن يخرجوا
علينا باستراتيجية جديدة ملواجهة محور املقاومة ،أو للحديث
عن وسيلة جديدة لقطع «سلسلة الشر» املمتدة من إيران وسوريا
إلى لبنان وفلسطني .في هذه األثناء ،سيكون الجميع مشغولني
ف��ي األم ��ور ال��داخ�ل�ي��ة ال�ت��ي تحاكي ف��ي ج��ان��ب منها ه��ذا التطور،
باعتبار أن الالعب األكثر تأثيرًا في منطقتنا كما في العالم ،أي
ال��والي��ات املتحدة ،سيباشر م��ن جهته ال��رد على خ�ط��وات محور
املقاومة.
ف ��ي إس ��رائ� �ي ��ل ،ت ��راج ��ع ال �ح��دي��ث ع ��ن ال� �ح ��رب .وه� ��و أم� ��ر مرتبط
بحسابات رياضية بحتة .واملعنى هنا أن إسرائيل ،التي توجد
فيها قيادة قادرة على اتخاذ قرار الحرب ،ولديها ما تحتاج إليه
من تغطية أميركية وأوروبية وحتى عربية ،تفتقر إلى املعلومة
الحاسمة ،التي مصدرها الجيش ،بأن هناك إمكانية لشن حرب
سريعة وناجحة على جبهة الخصوم معًا ،بعدما ب��ات واضحًا
أن فكرة التعرض لكل قوة على حدة صار محل نقاش .وبانتظار
امليدانية ،ف��إن ال�ط��رف املقابل لن
اكتمال الجهوزية اإلسرائيلية
ً
ينام على حرير ،بل هو مستنفر أصال ويأخذ بالحسبان احتمال
ح�ص��ول ح�م��اق��ة أو ع�م��ل ي�ق��ود إل��ى ح��رب ش��ام�ل��ة .لكنه مستنفر
أيضًا لتعزيز إمكاناته على جميع الصعد ،ول��ن يكون باإلمكان
وقف هذه العملية التي أخذت زخمًا مختلفًا بعد حرب تموز عام
 .2006وبالتالي فإن إسرائيل تجد نفسها من جديد أمام املعضلة
ـــــ املأزق :ما العمل؟
فكرة الحرب الشاملة تحتاج إلى جهوزية معلوماتية ،وهو األمر
ال��ذي أش��ار إليه األم�ين ال�ع��ام لحزب الله السيد حسن نصر الله
قبل يومني ،عندما لفت إل��ى أن إسرائيل في ح��ال حصولها على
م�ع�ل��وم��ات واف �ي��ة ع��ن ق ��وة أع��دائ �ه��ا وم �ك��ان ت�م��وض�ع�ه��م وطريقة
عملهم ،ستقدم على ح��رب .وه��ذه الجهوزية ال تتم إال م��ن خالل
م��واج �ه��ة أم�ن�ي��ة م�ف�ت��وح��ة .وستظهر
األي� ��ام امل�ق�ب�ل��ة أن امل�ع�ن�ي�ين بمكافحة
التجسس اإلسرائيلي قد تمكنوا من
الوصول إلى نتائج باهرة ،وهو أمر
س�ي�ح��دث ص��دم��ة ع�ن��د اإلسرائيليني
أي � �ض� ��ًا .وب ��ال� �ت ��ال ��ي ف� � ��إن ك� ��ل خطوة
ت �ض��رب ف �ي �ه��ا ش �ب �ك��ة ت �ج �س��سّ ،وكل
ت�ع��زي��ز ل�ل�ق��وة ال �ص��اروخ �ي��ة ،يمثالن
ردع� ��ًا ح�ق�ي�ق�ي��ًا ي �ق��ي ل �ب �ن��ان وسوريا
شر الحرب املدمرة ّ.وهذا قد يفيد في
مناقشة «ثرثاري الحرب والسلم» من الذين نظروا أخيرًا إلى أن
تسلح املقاومة هو بحد ذاته سبب للحرب.
أم��ا الخيار اآلخ��ر ل��دى إس��رائ�ي��ل فهو التوجه ص��وب تسوية لها
أرضية صلبة .والحديث يجري هنا عن الجبهة السورية ،ألن قدرة
إسرائيل على السماح للفلسطينيني بالحصول على حقوق كاملة
ليست متوافرة اآلن ،وثمة صعوبة كبيرة تحول دون إقدام إسرائيل
على ه��ذه الخطوة .كذلك لكون أح��د جناحي ال�ق��وة الفلسطينية
ال ي��زال في منطقة التخاذل التي تعطي إسرائيل هامش التفلت
أكثر .وبالتالي ،فإن املتاح أمام إسرائيل اآلن ـــــ نظريًا على األقل ـــــ
التوجه صوب تسوية مع سوريا ،وهو أمر يركز عليه أهل األمن
والعسكر هناك ،وال يعارضه أهل السياسة بقوة.
لكن ،كيف يمكن إنجاز تسوية مع سوريا؟
تقول إسرائيل ،ويكرر خلفها الغرب وبعض العرب ،إن سوريا غير
مهتمة بالجوالن ،وإنها تبحث عن دور إقليمي .وإذا ّ
صحت هذه
النظرية ،فال شيء يوجب على دمشق الدخول اآلن في تسوية مع تل
أبيب ما دامت تحصد ثمن ارتباطها بخيار املقاومة ،دورًا إقليميًا
متناميًا يومًا بعد يوم .وإذا جرت العودة عن مصلحة سوريا في
استعادة الجوالن ،فإن القواعد التي اتبعت في مفاوضات سابقة
لم تعد موجودة اآلن ،وليس هناك ما يجبر سوريا على الدخول
في أي تسوية تتطلب مقايضة بني األرض والتطبيع أو السالم
ال�ح��ار ،بل في الحد األدن��ى للوقائع القائمة ال�ي��وم ،التي تشتمل
على استعداد سوري ملواجهة أي عدوان إسرائيلي بحرب قاسية،
مدعومة من قوى املقاومة ومن إي��ران ،فدمشق غير مستعدة ألي
نوع من املقايضة .وأكثر ما يمكن أن تقدمه إلسرائيل في مقابل
تحقيق كامل مطالبها بانسحاب شامل حتى خط  4حزيران هو
تمديد حالة الهدنة القائمة اآلن .حتى إن القيادة السورية نفسها،
ال تجد لنفسها ما يبرر أي ثمن إضافي ترغب فيه إسرائيل .فكيف
إذا كان طموح تل أبيب والغرب أن يكون الثمن فك سوريا لعالقتها
مع إيران وانسحابها من محور املقاومة؟ علمًا بأنه يمكن املرء أن
يتخيل خطاب ً الرئيس السوري بشار األس��د في حالة استعادة
ال �ج��والن ،ق��ائ�لا إلس��رائ�ي��ل وال�ع��ال��م :إن دم�ش��ق متمسكة بحقوق
الفلسطينيني وإع ��ادة ال�لاج�ئ�ين منهم إل��ى بيوتهم ،وال ت��رى أن
ال�ت�س��وي��ة ت�ق��وم ع�ل��ى ن�ح��و ك��ام��ل وع ��ادل إال م��ن خ�ل�ال ح��ل يحقق
للفلسطينيني مطالبهم.
ماذا تفعل إسرائيل حينذاك؟ هل لنا أن نتخيل سيناريو أيار عام
 2000بأن تبادر إسرائيل إلى حل من طرف واحد مع سوريا؟ وملاذا
نستبعد احتمال ال�خ��روج على طريقة ال�خ��روج م��ن غ��زة وإخالء
املستوطنات ،وكل ذلك تحت شعار :نريد التسوية غصبًا عنكم؟
وإذا كانت آالت القياس املنطقية تستبعد فرضية من هذا النوع ،فإن
البديل الوحيد أمام إسرائيل هو السعي إلى مزيد من االستعداد
امليداني لتحقيق جهوزية تتيح لها مواجهة كل خصومها دفعة
واح��دة .لكن مؤشرات األرض تقول بأن كل يوم هادئ يمر تتعزز
فيه قوة املقاومة وتنهار فيه مداميك بنيان الكيان اإلسرائيلي.

معادلة
تغيرت
المقاومة ّ
وقريبًا انهيار جديد
لشبكات تجسس
نوعية
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 4سياسة
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تقــرير
رسائل إلى المحرر
اجتزاء
لدى قراءتي ما كتبه السيد قاسم س .قاسم ،في عدد يوم الثالثاء  ٢٣شباط
 ،٢٠١٠من جريدة «األخبار» عن اللقاء الذي دعت إليه املنظمة الفلسطينية
ل�ح�ق��وق اإلن �س ��ان (ح�ً �ق ��وق) ،وم��ؤس �س��ة س�م�ي��ر ق�ص�ي��ر «س �ك��اي��ز» ،فوجئت
بالكاتب يقتطع جمال من نقاشات كانت قد دارت خالل اللقاء ،ما أدى من
خالل اقتطاعها بهذا الشكل إلى تحريف شكل النقاش ،وكذلك إلى تصوير
اللقاء بني نوعني من الناس :أخيار وأشرار (حديثه عني) .بداية من العنوان
«حقوق الفلسطينيني تظهر أفكار اإلعالميني املكتومة» ،أي تحضير القارئ
ملفاجأة كبيرة ،تستحق ً أن يقرأ ُ النص بعدها ملعرفة ما يكتمه أمثالي.
ً
أوال ،اجتزأ الكاتب جمال تحدثتها خالل اللقاء ونشرها ،فظهرت على نحو
مسيء مني للشعب الفلسطيني وكذلك للمحاضر الزميل صقر أبو فخر.
فحني ناقشت ف��ي م��وض��وع «عنصرية بعض اللبنانيني» ال�ت��ي م� ّ�ر عليها
ف��ي م�ح��اض��رت��ه ال��زم�ي��ل أب��و ف�خ��ر ،ك�ن��ت أت �ح��دث ع��ن أزم ��ة ط��وي�ل��ة يعانيها
الفلسطيني بكل صيغه خ��ارج األرض املحتلة ،أي الفلسطيني «السوري»
والفلسطيني «األردن ��ي» والفلسطيني «اللبناني» ،إذ ال يمكننا أن نطلق
عليها تسمية عنصرية باملطلق على أي أحد ،ومن بينهم اللبنانيون من دون
العودة إلى دراسة اجتماعية متخصصة في هذا املجال تحدد حجم مشكلة
الفلسطينيني في شتاتهم .وليس كما تحدث السيد قاسم عن «عنصرية
ّ
مسلم بها» لدى اللبنانيني في وصف يحتاج إلى دراس��ة سوسيولوجية.
ك��ان نقاشًا هادئًا مع الصديق أب��و فخر ول��م يكن «غضب الله» لينزل على
رأسه كما قال الكاتب ،ال مني وال من غيري.
ثانيًا :بالنسبة إلى اعتزازي بلبنانيتي ،فهذا فخر لي كما يفخر الفلسطيني
بفلسطينيته والسوري بسوريته ،وأي مواطن ينتمي إلى دولته وهذا أمر
طبيعي ،ولكن هنا السيد قاسم ،رمى من النص قولي« :مع أنني أجمع املجد
من أطرافه ،فزوجتي فلسطينية من يافا ولجدي حياة عاشها وقرابة في
سوريا».
قاسم م��ن ً خ�لال النص إص�ب��اغ منطق التسخيف على
السيد
�اول
ثالثًا :ح�
ً
م��ا قلته ،فهو نقل نقال مجتزأ أ ّي�ض��ًا ،أن��ي قلت «منذ ع��ام  1990حتى عام
 2005ك��ان «الفريق املمانع متسلمًا الحكم» ،وه��و ال��ذي أسهم في تهميش
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين .أض ��اف س��اخ �رًا (أي أن ��ا س �خ��رت)« :ح ��زب ال �ل��ه ب ��دو ّ
يرجع
ً
الفلسطينيني بكرا ،وهو مشارك بتهميشهم»» .أوال في حرفية النص قلت إن
أكثر القوانني إجحافًا في حق الفلسطينيني أتت في ظل حكومات محسوبة
على املمانعة .وخ�ل�ال حديثي قلت إن��ه ال أح��د ي��ري��د إع�ط��اء الفلسطينيني
حقوقهم ،كل ألسبابه ،ومنها لكي ال يقال إن هناك من يحاول التوطني .وقلت
إن حزب الله لم يهتم بموضوع حقوق الالجئني الفلسطينيني في لبنان ألنه
مهتم بتحرير فلسطني غ�دًا ،فيما لم أق��م بحركات سخرية ،ال على وجهي
وال بلساني ،فمن أين أتى السيد قاسم بكالمه عن سخرية ،أم أن هناك نوعًا
ج��دي�دًا م��ن السخرية أتقنه وال علم ل��ي ب��ه .فيما اقتطع أيضًا قولي إن من
يحسبون على الفلسطينيني مذهبيًا ال يريدون املطالبة بهذه الحقوق لعدة
أسباب نسي أن يشير إليها .غريب أنه لم يجد إال اقتطاع ما يثير لكي يقوم
يومني متتاليني.
بالتعليم ،كمثل استعمال الشفرة على نقاش طويل دام
ّ
السيد قاسم إني رأيت في هذه اللقاءات «سلسلة النق الفلسطيني»،
رابعًا :قال ّ
وأيضًا هنا ألف على الفكرة كلمة غيرت املعنى ،قلت :بشكل شخصي أعمل
ملف الحقوق املدنية لفلسطينيي لبنان ،وحديث
منذ سنوات طويلة على
ّ
وأصررت على أن
الفلسطيني،
كلمة
أذكر
ولم
،
النق
سلسلة
اللقاء هو ًجزء من
ّ
نعمل بدال من مناقشة املوضوع بيننا فقط .ونقل (عن لساني) أن املطلوب
من الدولة اللبنانية «ألف شغلة ،فما هو املطلوب من الفلسطينيني؟» .وفي
موضوع الدولة ّاللبنانية واملطلوب منها وما قصدته في هذا املجال ...لن
أكمل ما قلته لعل السيد قاسم يعرف الفارق في الكالم...
عمر حرقوص

♦♦♦

مبعدو اإلمارات
السادة الصحافيون في وسائل اإلعالم اللبنانية،
سبعة أش�ه��ر م�ض��ت ع�ل��ى قضية امل�ب�ع��دي��ن اللبنانيني م��ن اإلم� ��ارات العربية
املتحدة ،وامللف لم ُي َ
طو بعد .فبالرغم من الوعود القاطعة التي تلقاها دولة
الرئيس نبيه ب��ري م��ن رئيس ال��دول��ة الشيخ خليفة ب��ن زاي��د آل نهيان خالل
زيارته ألبو ظبي في  ،2009/10/15بإنهاء املسألة في مدة ال تزيد على أربعة
أسابيع م��ن ت��ار ًي��خ ال��زي��ارة ،بما يحفظ ح��ق املبعدين ويضمن إل�غ��اء قرارات
اإلبعاد مستقبال ،إال أن شيئًا لم يتحقق.
فاألربعة أسابيع صارت أربعة أشهر ،وال تزال ُت ّ
سجل حتى اليوم حاالت إبعاد
ج��دي��دة تحت عناوين وحجج واه�ي��ة .أع��داد املبعدين إل��ى لبنان ف��ي ازدياد،
وعشرات العائالت تعيش متروكة لحالها بال عمل وال مورد مالي يعينهم في
أزمتهم املستجدة.
إن�ن��ا ف��ي لجنة املبعدين م��ن اإلم ��ارات ،ن��ؤك��د أن�ن��ا ل��ن ن�ت��رك ه��ذه القضية قبل
حصول املبعدين كلهم على حقوقهم املشروعة ،وقبل استرداد كل ممتلكاتهم
امل�س�ل��وب��ة م��ن كفالئهم اإلم��ارات �ي�ي�ن ،ون�ع�ل��ن اس�ت�ئ�ن��اف تحركاتنا ولقاءاتنا
بالسياسيني ورجال الدين اللبنانيني وإطالالتنا اإلعالمية ،لنطلعهم على ما
آلت إليه حال هؤالء املواطنني.
لجنة متابعة قضية املبعدين من اإلمارات

♦♦♦

تصويب

ورد ف��ي م�ق��ال «ج ��وزف س�م��اح��ة ال�ب��اح��ث ع��ن م�ك��ان رح ��ب» للكاتبة أم��ل ّ
حوا
(«األخبار» ،)2010/2/25 ،ضمن فقرة «الصحافة السجالية والنضالية»« :لقد
م� ّ�ر خبر قيام بيالروسيا برفع دع��وى على ح��زب ال �ل��ه ،»...فيما املقصود هو
أذربجيان ال بيالروسيا.

كيمياء الحريري وجنبالط:
استدار وليد جنبالط
في آب الفائت ،تاركًا خلفه
رفاق السنوات األربع املاضية.
ُ
فهم االستدارة استعصى
على رئيس الحكومة سعد
الحريري ،بحسب بعض من
يلتقون الزعيم الدرزي .أما
الحريري ،فيحصر عارفوه
املشكلة في «املزاج الصعب
ألبي تيمور»
حسن عليق
ي�ش� ّ�ب��ه س�ي��اس��ي واس ��ع االط�ل�اع العالقة
ب�ي�ن رئ �ي��س ال �ح �ك��وم��ة س �ع��د الحريري
ورئيس كتلة اللقاء الديموقراطي وليد
جنبالط بـ«الرضيع ال��ذي ّيجب وضعه
اصطناعية ،الت�ق��اء املرض
ف��ي حاضنة
ُ
الذي يؤدي إلى ما ال تحمد عقباه» .فهذه
العالقة «العليلة» س��رع��ان م��ا تجاوزت
مناعة ما قاله الحريري في آب املاضي
في املختارة« :نحن مع وليد بك والسما
ّ
زرق� � ��ا» .ف �س �م��اء ال��رج �لي��ن ت �ب ��دل لونها،
(حتى الفاتح منه)
وباتت ع��ودة األزرق ّ
بحاجة إلى وسيط يرتب اللقاء األخير
ال� � ��ذي ج �م ��ع ال ��رج� �ل�ي�ن ي � ��وم  13شباط
ّ
املاضي .وثمة تفاصيل كثيرة أدت إلى
حصول قطيعة مؤقتة بني الرجلني.
َم� ��ن ه ��م أق � ��رب إل� ��ى ج �ن �ب�ل�اط ي � ��رون أن
ال�ح��ري��ري «ن�س��ي أن حليفه ك��ان صانع
حركة  14آذار ،وال�ع� ّ�ر َاب السياسي البن
رف� �ي ��ق ال� �ح ��ري ��ري ال �ش �ه �ي ��د» .وبحسب
امل � �ص� ��ادر ن �ف �س �ه��ا ،ظ �ه��ر ال �ن �س �ي��ان في

ع � ��دد م ��ن ال � �خ � �ط ��وات ،ك � ��ان أب� ��رزه� ��ا ما
ق��ال��ه ال�ح��ري��ري خ�لال لقائه ك ��وادر تيار
امل �س �ت �ق �ب��ل ون ��واب ��ه ف ��ي ك ��ان ��ون الثاني
املاضي .يومئذ ،أعلن الحريري ،بحسب
أكثر من مسؤول حضر تلك اللقاءات ،أنه
أراد وض��ع حد الندفاعة وزي��ر األشغال
غ� ��ازي ال �ع��ري �ض��ي ورس� ��م خ �ط��وط حمر
أم ��ام ��ه .وه� ��ذا ال �ق��ول س��رع��ان م��ا المس
مسامع جنبالط.
ف ��ي وق� ��ت الح � ��ق ،ع �ق ��دت ق� ��وى  14آذار
اجتماعًا ف��ي فندق البريستول تمهيدًا
إلح� �ي ��اء ذك � ��رى اغ �ت �ي��ال ال��رئ �ي��س رفيق
الحريري .لم يحضر جنبالط وال نواب
الحزب االشتراكي .وقد فشلت محاوالت
ع ��دة ل�ع�ق��د ل �ق��اء ب�ي�ن ال��رج �ل�ي�ن ،بذريعة
االنشغال واالرتباط بمواعيد أخرى.
ب�ع��د ن�ح��و أس �ب��وع ،أث ��ار ن ��واب م��ن تيار
املستقبل ف��ي ب �ي��روت ع��اص�ف��ة ف��ي وجه
م �ش��روع ال��وزي��ر ال�ع��ري�ض��ي ال��رام��ي إلى
إق��ام��ة م��رف��أ للصيادين ف��ي ج��ل البحر.
وب �ح �س��ب أح � ��د زواره ال ��دائ� �م�ي�نَ ،
فهم
جنبالط التحرك املستقبلي محاولة من
رئيس الحكومة لالنتقام من أبي تيمور
على خلفية غيابه عن البريستول.
أسباب أخ��رى زادت التوتر الجنبالطي
ت �ج��اه ال �ح��ري��ري .ف �ف��ي إح� ��دى الهيئات
ُ ّي�نّ
التابعة ل��وزارة االقتصاد ،ع� شخص
درزي من دون استشارة جنبالط .ويؤكد
امل �ص��در ذات ��ه أن ج�ن�ب�لاط رأى ف��ي هذا
التعيني «لعبًا في َ
الحرم املذهبي ،وهو
ّ
م��ا ي �ع��ده ال��زع�ي��م ال� ��درزي ك�س�رًا لجميع
املحرمات».
ل��م ي�ت��وق��ف األم ��ر ع�ن��د ه ��ذا ال �ح��د .فثمة
من بدأ يشيع كالمًا غير متوقع صدوره
من الحريري .وتقول الشائعة إن لحظة
غ�ض��ب ع�ن��د ال�ش�ي��خ س�ع��د أوص�ل�ت��ه إلى
ّ
ح� ��د ال� �ق ��ول «إن أب� ��و ت �ي �م��ور يهاجمنا
اليوم ،ناسيًا الدعم املالي الذي توافر له
بفضلنا».
هذه الشائعة التي ينفيها قطعًا عارفو

جنبالط والحريري قبيل االنتخابات النيابية األخيرة
(أرشيف ــ داالتي ونهرا)
ّ
يتبرع بإيصالها
الحريري ،وج��دت من
إلى ّ
املقربني ّمن البيك .وإلع��ادة ترطيب
ّ
األج� � ��واء ،ت��دخ��ل س �ي��اس��ي ي �ض��ع نفسه
ف��ي م��وق��ع ّ«ال �ح��رص» ع�ل��ى ال�ع�لاق��ة بني
ال��رج�ل�ين .رت ��ب ل �ق� ً
�اء ب�ين أح��د مساعدي
الحريري ونائب من الحزب االشتراكي،
َ
ق� �ب ��ل أن ي �س �ت �ق �ب��ل ج� �ن� �ب�ل�اط مساعد
ال �ح��ري��ري ،ف��ي خ �ط��وة ت�م�ه�ي��دي��ة للقاء
ال��ذي عقد بني رئيس الحكومة ورئيس
االشتراكي يوم  13شباط املاضي .وفي
ج�ل�ان ،م��ن دون
ه��ذا ال� ّل�ق��اء ،ت �ص��ارح ال��ر ّ
يمسا ،بحسب أحد املطلعني ،جوهر
أن
ال�خ�لاف��ات .وح ��اول ال�ح��ري��ري التخفيف
من أثر ما ينقل عنه ،فخاطب جنبالط،

تقــرير

الشمال على طاولة الحوار :التغيير آت؟
إذا كان منطقيًا أن
تفرض املتغيرات خروج
أسماء ودخول أخرى للجلوس
إلى طاولة الحوار ،فقد بدا
أن تمثيل الشمال فيها جاء
وفق قواعد جديدة ،لعل
أبرزها استبعاد قاعدة توافر
كتلة مكونة من  4نواب وما
فوق كي تتمثل ،ما أفسح في
املجال أمام تمثيل طرابلسي
من خارج تيار املستقبل
عبد الكافي الصمد
م ��ا ك � ��اد رئ� �ي ��س ال �ج �م �ه��وري��ة العماد
ميشال سليمان يعلن أمس تأليف هيئة
ال �ح��وار ال��وط�ن��ي ،ح�ت��ى س��ارع��ت أغلب
ال �ق��وى السياسية إل��ى إج ��راء «قراءة»
س��ري�ع��ة ف��ي «ال �ش �ك��ل» ل�ل�م�ش��ارك�ين في
الهيئة وتوزعهم السياسي والطائفي
واملذهبي ،قبل أن تتوصل إلى خالصة
م �ف��اده��ا أن ال �ه �ي �ئ��ة ال �ج��دي��دة تعكس
منذ االنتخابات
املتغيرات التي طرأت ً
النيابية املاضية ،وص��وال إلى املرحلة

الحالية ،كما أنها ترسم في «املضمون»
معالم كثيرة من مالمح املرحلة املقبلة.
ول ��م تقتصر امل �ت �غ� ّ ّ�ي��رات ٌّع�ل��ى الجانب
اإلسالمي ،الذي يمثله كل من الرئيس
ن �ج �ي��ب م �ي �ق��ات��ي ال � ��ذي ي ��دخ ��ل طاولة
ال�ح��وار للمرة األول ��ى ،وال��وزي��ر محمد
الصفدي الذي حافظ على وجوده فيه
ْ
وإن تقلص «حجمه» عدديًا من  4نواب
إلى  ،2فمسيحيًا يسجل حضور رئيس
ت �ي��ار امل� ��ردة ال�ن��ائ��ب س�ل�ي�م��ان فرنجية
ه� � ��ذه امل� � � ��رة ك �ن �ع �ص��ر ب � � ��ارز غ� � ��اب عن
جلسات ال�ح��وار السابقة إث��ر خسارته
االن �ت �خ��اب��ات ال�ن�ي��اب�ي��ة ع ��ام  ،2005ما
ج�ع��ل أس�ئ�ل��ة ك�ث�ي��رة ت�ت�ب��ادر مل�ع��رف��ة ما
إذا ك��ان��ت «م �س��أل��ة» ل �ق��ائ��ه م��ع رئيس
الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية
س �م �ي��ر ج �ع �ج��ع ح � ��ول ط ��اول ��ة واحدة
للمرة األولى بني الرجلني قد عولجت،
أم إن الفترة الباقية حتى تحديد موعد
ال �ج �ل �س��ة األول � ��ى ل�ل�ه�ي�ئ��ة ف ��ي إطارها
الجديد ستكون كافية لتذليلها.
وف�ي�م��ا ي�ح�ض��ر ن��ائ��ب رئ �ي��س املجلس
ال�ن�ي��اب��ي ف��ري��د م �ك��اري ه ��ذه امل� ��رة ،فإن
غ�ي��اب ً ال�ن��ائ��ب ب�ط��رس ح��رب ال��ذي كان
م �م �ث�لا ل �ل �ق��اء ن� ��واب ق��رن��ة ش �ه��وان في
امل��رة السابقة أث��ار اع�ت��راض مسيحيي
 14آذار ع �ل��ى إب �ع��اده��م ع ��ن الطاولة،
وتقليص حضورهم ملصلحة حضور
م �س �ي �ح �ي�ي�ن م� �ح� �س ��وب�ي�ن ع � �ل ��ى تيار
املستقبل (مكاري ،ميشال فرعون وجان
أوغاسبيان) ،ما قد يدفع من بقي منهم

ع�ل��ى ال �ط��اول��ة (ال��رئ �ي��س أم�ي�ن الجميل
وجعجع تحديدًا) إلى إبداء اعتراضهم
ع�ل��ى ذل ��ك ،م��ع ع ��دم اس�ت�ب�ع��اد غيابهم
احتجاجًا أو تسجيل موقف ،في موازاة
حملة واسعة سيقوم بها مسيحيو 14
آذار على الطاولة منذ اليوم».
وق � � ��د أوض � � �ح � ��ت م � � �ص � ��ادر سياسية
ل �ـ«األخ �ب��ار» أن «ت�م�ث�ي��ل ط��راب �ل��س في
طاولة الحوار كان إحدى القضايا التي
درس ��ت ب�ع�ن��اي��ة ،ف�ك�م��ا أن استبعادها
ّ
ك ��ان س �ي �ع��د م�ش�ك�ل��ة ف��ي ح ��ال اعتماد
سيكون
امل �ع��اي �ي ��ر ال� �س ��اب� �ق ��ة ،ف �ك��ذل ��ك ً
اإلت� �ي ��ان ب��ال �ص �ف� ً�دي وح� ��ده م �م �ث�لا عن
تكتل «لبنان أوال» الستبعاد ميقاتي
م �ش �ك �ل��ة أخ � � � ��رى ،وخ� �ص ��وص ��ًا أنهما
يتساويان م��ن حيث الحجم النيابي،
ف �ك��ان اإلت� �ي ��ان ب��االث �ن�ي�ن م �ع��ًا مخرجًا
لسد الثغرة» ،مشيرة إلى «ثغرة أخرى
م ��وج ��ودة ف��ي ط��اول��ة ال� �ح ��وار ،تتمثل
ف��ي اس�ت�م��رار غ�ي��اب أي ممثل للطائفة
العلوية عنها».
ّ
غير أن مصادر سياسية مطلعة أكدت
ل �ـ«األخ �ب��ار» أن «وج� ��ود م�ي�ق��ات��ي على
ّ
طاولة الحوار يعد أحد ًأبرز العناصر
ال �ت��ي ط ��رأت عليها ش �ك�لا ومضمونًا،
فالرجل يأتي إليها وهو أشبه ما يكون
برئيس «ح�ك��وم��ة ظ��ل» للرئيس سعد
يمثل في تقاطع ما
ّ
الحريري ،كما أنه ْ
ّ
يصر على
«سنة املعارضة» ،وإن ك��ان
اع �ت �ب��ار ن�ف�س��ه وس �ط �ي��ًا» ،م �ش �ي��رة إلى
أن «م ��ن ي�ت��أم��ل ج �ي �دًا م��واق��ف ميقاتي
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م �ت �ح��دث��ًا ع ��ن ح��رك��ة  14آذار ،بالقول:
«لوالك يا بيك ملا كنا هنا اليوم».
انتهت القطيعة .إال أن السؤال عن أحوال
التواصل بني الرجلني يوحي بأن األمور
ال تسير على ما يرام .فمجرد التداول في
مشروع يتعلق باألبنية األثرية استدعى
ّ
ت��دخ��ل «ص��دي��ق مشترك» ليتأكد م��ن أن
ّ
األمر لن يثير زوبعة بينهما .وعلى حد
ق��ول سياسي ّ
مقرب من الرجلني ،يمكن
شائعة أو وهمًا أن يوجب تدخل «سعاة
الخير».
وح� �ت ��ى ال� � �ي � ��وم ،ال ي � � ��زال م � �ق � ّ�رب ��ون من
الحريري يرون أن املشكلة ذات وجهني.
األول أن الحريري «زعالن» على جنبالط،

ألن أداء زع �ي��م امل �خ �ت��ارة ت �ج��اه سوريا
وضع جنبالط في م��أزق داخ��ل طائفته،
التحوالت التي ط��رأت على خياره
وألن
ََ
السياسي أقفلت في وجهه أبواب اململكة
العربية ال�س�ع��ودي��ة .أم��ا ال��وج��ه الثاني،
ّ
فيعبر ع�ن��ه ش�خ��ص آخ��ر م��ن املحيطني
ب� ��ال � �ح� ��ري� ��ري ،ال � � � ��ذي ،ف� � ��ور س� ��ؤال� ��ه عن
الفتور في العالقة بني رئيس الحكومة
ورئ �ي ��س ال �ل �ق��اء ال��دي �م��وق��راط��ي ،يطلق
عنان االنتقادات نحو الوزير العريضي.
ّ
فاألخير «يدعي محاربة الفساد لضرب
جماعتنا في وزارة األشغال ،ولتحجيم
مجلس اإلنماء واإلعمار .وثمة في حركة
العريضي حقيقة ال يجوز إغفالها ،وهي
أن جنبالط هو من ّ
يحركه».
ينفي الرجل أن يكون ما أثاره الحريري
ونوابه في وجه جنبالط والعريضي من
ب��اب النكاية السياسية ،إذ إن «ج��ل ما
يجري هو أن التفاهم مع وليد جنبالط
أم� ��ر ص �ع��ب .وه� ��و ي �ت �ح� ّ�س��س م ��ن أدنى
تحرك ومن أتفه قرار».
ف� � ��ي امل� � �ق � ��اب � ��ل ،ث � �م� ��ة م� � ��ن ي � �ض� ��ع كامل
املسؤولية على كاهل رئيس الحكومة.
ف��إع�لان ال�ت�م� ّ�س��ك ب��ال�ح�ل��ف م��ع جنبالط
زرق � � ��ا» ال ي �س �ت �ق �ي��م م ��ع أداء
«وال� �س� �م ��ا ّ
نوابه في جل البحر .وبحسب سياسي
يعرف جيدًا مزاج الرجلني ،فإن جنبالط
على أدائه
مستعد لسماع كل املالحظات ّ
وخ�ي��ارات��ه السياسية« ،لكنه يفضل أن
ي�ح�ص��ل ذل��ك وج �ه��ًا ل��وج��ه .وف��ي إمكان
سعد الحريري أن يمون على البيك في
كل صغيرة وكبيرة ،شرط أن يطلب منه
ذل ��ك م �ب��اش��رة ،وأال ي�ت�ع��ام��ل م �ع��ه وفق
منطق التهريب والزكزكة».
وفي رأيه ،فإن الحريري بحاجة إلى وقت
ق�ب��ل «ف �ه��م ج�ن�ب�لاط ال �ج��دي��د وأولويته
السياسية املتمثلة في خيار املصالحة
ّ
مع دمشق .واألخير ،لديه اعتراض جدي
ع �ل��ى ع �م��ل ال �ح �ك��وم��ة ،وع �ل��ى السياسة
املالية واالقتصادية في البالد».

تحليل إخباري

إلى من تنظر في املرآة؟
فداء عيتاني
األسبق سليم الحص أمام املرآة
إذا وقف رئيس ً
الحكومة ّ
يمكنه أن يرى رجال لم يوقع على إع��دام أي إنسان ،ولم
يسفك ال��دم��اء ،ول��م ي�ش��ارك بالنهب ال�ع��ام ،وح��اف��ظ على
ال �ب�لاد ب�ع�ي�دًا ع��ن ال ��دي ��ون ،وأداره � ��ا ف��ي خ�ل�ال الحروب
امل �ت �ع��ددة ،ك �م��ا خ�ل�ال االن� �ت� �ص ��ارات ،واألزم� � ��ات العامة،
وح� ��اول تصحيح ال�خ�ل��ل ال ��ذي ارت�ك�ب��ه غ �ي��ره ع��ن سبق
اإلصرار والترصد.
وإذا نظر الرئيس عمر كرامي إلى املرآة فسيشاهد رجل
دولة قاسي الطبع ،لكنه تمكن من مواجهة زلزالني عصفا
ّ
متعمد لسعر صرف العمالت األجنبية
بالبالد :ارتفاع
وانهيار اقتصادي أغرق البالد (أيضًا عن سبق اإلصرار
وال �ت� ّ
�رص��د) ،وت�ح� ّ�م��ل م�س��ؤول�ي�ت��ه ك��رج��ل دول ��ة ،وه��و ما
دفعه إل��ى االستقالة ،وع��اد وواج��ه زل��زال ال�ق��رار الدولي
 1559وما تاله من اغتيال الرئيس رفيق الحريري ،ومرة
أخرى أيضًا واجه العالم وواجه نفسه واستقال.
وإذا نظر ًالرئيس نجيب ميقاتي إلى امل��رآة فسيرى في
نفسه رج�ل�ا أت��ى ف��ي ظ��رف اس�ت�ث�ن��ائ��ي ،وت�ح� ّ�م��ل تبعات
دولية وإقليمية ،وأج��رى انتخابات نيابية أت��ت بغيره
إل��ى السلطة ،ورح��ل ع��ن ك��رس� ّ�ي السلطة التنفيذية ولم
يبتعد.
أما إذا نظر يومًا رئيس حكومتنا الحالي سعد الحريري
إلى املرآة فلن يشاهد سوى انعكاس صورة باهتة ،وفي
خلفيتها الرئيس السابق فؤاد السنيورة.
إنها مأساة شاب وصل إلى الحكم ولم يصله شيء من
قدرة اإلدارة والقيادة.
ّ
يتسرب من
وعلى نقيض قدرات اإلدارة والقيادة ،فإن ما
معلومات اليوم يفيد بأن الشاب لم يحصل إال على أزمات
تكاد تطيحه ،ولوال اللطف اإللهي من جهة ،وإصرار عدد
ّ
من الدول في املنطقة على املحافظة ،بالحد األدنى ،على
االستقرار في البالد لكانت حكومته سقطت في اليوم
التالي على اجتماعها األول.
وإذا نظر رئيس حكومتنا حوله فسيرى مجدل عنجر
تخرج من عقالها بعد ما حصل فيها ،وسيرى من كان
يرى أنهم أتباع له ينتفضون اليوم ويهددون كل مصير
البالد ،بما في ذل��ك إمكان اشتعال فتنة مذهبية سنية
شيعية مجددًا ،وإذا ك��ان األم�ين العام لحزب الله حسن
نصر الله (وبحسب بعض من التقوه أخيرًا) يؤكد أنه
غير قلق م��ن خطر الفتنة ب�ين املسلمني ،ف��إن م��ا حصل
وي�ح�ص��ل ف��ي م�ن��اط��ق م�ح�س��وب��ة ع�ل��ى رئ �ي��س الحكومة
ينذر باألخطر.

ما قل
ودل
تحالف سباعي غير
معلن :الثنائي الشيعي
وجنبالط وإرسالن وعون
وفرنجية وميقاتي

َ
يستنتج أن��ه ي �م��ارس س�ي��اس��ة النفس
الطويل من أج��ل قضم نفوذ الحريري
وت �ي��اره ،س�ي��اس�ي��ًا وخ��دم��ات �ي��ًا ،بهدوء
وقطعة قطعة».
وإذ توقفت املصادر عند لقاء ميقاتي
األسبوع املاضي مع األمني العام لحزب
الله حسن نصر الله ،قبل زيارة األخير
إل��ى دمشق ولقائه الرئيسني السوري
واإلي ��ران ��ي ،واع�ت�ب��رت��ه «م��ؤش �رًا يجدر

ّ
ال�ت�م��ع��ن ب��أب �ع��اده ودالالت� ��ه العديدة»،
فقد رأت أنه «بعد التحوالت السياسية
األخ �ي��رة ب��ات��ت ال�ك�ف��ة ال��داع �م��ة لسالح
امل �ق ��اوم ��ة ع �ل��ى ط ��اول ��ة ال� �ح ��وار اليوم
مرجحة على كفة الفريق اآلخ��ر ،ال بل
إن «تحالفًا سباعيًا» غير معلن قائم
وي �ض��م ال�ث�ن��ائ��ي ال�ش�ي�ع��ي (ن�ب�ي��ه بري
ونصر ال�ل��ه) ،وال ��درزي (وليد جنبالط
وط�ل��ال إرس� �ل��ان) وامل� ��ارون� ��ي (ميشال
ع ��ون وف��رن �ج �ي��ة) إل ��ى ج��ان��ب ميقاتي،
وهو تحالف سيكون مسلطًا فوق رأس
الحريري للتلويح ل��ه ب��أن البديل عنه
في رئاسة الحكومة جاهز ،وخصوصًا
أن ميقاتي يستعد ل��زي��ارة ع��ون قريبًا
لرأب صدع العالقات بينهما ،في تطور
ال ي�م�ك��ن ف�ص�ل��ه ع ��ن م �ج��ري��ات األمور
ّ
تصب في هذا االتجاه».
التي
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بعد تأخير استمر
عامني ،يتوجه الوزير محمد
الصفدي قريبًا إلى الواليات
املتحدة األميركية للمشاركة
في احتفال يقام في العاصمة
األميركية إلعالن انطالق
عمل «مؤسسة الصفدي»
هناك .وسيجري وزير
االقتصاد والتجارة مجموعة
من اللقاءات مع عدد من

وإذا نظر رئيس حكومتنا إلى املرآة فقد يشاهد صورة
الشيخ محمد امل�ج��ذوب ال��ذي اع�ت��رف أم��ام املحققني في
ال�ت�ح�ق�ي��ق ّ االب �ت��دائ��ي ب�م��ا ارت �ك �ب��ه ت�ح��ت ش �ع��ار «توعية
أب�ن��اء السنة والجماعة إل��ى املخاطر التي أح��اق��ت بهم»
وت��ذك�ي��ره��م ب �ض��رورة ال�ح�ف��اظ على العصبية الطائفية
التي زرعها فيهم تيار رئيس الحكومة وليس أحدًا آخر،
وكل ما يقوم به الرئيس هو محاولة ّ
طي املوضوع بدل
توضيحه وإنهائه كما يفترض ويجب.
نغمة «ق��رار السلم وال�ح��رب» تعود أيضًا إل��ى الواجهة.
ل��م يتمكن رئ�ي��س ال�ح�ك��وم��ة م��ن إق �ن��اع م��ن ي�ص��رف لهم
الشيكات للدعم السياسي وغير السياسي بالكف عن
التحريض ،ول��م يتمكن من إقناع ه��ؤالء بأنه هو نفسه
ال يمكنه ال�ت�ح�ك��م ف��ي ق ��رار ال�س�ل��م وال �ح��رب ،ورب �م��ا هو
نفسه يفضل أال يتحمل مسؤولية كهذه .أض��ف إل��ى أن
ل�ب�ن��ان ي�ك��اد ي�ك��ون ب�لا وزن ف��ي ق ��رارات مشابهة تؤخذ
في واشنطن ،وتتعامل معها دول كبرى في املنطقة برد
فعل.
وإذا ن �ظ��ر رئ �ي��س ح�ك��وم�ت�ن��ا ف ��ي امل � ��رآة ف�س�ي� ًج��د أيضًا
صورة الرئيس السنيورة الذي أباح البالد طوال وعرضًا
ألجهزة األم��ن العربية والغربية ،ممارسًا قناعة ّ
سولت
له فتح كل اإلمكانات أمام السفارة األميركية وغيرها من
السفارات ،وبات على رئيس حكومتنا الحالية أن يلفلف
ق�ض��اي��ا م��ن خ�ل��ف ال� ّس�ن�ي��ورة ،وي�ع�م��د إل��ى ال�ت�ع��ام��ي عن
قضايا أ ّخ��رى .ويغض الطرف عن املروحيات األميركية
التي تحط في السفارة األميركية في عوكر ،من تلك التي
تنقل شخصيات رسمية ك��وزي��رة الخارجية األميركية
كوندوليزا رايس عام  2006إلى ما ال يعلم إال الله.
سياسات خاطئة في تدبير األمور والشؤون
وأمامه أيضًا
ً
ش��ؤون اإلف�ت��اء ،وبعدما انقضى
مثال
ومنها
البسيطة،
ُ
الشهر الذي يفترض أن تقدم فيه دراسة التدقيق املالي
املختص ال يزال امللف قيد املجهول ،بينما ال يزال موقع
الطائفة التي يمثلها رئيس الحكومة ف��ي مهب الريح،
وك��ل ذل��ك بفضل م��ن ي��رى شبحه رئ�ي��س حكومتنا في
امل��رآة ،أي الرئيس السنيورة ،وهو ال يكتفي بما ارتكبه
السنيورة ،وال بما يمكن أن يستصرخه به رأس اإلفتاء
ّ
من أن غيره قدم أقل آلل الحريري وسرق وهدر أكثر بما
ال يقاس ،بل يرتكب رئيس حكومتنا خطيئة التخلي عن
مفتي طرابلس ،مالك الشعار ،حني وقعت الواقعة بينه
وبني الرئيس عمر كرامي ،فال يجد الشعار أحدًا يستنجد
به إال الوسطية وزعيمها الروحي الرئيس ميقاتي.
ّ
أي صور أخرى يمكن أن يشاهدها الحريري الشاب في
املرآة؟

علم
و خبر

ّ
نصر الله والوضع املسيحي
نقل زوار األمني العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عنه ارتياحه إلى
مستوى العالقات بني السنة
األوضاع اللبنانية عمومًا ،وإلى الوضع على ّ
والشيعة على وجه الخصوص .وأعرب نصر الله عن اعتقاده بأنه قد ّتم
تجاوز األخطار الرئيسية التي هدفت إلى إشعال فتنة بني املذهبني ،لكنه
أبدى خشيته من نشاط تقوم به عواصم كبرى من أجل خلق فتنة داخل
الصف املسيحي بغية إبقاء التوتر قائمًا في لبنان.

الحريري إلى إيران ال إلى واشنطن
أنجزت الدوائر الرسمية معظم الترتيبات الخاصة بزيارة قريبة للرئيس
سعد الحريري إلى إيران ،وذلك في موعد غير بعيد .وقال الحريري أمام
ّ
معني بإعادة تبريد كل الجبهات املتوترة بينه وبني عدد من
زواره إنه
الدول .كذلك أشار الحريري إلى أنه لن يسافر قريبًا إلى الواليات املتحدة
األم�ي��رك�ي��ة ب�خ�لاف م��ا أش�ي��ع س��اب�ق��ًا .وف�ه��م أن ال�ع��اص�م��ة األم�ي��رك�ي��ة غير
مستعجلة أيضًا لحصول الزيارة «ألن جدول األعمال خال حتى اآلن».

االنتخابات العراقية في الضاحية
املسؤولني األميركيني .وكان
الضابط السابق في الجيش
اللبناني طنوس معوض قد
ّ
تولى إنجاز ترتيبات إنشاء
مؤسسة «الصفدي» قبل
عامني ،لكن الوزير لم يسافر
بسبب تطورات الوضع
املحلي .ويأمل الصفدي أن
تساعده هذه املؤسسة على
اعتباره مرشحًا لرئاسة
الحكومة من اآلن فصاعدًا.

تنتشر في الضاحية الجنوبية لبيروت إعالنات ملرشحني لالنتخابات
ّالنيابية العراقية التي ستجرى نهاية األسبوع الجاري .والجدير بالذكر
أن الجالية العراقية في لبنان يزيد عدد أفرادها على  40ألف شخص.

ألف خط وخط
ي��درس مجلس ال��وزراء في اجتماعه ال��ذي يعقده خالل األسبوع الجاري
ط �ل��ب وزارة ال� ��دف� ��اع ت �خ �ص �ي��ص أل � ��ف خ ��ط خ� �ل ��وي إض ��اف ��ي للجيش،
الس�ت�خ��دام�ه��ا ض�م��ن الشبكة املقفلة ال�ت��ي ت�ض��م ح��ال�ي��ًا أرب �ع��ة آالف خط
خلوي ،علمًا بأن حاملي هذه الخطوط ال يمكنهم استخدامها لالتصال
بأرقام خ��ارج الشبكة املقفلة .وذك��رت وزارة الدفاع في طلبها أن وحدات
الجيش «املنتشرة عمالنيًا بحاجة ماسة إلى هذا النوع من االتصاالت».
وكانت وزارة االتصاالت قد وافقت على طلب الجيش وأحالته على مجلس
ّ
الوزراء مرتني نهاية العام الفائت ،من دون أن يبت املجلس الطلب.
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تحقيق

ّ
األرثوذكس :تكريس الثنائية
دخل الصراع األرثوذكسي
ــ األرثوذكسي مرحلة متقدمة.
النواب
فبعد إعالن ُإنشاء لقاء ُ َ
األرثوذكس ،ينتظر أن يعلن
األسبوع املقبل تأسيس لقاء
أرثوذكسي واسع .هذان اللقاءان
يتالقيان في الشكل ،لكنهما
يعكسان في املضمون إرثًا
من التناقضات األرثوذكسية
أنتجت أخيرًا ثنائية
أرثوذكسية واضحة
غسان سعود
م � �ن� ��ذ إع� � �ل� ��ان ل � �ب � �ن� ��ان ال � �ك � �ب � �ي� ��ر ،تعيش
األرثوذكسية في لبنان انقسامًا مستمرًا.
ف �م �ن �ه��ا م� ��ن اع �ت �ق ��د أن � ��ه ال ي �ح �ت ��اج إلى
تأسيس طائفة باملعنى التقليدي للكلمة
ُ
وش� �غ ��ل ،م��ن أن �ط��ون س �ع��ادة إل ��ى نجاح
واكيم ،بالبحث في وسائل صناعة الغد
للمنطقة كلها م�ت�لاق�ين ف��ي التفكير مع
أرث� ��وذك� ��س ال � �ج� ��وار ،م ��ن م �ي �ش��ال عفلق
إل ��ى ج ��ورج ح �ب��ش .وم�ن�ه��ا م��ن وج ��د في
ال ��والء ل�ل�م��ارون�ي��ة السياسية بحدودها
ال �ج �غ ��راف �ي ��ة امل � �ع ��روف ��ة وس �ي �ل ��ة إلنتاج
ال��زع��ام��ة م��ن أول زع �ي��م أرث��وذك �س��ي في
ل �ب �ن��ان االس � �ت � �ق �ل�ال ،ح �ب �ي��ب أب � ��و شهال،
مالك وفؤاد بطرس وغسان
مرورًا بشارل ً
ت��وي �ن��ي ،وص � � ّ�وال إل ��ى م �ي �ش��ال امل ��ر الذي
عرف كيف يوفق بني تسلق الزعامة على
س�ل�م�ين :امل��ارون �ي��ة ال�س�ي��اس�ي��ة والتبعية
السورية .علمًا بأن بعض األرثوذكسيني
اس � �ت � �ب� ��دل� ��وا ب � �ع ��د ال � �ط� ��ائ� ��ف املارونية
ّ
ّ
السياسية .وتكفي
بالسنية
السياسية
املالحظة ف��ي ه��ذا السياق أن خمسة من
النواب األرثوذكس األربعة عشر ينتمون
إل��ى كتلة ت�ي��ار املستقبل (ن�ض��ال طعمة،
ري��اض رح��ال ،فريد م�ك��اري ،نقوال غصن
وع��اط��ف م�ج��دالن��ي) وأرب �ع��ة م��ن التسعة
ال�ب��اق�ين م�ق��رب��ون م��ن املستقبل (أنطوان
سعد ،روبير فاضل ،نايلة تويني وميشال
امل��ر) .فيما يتوزع الخمسة اآلخ��رون على
ال�ق��وات اللبنانية (ف��ري��د حبيب وجوزف
معلوف) ،الكتائب (ف��ادي الهبر) ،الحزب
ال � �س� ��وري ال �ق ��وم ��ي االج �ت �م��اع��ي (أسعد
حردان) وكتلة التغيير واإلصالح (غسان
مخيبر).

العودة إلى الطائفة
هذه الثنائية األرثوذكسية تعرضت أخيرًا
ّ
مفصلي عند بعض السياسيني
لتطور
األرث��وذك��س ال��ذي��ن رف�ض��وا منذ والدتهم
ال �س �ي ��اس �ي ��ة االن � �ت � �س� ��اب س �ي ��اس �ي ��ًا إلى
طائفتهم ،مفضلني االل �ت��زام بالخيارات
ال�ع��روب�ي��ة وت �ح� ّ�م��ل ت�ب�ع��ات ه ��ذا الخيار،
ك �ن��ائ��ب رئ �ي��س م� ًج�ل��س ال� �ن ��واب السابق
إيلي الفرزلي مثال .فقد فوجئ هؤالء في

ّ
مكاري يحلم بوراثة املر (أرشيف)
االن �ت �خ��اب��ات ال�ن�ي��اب�ي��ة األخ �ي��رة ب��أن أهل
الخيار ال�ع��روب��ي ،أب�ن��اء الطائفة السنية
عمومًا ،التزموا بتوجيهات زعيم طائفتهم
ف��أن�ك��روه��م وأس�ق�ط��وه��م ف��ي االنتخابات
مل � �ج ��رد اق �ت �ن ��اع �ه ��م ب � �م � �ع� ��اداة إسرائيل
واالنفتاح على سوريا .واكتشفوا أن قادة
«اإلس�لام السياسي» إنما كانوا يهدفون
ف��ي م�ط��ال�ب�ت�ه��م ب��ال�ت�غ�ي�ي��ر إل ��ى استبدال
ن �ظ��ام امل��ارون �ي��ة ال�س�ي��اس��ي ب�ن�ظ��ام آخر.
وب �م��وازاة ه��ذا االك�ت�ش��اف ال�ح��دي��ث ،وجد
هؤالء أن طائفتهم املفترضة قد استنزفت
نتيجة عدم توقف األرثوذكس عمومًا عند
الحسابات الطائفية ،وعدم تحويلهم كل
م� ّ�س بالحقوق الدستورية للطائفة إلى
قضية كبرى ،فكان أن استبعدت الطائفة
ال ��راب� �ع ��ة ف ��ي ل �ب �ن��ان ع ��ن م �ع �ظ��م املواقع
األساسية ف��ي ال��دول��ة وتحولت مراكزها
الوزارية والنيابية واإلداري��ة والعسكرية
إلى جوائز ترضية مرة تعطى لبطريرك
وم� � ��رة مل� �ط ��ران وث ��ال �ث ��ة ل��زع �ي��م ماروني
وم� ��رات ل��زع�ي��م س �ن��ي .ب� �م ��وازاة ذل ��ك ،بدا
واض� �ح ��ًا أن ع �ل �م��ان �ي��ي ال �ط��ائ �ف��ة وعددًا
كبيرًا من فعالياتها األكاديمية والفنية
والشبابية ،وخصوصًا في الشمال ،بدأوا
يسيرون على طريق الوزير طارق متري،

توازن استثنائي
في االنتخابات النيابية األخيرة بلغ عدد الناخبني األرثوذكس في لبنان 239754
ن��اخ�ب��ًا ،اق�ت��رع منهم  ،102625ص� ّ�وت  54585منهم ملصلحة امل�ع��ارض��ة مقابل
 42618صوتوا للمرشحني على لوائح  14آذار .وتفوقت املعارضة على األكثرية
ب � �ـ 11967ص��وت��ًا .وت��ؤك��د األرق ��ام ت�ق��دم ال�ت�ي��ار ال��وط�ن��ي وح�ل�ف��اؤه وس��ط الناخبني
األرثوذكس على تيار املستقبل وحلفائه في  14دائرة (عكار ،الكورة ،زحلة ،بعبدا،
طرابلس ،البترون ،بيروت الثالثة ،املنية ـــــ الضنية ،البقاع الغربي ـــــ راشيا ،مرجعيون
ـــــ حاصبيا ،بعلبك ـــــ الهرمل ،زغرتا وصور) .مقابل تقدم املستقبل وحلفائه على
املعارضة في  4دوائر (بيروت األولى ،املنت ،عاليه وبيروت الثانية).
وجد
األرثوذكسي،
وإذ خاض الوطني الحر واملستقبل معركة في مناطق النفوذ
ً
املستقبل نفسه ،وال سيما في عكار والكورة مضطرًا إلى خوض االنتخابات متكال
على نفسه أكثر بكثير من اعتماده على القوات والكتائب .والعونيون اكتشفوا أن
حليفهم ،الحزب القومي ،لن يحل محلهم في التعبئة وحث الناس على الذهاب إلى
صناديق االقتراع.

متجاوزين «استقامة ال ��رأي» لاللتحاق
ب �ع �ص �ب �ي ��ة ت � �ي � ��ار امل� �س� �ت� �ق� �ب ��ل لتحقيق
تطلعاتهم الفردية ،وهو ما يفقد املشروع
ال�ع�ل�م��ان��ي ف��ي ال�ب�ل��د وم �ش��روع االنفتاح
اللبناني على الشرق ّ
قوة أساسية.
م��ن ه�ن��ا ،ب��دأ ف��ري��ق ص�غ�ي��ر ،ي�ت�ش��ارك فيه
السياسيون مثل إي�ل��ي ال�ف��رزل��ي ومروان
أب� ��و ف ��اض ��ل واالق� �ت� �ص ��ادي ��ون م �ث��ل جاك
ص��راف ون�ق��وال ن�ح��اس ،العمل ،قبل نحو
ثالثة أشهر ،إلطالق لقاء أرثوذكسي أول
م��ن ن��وع��ه ف��ي ال�ش�ك��ل وامل �ض �م��ون ،تلتقي
فيه الفعاليات م��ع ال �ش��ارع األرثوذكسي
وب� � �ع � ��ض ال � �ج � �م � �ع � �ي� ��ات األرثوذكسية
واإلكليروس إلعادة وضع الطائفة الرابعة
ف��ي لبنان ع��ددي��ًا على الخريطة .وبعيدًا
ع ��ن اإلع� �ل ��ام ،أع � ��دت ال� �ن ��واة التأسيسية
لهذا اللقاء اجتماعات ع��دة مع مجموعة
ناشطني ف��ي ال�ش��أن ال�ع��ام ل��وض��ع تصور
ع ��ن وض � ��ع األرث ��وذك� �س� �ي�ي�ن ف ��ي الدولة،
تمهيدًا إلث��ارة قضاياهم وف��ق خطة عمل
واض�ح��ة .وال�ج��دي��ر ذك��ره أن ّ
طباخي هذا
اللقاء سمعوا كالمًا إيجابيًا في صالون
م�ط��ران�ي��ة ب �ي��روت ل �ل��روم األرث ��وذك ��س من
املطران الياس ع��ودة ال��ذي أكد أمامهم أن
ّ
الحركة ضرورية ،وال بد من رفع الصوت
للمطالبة بحقوق الطائفة ،مبديًا مباركته
اللقاء ،وال ّ
سيما أن في صفوفه أصدقاء
له .وفي برمانا ،حيث مطرانية جبل لبنان
للروم األرثوذكس ،لقي ُمعدو اللقاء دعمًا
ومباركة من املطران جورج خضر أيضًا.

بدل اللقاء ...اثنان
ال � ��وض � ��وح ف � ��ي خ �ل �ف �ي��ة امل � �ع ��دي� ��ن للقاء
األرثوذكسي لناحية أن تصحيح الوضع
ال �ت �م �ث �ي �ل��ي ل �ل �ط��ائ �ف��ة ي� �ب ��دأ م ��ن االلتزام
ب ��ال ��دس� �ت ��ور ل �ن��اح �ي��ة ض� �م ��ان مناصفة
حقيقية ،وتوفير تمثيل عادل للطوائف ال
بقاء الوضع على ما هو عليه لناحية تمثيل
ال�ط��ائ�ف��ة ب �ن��واب ل��م ي�ح�ظ��وا ف��ي دوائرهم
بتأييد معظم الناخبني األرثوذكس ،أدى
إلى إسراع عضو كتلة املستقبل النيابية،
نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري،
إلى إعالن ـــــ منذ نحو أسبوعني ـــــ تأسيس
«اللقاء النيابي األرث��وذك�س��ي» بمشاركة
 10ن � ��واب (م� ��ن ال� �ن ��واب األرث� ��وذك� ��س في
األك� �ث ��ري ��ة ،ت�غ�ي�ب��ت ن��اي �ل��ة ت��وي �ن��ي فقط).
وق��د اج�ت�م��ع ه��ذا ال�ل�ق��اء ل�ي�ط��ال��ب بإعادة

طباخو اللقاء
ّ
سمعوا كالمًا إيجابيًا
في صالون مطرانية
بيروت للروم األرثوذكس
ومباركة من المطران
جورج خضر
يزايد «علمانيو
الطائفة» بأرثوذكسيتهم
ليحموا «الخيار العروبي»
«حريريو الطائفة»
ويرفع
ّ
سقف مطالبهم ُليثبتوا
والءهم للطائفة

امل�ن��اص��ب اإلداري� ��ة والعسكرية ال�ت��ي كان
يشغلها أرث��وذك �س �ي��ون إل��ى األرثوذكس
م�ث��ل ع�ض��وي��ة امل�ج�ل��س األع �ل��ى للجمارك،
أح ��د ن� ��واب ح��اك��م م �ص��رف ل �ب �ن��ان ،مدير
االس �ت �خ �ب��ارات ف��ي ال�ج�ي��ش ،امل��دي��ر العام
لألمن العام ،األمني العام لوزارة الخارجية
ومدير املالية العام .وفي احتفال للرابطة
اللبنانية للروم األرثوذكس في طرابلس،
أك � ��د م� �ك ��اري أن � ��ه ل ��ن ي �ق �ب��ل ب �ع��د اآلن أن
ي �ك��ون األرث� ��وذك� ��س ف ��ي اإلدارة صفرًا...
ع �ل��ى ال �ش �م��ال .وي �ب��دو واض �ح��ًا م��ن كالم
م�ك��اري قبيل إط�لاق ال�ل�ق��اء ،وبعد البيان
ال � ��ذي أص � ��دره ال � �ن� ��واب ،أن ث �م��ة مبررين
أساسيني لهذا اللقاء :األول ،محاولة قطع
الطريق على املطالبني باستعادة حقوق
ال�ط��ائ�ف��ة ،واالس �ت �ف��ادة م��ن ع�لاق��ات هؤالء
ال�ن��واب األرث��وذك��س داخ��ل كتلهم وضمن
األك� �ث ��ري ��ة ال �ن �ي��اب �ي��ة ل �ت �ح �ق �ي��ق إنجازات
على ه��ذا الصعيد يمكن أن تحرج اللقاء
اآلخ��ر وت�خ��رج��ه .وال�ث��ان��ي ،توفير حيثية
خاصة لبعض الشخصيات األرثوذكسية
ال �ت��ي ت �ش �ع��ر ب� ��أن األح � � ��زاب ،وخصوصًا
ال �ق��وات ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ،ت��أك��ل م��ن شعبيتهم.
ويبدو الفتًا في هذا السياق قول مكاري
إن «امل� �ح ��اص� �ص ��ة ال �ط ��ائ �ف �ي ��ة ال تعطي
األرث��وذك��س إال الفتات ،فيما املحاصصة
الحزبية تتكفل بمصادرة الباقي» ،داعيًا
إل��ى اح�ت��رام «الخصوصية األرثوذكسية
املتمثلة بالعمل السياسي من خارج األطر
ال �ح��زب �ي��ة ،ع�ن��د ط ��رح م�ل��ف التعيينات».
وه � ��و م ��ا ُي �ظ �ه��ر ب ��وض ��وح ال � �ص� ��راع بني
الشخصيات األرثوذكسية في قوى  14آذار
واألح��زاب التي تحاول تعويض حصول
ال �ع �م��اد م�ي�ش��ال ع ��ون ع�ل��ى ال �ج��زء األكبر
م��ن ال �ك��راس��ي امل��ارون �ي��ة ،س ��واء الوزارية
أو اإلداري��ة أو العسكرية بالحصول على
�رض أن يسبب
�راس أرث��وذك�س�ي��ةً .وي�ف�ت� ً
ك� ٍ
الهدف الثاني ،عاجال أو آج�لا تشققًا في
اللقاء النيابي األرث��وذك�س��ي ،وخصوصًا
أن نصف أعضائهم ينتمون إل��ى أحزاب
 14آذار.
امل �ف ��اج ��أة ال �ن �ي��اب �ي��ة ل ��م ت �س��رع أو تؤخر
ف��ي والدة ال�ل�ق��اء األول ال ��ذي ي�ف�ت��رض أن
يبصر النور خالل أسبوعني في احتفال
ي� � �ش � ��ارك ف� �ي ��ه ح� �ش ��د م � ��ن الشخصيات
األرث��وذك �س �ي��ة .وي�ن�ط�ل��ق أح ��د مؤسسي
ه � ��ذا ال� �ل� �ق ��اء م� ��ن رف� �ض ��ه ت� �ح ��ول حقوق
ال�ط��ائ�ف��ة إل ��ى ج��وائ��ز ت��رض�ي��ة للطوائف
األخ��رى ،ولو كانت مسيحية ،ليشير إلى
صعوبة أن يطالب بحقوق األرثوذكس
من هم مستولدون في ظل زع��ام��ات غير
أرثوذكسية ،منتهيًا إلى التأكيد أن نجاح
أي��ة ح��رك��ة م��رت�ب��ط ب�ق��درت�ه��ا ع�ل��ى توفير
تعاون مباشر بني العلمانيني بمختلف
مواقعهم ورجال الدين ،وهذا تحديدًا ما
يسعى اللقاء األول إلى إنجازه .وفي رأي
امل �ص��در ،ف ��إن امل �ط��ارن��ة م�ه�ت�م��ون بوضع
ح ��د الخ �ت �ي��ار زع �م ��اء ال �ط��وائ��ف األخرى
ممثلي األرثوذكس سياسيًا واقتصاديًا
واجتماعيًا ،ومعظمهم ـــــ وعودة ضمنًا ـــــ
أبدوا استعدادًا لدعم كل من يرفع الصوت
ال�ص��ادق ج��دي��ًا ،بغض النظر ع��ن هويته
ال �س �ي��اس �ي��ة ،م��ؤك��دي��ن أن م ��ا ب ��دأ العمل
عليه منذ بضعة أشهر يفترض أن يبقى
خ��ارج أي اص�ط�ف��اف��ات .وم�ب��ارك��ة املطران
عودة له ال تعني أبدًا أنه يغير اقتناعاته
ال �س �ي��اس �ي��ة ،م �ش �ي �رًا إل � ��ى أن االجتماع
ال�ن�ي��اب��ي األخ �ي��ر ه��و ث �م��رة اإلع � ��داد لهذا
ال �ل �ق ��اء ،واالم� �ت� �ح ��ان ��ات امل �ق �ب �ل��ة ستثبت
فعاليته أو عدمها .علمًا بأن ع��ودة الذي
تصالح أخ�ي�رًا م��ع النائبة نايلة تويني
ب�ع��دم��ا زارت ��ه ف��ي دار امل�ط��ران�ي��ة ،يشجع،
بحسب أحد عارفيه ،كل من يزوره طالبًا
الدعم أو البركة على املبادرة ،ومن النادر
َّ
جدًا أن يصد أحدًا أو يحبط لاّعزيمته.
بني اللقاءين ،ال شيء أكيدًا ،إ أن الطائفة
األرث��وذك�س�ي��ة ال�ع��اج��زة ع��ن إي�ج��اد زعيم
ّ
يلم ال�ن��اس حوله كحال رع��اي��ا الطوائف
األخ � ��رى ذاه �ب��ة إل ��ى م��رح �ل��ة ج��دي��دة من
ال �س �ج��ال األرث��وذك �س��ي ـ�ـ�ـ�ـ�ـ األرثوذكسي،
ي � ��زاي � ��د خ �ل��ال � ��ه «ع� �ل� �م ��ان� �ي ��و الطائفة»
ب ��أرث ��وذك� �س� �ي� �ت� �ه ��م ل� �ي� �ح� �م ��وا «الخيار
ّ
«حريريو الطائفة»
العروبي» ،فيما يرفع
سقف مطالبهم ليثبتوا والءهم للطائفة.
وفي النتيجة ،ينضم األرثوذكس رسميًا
إلى نادي الثنائيات في الطوائف.
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المشهد السياسي

أخبار

طاولة الحوار :ال عودة عن القرار الرئاسي
ال يزال ملف الحوار
يشغل الجميع ،في وقت خرج
تأكيد غير رسمي من
فيه ّ
بعبدا أنه ال ّعودة عن القرار
الرئاسي .إال أن التعليقات
ّ
استمرت أمس ،وحصل لقاء
بني الرئيس ميشال سليمان
ووفد من األمانة العامة
لقوى  14آذار
ّ
استمر ملف طاولة ال�ح��وار في التفاعل
ّأمس مع إعالن الرئيس ميشال سليمان
أن املوعد املبدئي إلعادة انطالق الحوار
ه��و ي��وم ال�ث�لاث��اء املقبل ف��ي ال�ت��اس��ع من
آذار .ورغ��م االعتراضات واالحتجاجات
ال� �ت ��ي س� ّ�ج �ل �ت �ه��ا م �ج �م��وع��ة م ��ن القوى
ّ
املتنوعة بني األكثرية واألقلية على شكل
الدعوة الحوارية واملشاركني فيها ،أعرب
سليمان عن ارتياحه للتمثيل الجديد،
الف �ت ��ًا إل� ��ى أن� ��ه ل �ي��س ب ��اإلم �ك ��ان إرضاء
جميع ال�ق��وى والشخصيات السياسية
على الساحة ال��داخ�ل�ي��ة .وف��ي م��ا يتعلق
ب �ح �ص��ري� ّ�ة ج � ��دول أع� �م ��ال ال � �ح� ��وار ،أكد
سليمان أن «هذا البند هو البند املطروح،
لكن إذا ارتأى املتحاورون توسيع جدول
األع �م��ال ،ف�لا م��ان��ع حينها ،وخصوصًا
أن بند االستراتيجية الدفاعية مرتبط
بالعديد من العناوين األخرى التي تعزز
املنعة الوطنية».
ّوفيما كان سليمان يؤكد هذا املوقف ،بدا
أن كالمه لم ينجح في إقناع املعترضني
على شكل طاولة الحوار ،إذ كانت الفتة
أم� ��س ال� ��زي� ��ارة ال� �ت ��ي ق� ��ام ب �ه��ا وف� ��د من
األم��ان��ة ال�ع��ام��ة ل�ق��وى  14آذار إل��ى قصر
بعبدا لتقديم وجهة نظر فريق األكثرية
من شكل الطاولة.
وفيما رفضت مصادر القصر اإلفصاح
ع� �م ��ا ج � ��اء ف� ��ي ال � �ل � �ق� ��اء ،رف � ��ض أعضاء
عنه ،واكتفى
األمانة تقديم أي تفاصيل ّ
م �ت��اب �ع��ون ب ��اإلش ��ارة إل ��ى أن االجتماع
ك ��ان «ح�ف�ل��ة ت�ب�ل�ي�غ��ات وت �ب��ادل وجهات
ن�ظ��ر» .وأض��اف��وا« :ل��م يحصل أي نقاش
بني الطرفني ،وجرى االكتفاء بعرض كل
ّمنهما وج�ه��ة ن �ظ��ره» .وت��اب��ع املطلعون
أن األك �ث��رّي�ي�ن خ ��رج ��وا م ��ن ال �ل �ق��اء بجو
حاسم بأن سليمان لن يقوم بأي تعديل
ع �ل��ى ال �ت �ش �ك �ي �ل��ة ال � �ح� ��واري� ��ة ،م ��ع أخذه
ف��ي االع �ت �ب��ار امل�ط��ال��ب األك �ث��ري��ة األخرى
املتمثلة بمشاركة جامعة الدول العربية
ف � ��ي ال � �ج � �ل � �س ��ات ،وح � �ص ��ري ��ة موضوع
النقاش في ملف الدفاع عن لبنان.
ولعرض املوضوع نفسه ،من املتوقع أن
يلتقي سليمان كتلة «زحلة فيّ القلب»
ُ
في الساعات املقبلة ،فيما علم أن نقاشًا
ح�ص��ل ب�ي�ن ه ��ذه ال�ك�ت�ل��ة وأح ��د املقربني

م��ن ال��رئ�ي��س ب�ش��أن شكل ه��ذا ال�ل�ق��اء ،إذ
ّ
تصر الكتلة على زي��ارة سليمان بكامل
ّ
أعضائها ،فيما أوصل معني ّفي شؤون
بعبدا رس��ال��ة للكتلة تفيد ب��أن الرئيس
ّ
واستمرت
سيستقبل فقط عضوًا منها.
النقاشات في هذا املوضوع من دون أن
يشير أي من الطرفني إلى حسمه.
وم ��ن األص � ��وات امل�ع�ت��رض��ة ،ك�ش��ف أمس
ال��وزي��ر ال�س��اب��ق إي �ل��ي س �ك��اف ع��ن عتبه
ع �ل��ى ال��رئ �ي��س س �ل �ي �م��ان «ع �ل ��ى خلفية
اخ �ت �ي��اره ل�لأك��ادي�م��ي ً ال �ب��روف �س��ور فايز
ال �ح��اج ش��اه�ين م�م�ث�لا ع��ن م��دي�ن��ة زحلة
ّعلى طاولة الحوار الوطني» ،مشيرًا إلى
أن «من املفترض على رئيس الجمهورية
أن ي �ك��ون ال�ح�ك��م ال �ع��ادل ف��ي ك��ل لبنان،
ل�ك�ن��ه ل��م ي�ك��ن ك��ذل��ك ف��ي زح �ل��ة» .وسخر
من شكوى ن��واب زحلة ًعن استبعادهم
ع��ن ط��اول��ة ال �ح��وار ،ق��ائ�ل�ا« :ي �ب��دو أنهم
يريدون الديك وثمنه».
م� ��ن ج� �ه ��ة أخ � � � ��رى ،داف � � ��ع رئ � �ي ��س تكتل
ال�ت�غ�ي�ي��ر واإلص �ل ��اح ،ال �ع �م��اد ع� ��ون ،عن
ال� ��وزي� ��ر س � �ك ��اف ،م �ش �ي �رًا إل � ��ى أن � ��ه كان
«م��ن األج ��دى أن ي �ك��ون يمثلنا شخص
كاثوليكي ،وه��و ال��وزي��ر إي�ل��ي سكاف».
ورأى ع ��ون ،ف��ي م��ؤت�م��ر ص�ح��اف��ي ُبعيد

ّ
تأليف
االجتماع األسبوعي للتكتل ،أن
ّ
هيئة الحوار الوطني «موضوع قد بته
الرئيس سليمان ،ويحق لنا إعطاء رأينا
ف��ي ه ��ذا األم � ��ر» .وع ��ن ط �ل��ب املشاركات
العربية في الحوار الوطني ،أش��ار عون
إل��ى «أننا مع خفض املشاركات وبلغنا
سن الرشد ونعرف ما يجب عمله» ،الفتًا
إل��ى أن «ح�ص��ر البحث ب�س�لاح املقاومة
ق� ��د ُب� �ح ��ث س ��اب� �ق ��ًا ،ون� �ح ��ن متمسكون
بسالح املقاومة اليوم أكثر من ذي قبل،

نتنياهو :نحن ال
نبحث عن أي مواجهة
مع سوريا ،والحديث عن
هجوم عليها بال أساس

«نحن متمسكون بسالح املقاومة اليوم أكثر من ذي قبل» (أرشيف)

ّ
ُمصرفيون للرقابة على املصارف

أدرجت تعيينات لجنة الرقابة على
املصارف ،بندًا ملحقًا ،على جدول أعمال
مجلس الوزراء في جلسته اليوم ،وينص
مشروع املرسوم الذي ّ
أعدته وزيرة املال
ريا الحسن على تعيني كل من عضو
مجلس إدارة بنك البحر املتوسط أسامة
مكداشي ،واملدير في البنك اللبناني
ّ
الكندي أحمد صفا ،ومرشح جمعية
املصارف أمني ّ
عواد ،واملدير في بنك
االعتماد اللبناني سامي العازار ،واملدير
في فرنسبنك منير اليان.
ويقضي هذا االقتراح بتعيني مكداشي
ّ
(سني) رئيسًا للجنة ،وهو من ّ
املقربني

ّ
جدًا من رئيس الحكومة السابق فؤاد
السنيورة ،بينما ّ
عواد (ماروني) هو
ّ
العضو الوحيد الذي سيجدد له من
بني أعضاء اللجنة املنتهية ّ
مدة واليتها
منذ آخر الشهر املاضي ،وقد اقترحته
جمعية املصارف بالتنسيق مع حاكم
مصرف لبنان رياض سالمة (الصورة).
ّأما صفا (شيعي) فقد ّ
سماه رئيس
املجلس النيابي نبيه بري ،بموافقة
حزب الله .وجاء العازار (أرثوذكس) من
ّ
حصة رئيس تكتل التغيير واإلصالح
ميشال عون ،وهو نجل عضو املجلس
الدستوري السابق سليم العازار .وأخيرًا

نظرًا الستمرار االعتداءات واالنتهاكات
البحرية والبرية والجوية املستمرة على
لبنان».على صعيد آخر ،أكد رئيس تيار
امل��ردة ،النائب سليمان فرنجية ،رفضه
«استغالل طاولة الحوار لحصول اللقاء
مع رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة» س�م�ي��ر ج�ع�ج��ع ،م�ش�ي�رًا إلى
أن «ال �ب �ل��د ال ي�م�ك� ّ�ن أن ي�ب�ق��ى مكربجًا،
ف�لا إذا اتفقنا سيتحد املسيحيون وال
إذا ل ��م ن �ت �ف��ق س�ي�ن�ق�س��م املسيحيون».
وكرر فرنجية ،بعيد لقائه الرئيس أمني
الجميل معزيًا ب��وف��اة شقيقته ،انتقاده
ألع �ض��اء ه�ي�ئ��ة ال �ح ��وار ال��وط �ن��ي «التي
ي�ت�ح�م��ل م�س��ؤول�ي�ت�ه��ا ال��رئ �ي��س ميشال
سليمان» ،م��ؤك�دًا أن وج��ود اعتراضات
ع �ل��ى ط ��اول ��ة ال� �ح ��وار «ال ي �ع �ن��ي وجود
حملة على الرئيس».

إسرائيل ال تبحث عن مواجهات
ف ��ي ه� ��ذا ال� ��وق� ��ت ،ن �ف��ى رئ� �ي ��س الوزراء
اإلس��رائ�ي�ل��ي ،بنيامني نتنياهو ،وجود
أي ن �ي ��ات ع ��دوان� �ي ��ة إس��رائ �ي �ل �ي��ة تجاه
سوريا ،فيما حذر رئيس قسم األبحاث
ف��ي شعبة االس�ت�خ�ب��ارات العسكرية في
ال �ج �ي��ش اإلس ��رائ �ي �ل ��ي ،ال �ع �م �ي��د يوسي
بايدتس ،من تنامي القدرات التسليحية
لحزب الله.
وق ��ال ن�ت�ن�ي��اه��و ،أم ��ام ل�ج�ن��ة الخارجية
واألم� � ��ن ف ��ي ال �ك �ن �ي �س��ت أم � ��س« :ن �ح��ن ال
ن �ب �ح��ث ع� ��ن أي م ��واج� �ه ��ة م� ��ع سوريا،
ّ
وال �ك�ل�ام ال ��ذي ي�ق��ال ب��أن�ن��ا ن�ع��د هجومًا
عليها ليس له أي أساس» ،متهمًا إيران
ال �ت��ي ق ��ال إن �ه��ا ت �ق��ود «ع �م �ل �ي��ة تسليح
وتحريض منهجية جدًا» بمحاولة خلق
تصورات خاطئة كهذه.
وخ �ص��ص ب��اي��دت��س ج� ��زءًا م ��ن العرض
االس �ت �خ �ب��اري ال ��ذي ق��دم��ه أم ��ام اللجنة
ل� �ش ��رح م ��ا وص� �ف ��ه ب �ـ«امل �ع �ض �ل ��ة» التي
يعانيها حزب الله .وقال إن الحزب يواجه
معضلة بني هويته الجهادية والتزامه
بإيران وبني الساحة الداخلية في لبنان.
وأض� ��اف« :ل��ذل��ك ،رغ��م أن��ه ي�ح��اف��ظ على
ال �ه��دوء ول�ي��س معنيًا بالتصعيد ،فإنه
يحاول تنفيذ عملية انتقام ملقتل (قائده
ال �ع �س �ك��ري ع �م ��اد) م�غ�ن�ي��ة ،وخصوصًا
ضد أهداف إسرائيلية في الخارج ،وفي
م��وازاة ذل��ك ي��واص��ل بناء قوته ملواجهة
إس ��رائ� �ي ��ل وي �ن �ت �ش��ر ع �ل��ى ن �ح��و واسع
ف��ي جنوب لبنان كما ف��ي عمقه ويراكم
الوسائل القتالية املتطورة ،بما في ذلك
ال �ص��واري��خ ال�ب�ع�ي��دة امل � ��دى ،واألسلحة
امل �ض ��ادة ل �ل �ط��ائ��رات ،ب �م �س��اع��دة ك��ل من
سوريا وإيران».
ورأى ال��رج��ل ال�ث��ان��ي ف��ي االستخبارات
العسكرية اإلسرائيلية أن إيران تواصل
ت��وث �ي��ق ال �ع�ل�اق��ات م��ع م �ح��ور التطرف،
ول�ف��ت إل��ى «ال�ل�ق��اء الثالثي ف��ي دمشق»،
مشيرًا إل��ى أن قائد ق��وات ح��رس الثورة
في إيران كان موجودًا فيه ،وهي «القوات
امل � �س� ��ؤول� ��ة ع� ��ن ت� ��زوي� ��د األس� �ل� �ح ��ة لكل
املنظمات اإلرهابية في كل املناطق».

جاء اليان (كاثوليك) من ّ
حصة القوات
اللبنانية.
تجدر اإلشارة إلى أن جميع هؤالء
املرشحني مرتبطون مباشرة ّباملصارف
التي يعملون لديها ،وهو ما يمثل انتهاكًا
واضحًا ملبدأ استقاللية اللجنة وشفافية
أعمالها ،والالفت أن الوزيرة الحسن
ّ
تبنت مرشح جمعية املصارف ،إال أنها
ّ
لم تتنب مرشح مؤسسة ضمان الودائع،
التي اقترحت تعيني املحامي بول مرقص
(كاثوليكي) ،إذ إن قانون إنشاء اللجنة
يعطي الحق للجمعية واملؤسسة باقتراح
عضو لكل منهما.

◄ كرامي :لن أشارك
في الحوار بوجود مجرم
رأى الرئيس عمر ك��رام��ي ،أمس،
أن ه �ي �ئ��ة ا ل � �ح� ��وار س �ت �ك ��ون بال
ط�ع��م وال ل ��ون ،م�ش�ي�رًا إل��ى أنها
س�ه��ا «ك��ان��ت ملعالجة
م�ن��ذ ت��أس�ي� ّ
ق� �ض ��ا ي ��ا ش� ��ل� ��ت ال� � ��دول� � ��ة ،وكان
امل� �ج� �ل ��س ا ل� �ن� �ي ��اب ��ي والحكومة
معطلني .أما اليوم مع وجودهما،
ف��أي ب�ح��ث خ��ارج االستراتيجية
ا ل��دف��اع �ي��ة س�ي�ك��ون ع�ل��ى حساب
امل��ؤس�س��ات ا ل��دس�ت��وري��ة» .وتوقع
ك � ��رام � ��ي ت� �ع� �ط ��ل ه� �ي� �ئ ��ة الحوار
«أس� ��رع م �م��ا ه��و م �ت��وق��ع ،إال إذا
كانت استراتيجية الدفاع تؤدي
إ ل��ى ح�م��اي��ة س�لاح امل�ق��اوم��ة أمام
التهديدات اإلسرائيلية املتمادية».
وه��اج��م ك��رام��ي ال��رئ�ي��س ميشال
سليمان ،مشير ًا إل��ى أن األخير
« ل��م ي�ح�ق��ق ب�ع��د أي ع�م��ل محرز،
الحوار،
ف�ي�ه��رب إ ل��ى األم��ام ع�ب��ر
ّ
وع ��ادة م��ا ي�ق��وم ب��ال�س�ف��ر مكلفًا
ا ل �خ��زي �ن��ة م �ب��ا ل��غ ط��ائ �ل��ة» .وقال:
« ل� � � �س � � ��ت أس� � � ��اس� � � ��ًا متحمسًا
لالشتراك بطاولة الحوار ،ما دام
ع�ل�ي�ه��ا م �ج��رم و ق��ات��ل ه��و سمير
جعجع».

◄ ماروني :تمثيل زحلة
يجب أن يبقى سياسيًا
ش��دد ال�ن��ائ��ب إي�ل��ي م��ارون��ي ،أمس،
على ض��رورة ع��ودة انعقاد طاولة
ال �ح��وار «رغ ��م اق�ت�ن��اع�ن��ا ب��أن�ه��ا لن
ت��وص��ل إل ��ى أي ن �ت �ي �ج��ة» ،مشيرًا
إلى أن «النتيجة الوحيدة اإليجابية
هي استمرار الحوار بني القيادات

ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة وت � ��رك خ �ي��ط رف �ي��ع من
ال� �ت ��واص ��ل ،ق ��د ي �ن �ع �ك��س معنويًا
بإيجابية على الساحة اللبنانية».
وت��وق��ف م��ارون��ي عند ع��دم تمثيل
ال �ق��وى ال�س�ي��اس�ي��ة ف��ي ًزح�ل��ة على
ط ��اول ��ة ال � �ح� ��وار ،ق ��ائ �ل�ا« :صحيح
أن �ن��ي ك�ك�ت��ائ�ب��ي م�م�ث��ل م ��ن خالل
رئ�ي��س ال �ح��زب أم�ي�ن ال�ج�م� ّ�ي��ل ،لكن
زح�ل��ة تبقى ف��ي طليعة اهتمامات
ن � ��واب ك �ت �ل �ت �ه��ا ،وب��ال �ت��ال��ي تمثيل
امل��دي �ن��ة ي �ج��ب أن ي �ك��ون سياسيًا
عبر ن��واب�ه��ا ،كما ك��ان��ت ال�ح��ال في
التشكيلة السابقة».
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تحقيق
رابطة أساتذة الجامعة
بعد انتفاضة أساتذة الثانوي الستعادة موقعهم
الوظيفي ،تنفذ َّ
َ
اللبنانية ،اليوم ،إضرابًا تحذيريًا «إصالحيًا» .لكن ثمة من يخشى أن تدجن القوى املؤتلفة في
الرابطة ،فتكتفي بالتحذير وال تواجه السلطة

أساتذة «اللبنانية» في بيوتهم
ال لجامعة تسير «على التساهيل»
فاتن الحاج
ال أحد يعرف كيف تسير شؤون الجامعة
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ف ��ي ال �س �ن��وات األخ � �ي ��رة .ربما
يحصل ذلك بفضل العناية اإللهية ،وربما
كانت أقدامها ال تزال على األرض «بحكم
األمر ال يحدث ـــــ بالتأكيد
الجاذبية» ،لكن
اّ
ـــــ ب�ق��وة ال�ق��ان��ون ،وإل فما ال��ذي يفسر أن
ت�ب�ق��ى أك �ب��ر م��ؤس�س��ة ج��ام�ع�ي��ة ف��ي لبنان
 5س �ن��وات م��ن دون مجلس ج��ام�ع��ة؟ هذا
امل�ج�ل��س ق��وام��ه ع �م��داء أص�ي�ل��ون وممثلو
أساتذة ،ومن املفروض أنه هو الذي يدير
ش��ؤون�ه��ا األك��ادي�م�ي��ة واإلداري � ��ة واملالية،
فكيف تمشي األمور بدونه؟
وتعيني العمداء أصبح مطلبًا .تصوروا.
وه� ��و ي ��أت ��ي ف ��ي م �ق��دم��ة م �ط��ال��ب الهيئة
التنفيذية لرابطة األساتذة املتفرغني في
ال�ج��ام�ع��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ،ال �ت��ي ت�ن�ف��ذ إضرابًا
تحذيريًا ،اليوم ،يشارك فيه نحو  3آالف
أستاذ في املالك والتفرغ والتعاقد ،حسب
املنظمني.
ف��ي امل �ب��دأ ،ي �ك��اد أه ��ل ال�ج��ام�ع��ة يجمعون
على أن��ه ال ت�ط��ور ملؤسستهم بمعزل عن
استقاللية ي��وف��ره��ا مجلس ع�م��داء يرسم
س �ي��اس �ت �ه��ا ال� �ع ��ام ��ة .ت �م ��ام ��ًا ك �م ��ا يرسم
مجلس ال� ��وزراء س�ي��اس��ة ال� ّ�دول��ة .ومعظم
ه��ؤالء متفقون أيضًا على أن رب��ط تعيني
ال �ع �م��داء ب��ال�ت�ع�ي�ي�ن��ات اإلداري � � ��ة األخرى
مرفوض باملطلق ،فالجامعة هي مؤسسة
م�س�ت�ق�ل��ة إداري � � ��ًا وم��ال �ي��ًا ع ��ن مؤسسات
ال ��دول ��ة م��ع أن �ه��ا ت�ت�ب��ع ل �ه��ا .ل�ك��ن أساتذة
«واق �ع �ي�ي�ن» ي�ع�ل�م��ون أن ال�ج��ام�ع��ة ليست
أب� � �دًا ف ��ي أول� ��وي� ��ات ال �س �ل �ط��ة السياسية،
يتشككون في أن يحدث تعيني  19عميدًا
دفعة واحدة في املدى القريب ،رغم صدور
معظم الترشيحات ع��ن مجالس ًالكليات
التي ،في ما يبدو ،ستنتظر طويال لتأخذ

قسمة على  35أو تمديد لـ68
نفى وزي��ر التربية د .حسن منيمنة ،في
ات� �ص ��ال م ��ع «األخ � �ب� ��ار» أن ي �ك��ون تعيني
ال� �ع� �م ��داء م��رت �ب �ط��ًا ب��ال �ت �ع �ي �ي �ن��ات اإلدارية
األخرى .وأشار إلى «أننا نسير في تطبيق
ّ
آلية التعيني وف��ق القانون ،إذ رشحت كل
كلية  5أسماء رفعت إل��ى رئيس الجامعة
ال ��ذي ي�خ�ت��ار م�ن�ه��ا ث�لاث��ة أس �م��اء ق�ب��ل أن
ي��رف�ع�ه��ا إل��ى وزي ��ر ال�ت��رب�ي��ة ل�ي�خ�ت��ار منها
واحدًا ويرفعه إلى مجلس الوزراء من دون
أي عرقلة» .وبالنسبة إلى املطالب األخرى،
ّ
أكد منيمنة أنها مستقلة عن ملف تعيني
العمداء ،ما عدا دخول األساتذة املتعاقدين
إلى التفرغ ،فهذا امللف يحتاج إلى موافقة
ع �م��داء أص �ي �ل�ين .وع ��ن دخ ��ول األساتذة
املتفرغني إلى مالك الجامعة ،أوضح الوزير
ّ
أن ��ه سيتسلم ه��ذي��ن ال �ي��وم�ين م��ن رئيس
الجامعة ملفات األس��ات��ذة ،بعد استكمال

ّ
ال�ن��واق��ص .ك��ذل��ك ،إن دراس��ة ق��ان��ون جديد
ل �ل �ج��ام �ع��ة س �ت �ع ��ال ��ج ،ب �ح �س��ب منيمنة،
اللغط ال�ح��اص��ل ب�ش��أن معاهد الدكتوراه
وت�ض��ارب الصالحيات م��ع الكليات .وفي
احتساب امل�ع��اش التقاعدي ،رف��ع منيمنة
إلى مجلس ال��وزراء ،مشروع القسمة على
 35وس� ُ�ي �خ �ت��ار أح ��د ال �خ �ي��اري��ن :إم ��ا هذا
املشروع ،وإما تمديد سن الخدمة إلى .68

مجراها الطبيعي إلى وزي��ر التربية ومن
ثم إلى مجلس الوزراء إلقرارها.
وفي االنتظار ،هل يحق اّلرئيس الجامعة
ووزي� ��ر ال��وص��اي��ة أن ي �ح�ّل� م �ك��ان مجلس
الجامعة في كل القضايا؟ يقول د .وسيم
عضو التجمع الوطني ألساتذة
حجازيّ ،
اللبنانية ،إن ه��ذا م��ا يحصل ع��رف��ًا ،لكن

القانون ال ينص على ذلك ،ويقوم الرئيس
وال��وزي��ر ب �ه��ذا ال� ��دور ف�ق��ط لتسيير أمور
ال�ج��ام�ع��ة ب�غ�ي��اب مجلسها ،امل�ف�ت��رض أن
يكون قصيرًا .واألساتذة ،بحسب حجازي،
م� ّس�ت��اؤون لتغييب ال�ق��ان��ون ،وخصوصًا
«أن رابطتهم تبدو غير جادة في املطالبة
بحقوقهم» .ويسأل« :م��اذا بعد التحذير؟

ّ
 ...وولدت في بعلبك
بعلبك ــ علي يزبك
كانت رجاء ناصر الدين ( 28عامًا) تعاني
م� �خ ��اض والدة م �ب �ك ��رة ن �ت �ي �ج��ة ارتفاع
ف � ��ي ض� �غ ��ط ال� � � � ��دم ،ح �ي��ن رف � �ض� ��ت تسعة
مستشفيات في بيروت استقبالها بحجة
ع��دم توافر الحاضنات لتوائمها الثالثة.
وبعد ف�ق��دان األم��ل ،ق��رر زوج�ه��ا املخاطرة
ونقلها إلى مستشفى دار األمل في بعلبك
ال � ��ذي واف � ��ق ع �ل��ى إس �ع��اف �ه��ا ،وأخضعت
م �ب��اش��رة ل�ع�م�ل�ي��ة ق�ي�ص��ري��ة ن��اج �ح��ة .أما
ال �ت��وائ��م ال�ث�لاث��ة ت��وف�ي��ق وس��اج��د وجواد
فهم في حالة جيدة ويخضعون للمتابعة
الدقيقة ،إذ يحتاجون إلى قرابة الشهرين
ف ��ي ال �ح��اض �ن��ات ل �ي �خ��رج��وا ب �ع��ده��ا إلى
حضن وال��دت�ه��م ،بحسب مدير مستشفى
دار األمل ،ركان عالم ،الذي تعهد مواصلة
ع�لاج�ه��م ع�ل��ى ن�ف�ق��ة وزارة ال�ص�ح��ة حتى
ي �خ��رج��وا ب �س�ل�ام .وف ��ي ال �ت �ف��اص �ي��ل التي
ت��روي �ه��ا رج� � ��اء ،أن �ه��ا ف��وج �ئ��ت بمخاض
والدة وه� ��ي ف ��ي ب ��داي ��ة ال ً�ش �ه��ر السابع،
فانتقلت ،عند العاشرة ليال ،من القماطية
ـــــ ق�ض��اء ع��ال�ي��ه ح�ي��ث تسكن إل��ى بيروت
متنقلة بني املستشفيات ،إال أن أيًا منها لم
يستقبلها ،ألنها غير مسجلة في الضمان
االج �ت �م��اع��ي ،و ًت�ت�ع��ال��ج ع�ل��ى ن�ف�ق��ة وزارة
ال �ص �ح��ة ،ف �ض�لا ع��ن أن ت��وائ�م�ه��ا الثالثة

يحتاجون إلى املكوث في الحاضنات أكثر
من شهرين مع رعاية خاصة ،ل��ذا ك��ان رد
املستشفيات« :نستطيع استقبال األم فقط
دون األط�ف��ال» .هنا عاشت رج��اء لحظات
صعبة م��ن املفاضلة «ب�ين روح��ي وحياة
أطفالي الذين انتظرتهم لسنوات عدة قبل
أن أج ��ري عملية تخصيب اصطناعية»،
إلى أن أتى الفرج مع موافقة مستشفى دار
األم��ل ف��ي بعلبك على إدخ��ال��ي بعد رحلة
بالسيارة امتدت أكثر من ساعتني ،حيث
بعلبك عند السادسة صباحًا».
وصلنا إلى ّ
وعلمت رجاء أنها أصيبت بمرض يعرف
باالنسمام الحملي.
ّ
فيصب
أما زوج رجاء يوسف ناصر الدين
ج ��ام غ�ض�ب��ه ع �ل��ى امل�س�ت�ش�ف�ي��ات ال �ت��ي لم
ت�س�ت�ق�ب��ل زوج� �ت ��ه وه� ��ي ف ��ي ح� ��ال حرجة
جدًا .ويقول« :أنا أعمل في ّ
صب الباطون،
وليس في مقدوري أن أسدد كلفة الوالدة
والعملية والحاضنة ،لذا فإنني أضع هذا
األم ��ر ب�ع�ه��دة وزي ��ر ال�ص�ح��ة محمد جواد
خ�ل�ي�ف��ة ال ��ذي س�م�ع�ن��ا أن ��ه أوق ��ف التعاقد
أخيرًا في بيروت مع مستشفيات امتنعت
عن استقبال مريض في حال حرجة».
واليوم ينتظر الوالدان بفارغ الصبر ّ
ضم
توائمهما الثالثة إلى حضنيهما الدافئني،
«والله بعني على تحمل كلفة إطعام ثالثة
أطفال دفعة واحدة» ،يقول يوسف.

هل الرابطة مستعدة بتركيبتها الحالية
لكونها تضم
ملواجهة السلطة السياسية ّ
كل القوى في هذه السلطة ،أم أنها تتحرك
من باب رفع العتب؟».
ع �ض��و ال �ه �ي �ئ��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ل �ل � ّ�راب �ط ��ة ،د.
ش � ��رب � ��ل ك � � �ف� � ��وري ،ي � ��ؤك � ��د «أن تحركنا
إص�ل�اح ��ي ب��ام �ت �ي��از ،ف �م��ا ن �ط��ال��ب ب ��ه هو

ع ��ودة ال��دي�م��وق��راط�ي��ة م��ن خ�ل�ال املجالس
األك��ادي �م �ي��ة إل ��ى ال �ج��ام �ع��ة ق �ب��ل املطالب
امل��ادي��ة ،وإن ك��ان من حقنا زي��ادة الرواتب
ل� �ت� �ع ��زي ��ز ال � ��وض � ��ع ال ��وظ� �ي� �ف ��ي لألستاذ
ال �ج��ام �ع��ي وخ �ص��وص �ي �ت��ه ال �ت��ي أق� ��ر بها
الرئيس الراحل رفيق الحريري» .ويقول:
«الرابطة جادة و«مش عم تمزح» وتنتظر

عاصفة «الثورة» تجتاح صيدا
على
فكرة
أوقف وزير الصحة العامة د.
محمد جواد خليفة ،في نهاية
شباط املاضي ،تعاقد الوزارة مع 6
مستشفيات في منطقة الضاحية
الجنوبية ،بسبب رفضها استقبال
امرأة حامل إلجراء عملية والدة ،علمًا
ّ
بأن الدولة وضعت ملستشفيات
هذه املنطقة موازنة مالية تقدر
بـ 24مليار ليرة لبنانية .وأشار
ّ
خليفة ،في حديث صحافي ،إلى أنه
لم يتلق أي مراجعة من مسؤولي هذه
املستشفيات ،وهو لن يتصل بهم
ويكاشفهم باإلجراءات التي اتخذتها
الوزارة كمرحلة أولى وستتبعها
إجراءات أكثر صرامة.

خالد الغربي
ال� �ع ��اص� �ف ��ة ال � �ه� ��وج� ��اء ت� �ج� �ت ��اح الشارع
ال �ص �ي��داوي .ال�ع��اص�ف��ة ه�ن��ا ل�ي�س��ت مطرًا
وال رع �دًا ،بل هي من ن��وع آخ��ر :من النوع
ال� �ث ��وري ،ت��زام �ن��ت م��ع ال ��ذك ��رى الخامسة
وال �ع �ش��ري��ن ل �ت �ح��ري��ر ص� �ي ��دا .ف �م �ن��ذ أيام
ٍ
�رت ف � ��ي ب � �ع ��ض شوارع
ت� �ق ��ري� �ب ��ًا ان � �ت � �ش� � ُ ّ
امل��دي�ن��ة ك�ت��اب��ات خ��ط��ت ب��ال�ي��د ،وتضمنت
شعارات ثورية تشبه ما كانت عليه تلك
ال�ش�ع��ارات ف��ي سبعينيات ال�ق��رن املاضي
وث �م��ان �ي �ن �ي��ات��ه .ول� ��م ي � ّ
�ذي �ل ��وا شعاراتهم
ب �ت��واق �ي �ع �ه��م ،ت� ��ارك�ي��ن ال� �ع� �ن ��ان للخيال
ّ
لتكهن هوياتهم ،لكنها ش�ع��ارات توحي
بـ«شيوعية م��ا» ،كما ي�ق��ول أح��ده��م .ففي
إحدى زوايا الشارع ،نشاهد شعار «ثائر
ومطرقة
ملنجل
ح��ار يأكل ال�ن��ار» ُ،ورسمًا
ٍ
ٍ
ب��ال�ل��ون األس ��ود ك�ت��ب بجانبه «العاصفة
�ان آخ ��ر ثمة
ال �ث��وري��ة ال �ه ��وج ��اء» .ف��ي م �ك� ٍ
«إع�ص��ار ث ��وري» وب��ال�ل��ون األس ��ود أيضًا.
وتنوعت الدعوات في هذه الشعارات بني
ال�ن� ّص��ح االج�ت�م��اع��ي ل�ل�م��واط��ن وتحذيره
ب� � � ��أن «م� � ��ن اش� � � �ت � � ��راه ..ب � ��اع � ��ه» ،لتخلص
بعضها إلى نتيجة مفادها «رفض شراء
ال��ذم��م وال �ض �م��ائ��ر رف �ض��ًا م �ط �ل �ق��ًا» ،وإلى
«االش �ت��راك �ي��ة ض � ��رورة ل�ت�ح�ق�ي��ق العدالة
االج�ت�م��اع�ي��ة وامل� �س ��اواة ألن��ه ال ي �ج��وز أن

ت �ك ��ون امل� �ع ��ادل ��ة ال �ق��ائ � ّم��ة ف ��ي ل �ب �ن��ان :كل
غني يساوي ح��ارة معترين» ،وإم��ا دعوة
ل�ج�م��ول «ال �ت��ي ُوج ��دت ل�ت�ن�ت�ص��ر» ،والتي
حظيت بنصيب واف ��ر م��ن ال�ك�ت��اب��اتّ .أما
قمة «التوهج الثوري» في تلك الشعارات
وال �ك �ت ��اب ��ات امل �خ �ط��وط��ة ف �ه��ي «شيوعي
 +ن��اص��ري = ال �ث��ورة ال �ق��ادم��ة ..ال��وط��ن أو
امل� � ��وت» .ل �ك��ن ،ح �ت��ى ه �ن��ا «ال� �ث ��ائ ��رون» لم
يتفقوا على دع��وة واح��دة ،ف��واح��دة تدعو
تدعو إلى
إلى «القومية العربية» ،وأخرى
ّ
«األم �م �ي��ة» ،وث��ال�ث��ة إل��ى ال �ث��ورة ،ل�ك��ن أحد
الشعارات املرفوعة يجيب بشكل أو بآخر
ع��ن ه ��ذه ال �ت �س��اؤالت ف��ي ع ��دم التجانس
الشعار «ي��ا ث��وار لبنان
ال�ف�ك��ري ،إذ يقول
ّ
ّ
إلى أي عقيدة انتميتم اتحدوا».
ه ��ل ه ��ي ن��وس�ت��ال�ج�ي��ا إل ��ى زم ��ن ك ��ان فيه
ل �ل �ش �ع��ارات ال� �ث ��وري ��ة م �ع �ن��ى ومضمون؟
ن � �س ��أل أح � ��د ال� ��ذي� ��ن ش � ��ارك � ��وا ف� ��ي كتابة
ه� ��ذه ال� �ش� �ع ��ارات ع �ل��ى ال � �ج� ��دران ّف ��ي زمن
السبعينيات ،علي وهبي ،فيرد بأن «الزمن
ل��م يتغير ف��ي مضمونه ،ف�ه��ذه الشعارات
ل��م تتأثر ول��ن تتغير طاملا أن ال�ص��راع مع
والصهيونية ما زال مفتوحًا
الرأسمالية
ّ
ع �ل��ى م �ص��اري �ع��ه» .ي �ح��ن و ّه �ب��ي إل � ً�ى أيام
الكتابة على ال �ج��دران ،فيعلق ق��ائ�لا وهو
ينظر إلى أحد الشعارات «شو بدك ،الكتابة
على الجدران أحلى وسيلة ،كانت أيام».
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هل الرابطة بتركيبتها الحالية مستعدة للمواجهة؟
(أرشيف ــ مروان بوحيدر)
جنازتها» ،هكذا يختصر د .عصام خليفة،
رئ �ي��س ت�ج�م��ع األس��ات��ذة الديموقراطيني
امل �س �ت �ق �ل�ي�ن ،ال ��وض ��ع ال � ��ذي وص� �ل ��ت إليه
الجامعة اللبنانية .فرئيس الجامعة «ال
يريد مجلس جامعة حتى يستفرد بالقرار
إلمرار املحاصصات للقوى املتنوعة» ،كما
يقول.
يشرح خليفة ماذا يعني أن تكون الجامعة
بال عمداء ومجلس جامعة ،فمن مهمات
املجلس وضع النظام الداخلي للجامعة،
إب� ��داء ال� ��رأي ف��ي م �ش��روع ن �ظ��ام الجامعة
امل��ال��ي ،ت��رش�ي��ح أف ��راد ال�ه�ي�ئ��ة التعليمية
وس� ��ائ� ��ر أف � � � ��راد امل� �ل ��اك ال� �ف� �ن ��ي ،املوافقة
ع�ل��ى امل �ن��اه��ج ،ت�ق��ري��ر ال�ت�ع��اق��د م��ع الذين
ت��رش �ح �ه��م ال �ك �ل �ي��ات ل�ل�ع�م��ل ف ��ي مختلف
ال �ن �ش��اط��ات ال �ج��ام �ع �ي��ة ،دراس � ��ة مشروع
امل ��وازن ��ة ال �س �ن��وي��ة ،اإلش � ��راف ع�ل��ى إدارة
أمالك الجامعة ،قبول التبرعات ...إلخ.
ي�س�ت��درك« :رئ�ي��س الجامعة ليس وحده

ربط تعيين العمداء
بالتعيينات اإلدارية
مرفوض بالمطلق

اإلضراب».
مفاوضة املسؤولني بعد
ً
ّ
وم ��ع أن ك �ف ��وري ل �ي��س م �ت �ف��ائ�لا بتعيني
ال �ع �م��داء ق��ري �ب��ًا ،ف��إن��ه ي�ط��ال��ب باستكمال
ال�ت��رش�ي�ح��ات ف��ي ال�ك�ل�ي��ات ال�ب��اق�ي��ة وبأن
ي��أخ��ذ ال�ت�ع�ي�ين م �ج��راه ال�ط�ب�ي�ع��ي إلنقاذ
جامعة تعيش «بحكم الجاذبية».
«ال �ج��ام �ع��ة ت �م��وت ورئ �ي �س �ه��ا ي�م�ش��ي في

امل �س��ؤول ع��ن ال��وض��ع ،ه�ن��اك أي�ض��ًا وزير
ال��وص��اي��ة وس�ي��اس��ات ح�ك��وم��ات وعدتنا
الكثير ول��م تحقق شيئًا» .ويسأل« :ماذا
عن وعد الوزير بدخول املتفرغني الجدد
في املالك في  29شباط املاضي؟» .لم يفقد
بشأن احتساب
التفاوض
خليفة األمل من
ّ
ّ
التقاعدي ،لكنه يؤكد أن «القسمة
املعاش
ً
على  30بدال من  40وتمديد سن الخدمة
إلى  68سنة مشروعان متالزمان ونريد
االثنني معًا».
وي �ن �ت �ق��د ك� �ف ��وري وخ �ل �ي �ف��ة ب��دع��ة تعيني
ع �م��داء مل�ع��اه��د ال��دك �ت��وراه ،ف �ه��ؤالء يجب
أن يكونوا ّ مسؤولني مرتبطني بكلياتهم،
ع �ل �م��ًا ب � ��أن ت�ن�ص�ي�ب�ه��م ع� �م ��داء أدى إلى
تضارب الصالحيات مع عمداء الكليات
ال �ت��اب �ع��ة ل �ه��ذه امل �ع��اه��د وع��رق �ل��ة البحث
العلمي.
ي �ب��دو د .ن��زي��ه خ� �ي ��اط ،م� �س ��ؤول املكتب
املركزي لقطاع التربية والتعليم ّفي تيار
املستقبل ،ه��و اآلخ��ر مقتنعًا ب��أن رئيس
الجامعة وحده ال يستطيع أن يدير  20كلية
و 52فرعًا ،فمجلس الجامعة هو الناظم

متفرقات
األس��اس��ي للجانب اإلداري واألكاديمي.
ويسجل خياط بعض امل�لاح�ظ��ات بشأن
ال �ت �ع ��ام �ي ��م ال � �ت ��ي ل �ح �ظ��ت ت �ن �ظ �ي��م آلية
انتخاب املرشحني وتسميتهم للعمادة
لجهة إدارة العميد امل��رش��ح للجلسة ،ما
يلغي تكافؤ الفرص بني املرشحني ،إذ إنه
ك��ان م��ن األج��دى عقد جلسات االنتخاب
ف��ي اإلدارة املركزية تحت إش��راف رئيس
الجامعة أو أم�ين السر العام فيها .كذلك
ل��م ت�ص��در ،بحسب خ�ي��اط ،الئحة اسمية
باملرشحني املستوفني ال�ش��روط مصدقة
م� ��ن رئ ��اس ��ة ال� �ج ��ام� �ع ��ة ،ت ��أك� �ي� �دًا لصحة
ال � �ت ��رش � �ي ��ح وف � � ��ق األص � � � � ��ول ومضمون
ال�ق��ان��ون .وم��ع ذل��ك فخطوة الترشيحات
م ��ن م �ج��ال��س ال �ك �ل �ي��ات ت� �ع ��د ،ف ��ي رأيه،
بداية النطالق العملية اإلصالحية على
مستوى آلية العمل اإلداري واألكاديمي
على مستوى الفروع .لكن خياط يرفض
ك��ل م�ح��اول��ة ل��رب��ط تعيني ال�ع�م��داء بسلة
التعيينات اإلدارية ،وال مبرر للتأخير ما
روعيت في
دامت التوازنات الطائفية قد ّ
الترشيحات .وعلمت «األخبار» أن العمداء
الـ 19موزعون على الطوائف كاآلتي10( :
م�س�ي�ح�ي�ين 5 :م ��وارن ��ة 3 ،أرث� ��وذك� ��س2 ،
كاثوليك) و 9مسلمني ( 4شيعة 4 ،سنة،
ودرزي واحد).
ّ
ورغم ذلك ،يرى خياط أن الكليات ليست
وك� � ��االت ح �ص��ري��ة ل �ل �ط��وائ��ف ،ومطلوب
تطبيق مبدأ املداورة.
امل��داورة ال يرفضها د .حسن زي��ن الدين،
م� �س ��ؤول امل �ك �ت��ب ال �ت ��رب ��وي امل ��رك ��زي في
حركة أمل .ويتمنى أن تجري التعيينات
ض�م��ن ال �خ �ي��ارات ال�ت��ي وضعتها الهيئة
التعليمية ،ف�ت�ك��ون ّال �ك �ف��اءة ه��ي املعيار
ال طائفة العميد .لكنه ال يخفي صعوبة
إن �ج��از ال�ت�ع�ي�ين امل��رت �ب��ط ،ب��رأي��ه ،بالجو
ال�س�ي��اس��ي ال �ع��ام« ،وال ��دول �ّي�نّ�ة ف��ي واقعها
ال �ح��ال��ي أع �ج��ز م ��ن أن ت �ع�  19عميدًا
دفعة واحدة بالقياس مع قطاعات أخرى
قد تكون أكثر أهمية بالنسبة إليها من
الجامعة اللبنانية» ،كما يقول.
أم ��ا د .ع �ب��د ال �ل��ه زي �ع ��ور ،م �س��ؤول هيئة
ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ال��ي ف ��ي ح ��زب ال �ل ��ه ،فيرفع
ال�ص��وت لتغيير ج��وه��ر ق��ان��ون املجالس
التمثيلية ،منتقدًا آلية االن�ت�خ��اب لجهة
ح��رم��ان أس �ت��اذ م�ض��ى ع�ل��ى وج � ��وده في
الجامعة سنوات ،من االقتراع واملشاركة
في اختيار العمداء ،س��واء أك��ان متعاقدًا
أم متفرغًا أم في املالك .وال ينقذ الجامعة،
بحسب زيعور ،من غرقها في الحسابات
ال�س�ي��اس�ي��ة س ��وى ق��ان��ون ُي �ع��ده مجلس
الجامعة يحفظ هويتها واستقالليتها،
و«م� � � ��ا ن � �ق� ��اش م� � �ش � ��روع ق � ��ان � ��ون جديد
للجامعة في وزارة التربية سوى عصف
أفكار ال نتوقع منه نتائج ملموسة».

ّ
«العاصي» يتفجر قبل أوانه ويهدد جيرانه
الهرمل ــ رامي بليبل
ّ
تفجرت مياه نهر العاصي قبل موعدها
هذا العام .فهذه هي املرة األولى التي يفور
ف�ي�ه��ا ال�ن�ه��ر ف��ي ف �ت��رة ال�ت�خ��زي��ن ،مستبقًا
امل� ��وع� ��د «ال� ��رس � �م� ��ي» ب �ش �ه��ري��ن كاملني.
ّ
التغير إلى ظاهرة
ويعيد «العارفون» هذا
االحتباس الحراري وذوبان الثلج .إضافة
إلى ه��ذا ،هناك املتساقطات الكبيرة التي
ّأدت إلى ّ
تفجر الينابيع باكرًا.
«مشهد العاصي اليوم ال يشبه ما كان عليه
في السنوات السابقة» ،يقول عبد املنعم
صاحب مقهى على ضفاف
عابدين ،وهو
ّ
ال �ن �ه��ر .ي �ص��ف ب��دق��ة ت�غ� ّ�ي��ر ح��ال��ه بحسب
ال �ف �ص��ول ،وي� �ق ��ول« :ف ��ي ال �ن �ص��ف الثاني
م��ن ن�ي�س��ان ت�ت�ف� ّ�ج��ر م �ي��اه ال�ن�ه��ر ويرتفع
م�ن�س��وب�ه��ا ح �ت��ى ال��رب �ي��ع وأول الصيف،
بعدها يبدأ املنسوب باالنخفاض تدريجًا
إلى نحو 10سنتيمترات» .أما هذه السنة،
فـ«منسوب املياه ارتفع ارتفاعًا ملحوظًا
في شباط ،وهو شهر التخزين ،ما يعني
أن امل �ن �س��وب س �ي��رت �ف��ع أك �ث ��ر م ��ن حجمه
ال �ط �ب �ي �ع��ي ف ��ي م ��وس ��م ت �ف� ّ�ج��ر الينابيع،
م��ا ي�ن��ذر ب�ك��ارث��ة ع�ل��ى األراض� ��ي الزراعية
املجاورة من جهة ،وعلى أصحاب املقاهي
واملطاعم من جهة أخرى».

ارتفاع منسوب المياه
كثيرًا يؤدي إلى اختناق
جذور النباتات وتلفها

يوضح مدير مركز جهاد البناء لإلرشاد
ال ��زراع ��ي ف��ي ال �ه��رم��ل ،امل �ه �ن��دس الزراعي
حسني قانصوه ،كالم عابدين ،فيشير إلى
«أن ذوب��ان الثلج في أوق��ات غير طبيعية
نتيجة الرت�ف��اع درج��ة ال�ح��رارة ي��ؤدي إلى
ّ
تفجر املياه في أوقات غير طبيعية ،وهذا
يجب أن يكون بمثابة إن��ذار لكل املعنيني
�راءات ال�ل�ازم ��ة وت� �ف ��ادي ما
الت �خ ��اذ اإلج� � � � ً
ق ��د ي �ق��ع م�س�ت�ق�ب�لا م ��ن ك � � ��وارث» .يضيف
ق��ان �ص��وه« :ارت �ف��اع م�ن�س��وب امل �ي��اه يؤدي
إل� ��ى اخ �ت �ن��اق ج � ��ذور ال �ن �ب��ات��ات وتلفها،
ّ
وبالتالي فإن األراضي املليئة باملياه تعد

أراض� ��ي غ�ي��ر ص��ال�ح��ة ل �ل��زراع��ة ،وه ��ذا ما
ّ
يتخوف منه امل��زارع��ون ف��ي ح��وض وادي
ال� �ع ��اص ��ي» .رغ ��م ه ��ذه ال �س �ل �ب �ي��ات ،إال أن
«الرت �ف��اع م�ن�س��وب امل �ي��اه م��ن ج�ه��ة أخرى
بعض اإلي�ج��اب�ي��ات ،منها أن غ��زارة املياه
وزي��ادة كمياتها تعنيان زي��ادة في نسبة
األوك�س�ج�ين املهمة ج �دًا ألط�ن��ان الترويت
في البرك املنتشرة على ضفتي النهر ،ما
ّ
يحسن نوعية هذه الترويت ،كأن تصبح
ذات قيمة غذائية عالية» .لكن ،ثمة «ما هو
م�ط�ل��وب ه�ن��ا م��ن م� ّ
�رب��ي األس �م ��اك» ،يقول
قانصوه ،مشيرًا إلى أن «عليهم أن يقوموا
ب��إج��راءات اح�ت��رازي��ة ،منها زي ��ادة ارتفاع
ال �ب��رك مل�ن��ع ه ��روب ال�س�م��ك ،وح�ف��ر قنوات
ف��ي محيطها الس�ت�ي�ع��اب امل �ي��اه الفائضة
ومراقبة ال�ب��واب��ات الحديدية التي تدخل
منها لتفادي ان�س��داده��ا م��ا ّ
يسبب نفوق
أعداد كبيرة من األسماك».
ي��رف��ع أب �ن��اء ال �ع��اص��ي ال �ص��وت ،مطالبني
ب��وض��ع خ�ط��ة علمية وعملية لالستفادة
من املياه امل�ه��دورة ،على األق��ل استغاللها
لتوفير م�ي��اه ال�ش�ف��ة .وق��د ي�ك��ون ضروريًا
الفائضة
«إقامة قنوات للري ومجار للمياه
ً
وب��رك يستفاد منها أي��ام الجفاف ،فضال
عن ض��رورة االستعجال وإنهاء ملف سد
نهر العاصي».

الصحة النسائية في «األميركية»
افتتحت الجامعة األميركية في بيروت مركزها الجديد الخاص
بالصحة النسائية ،في الطبقة السابعة من املركز الطبي .وبحسب
ّ
فإن «املركز ّ
بيان
مزود بتقنيات متطورة ،ويقدم إمكانية
األميركية،
ّ
ّ
العناية املركزة في محطة واحدة كي ال تضطر املريضة إلى التنقل
من مكان إلى آخر ،كما يقدم عناية صحية كاملة في طب الجهاز
التناسلي النسائي واملسالك البولية للنساء من كل األعمار .وهو
ّ
مصمم لراحة املرأة واملحافظة على خصوصيتها.
وتشمل العناية خدمات شاملة في مجاالت طب الجنني والتقانات
املساعدة للتناسل واألورام في الجهاز التناسلي النسائي وفي
املسالك البولية ،إضافة إلى خدمة فحص الجنني قبل الوالدة».

«بني سينمائيات» سينما شعبية عربية
ّ
نظمت جعمية األدب والثقافة «مهرجان
األفالم التسجيلية» على مدى يومني
في قاعة بلدية صيدا (خالد الغربي)،
شاركت فيه مخرجات من لبنان ومصر
واألردن وإسبانيا .وكان املهرجان
عال
مناسبة ملناقشة القضايا بصوت ٍ
ومسؤول بعيدًا من االنعزال والتقوقع،
كما قال املنظمون .كذلك طرح إشكالية:
هل يمكن أن تقوم سينما شعبية
تتناول مصير الشعوب وفق رؤية
إنسانية بعيدًا عن االبتذال واستجداء الربح واالرتهان للجهة أو
الدولة ّ
املمولة؟ أما املخرجة اللبنانية ـ ـ ـ املصرية عرب لطفي فقد أعلنت
باسم املخرجات مشروع «بني سينمائيات» الذي ّ
يضم عددًا كبيرًا
من املخرجات ّ
التقدميات من العالم العربي ومن أميركا الالتينية
وإسبانيا هدفهن التعاون لصنع سينما
مستقلة عن قيم السوق
ٍ
وشروط السينما التجارية الهابطة.

اعتصام فلسطيني احتجاجًا على انتهاك املقدسات
نفذت اللجان الشعبية وفصائل املقاومة الفلسطينية في البقاع
اعتصامًا في مخيم الجليل بمدينة بعلبك (علي يزبك) ،احتجاجًا
على االنتهاكات التي يقوم بها العدو اإلسرائيلي بحق املقدسات من
مساجد وكنائس في فلسطني املحتلة ،بمشاركة أمني ّ
سر حركة فتح
في البقاع نايف عثمان ،رئيس رابطة علماء فلسطني في لبنان الشيخ
بسام كايد وقادة الفصائل في البقاع وحشد من املواطنني.
وسأل كايد ،باسم تحالف القوى الفلسطينية ،الزعماء العرب ماذا
ينتظرون من إسرائيل التي تعمل على سرقة تاريخهم ومقدساتهم
وإسالمهم ،وأما آن األوان لفلسطينيي الداخل للوقوف يدًا بيد
ملواجهة املشروع اليهودي؟ وماذا عن موقف املنظمات الدولية مما
يجري في األراضي املحتلة من اعتداءات على املقدسات ،وما يعمل
عليه العدو من تزوير للحضارات وللتاريخ؟ بدورهّ ،
عبر أبو جهاد
باسم اللجان الشعبية عن االحتجاج الشديد اللهجة واملعارضة
الكبيرة لتصرفات ومسلكية الحكومة اإلسرائيلية التي يتزعمها
بنيامني نتنياهو والتي تحاول االستيالء على تراث الشعب
الفلسطيني الديني.
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نجار وسيسون و هربول
يفتتحون دائرة بيروت
(مروان بو حيدر)

قصور العدل

ّنجار :الشكر للمانحين ولكن...

ُ
ُ
أخيرًا ...افتتحت «املحكمة النموذجية» أمس في قصر العدل ،وقد أنشئت بتمويل أميركي .دخلت
التقنية الحديثة إلى قاعات دائرة تنفيذ بيروت ،في خطوة تسبق مشروع وزارة العدل إنشاء «املدينة
القضائية» على مساحة  33ألف كيلو متر مربع
محمد نزال
ّ
ّ
«لبس املكنسة بتصير ست النساء»...
ّ
هكذا عبر املدير العام ل��وزارة العدل
القاضي عمر الناطور عن دهشته من
«الجمال» الذي أصبحت عليه دائرة
تنفيذ بيروت ـــــ املحكمة النموذجية،
أث �ن��اء ج��ول��ة ف��ي ق��اع��ات�ه��ا أم ��س ،إلى
ج��ان��ب وزي� ��ر ال �ع��دل إب��راه �ي��م ّ
نجار
والسفيرة األميركية ميشال سيسون،
ملناسبة افتتاح املحكمة ،وهذا املوعد
ّ
قد ُحدد قبل  3أشهر.
ل��م ي�ك��ن ف��ي اإلم �ك��ان رؤي ��ة قطعة من
ّ
أث��اث املحكمة وعدتها ،أم��س ،خالية
من ملصق عبارة « ،»USAIDامللصقة
على ك��ل قطعة ًم��ن خ��زائ��ن األرشيف
الضخمة وصوال إلى سلة املهمالت.
يأتي افتتاح دائرة تنفيذ بيروت في
إطار برنامج «تقوية استقالل القضاء

لقطة
أص ��درت ال�س�ف��ارة األم�ي��رك�ي��ة ،أم ��س ،ب�ي��ان��ًا أشارت
فيه إلى أن الحكومة األميركية تشاركت مع املركز
الوطني ملحاكم الواليات في تنفيذ مشروع تجديد
وإع � ��ادة ت��أه �ي��ل دائ � ��رة ت�ن�ف�ي��ذ ب �ي��روت ـ�ـ�ـ�ـ�ـ املحكمة
النموذجية ال�ت��ي افتتحت أم��س ف��ي قصر العدل.
ّ
ولخصت السفارة هدفها من دعم مشروع «تقوية
ال�ق�ض��اء» ف��ي لبنان ب�ـ«ت��وف�ي��ر ف��رص أك�ب��ر إلحقاق
ال�ع��دال��ة ،وت�ط��وي��ر إدارة امل�ح��اك��م ،والتشجيع على
ال�ت�خ�ط�ي��ط االس�ت��رات�ي�ج��ي ال �ط��وي��ل األج ��ل للنظام
القضائي».
حضر حفل االف�ت�ت��اح ،إض��اف��ة إل��ى ال��وزي��ر إبراهيم
ن�ج��ار وال�س�ف�ي��رة م�ي�ش��ال س�ي�س��ون ،ع��دد م��ن كبار
ال�ق�ض��اة ،ونقيبة امل�ح��ام�ين ف��ي ب�ي��روت أم��ل حداد،
ون �ق �ي��ب امل �ح��ام�ي�ن ف ��ي ال �ش �م��ال أن� �ط ��وان عيروط،
إضافة إلى مديرة بعثة الوكالة األميركية للتنمية
ال��دول �ي��ة ف��ي ل�ب�ن��ان دن �ي��ز ه��رب��ول ،ورئ�ي�س��ة املركز
الوطني األميركي ملحاكم الواليات ماري ماك كوين
ونائبها وليام ك��اش��اك ،ومدير امل�ش��روع في لبنان
فيليب المارش.

ووصول املواطن إلى العدالة»ّ ،
املمول
من الوكالة األميركية للتنمية الدولية
بأكثر من  8ماليني دوالر ،الذي ُبدئ
العمل به أي��ام ال��وزي��ر السابق شارل
رزق ،بحسب ما أعلنت وزارة العدل
أمس.
من جهة أخرى ،يأتي افتتاح الدائرة
القضائية ،أمس ،في ظل ما أثير خالل
األي��ام امل��اض�ي��ة ،ف��ي ش��أن م��ا قيل عن
«ت�ج�س��س» ال�س�ف��ارة األم�ي��رك�ي��ة على
االت� �ص ��االت ف��ي ل �ب �ن��ان ،ب �ع��د طلبها
م� ��ن ق � ��وى األم � � ��ن ال ��داخ � �ل ��ي تحديد
أم��اك��ن «ه��وائ�ي��ات» شركتي الخلوي
ف��ي ل�ب�ن��ان .وف��ي إط��ار م��ا ُي�ح�ك��ى عن
«ت� ��دخ� ��ل» ال� �س� �ف ��ارة األم� �ي ��رك� �ي ��ة في
ع�م��ل امل��ؤس �س��ات اإلداري � ��ة الرسمية
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ،س��أل��ت «األخ � �ب ��ار» وزير
ال�ع��دل إب��راه�ي��م ن�ج��ار ع��ن املوضوع،
وع� ّ�م��ا إذا ك ��ان األم� ��ر ي�ن�س�ح��ب على
«الهبات الداعمة» التي تقدمها أميركا
إلى املرفق القضائي ،فأوضح ّ
نجار
أن ب��رام��ج ال��دع��م امل�ش��ار إليها يعود
عهدها إل��ى مطلع التسعينيات ،أي
بعد خروج لبنان من الحرب األهلية.
«وفي جميع األحوال ّنقول للداعمني
والواهبني ،شكرًا ،وكثر الله خيركم،
ولكن ال نقبل أن تملوا شروطًا علينا،
م��ن أي ن��وع ك��ان��ت» .ال يخفي ّ
نجار
حسرته لرؤية األميركيني أو سواهم
يقومون بافتتاح إدارات رسمية في
لبنان ،فـ«عيب علينا أن تكون لدينا
جهات مانحة باألصل ،ولكن هذا جزء
من ال��واق��ع .فكم كنت أتمنى أن يقدم
الدعم والهبة لبنانيون ،وال سيما أن
ثمة أصحاب ثروات وطائرات خاصة
في لبنان قادرين على القيام بذلك».
ف��ي إط��ار الحديث ع��ن تطوير املرفق
القضائي ،كشف ّ
نجار لـ«األخبار» عن
مشروع تقدم به إلى مجلس الوزراء
ي�ت� ّع�ل��ق ب �ـ«امل��دي �ن��ة ال�ق�ض��ائ�ي��ة ،التي
تمثل طموحنا الكبير» ،حيث ُينشأ
مبنى جديد إل��ى جانب مبنى قصر
ال�ع��دل ف��ي ب�ي��روت ،فتصبح املساحة
الكاملة  33أل��ف متر م��رب��ع .توسعة
ّ
املكان تمهد لزيادة عدد القضاة إلى
 900ع ��ام  ،2015إض��اف��ة إل ��ى إنشاء
مبنى خ��اص ملجلس ش��ورى الدولة
وك ��ذل ��ك األم� ��ر ب��ال�ن�س�ب��ة إل ��ى املعهد
ال� �ق� �ض ��ائ ��ي .وي� �ن ��ص امل � �ش� ��روع على
إن�ش��اء م�ب��ان ل�ث�لاث م��دي��ري��ات ،منها
م��دي��ري��ة ل�ل�س�ج��ون وأخ � ��رى لحقوق

المحكمة الدولية

ّ
رو يشرح لبري املحاكمات الغيابية
رأى ن��ائ��ب رئ �ي��س امل�ح�ك�م��ة ال��دول �ي��ة الخاصة
ب �ج��ري �م��ة اغ �ت �ي ��ال ال ��رئ �ي ��س رف� �ي ��ق الحريري
وآخ ��ري ��ن ،ال�ق��اض��ي رال ��ف ري��اش��ي ،ب�ع��د مرور
ع ��ام ع�ل��ى ان �ط�لاق �ه��ا ،أن «ال �ق ��ول ب�ت��أخ��ر عمل
املحكمة هو تعبير غير دقيق ،إذ إن هناك من
يدمج بني عمل لجنة التحقيق الدولية وعمل
املحكمة ال��دول�ي��ة ،حيث ال ب��د م��ن االنتهاء من
التحقيقات وعملية الحصول على املعطيات
كي يأتي عمل املحكمة دقيقًا في هذا املجال».
ّ
ينص على
لكن ق��رار مجلس األم��ن رق��م 1757
أن «ت�ب��دأ املحكمة ال�خ��اص��ة عملها ف��ي تاريخ
ي �ح��دده األم�ي�ن ال �ع��ام ب��ال�ت�ش��اور م��ع الحكومة
اللبنانية ،مع مراعاة التقدم املحرز في أعمال
لجنة التحقيق الدولية املستقلة» (الفقرة .)2
ّ
مر عام كامل ،وما زال املدعي العام للمحكمة
عاجزًا عن إصدار مضبطة اتهام ،ما يشير إلى
تأخير واضح.
وف ��ي إط ��ار أع �م��ال امل�ح�ك�م��ة ،زار أم ��س رئيس

م�ك�ت��ب ال��دف��اع ف�ي�ه��ا ،ف��ران �س��وا رو ،م��ع بعض
أعضاء فريقه ،رئيس مجلس النواب اللبناني
بري .وشرح املحامي الفرنسي ّ
نبيه ّ
لبري مهام
ّ
ّ
م�ك�ت��ب ال ��دف ��اع ،م �ش��ددًا ع�ل��ى ال �ت �ح��دي��ات التي
سيواجهها املكتب في توفيره الدعم واملساعدة
ّ
لفرق ال��دف��اع ف��ي املستقبلّ .وج��دد رو التزامه
ب �م �ب��دأ ق��ري �ن��ة ال � �ب ��راءة ،م�س��ل�ط��ًا ال �ض��وء على
الخطوات الذي اتخذها مكتب الدفاع لضمان
إق ��ام ��ة إج � � ��راءات م�س�ت�ق�ب�ل�ي��ة ع ��ادل ��ة ونزيهة،
ك��ذل��ك أوض ��ح ب�ع��ض امل �ي��زات ال�ت��ي ت�ت�ف� ّ�رد بها
املحكمة ،وال ّ
سيما إمكان إجراء املحاكمات في
غياب املتهمني ومشاركة هؤالء في اإلجراءات
ع�ب��ر ن�ظ��ام امل��ؤت �م��رات امل�ت�ل�ف��زة .وي�ن�ظ��م مكتب
ال��دف��اع في بيت املحامي يومي غ�دًا وبعد غد
حلقة دراسية بعنوان« :املمارسة أمام املحاكم
الجنائية الدولية :اإلقرار باملسؤولية أو بعدم
املسؤولية».
(األخبار)

اإلن�س��ان ،مع موقف كبير للسيارات
تحت األرض.
ّ
نجار يريد أن تتمتع املدينة القضائية
ب��ال �ت �ج �ه �ي��زات امل �ت �ط��ورة والرقمية،
وأن ت�ك��ون م�ك��ان��ًا «ي �ض� ّ�ج بالحيوية
وال � �ح � �ي � ��اة ،ت �ش �ب ��ه م ��دي� �ن ��ة الناس،
ح�ي��ث ال يقتصر دور ال �ق��اع��ات على
امل�ح��اك�م��ات ،ب��ل ي�ت�ع��داه��ا إل��ى إجراء
ال �ن��دوات وامل �ح��اض��رات ،ب��ل وحفالت
فنية وث�ق��اف�ي��ة» .ول�ف��ت ن� ّ�ج��ار أخيرًا
إل��ى أن امل�ش��روع املقدم يشمل املراكز
القضائية في النبطية وبعلبك ،حيث
تعاني ه��ذه امل�ن��اط��ق م��ن «اإلجحاف
في الحقوق».
ف ��ي اف �ت �ت ��اح دائ � � ��رة ت �ن �ف �ي��ذ بيروت،

تضج المدينة
يجب أن ّ
القضائية بالحيوية
وأن تقام فيها حفالت
فنية وثقافية

أمس ،كان للسفيرة األميركية ميشال
شعب لبنان
سيسون كلمة ،فرأت «أن ً
يستحق نظامًا قضائيًا فاعال وكفوءًا
وجديرًا بالثقة ،ويعالج القضايا في
�ة» ،م�ش�ي��رة إل ��ى أن
أوق��ات �ه��ا امل �ن��اس �ب� ّ
ه��ذا امل�ش��روع «ال يمثل س��وى خطوة
واحدة مهمة على درب تحقيق هدف
تعزيز حقوق األفراد في مجتمع حر
ي��رت�ك��ز ع�ل��ى ق ��درة ال�ن�ظ��ام القضائي
ال �ح��دي��ث» .وردًا ع�ل��ى س ��ؤال ّ
وجهته
«األخ�ب��ار» إليها ،عن خلفيات الدعم
األميركي للمرفق القضائي في لبنان،
كان جواب سيسون تقليديًا ،شبيهًا
ب �ك��ل أج ��وب ��ة امل �س��ؤول�ي�ن ف ��ي اإلدارة
األم �ي ��رك �ي ��ة ح� �ي ��ال ه � ��ذه املواضيع،
ف�ق��ال��ت إن أم�ي��رك��ا «ت �ق��وم ب��ذل��ك لكي
تتمكن الحكومة اللبنانية من خدمة
مواطنيها بطريقة أفضل ،من خالل
تقوية املؤسسات الديموقراطية».

متابعة

حماية املرأة في عهدة مجلس الوزراء
زينب زعيتر
أح��ال وزي��ر ال�ع��دل إبراهيم نجار أم��س م�ش��روع حماية
امل��رأة من العنف األس��ري ،إل��ى مجلس ال ��وزراء لوضعه
ع �ل��ى ج� ��دول أع �م��ال امل �ج �ل��س ت�م�ه�ي�دًا إلق� � ��راره ،وكانت
الوزارة قد أطلقت حملة بعنوان «تشديد العقوبات على
العنف األس ��ري» .خطوة إحالة مشروع القانون تأتي
بعد م��رور ث�لاث س�ن��وات على صياغة منظمة «كفى»
ّ
مشروع القانون.
اقتراح مسودة ً
ُ ّ
ق ��دم امل �ش��روع أوال ُ ّإل��ى هيئة االس �ت �ش��ارات والتشريع
في وزارة العدل ،وألفت لجنة وزاري��ة لدراسة املشروع،
أنجزت هذه اللجنة دراستها بالصفة النهائية ،وأحيل
القانون على رئاسة مجلس الوزراء تمهيدًا إلقراره في
الحكومة الجديدة في آب من عام  ،2009ولم ّ
يقر حينها.
يتضمن القانون  26م��ادة ،وينقسم إل��ى قسمني :األول
ّ
ح�م��ائ��ي وق��ائ��ي ،وال �ث��ان��ي ع�ق��اب��ي ردع� ��ي .ي �ع��د العنف
األس ��ري ج��رم��ًا معاقبًا عليه ف��ي ه��ذا ال �ق��ان��ون ،ويمكن
أن ي�ت�ج� ّ�س��د ب��ال�ع�ن��ف ال �ج �س��دي وال �ج �ن �س��ي والنفسي

واالقتصادي .يشمل القانون ع��ددًا من الجرائم التي ال
يلحظها قانون العقوبات املعمول به حاليًا ،من بينها:
املادة الثالثة من القانون «يعاقب بجرم العنف األسري
كل شخص اعتاد حض إح��دى اإلن��اث في األس��رة على
ال�ت�س��ول ،وي�ع��اق��ب بالحبس م��ن ث�لاث��ة أش�ه��ر إل��ى ستة
أش �ه��ر وب �غ��رام��ة م��ن خ�م�س�م�ئ��ة أل ��ف ل �ي��رة إل ��ى مليون
ليرة لبنانية .كما يعاقب كل من أك��ره زوجته بالعنف
وال�ت�ه��دي��د ع�ل��ى ال�ج�م��اع بالحبس م��ن س�ت��ة أش�ه��ر إلى
سنتني .ويعاقب كل شخص يقتل عمدًا إحدى اإلناث في
األسرة ،وأقدم قبل قتلها على أعمال التعذيب باإلعدام.
وك��ل شخص من أف��راد األس��رة يمارس العنف املعنوي
بقصد السيطرة على املرأة ،وحجز حريتها أو إكراهها
على الزواج ،يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة».
الثاني املتعلق بتقديم
تنص املادة الخامسة في الباب ُ
ال �ش �ك��اوى واإلخ � �ب� ��ارات ،ع �ل��ى أن ت �ن �ش��أ ل ��دى املديرية
العامة لقوى األمن الداخلي ّ «قطعة متخصصة بالعنف
األس��ري ،تكون مهمتها تلقي الشكاوى والتحقيق في
شأنها وفقًا ألحكام هذا القانون».
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أخبار القضاء واألمن

تقرير

مهرب وجرح آخر...
قتل ّ
توتر بين الجيش ومجدل عنجر
ّ
قتل الجيش اللبناني أمس
ّ
شابًا من مجدل عنجر وجرح
آخر ،وذلك خالل عملية
أمنية هدفت إلى إحباط
محاولة تهريب كمية
كبيرة من الدخان
البقاع ـــ األخبار

مهرب لبناني ُ
ُقتل ّ
وجرح آخر خالل إطالق
ن����ار ع��ل��ي��ه��م��ا ق����رب ال����ح����دود ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ـ ـ ـ
السورية ،فجر أمس ،بعد مطاردة الجيش
لهما .القتيل ال���ذي ُووري ف��ي ث��رى بلدته
ّ
تردد أنه كان ّ
يهرب السجائر
مجدل عنجر
م��ن س��وق ُج��دي��دة ي��اب��وس ال��س��وري��ة ،فيما
قالت رواية أخرى ،نقلتها الوكالة الوطنية
لإلعالم ،إنه كان ّ
يهرب السالح إلى لبنان
ّ
م��ع م��ج��م��وع��ة م��ن امل��ه��رب�ين ،وق���د تبادلوا
ّ
إط��ل��اق ال���رص���اص م���ع ال��ج��ي��ش ،ال�����ذي رد
ب��امل��ث��ل ف�����أردى أح��م��د ج��م��ي��ل ع��ب��د الفتاح
( 29عامًا) وج��رح علي ش 31( .عامًا) من
ب�� ُل��دة ال��ص��وي��ري امل���ج���اورة مل��ج��دل عنجر،
ونقل في حالة حرجة إلى مستشفى رياق
للمعالجة.
ت��ض ُ
��ارب املعلومات ب��ش��أن امل���واد ّ
املهربة
رف��ع من ح��ال غضب أهالي مجدل عنجر،
األم����ر دف���ن عبد
ال���ذي���ن رف���ض ّ���وا ف���ي ب���داي���ة ّ
الفتاح أو تسلم جثته ،ثم تمكن املسؤولون
توضيح مالبسات العملية،
في الجيش من
ّ
فأقنعوا األهالي بتسلم جثة املغدور ،على
أن ي��ص��ار إل��ى عقد ل��ق��اء رس��م��ي م��ع قيادة
ّ
أهال فرأوا أن تسريب
الجيش .وقد تحدث ٍ
«أخبار» عن إقدام عبد الفتاح على تهريب
ً
إيحاء رسميًا
السالح بدل الدخان يتضمن
غير مباشر «يضع مجدل عنجر كلها في
دائرة االتهام باإلرهاب وتهريب أسلحة»،
وّق���ال ع���دد م��ن أه��ال��ي ال��ب��ل��دة لـ«األخبار»
إن املغدور ُ
«يعرف عنه العمل في تهريب
بعض املواد الغذائية والسجائر من سوق
جديدة يابوس الحرة»ً .
إح���ب���اط ال�� ّج��ي��ش ع��م��ل��ي��ة ك��ب��ي��رة لتهريب
ال������دخ������ان أك������دت������ه أك����ث����ر م�����ن ج���ه���ة أمنية
لـ«األخبار» ،وقال مسؤول أمني إن دورية
للجيش طاردت فجر أمس داخل األراضي
اللبنانية بحوالى كيلومتر واحد سيارات
دف���ع رب��اع��ي ص��غ��ي��رة م��ق��ف��ل��ة ،ان��ط��ل��ق��ت من
ال��س��وق ال��ح��رة ف��ي ج��دي��دة ي��اب��وس ،حيث
اع��ت��رض��ت��ه��ا دوري�����ة ل��ل��ج��ي��ش ف���ي املنطقة
الفاصلة بني الحدود اللبنانية والسورية.
وأضاف املسؤول إن دورية الجيش طلبت
ّ
املهربني التوقف «لكنهم لم يمتثلوا،
من
ب�����ل ع�����م�����دوا إل�������ى إط����ل���اق رص��������اص نحو
ّ
ّ
الدورية ،التي ردت باملثل ما أدى إلى مقتل
أح��م��د ع��ب��د ال��ف��ت��اح ،وج���رح ع��ل��ي شومان،

ّ
وتوقيف  4آخرين» .أكد مسؤول أمني آخر
لـ«األخبار» أن العملية األمنية جرت بناءً
على معلومات عن عملية تهريب كبيرة،
و«ي��ش��ت��ب��ه ب����أن ت���ك���ون ب�ي�ن امل�����واد املهربة
كميات من السالح الحربي» ،وأض��اف إن
عدم امتثال املهربني ألوامر دورية الجيش،
وإط��ل��اق رص����اص م���ن ج��ا ّن��ب��ه��م استدعيا
الرد باملثل ،ليتبني الحقًا أن املواد املهربة
ه����ي ص���ن���ادي���ق دخ��������ان ،م���ص���دره���ا سوق
جديدة الحرة .وأكد مسؤول أمني ثالث أن
املهربني كانوا يهربون « 4500كروز دخان
على ظهور بغال».
ف��������ور ش�����ي�����وع خ����ب����ر م����ق����ت����ل أح�����م�����د عبد
ال��ف��ت��اح ع ّ���م ال��غ��ض��ب م��ج��دل ع��ن��ج��ر ،التي
ل��م «ي��س��ت��ف��ق» أه��ل��ه��ا م��ن ص��دم��ة العملية
األمنية يوم الجمعة املاضي وارتداداتها،
حيث اتخذت وحدات من الجيش إجراءات
ّ
أم��ن��ي��ة م���ش���ددة ق���رب ال��ب��ل��دة ،وع��ن��د نقطة
امل��ص��ن��ع ال��ح��دودي��ة ،فمنعت الصحافيني

مسؤول أمني:
المهربون كانوا
يهربون « 4500كروز
دخان على ظهور بغال
م��ن ال��وص��ول إل��ى م��ك��ان ال��ح��ادث والتقاط
الصور ،كما اتخذت إجراءات أمنية مماثلة
ف���ي م�� ُح��ي��ط م��س��ت��ش��ف��ى زح���ل���ة الحكومي،
حيث نقلت جثة القتيل عبد الفتاح بعد
م��رور نحو  4س��اع��ات على مقتله ،وشهد
محيط مستشفى رياق اإلجراءات ذاتها.
مقتل عبد ال��ف��ت��اح و«أزم����ة» م��ج��دل عنجر
ّ
مع الجيش ،ورف��ع ّح��دة تبادل ّ االتهامات
ب��ي��ن ال����ف����ري����ق��ي�ن ،ح����ت����م����ت ت�����دخ�����ل جهات
سياسية وأمنية ودينية ،وأثمرت الجهود
ال��ت��ي ب��ذل��ه��ا ،أم����س ،م��ف��ت��ي ال��ب��ق��اع الشيخ
خ��ل��ي ّ��ل امل��ي��س إق��ن��اع أه��ال��ي م��ج��دل عنجر
ودفنها بهدوء.
بتسلم جثة عبد الفتاح،
ّ
أص ّ����ر األه���ال���ي ع��ل��ى م��ط��ل��ب ي��ت��ل��خ��ص بأن
يصدر قائد الجيش العماد جان قهوجي
بيانًا يوضح فيه مالبسات الحوادث التي
ت���ط���اول م��ج��دل ع��ن��ج��ر .ع��ن��د ه���ذا املطلب،
ّ
توسعت م��روح��ة االت��ص��االت ،حيث جرى
االت��ف��اق على تحديد قائد الجيش موعدًا
الستقبال وفد من مجدل عنجر.
م���ن ج��ه��ة ث��ان��ي��ة ،أف����رج ال��ج��ي��ش أم���س عن
ثالثة موقوفني من بلدة مجدل عنجر كان
ق ّ��د اعتقلهم خ�ل�ال الحملة األم��ن��ي��ة ،التي
نفذها يوم الجمعة املاضي ،وهم :عمر ع.
وعمر ح .ومحمود أ.

حذار التلفونات املسروقة
رضوان مرتضى
أوقف السوري مسعر د 33( .عامًا) بتهمة شراء هاتف خلوي مسروق.
في التفاصيل أن مسعر اشترى قبل  3شهور الهاتف من رجل التقاه
في منطقة صبرا ،ودفع ثمنه  140ألف ليرة .ثم سافر مسعر إلى الشام
وترك الخلوي هناك.
ف��ي تلك الفترة ُس��رق ه��ات��ف حبيب ن .أح��د أب�ن��اء ال�ه��رم��ل ،وه��و يعمل
الحجاج .قصد حبيب فصيلة بعلبك ّ
في حمالت إرش��اد ّ
وادع��ى على
مجهول بسرقته.
بعد م��رور نحو  20ي��وم��ًا على ال�ح��ادث��ة .ات�ص��ل أح��د عناصر فصيلة
الحضور إلى الفصيلة للتحقيق معه .وفور
بعلبك بمسعر ،وطلب منه
ُ
ُ
وصول الناطور إلى مركز الفصيلة أخضع للتحقيق وسئل عن الهاتف،
مجهول في محلة صبرا ،وأشار إلى أن
فأخبر املحققني بأنه اشتراه من
ّ
موجود حاليًا في الشام ،مؤكدًا أنه يمكنه إحضاره إذا أرادوا،
الهاتف
ّ
فطلب منه املحققون أن يقوم بذلك.
ّ
قصد مسعر سوريا ،وأحضر الهاتف إلى مركز الفصيلة ،حيث سلمه
لحبيب ن .ثم غادر مركز الفصيلة عائدًا إلى مكان عملهُ .
ّ
ّ
انتهت عند ه��ذا الحد .مر شهر ،فطلب مجددًا
القضية
ظ��ن مسعر أن
ُ
ُ
إلى مركز الفصيلة ،وأوقف ،وأعيد التحقيق معه في أول الشهر الحالي.
كذلك ُح � ّ�ددت جلسة ل��دى قاضي التحقيق زي��اد ال��دغ�ي��دي ف��ي  13من

الشهر الجاري ،حيث جرى استجوابه.
ُح� ّ�ددت جلسة جديدة يوم السبت الفائت ،موعد حضور القاضي إلى
قصر العدل ،ولكنه لم يحضر ألسباب غير معروفة.
وب�ع��د م ��رور أك�ث��ر م��ن ش�ه��ر ،ال ي ��زال مسعر دب ��وس م��وق��وف��ًا ،ينتظر
«محاكمته» في قضية شراء هاتف ،لم يكن يعرف أنه مسروق.
رواد شقيق مسعر ،روى قصته وقال لـ«األخبار» إنه ّقدم طلبًا إلخالء
سبيل شقيقه لدى قاضي التحقيق ،وال ي��زال ينتظر اإلجابة .ويشير
رواد إلى أنه إذا طالت مدة توقيف مسعر فقد يخسر عمله كناطور في
فيال في بحمدون ،وهو في ّ
أمس الحاجة إليه لكونه أبًا لخمسة أوالد.

غاليري سمعان الخانقة
شهد تقاطع غاليري سمعان ّ ظهر أمس
زحمة سير خانقة بسبب تعطل شاحنة
ف��ي منتصف ال �ط��ري��ق .وق��د ع�م�ل��ت قوى
األمن الداخلي على إزالة الشاحنة لتسهيل
م��رور ال �س �ي��ارات ،والتخفيف م��ن ضغط
السير.

قتيل وجريح على أوتوستراد جونيه
ُ
أص �ي��ب ال�ع��ري��ف ف��ي ال�ج�ي��ش اللبناني ف ��ادي ع .ب �ج��روح ج � ّ�راء تدهور
س�ي��ارت��ه ف�ج��ر أم��س ع�ل��ى أوت��وس �ت��راد ج��ون�ي��ه ،امل�س�ل��ك ال�غ��رب��ي .وكان
ُ
برفقته يحيى حسني ،الذي فارق الحياة فورًا ،وقد نقال إلى مستشفى
سان لويس في جونيه.

وفاة شاب تدهورت سيارته في حاالت
وق��ع ح��ادث صباح أم��س على املسلك الشرقي من أوتوستراد حاالت،
فقد تدهورت سيارة من نوع نيسان ،ما ّأدى إلى وفاة سائقها طوني
جوني هالل (مواليد  ،)1986ونقلت جثته إلى مستشفى سيدة املعونات
في جبيل.

سرقة جواهر في بيت شباب

محاكم

ّ
ّ
هددها بالطالق ...فشوهته بـ«ماء النار» إلى األبد
ب��ع��د س��ن��ت�ين م���ن ع��م��ل��ه��ا س��ك��رت��ي��رة في
م��ك��ت��ب��ه ،ع��ق��د ج�� ّع��ف��ر ق���ران���ه ع��ل��ى سميرة
بموجب عقد منظم لدى أحد املشايخً .
ل��م يستمر ال��وئ��ام ب�ين ال��زوج�ين طويال،
فبدأت الخالفات بينهما.
ك��ان��ت س��م��ي��رة ت��ش��ك��و م���ن س���وء معاملة
ج��ع��ف��ر ل��ه��ا ،إذ ك���ان ي��ض��رب�� ّه��ا ويشتمها
ب��اس��ت��م��رار ،ك��م��ا ك��ان��ت ت��ش��ك ف��ي سلوكه
تجاه بعض النساء .أما هو ،فكان ينزعج
من الثياب التي ترتديها ،ومن االتصاالت
التي كانت ترد على هاتفها الخلوي.
ه��دد جعفر زوج��ت��ه بالطالق ،فحاولت،
ب��ح��س��ب أق���وال���ه���ا «إص���ل��اح األم������ر ،لكنه
رف������ض االس�����ت�����ج�����اب�����ة» .ح����زم����ت سميرة
أم���ره���ا ،وت��وج��ه��ت ذات ي����وم إل����ى مكتب
زوجها في منطقة الحمراء ،ف��دار سجال
بينهما .أن��ه��ت س��م��ي��رة امل��وق��ف بإخراج
ح��ن��ج��ور ورم���ت م��ا ف��ي��ه م��ن م���ادة حارقة

على زوجها ،فأصابت أماكن مختلفة من
جسمه.
ُف ّ����رت س��م��ي��رة إل���ى ج��ه��ة م��ج��ه��ول��ة ،فيما
نقل جعفر إلى املستشفى للمعالجة من
ال��ح��روق ال��ب��ال��غ��ة ،عاينه طبيب شرعي،
فثبت تعرضه ل��ح��روق ناجمة ع��ن مادة
أس��ي��دي��ة (م����اء ن�����ار) ،وأن���ه���ا س���وف تترك
آثارًا ّ
تشوهية دائمة على الوجه واليدين
والصدر والساق اليسرى.
ّ
ادع������ى ج��ع��ف��ر ع��ل��ى زوج���ت���ه أم�����ام القوى
ّ
وتحر
األمنيةّ ،فجرى تعميم بالغ بحث
عنها .ظلت متوارية عن األنظار ،إلى أن
أوقفت أثناء محاولتها مغادرة األراضي
اللبنانية.
ف����ي امل���ح���اك���م���ة ال���ع���ل���ن���ي���ة ،أس���ق���ط الزوج
ح���ق���وق���ه ال���ش���خ���ص���ي���ة ف�����ي دع���������واه على
زوج����ت����ه ،أم�����ا ه����ي ف���ق���ال���ت إن���ه���ا قصدت
املكتب «للمصالحة ،لكنه ضربني فور

وصولي ،فرميته بشيء ما كان يستعمله
هو في أعمال الشعوذة».
ظلت سميرة ره��ن التوقيف االحتياطي
ّ
م�����دة  7أش���ه���ر ،ق��ب��ل أن ي��ط��ل��ق سراحها
بموجب طلب إخالء سبيل ،على أن تعود
ل��ح��ض��ور ج��ل��س��ات امل��ح��اك��م��ة .ب��ي��د أنها
ل��م ت��ح��ض��ر ،ف���أص���درت محكمة جنايات
بيروت برئاسة القاضية هيالنة اسكندر
وع��ض��وي��ة امل��س��ت��ش��اري��ن ول���ي���د القاضي
وه��ان��ي ال��ح��ج��ار ،حكمًا غيابيًا بحقها،
قضى بتجريمها بالجناية املنصوص
عليها في املادة  557من قانون العقوبات،
وب��إن��زال عقوبة األش��غ��ال الشاقة بحقها
ّ
مدة  3سنوات ،وبتجريدها من حقوقها
املدنية وبمنعها من التصرف بأموالها،
ً
ف���ض�ل�ا ع����ن ت���أك���ي���د إن����ف����اذ م����ذك����رة إلقاء
القبض الصادرة بحقها.
م .ن

ّ
تعرض منزل جهاد ن .في بيت شباب للسرقة ،فقد استغل لصوص
مجهولون غياب جهاد ،وسرقوا جواهر وأحجارًا كريمة وبنادق صيد
ق� ّ�در ثمنها بما يزيد على  30مليون ليرة لبنانية .حضر رج��ال األدلة
الجنائية وعملوا على رفع البصمات ،وبدأ البحث عن السارقني.

ّ
االدعاء على مشتبه بهم بجرم تأليف عصابة مسلحة
ادعى مفوض الحكومة لدى املحكمة العسكرية ،القاضي صقر صقر،
على ثمانية مدعى عليهم «م��ن مجموعة مجدل عنجر» ،وذل��ك بجرم
تأليف عصابة مسلحة بهدف القيام بأعمال إرهابية ،والتخطيط لتنفيذ
عمليات ض��د الجيش اللبناني ،وعمليات ف��ي البقاع م��ن شأنها إثارة
الفتنة املذهبية ،والتخطيط لتنفيذ عمليات سلب وسطو بهدف جمع
امل��ال وت�م��وي��ل األع�م��ال اإلره��اب�ي��ة ال�ت��ي يخططون ل�ه��ا ،وح�ي��ازة أسلحة
حربية غير مرخصة وقنابل وذخائر وغيرها .وه��ي سندًا إل��ى املواد
 335عقوبات 5 ،ـــــ  6من قانون  1958/1/11و  200/549و200/639
من قانون العقوبات و 72أسلحة ،وهي مواد تنص عقوبتها القصوى
على اإلعدام.
وقد أحال القاضي صقر املدعى عليهم على قاضي التحقيق العسكري
األول رياض أبو غيدا.

 12اقتصاد

األربعاء  3آذار  2010العدد 1057

تحقيق
 10أولويات يطرحها املواطنون ،على أمل أن تتحقق .أولويات ّ
تعبر عن مشكالت كبيرة
يعانيها اللبنانيون ،وال تدخل في أجندة السياسات الحكومية .وبعض هذه املشكالت
مرشحة إلى املزيد من التأزم بفعل طرح إج��راءات ضريبية جديدة تزيد من األعباء،
وخصوصًا على الفقراء وذوي الدخل املحدود

هذه هي أولويات المواطنين ()2/1
اإليجارات والطبابة والتعليم وزيادة األجور وخفض األسعار
رشا أبو زكي
ي � ��زج ع � ��دد م� ��ن ال �س �ي��اس �ي�ي�ن عبارة
«أول��وي��ات املواطنني» في خطاباتهم
ل �ت �ص �ب��ح ن� ��اف� ��رة ،ك �ن �ف ��ور املواطنني
أنفسهم م��ن السياسات االقتصادية
واالج �ت �م��اع �ي��ة امل �ت �ب �ع��ة .ف �ق��د جالت
«األخ �ب��ار» على ع��دد م��ن األح �ي��اء في
بيروت ،وخصوصًا في مناطق الشياح
وعني الرمانة والبربير ،لنقل أولويات
املواطنني الحقيقية .لم ترد على لسان
أي من املستطلعني عبارة «دين عام»،
وال «ع �ج��ز ف��ي ال �خ��زي �ن��ة» ،وال حتى
«خصخصة أو تشركة» ،واألهم أن أيًا
منهم لم يجد أن زيادة الضريبة على
القيمة املضافة تندرج في أولوياته...
ال شيء سوى هموم تتعلق بالحاجات

البديهية والخدمات األساسية التي
م��ن املفترض أن تتوافر لهم م��ن دون
أن يطلبوها .وت�ح��دث امل��واط�ن��ون عن
 10أول ��وي ��ات ،س �ت��ورده��ا «األخبار»
ع �ل��ى ح�ل�ق�ت�ين ،وه ��ي ت �ب��دأ بالتعليم
والطبابة واإليجارات والغالء واألجور
املنخفضة ،وتستكمل بفرص العمل
وأس�ع��ار البنزين وال�ض�م��ان الصحي
الشامل وضمان الشيخوخة ،إضافة
إلى مشكلة فواتير الكهرباء واملياه...
فهذه هي أولويات املواطنني ،ملن يريد
أن ي�ت�ب�ن��اه��ا ،وه ��ذه ه��ي ال �ح �ل��ول من
أبرز الخبراء االقتصاديني في لبنان:

ارتفاع أسعار اإليجارات
يشير قاسم زيد (برعشيت ـــــ  35عامًا)
إلى أن «اإليجارات مرتفعة جدًا ،فأنا

م��دخ��ول��ي ال �ش �ه��ري ال ي �ت �ج��اوز 700
دوالر أميركي ،فيما أدف��ع  300دوالر
أيجارًا ملنزلي شهريًا ،واستمرار هذه
السياسة سيدفعنا نحو التشرد».
حسني وهبي (نيحا ـــــ  25عامًا) يشير
إلى أن «النقل وإيجار املنزل يوازيان
أكثر من راتبي الشهري .فأنا أتقاضى
 600دوالر ش�ه��ري��ًا ،وال أم�ل��ك سيارة،
وبالتالي أتنقل عبر السرفيس وأدفع
ك ��ل ي� ��وم  8آالف ل �ي ��رة ل�ل�ان �ت �ق��ال من
منزلي إلى عملي ،وبالعكس».
أم� ��ا م� � ��روان دام � ��ر (ب � �ي� ��روت) فيقول:
«إي �ج��ار م�ن��زل��ي  500دوالر ،وراتبي
مليون ونصف مليون ليرة .إنه فيلم
أعيشه طوال أيام الشهر ،بحيث أنفق
رات �ب��ي ق�ب��ل منتصف ال�ش�ه��ر وأسدد
دي��ون الشهر ال�س��اب��ق لكي أع��ود إلى

23.5

نحو نظام تأمين صحي شامل

ألفًا

يقول الخبير االقتصادي كمال حمدان إنه ال
حلول في القطاع الصحي من دون نظام تأمني
صحي استشفائي لكل اللبنانني ،الفتًا إلى أن خطر
ارتفاع كلفة الصحة سيرتفع إذا ارتفعت الـ
 TVAالتي ترفع األسعار ،ما يؤدي إلى ضرورة
تصحيح لألجور ،ما ينعكس على تكاليف
تشغيل القطاع الصحي الذي سيعود لرفع
تعريفاته .أما في التعليم ،فيلفت حمدان إلى
ضرورة تعميم الروضات في املدارس الرسمية
ومعالجة نوعية التعليم الرسمي في املرحلة
األساسية وتوفير الشروط الالزمة لتطبيق
التعليم املجاني لهذه الفئة ،وحل مشكلة
التعليم املهني وربطه أكثر بحاجات البلد.

هو عدد األطفال خارج إطار
التعليم ،فيما  150ألف طفل
يعانون الفقر املدقع ،وذلك
وفق دراسة «الفقر في لبنان».
وفقر األطفال ال يقاس
بنسبة الذين ينتسبون إلى
أسر تنفق أقل من أربعة أو
دوالرين في اليوم ،بل أيضًا
بالحرمان من الحقوق التي
كفلتها اتفاقية حقوق الطفل

الغالء ...الغالء
س �م��ر ش� �ع�ل�ان ( 39ع ��ام ��ًا) ت� �ق ��ول إن
«األسعار مرتفعة جدًا وأسعار املواد
الغذائية أصبحت خيالية ،فيما دخل
املنزل ال يتعدى مليون ليرة شهريًا.
ف��أن��ا أن �ف��ق ُ  15أل ��ف ل �ي��رة ي��وم�ي��ًا على
ال �ط �ع��ام ،وأع� ��د ف�ق��ط وج�ب�ت�ين يوميًا
لخفض املصروف».

قطاعات

سياحة

الروتني يعوق السياحة العربية البينية
«الروتني في الدول العربية ،وخصوصًا في لبنان،
يعوق تقدم السياحة» ،بهذه العبارة يختصر وزير
السياحة ،فادي عبود ،قضية القطاع السياحي ،إذ
تضطر ال��وف��ود ال�س�ي��اح�ي��ة ألن تنتظر  4ساعات
ع�ل��ى ال �ح��دود ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ح�ت��ى ت��دخ��ل ،داع �ي��ًا إلى
تفعيل ال�ت�ب��ادل السياحي م��ع مصر عبر «تسيير
اإلسكندرية وبيروت».
خط بحري بني َ
عقد عبود مؤتمرًا صحافيًا أمس في البريستول
على هامش الورشة التي أقيمت بني غرفة «شركات
ووك� ��االت ال�س�ف��ر وال�س�ي��اح��ة» امل �ص��ري��ة ،وجمعية
«أص �ح��اب م�ك��ات��ب ال�س�ف��ر وال�س�ي��اح��ة ف��ي لبنان»،
مناشدًا املسؤولني أن يعمدوا إلى معالجة الروتني
في لبنان والعالم العربي «لكي ال تضطر الوفود
ال �س �ي��اح �ي��ة أن ت�ن�ت�ظ��ر ع �ل��ى ال � �ح ��دود ،ف �ق��د تلقت
ال��وزارة شكاوى كثيرة ،علمًا بأننا في القرن الـ21
ويجب أن نعالج قضايانا بالتطور الحاصل في
العالم .ويرى عبود أن «تنمية العالقات ًالسياحية
بني مصر ولبنان هي حاجة للبلدين» ،آمال التكامل
السياحي بني البلدين ،وال سيما أن  57ألف سائح

االستدانة من جديد».
االقتصادي غالب أبو مصلح
الخبير
ّ
ي�ل�ف��ت إل ��ى أن ع �ل��ى ال ��دول ��ة أن تكون
مستعدة لبناء بيوت عادية وتأجيرها
ب��إي �ج��ارات رخ �ي �ص��ة م��رت�ب�ط��ة بدخل
األف� � � ��راد .ل �ك��ن ال ��دول ��ة غ �ي��ر مستعدة
لذلك .ففي أملانيا أنشات الدولة منازل
مفروشة وربطت كلفة اإليجار براتب
امل� ��واط � �ن �ي�ن ،وه � �ك� ��ذا ح �ل ��ت املشكلة،
فثمن األرض في لبنان ارتفع نتيجة
امل �ض��ارب��ات ،وال ُ�ح��ل أن ت�ع�ل��ن الدولة
أن األرض التي تشترى بهدف البناء
وال ُيبنى عليها تصادرها البلديات
ل �ت��وس �ي��ع امل �ل �ك �ي��ة ال �ع ��ام ��ة .أم� ��ا كلفة
ال �ب �ن��اء ف �ه��ي خ��اض �ع��ة لالحتكارات،
والحل يقوم على وقف هذه التلزيمات
والتنفيعات السياسية لخفض أكالف
البناء.

ج� � ��ورج س �ل �ي �م��ان ( 25ع ��ام ��ًا ـ �ـ �ـ �ـ �ـ عني
الرمانة) يقول« :أح��اول أن أبني على
أرض ورثتها عن عائلتي في الدامور،
ل �ك ��ن رات � �ب� ��ي ال ي �ت �ع ��دى  500دوالر
شهريًا ،فيما االسعار ارتفعت كثيرًا،
ب�ح�ي��ث ال ي�ب�ق��ى أي ق ��رش م��ن راتبي
لكي أدخره لبناء منزل».
هبة غ��زاوي (بيروت  37عامًا) تشرح
قائلة« :أنا أوفر كل مصاريف عائلتي
بالدين ،ففي منتصف كل شهر ينتهي
األج��ر ألن الغالء يتعدى قدرتنا على
الدفع ،ورات��ب زوج��ي ضئيل ج�دًا ،وال
يوجد أي حلول في املقابل».
ال � ��دك� � �ت � ��ور أل � �ب � �ي ��ر داغ � � � � ��ر ،ي � �ق � ��ول إن
األس �ع��ار ف��ي ظ��ل اق�ت�ص��اد ح��ر ،وعدم
وج��ود رقابة على التسعير وتحديد
األس � �ع� ��ار ي �م �ك��ن أن ت��رت �ف��ع ألسباب
وجود
داخ �ل �ي��ة أس ��اس ��ًا .وي �ل �ف��ت إل ��ى
ً
ط��ري �ق �ت�ي�ن مل �ع��ال �ج��ة ال �ت �ض �خ��م :أوال
امل�ق��ارب��ة النيوكالسيكية عبر خفض
الكتلة النقدية ،وهو العامل األساسي
ل�خ�ف��ض األس� �ع ��ار ،وه �ن��اك املقاربات
األخ � � � ��رى ال � �ت ��ي ت � �ق ��وم ع� �ل ��ى تجميد
األسعار واألجور .ويشرح أن التجربة
الفرنسية ف��ي مكافحة التضخم بني
عام  1936حتى  1986كانت تقوم على
تجميد األسعار لفترات معينة ،وهذا

م �ص��ري زاروا ل �ب �ن��ان ،ف��ي م �ق��اب��ل  3أض �ع��اف من
اللبنانيني زاروا م�ص��ر ،وق��دم اع �ت��ذارًا رسميًا من
امل�ص��ري�ين ع�ل��ى امل�ع��ام�ل��ة ال�ت��ي ت�ع��رض��وا ل�ه��ا على
ّ
البرية ،إذ إن نوابًا مصريني ورؤساء غرف
الحدود
سياحة انتظروا ،على األقل  4ساعات للدخول إلى
ل�ب�ن��ان ،ف�ي�م��ا ُرف ��ض دخ ��ول ش�خ�ص�ين م��ن أعضاء
الوفد املصري بسبب تشابه أسماء وع��دم حيازة
تأشيرة دخول ،لذلك ،ستعمل وزارة السياحة على
إن �ش��اء محطة اس�ت�ق�ب��ال ع�ل��ى ال �ح��دود ال�ب��ري��ة بني
لبنان وسوريا.
ويدعو عبود الفئات الشعبية في مصر إلى زيارة
لبنان ألنه ليس بلدًا للسياح األثرياء فقط ،ويمكن
مختلف طبقات السياح زي��ارت��ه ،علمًا ب��أن الوفد
املصري «أبلغنا بمحاوالت توفير خطوط تشارترد
السياحي بني البلدين».
لتشجيع التبادل ّ
وفي ختام املؤتمر وقع رئيس الوفد املصري خالد
املناوي ،ورئيس الجمعية جان عبود ،بروتوكول
تعاون بني الطرفني.
(األخبار)

زراعة

مزايدة لتلزيم مراكز جمع الحليب
أع� �ل ��ن وزي � � ��ر ال � ��زراع � ��ة ح �س�ي�ن ال � �ح� ��اج ح �س ��ن أن
ال��وزارة ستؤهل مراكز جمع الحليب في املناطق،
وستجري مزايدة عمومية إلدارتها من خالل دفتر
ّ
ش ��روط أع ��د ل�ه��ذه ال�غ��اي��ة ،م��ؤك �دًا أن دور الوزارة
ي�ق�ت�ص��ر ع �ل��ى ال�ت�ن�ظ�ي��م وال �ت �ش��ري��ع وال ��رق ��اب ��ة ،ال
اإلنتاج والتجارة.
هذا املوقف جاء خالل االجتماع األول للجنة قطاع
ُ
الحليب ال�ت��ي ع�ق��دت أم��س ب��رئ��اس��ة ال�ح��اج حسن
الذي أكد أنه سيعمل على مالحقة ّ
مهربي الحليب
إلى لبنان ،واالدعاء عليهم أمام القضاء اللبناني،
إذ إن ال�ك�م�ي��ات امل �ه� ّ�رب��ة م�غ�ش��وش��ة ،ع�ل�م��ًا ب ��أن ال
ع��وائ��ق جمركية أم��ام تصدير واس�ت�ي��راد الحليب
ومشتقاته في ظل اتفاقية التيسير العربية.
ودع��ا املتضررين م��ن تهريب الحليب إل��ى تقديم
شكاوى باألسماء ،أو إفادة الوزارة بها ملطابقتها
مع امللف ال��ذي يجري العمل عليه ،لكنه دع��ا إلى
ع� ��دم زج م ��وض ��وع ال �ح �ل �ي��ب امل� �ه � ّ�رب م ��ن سوريا
ب��ال�س�ي��اس��ة« ،ألن اس �ت �ي��راد ال�ح�ل�ي��ب م�س�م��وح من
س��وري��ا وال ��دول العربية وال�غ��رب�ي��ة ،فمن ُيخالف

ي �ج��ب أن ُي �ع ��اق ��ب» ،م �ش �ي �رًا إل ��ى أن دور الوزارة
ه��و «ال�ت�ح�ق��ق م��ن امل��واص �ف��ات وت��وف�ي��ر املنتجات
ال��زراع�ي��ة النباتية والحيوانية ضمن مواصفات
سالمة ّ الغذاء».
وستوزع الوزارة على املربني األشد فقرًا في لاّالبقاع
وعكار ،من ضمن أحد املشاريع مع «فاو» ،ح بات
لألبقار وأوع�ي��ة من «ستانلس ستيل» ،وستوفر
آلية لجمع الحليب.
وت �ع �م��ل ال � � � � ��وزارة ،ب �ح �س��ب ال � �ح ��اج ح� �س ��ن ،على
تعميم امل�خ�ت�ب��رات ف��ي امل�ن��اط��ق طبقًا للحاجات،
ب �ط �م��وح ه ��دف ��ه إج � � ��راء ف �ح��ص ي ��وم ��ي للحليب،
ب �ه��دف ت� ّ
�وح��د ص �غ��ار امل��رب�ين وف ��رض أسعارهم،
الف �ت��ًا إل��ى أن «ال � ��وزارة س�ت�ت��اب��ع إح �ص��اء القطيع
الحيواني وتصنيفه وتسجيله في إحصاء دقيق
ي�س�م��ح ب��وض��ع ب ��رام ��ج ت �ط��وي��ري��ة ودراس� � ��ة كلفة
خفضها عبر تجزئة عناصر
اإلنتاج للعمل على ّ
اإلنتاج :العلف الذي يمثل النسبة األكبر ،الصحة
الحيوانية ،والقيمة املضافة التصنيعية».
(األخبار)
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متابعة

ّ
حرب يستعد ملناقشة «التقاعد والحماية االجتماعية»
فريق ّ
موحد من العمال وأصحاب العمل والدولة إلى مجلس النواب

على الدولة أن
تكون مستعدة للبناء
وتأجير بيوت عادية
بإيجارات رخيصة
مرتبطة بدخل األفراد

(بالل جاويش)
ي�ف�ت��رض وج� ��ود ج �ه��از ف��اع��ل للقيام
ب ��ذل ��ك ،وإدارة ح�ك��وم�ي��ة ق � ��ادرة على
تنفيذ عملية تجميد األسعار ،وعدم
زيادة األجور.

الرواتب منخفضة
ويقول أحمد بزيع (الجنوب  45عامًا)
إن��ه «يقابل الغالء الكبير ع��دم وجود
التطورات
دخ� ��ل ي�س�ت�ط�ي��ع م� �ج ��اراة ً
الحاصلة ف��ي األس �ع��ار .فمثال دخلي
ه ��و م �ل �ي��ون ل �ي��رة ش �ه��ري��ًا ،وعائلتي
ت�ت��أل��ف م��ن  5أف ��راد فكيف م��ن املمكن
ال �ت��وف �ي��ق ب�ي�ن ه ��ذا األج � ��ر والنفقات
امل� � �ت � ��زاي � ��دة؟» .وي � �ق� ��ول ج � ��ان مخايل
عزيز (س��ن الفيل ـــــ  56عامًا) إن «قلة
فرص العمل والغالء تؤثر سلبًا على
م�ع�ي �ش�ت��ه م ��ع أس� ��رت� ��ه ،إذ إن الغالء
يرفع امل�ص��روف كثيرًا ،فيما الرواتب
منخفضة جدًا ،فدخلي ال يتعدى 500
دوالر ش�ه��ري��ًا ،وع��ائ�ل�ت��ي تنفقه كليًا
حتى منتصف كل شهر ،فأضطر إلى
االستدانة في األيام الباقية».
علي قانصو (الخيام  24عامًا) يشير
إل��ى أن «ال �غ�لاء واألج� ��ور املنخفضة،
كالهما مشكلة حقيقية ،فأنا أتقاضى
في الشهر  500دوالر أدفع  300دوالر
م �ن �ه��م إي � �ج ��ارًا مل �ن��زل��ي وال أستطيع

استكمال الشهر م��ن دون االستدانة
من أصدقائي وعائلتي».
الخبير االقتصادي غسان ديبة ،يلفت
إل ��ى وج� ��ود م�ش�ك�ل��ة ح�ق�ي�ق�ي��ة تتعلق
بمعدالت األجور والحد األدنى لألجر
َ
الذي ُيعد منخفضًا جدًا ،وخصوصًا
مع ارتفاع أسعار العقارات وانتشار
االح �ت �ك��ارات وارت �ف��اع أس �ع��ار اليورو
ف��ي م�ق��اب��ل ال � ��دوالر ،م��ا ي��رف��ع أسعار
ب �ع��ض ال �س �ل��ع امل � �س � �ت� ��وردة .ويطرح
إعادة النظر في الحد األدنى لألجور
دوريًا أو تعويض خسارته بتقديمات
مباشرة.

التعليم والطبابة
تقول ساملة شاهني (ص��ور  47عامًا)
إن «أول��وي�ت��ي ه��ي التعليم والطبابة،
ف� �ب� �س� �ب ��ب األج� � � � � ��ور امل� �ن� �خ� �ف� �ض ��ة في
ل�ب�ن��ان ال أستطيع ح�ت��ى س ��داد قسط
امل��درس��ة ال��رس�م�ي��ة .أم��ا الطبابة فهي
أيضًا مشكلة ،فأنا ام��رأة مريضة وال
أستطيع توفير األدوي��ة ألنها باهظة
ال�ث�م��ن ،وال إج ��راء ال�ف�ح��وص الدورية
للكبد التي يجب أن أقوم بها» .ويشير
قاسم سالمة (دي��ر انطار ـــــ  24عامًا)
إل ��ى «امل �ع��ان��اة ال�ك�ب�ي��رة ف��ي الدخول
إل��ى امل�س�ت�ش�ف��ى ،وح �ت��ى املضمونون
يعانون بسبب ال��ذرائ��ع التي تطلقها
امل �س �ت �ش �ف �ي��ات ب � �ع ��دم وج � � ��ود ّ
أسرة
كافية».
ح �س��ن ي��اس �م�ين (ب � �ي ��روت) ق � ��ال« :أنا
أت�ق��اض��ى ن�ح��و أل��ف دوالر .أدف ��ع منه
إي �ج��ار امل �ن��زل وم�ص��اري��ف ول��دي��ن في
املدرسة الرسمية يحتاجان إلى الكثير
من اللوازم ،وبالتالي إذا تعرض أحد
أف� ��راد ع��ائ�ل�ت��ي ألي ان�ت�ك��اس��ة صحية
ي �ص �ب��ح وض �ع ��ي م �ح��رج��ًا ،ف�ل�ا أملك
املال إلدخالهم إلى املستشفى ،وليس
م� �ص � ّ�رح ��ًا ع �ن ��ي ل � ��دى ال� �ض� �م ��ان لكي
يغطي تكاليف املستشفى».

باختصار
◄ اعتصام في بريتال احتجاجًا على انقطاع الكهرباء
ّ
نّ
ّ
املتكرر
نفذه عشرات املواطنني عند املدخل الجنوبي للبلدة ،بعدما تبي أن االنقطاع
ّ
ّ
ّ
سببه أن محول الكهرباء ال يتحمل ّاستهالك أكثر من  400منزل ،إضافة إلى عشرات
ّ
ّ
املتحدث باسم املعتصمني ،أحمد صالح ،أن
املؤسسات التجارية والصناعية .وأك��د
الوضع في الحي لم يعد يطاق ،في ظل االنقطاع املستمر للكهرباء ،حيث لم تنفع كل
ّ
امل��راج�ع��ات ملؤسسة كهرباء لبنان م��ن أج��ل تغيير امل�ح� ّ�ول ال�ق��دي��م .وق��ال ّإن «انقطاع
ّ
الكهرباء يعني انقطاع املياه ،ألن الحي يشرب من مياه اآلبار ،إضافة إلى تعطل مصالح
املواطنني» .وناشد وزير الطاقة جبران باسيل التدخل لحل املشكلة.
◄ الحكومة ماضية في خطط خصخصة االتصاالت والكهرباء
هذا ما ّ
مقابلة مع تلفزيون «،»Reuters Insider
شددت عليه وزيرة املال ريا الحسن ،في
ُ
ً
ّ
ّ
مشيرة إلى أن عائدات بيع رخصتي الخلوي ،التي ق��درت في عام  2007بـ 7مليارات
دوالرّ ،
«تعد من أعلى التقديرات».
وستساعد الخصخصة ،بحسب الحسن ،في تسديد جانب من الدين العام ،وستحصل
«بالتأكيد قريبًا .ربما في آخر  2010أو بداية  ،»2011وستشمل أيضًا خدمة اإلنترنت
العريضة (.)Broadband
السريع ،أي الحزمة ّ
نّ
ولفتت الحسن إل��ى أن��ه يتعي على الحكومة التوصل ف��ي مطلع ّاألس�ب��وع املقبل إلى
«تسوية نهائية» إلعادة تمويل سندات دولية بقيمة مليار دوالر يحل أجلها في آذار.
(األخبار)

قال وزير العمل بطرس حرب ،بعد اجتماعني
ّ
االقتصادية
عقدهما م��ع ك��ل م��ن ال�ه�ي�ئ��ات
واالت �ح��اد ال�ع� ّ�م��ال��ي ال �ع��ام ،إن��ه ي�س�ع��ى إلى
«إع��ادة إطالق مشروع الرعاية االجتماعية
والتقاعد على أساس االتفاق على املواضيع
الخالفية ال�ت��ي ّ ك��ان��ت س��ائ��دة» ،مشيرًا إلى
توافق على خطة تأليف فريق عمل موحد
من العمال وأصحاب العمل باإلضافة إلى
ال ��دول ��ة ،مل�ع��ال�ج��ة ال �ن �ق��اط ال �خ�لاف �ي��ة بشأن
مشروع التقاعد والحماية االجتماعية.
وأوض� � � � � ��ح ح� � � ��رب ب � �ع� ��د ل � �ق� ��ائ� ��ه الهيئات
االق �ت �ص��ادي��ة ب �ح �ض��ور ال ��وزي ��ري ��ن عدنان
ال �ق �ص ��ار وف � � ��ادي ع� �ب ��ود ورئ� �ي ��س جمعية
امل � �ص� ��ارف ج � ��وزف ط��رب �ي��ه واألم �ي � ّ�ن العام
للجمعية مكرم صادر ،أن البحث تركز على
قانون التقاعد والرعاية االجتماعية ،إذ إن
ال�ب��دء «بتنفيذه أه��م إن�ج��از اجتماعي منذ
عقود» ،الفتًا إلى التوصل «بعد بحث طويل
وعلمي وم��وض��وع��ي ،إل��ى تصور للمشاكل
ال �ع��ال �ق��ة ال �ت��ي ي �ج��ب م�ع��ال�ج�ت�ه��ا واالتفاق
بشأنها م��ع ف��ري��ق ال�ع�م��ال» ،م��ؤك�دًا أن هذه
ال �ل �ق��اءات ه��ي ع �ب��ارة ع��ن م�ح��اول��ة لتقريب
وجهات النظر في القضايا الخالفية.
وب �ع��د ل�ق��ائ��ه االت �ح��اد ال�ع�م��ال��ي ال �ع��ام ،قال
حرب إن الهدف من اللقاءات «إع��ادة إطالق
مشروع التقاعد والحماية االجتماعية ،الذي
توقف في اللجان النيابية ،فإذا تعاونا على
حل القضايا العالقة منه ،يمكن أن ننطلق
ّ
ونسرع
م��ن املجلس ،ف�لا نعود إل��ى ال ��وراء،
الخطى إلقراره بما يضمن للبنانيني رعاية
صحية في الشيخوخة ،ورعاية اجتماعية
م��ن خ�ل�ال م �ع��اش ال�ت�ق��اع��د ب�ع��د ب �ل��وغ سن
الـ.»64
وامل�ع��روف أن مشروع القانون ك��ان موضع
ن�ق��اش ب�ين ال�ع�م��ال وأص �ح��اب ال�ع�م��ل ،علمًا
بأن الطرفني رفضا التعديالت التي أجريت

عليه في اللجان النيابية املشتركة ،انطالقًا
م��ن أس �ب��اب مختلفة ،إال أن ح��رب استنتج
من ورشة العمل التي عقدتها وزارة العمل
أخيرًا ،أن هناك نقاطًا مشتركة بني العمال
وأص � �ح� ��اب ال �ع �م ��ل ف� ��ي م ��واض� �ي ��ع تتعلق
ب��ال�ض�م��ان االج�ت�م��اع��ي ،وال سيما مشروع
ق ��ان ��ون ال �ت �ق��اع��د وال �ح �م��اي��ة االجتماعية،
وب��ال �ت��ال��ي ي� ��رى أن «ه� �ن ��اك ف ��رص ��ة كبيرة
إلق ��رار م�ش��روع ال�ق��ان��ون» ،وي��أم��ل أن ُيسهم
«الجو السائد في عملية املباحثات الجارية
وال�ن�ق��اش��ات واالس�ت�ع��داد امل��وج��ود ل��دى كل
األطراف في تحقيق هذا اإلنجاز» ،معلنًا أنه
ّ
«تحول أطراف العقد االجتماعي
يطمح إلى
من أط��راف متناقضة إلى شركاء في العقد
االج �ت �م ��اع ��ي ب� �ه ��دف ت��وف �ي��ر ح� �ي ��اة أفضل

محاولة لالتفاق على
المواضيع الخالفية التي
كانت سائدة

ل �ل �م��واط��ن» .وي ��راه��ن ح ��رب ع�ل��ى «الجهود
التي تبذل بالتعاون مع األف��رق��اء املعنيني،
ب��وج��ود إم�ك��ان للتوصل إل��ى ات�ف��اق وإقرار
امل�ش��روع في مجلس ال�ن��واب .هناك مطبات
ونقاط خالفية ،إنما خالل فترة غير بعيدة
يمكن أن نحلها».
وك ��ان ال �ق �ص��ار ق��د أوض� ��ح ،ب��اس��م الهيئات
االقتصادية ،أن التعاون مع االتحاد العمالي
يهدف إلى إيجاد الحلول الالزمة للمشروع،

وخصوصًا أن «هناك إمكانًا إليجاد حلول
مناسبة ت�ص��ب ف��ي مصلحة امل�ض�م��ون ،إذ
يقع علينا واجب اجتماعي سنقوم به على
أس��س صحيحة وث��اب �ت��ة ،ف��امل�ش��اك��ل كبيرة
وك��ان��ت ق�ي��د امل �ع��ال �ج��ة ،ل�ك�ن�ن��ا ل��م ن�ج��د لها
الحلول ،إال أننا على الطريق».
أم��ا رئ �ي��س االت �ح��اد ال�ع�م��ال��ي ال �ع��ام غسان
ّ
غصن ،فقد شدد على أن املطلوب من مشروع
ً
ال �ق��ان��ون أن ي��وف��ر ط�ب��اب��ة واس �ت �ش �ف��اء بعد
التقاعد «ال أن يكون العامل ق��د ذه��ب بعد
سن  64إلى العقاب» ،مشيرًا إلى ضرورة أن
ال يكون املشروع «مخرجًا من نظام تعويض
نهاية الخدمة ،ويعاقب املضمون من خالل
نظام ال يحميه في شيخوخته».
وي �ع �ت �ق ��د ًغ� �ص ��ن أن م � ��ا ي � �ع� ��وق املشروع
ي �ت �ع �ل��ق أوال ب��ال �ش �ك��ل ال� � ��ذي ان �ت �ه��ى إليه
ف��ي م�ن��اق�ش��ات ال�ل�ج��ان ال�ن�ي��اب�ي��ة املشتركة،
«وق��د رأى االتحاد أن ه��ذا املشروع ال يوفر
ال�ع��دال��ة االج�ت�م��اع�ي��ة وال شيخوخة الئقة،
ُ
وقد طرحت عددًا من املحاذير ،أبرزها عدم
ك �ف��ال��ة ال ��دول ��ة مل �ش��روع ال ي �ق��وم ع �ل��ى مبدأ
ال �ت �ك��اف��ل وال �ت �ض��ام��ن االج �ت �م ��اع ��ي ،نسبة
التعويض ال��ذي سيتقاضاه املضمون في
ن�ه��اي��ة ال� ّخ��دم��ة غ�ي��ر م �ح ��ددة ...ه��ذه األمور
كانت تمثل خطرًا على امل�ش��روع ،وال بد أن
إعادة
يرفضها االت�ح��اد ،لكننا نعمل على
ً
ال�ن�ظ��ر ب�ه��ا ل�ي�ك��ون م �ش��روع ال �ق��ان��ون عادال
وي��وف��ر ت�ق��اع�دًا وح�م��اي��ة اجتماعية» .ونقل
ع��ن ح��رب م��واف�ق�ت��ه ع�ل��ى امل �ب��دأ ال ��ذي يقول
إن مشروع التقاعد والحماية االجتماعية
ي�ك��ون م��ن أج��ل األج�ي��ال ال�ق��ادم��ة ،وال يكون
مشروعًا تلعنه األجيال الالحقة».
وك��ان قد حضر االجتماعني رئيس مجلس
إدارة الصندوق طوبيا زخيا ،واملدير العام
للصندوق محمد كركي.
(األخبار)
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بلديات
تحقيق

أي نسبية في البقاع؟
واألعراف...
العائلة
بين
ّ
ّ
تحول مشروع قانون االنتخابات البلدية القائم على أساس النسبية إلى برميل بارود
ّ
بني من يرفضه لكونه
البقاع،
في
حوله
الجارية
الشعبية
والنقاشات
الحوارت
ر
يفج
ّ
يجد فيه مشروع إحداث موجات من القالقل في القرى ،ومن يشجع عليه لكونه
يجد فيه جرعة مهمة إلصالح نظامنا السياسي
عفيف دياب
ي�ن��اق��ش رئ�ي��س ب�ل��دي��ة راش �ي��ا ،زياد
العريان ،مشروع قانون االنتخابات
ّ
البلدية املقترح بهدوء .فيقدم خالل
ح� � ��واره م ��ع «األخ � �ب� ��ار» ن� �م ��اذج عن
ان�ت�خ��اب��ات ب�ل��دي��ة س��اب�ق��ة ج ��رت في
مدينته ،ت��ؤك��د أن «النسبية فاشلة
وامل � �ش� ��روع خ �ط �ي��ر ج� � �دًا ،وه� ��و غير
إصالحي اآلن».

عنجر حالة خاصة
ال تواجه كل القرى والبلدات البقاعية التحديات التي
النسبية ،لجهة صعوبة تأليف اللوائح بما
تفرضها ّ
سواء
املقاعد،
من
األكبر
العدد
طرف
كل
يحوز فيه
ً
كان هذا الطرف سياسيًا أو عائليًا .ففي عنجر مثال،
يطغى اللون الواحد سياسيًا واجتماعيًا ،باختالف
ّ
التنوع الحزبي والعائلي والطائفي املوجود في راشيا
وزح� ًل��ة .لذلك ال يقلق مشروع قانون االنتخابات ،ال
شكال وال مضمونًا ،أهالي املدينة.
يقول رئيس البلدية سيبوه سقيان إن مجلس بلدية
عنجر «ي�ف��وز بالتزكية ع ��ادة» ن�ظ�رًا ألح��ادي��ة القرار
السياسي ّالذي يتولى إصداره حزب الطاشناق ،الفائز
أبدًا في كل استحقاقات عنجر« :األمر عندنا سيان،
س��واء ك��ان القانون االنتخابي على أس��س نسبية أو
أك �ث��ري��ة .ال�ج�م�ي��ع ه�ن��ا م�ل�ت��زم��ون ب��ال �ق��رار السياسي
للحزب وما ّ
يقرره».

إضاءة

ل�ي��س رئ�ي��س ب�ل��دي��ة راش �ي��ا الوحيد
ف� ��ي م �ن �ط �ق��ة ال� �ب� �ق ��اع ال� � ��ذي يرفض
املشروع املقترح ،فالعديد من رؤساء
البلديات هنا أبلغوا نواب مناطقهم
رفضهم املسبق لالنتخابات البلدية
على أساس النسبية .يقول العريان
إن التجربة املتنوعة داخل املجالس
البلدية «سقطت ،ونحن ف��ي راشيا
ك �ن��ا ن �م��وذج��ًا ف��اق �ع��ًا ل �ف �ش��ل العمل
ال �ب �ل��دي إث� ��ر االن �ت �خ ��اب ��ات البلدية
ع ��ام  ّ.1998ل�ق��د أدى ت�م�ث�ي��ل القوى
الحزبية كلها ف��ي راش�ي��ا باملجلس
ال �ب �ل��دي ( 13ع �ض �وًا) إل ��ى ّإصابته
ب��ال �ش �ل��ل ال� �ت ��ام الرت� �ب ��اط ك� ��ل عضو
ب�م��رج�ع�ي�ت��ه ال�ح��زب�ي��ة وع� ��دم قدرته
امل �س �ب �ق��ة ع �ل��ى امل ��واف� �ق ��ة ع �ل��ى قرار
م ��ا إال ب �ع��د ال� �ع ��ودة إل ��ى مرجعه».
ي�ض�ي��ف« :ه ��ذا ال��واق��ع ال ��ذي عاشته
راش �ي��ا س��اب�ق��ًا س�ب��ب اس�ت�ق��ال��ة عدد
كبير م��ن أع �ض��اء ال�ب�ل��دي��ة ،ودخلنا
في متاهات سياسية محلية ّ
حولت
املجلس البلدي إلى مسرح للصراع،
وكان أهالي البلدة يقفون قرب ّ
مقر
البلدية ويستمعون إلى صراخنا».
ب�ل��دي��ة راش �ي��ا ال�ت��ي ت�ع�ث��رت ف��ي عام
 1998بسبب نتائجها «النسبية»،
ت�ج��اوزت ه��ذا امل�ط��ب ،ف��ي انتخابات
« :2004رف�ض�ن��ا ت�كّ��رار التجربة في
انتخابات  ،2004وألفنا الئحة بلدية
م �ك �ت �م �ل��ة م ��ن ف ��ري ��ق ع �م��ل منسجم
ج��اح��ات ال بأس
وم �ت �ن��اغ��م ح �ق��ق ن � ً
بها ،ما أعطانا إشارة إلى أن التنوع

معركة زحلة السياسية ال تناسبها النسبية (أرشيف ــ األخبار)
س�ي��اس��ي واح ��د ال يمكنه أن ينجح
قانون النسبية .معركتنا
إذا اعتمد ً
سياسية أوال وأخيرًا ،ومن ثم يأتي
اإلن � �م� ��اء» .ي �ت��اب��ع« :ال م�ص�ل�ح��ة لنا
ك�ط��رف س�ي��اس��ي (ال�ك�ت�ل��ة الشعبية)
ف� ��ي أن ت� �ج ��ري االن� �ت� �خ ��اب ��ات على
أس ��اس ال�ن�س�ب�ي��ة ،إذ ك�ي��ف سيكون
ح��ال املجلس البلدي إذا تقاسمناه
م��ع ال�ك�ت��ائ��ب وال �ق��وات اللبنانية؟»،
م��وض�ح��ًا أن ال� ��رأي ال �ع��ام اللبناني
«ل��م يصل بعد إل��ى مستوى يؤهله
االخ �ت �ي��ار ع�ل��ى أس ��اس ال�ن�س�ب�ي��ة أو

وف� ��ق ب ��رام ��ج م� �ع ��دة س �ل �ف��ًا تخضع
للمحاسبة ،وبالتالي ف��إن القانون
امل �ق �ت��رح ال ي �ن��اس �ب �ن��ا ألن األعراف
امل�ت�ب�ع��ة ف ��ي زح �ل��ة ت�ب�ق��ى أق� ��وى من
ال �ق��وان�ي�ن م�ه�م��ا ك��ان��ت م �ت �ط� ّ�ورة أو
حضارية».
م��ن جهته ،ي��رى رئيس بلدية زحلة
أسعد زغيب أن «النسبية ستلحق
إج�ح��اف��ًا بتمثيل ف �ئ��ات ع��ائ�ل�ي��ة في
امل�ج�ل��س ال�ب�ل��دي .ف�ف��ي م��دي�ن��ة زحلة
أع ��راف ال يمكن ت�ج��اوزه��ا بسهولة
أو ت�م�ي�ي��ز أح ��د ع��ن اآلخ� ��ر ف��ي هذه

مؤتمر

قانون االنتخابات يخترق «التنمية املحلية»
مهى زراقط

لم تلحظ محاور مؤتمر «البلديات والتنمية املحلية»،
ُ
حريصا،
الذي عقد السبت الفائت في بيت عنيا ـــ ّ
التحديات التي تواجهها البلديات اليوم .إذ ركزت
على مواضيع عامةّ ،وغابت عن قضايا الساعة.
على الرغم من ذلك تسللت بعض اإلشارات من خالل
كلمات املحاضرين ،وكانت أبرزها على لسان رئيس
اتحاد بلديات كسروان الفتوح نهاد نوفل (الصورة)،
يطرح اليوم عن إلغاء شخصية
الذي سأل إن كان ما
ّ
البلديات ليحل محلها مجلس القضاء
ات��ح��ادات ّ
صحيحًا؟ مشككًا في قدرة مجلس القضاء ،الذي يتردد
أن مشروع الالمركزية يتبناه ،على أداء الدور الذي
ّ
تؤديه اتحادات البلديات اليوم ّ .فقال« :إذا توافرت
املوارد ،فقد ينفذ ببعض املشاريع،
ملجلس القضاء
ّ
لكن هل يمكنه أن يوفر التفاهم بني البلديات؟ كيف
سيساعد على تنفيذ املشاريع في البلدات الصغيرة
وهيكليته ال تسمح بذلك؟».

ف��ي امل�ج�ل��س ال�ب�ل��دي ،وإن ك��ان على
أساس النسبية ،فاشل وغير صحي
في العمل اإلنمائي» .ويرى العريان
استحالة تطبيق قانون النسبية في
االنتخابات البلدية« :األكثري يبقى
األف �ض��ل ف��ي مجتمعنا ومفهومنا
ل�ل�ع�م��ل اإلن �م��ائ��ي امل �ح �ل��ي» .ويلفت
ال�ع��ري��ان إل��ى أن��ه ال يستطيع ،وفق
ال� �ق ��ان ��ون امل� �ق� �ت ��رح «ت � � ��رؤس الئحة
مكتملة ،وسيقضي هذا املشروع على
األع��راف املتبعة في بلداتنا ومدننا
نتيجة ّ
تنوعها الديموغرافي .ففي
راشيا يقول العرف إن رئاسة البلدية
لدرزي ونائبه من املسيحيني مع ثلث
األع�ض��اء .كيف سيمكننا املحافظة
على هذا العرف في االنتخابات على
أساس النسبية؟».
ف��ي مدينة زح�ل��ة ،يبدو واض�ح��ًا من
ّ
الجو العام أن مختلف القوى
خالل
ال �س �ي��اس �ي��ة وال �ح��زب �ي��ة والعائلية
ّ
يسمى «ق��ان��ون بارود».
رف�ض��ت م��ا
ذل � ��ك أن امل� �ع ��رك ��ة االن� �ت� �خ ��اب� �ي ��ة في
ع��اص�م��ة ال �ب �ق��اع س�ت�ك��ون سياسية
بامتياز ،وبالتالي ال تجد مختلف
ال�ق��وى الحزبية «مصلحة ل�ه��ا» في
خوض انتخابات بلدية على أساس
ال �ن �س �ب �ي��ة رغ � ��م ض �م��ان �ه��ا املسبق
ل�ح�ص�ت�ه��ا ف��ي امل �ج �ل��س ال �ب �ل��دي من
خ �ل ��ال ال � �ق� ��ان� ��ون امل � �ق � �ت� ��رح .فيقول
أح��د أع�ض��اء املجلس ال�ب�ل��دي ،الذي
فضل ع��دم ذك��ر اس�م��ه ،إن «املجلس
البلدي الحالي الذي يعتبر من لون

ف ��ي ال ��وق ��ت ال � ��ذي ك� ��ان ف �ي��ه مجلس
ال� � ��وزراء م�ن�ع�ق�دًا ف��ي ج�ل�س��ة خاصة
مل � �ن ��اق � �ش ��ة امل� � � �س � � ��ودة ال � �ث� ��ان � �ي� ��ة من
م�ش��روع ق��ان��ون االنتخابات البلدية
واالخ �ت �ي��اري��ة ال �س �ب��ت ال �ف��ائ��ت ،كان
ع ��دد م��ن رؤس � ��اء امل �ج��ال��س البلدية
ف��ي ك�س��روان وأعضائها ،مجتمعني
ف��ي بيت عنيا ـــــ حريصا يناقشون
ش ��ؤون ��ًا ب �ل��دي��ة .ال �ع �ن��وان العريض
ّ
ّ
ل��ل �ق��اء ،ال� ��ذي ج �م��ع ت �ل��ك الفعاليات
ال� � ّك� �س ��روان� �ي ��ة ،ك � ��ان امل ��ؤت� �م ��ر الذي
ن��ظ �م �ت��ه ج�م�ع�ي��ة «م � �ب � ��ادرات» تحت
املحلية:
عنوان «البلديات والتنمية
ّ
الواقع واآلف��اق» .وعلى الرغم من أن
امل�ح��اض��ري��ن ل��م ي�خ��رج��وا ف��ي أوراق
ع �م �ل �ه��م ع ��ن ّال� �ع� �ن ��وان امل �ت �ف��ق عليه
للمؤتمر ،ف��إن الحضور ل��م يستطع
ت � �ج � ��اوز األس � �ئ � �ل ��ة ال � �ت� ��ي يفرضها
م � �ش� ��روع ال� �ق ��ان ��ون امل� �ق� �ت ��رح ،كذلك
املشروع املنتظر لقانون الالمركزية.
فكانت استراحات املؤتمر ،والدقائق
ال �ق �ل �ي �ل��ة ال �ت ��ي ي �ف �س��ح ف �ي �ه��ا املجال
للحضور للكالم في نهاية الجلسات،
عبارة عن نقاش للقانون ،وال ّ
سيما
اآللية املقترحة للنسبية فيه.

االس �ت �ن �ت��اج ال� �ع ��ام ال � ��ذي ي �خ��رج به
املستمع إلى أسئلة الحضور ،هو أن
النسبية ،في آليتها املقترحة ،ال تزال
غ�ي��ر واض �ح��ة ،وأن ال�لام��رك��زي��ة حلم
ب�ع�ي��د امل �ن��ال «ل �ي��س ق�ب��ل أن يصبح
َ
دي ��ن ل�ب�ن��ان  100م�ل�ي��ار دوالر» ،كما
ّ
ع��ب��ر أح ��د امل �ش ��ارك�ي�ن .األخ �ي ��ر سأل
عن  100س��ؤال ّ
يكرر وزي��ر الداخلية
والبلديات أنه طرحها ّ على املعنيني
في الشأن البلدي ،ومثلت اإلجابات
ع �ن �ه��ا وث �ي �ق��ة ال �ع �م��ل األول � � ��ى نحو
قانون الالمركزية« .لم يطرح علينا
ّ
أح � ��د أي س � � � ��ؤال ،وال ن � �ع ��رف ماذا
ّ
يفعلون .أي ديموقراطية ه� ّ�ذه؟» .ما
اس�ت��دع��ى توضيحًا م��ن ممثل وزير
الداخلية ،املدير العام للوزارة العميد
ن� �ق ��وال ال� �ه� �ب ��ر ،إذ ق � ��ال إن القانون
امل�ت�ع�ل��ق ب��ال�لام��رك��زي��ة م�ن�ف�ص��ل عن
قانون االنتخابات .وقد بدا واضحًا
أن امل �ش��روع ال�ج��دي��د ب��ات يثير قلقًا
حقيقيًا ل��دى املعنيني باالنتخابات
امل �ق �ب �ل��ة ،م ��ع «اك �ت �ش��اف �ه��م» مساوئ
ال�ن�س�ب�ي��ة «ال � ّت ��ي ق ��د ت��أت��ي برؤساء
بلديات ال يمثلون أكثر من  %20من
أص ��وات ال�ن��اخ�ب�ين» ،ب�ع��دم��ا طاولت
األسئلة التفاصيل ،ب��دءًا ًمن طريقة
ت��رك �ي��ب ال �ل ��وائ ��ح وص � ��وال إل� ��ى آلية

احتساب النتائج.
وك ��ان يمكن خ�ل�ال ج�ل�س��ات املؤتمر
م�لاح �ظ��ة ان �ه �م��اك أح ��د الحاضرين
ب� � ��إج� � ��راء ح � �س� ��اب� ��ات ع � �ل ��ى الورقة
أم��ام��ه .ي�ل�ف��ت ض��اح �ك��ًا ،ل ��دى سؤاله
عما يفعله ،إل��ى «خ�ط��أ أس��اس��ي في
مشروع القانون» ،وذلك تعليقًا على
م��داخ�ل��ة رئ�ي��س الجمعية اللبنانية
لديموقراطية االنتخابات ،زياد عبد
الصمد ،التي ح��اول أن يشرح فيها
ال �ص �ي �غ��ة امل �ق �ت��رح��ة ل �ل �نّ�س�ب �ي��ة .فقد
ق��ال عبد الصمد« :تضخم النتيجة
مل �ص �ل �ح��ة ال �ل�ائ � �ح ��ة ال � �ت� ��ي حصلت
على أكبر ع��دد من األص��وات لتحوز
ن�ص��ف امل �ق��اع��د زائ � �دًا واح� � �دًا» .فيما
النص الوارد في القانون ،الذي أخذ
بالصيغة ال�ت��ي وضعتها الجمعية
بحسب عبد الصمد ،يقول« :في حال
ع ��دم ح �ص��ول إح � ��دى ال �ل��وائ��ح على
أكثرية مطلقة من األص��وات ،تعطى
ال�لائ�ح��ة ال�ت��ي حصلت على النسبة
األكبر من األص��وات ّ %51من مقاعد
امل �ج �ل��س ال� �ب� �ل ��دي ،وت� � � ��وزع املقاعد
ال�ب��اق�ي��ة ع�ل��ى ال�ل��وائ��ح األخ ��رى تبعًا
نالتها هذه اللوائح».
للنسب التي
ّ
والنصان خطأ يعلق امل�ش��ارك« :ألن
ال� �ـ %51ال تنصف امل�ج��ال��س البلدية

التي يكون عدد املقاعد فيها مزدوجًا
( 12أو  18أو  )24لكونها ستحصل
ع � �ل ��ى ن � �ص ��ف ع � � ��دد امل � �ق� ��اع� ��د فقط،
وستضطر إلى التحالف مع اآلخرين
لتحصل ع�ل��ى ال �ق��رار ،فيما تحصل
املجالس ال�ت��ي ي�ك��ون ع��دد مقاعدها
مفردًا ( 9أو  15أو  )21على األكثرية
املطلقة» .أما محاولة التصحيح من
خ�ل�ال امل�ط��ال�ب��ة بتضخيم النتائج،
بحيث تحوز الالئحة نصف املقاعد
زائدًا واحدًا ،فهو أمر يعطي البلديات
أعضائها مفردًا أكثر
التي يكون عدد ً
م��ن امل �ط �ل��وب .م �ث�ل�ا« ،ال�لائ �ح��ة التي
ي �ك��ون ع ��دد أع�ض��ائ�ه��ا  ،9ستحصل
ع�ل��ى  1 + 4.5م��ا ي �س��اوي  5.5أي 6
مقاعد ،فيما يفترض أن تحصل هذه
الالئحة على  5مقاعد فقط».
وأض� � ��اف« :ت� � ��راءى ل �ن��ا أن النسبية
صعبة ال�ف�ه��م بالنسبة ل�ل�ن��اسّ ،أما
اليوم فقد اكتشفنا أنه حتى الوزارة
والجمعية ل��م يفهماها وأخرجاها
بشكل خاطىء»
ّ
التخوف األب��رز ،ال��ذي ّ
تكرر على
أما
ل� �س ��ان أك� �ث ��ر م� ��ن ش� �خ ��ص ،ف �ه ��و أن
يسبب البحث في موضوع النسبية،
ب� � ��ل وك � � �ث� � ��رة ال � �ب � �ح� ��ث ف� � �ي � ��ه ،نسفًا
لالنتخابات.
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أخبار
◄ التحقيق في ّ
الهبارية
ّ

التنوع في المجلس
ّ
البلدي غير صحي
إلنجاح العمل اإلنمائي
حاجة إلى
شرح آليات االقتراع
للمرشحين والناخبين
على حد سواء

الالئحة أو تلك .املدينة مقسمة إلى
ّ 16
حيًا والنسبية ال يمكنها تأمني
التمثيل الصحيح لها ،ع��دا مراعاة
ال �ح �ص��ص امل ��ذه �ب �ي ��ة» ،م �ع �ت �ب �رًا أن
االق� �ت ��راح «ت��رك�ي�ب��ة مستعصية وال
ي�م�ك��ن إج � ��راء االن �ت �خ��اب��ات البلدية
ع �ل��ى أس ��اس ��ه» ،داع� �ي ��ًا إل ��ى تقسيم
امل��دن ال�ك�ب��رى إل��ى أح�ي��اء و«ك��ل ّ
حي
ينتخب ممثليه».
ب � ��دوره ،ي ��رى رئ �ي��س ب�ل��دي��ة بعلبك،
ب �س��ام رع ��د ،ف��ي إج� ��راء االنتخابات
ال � �ب � �ل ��دي ��ة ع � �ل ��ى أس � � � ��اس النسبية

ً
«م� �ش ��روع ��ًا م �س �ت �ح �ي�ل�ا م� ��ا بيزبط
معنا هون ببعلبك وفي كل لبنان».
يضيف أن القانون املقترح سيؤدي
�داث ق �ل��اق � ��ل ومشاكل،
إل � � ��ى «إح � � � � � � ُ
فالقانون ،إذا ط ّبق ،سيحدث مشاكل
ّ
الجب العائلي الواحد.
عائلية ،داخل

ن �ح��ن ن �ع��ان��ي اآلن م �ش��اك��ل طائفية
ومذهبية ف��ي االن�ت�خ��اب��ات البلدية،
ف�ك�ي��ف س�ي�ك��ون وض�ع�ن��ا إذا اعتمد
ق ��ان ��ون ال �ن �س �ب �ي��ة؟» .وي �ط��ال��ب رعد
بتقديم ش��رح مسهب لـ«اآللية التي
ستعتمد .كيف سنوفق بني النسبية

ً
وال �ك��وت��ا ال�ن�س��ائ�ي��ة م �ث�ل�ا ،وم ��ن من
العائالت ستقبل بأن يكون ممثلها
ف��ي آخ��ر ال�لائ �ح��ة؟» .وي�ُش�ي��ر إل��ى أن
«النسبية في بعلبك ال تصرف ،وإذا
ّ
متنوع
ُصرفت ووصل مجلس بلدي
ف��إن الفضيحة ستكون ف��ي املجلس
ال �ب �ل��دي» .ل��ذل��ك يعتبر أن النسبية
«ت �ن �ج��ح ف��ي االن �ت �خ��اب��ات النيابية
ال ال�ب�ل��دي��ة .أع�ت�ق��د أن األم ��ر بحاجة
إل� ��ى امل ��زي ��د م ��ن ال� � ��درس والنقاش،
فاألحزاب في االنتخابات البلدية ال
يمكنها ف��رض رأيها على العائالت
وح�ص�ص�ه��ا ف��ي امل �ج��ال��س البلدية،
وإذا ن �ج �ح��ت ف�س�ت�س�ه��م ب �ش �ك��ل أو
ب��آخ��ر ف��ي تقسيم ال�ع��ائ�لات وإنتاج
حاالت عدائية في البيت الواحد».
ه � ��ذه األع� � � ��راف امل �ت �ب �ع��ة ف ��ي معظم
م��دن لبنان وب�ل��دات��ه وق ��راه ،تتوسع
م��روح �ت �ه��ا ف ��ي ال� �ح ��وارت الشعبية
حول القانون االنتخابي على أساس
النسبية .ويقول رئيس نادي الحدود
في مجدل عنجر نضال خالد الذي
ن�ظ��م ن��ادي��ه م�ج�م��وع��ة ح � ��وارات بني
الشباب حول نظم انتخابية متنوعة
إن االقتراح« ،رغم أهميته في تطوير
إال
ا ّل� �ن� �ظ ��ام ال �س �ي��اس��ي ال �ل �ب �ن��ان��يّ ،
أن تطبيقه ع�ل��ى ال�ب�ل��دي� ّ�ات ف��ي ظل
غ �ي��اب األح � � ��زاب وت� �ج ��ذر العائلية

وال� �خ� �ي ��ارات االن �ت �خ��اب �ي��ة املرتبطة
ب��ال�ق��رب��ى وال �ح��اج��ة امل ��ادي ��ة وشراء
األصوات ،يجعله عائقًا أمام تطوير
ّ
الخيارات البلدية املقدمة من وزير
ال��داخ �ل �ي��ة .ف��االق �ت��راح دون ��ه عقبات
أب� ��رزه� ��ا م ��زاج� �ي ��ة رئ� �ي ��س الالئحة
وترتيب أسماء املرشحني في الئحته
واألع� � � � ��راف ف ��ي ق ��ران� ��ا ومجتمعنا
املحلي» .ويؤكد أن اعتماد النسبية
ف��ي ال �ب �ل��دي��ات «ي �ح �ت��اج إل ��ى نقاش
واف للمرشحني
مستفيض وش��رح ٍ
والناخبني على حد سواء».
وي��رى الناشط ف��ي املجتمع املدني،
ول �ي ��د م ��رس ��ل ،أن اق � �ت ��راح القانون
«حركة تقدمية ثورية يجب أن ّ
تعمم
ّ
على ك��ل االستحقاقات االنتخابية،
ن� �ي ��اب� �ي ��ة ،ب � �ل ��دي ��ة ،ن� �ق ��اب� �ي ��ة وحتى
حزبية» .وفيما يعترف بأن النسبية
«ت�ث�ي��ر ال�ق�ل��ق ال �ي��وم ألن ال�ش�ع��ب لم
يطلع على القانون بعد» ،إال أنه يرى
أنها «تساهم في لجم العمل العائلي
وال�ع�ش��ائ��ري وال�ق�ب�ل��ي امل�ت�ح�ج��ر في
نفوس الناس ملصلحة تجمعات لها
الرؤية عينها وقد تنتج منها أحزاب
وطنية لها ب��رام��ج جيدة ف��ي العمل
العام واإلنمائي البعيد عن املصالح
الشخصية والفئوية».
بدورها ،ترى الناشطة في املجتمع
امل ��دن ��ي ال �ب �ق��اع��ي ك �ل��ودي��ت الحايك
أن ال� �ق ��ان ��ون امل� �ق� �ت ��رح ي �ح �ت��اج إلى
ت ��وض� �ي� �ح ��ات أك � �ث� ��ر وآل� � �ي � ��ات أكثر
سالسة .لكنها تؤكد أنها «باملطلق»
مع االقتراح ألنه «خطوة نوعية نحو
اإلص�لاح الحقيقي ،وبالتالي علينا
تطبيقه لنرى مفاعيله على نظامنا
ّ
بأمس الحاجة
االنتخابي الذي هو
إل ��ى إص�ل�اح ك�ب�ي��ر ،وخ �ص��وص��ًا أنه
يضمن حق األقلية في التمثيل ألن
وج��وده��ا ف��ي ال�ب�ل��دي��ة ي�ك��ون صمام
أم� ��ان ي�ع�ط��ي ن�ك�ه��ة ص�ح�ي��ة للعمل
اإلنمائي ويمنع التفرد بالرأي».

تقرير

ّ َ
هل من صيغة للبلديات املركبة؟ أردة نموذجًا
أردة ـــ فريد بو فرنسيس
ّ
قضاء زغرتا ،واحدة
تعد بلدة أردة ـــــ ّ
م��ن  53ب �ل��دي��ة م��رك �ب��ة ت��واج��ه اليوم
االس� �ت �ح �ق ��اق االن� �ت �خ ��اب ��ي بارتباك
واض� � � ��ح .ص �ح �ي��ح أن آل� �ي ��ة اعتماد
النسبية ال ت � لاّ�زال ّ ض�ب��اب�ي��ة بالنسبة
املشكلة تتضاعف
إلى الجميع ،إ أن
ّ
في هذه البلدات ،في ظل عدم وجود
كيف
ص �ي �غ��ة واض � �ح ��ة ت� �ش ��رح ل �ه��م ّ
س�ت�ج��ري االن �ت �خ��اب��ات .وي�لاح��ظ كل
م ��ن ي� �ط ��رح األس� �ئ� �ل ��ة ع �ل��ى ّ
القيمني
على اللوائح االنتخابية في البلدات
األربع ارتباكًا واضحًا.
ف��ي السابق ك��ان ّالنقاش االنتخابي
ع �ن��ده��م ال ي �ت �خ��ط��ى ال � �س� ��ؤال ّ
عمن
س �ي �ك��ون رئ �ي �س��ًا ل �ل �ب �ل��دي��ة ،وإمكان
امل ��واف� �ق ��ة ع �ل��ى اخ� �ت� �ي ��اره م ��ن خارج
أردة ،وه��ذا م��ا ت� ّ
�وص��ل إليه األهالي،
ّ
ال��ذي��ن ك��ان��وا ي��أم �ل��ون ال �ت��وص��ل إلى
انتخاب مجلس بلدية ّ بالتزكية .أما
ال �ي��وم ،ف��ال�ن�ق��اش ي�ت��رك��ز ع�ل��ى اآللية
البلدات
ال��واج��ب
اعتمادها لتحافظ َ
ّ
تتكون منها بلدية أردة
األرب��ع التي
ع �ل� ّ�ى ت�م�ث�ي�ل�ه��ا امل �ت �ع ��ارف ع �ل �ي��ه في
ظ� ��ل ال �ق ��ان ��ون امل �ق �ت ��رح ،ب �ح �ي��ث بات
ي�م�ك��ن ال �ي��وم ال�ح��دي��ث ع��ن مرحلتني

ت�ع�ي�ش�ه�م��ا ال �ب �ل��دة :م��ا ق �ب��ل مشروع
قانون االنتخابات ،وما بعده.
وي �ب ��دو ل ��دى ال �ح��دي��ث م ��ع املهتمني
بالشأن االنتخابي أن النسبية باتت
ت �ف��رض ن�ف�س�ه��ا ك�م�ع�ض�ل��ة حقيقية،
بسبب صعوبة تركيب ال�ل��وائ��ح في
ّ
ظ��ل النسبية ضمن الالئحة املقفلة،
املترافقة مع الكوتا الجندرية .لذلك،
ي�ب� ّ�رر القيمون على تركيب اللوائح
تتألف منها
البلدات األرب��ع التي َ
في َ
ب�ل��دي��ة أردة (أردة ،ح��رف أردة ،بيت
ع ��وك ��ر ،وب �ي��ت ع �ب �ي��د) ع ��دم قدرتهم
على إعطاء إجابة عن كيفية تركيب
ال �ل��وائ��ح «ب��أن��ه ل��م ُي�ع�ت�م��د إل ��ى اآلن
القانون ال��ذي ستجري على أساسه
االنتخابات البلدية».
ّ
املحامي طونيّ املارديني ،ابن
إال أن
َ
بلدة حرف أردة ،واملطلع على آليات
ت �ك��وي��ن ال �ل��وائ��ح ي�لّ�ف��ت إل ��ى ً «أهمية
النسبية التي ستوفر تمثيال أفضل
ملختلف العائالت أو األح��زاب ضمن
ال �ب �ل��دة ال� ��واح� ��دة ،وب��ال �ت��ال��ي تخلق
م �ج �ل �س��ًا ب �ل� ّ
�دي��ًا ب �ت�ل�اوي��ن مختلفة،
ّ
وت � ��ؤدي إل ��ى وض ��ع ض��واب��ط للعمل
البلدي لجهة عدم الجنوح واالستئثار
بالقرارات وتوزيع الخدمات بصورة
استنسابية ،كما يحصل حاليًا في

ال �ك �ث �ي��ر م ��ن ال �ب �ل��دي��ات ،ن�ت�ي�ج��ة فوز
الئ �ح��ة ب�ك��ام�ل�ه��ا ت�ن�ت�م��ي إل ��ى فريق
واح��د ضمن ال�ق��ري��ة» .ل �ك��ن ...يضيف
النسبية مشكلة
امل��اردي �ن��ي« ،تخلق
ّ
كبيرة ف��ي البلديات امل��رك�ب��ة ،أي تلك
ال �ت��ي ت �ض��م ق ��رى ع ��دة ل�ج�ه��ة توفير
ت �م �ث �ي��ل ك� ��ل ق ��ري ��ة ب �ح �س��ب الحصة
العائدة إليها ،ولجهة تمثيل الكوتا
النسائية (الجندرية) في املجلس».
امل�ث��ال َاألوض��ح ع��ن ه��ذه املشكلة هو
بلدية أردة ،التي تضم أربع قرى هي
أردة ،ح��رف أردةّ ،بيت ع��وك��ر ،وبيت
عبيد ،حيث «يتوزع املجلس البلدي
ع�ل��ى ال�ش�ك��ل اآلت� ��ي 9 :أع �ض��اء ّلبلدة
أردة 4 ،لبلدة ح��رف أردة 1 ،لكل من
بيت عوكر وبيت عبيد .والحال هذه،
ت�ط��رح األس�ئ�ل��ة ال�ت��ال�ي��ة :ك� ُي��ف يمكن
توفير التوزيع بحسب ما ذكر أعاله،
ط��امل��ا أن ��ه س�ي�خ�ض��ع ُآلل �ي��ة االقتراع
ال �ن �س �ب��ي؟ وك �ي��ف س ��ت ��درج األسماء
لجهة تمثيل
ضمن الالئحة نفسها
ّ
ال �ق��ري �ت�ي�ن ال �ص �غ �ي��رت�ي�ن ك� ��ل واحدة
بعضو ،وحرف أردة بأربعة أعضاء».
ويبدي املارديني تخوفه من أن يؤدي
إدراج أسماء املرشحني املنتسبني إلى
إح��دى ه��ات�ين ال�ق��ري�ت�ين ،إل��ى وصول
أكثر من عضو إل��ى املجلس البلدي،

لاّ
ّ
فيما «ال يحق لهما إ بعضو واحد،
كما أنه قد يؤدي إلى وصول أكثر من
أرب �ع��ة ُأع �ض��اء م��ن ب�ل��دة ح��رف أردة.
أما إذا أدرج االس��م في آخر الالئحة،
ف �س �ي �ن �ت��ج م �ن��ه ح ��رم ��ان ب �ي��ت ُعوكر
وب �ي��ت ع �ب �ي��د ال �ت �م �ث �ي��ل ،وق� ��د تحرم
بلدة حرف أردة التمثيل الصحيح»،
األم ��ر ن�ف�س��ه ي�ن�ع�ك��س ع�ل��ى التمثيل
النسائي« ،كيف يمكن توفير وصول
 %20من النساء ،وما هو الخلل الذي
ق ��د ي �ن �ج��م ع �ّ�ن ه� ��ذا ال� �ت ��وزي ��ع ضمن
البلديات املركبة؟» .كما يطرح السؤال
ال��ذي ّ
يكرره الجميع« :إذا كان إعالن
الناجحني سيجري بموجب ترتيب
األس� �م ��اء ض �م��ن ال �ل ��وائ ��ح ،م ��ا يعني
ب��ال �ت��أك �ي��د أن األس� �م ��اء امل ��درج ��ة في
آخ��ر ك��ل الئحة ل��ن يتمكن أصحابها
م��ن ال �ف��وز م�ه�م��ا ك��ان ش�ك��ل البلدية،
ف�ه��ل سيقبل ه ��ؤالء ،أو م��ن يمثلون
م��ن ع��ائ�لات أو ت�ج� ّ�م�ع��ات أو أحزاب
أن ت�ك��ون أس�م��اؤه��م م��درج��ة ف��ي آخر
الالئحة؟».
ّ
لكل هذه األسباب ،يرى املارديني أن
صعبة التطبيق «وق��د يكون
املسالة
ُ
من املفيد أن تؤخذ هذه األمور بعني
االع� �ت� �ب ��ار ق �ب��ل إق� � ��رار ه� ��ذا املشروع
بصيغته النهائية».

ع�ل�م��ت «األخ � �ب ��ار» أن وزارة الداخلية
استمعت إلى رئيس بلدية ّ
الهبارية علي
ّ
عيسى ،في شأن الشكوى املقدمة ضده
م ��ن ج��ان��ب ع ��دد م ��ن أع �ض ��اء املجلس
ال�ب�ل��دي (راج ��ع «األخ �ب��ار» ت��اري��خ) .وقد
أح ��ال ��ت ال � � � ��وزارة ط �ل �ب��ًا ع �ل��ى املحكمة
ال�ع�س�ك��ري��ة تطلب ف�ي��ه إي��داع �ه��ا نسخة
طبق األص��ل ع��ن ال �ق��رار ال �ص��ادر بحق
ك��ات��ب ب �ل��دي��ة ال �ه� ّ�ب��اري��ة ال �س��اب��ق ،ذيب
محمد عيسى ،بتهمة التعاون مع العدو
اإلسرائيلي والتعامل معه .كما طلبت
م ��ن م �ح��اف��ظ ال �ن �ب �ط �ي��ة إج� � ��راء تحقيق
ّ
مفصل مع أعضاء املجلس البلدي في
موضوع إخفاء امللف الشخصي لذيب
عيسىً .وذكر متابعون للقضية ،التي
تثير جدال واسعًا في الهبارية ،أن رئيس
البلدية كان قد أرسل قبل فترة إلى سلفه
يسأل عن امللف الوظيفي الخاص بذيب
عيسى ،لتحديد قيمة تعويضه «علمًا
ب��أن��ه ّه��و رئ�ي��س البلدية ،وه��و املسؤول
عن كل امللفات املوجودة فيها».
علي أبو قيس ،أحد أعضاء البلدية الذين
ت �ق� ّ�دم��وا ب��ال �ش �ك��وى ،ي��ؤك��د االستمرار
ف �ي �ه��ا ،رف� �ض ��ًا مل �ن��ح ال� �ك ��ات ��ب السابق
ت �ع��وي �ض��ًا ،وخ �ص ��وص ��ًا أن � ��ه تقاضى
ت�ع��وي�ض��ًا م��ال�ي��ًا م��ن اإلس��رائ�ي�ل�ي�ين عن
سنوات تعامله معهم.

◄ بارود يلتقي الحملة
املدنية

ن �ق ��ل امل� �ن � ّ�س ��ق ال � �ع� ��ام ل �ل �ح �م �ل��ة املدنية
لإلصالح االنتخابي ،زياد عبد الصمد،
عن وزير الداخلية والبلديات زياد بارود
ق��ول��ه إن م �ش��روع ق��ان��ون االنتخابات
البلدية واالختيارية بحكم املنتهي "وهذا
امل �س ��اء (أم � ��س) س�ي�ج�ت�م��ع ال ��وزي ��ر مع
اللجنة املكلفة ّ
بت اقتراح هيئة اإلشراف»،
ّ
متمنيًا «على مجلس ال��وزراء أن ينتهي
غدًا من هذا النقاش املاراتوني ،ويحيل
مشروع القانون على مجلس النواب".
وأك ��د ع�ب��د ال�ص�م��د إث��ر ل�ق��اء ج�م��ع وفد
ال �ح �م �ل��ة امل��دن �ي��ة ل�ل�إص�ل�اح االنتخابي

للكوتا النسائية،
والهيئة الوطنية الداعمة ّ
ببارود« ،ضرورة إقرار كل اإلصالحات
ال� � � ��واردة ف ��ي م� �ش ��روع ال� �ق ��ان ��ون» ،كما
طالب «مجلس النواب بعقد ورشة عمل
ّ
املعنية
سريعة في إطار اللجان النيابية
كي ينتهي إقرار القانون باإلصالحات
التي انتهى منها مجلس ال��وزراء ،وكي
تحصل االنتخابات في موعدها» .وأكد
أن الحملة املدنية والهيئة الداعمة للكوتا
ال�ن�س��ائ�ي��ة ض��د ّأي ت��أج �ي��ل «وسندفع
بعشرة نواب على األقل إلى تقديم طعن
أم ��ام امل�ج�ل��س ال��دس �ت��وري ف��ي قانونية
تأجيل االنتخابات».
ت�ف�ت��ح «ب �ل��دي��ات» ال �ب��اب أم ��ام املواطنني
وامل� �ه� �ت� �م�ي�ن ب ��ال � �ش ��أن ال � �ب � �ل ��دي لنشر
م�لاح�ظ��ات�ه��م وآرائ �ه��م وذل ��ك م��ن خالل
م��راس �ل��ة «األخ � �ب� ��ار» م �ب��اش��رة أو عبر
البريد االلكتروني:
baladiyat@al-akhbar.com
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تكرس األدب الخليجي
خال
عبده
«بوكر»
ّ
فاز األديب السعودي بالجائزة في
دورتها الثالثة التي أعلنت أمس في ّأبو
ظبي ،عن رواية «ترمي بشرر» التي تمثل
«استكشافًا رائعًا للعالقة بني الفرد والدولة»
حسب رئيس لجنة التحكيم طالب الرفاعي
أبو ظبي ـــ نوال العلي
َّ
روائيني
رمت «بوكر» بشررها على
ف��ي ق��ائ�م�ت�ه��ا ال �ق �ص �ي��رة ،ه�م��ا ربيع
جابر ومحمد املنسي قنديل اللذان
ك��ان استياؤهما واضحًا أم��س ،إثر
إع �ل��ان ف� ��وز ع� �ب ��ده خ� ��ال بالنسخة
العربية من الجائزة املعروفة خالل
ال �ي��وم األول م��ن «امل� �ع ��رض الدولي
للكتاب» في أبو ظبي.
ورغم ما تردد عن ترجيح فوز جابر
(أم �ي��رك��ا) أو ق�ن��دي��ل (ي ��وم غ��ائ��م في
البر الغربي) ،حصلت رواية «ترمي
بشرر» البعيدة عن البال والخاطر
على «بوكر» ( 50ألف دوالر أميركي
وت� ّ�رج�م��ة ال��رواي��ة إل��ى اإلنكليزية)،
ك��أن�ه��ا أرادت أن ت�ن��أى بنفسها عن
أن ت� �ك ��ون م �ت��وق �ع��ة ،وال س �ي �م��ا أن
البلبلة ق��د أح��اط��ت ب��ال�ج��ائ��زة التي
تمنح للمرة الثالثة بعد تصريحات
ومناوشات في األوساط الثقافية.
ليس ما سبق ظلمًا لقلم عبده خال
( )1962اإلب��داع��ي وال ان�ت�ق��اص��ًا من
حقه .الروائي السعودي الذي أصدر

ً
حتى اآلن قرابة  12عمال ،هو واحد
م ��ن أف �ض��ل األس� �م ��اء ال �ت��ي قدمتها
شبه الجزيرة العربية على صعيد
ال��رواي��ة .وه ��ذا ال ينفي ع�ن��ه البنية
ال �ك�لاس �ي �ك �ي��ة ،وال �ت �ط ��وي ��ل ،واللغة
امل�ص�ط�ن�ع��ة ف��ي ك�ث�ي��ر م��ن األحيان.
ل �ك ��ن رب� �م ��ا ي �م �ك��ن وص � ��ف صاحب
«فسوق» باملتمرد على سياق السرد
ال �س �ع��ودي ون�س�ق��ه خ �ص��وص��ًا .وقد
سجل لنفسه مكانًا ف��ي عالم األدب
العربي الذي يمكن وسمه اآلن ،بكل
ث �ق��ة ،ب��أن��ه ع��ال��م م ��ن ال �خ��رائ��ط ذات
ال ��رم ��وز ال �ت��ي ت �ح �ت��اج إل ��ى «معلم»
ي�ف��ك ش�ي�ف��رت�ه��ا ،وي�ف�ه��م ع�ل��ى لجان
تحكيمها.
وقد كان عنوان «ترمي بشرر» (دار
ال �ج �م��ل) امل �ق �ت �ب��س ع ��ن آي ��ة قرآنية،
سببًا في سحب الرواية من «معرض
الرياض للكتاب» العام املاضي .في
ه ��ذا ال �ع �م��ل ،ان�ت�ق��ل خ ��ال م��ن أجواء
الحارة السعودية إلى أجواء الطبقة

ال �ب��رج��وازي��ة ال �ت��ي ت�س�ت�غ��ل األولى.
ال��رواي��ة ال�ت��ي وصفها رئ�ي��س لجنة
ال�ت�ح�ك�ي��م ال � ّ�روائ ��ي ال�ك��وي�ت��ي طالب
ال��رف��اع��ي ب��أن �ه��ا «اس �ت �ك �ش��اف رائع
ل�ل�ع�لاق��ة ب�ين ال �ف��رد وال ��دول ��ة» ،تبدأ
بفصل يحمل ع �ن��وان «ال�ق�ص��ر» في
إحالة إلى بقية اآلية القرآنية «ترمي
بشرر كالقصر» .وتدور األحداث في
ذه ��ن ط ��ارق ف��اض��ل ال ��ذي يستدعي
ت �ف��اص �ي��ل ح �ي��ات��ه م �ن��ذ ان �ت �ق��ال��ه من
حارة الحفرة في مدينة جدة ،الحارة
الفقيرة والقذرة التي أسماها أهلها
«ج� �ه� �ن ��م» ألن � �ه ��ا ك ��ان ��ت بظروفها
املستحيلة تمثل الجحيم األرضي
بالنسبة إليهم.
وق� ��د ح��اف��ظ خ� ��ال ف ��ي رواي� �ت ��ه على
غ� � �ي � ��اب ال� � ��وص� � ��ف ألي شخصية.
الشخصيات غائبة بمالمحها كأنها
ل�ي�س��ت م��ن ال�ب�ش��ر ،لكنها موجودة
وم�ه�ي�م�ن��ة ب��أف �ع��ال �ه��ا .س �ي��د القصر
يستغل أب�ن��اء «ج�ه�ن��م» ،ويستخدم

ط��ارق ف��اض��ل ال��ذائ��ع العنف والقوة
ويعاقب به َمن
الجنسية ،فيضطهد ً
ي�ش��اء ،ويجعل منه أداة الغتصاب
من يريد أمام عينيه.
ال� � �ج � ��رأة واالخ � � �ت �ل��اف ع� ��ن الرواية
ال �ع� ً�رب �ي��ة ب �ع �م��وم �ه��ا ،أم� ��ر ال يمكن
فعال غض النظر عنه ،وال سيما مع
وص� ��ول خ ��ال ك� ��أول ك��ات��ب خليحي
إل��ى «ب��وك��ر» .وم��ا أدراك م��ا «بوكر»!
«ترمي بشرر» التي تحمل اللقب هذا

اخترق السوق
ولما يجد
العربية ّ
مكانه في السعودية

ّ
ال �ع��ام ،ي �ع��ده��ا ص��اح�ب�ه��ا وصاحب
«مدن تأكل العشب» منعطفًا حقيقيًا
في تجربته.
وإن ك��ان خ��ال ال�ن��اش��ط ف��ي الوسط
السعودي بأنديته الثقافية املتعددة،
وب��إدارة تحرير جريدة «عكاظ» ،قد
ت �ج��اوز ال �ح��ارة ال�س�ع��ودي��ة والفقر،
ودخل عوالم البرجوازية في «ترمي
بشرر» ،فإن تجربته الروائية تميزت
ح� �ق ��ًا ب� �م ��واض� �ي� �ع� �ه ��ا ال � �ت� ��ي هتكت
هكذا،
حصانة املجتمع ال�س�ع��ودي.
ً
ل��م ي �ت��ردد خ ��ال ف��ي «ف� �س ��وق» مثال
م ��ن ال� �خ ��وض ف ��ي ت �ف��اص �ي��ل عالقة
ّ
حب بني فتاة هاربة وحبيبها الذي
يتحول إلى مجاهد في أفغانستان،
وي �ص �ط��دم ف�ي�ه��ا خ ��ال ب�ه�ي�ئ��ة األمر
سلطة
ب ��امل� �ع ��روف وم� ��ا ت �م �ث �ل��ه م ��ن
ّ
وص � ��ورة أخ� ��رى م��ن ال��رق �ي��ب .إذ إن
ال�ك��ات��ب ال��ذي ان�ت��زع «ب��وك��ر» بعدما
اخترق السوق العربية ،لم يجد بعد
مكانه في السعودية نفسها.

عبده خال،
أمس ،متوسطًا
رئيس مجلس
أمناء «بوكر»
جوناثان تايلور،
ووزير الثقافة
اإلماراتي
عبدالرحمن بن
محمد العويس

 ...واآلخرون
العام إلى القائمة
الروايات الست التي وصلت هذا ّ
القصيرة لـ«بوكر» ( 10آالف دوالر لكل منها)
هي« :السيدة من تل أبيب» للفلسطيني ربعي
املدهون ،و«أميركا» للبناني ربيع جابر ،و«عندما
تشيخ الذئاب» لألردني جمال ناجي ،ومن مصر «وراء
الفردوس» ملنصورة عز الدين ،و«يوم غائم في
البر الغربي» ملحمد املنسي قنديل ،و«ترمي بشرر»
لعبده خال التي انتزعت الجائزة .وتألفت لجنة
تحكيم الدورة الثالثة من الكويتي طالب الرفاعي
رئيسًا ،والتونسية رجاء بن سالمة ،والعماني سيف
الرحبي ،والفرنسي فريدريك الغرانج .الجائزة التي
تنظمها «مؤسسة اإلمارات» ،و«مؤسسة جائزة
ّ
بوكر» البريطانية ،حازها حتى اآلن مصريان ،هما:
بهاء طاهر ويوسف زيدان.

أدب األطراف يعود إلى الواجهة
حسين بن حمزة
ف � ��وز رواي � � ��ة «ت ��رم ��ي ب� �ش ��رر» لعبده
خ ��ال ب �ـ«ب��وك��ر» س� ُ�ي �ه��رق ال�ك�ث�ي��ر من
الحبر ،ويفتح الباب أم��ام اشتباكات
جديدة على جبهة هذه
تتوقف
الجائزة التي لم
ِّ
م�ن��ذ إط�لاق�ه��ا ع��ن تلقي
االت�َّ �ه ��ام ��ات والشكوك.
ش� ��ت� ��ان إن ك ��ان ��ت هذه
االت � �ه� ��ام� ��ات م �ق �ن �ع��ة أو
ال ،ف ��ال� �ج ��وائ ��ز ستظل
م�ص�ح��وب��ة ب �ه��ذا النوع
ّ
أحقية الفائزين
من السجاالت بشأن
بها والغنب الالحق بالخاسرين.
ل � �ق ��د س � �ب ��ق ل � �ل � �ج ��ائ ��زة أن واجهت
�ات ف ��ي ال �ن �س �خ �ت�ين األولى
اع� �ت ��راض � ٍ

لعل لجنة
ّ
التحكيم انحازت إلى
الهم االجتماعي
ّ

وال �ث��ان �ي��ة ،ل�ك��ن ف ��وز امل �ص��ري َّ�ين بهاء
طاهر ويوسف زي��دان بها ،خفف من
ّ
ح��دة االعتراضات .ف��وز رواي� ً�ة «واحة
ال �غ��روب» لطاهر ك��ان مقبوال بسبب
خصوصية مسيرته الروائية .وعلى
ال �ن �ح��و ن �ف �س��ه ،ج� ��اء ف� ��وز «عزازيل»
لزيدان بالجائزة نتيجة اإلجماع الذي
ح�ص��دت��ه ل��دى لجنة التحكيم ولدى
ش��رائ��ح واس �ع��ة م��ن ال �ق ��راء والنقاد.
وينبغي أن نضيف هنا أن التاريخ
ال��روائ��ي امل �ص��ري ،ال�ض�خ��م واملتنوع
ال �ن �ب��رات وال �ح �س��اس �ي��ات ،س��اه��م في
إس�ك��ات املعترضني .ف��ي امل�ق��اب��ل ،فإن
َّ
ف��وز مصر ب�ـ«ب��وك��ر» م��رت�ين ،ب��دد أي
إمكانية ل�ف��وز محمد املنسي قنديل
وم �ن �ص��ورة ع��ز ال��دي��ن ب��ال�ج��ائ��زة في
نسختها الثالثة.

أم��ا ف��وز عبده خ��ال ،فمختلف تمامًا.
هل سيعيد الروائي السعودي إحياء
مقولة أدب األطراف وأدب املركز؟ هل
س� ُ�ي�ن�ظ��ر إل��ى وج ��ود ال�ك��وي�ت��ي طالب
ال��رف��اع��ي ع�ل��ى رأس لجنة التحكيم،
وال� � �ع� � �م � ��ان � ��ي س � �ي � ��ف ال � ��رح� � �ب � ��ي ّفي
ع�ض��وي�ت�ه��ا ،ك�س�ب� ٍ�ب ف��ي ت��رج�ي��ح كفة
على منافسيه الخمسة اآلخرين؟
خال ّ
القصير
بالتاريخ
بعضهم
ر
سيذك
هل
ً
واملستجد للرواية السعودية ،مقارنة
ب��ال �ت��اري��خ األط � ��ول واألق� � ��دم واألكثر
تنوعًا لسائر املتنافسني؟
بعيدًا من هذه التساؤالت التي نرجو
أال ت�ط�ف��و ع�ل��ى س�ط��ح ال �س �ج��ال على
ح�س��اب ال�ج��دي��ة وال�ع�م��ق ،ي�ط��رح فوز
عبده خال مالحظة جديرة باالنتباه،
ه ��ي أن ال �ف��ائ��ز ي �ن �ت �م��ي إل� ��ى تجربة

ص��ة ،خ��اض�ه��ا أص�ح��اب�ه��ا بصمت
خ��ا ٍّ
وت� ��أن وم �ث��اب��رة .ل�ي��س ه �ن��اك سمات
مشتركة كثيرة بني تجربة عبده خال
وت �ج��ارب رج ��اء ع��ال��م وت��رك��ي الحمد
وي��وس��ف امل�ح�ي�م�ي��د ول�ي�ل��ى الجهني
وص �ب��ا ال �ح��رز ،ول �ك��ن ه ��ؤالء أنجزوا
أع �م ��ال �ه ��م وف � ��ق أج � �ن� ��دات أسلوبية
وت�خ�ي�ي�ل�ي��ة ،ال ع�لاق��ة ل�ه��ا بالتطبيل
ال �س �ط �ح ��ي ال � � ��ذي ص ��اح ��ب روايات
سعودية أخرى بدت محكومة بالخفة
وال � �ت � �س� ��رع ف � ��ي ك� �ش ��ف خصوصية
املجتمع السعودي.
ي �س �ت �ث �م��ر خ � ��ال ال� ��واق� ��ع السعودي،
ل �ك �ن��ه ي� �ق ��دم ص� � ��ورة ق��اس �ي��ة وتحت
أرضية لهذا الواقع .تتسرب الخرافة
واألس� �ط ��ورة وال�غ��رائ�ب�ي��ة والطقوس
وامل �ع �ت �ق��دات ال�ش�ع�ب�ي��ة إل ��ى رواياته،

وتمنحها نوعًا من الخصوصية في
مناخات ال�س��رد وب�ن��اء الشخصيات.
ت �ب��دو ال ��رواي ��ة ال �ف��ائ��زة م�ث��ل خالصة
ل �ن �ب��رة ه � ��ذا ال � ��روائ � ��ي ال� � ��ذي تتمتع
أع �م��ال��ه ب��ال �ق��درة ع�ل��ى ج ��ذب القارئ
إل��ى ع��وامل�ه��ا الغريبة وشخصياتها
املطحونة ،لكنها تعاني من مشكالت
على صعيد اللغة وانسيابية السرد.
ل� �ع ��ل ال� �ل� �ج� �ن ��ة ان � � �ح� � ��ازت إل � � ��ى ّ
الهم
االجتماعي الذي تطرحه رواية خال.
لكن هل ينبغي للقضايا واملضامني
ال �ن �ب �ي �ل��ة أن ت �ح �ج��ب ع �ن ��ا ف� �ك ��رة أن
وتقنيات غير
الرواية تتطلب مهارات
ٍ
ع��ادي��ة ك��ي ي�ت�ح� َّ�ول ال ٍ�ه� ُّ
االجتماعي
�م
ٌ
ٍّ
إل � ��ى ف � ��ن روائ � � ��ي خ ��ال ��ص؟ مالحظة
كهذه يمكنها أن تضع نقاشات لجنة
التحكيم نفسها موضع تساؤل.
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قراءة

عبد اللطيف اللعبي

فضل الثورة
كتاب نقدي عن الشاعر الذي ّ

فك مالك حداد «عقدة لسانه»
هكذا ّ

شرف الدين شكري
يعود إلى مسار الشاعر
الجزائري الذي
والروائي
ّ
ّ
«تقيأ» الفرنسية ،وأعلن،
قبل محمد ديب ،قطيعة
صارمة مع لغة االستعمار

انخرط في
المقاومة الثقافية
إلى جانب كاتب ياسين

الجزائر ــ سعيد خطيبي
اش��ت��ه��ر م��ال��ك ح���داد ( 1927ـ ـ ـ )1978
ّ
بداياته...
كاتبًا باللغة الفرنسية في ّ
ّ
ثم اشتهر أكثر حني قرر التوقف عن
ال��ك��ت��اب��ة ب��ه��ذه ال��ل��غ��ة غ����داة استقالل
ال���ج���زائ���ر ع�����ام  .1962رب�����ط ّصاحب
«امل���أس���اة ف���ي خ��ط��ر» ب�ي�ن ت��ب��ن��ي لغة
الغال ،من خالل الكتابة والكالم
بالد
ّ
بها ،ومخلفات الحركة االستعمارية
ال��ت��ي ب���دأت ف��ي ال��ق��رن ال��ت��اس��ع عشر.
اب������ن م���دي���ن���ة ق��س��ط��ن��ط��ي��ن��ة عاصمة
ال��ش��رق ال��ج��زائ��ري س��اف��ر إل��ى فرنسا
ح���ي���ث درس ال����ح����ق����وق ،وع��������اد إلى
وطنه األم ليشارك في ثورة التحرير
الجزائرية.
موقف حداد هذا فرض نفسه كإحدى
إشكاليات كتاب جديد لشرف الدين
شكري ،بعنوان «الحياة هي دائمًا...
موت أحد ما» (دار أسامة ـ ـ ـ الجزائر).
يحاول الباحث الجزائري هنا ،تقديم
مقاربة ّ
نقدية لكتابات مالك حداد في
ضوء علم االجتماع.
يسأل شكري في ّبداية كتابه« :هل كان
(ح���داد) على ح��ق ح�ين نحر الجمال
ّ
وتسبب
عند م��دخ��ل األي��دي��ول��وج��ي��ا،

لنفسه بسرطان ال��ت��وق��ف؟» .ف��ي هذا
ال���س���ي���اق ،ي����ح����اول امل����ؤل����ف اإلحاطة
ب���ال���خ���ل���ف ّ���ي���ات ال����ت����ي دف����ع����ت صاحب
«سأهبك غزالة» ( )1959إلى التنازل
ع����ن م���ط���ل���ب «ف�������رض ال��������ذات أدبيًا»،
وامليل إلى تغليب مفاهيم سياسية.
قطع حداد أشواطًا طويلة بغية بلوغ
األدبية في املغرب الكبير»،
«الحوزة ّ
ّقبل أن يتخلى عنها .ويكتب شكري
اإلنسان الذي تراءت
أن «وعي مالكّ /
ل����ه ال���ك���ت���اب���ة ك��م��ت��ن��ف��س رئ���ي���س���ي هو
ّ
بمثابة رد الفعل امل��س��ؤول واملفتوح
ع�����ل�����ى ذل���������ك ال�������وخ�������ز الالحضاري
والالإنساني للجمهوريات الفرنسية
االستعمارية املتعاقبة».
بعدما شارك مالك حداد في املسيرة

ّ
التحررية من أجل االستقالل ،تخلى
عن مقاعد الدراسة ،في كلية الحقوق
في «جامعة آكس ـ ـ ـ آن ـ ـ ـ بروفانس»
(ج���ن���وب ف��رن��س��ا) .وك����ان أن التحق،
مع كاتب ياسني والتشكيلي محمد
إسياخم ،مطلع عام  ،1954بصفوف
امل�����ق�����اوم�����ة ال����ث����ق����اف����ي����ة .خ���ل���ال حرب
التحرير ال��ج��زائ ّ
��ري��ة ،كتب ّ ح��داد في
العديد من الصحف ،وتولى تحرير
ال��ص��ف��ح��ات ال��ث��ق��اف ّ��ي��ة ف���ي «النصر»

ال���ت���ي ك���ان���ت ت���ص���در ينّح��ي��ن��ه��ا باللغة
ّ
قبل أن يع أمينًا عامًا
الفرنسيةّ ،
ل��ـ«ات��ح��اد ال��ك��ت��اب ال��ج��زائ��ري�ين» عام
.1974
وه����ن����ا ب�������دأت ن���ق���ط���ة ال����ت����ح ّ����ول الذي
س��ي��ش��ه��د ت���ن���ازل ح�����داد ع���ن ماضيه
اإلب��داع��ي ،ليرتمي بني ذراع��ي العمل
ّ
السياسي ،تاركًا خلفه مسيرة
شعرية
خصبة ،وصرحًا بناه حجرًا حجرًا.
يكتب ش��ك��ري ع��ن ال��ص��داق��ة الطويلة
التي جمعت حداد بلوي آراغون ،رائد

املدرسة السريالية ،وأحد أبرز وجوه
ال����ح����زب ال���ش���ي���وًع���ي ال���ف���رن���س���ي .هذه
الصداقة ،إضافة إلى األوض��اع التي
ك��ان��ت تعيشها ف��رن��س��ا ب��ع��د الحرب
ّ
العاملية الثانية،
وتماسه مع اليسار
الفرنسي ،تركت بصمة ملحوظة على
أعمال مالك ح��داد .أصبحت كتاباته
«ع�لام��ة ّ
مميزة يمكن ال��رج��وع إليها
ّ
في دراس��ات الكتابات السريالية في
األدب الجزائري» ً ،يكتب شكري.
ت��رك ح��داد أع��م��اال شعرية كثيرة من
بينها «ال��ش��ق��اء ف��ي خ��ط��ر» (،)1956
����������دور ح��������ول نفسها»
«األص��������ف��������ار ت ً
( ،)1961وأع���م���اال روائ��ي��ة م��ن بينها
«االنطباع األخير» ( )1958و«التلميذ
وال���درس» ( .)1960أث��رت أعماله هذه
ف����ي ح���س���اس���ي���ات ك����ت����اب جزائريني
كثر ،منهم أح�لام مستغانمي وأمني
ال���زاوي .ف��ي أعماله ال��روائ ّ��ي��ة ،تطغى
ّ
ّ
الشعرية على الحبكة
اللغة
السردية،
ك�����اش�����ف�����ة ع��������ن م��������واق��������ف شخصية

«ت��ت��م��ح��ور ح����ول ال��ث��ق��اف��ة والحرية،
وهما موقفان مترابطان ألن أحدهما
يؤدي حتمًا إلى اآلخر».
لكن يبدو أن قرار مالك حداد القاضي
بالتخلي عن الكتابة بالفرنسية ّجاء
انطالقًا من عالقة مختلفة مع اللغة.
ش��ك��ري ،كانت
ب��ح��س��ب ش���رف ال��دي��ن ّ
«اللغة األول��ى التي (ترضعها) مالك
لغة السلطة االس��ت��ع��م��اري��ة املهيمنة
ـ���ـ���ـ���ـ���ـ ول����غ����ة ال����ح����ري����ة ال����ت����ي ف���ت���ح���ت له
ّ
املخيلة على ع��وال��م إنسانية
ن��واف��ذ
ّ
شاسعة» ،وهي اللغة التي «تقيأها»
الح��ق��ًا .ه��ذا م��ا كتبه ح���داد م ّ���رة« :أنا
الذي أغني بالفرنسية ...أيها الشاعر
يا صديقي! ال تلمني إذا ما صدمتك
رطانتي /...لقد أراد لي االستعمار أن
أحمل اللكنة في ل��س��ان��ي /...أن أكون
معقود اللسان».
ي��ع��ت��ق��د امل���ؤل���ف أن ال��ل��غ��ة الفرنسية
جمعت ف��ي الوع���ي م��ال��ك ب�ين عاملي
الحب والكره في آن واحد .ويكتب في
ختام «الحياة هي دائمًا ...موت أحد
ما»« :مات مالك إذًا .مات في التزامه
الغريب وف��ي تناقضه األغ���رب! قطع
وسيلة اتصاله مع اآلخرين ،ولم تعد
الكتابة أداة اتصاله م��ع ال��ع��ال��م ،وال
س�لاح��ه ّاألول ف��ي ال��ك��ف��اح والنضال.
اعترف بأنه لم يستطع تغيير مجرى
التاريخ».
ع��ن��دم��ا رح���ل م��ال��ك ح����داد ع���ام 1978
ب��ع��د ص���راع م��ع امل����رض ،ك���ان ق��د ترك
نصوصًا من شأنها أن تحفظ ذاكرة
ال�����رج�����ل ،وت���م���ن���ح األج�����ي�����ال الراهنة
وع��ي��ًا ب��ض��رورة التمعن واالستفادة
ّ
الذاتية،
م��ن ت��ج��ارب اإلي��دي��ول��وج��ي��ا
ّ
الحماسية وال��ظ��رف ّ��ي��ة ال��ت��ي تتخطى
األدب .ش���رح ح����داد خ���ي���اره بكلمات
قليلة« :لكي يصبح التاريخ قصص
ب����ط����ول����ة ...ل���ك���ي ي���ص���ن���ع ك����ل إنسان
تاريخه ب��ي��ده ...علينا أن نختار بني
القيلولة ال��ه��ادئ��ة إل���ى ج���ذع شجرة،
وانفجار أغنية عنيفة».

«غونكور» األمل
محمود عبد الغني
وقفت ّ
سيدة تطلب من عبد اللطيف اللعبي أن يقرأ
ّ
ّ
املغربي على
قصيدة بالفرنسية ،ف��أص��ر الشاعر
ً
ّ
بالعربية ق��ائ�لا« :أنا
االس��ت��م��رار ب��ق��راءة نصوصه
مشتاق إلى لغتي األم» .كان ذلك خالل حفلة التكريم
التي احتضنتها «املكتبة الوطنية» و«مجلس مدينة الرباط»،
و«ج��ام��ع��ة محمد ال��خ��ام��س» أخ��ي��رًا ،اح��ت��ف ً
��اء ب��ف��وز «مجنون
األم���ل» ب��ـ«ج��ائ��زة غونكورّ الشعر» الفرنسية لعام  2009عن
ّ
الرسمية
مجمل أعماله .بعدما تخلف املغرب ـ ـ ـ بمؤسساته
ّ
واألهلية ـ ـ ـ عن تكريم الشاعر املغربي البارز ،جاءت الحفاوة من
ّ
األخرى للمتوسط ...لتعيد اللعبي إلى دائرة االهتمام
الضفة
ّ
في ّ بالده! تسلم الشاعر خالل األمسية مفتاح مدينة الرباط،
ووق��������ع ات���ف���اق���ي���ة م����ع «املكتبة
ال���وط���ن���ي���ة» ي���ج���ري بموجبها
رق��م��ن��ة أع����داد مجلة «أنفاس»
امل��ش��اك��س��ة ال��ت��ي أص���دره���ا من
الرباط ع��ام  .1966ك��ان اللعبي
ّ
وقتذاك ّ
الفرنسية
مدرسًا للغة
ف��ي إح����دى م����دارس العاصمة،
قبل أن ّ
يحول مجلته إلى مرآة
ل��ل��ح��ي��اة األدب����ي����ة والسياسية
ّ
فيتخرج منها شعراء
املغاربية،
وكتاب ب���ارزون ّبينهم الطاهر
بن جلون ...ثم توقفت «أنفاس»
ع���ن ال���ص���دور ُب��ت��ه��م��ة املساس
باألمن العام ،وأدخل صاحبها
( 1972ـ ـ ـ  .)1980وكان ال
السجن
ّ
بد لتلك املجلة ـ ـ ـ األسطورة من
االنتظار كل هذه السنوات ،قبل
ّ
الوطنية
أن تدخل إل��ى املكتبة
ّ
من بابها العريضّ .هل هو رد
اعتبار سياسي متأخر إلى هذا
األديب املناضل؟
رقمنة
ً
وكانت أمسية التكريم مناسبة
أعداد مجلة
ل���ي���ق���رأ ال���ل���ع���ب���ي م����ن يومياته
ٌ
«شاعر ّ
«أنفاس»
يمر» (دار ورد ـ ـ ـ تعريب
ّ
روز م���خ���ل���وف) ن���ص�ي�ن ،األول
التي أصدرها
ب����ع����ن����وان «م����ح����م����ود درويش
عبد اللطيف
بعنوان
واآلخ�����رون» ،وال��ث��ان��ي
ّ
اللعبي في
«ال�����ح�����ي�����اة أق������������وى» .ك����م����ا حل
ّ
احتفالية
الشاعر ضيفًا على
«مغاربة العالم» التي أقيمت
على هامش «م��ع��رض الكتاب
ف���ي ال�����دار ال��ب��ي��ض��اء» ملناسبة
ٌ
«شاعر ّ
صدور يومياته
يمر»،
ً
إضافة إلى صدور مجموعتني
ّ
تضمان أهم أعماله بالفرنسية

الرباط عام
1966

وال�����ع�����رب�����ي�����ة ع������ن «دار ورد»
ّ
السورية.
ّ
وب��ع��د ال��رب��اط وال���دار البيضاء ،ي��ح��ل اللعبي على مراكش،
حيث ي��ش��ارك ف��ي  18و 19آذار (م���ارس) الحالي ف��ي لقاءات
أدب ّ��ي��ة ب�ين «امل��ع��ه��د ال��ف��رن��س��ي» و«م��ع��ه��د ث��رف��ان��ت��س» .كأننا
بالجمهور املغربي يعانق أخيرًا شاعره ،ويعيد االعتبار إلى
ّ
السياسية
مسيرة خصبة بالعطاءات ،حافلة بالنضاالت ّ ً
التي تجعل من صاحب «تجاعيد األسد» اليوم ممثال لجيل
بال ورثة ،في املغرب والعالم العربي على السواء.
ً
ّ
يحل اللعبي اليوم ضيفًا على برنامج «مشارف» ( 00:45ليال) مع
ّ
املغربية األولى»
الزميل ياسني عدنان على «القناة

فالش
ّ
اللبنانية،
■ ف��ي مناسبة زي��ارت�ه��ا ال�ح��ال� ّ�ي��ة للعاصمة
ضربت دنيا مسعود موعدًا ألصدقائها ومحبيها
ه��ذا امل�س��اء ف��ي ح��ان��ة ( Cordsش ��ارع امل �ك �ح��ول) ...إذا
ّ
ّ
ّ
املصرية الشابة
املغنية
ستقدم
كانت األج��واء مالئمة،
للحاضرين ب��اق��ة م��ن أغنياتها األث �ي��رة ،املستقاة من
التراث الغنائي لبلدها ،من أس��وان واملنيا إلى الصعيد
وم ��دن ال��دل�ت��ا .ب�ين دن�ي��ا وب �ي��روت ع�لاق��ة خ��اص��ة بدأت
مطلع العقد ،وفيها أص��درت العام املاضي أسطوانتها
ّ
(«ع��رب») .لإلستعالم:
املسجلة األولى «محطة ِمصر» ِ
106570/03
■ تعقيبًا على م�ق��ال ال��زم�ي��ل زي��اد عبد ال�ل��ه «نضال
ح��س��ن ي�ن�ت�ظ��رك��م ف��ي «ج �ب��ال ال� �ص ��وان»» («األخبار»
عدد  )2010/3/1الذي تناول إلغاء الرقابة مشهدًا من
فيلم «ص�لاة الغائب» ،جاءنا من السينمائي السوري
توضيحًا نورد منه اآلتي...« :اإللغاء لم يحصل من قبل
الرقابة ،بل من قبل مدير «املؤسسة العامة للسينما»

شخصيًا ،بسبب رف�ض��ي تقديم اع �ت��ذار ع� ّ�م��ا ذكرته
في لقاء صحافي نشرته جريدة «الثورة» السورية.»...
وأشار حسن إلى أن شريطه اآلخر «جبال الصوان» من
إنتاج «األمانة العامة الحتفالية دمشق عاصمة الثقافة
العربية» ،بالتعاون مع «املؤسسة العامة للسينما» ،وقد
شاهدته اللجان الرقابية املسؤولة لدى الجهات املنتجة
ولم ّ
يتعرض ألي حذف رقابي».
■ أص� � ��درت م�ح�ك�م��ة امل �ط �ب��وع��ات في
بيروت ،برئاسة القاضي روكس رزق،
أحكامًا قضت بتغريم ناشر ورئيس
تحرير «اآلداب» الكاتب سماح إدريس
(الصورة) ،وعايدة مطرجي إدريس
(امل��دي��رة امل�س��ؤول��ة) ،مبلغ ستة ماليني
ل�ي��رة ل�ب�ن��ان�ي��ة ،ف��ي دع ��وى ال �ق��دح والذم
ال�ت��ي ر ًف�ع�ه��ا عليهما ال�ن��اش��ر العراقي
فخري كريم ،إضافة إلى تسديد مبلغ مئة ألف ليرة

رمزيًا ّ
تعويضًا ّ
للمدعي .وقد جاء الحكم ليفصل في
الدعوى التي رفعها كريم عام  2007احتجاجًا على
افتتاحية «اآلداب» املعنونة «نقد ال��وع��ي «النقدي»:
كردستان ـــــ ال�ع��راق نموذجًا» (ع��دد .)2007 /6/5
ّ
«ستة أضعاف ما
ولفت ّ
إدري��س إلى أن الحكم جاء ّ
هو متوقع في أسوأ األحوال» ،مؤكدًا أنه سيستأنفه.
وف��ي رسالة شكر وجهها إل��ى جميع من وق��ف إلى
ّ
جانبه ،قال إدريس إن «النصر» ليس في املحكمة بل
في الجرأة على عدم السكوت ( ،»)...وأض��اف« :لعل
قرار ّ املحكمة حافز على العمل الحثيث ّلتغيير البنود
املتعفنة من قانوننا اللبناني ال��ذي يمثل قيدًا على
حرية التعبير».
■ ت �ح��ت ع �ن��وان «ك��رن �ف��ال ج �ح �ي �م��ي» ،رس ��م أسامة
بعلبكي جنديًا يضرب قاذفة هاون .وتحت عنوان ّ«ال
توقظ املحارب» ،وضع فراشة صفراء على صورة جثة
تشي غيفارا الشهيرة .ه��ذان العمالن ولوحات أخرى

الحجم الكبير ،مرسومة باألكريليك على قماش،
من ّ
ستحل ضيفة على ( FFA Private Bankشارع فوش
ّ
سيقدم املصرف األعمال الكبيرة التي
ـــــ وسط بيروت).
رسمت بني  2009و ،2010إلى جانب أربعة أعمال من
القياس الصغير انتقاها بعلبكي من معرضه الفردي
يفتتح ال �ع��رض ع�ن��د ال�س��ادس��ة م��ن م�س��اء غد،
األولّ ّ .
ويستمر حتى  4أيار (مايو) .لالستعالم01/985195 :
■ تطلق املكتبات ّ
العامة ملدينة ب�ي��روت حملة احتفاء
ب�م�ب��دع��ي ال�ع��اص�م��ة ،ب �م �ب��ادرة م��ن «ال �س �ب �ي��ل» .البداية
ستكون مع مصطفى ّ
فروخ ،عند السابعة من مساء
غد ،في أمسية تتخللها شهادات بالتشكيلي اللبناني،
وعرض للوحات مختارة من أعماله في «املكتبة ّ
العامة
ّ
لبلدية ب �ي��روت» (ال �ب��اش��ورة) .ستحتضن املكتبة في
ّ
التوقيت نفسه مساء بعد غد ،املحطة التكريمية الثانية
ال �ت��ي ت�ح�ت�ف��ي ب��امل��وس�ي�ق��ي ال��راح��ل ت��وف��ي��ق الباشا.
لالستعالم01/667701 :
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مقابلة

جان قسيس :هذه الدراما ،فأين الترويج؟
بعد انتخابه نقيبًا
للممثلني ،بدأ الكاتب
واملمثل اللبناني العمل على
تنفيذ مجموعة مشاريع خالل
واليته .وفي ّجعبته ،سلسلة
من األعمال أولها مسلسل
«الهروب إلى النار»
باسم الحكيم
ُ
ق �ب��ل ش� �ه ��ر ،ان ��ت� �خ ��ب امل �م �ث��ل اللبناني
ج ��ان ق �س �ي��س رئ �ي �س��ًا ل �ـ«ن �ق��اب��ة ممثلي
واإلذاعة والتلفزيون»
املسرح والسينما ً
بينما ف��از  11م�م�ث�لا بعضوية النقابة
وه� � � ��م :ص �ل ��اح ت � �ي� ��زان� ��ي (أب� � � ��و سليم)،
وي ��وس ��ف ب� �ظ ��اظ ��ا ،وك � �م ��ال أب � ��و شقرا،
وبيار جماجيان ،وعلي كلش ،وفيصل
أسطواني ،وخالد العبد الله ،وجوزيف
أب ��ي خ �ل �ي��ل ،أن� �ط ��وان ح��ات��م ،وكلوفيس
عطا الله وجورج ّ
حران.
ورغ� � ��م أن ال �ع � ّم ��ل ال �ف �ع �ل��ي ل �ل �ن �ق��اب��ة لم
ي ّ�ب��دأ ب �ع��د ،ف � ��إن األك� �ي ��د ح �ت��ى اآلن ،هو
أن م �س��ؤول �ي��ات ك �ب �ي��رة ت�ن�ت�ظ��ر قسيس
وزم� �ل��اءه خ�ل�ال ال �ع��ام�ين امل �ق �ب �ل�ين ،قبل
ّ
أن ي �ج��دد ل�س�ت��ة أع �ض��اء ل��والي��ة جديدة
وي �ن �ت �خ��ب س �ت��ة ج� � ��دد .وم� �ن ��ذ انتخاب
ّ
تحول مقر النقابة في
املجلس الجديد،
ّ
منطقة ب��دارو إ ّل��ى خلية عمل ،إذ يدرس
ّ
امل �ج �ل ��س م �خ ��ط �ط ��ات وم� �ش ��اري ��ع عدة،
وعينه على تفعيل «قانون تنظيم املهن
ّ
الفنية» ،وتعديل بعض مواده.
إذًا ،ت��أخ��ذ ال�ن�ق��اب��ة م�ع�ظ��م وق��ت النقيب
ّ
يصر على ع��دم إهمال
الجديد ،غير أن��ه
دوره ك�ك��ات��ب درام � ��ي ،ح�ي��ث ُي �ع��رض له
ح��ال� ّ�ي��ًا مسلسل «م��ن أج��ل عينيها» (18
ح�ل�ق��ة) ل�ل�م�خ��رج ف ��ؤاد س�ل�ي�م��ان وإنتاج
شركة «أونالين بروداكشن» على شاشة
 .OTVك�م��ا ينتظر ال �ض��وء األخ �ض��ر من
«ت�ل�ف��زي��ون ل�ب�ن��ان» ،إذ ُي�ف�ت��رض أن يبدأ
ف ��ي غ �ض ��ون أس��اب �ي��ع ت �ن �ف �ي��ذ مسلسله
حلقة)،
الجديد «الهروب إلى ّالنار» (ً 15
غياض ،إضافة إلى
الذي يخرجه جورج
سيتكوم «أخ �ب��ار عيلتنا» ،ال ��ذي ّ
صور
حلقة تجريبية منه قبل عامني ،ويتوقع
استكماله قريبًا.
ّ
للمسؤوليات
يعرب قسيس عن حماسته
ال �ت��ي ت�ن�ت�ظ��ر ع �ه��ده ،ل�ك�ن��ه ي��رف��ض مبدأ
إنكار إنجازات باقي النقباء في العهود
السابقة« ،ال شك في أن املجلس السابق
ّ
أدى دوره بهدف ص��دور «قانون تنظيم
ّ
املهن الفنية» أواخ��ر  .2008لكن القانون

ك��ان نتيجة جهود متراكمة ومتواصلة
وحثيثة ب��دأت منذ السبعينيات .وقلت
ه ��ذا ال �ك�لام ع�ل��ى «ت�ل�ف��زي��ون ل�ب�ن��ان» في
برنامج «ص�ب��اح الخير ي��ا لبنان» الذي
ّ
أمني سر
يعده الزميل عبيدو باشا ،وهو ً
املجلس السابق .كما قرأت له مقاال كتبته
عام  ،1991أطالب فيه بإقرار القانون».
ّ
وبعدما ت��ردد أن رئيس مجلس النواب
م ��ارس ض�غ��وط��ًا إلق� ��رار «ق��ان��ون تنظيم
املهن الفنية» ،يقول قسيس« :ال شك في
أن م �ب ��ادرة ال��رئ �ي��س ب ��ري ك��ان��ت الدافع
األول إلى اتخاذ هذه الخطوة .قبل ذلك،
كان معظم املسؤولني يغيبون عن السمع
وال يلتفتون إلى مطالباتنا» .ويتساءل:
«مل��اذا كل هذا اإلهمال والتجاهل لحياة
امل�م�ث��ل وم �ص �ي��ره ف��ي ل �ب �ن��ان؟ ع�ل�م��ًا بأن
َّ
ال� �ف� �ن ��ان م� �ح� �ت ��رم وم� � �ق � ��در ف� ��ي البلدان
الراقية».
ّ
يدرك النقيب الجديد أن ّمهمته لن تكون
سهلة ،وخصوصًا في ظل املشاكل التي
راف �ق��ت ال �ن �ق��اب��ة ال �س��اب �ق��ة ،والصراعات
وامل�ش��اك��ل ب�ين املمثلني أنفسهم ،بعدما

خرجت إلى صفحات املجالت والصحف.
م��ع ذل��ك ،ال يبدو قسيس محبطًاّ .يقول
ّ
ببساطة «أي خالف بني الفنانني ُيحل في
ما بينهم» ،مؤكدًا أن بعض اإلعالميني
ي �ك �ت � ّب��ون ع ��ن م �ش��اك��ل ال �ن �ق��اب��ة بطريقة
مضخمة ِّال تعكس حقيقة ما يجري.
ه �ك��ذا ي�ف��ض��ل ق�س�ي��س ت�خ�ص�ي��ص وقته

أبرز مشاريع المجلس
الجديد تعديل بعض
بنود «قانون تنظيم
المهن الفنية»

ّ
للعمل ،م��ؤك �دًا ح��رص��ه على البحث عن
ف��ري��ق ع �م��ل م �ت �ج��ان��س ،ل �ت �ك��ون واليته
مختلفة ع��ن امل �ج��ال��س ال �س� ً�اب �ق��ة« ،التي
كانت تكتفي باالجتماع م��رة أو اثنتني،
ث� ّ�م تبدأ املتاريس لتظهر في ما بينهم،
ف�ي�ن�ح�ص��ر ال �ع �م��ل ب�ي�ن أرب �ع��ة أشخاص
أو خمسة ف�ق� ّ�ط» .وي� ّ�وج��ه قسيس تحية
إلى «شوقي متى وعبيدو باشا وأسامة
ش�ع�ب��ان ،ال��ذي��ن ان�ح�ص��ر ب�ه��م ال�ع�م��ل في
املجلس السابق» .وعن الخطوات املرتقب
تنفيذها ،يشرح قسيس« :يهمنا إعادة
التواصل مع الجسم النقابي .اليوم ،عاد
بعض الزمالء لتسديد اشتراكاتهم .ومن
مشاريعنا أيضًا إعادة النظر في بعض
�واردة في «قانون تنظيم املهن
البنود ال�
ّ
الفنية»» .ولعل أبرزها البند الذي يمنع
النقابة لاّمن املوافقة على انتساب عضو
جديد ،إ من خالل وزارة الثقافة« ،وهو
ما يلغي الشخصية املعنوية للنقابة».
وبعيدًا عن يوميات النقابة ومشاريعها،
ّ
ّ
الدرامية
يتوقف قسيس عند اإلنتاجات
ّ
املحلية ،ويدعو املنتجني إلى تخصيص

م �ي��زان �ي��ة أك �ب ��ر ل�ل�أع �م��ال «وأن� � ��ا أضمن
بيع املسلسل اللبناني إل��ى ّالفضائيات
العربية» .لكن هل ينبغي تبني اقتراح
الكاتبة كلوديا مرشليان ،ال��ذي يقضي
باملعاملة ب��امل�ث��ل ،أي بمقاطعة الدراما
ال�ع��رب� ّ�ي��ة إذا ل��م ت�ل�ت��زم ب �ش��راء أعمالنا؟
ي��واف��ق ق�س�ي��س ع�ل��ى ال �ف �ك��رة« ،ل �ك��ن هذا
ليس من مسؤولياتنا وحدنا».
أم� � ��ا ع � ��ن ع �ل�اق� ��ة امل � �ح � �ط ��ات اللبنانية
ّبالدراما املحلية ،فيقول النقيب الجديد
إن ال�ش��رط األس��اس��ي لنجاح العمل هو
«ج ��ودة ال�ن��ص والتنفيذ والتمثيل و...
ال �ت��روي��ج» .وي�ض�ي��ف« :أذك ��ر أن الرئيس
السابق ملجلس إدارة «تلفزيون لبنان»
ف� ��ؤاد ن�ع�ي��م ،ت�م�ن��ى ل��و أن ال�ع��ام�ل�ين في
والتسويق في  lbcيعلمون
قسم الترويج
ّ
ل ��دي ��ه»! ك��ذل��ك ي��ؤك��د أن ق �ص��ة مسلسله
الجديد «من أجل عينيها» جيدة ،وكذلك
األ ّم��ر بالنسبة إل��ى التمثيل واإلخراج،
لكن املشكلة تكمن في الترويج« ،مع ذلك،
ي�م�ك��ن امل�ح�ط��ة أن ت��دخ��ل امل�ن��اف�س��ة بهذا
املسلسل».

تلفزيون لبنان
والمهلة األخيرة

ُّ
كلف ج��ان قسيس بكتابة عمل درامي
لـ«تلفزيون لبنان» في ثالثة كتاباته
الدرامية بعد مسلسلي «اللقاء األخير» و«من
عينيها» ،إلى جانب تيليفيلم«غيمة
أجل
ّ
صيف» .وسلم حتى اآلن  7حلقات من أصل
 15حلقة من مسلسل «الهروب إلى النار».
وكان رئيس مجلس إدارة التلفزيون إبراهيم
ال��خ��وري (ال��ص��ورة) متحمسًا كي يكون
هذا العمل ،باكورة إنتاجات التلفزيون
الجديدة بعد عشر سنوات من الغياب،
غير أن العقبات وقفت ف��ي طريقه،
وعرقلت التصوير .فاستديو الحازمية
يعاني مشاكل في اإلضاءة ،وال تتوافر فيه
معدات جيدة للتصوير الخارجي .ويمنح
قسيس التلفزيون مهلة أسابيع قبل أن
يسحب نصه إلى جهة أخرى.

في مشهد من «ألجل
عينيها»

ريموت كونترول

من يريد إلغاء اإلنتخابات البلدية؟

ّ
وقانا الله شر التنكيت!

< 21:00

< 21:30

«أخبار املستقبل»

هل أصبح الوضع الحكومي على املحك؟
ومن يريد إلغاء االنتخابات البلدية؟ وهل
عاد لبنان ساحة للحرب بعد التهديدات
اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة؟ ي�ط��رح ع�ل��ي ح�م��ادة هذه
األسئلة في «االستحقاق» على ضيوفه:
ال� �ن ��ائ � َ�ب�ي�ن س� �ي ��رج طورسركيسيان
(الصورة) ،وسيمون أبي رميا ،وخبير
االستطالعات جوني نحاس.

MTV

تستقبل ميراي مزرعاني في حلقة
الليلة م��ن برنامجها «أه�ض��م شي»
ع �ل��ى ش��اش��ة  MTVن �ب �ي��ل عساف
ول �ي �ل �ي ��ان ن� �م ��ري (ال � � �ص � ��ورة) ومي
س �ح��اب ووج �ي��ه ص�ق��ر وط��ون��ي أبي
كرم.
وس�ي�ن�ق�س��م ال �ض �ي��وف إل ��ى فريقني
ليتباروا في األلعاب وإلقاء النكات.

اإلنتخابات العراقية على بساط البحث

«الجزيرة»

< 21:05

يستضيف أح�م��د منصور ف��ي حلقة
الليلة م��ن ب��رن��ام��ج «ب�ل�ا ح ��دود» نائب
رئيس الوزراء العراقي رافع العيساوي
ليتحدث ع��ن االن�ت�خ��اب��ات املقبلة يوم
األحد ،وتأثيرها على مستقبل العراق
واالحتالل والعالقات مع دول الجوار،
إل��ى جانب خطورة الوضع األمني في
األيام الباقية قبل االنتخابات.

آخر التطورات مع سعيد

nbn

< 21:00

ّ
ي� �ط ��ل وزي � ��ر ال �ص �ح��ة م �ح �م��د جواد
خ �ل �ي �ف��ة (ال� � �ص � ��ورة) وال� �ن ��ائ ��ب جان
أوغ��اس��اب �ي��ان م��ع س�ع�ي��د غ� ّ
�ري��ب في
حلقة ال�ل�ي�ل��ة م��ن ب��رن��ام��ج «مختصر
ّ
التطورات املحلية
مفيد» ملناقشة آخر
واإلقليمية.
إضافة إلى التحقيقات في موضوع
سقوط الطائرة اإلثيوبية.

كل ما تريد أن تعرفه عن سالف

mbc1

< 22:00

حلقة جديدة من برنامج «نقطة
في
ٍ
ّ
تحول» ،يستضيف سعود الدوسري
حلقة خاصة
سالف فواخرجي في
ٍ
ّ
ت� �س ��ل ��ط ال � �ض� ��وء ع� �ل ��ى أب � � ��رز نقاط
ال� �ت� �ح � ّ�ول ف ��ي ح� �ي ��اة س�ل��اف الفنية
وال�ش�خ�ص�ي��ة .ك��ذل��ك ت�ت�ح� ّ�دث املمثلة
السورية عن أبرز املحطات التي أثرت
في مسيرتها.

ميريام فارس عاملكشوف

« lbcالفضائية»

< 21:30

ف��ي حلقة الليلة م��ن ب��رن��ام��ج «بدون
رق� ��اب� ��ة» ،ت �س �ت �ق �ب��ل وف � ��اء الكيالني
امل �غ �ن �ي��ة ال �ل �ب �ن��ان� ّ�ي��ة م� �ي ��ري ��ام فارس
(ال � �ص� ��ورة) ،ف ��ي ح� ��وار م �ف �ت��وح عن
ّ
أعمالها ّ
الشخصية،
الفنية ،وحياتها
وال� �ش ��ائ� �ع ��ات ال� �ت ��ي ط��ال �ت �ه��ا أخيرًا،
وغ �ي��ره��ا م��ن امل �ل �ف��ات ال �ت��ي تفتحها
الكيالني.
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تلفزيون

رزان أيضًا أصيبت بـ«جنون» الفوازير
هيفاّ ،ها
بعد انسحاب ُ
هي رزان مغربي تعلن أنها
تقرأ ّثالثة سيناريوهات،
وستقدم مشروعها األثير
في رمضان املقبل ...ويبقى
السؤالَ :من يفوز بعرش
شيريهان ونيللي؟

تحل هيفا
ّ
ضيفة على
مسلسل «راجل
وست ستات»
ّ

هناء جالد

ّ
ه � ��ل س � �ت � �ق� ��دم ه �ي �ف ��ا وه � �ب� ��ي فوزاير
ض � � ��ان؟ ه� � � � ً�ذا ال� � � �س � � ��ؤال ك� � � ��ان هو
رم� � � � ّ
«ال � �ف� ��زورة» ف �ت��رة م��ن ال ��زم ��ن ...إل ��ى أن
خرجت املغنية اللبنانية لتعلن أنها
ّ
رفضت العرض الذي قدمته إليها قناة
«ال�ح�ي��اة» .في بيان ص��در عن مكتبها
اإلع�ل�ام��ي أخ �ي �رًا ،ع ��زت ه�ي�ف��ا رفضها
تقديم ال�ف��وازي� ّ�ر إل��ى ع��دم جهوزيتها،
وخ �ص ��وص ��ًا أن� � ُه ��ا «ل� ��م ت �ع �ت��د الفشل
ّ
ف ��ي أي ت �ج��رب��ة ّت� �ق � ِ�دم ع �ل �ي �ه��ا» .وكما
ب��ات معلومًا ،ف��إن الحديث ع��ن تقديم
وهبي للفوازير ليس جديدًا .في العام
ّ
ّ
املاضي ،تردد بقوة أنها ستؤدي دور
البطولة في الفوازير في مصر ،غير أن
«ات�ح��اد اإلذاع��ة والتلفزيونّ املصري»
ت� ��راج� ��ع ع� ��ن ال� �خ� �ط ��وة ،ألن املعلنني
ق��رروا حصر إعالناتهم ف��ي الفوازير،
دون غ�ي��ره م��ن ال�ب��رام��ج واملسلسالت،
وب��ال �ت��ال��ي خ ��اف االت� �ح ��اد ع �ل��ى باقي
إنتاجاته .ويومهاّ ،
تبرع املنتج عمرو
ع �ف �ي �ف��ي ب ��إن �ق ��اذ امل � �ش � ��روع ،ل �ك��ن بعد
م � ��داوالت وم �ن��اق �ش��ات ،أع�ل�ن��ت وهبي
انسحابها النهائي.
ُ
تراجع النجمة اللبنانية عن الفوازير،
�ون ح��اض��رة في
ال ي�ع�ن��ي أن �ه� ّ�ا ل��ن ت �ك� ّ
رمضان ،إذ إنها ستحل ضيفة شرف
ّ
ع �ل��ى م�س�ل�س��ل «راج � ��ل وس� ��ت ستات»
ض� ّم��ن ح�ل�ق��ة «م �ج �ن��ون ه �ي �ف��ا» .كذلك،
ف� ��إن م �ش��اري �ع �ه��ا ال �ف �ن �ي��ة ع ��دي ��دة هذه

رفضت هيفا وهبي عرض قناة «الحياة» لتقديم الفوازير
ّ
ّ
األي � ��ام .ف��ي م�ن�ت�ص��ف ال�ش�ه��ر الحالي ،ه �ك��ذا ،ف��ض �ل��ت وه �ب��ي ال �ت �ف��رغ لباقي
ت �ع��ود ه�ي�ف��ا م ��ن ج��ول�ت�ه��ا ال�ف�ن�ي��ة في ن �ش��اط��ات �ه��ا واالب � �ت � �ع� ��اد ع� ��ن تجربة
ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة إل ��ى م �ص��ر ،لتبدأ ال �ف��وازي��ر .ل�ك��ن م��ا ق��ررت��ه ال ينسحب
اإلع��داد أللبومها الجديد ،كما تطرح ع �ل��ى ب ��ا ُق ��ي امل � ّغ �ن �ي ��ات .ه ��ا ه ��ي رزان
ألبوم «بيبي هيفا» .وكانت قد انتهت م�غ��رب��ي ت�ع�ل��ن أن �ه��ا ت�ق��رأ ح��ال�ي��ًا ثالثة
من تصوير فيديو كليب أغنية «إنت س �ي �ن��اري��وه��ات ل �ف��وازي��ر رم �ض��ان من
تاني» مع املخرج محمد سامي ،وبدأ ف� �ض ��ائ� �ي ��ات م �خ �ت �ل �ف��ة .وأك � � � ��دت أنها
ع ��رض ��ه ع �ل��ى ال �ف �ض��ائ �ي��ات العربية.
ّستستقر ّ على أحدها قريبًا .وأضافت
برامج
وت �ظ �ه��ر ه �ي �ف��ا ف ��ي ال� �ش ��ري ��ط بلباس إن� �ه ��ا ت �ل��ق��ت ع ��روض ��ًا ل �ت �ق��دي��م َ
مجالدة من العصر ال��روم��ان��ي ،ويقف تلفزيونية وامل�ش��ارك��ة ف��ي مسلسلني،
صالح السعدني ،واآلخر
أم��ام�ه��ا املمثل امل�ص��ري ت��ام��ر هجرس أحدهما مع
ّ
في دور القيصر.
مع غادة عادل ،لكنها لم تحسم قراراها

ّ
ّ
بعد ،بما أنها تركز جل اهتمامها على
الفوازير.
وب�ي�ن ه�ي�ف��ا ورزان ،أع�ل�ن��ت مجموعة
املغنيات رغبتهن في تقديم
كبيرة من
ّ
الفوزاير ،من بينهن دومينيك ّحوراني
وسيرين عبد ال�ن��ور .وف��ي ظ��ل تزاحم
النجمات على تقديم ال �ف��وازي��ر ،فشل
ال �ق �ط��اع ال �خ��اص ف��ي اس �ت �ع��ادة بريق
هذا النوع من البرامج ،الذي كان طبقًا
رئيسيًا على مائدة البرامج الرمضانية
م��ع النجمتني نيللي وش��ري �ه��ان .ولم
ت �ن �ج��ح م � �ح� ��اوالت ال ��راق �ص �ت�ي�ن دينا
ول � ��وس � ��ي وامل � �خ� ��رج� ��ة م� �ي ��رن ��ا خياط
أب � ��و ال � �ي� ��اس ،وأخ � �ي � �رًا ب ��اس ��م فغالي
حليمة بولند،
واإلع�لام �ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة َ
في االقتراب من بريق ملكتي الفوازير
نيللي وشريهان ،اللتني ّ
كرستا ريادة
ه��ذا ال�ن��وع م��ن الفن االستعراضي مع
املخرج الراحل فهمي عبد الحميد.
طبعًا ،ال يمكن إغفال اصطدام جهات
ّ
اإلن� �ت ��اج ب �ع��وائ��ق ع � ��دةّ ،أول� �ه ��ا أجور
ّ
الخيالية ،وخطر فشلهم في
النجوم
تجربة استعراضية كالفوازير .كذلك،
ّ
فإن جماهيرية هذا النوع من البرامج
ت� ��راج � �ع� ��ت ،وت� ��راج � �ع� ��ت م �ع �ه��ا رغبة
امل�ش��اه��د ّ ف��ي ال�ف��وز ب�ج��ائ��زة الفوازير،
ف � ��ي ظ � � ��ل ال � �ض� ��خ ال � �ي� ��وم� ��ي للبرامج
االستعراضية مثل «س�ت��ار أكاديمي»
ّ
وبرامج املسابقات ،وأشهرها «املفتش
كرومبو».

◄ أص��در وزي��ر الصحة العامة محمد
ج � ��واد خ�ل�ي�ف��ة ق� � ��رارًا ي �ق �ض��ي بوقف
الترويج للمنتجات املصنوعة من أعشاب
طبيعية في الوسائل اإلعالمية« ،إال بعد
ت �ح��دي��د اآلل �ي��ة ال �ج��دي��دة وأخ� ��ذ املوافقة
املسبقة من ال��وزارة» .كذلك ّ
جمد القرار
جميع ال �ق��رارات ال �ص��ادرة ع��ن الوزارة،
ال�ت��ي س�ب��ق أن سمحت ب��ال�ت��روي��ج لهذه
املنتجات.
◄ تقدمت إيناس الدغيدي ببالغ إلى
النائب العام ،بعد تلقيها عبر رسائل الـ
 smsتهديدات بالقتل من إحدى الجماعات
اإلسالمية التى تدعى «الوعد» .ووصلت
هذه الرسائل إلى املخرجة املصرية بعد
تقديم لفيلمها األخير «األم�ي��رة ديانا»،
وإعالنها استعدادها لتقديم فيلم جديد
عن «زنا املحارم».
◄ بدأ املخرج السوري زوان بريجان
تصوير مسلسل «ال�س�ي��دة» ال��ذي كتبه
ال�ع��راق��ي حامد امل��ال�ك��ي .وي�ت�ن��اول العمل
ال�ع��ائ�لات ال�ع��راق�ي��ة املقيمة ف��ي سوريا،
وتحديدًا في منطقة السيدة زينب ،وهو
م��ن إن�ت��اج ق�ن��اة «ال�ب�غ��دادي��ة» وسيعرض
ع� �ل ��ى ش��اش �ت �ه��ا وش� ��اش� ��ة «السورية
رمضان املقبل .أما بطولة
الفضائية» في
ّ
امل�س�ل�س��ل ف�ه��ي ل �ك��ل م��ن م�ن��ى واصف،
وس �ل �ي��م ك �ل�اس ،وح �س��ام ع �ي��د ،وعبير
ش�م��س ال ��دي ��ن ،ون��اه��د ح�ل�ب��ي ،وبهجت
ال� �ج� �ب ��وري ،وج � ��واد ال �ش �ك��رج��ي ،وعبد
الجبار الشرقاوي...
◄ اس�ت�ض��اف��ت «م�ك�ت�ب��ة اإلسكندرية»
ضمن فعاليات اليوم الرابع من معرض
كتابها الفنان خالد الصاوي في ندوة
بعنوان «خالد ال�ص��اوي ش��اع�رًا» ،وأدار
الندوة الشاعر أحمد فضل شبلول .وقرأ
ال�ص��اوي في بداية ال�ن��دوة مجموعة من
قصائده الشعرية ،ث� ّ�م أع�ل��ن ع��ن أحدث
م�ش��اري�ع��ه ال�س�ي�ن�م��ائ�ي��ة وه ��و ف�ي�ل��م من
إخ ��راج ع�ص��ام ال�ش�م��اع ي�ق��وم فيه بدور
الشاعر أحمد فؤاد نجم.
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كوكتيل الجمهورية
وائل عبد الفتاح
ألعاب الدولة بدأت ضد البرادعي .انتصب السيرك بكامل طاقمه ،وفتح النظام مخازنه
على مصاريعها لتخرج العجائب .جمعية أهلية تقيم دع��وى على وزي��ر الداخلية
ألنه لم يعتقل البرادعي وقادة املعارضة الذين اجتمعوا في بيته .وبعدها بساعات،
أعلنت  ٧أحزاب ،مجهولة تقريبًا ،جبهة اسمها «حماية مصر» ،وتهدف إلى توقيف
«مخطط» البرادعي الذي ّ
عدته «صهيونيًا أميركيًا لزعزعة استقرار البلد».
وب��ال �ت��زام��ن ،ك�ت��ب ص�ح��اف��ي م��ن ح ��راس ال�ن�ظ��ام« :ال�ج�ي��ش ل��ن ي�ق��ف م�ت�ف��رج��ًا» ،في
إشارة تحريض أو تهديد ملن يطالب بتغيير قواعد االنتخابات الرئاسية في مصر
املوضوعة في املادة  ٧٦الشهيرة.
كل هؤالء يحمون مصر من «التغيير».
ّ
السيرك السياسي املنصوب يركز على أن مبارك يملك «الوطنية» واالستقرار ،بينما
معارضوه الخارجون عن النصر «خونة» و«انقالبيون».
هنا تستشعر الدولة الخطر ّ
وتعد التغيير مخططًا صهيونيًا أميركيًا يقوده البرادعي
ّ
ليفسد «السالم الوطني» ويفتت عزم الواقفني في مواجهة العدو اإلسرائيلي.
هكذا يريد النظام توزيع صكوك الوطنية والعمالة ،رغم انتقاالته من قيادة التحالف
ض��د إس��رائ�ي��ل إل��ى ق �ي��ادة ت�ح��ال��ف م��ع إس��رائ�ي��ل ض��د تنظيمات ،ات�ف��ق معها على
تصنيفها إرهابية.
الدولة في مصر تريد أن تدير اللعبة كلها .هذا هو استقرارها الوحيد .شمولية ال
تريد أن تحتكر السلطة فقط ،لكنها تريد أن تكون معارضتها أيضًا.
ال��دول��ة ّأم�م��ت السياسة رغ��م اخ�ت�لاف ال��وض��ع م��ن عبد الناصر إل��ى م�ب��ارك مرورًا
بالسادات .عبد الناصر وضع البلد كله في التنظيم الواحد .والسادات أخرج من تحت
العباءة ث�لاث ب��ذور ألح��زاب تحت رعايته .ومبارك بعدما اتسع الطيف السياسي،
ّ
طبق نوعًا من التأميم السري (أو من الباطن) لتكون كل املعارضة في الجيب الخلفي
للسلطة تستدعيها وقتما تشاء .معارضة منزوعة األسنان وفاقدة لجهاز مناعتها
وقوتها الحيوية .التأميم بوضوح عبد الناصر ودهاء السادات وحيل مبارك ،أفسد
قابلية املجتمع املصري للتعدد.
لم يعد ال��ذوق املصري يقبل بسهولة التعدد .ال يزال هناك استعداد قوي للتوحيد
والصف واليونيفورم السياسي .وهذا جوهر ألعاب النظام ضد التغيير ومداعبته
للفكرة القديمة« :الدولة بابا وماما ومختصر البلد كلها».
ّ
ه�ك��ذا ت�ب��دو ال��دول��ة وطنية ح�ين يأتيها خطر التغيير ،وت��داف��ع ع��ن ال�ع��روب��ة وتذكر
بأمجادها في «صوت العرب» ،حني يظهر شخص من خارج السيرك يتكلم بنبرة ال
تنفع معها األساليب ّ
املجربة.
التغيير ال يعني أن يكون البرادعي رئيسًا ملصر .التغيير يعني أن يكون البرادعي
أحد االقتراحات ال االقتراح الوحيد أو «الرئيس التوافقي» .فكرة الرئيس التوافقي
قاتلة ملعنى التغيير ،ألنها تختصر ببساطة الطيف السياسي كله في ل��ون واحد
وشخص واحد ،بينما التغيير يعني ببساطة تعدد ألوان ومرشحني وبرامج.
هل يعني ظهور البرادعي أن تلغي املعارضة نفسها؟ هل من الضروري أن ّ
يتحمل
البرادعي أجندات املعارضة ولو لم يوافق عليها؟ هل من الضروري أن يكون البرادعي
تلخيصًا للحركة الوطنية أو للسعي من أجل التغيير؟ م��اذا سيفعل البرادعي مع
حمولة الفشل الضخمة التي القتها التجارب السابقة للمعارضة؟ ملاذا تثقل الروح
الجديدة القادمة من خ��ارج ال��دائ��رة بحطام الالعبني السابقني؟ هل من الضروري
أن يكون كل جهد البرادعي هو التوفيق بني ت�ي��ارات متعارضة وتحقيق التوازن
ب�ين مصالح ه��ذه ال�ت�ي��ارات ليتكرر الفشل وتصل املعارضة إل��ى الحائط املسدود
نفسه؟ هل ال بد من أن يقف البرادعي هو اآلخر بعد شهور قليلة على حائط املبكى
للمعارضة املصرية يشكو ويعاني من االضطهاد؟
البرادعي ليس «كفاية» الثانية ،وال جبهة تحالف انتخابي .إنه «حالة جديدة» في
السياسة املصرية .كفاية األول��ى حققت دوره��ا في كسر حاجز الخوف وتصعيد
االحتجاج إلى حالته القصوى .وانتهت اكلينيكيًا بعد أداء ال��دور ووقعت في الفخ
السهل عندما أرادت أن تكون ملخص الحركة السياسية في مصر واستهلكت كل
الطاقات املهمة داخلها في محاولة «التوفيق» بني تيارات سياسية محبطة أساسًا.
ف��ي إح ��دى ال�س�ه��رات االج�ت�م��اع�ي��ة ،س��أل��ت ال��دك�ت��ور ع�ب��د الجليل مصطفى ،وكان
يومها ّ
منسق كفاية« ،ملاذا تبذلون جهدًا في التوفيق بني الشيوعيني واإلخوان وبني
الناصريني والتيار الثوري؟
ملاذا ال تقترحون برنامجًا ّ
يخص أفكاركم وكل من يجدها على هواه وفي خدمة
طريقه السياسي سينضم إليكم ،وعلى من يعترض أن يبحث عن طريق آخر؟».
ّ
لكن حركات املعارضة ،من ف��رط إحساسها بالضعف ،تريد أن تتجمع كلها في
كيان واح��د ووح�ي��د« .الكوكتيل» هو موضة املعارضة ،رغ��م أن��ه فشل م��رات عدة،
ووصل إلى أقصى إمكانياته في تجارب أخرى.
في كوكتيل املعارضة صراع على فرض األجندات الخفية أو األهداف غير املعلنة .ألن
كل ضعيف يريد أن يعلن قوته من على منصة اآلخرين أو على حساب اآلخرين.
وهي معارضة على طريقة دوري املظاليم ،تنتظر دائمًا غضب النظام ّ
لتتأوه ،ومنهم
من هو «دوالت��ي» أكثر من الدولة نفسها ،ويرى روحها وطنية رغم أن الجمهورية
التي أعلنت في  ١٩٥٢تتآكل وتورث إلى العائالت .لكنها ال تزال األمل والهدف الذي
يمنع التفكير في جمهورية جديدة من دون كوكتيل.
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أحمد عدنان *

السعودية 1990
كتاب «السعودية ...سيرة
صدر في اآلونة األخيرة
ّ
للباحث الجاد د .عبد العزيز الخضر .وقد
دولة ومجتمع» ً
مستوى النخب
أحدث الكتاب جدال واسعًا ومستحقًا على
ّ
السياسية والثقافية في اململكة ،نظرًا ملا تميز به من
وعمق تحليلي اتسم بالجرأة والرصانة .هنا إضاءة
رصد دؤوب ّ
على مشهد تطرق إليه الكتاب ،وهو يتناول خطاب
حرب الخليج وتحرير الكويت
ي �ت �ط��رق ه� ��ذا امل� �ق ��ال إل� ��ى مشهد
س �ي��اس��ي ت �ن��اول��ه ال �ب��اح��ث عبد
ال� � �ع � ��زي � ��ز ال � �خ � �ض� ��ر ف� � ��ي كتابه
«ال � � �س � � �ع � � ��ودي � � ��ة ...س� � �ي � ��رة دولة
وم � �ج � �ت � �م� ��ع» ،أال وه � � ��و خطاب
ح � � ��رب ال� �خ� �ل� �ي ��ج أو العريضة
امل��دن �ي��ة ال �ت��ي رف�ع�ت�ه��ا إل ��ى امللك
ف �ه��د ب ��ن ع �ب��د ال �ع��زي��ز مجموعة
م��ن ك�ب��ار رج ��ال ال��دول��ة ومثقفيها ووجهائها،
وع�ل��ى رأس �ه��م ال� ��وزراء ال�س��اب�ق��ون أح�م��د صالح
جمجوم ً وعبد الله الدباغ ومحمد عبده يماني
استجابة للتحديات التي فرضتها حرب تحرير
ال�ك��وي��ت ع�ل��ى ال �ب�لاد .خ�ط��اب ي�ش�ي��رون ف�ي��ه إلى
أهمية املضي قدمًا في ترسيخ التطبيق الشامل
ل�ل�ش��ري�ع��ة ،م��ن إق��ام��ة ال �ع��دل وت�ح�ق�ي��ق املساواة
وإشاعة اإلصالح .ومن وسائل ذلك :وضع إطار
تنظيمي للفتوى ،وال�ش��روع في تكوين مجلس
ال �ش��ورى ،وإح �ي��اء امل�ج��ال��س ال�ب�ل��دي��ة ،ومراجعة
أوض � ��اع ال �ق �ض��اء ،وت�ن�ظ�ي��م ال �ح��ري��ة اإلعالمية،
واإلص�ل�اح ال�ج��ذري وال�ش��ام��ل لقطاعي التعليم
وه �ي �ئ��ة األم � ��ر ب ��امل� �ع ��روف وال �ن �ه��ي ع ��ن املنكر،

اإلصالحات السياسية التي
طالبت بها العريضة المدنية
كان النظام السعودي قد
وعد بتحقيقها أكثر من مرة
وتمكني املرأة في الحياة العامة.
ي �ق��ول ال �خ �ض��ر ف��ي ف �ص��ل «ع �ق��ل امل �ع��ارض��ة» أن
ال �ع��ري �ض��ة امل��دن �ي��ة ال �ت ��ي اش �ت �ه��رت ف ��ي كانون
ّ
األول /ديسمبر  1990باسم العريضة (املدنية)
أو (العلمانية) عند التيار اإلسالمي ،قد حررها
الله مناع ،وساهم معه أيضًا محمد سعيد
د.عبد ً
طيب نقال عن لقاء معه في قناة إل .بي .سي .أيار
(مايو) .2009
وي�ش��رح الخضر أن العريضة ج��اءت ف��ي أجواء
ّحرب الخليج وبعد أحداث ساخنة جدًا .ويقول
إنه ّ ّأول ما سمع بهذه العريضة في ذلك الوقت،
توقع أنها مجرد مطالب سياسية حول الشورى
وب� �ع ��ض اإلص �ل��اح � ��ات ،ول � ��م ي �ف �ه��م مل� � ��اذا كانت
سمعتها سيئة عند نخب الصحوة وتيارها في
حينها وقلقوا منها ،ثم عندما قرأها الحظ أنها
تعرضت لقضايا حساسة عند التيار اإلسالمي،
حول اإلفتاء ،وهيئة األمر باملعروف والنهي عن
املنكر ،ومسألة امل��رأة ،وه��ذا م��ا فسر اإلحساس
باملؤامرة عند التيار اإلسالمي ودفعه للبدء في
م�ش��روع خ�ط��اب امل�ط��ال��ب ،ث��م م��ذك��رة النصيحة،
ول� �خ ��ص ال �خ �ض��ر م�ل�اح �ظ��ات��ه ع �ل��ى العريضة
املدنية كالتالي:
ــــ إن من صاغها لديه خبرة وحنكة في الكتابة
السياسية ،فقد جاءت املطالبات في سياق مؤدب
وراق م��ن ال � ��والء امل �ح �ت��رم ،وال �ت �ق��دي��ر للشريعة
واألسرة الحاكمة ،وكانت جميع املطالب عقالنية
وغير مستفزة حتى ألصحاب الرؤية املحافظة،
وكانت أكثر دق��ة من خطاب املطالب ال��ذي قدمه
اإلسالميون ،والذي تطور إلى مذكرة النصيحة.
ــــ بالنسبة لألسماء الثالثة واألرب �ع�ين املوقعة
على العريضة ،فلم تكن كثيرة ج�دًا وال نتيجة
ت �ج �م �ي��ع ع �ش ��وائ ��ي ي �ف �ق��ده��ا رص��ان �ت �ه��ا .كانت
األس �م��اء م�خ�ت��ارة ب�ع�ن��اي��ة ،وه �ن��اك ع ��دة أسماء
يغلب عليها االعتدال في منهجها ،وفيها أيضًا
ك�ت��اب وأس �م��اء مستنيرة ،وم�ش�ه��ورة عند تيار

الصحوة (كأحمد محمد جمال وصالح محمد
جمال) ،وفيها تنوع مناطقي معقول .كان ينقص
هذه العريضة شيخ تقليدي قريب من املؤسسة
الرسمية.
ُ
ــــ ك��ان من مميزات ه��ذه العريضة أنها لم تنشر
على نطاق واسع أو كمنشور على عكس خطاب
املطالب الذي انتشر وأصبح مستفزًا للسياسي
ف��ي حينها .وامل�ف��ارق��ة الالفتة أن بدايتها كانت
تتضمن آيات وأحاديث أكثر من خطاب املطالب
الذي وقع عليه علماء التيار اإلسالمي!
وت �ق��دي �رًا ل�ل�ج�ه��د ال ��واض ��ح ال� ��ذي ب��ذل��ه الخضر
في كتابه ،أود أن أحيي هذا املجهود وصاحبه
ب� � ��رواي� � ��ة ق� �ص ��ة ال� �ع ��ري � �ض ��ة امل� ��دن � �ي� ��ة م � ��ن باب
التصحيح أو التوضيح معتمدًا على شهادات
م�ح�م��د س�ع�ي��د ط�ي��ب ّود .ع�ب��د ال �ل��ه م �ن��اع وعلي
الدميني ،وخصوصًا أن الخضر أشار إلى اللقاء
التلفزيوني الذي أجريته مع الطيب الذي أجاب
ح�ين سألته ع��ن العريضة امل��دن�ي��ة ب��أن��ه واملناع
كانا ممن شاركوا في كتابتها.
ف ��ي ال� �ب ��دء ،ي �ج��در ال �ت �ن��وي��ه ب� ��أن األب الروحي
ل �ه��ذه ال�ع��ري�ض��ة ب�ل�ا م �ن ��ازع ،ه��و ال�ش�ي��خ أحمد
ّ
ص�لاح جمجوم (وزي ��ر ال�ت�ج��ارة األس�ب��ق ،ويعد
م� ��ن رج� � � ��االت امل� �ل ��ك ف �ي �ص ��ل ،وع � � ��رف بتوجهه
اإلس�لام��ي ،مع التأكيد أن��ه ليس صحويًا ،حيث
يرأس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بمنطقة مكة املكرمة منذ فترة طويلة) .والسبب
أن ��ه ب �ع��د ق� ��رار االس �ت �ع��ان��ة ب��ال �ق��وات األميركية
لتحرير الكويت ،اجتمع وزي��ر الداخلية األمير
ن��اي��ف ب��ن عبد ال�ع��زي��ز ب�ت��اري��خ  1990/8/18مع
مجموعة من الشخصيات العامة ورجال اإلعالم
ف ��ي ج� ��دة ل �ت��وض �ي��ح ق � ��رار االس �ت �ع��ان��ة م ��ن باب
ال�ت�ه��دئ��ة االج�ت�م��اع�ي��ة وال �ت��واص��ل م��ع التيارات
املختلفة ،وكان مما قاله األمير« :هناك نقطتان
أساسيتان في األمر ...األولى :هي أن الجرم كبير
وي�ج��ب أن نرفضه وه��و اك�ت�س��اح ص��دام حسني
وت �ش ��ري ��ده ل �ش �ع��ب ال �ك��وي��ت واح �ت�ل�ال ��ه الكامل
للكويت ،الثانية :أن ندعم موقف دولتنا في أخذ
جميع االس�ت�ع��دادات وأخ��ذ جميع االحتياطات
الالزمة للدفاع عن الوطن واملواطن» .وقال األمير
ف��ي مقطع آخ��ر استنادًا إل��ى ن��ص وك��ال��ة األنباء
السعودية (واس) ال��ذي نشرته جميع الصحف
ال�س�ع��ودي��ة ف��ي ال�ي��وم ال�ت��ال��ي« :وك�م��ا ملستم فإن
صدام عمل أو يعمل اآلن إلى أن ينقل الفعل إلى
ردة ال �ف �ع��ل ...ي��ري��د أن يغطي ع�ل��ى م��ا فعله في
احتالله لبلد عربي شقيق ولشعب مسلم يغطيه
بادعائه أن ما يذكر أن اململكة العربية السعودية
أو دول الخليج العربي استعانت ب�ق��وات ...نعم
وه��ذا أم��ر لم يكن خافيًا وأعلنه خ��ادم الحرمني
ل�لأم��ة ...وأن��ا أستغرب م��ن بعض امل��واق��ف سواء
كانت حكومية أو من بعض الفئات التي خدعت
أو فهمت األم��ر على غير حقيقته ...وإذا كانت
فيه أي مالحظة أو لوم أو وجهة نظر فيجب أن
تؤجل حتى يعود الكويت ألبناء الكويت».
وخ�لال ه��ذا االجتماع ألقى الطيب كلمةّ ،وحني
س��أل �ت��ه ع �ن � ّه��ا أك � ��د ل ��ي ًأن � ��ه ل ��م ي �ع��د يتذكرها
ت �م��ام��ًا ول �ك��ن �ه��ا إج � �م � ��اال ،ح �س��ب ق ��ول ��ه ،كانت
ّ
تتعلق باملستوى امل�ت��ردي ألداء بعض األجهزة
الحكومية ذات العالقة املباشرة باملواطن .ولكنه
يتذكر كما يتذكر كل من حضر االجتماع ،واملناع
منهم ،املداخلة النارية التي ألقاها الشيخ أحمد
ص�لاح ج�م�ج��وم ،ول��م تشر لها (واس) بالطبع!
بدأت بجملته الشهيرة« :يا أمير ...من أعان
وقد
ّ
ظ��امل��ًا س��ل�ط��ه ال�ل��ه ع�ل�ي��ه ..أن�ت��م أع�ن�ت��م ص ��دام في
ح��رّب��ه على إي ��ران فسلطه ال�ل��ه عليكم» ،مطالبًا
ص��ن��اع ال�ق��رار بانتهاز الفرصة ملراجعة النفس
وإط�لاق مسيرة اإلص�ل�اح .وكانت ه��ذه املداخلة
أشبه بنيزك مشتعل هوى على بحيرة جمدها
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مخاض دولة ومجتمع
الركود تحت عبارة «ال بد أن نفعل شيئًا» التي
طرحها بعض حاضري االجتماع على أنفسهم،
ف�ج��اءت «ال�ع��ري�ض��ة امل��دن�ي��ة» كحمم داف�ئ��ة لهذا
البركان الجياش!
يقول الصحافي الرائد واملحلل السياسي د .عبد
ال�ل��ه م�ن��اع« :ب�ع��د ه��ذا االج�ت�م��اع زرت ف��ي اليوم
التالي الشيخ أحمد صالح جمجوم وقلت له إن
مداخلتك مثلت صفحة ف��ي ملف ولكننا يجب
أن ن�ف�ت��ح ك��ل امل �ل��ف» .ف ��رد ع�ل�ي��ه ال�ج�م�ج��وم بأن
مداخلته لم تأت من ف��راغ ،ولكن سبقها خطاب
وجهه للملك يطالب فيه بمجلس للشورى يمثل
الشعب ...أم��ا ما يخص فتح «امل�ل��ف» ،فيجب أن
تتسع الدائرة للتشاور .بعد ذلك ...دعا الجمجوم
ال �ك��ات��ب وال �ن��اش��ر م �ح �م��د ص �ل�اح ال ��دي ��ن (وهو
م �ع��روف ب�م�ي��ول��ه ل�ل�إخ��وان امل�س�ل�م�ين ف��ي مطلع
شبابه على األق��ل) ،ودع��ا امل�ن��اع صديقه املقرب
املدير العام لشركة (تهامة)
محمد سعيد طيب ّ
وأحد مؤسسيها لتتألف لجنة رباعية تفكر في
كيفية «فتح امللف».
وبعدما اجتمعت اللجنة الرباعية ،ول��دت فكرة
«العريضة املدنية» ُ
وو ِضعت خطوطها الرئيسة
ب�ش��أن مضمونها وأه��داف �ه��ا ،وك�ل��ف أعضاؤها
محمد ص�لاح ال��دي��ن بكتابة مسودتها األولى.
وب �ع��د إن �ج��از امل �س��ودة ع��رض��ت ال�ع��ري�ض��ة على
صديقني للمجموعة من باب التشاور كان منهم
الكاتب الصحافي واملستشار القانوني محمد
عمر العامودي الذي أبدى مالحظاته ووقع على
العريضة.
رواي��ة محمد سعيد طيب تبدو مختلفة بعض
الشيء حني يقول« :بعد لقاء األمير نايف ولدت
ف�ك��رة ال�ع��ري�ض��ة امل��دن�ي��ة ف��ي م�ن��زل أح�م��د صالح
جمجوم بحضوره وح�ض��وري إضافة إل��ى عبد
ال �ل��ه م �ن��اع وإي� ��اد م��دن��ي (وزي� ��ر ال �ح��ج ث��م وزير
الثقافة واإلعالم الحقًا) ومحمد عمر العامودي
ومحمد ص�لاح الدين (ال��ذي كتب نص املسودة
األول� � � � � ��ى) ...وف � ��ي ذل � ��ك االج� �ت� �م ��اع ات �ف �ق �ن��ا على
ال�خ�ط��وط الرئيسية للعريضة ،ول�ك��ن كتابتها
اس �ت��دع��ت اج �ت �م��اع��ات ش�ب��ه ي��وم�ي��ة ف��ي مكتبي
بشركة (ت�ه��ام��ة) حضرها امل�ن��اع وص�لاح الدين
وم��دن��ي وال� �ع ��ام ��ودي ...وك �ن��ا ن �ت �ش��اور م��ع فهد
العريفي (كاتب وإعالمي) في الرياض ومجموعة
م ��ن رج� ��ال األع� �م ��ال ه �ن ��اك ،ال ��ذي ��ن ت�ن�ص�ل��وا من
ال�ت��وق�ي��ع ف��ي اللحظة األخ �ي��رة» .وي��ؤك��د الطيب
أن م��دن��ي ح�ض��ر أغ�ل��ب اج�ت�م��اع��ات (ت�ه��ام��ة) من
أج��ل ف�ح��ص م �س��ودة ص�ل�اح ال��دي��ن وتنقيحها،
وك��ان��ت مشاركته ف��ي العريضة كبيرة وفاعلة،
وس ��اه ��م ك �ث �ي �رًا ف ��ي ال�ت�خ�ف�ي��ف م ��ن ح ��دة بعض
عباراتها ،ولكنه لم يوقع اعتراضًا على توقيع
أحد الوجهاء على العريضة من منطلق أن هذا
الوجيه ال يتمتع بسابقة العمل العام ،وبالتالي
فإنه ،أي (م��دن��ي) ،ال يريد أن يربط اسمه باسم
هذا الوجيه!
ورغم املطالب العشرة التي اعتمدتها العريضة،
إال أن �ن��ا ن�ت�ح��دث ب��ال��درج��ة األول� ��ى ع��ن املطالب
ال� �ت ��ال� �ي ��ة :ال� �ن� �ظ ��ام األس� ��اس� ��ي ل �ل �ح �ك��م ،مجلس
ُ ّ
وحددت
ال�ش��ورى ون�ظ��ام املناطق (امل�ق��اط�ع��ات).
ه��ذه امل�ط��ال��ب ألن ال�ن�ظ��ام وع��د بتحقيقها أكثر
م ��ن م� ��رة (وع � ��د ب��ذل��ك امل �ل��ك ف �ي �ص��ل ح�ي�ن تولى
رئاسة مجلس الوزراء  1962بعد سقوط الوزارة
الشعبية التي رأسها امللك سعود ،وأكد الفيصل
وع ��ده ،م��رة أخ � ّ�رى ،ف��ي خ�ط��اب مبايعته نهاية
ع ��ام  ،1964ث ��م أل� ��ف امل �ل��ك خ��ال��د ل �ج �ن��ة خاصة
ل��دراس��ة ال �ش��ورى وبقية ال��وع��ود ب��رئ��اس��ة وزير
الداخلية األمير نايف وعضوية بعض الوزراء،
م�ن�ه��م م�ح�م��د إب��راه �ي��م م�س�ع��ود وع �ب��د الوهاب
عبد الواسع وإبراهيم العنقري .كما جدد امللك
ف�ه��د أي �ض��ًا ه ��ذه ال��وع��ود ف��ي ح� ��واره مل�ج�ل��ة «در
ش�ب�ي�غ��ل» األمل��ان �ي��ة ف��ي ب��داي��ة ح�ك�م��ه .ولألمانة
ف��إن الشيخ أحمد ص�لاح جمجوم اقترح مطلبًا
آخر لم يوافقه عليه شركاؤه في العريضة ،وهو
تأليف مجلس للعائلة الحاكمة ينظم شؤونها
وأم��وره��ا (وق ��د تحققت ه��ذه ال�ف�ك��رة ع��ام 2000
بقرار من امللك فهد).
ت��م ال �ت��وص��ل ل�ص�ي�غ��ة ال� ّع��ري�ض��ة ال�ن�ه��ائ�ي��ة بعد
 14مسودة ،ثم حصر كتابها األسماء املقترحة
للتوقيع وأرسلها محمد سعيد طيب بالفاكس
إل��ى ج�م�ج��وم ل�لاط�لاع وال �ت �ش��اور ت�ح��ت عنوان
خ��ادع «أس �م��اء الشخصيات امل��رش�ح��ة لحضور
ح �ف��ل اخ �ت �ت��ام ج ��زء (ت� �ب ��ارك) ب� �م ��دارس تحفيظ
القرآن» نظرًا لرئاسة الجمجوم جمعية تحفيظ
ال�ق��رآن ،وق��د ضم الفاكس  47اسمًا معظمها من

امللك فهد بن عبد العزيز
املنطقة الغربية وقع منهم  17فقط على العريضة.
�وا ،إم��ا م��ن ب��اب االع �ت��ذار أو
أم��ا ال��ذي��ن ل��م ي��وق�ع� ّ
االستبعاد أو لم يتسن االتصال بهم من أصحاب
العريضة ،فمنهم مجموعة من الوزراء السابقني
(أمثال :محمد عمر توفيق ،حسني عرب ،محمد
املرشد الزغيبي ،السيد حسن كتبي ،عبد الرحمن
آل الشيخ) ومجموعة من الخبراء االقتصاديني
ورجال األعمال (أمثال :صالح كامل ،عبد العزيز
العوهلي ،عبد الله دح�لان ،وهيب بن زق��ر ،عبد
الرحمن فقيه ،عبد العزيز الدخيل) ،ومجموعة
من األدباء والصحافيني واملفكرين (أمثال :أحمد
محمود ،عبد الله الجفري ،عصام خوقير ،محمد
رض��ا ن�ص��ر ال �ل��ه ،أس��ام��ة ع�ب��د ال��رح�م��ن ،محمود
سفر ،عبد الله أبو السمح).
والحديث عن رجل األعمال البارز عبد الرحمن
فقيه بحاجة إلى توضيح .فقد اشترط للتوقيع
على العريضة أن تنحصر مطالبها في مجلس
الشورى فقط ،وكانت وجهة نظره تقوم على أنه
إذا تحقق هذا املطلب فيمكن من خالل املجلس
املنتظر تحقيق املطالب األخرى .بالطبع لم يقبل
طلب الفقيه من أصحاب العريضة ،وبالتالي لم
يظهر توقيعه عليها!
وكان الالفت في قائمة األسماء املرشحة خلوها
م ��ن أي اس� ��م م ��ن امل �ن �ط �ق��ة ال �ش��رق �ي��ة باستثناء
محمد رضا نصر الله ،ولكننا نالحظ في قائمة
امل��وق�ع�ين أك�ث��ر م��ن اس ��م ،م�ن�ه��م :ش��اك��ر ع�ب��د الله
الشيخ (رئيس تحرير مجلة «الشرق» األسبق)،
عبد ال ��رؤوف ال�غ��زال (ص�ح��اف��ي) ،علي الدميني
(ش��اع��ر) ،محمد العلي (ش��اع��ر ورئ�ي��س تحرير
ص�ح�ي�ف��ة «ال � �ي ��وم» األس� �ب ��ق) وإس� �ح ��اق الشيخ
يعقوب (كاتب) .ونالحظ أيضًا أن أغلب املوقعني
أت��وا من خ��ارج القائمة املقترحة أمثال :د .سعد
ال �ص��وي��ان ،ع�ب��د ال �ل��ه ال�ص�ي�خ��ان (ش ��اع ��ر) ،عبد
الله بن بخيت (صحافي) ،عقل الباهلي (كاتب)
والباحث املعروف د .مرزوق بن صنيتان وتركي
الحمد أستاذ العلوم السياسية .ويمكن إسداء
فضل ال�ت�ن� ّ�وع املناطقي ال��ذي تحقق ف��ي قائمة
املوقعني إل��ى جهود فهد العريفي ف��ي الرياض
وع�ل��ي الدميني ف��ي املنطقة ال�ش��رق�ي��ة .ونالحظ
أن القائمة املقترحة ،ثم قائمة املوقعني ،احتوت
أسماء قليلة من شريحة الشباب ول��م تضم أي
ام��رأة ،والسبب أن مناخات تلك املرحلة لم تتح
ألص �ح��اب ال�ع��ري�ض��ة ال�ت�ف�ك�ي��ر ف��ي ه ً��ذا الخيار،
ف �ج��اء رد امل� ��رأة ال �س �ع��ودي��ة م�ج�ل�ج�لا ع�ل��ى هذا
االستبعاد!
حدثًا حصل
ولكن
التوقيعات،
جمع
عملية
بدأت
ّ
في  6تشرين الثاني /نوفمبر  ،1990وتر األجواء
ال �س �ي��اس �ي��ة ف ��ي امل �م �ل �ك��ة إل� ��ى ح ��د ب �ع �ي��د ،وهي
املحتقنة من األص��ل في ذلك الوقت ،حيث قادت
 47ام ��رأة ف��ي ال��ري��اض (م�ن�ه��ن :د .ع��زي��زة املانع،
د .عائشة امل��ان��ع ،د.س�ه��ام الصويغ ،د .ن��ورة أبا
الخيل ،د .فوزية البكر ،د .سعاد املانع ،د .منيرة
الناهض ،د .هند الناهض ،د .بدرية الناهض ،د.
ألفت فودة ،د .نضال األحمد ،مديحة العجروش،
سلطانة البكر ،مشاعل البكر ،وفاء املنيف ،منيرة
القنيبط ،منيرة املعمر ،منيرة الكنعان ،حصة آل
الشيخ ،نورة الصويان ،نورة العذل ،فوزية العبد
الكريم ،وداد السنان ،جوهرة املعجل)  14سيارة
انطالقًا من موقف السيارات عند أسواق التميمي
في طريق امللك عبد العزيز مرورًا بطريق األمير
ع�ب��د ال �ل��ه ث��م ش ��ارع ال�ع�ل�ي��ا ف �ش��ارع ال �ع��روب��ة ثم

األمير نايف بن عبد العزيز

تسربت تفصيالت
حين ّ
العريضة أعلن الملك فهد
عن قرب صدور األنظمة
الثالثة ومراجعة كل
أنظمة الدولة
مرة أخرى إلى طريق امللك عبد العزيز بهدف أن
يتقبل الناس رؤية نساء يقدن السيارات.
وه �ن��ا أن�ت�ق��ل إل ��ى م��ا روت ��ه د .ع��زي��زة امل��ان��ع في
لقائها املطول ال��ذي أج��راه د .عبد العزيز قاسم
ب �ت ��اري ��خ  5ك ��ان ��ون ال� �ث ��ان ��ي /ي �ن��اي��ر  2004في
صحيفة (امل��دي�ن��ة)« :أذك��ر أن ال��وق��ت ك��ان عصرًا،
والطريق خاليًا نوعًا ما ،فأتممنا الجولة األولى
دون أن يشعر بنا أحد ،فقمنا بجولة ثانية على
الخط املتفق عليه ذاته ،وعند عودتي إلى طريق
امللك عبد العزيز رأيت صف السيارات النسائية
ال�ت��ي سبقتني وق��د أوق �ف��ت إل��ى ج��ان��ب الطريق
وأح��اط بها بعض س�ي��ارات امل��رور وهيئة األمر
ب��امل�ع��روف وال�ن�ه��ي ع��ن امل�ن�ك��ر ،ف�س��أل��ت زميلتي
في السيارة حصة آل الشيخ :ما رأيك يا حصة،
ه��ل ن��واص��ل ال�س�ي��ر أم ن�ت��وق��ف م��ع املوقوفات؟
فكان رأيها أن نقف معهن ،فتوجهت بالسيارة
الواقفة ...ألني كنت
ووقفت في صف السيارات
ً
وما زلت ال أرى نفسي أمارس خطأ أتنصل منه».
وتضيف امل��ان��ع« :ب�ع��د دق��ائ��ق م��ن إيقافنا طلب
ّ
منا التحرك بالسيارات للوقوف في مكان آخر،
فقدنا سياراتنا تشق لنا الطريق سيارات املرور
إل��ى أن وصلنا مكانًا خاليًا فطلب منا التوقف
عنده .وهناك أمرنا بالتخلي عن مقعد القيادة
والجلوس ف��ي املقعد الخلفي وت��ول��ى ق�ي��ادة كل
سيارة شرطي ركب إلى جانبه رجل من الهيئة،
ثم قيدت السيارات ونحن في داخلها إلى مركز
شرطة العليا .ك��ان رج��ال الشرطة ب�لا استثناء
مهذبني في التعامل معنا ،أما رجال الهيئة فقد
تفاوتوا في سلوكهم ،وكانت تجربة راكبات كل
سيارة تختلف عن األخرى ،فبعضهن ذكرن أنهن
اضطررن طيلة الطريق إلى سماع أقذع الشتائم
والصفات تصب عليهن من الرجل الراكب معهن،
وب�ع�ض�ه��ن ذك� ��رن ع �ك��س ذل� ��ك .وب �ع��دم��ا وصلنا
إل��ى مركز الشرطة جمعنا ف��ي غرفة صغيرة ال
تتجاوز مساحتها 12مترًا ،وكنا سبعا وأربعني
ام��رأة ،ثم ب��دأ استدعاؤنا للتحقيق ،وبقينا في
ذلك املكان إلى فجر اليوم التالي حيث طلب منا
كتابة تعهد بعدم قيادة السيارة أو الركوب في
سيارة تقودها امرأة وتم صرفنا بعد ذلك».
إثر هذه املسيرة ،فصلت املوظفات واألكاديميات
امل �ش ��ارك ��ات م ��ن أع �م��ال �ه��ن (مل� ��دة ق ��ارب ��ت الثالث
س �ن��وات) وش��ن عليهن ت�ي��ار ال�ص�ح��وة هجومًا
ُّهائجًا عبر منابر املساجد وش��رائ��ط الكاسيت
اتهمن عبره بالكفر والعمالة ل��دول أجنبية مع
تشكيك ،غير أخ�لاق��ي ،في أخالقهن وسلوكهن!
وهنا تجدر اإلشارة إلى أن املصور الفوتوغرافي
الراحل صالح العزاز (الكاتب الصحافي املعروف)

التقط بعض الصور لهذه التظاهرة وفقد حريته
بسبب ذلك قرابة الستة أشهر! ورغم التوتر الذي
أضفته املسيرة وتداعياتها على املناخ السياسي،
إال أن �ه��ا ع ��ززت م�ش��روع�ي��ة ال�ع��ري�ض��ة وضرورة
م �ط��ال �ب �ه��ا وع �ج �ل��ت ب��إن �ه��اء ج �م��ع التوقيعات
عليها ،وبعد استكمال التوقيعات وصلت ،على
ن�ح��و أو آخ ��ر ،تفصيالت ال�ع��ري�ض��ة إل��ى صناع
القرار ،فصرح امللك فهد بتاريخ  27نوفمبر 1990
كما نشرت صحيفتا (الشرق األوسط) و(عكاظ)
عن قرب صدور النظام األساسي للحكم ونظام
مجلس الشورى ونظام املناطق ،وأض��اف امللك:
«كل أنظمتنا الحالية في وقتها كانت من أجمل
ما يكون ...أما اليوم فهي بحاجة إلى إعادة نظر
من أولها إلى آخرها».
كانت هناك العديد م��ن اإلش ��ارات بشأن تسرب
العريضة إل��ى ص�ن��اع ال�ق��رار قبل نشرها .يقول
املناع« :التقينا أنا والطيب بربيع دحالن (وكيل
إمارة مكة) في سيارته قرب مقر شركة (تهامة)
وق��ال لنا :عريضتكم على مكاتب صناع القرار
وع �ل �ي �ه��ا أس �م��اؤك��م ل ��ذا ال ت��رس �ل��وا أي شيء».
وي�ض�ي��ف ع�ل��ي ال��دم�ي�ن��ي« :اس�ت��دع��ان��ي سليمان
ال�ع�ل��وان��ي (امل��دي��ر ال �ع��ام ل�ل�م�ب��اح��ث ف��ي املنطقة
الشرقية) في جلسة ودية قبل تسرب العريضة
وتحقق م��ن أس�م��اء املوقعني ،وق��ال ل��ي :ال داعي
ألن ترسلوها ألنها وصلت».
وفي يوم الخميس  29تشرين الثاني /نوفمبر،
دخ ��ل م�ح�م��د س�ع�ي��د ط �ي��ب إل ��ى م�ج�ل��س محمد
عمر العامودي متأبطًا ،كالعادة ،ملف العريضة
من أجل بحث كيفية إرسالها للملك (حيث قرر
أص�ح��اب العريضة ان�ت�ق��اء ث�لاث��ة يكلفون بهذه
املهمة) ،ولكن (العامودي) قال له« :كاشو ...لقد
قضى تصريح امللك فهد على خطابنا» ...رفض
الطيب التراجع عن بث العريضة .وبعد التشاور
مع مجموعة من املوقعني ،سربها إلى صحيفة
(األه��ال��ي) املصرية ،التي كانت من أب��رز صحف
امل�ع��ارض��ة ف��ي م�ص��ر ،لتنشر نصها ف��ي كانون
األول /ديسمبر  1990تحت عنوان« :شخصيات
س �ع��ودي��ة ت�ط��ال��ب امل �ل��ك ف�ه��د ب ��اإلص�ل�اح :إعادة
النظر في نظام الحكم واإلع�ل�ام ووض��ع املرأة...
تأسيس مجلس للشورى وامل�س��اواة في حقوق
امل��واط �ن��ة» .امل �ن��اع ل��ه رواي ��ة مكملة ،إذ ي�ق��ول إن
العريضة تسربت قبل صحيفة (األه��ال��ي) إلى
م �ج �ل��ة «ال� �ج ��زي ��رة ال� �ج ��دي ��دة» ف ��ي ل �ن��دن (كانت
ت �ص ��دره ��ا ه� �ن ��اك امل� �ع ��ارض ��ة ال �س �ع��ودي��ة قبيل
املصالحة املشهورة بينهم وبني امللك فهد) التي
ن�ش��رت مسودتها األول ��ى وم�س��ودت�ه��ا النهائية
ب��ال�ك��ام��ل وك��ل أس �م��اء امل��وق �ع�ين ...ب�ع��ده��ا اتصل
م �س��ؤول ف��ي ال ��دي ��وان امل�ل�ك��ي ب��ال��دك �ت��ور محمد
عبده يماني (وزير اإلعالم األسبق) ،وقال له «ال
داع ��ي ألن ت��رس�ل��وا شيئًا ل�ق��د وص�ل��ت رسالتكم
وس�ت�ص��در األن�ظ�م��ة ال�ث ً�لاث��ة ق��ري �ب��ًا» .م��ن جهته
أكمل الطيب روايته قائال« :من جهتي لم أسمع
ع��ن أي أص ��داء ول��م يستدعنا أح��د أو يسائلنا
أح��د ،ول��م ي��رس��ل ال�خ�ط��اب رسميًا ب��امل��رة ،ولكن
ن�ش��ره ف��ي صحيفة (األه ��ال ��ي) ح�ق��ق ردة الفعل
املطلوبة وأكثر ...ويسجل ،لكل املوقعني ،صفحة
مضيئة ومشرفة ...هم جديرون بها».
وم��ن ال �ض��روري أن نشير هنا إل��ى أن��ه بعد بث
العريضة حاول بعض أصحابها أن تكون هذه
التجربة مقدمة لتأسيس تكتل سياسي يجمع
امل��وق �ع�ي�ن ع �ل �ي �ه��ا ،ول �ك��ن ه� ��ذه ال �ف �ك��رة ل ��م تكلل
بالنجاح!
ك �ي��ف ان �ت �ه��ت ق �ص��ة ال �ع��ري �ض��ة امل��دن �ي��ة ومتى؟
نستطيع أن نقول إنه حني أصدر امللك فهد في
 1آذار /م � ��ارس 1992ال�ن�ظ��ام األس��اس��ي للحكم
ون �ظ��ام ال �ش��ورى ون �ظ��ام امل�ن��اط��ق ،ك��ان توقيعه
ع�ل��ى ه��ذه األن�ظ�م��ة إع�لان��ًا ع��ن ال �ق ��رارات األهم،
من وجهة نظري ،في مسيرة الدولة السعودية
ال �ث��ال �ث��ة ل �ت �ك��ون درة ع � �ه� ��ده ...وأح � ��د الجسور
ال �ن��اض �ج��ة وامل �ط �ل��وب��ة إل ��ى م �ف �ه��وم (الدولة)...
وب ��ره ��ان ��ًا ع �ل��ى أن اس �ت �ج��اب��ة ال �ح��اك��م ملطالب
وأسبابها،
امل��واط�ن�ين أح��د مظاهر ق��وة النظام
ً
وفي ًالوقت نفسه ،عكست تلك ال�ق��رارات تحوال
ف��اص�لا ف��ي املجتمع ال�س�ع��ودي ووج�ه��ًا مشرقًا
للتيار اإلصالحي.
وفي البدء والختام ،كانت كلمة
أل �ق��اه��ا أح �م ��د ص�ل��اح جمجوم
نبوي مرفوع:
متكئًا على حديث
ّ
«م� � ��ن أع � � ��ان ظ ��امل ��ًا س ��ل� �ط ��ه الله
عليه»!
* صحافي سعودي
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آخر انتخابات

ّ
«العراقية» خليط ليبرالي علماني قومي ينافس علــ
اّ
لم يكن إياد علوي غائبًا عن االنتخابات املاضية ،لكن حضوره اليوم يبدو أقوى بكثير ،بعد
«العراقية» ،التي تسعى إلى ًطرح فكر ليبرالي
مروحة التحالفات التي ألفها تحت مظلة قائمة
ّ
غير طائفي ،وتحظى بفرص مرتفعة جدًا للمنافسة بجدية في االنتخابات أوال ،وتاليًا على
منصب رئيس الحكومة

بورتريه
من أبرز المرشحين لتولي رئاسة الحكومة بعد االنتخابات .استطاع جمع عدد من
المروجين لغزو العراق
األسماء الكبيرة لمشاركته االقتراع ،هو الذي كان أبرز
ّ

إياد عالوي
ديما شريف
ُيجمع أصدقاء رئيس ال��وزراء العراقي األسبق
واحدة ينعتون
أياد عالوي ،وأعداؤه ،على صفة
ّ
بها الرجل :براغماتي .صفة ال يبدو أنها تزعج
ّ
ع �ل��اوي ،ال� ��ذي ي �ع��د م ��ن ال �ش �خ �ص �ي��ات املثيرة
ّللجدل ف��ي األوس ��اط العراقية :ي��رى املتدينون
أن هذا الطبيب ،الذي ّ
تخرج من لندن ،علماني
ّ
أكثر من اللزوم ،فيما ال يعده البعض أكثر من
م ّ�ج��رد بعثي س��اب��ق ،بينما ي�ق��ول عنه آخرون
إن ل��ه ارت �ب��اط��ات بأجهزة
االستخبارات الدولية.
ينتمي ع�ل�اوي ،ال ��ذي ولد
ع � � ��ام  ،1945إل � � ��ى عائلة
اع�ت��ادت العمل السياسي،
وخ � � ��رج م �ن �ه��ا ع � ��دد كبير
م ��ن امل �س��ؤول�ي�ن والوزراء.
براغماتيته امل�ب� ّك��رة ،التي
ي �ق��ول ال�ب�ع��ض إن ��ه ورثها
ع ��ن ال �ع ��ائ �ل ��ة ،س �م �ح��ت له
ب� ��االن � �ت � �س� ��اب إل� � � ��ى حزب
ال �ب �ع��ث وه � ��و ال ي� � ��زال في
امل � ��درس � ��ة ،ب �ع ��دم ��ا أصبح
ال�ح��زب م��ن ال�ق��وى الفاعلة
ف� ��ي ال� �س ��اح ��ة السياسية
ال�ع��راق�ي��ة إث��ر ان �ق�لاب عبد
ال� � �ك � ��ري � ��م ق� � ��اس� � ��م .وشعر
ع� �ل��اوي ال� �ط ��ال ��ب بصفعة
ت� ّ
�وج ��ه إل� ��ى ط �م��وح��ه بعد
خ ��روج ال�ب�ع��ث م��ن الحكم،
ول � ��م ت �ن �ف��ع ع� � ��ودة الحزب
إل ��ى ال �ح �ك��م ف ��ي  1968في
تحسني هذه الطموحات.
ً
عندما ت��رك ال�ع��راق باتجاه لبنان أوال ،موطن
وال� ��دت� ��ه ،ث ��م ل �ن��دن ث� ّ�ان �ي��ًا ،ب � ��دأت ت �ب��رز مالمح
معارضته للحزب .لكنه استمر يعمل من خالله
ح�ت��ى ع ��ام  1975ح�ي�ن اس �ت �ق��ال وت �ف��رغ إلكمال
دراسته وعمل مع بعض املنظمات الدولية.
تعرض عام  1987ملحاولة اغتيال أثناء وجوده
�دن ،وي � �ق� ��ول م ��وق �ع ��ه ال �ش �خ �ص��ي على
ف� ��ي ل � �ن� � ّ
اإلنترنت إنه بقي على أثرها في املستشفى ملدة
عام.
سكنه لفترة طويلة في العاصمة البريطانية،
ل �ن��دن ،أت ��اح ل��ه ت�ط��وي��ر ع�ل�اق��ات ق��وي��ة ج� �دًا مع
الحكومة واالستخبارات البريطانية كما يتهمه
البعض ،وهذا ما سمح له بتولي منصب رئاسة
ال�ل�ج�ن��ة األم�ن�ي��ة ف��ي م�ج�ل��س ال�ح�ك��م االنتقالي
ب �ع��د غ ��زو ال� �ع ��راق ع ��ام  .2003م�ن�ص��ب يوحي
بثقة كبيرة منحته إياها ّاألجهزة البريطانية
واألم�ي��رك�ي��ة ،وخ�ص��وص��ًا أن ��ه ك��ان م��ن ّ
مهماته
إن�ش��اء جيش ع��راق��ي ج��دي��د ،وب�ن��اء أج�ه��زة أمن
واستخبارات.
ب �ع��د ذل� ��ك ع� ّ�ي �ن �ت��ه «س �ل �ط��ة االئ� �ت�ل�اف املؤقتة»
برئاسة الحاكم املدني للعراق بول بريمر ،أول
رئ�ي��س وزراء ألول ح�ك��وم��ة ع��راق�ي��ة م��ؤق�ت��ة في
فترة م��ا بعد االج�ت�ي��اح .استمر ف��ي الحكم أقل

صحيفة
«االندبندنت»
البريطانية
ّوصفته
بأنه صاحب
«الكذبة
الكبرى» في
إشارة إلى ما
ّ
روجه قبل
الحرب

ّ
من عام ،ونظم أول انتخابات تشريعية في ظل
االحتالل ،وسلم السلطة بعد ّذلك إلى إبراهيم
ال �ج �ع �ف��ري .وي� ��رى ال �ب �ع��ض أن امل �ن��اص��ب التي
«كوفئ» بها عالوي بعد سقوط العراق ناتجة
من توفيره ّ
املبررات التي لزمت قوات االحتالل
لشن الحرب.
وكانت صحيفة «االندبندنت» البريطانية ّقد
وصفت عالوي إثر تعيينه رئيسًا للوزراء بأنه
ص��اح��ب «ال �ك��ذب��ة ال �ك �ب��رى» ،ف��ي إش ��ارة إل��ى ما
ّ
روج��ه ،قبل ال�ح��رب ،عن ق��درة الجيش العراقي
ع� �ل ��ى اس � �ت � �خ� ��دام أسلحة
ال � � ��دم � � ��ار ال� � �ش � ��ام � ��ل خالل
خمس وأرب�ع�ين دقيقة من
ص��دور األوام ��ر ب��ذل��ك .هذه
«ال �ك��ذب��ة» اع �ت �م��دت عليها
ال� �ح� �ك ��وم ��ة البريطانية،
صديقة ع�لاوي ،للحصول
ع�ل��ى ت�ف��وي��ض م��ن مجلس
العموم للمشاركة في حرب
على
ج� � ��ورج ب � ��وش االب� � ��ن ّ
ب�ل�اد ال��راف��دي��ن ،ب�ّح�ج��ة أن
العراق أصبح يمثل خطرًا
كبيرًا على أمن اململكة.
ي� ��رأس ع�ل��اوي م �ن��ذ بداية
التسعينات« ،حركة الوفاق
ال� � ��وط � � �ن� � ��ي» ،ال� � �ت � ��ي أعلن
ان �ط�ل�اق �ت �ه ��ا م� ��ن بيروت.
واستطاع أن يروج بطريقة
ج�ي��دة لحركته ه��ذه طيلة
مستعينًا
ال �ت �س �ع �ي �ن��ات،
ّ
بعالقاته الغربية ،ما مكنه
من فرضها كأحد األطراف
ال�خ�م�س��ة ال��رئ �ي �س �ي��ة التي
ش��ارك��ت ف��ي االج�ت�م��اع��ات ال�ت��ي نظمتها وزارة
الخارجية األميركية لجمع املعارضة العراقية
في لندن ،وف��ي كردستان ال�ع��راق .ول��م تستطع
ال �ح��رك��ة م�ن��ذ ت��أس�ي�س�ه��ا ح�ت��ى س �ق� ّ�وط النظام
العراقي بقيادة ص��دام حسني أن تمثل تهديدًا
حقيقيًا ل�ه��ذا ال�ن�ظ� ّ�ام ،وت�ح��دي��ًا ك�ب�ي�رًا للوضع
القائم في الداخل ألنها لم تتمتع بقوة حقيقية
على األرض ،بخالف بعض األح��زاب املعارضة
األخرى.
إل��ى ّجانب عالقاته الوثيقة بلندن وواشنطن
وص ��ن ��اع ال� �ق ��رار ف ��ي ال �ع��اص �م �ت�ين الغربيتني،
يتمتع ع�ل�اوي ب�ع�لاق��ات ج�ي��دة م��ع السعودية
والكويت ،وهو زار اململكة منذ فترة ،واستقبله
فيها امللك عبد الله ورئيس االستخبارات مقرن
بن عبد العزيز.
يتزعم ع�لاوي ال�ي��وم الئحة «القائمة العراقية
ّ
امل��وح��دة» االن�ت�خ��اب�ي��ة ،ال�ت��ي ت�ع��د م��ن اللوائح
القوية في االنتخابات العراقية ،وهو مرشحها
لتولي منصب رئاسة الحكومة الجديدة التي
ستنتج م��ن االن �ت �خ��اب��ات .اس�ت�ط��اع ج�م��ع أكبر
ّ
األس� �م ��اء ال �ع��راق �ي��ة ف��ي الئ �ح �ت��ه ال �ت��ي ت �ع��د من
األق ��وى ،ووق��ف ض��د ق��رار منع بعض مرشحي
الئحته من الترشح بحجة ماضيهم البعثي.

مواطنون يطلعون على لوائح املرشحني أمام مركز اقتراع في بغداد (ثائر السوداني ـ رويترز)

بغداد ــ زيد الزبيدي
َ
ُيعد ائتالف «العراقية» رقمًا صعبًا
ف ��ي امل� �ع ��ادل ��ة ا ّل �س �ي��اس �ي��ة العراقية
الجديدة ،رغم أن��ه كان موجودًا على
نحو غير منظور ،حتى في البرملان
املنتهية والي�ت��ه .ك��ان ه�ن��اك ن��وع من
ال�ت�ن��اغ��م ب�ين م�ك��ون��ات��ه ف��ي التصدي
ّ
ل� �ل� �ع ��دي ��د م � ��ن امل� � �ش � ��اري � ��ع ،ح� �ت ��ى إن
رئيس الجمهورية جالل الطالباني،
وص � � ��ف ك� �ت� �ل ��ة «ال � � �ع� � ��راق � � �ي� � ��ة» ،ومن
ت�ح��ال�ف��وا م�ع�ه��ا ف��ي ب�ع��ض املواقف،
ب�ـ«ال�ت�ك�ت��ل امل �ش �ب��وه» ،ع�ن��د ل�ق��ائ��ه مع
م �ه��دي ال �ح��اف ��ظ ،إث� ��ر ان �س �ح��اب��ه من
«العراقية» ،بعد إقرار قانون األقاليم
تشرين األول .2006
واملحافظات ،في
ّ
إقرار كان نصابه متعذرًا ،حتى دخل
القاعة النائبان حميد مجيد موسى
وم�ف�ي��د ال �ج��زائ��ري ومعهما الحافظ
وصفية السهيل ،ليحققوا النصاب
عند ح��ده األدن��ى 138 :من أص��ل 275
نائبًا.
ّ
كتلة العراقية فقدت
أن
من
الرغم
وعلى
ّ
بعض أعضائها ،إال أن�ه��ا وج��دت من
هم أكثر انسجامًا معها ،وخصوصًا
األطراف الذين يحاولون االبتعاد عن
ال�ن�ه��ج ال�ط��ائ�ف��ي ،م��ا ج�ع��ل حظوظها
مرتفعة انتخابيًا ،وح�ت��ى باملنافسة
ع � �ل ��ى رئ � ��اس � ��ة ال � �ح � �ك ��وم ��ة بشخص
رئيسها إياد عالوي.
وب��ال �ن �س �ب��ة إل � ��ى ال� ��وض� ��ع العراقي،
ّ
يعد االبتعاد عن الطائفية أم�رًا بالغ
األه �م �ي��ة .وف��ي ال��وه�ل��ة األول� ��ى ،انجرّ
ك�ث�ي��رون وراء ج�ه��ات طائفية ّأعلنت
تخليها عن النهج الطائفي ،إال أنها لم
تستطع ذلك ،بحكم تركيبتها ،والفكر
ال� ��ذي ت �ك��ون��ت ب �م��وج �ب��ه .ف��ي املقابل،
تعد تركيبة «العراقية» منذ بداياتها

تدخل األمم المتحدة
جعل مفوضية
االنتخابات تكتفي
بحذف المطلك والعاني
ل �ي �ب��رال �ي��ة غ �ي��ر ط��ائ �ف �ي��ة ،وإن كانت
ت�ت�خ��وف م��ن ك�ل�م��ة «ع�ل�م��ان�ي��ة» ،التي
أصبحت تطرحها اليوم بجرأة أكبر،
بعد انحسار املد الديني السياسي.
وب �ع��دم��ا ك��ان��ت «ال �ع��راق �ي��ة» ،ممثلة
بحركة الوفاق الوطني التي يقودها
إي� ��اد ع �ل��اوي ،م��ؤل �ف��ة م��ن تشكيالت
الخارج اآلتية مع االحتالل ،أصبحت
في تشكيلتها الجديدة «مختلطة»،
وقد يغلب فيها عراقيو الداخل.
ُ
وأعلن التكتل الجديد خالل احتفال
أق �ي��م ف ��ي ف �ن��دق ال��رش �ي��د ف ��ي بغداد
ف � ��ي  16ك � ��ان � ��ون ال � �ث� ��ان� ��ي املاضي،
وج� ��رت ت�س�م�ي��ة ج�م�ي��ع شخصيات
ائ�ت�لاف «ال�ع��راق�ي��ة» ،ال�ت��ي ستشارك
ف��ي االن �ت �خ��اب��ات ال�ب��رمل��ان�ي��ة املقبلة،
وم ��ن أب��رزه��ا أي ��اد ع�ل��اوي ،ورئيس
ال�ج�ب�ه��ة ال �ع��راق �ي��ة ل �ل �ح��وار الوطني
ال � �ن� ��ائ� ��ب ص � ��ال � ��ح امل � �ط � �ل� ��ك ،ونائب
رئ �ي��س ال �ج �م �ه��وري��ة ال �ح��ال��ي طارق
ال �ه��اش �م��ي ،ون ��ائ ��ب رئ �ي��س الوزراء
راف � ��ع ال� �ع� �ي� �س ��اوي ،ورئ� �ي ��س تجمع
«عراقيون» أسامة النجيفي ،ورئيس
تجمع ً املستقبل النائب ظافر العاني.
ف� �ض�ل�ا ع� ��ن ع � ��دد م� ��ن الشخصيات
األخرى ،بينها عضو مجلس الحكم
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العراق المحتل

ـى ...رئاسة الحكومة

ال تمانع تجديد
االتفاقية األمنية مع
أميركا ،وتريد كركوك
«مدينة للجميع»
امل�ن�ح��ل ع�ب��د ال �ك��ري��م م��اه��ود ووزير
الدولة في الحكومة املؤقتة السابقة
ع��دن��ان ال�ج�ن��اب��ي ،ووزي ��ر الخارجية
ال � �ع ��راق ��ي األس � �ب � ��ق ،ع �ض ��و مجلس
ال�ح�ك��م امل�ن�ح��ل ع��دن��ان ال �ب��اج��ه جي،
وال �ك��ات��ب ح�س��ن ال �ع �ل��وي ،وغيرهم،
ممن يمثلون  63كيانًا ،بينها  20من
املتحالفني ،و 43اندمجوا بالقائمة
العراقية الوطنية.
وبينما طرح االئتالف برنامجًا يركز
ع �ل��ى «امل �ص��ال �ح��ة ال��وط �ن �ي��ة» ،ويهتم
ب ��امل� �ش� �ك�ل�ات امل �ع �ي �ش �ي ��ة للمواطن،
والتوزيع العادل للثروات ،فقد ركز في
جانب آخر على التعامل اإليجابي ّمع
دول الجوار ،واملحيط العربي .إال أنه
تجاهل املعاهدة األمنية مع واشنطن،
مكتفيًا ب ��اإلش ��ارة إل ��ى ال�ت�خ�ل��ص من
تبعات االحتالل ،والسعي إلى عالقات
دولية متوازنة .إذ جاء في البرنامج:
«تنسحب القوات األميركية من العراق
بعد عام  2011حسب االتفاقية األمنية،
إال إذا ج��ددت �ه��ا ال �ح �ك��وم��ة العراقية
باالتفاق مع الحكومة األميركية».
وي�ت�ه��م خ �ص��وم ال�ق��ائ�م��ة «العراقية»
رئ�ي�س�ه��ا إي� ��اد ع�ل��اوي ب��ال�س�ع��ي إلى
ال�ح�ص��ول ع�ل��ى دع��م م��ال��ي وسياسي
م��ن ع ��دد م��ن ال � ��دول ال �ع��رب �ي��ة ،بينها

ال � �س � �ع� ��ودي� ��ة ،ل� �ت� �ع ��زي ��ز م ��وق � �ع ��ه في
االن �ت �خ��اب��ات ال�ن�ي��اب�ي��ة امل �ق �ب �ل��ة ،فيما
تنفي القائمة تلك االتهامات وتصفها
ب��أن�ه��ا «س�خ�ي�ف��ة» ،م��ؤك��دة أن الحملة
االن �ت �خ��اب �ي��ة ل�ل�ق��ائ�م��ة ت �م��ول بأموال
أعضائها.
وت � �ط� ��ال� ��ب ال� �ك� �ت� �ل ��ة ف � ��ي برنامجها
السياسي بالسعي إلى إعادة صياغة
ٍّ
ال ��دس � �ت ��ور ب � �ت� ��أن ووض� � � ��وح ليكون
دستورًا موحدًا للبالد ،في إشارة إلى
م��وض��وع ك��رك��وك .وط��ال�ب��ت «بإعادة
درس امل� � � ��ادة ّال� � � � �ـ 140م� ��ن الدستور
وض� � � ��رورة ح� ��ل م �ش �ك �ل��ة ك ��رك ��وك مع
ض� � �م � ��ان ب� �ق ��ائ� �ه ��ا م� ��دي � �ن� ��ة عراقية
للجميع ب�ع��د إج� ��راء إح �ص��اء جديد
يشمل م��ا حصل م��ن تغيرات فيها».
ويتناسب ذلك مع آراء املشاركني في
القائمة ،الذين يركزون جميعهم في
تصريحاتهم على أن ت�ك��ون كركوك
مدينة للجميع.
وط��ال �ب��ت ال�ك�ت�ل��ة ب��وض��ع «العالقات
ما بني الحكومة االتحادية وحكومة
اإلق � �ل � �ي � ��م ف� � ��ي وض � �ع � �ه� ��ا الصحيح
وال � �ص � �ح� ��ي ب � �ع � �ي � �دًا ع � ��ن املزايدات
والتوترات».
ّ
أما في موضوع النفط ،فرأت الكتلة أن
ّ
املسألة حسمت دستوريًا باعتبار أن
هذا املورد املهم ملك للشعب العراقي
و«تؤول كل املوارد من النفط والغاز
إل� ��ى ال �خ��زي �ن��ة االت� �ح ��ادي ��ة ،ع �ل��ى أن
توزع بإنصاف يتناسب مع التوزيع
السكاني ويصار إلى حسم الخالف
ع �ل��ى ق��ان��ون ال �ن �ف��ط وال� �غ ��از بأسرع
وقت ليتاح لقطاع النفط االستثمار
وال � � �ن � � �ه � ��وض» .وط� ��ال � �ب� ��ت بإصدار
«ق��ان��ون النفط وال �غ��از ب��أس��رع وقت
ممكن ،وتأسيس شركة نفط وطنية
(وش��رك��ة وطنية ل�ل�غ��از) ،وإعطائها

ص�لاح�ي��ات االس�ت�ث�م��ار ف��ي الحقول
املنتجة واملكتشفة غير املطورة على
أس� � ��اس ت �ن��اف �س��ي وم � �س� ��ؤول هدفه
تعظيم العوائد بأسرع وقت ممكن».
وملناسبة إع�لان «ائتالف العراقية»،
رئيس الجمهورية طارق
ق��ال نائب ّ
ال �ه ��اش �م ��ي إن «ائ � �ت �ل��اف العراقية
مشروع سياسي عراقي متميز يمد
ي ��ده ل�ل�ج�م�ي��ع ب�ن�ي��ة ص��ادق��ة وإرادة
�ام والتنمية
ح�ق�ي�ق�ي��ة إلرس � ��اء ال �س�ل ّ
ف��ي ال�ب�لاد» .وأش��ار إل��ى أن االئتالف
الجديد يقدم الحل والخالص إلنقاذ
الوطن من االنفراد في القرار ،والعمل
ع�ل��ى ب �ن��اء دول ��ة امل��واط �ن��ة وتكريس
ال ��دي� �م ��وق ��راط� �ي ��ة وت �ف �ع �ي��ل الرقابة
ال �ب��رمل��ان �ي��ة وت ��وف� �ي ��ر ف � ��رص العمل
للعاطلني ،ووض��ع ح��د ملعاناة آالف
السجناء.
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ّ
سعد الحديثي ،إن ائتالف
السياسي
ّ
نوعية ملسار
العراقية يمثل «إضافة
ّ
ال�ع�م�ل�ي��ة ال �س �ي��اس �ي��ة ،وي �م��ث��ل نواة
لتجاوز التخندقات الطائفية التي
أل� �ق ��ت ب� �ظ�ل�ال س �ل �ب �ي��ة ع �ل � ّ�ى مجمل
أوضاع البلد» ،مشيرًا إلى أنه «يضم
طيفًا واسعًا من األح��زاب الليبرالية
وال �ق��وم �ي��ة وال��دي �ن �ي��ة وي�م�ل��ك فرصة
كبيرة في أن يكون منافسًا قويًا في
االنتخابات».
ّ
وأش � ��ار ال �ح��دي �ث��ي إل ��ى أن استبعاد
قرارات
ج �ه ��ة أو ج �ه �ت�ي�ن ب �م ��وج ��ب
ّ
«االج�ت�ث��اث» ال ي��ؤث��ر على ق��وت��ه ،ألن
رصيد
تبقى من
َ
أصوات هذه الجهات ّ
االئ� �ت�ل�اف ،الف �ت� ّ�ًا إل ��ى أن استطالعًا
ل� �ل ��رأي أظ� �ه ��ر أن ائ� �ت�ل�اف العراقية
سيحصل على أكثر م��ن  25ف��ي املئة
من األصوات.
وك��ان��ت هيئة امل�س��اء ل��ة وال�ع��دال��ة قد
قررت استبعاد كتلة الحوار الوطني
ب� ��رئ� ��اس� ��ة ص� ��ال� ��ح امل � �ط � �ل� ��ك ،وتيار
امل �س �ت �ق �ب��ل ال��وط �ن��ي ب��رئ��اس��ة ظافر
العاني ،من املشاركة في االنتخابات،
ل �ش �م��ول رئ �ي �س��ي ال�ك�ت�ل�ت�ين ّ بقانون
امل� �س ��اء ل ��ة وال � �ع� ��دال� ��ة ،إال أن تدخل
بعثة األمم املتحدة «يونامي» ،جعل
مفوضية االنتخابات تكتفي بحذف
اسمي املطلك والعاني ،وإبقاء بقية
املرشحني من كتلتيهما.
وتبقى مسألة مهمة يجدر التذكير
ب �ه ��ا ،ه ��ي أن إي � ��اد ع �ل��اوي ك� ��ان من
القياديني البعثيني ،وعند عودته إلى
ال�ع��راق ح��اول استقطاب الكثير من
وأعضائه ،أو البعثيني
كوادر البعث
ّ
السابقني ،كذلك فإن توجهه القومي
أتاح له االلتقاء مع السياسيني ذوي
ال �ت��وج �ه��ات ال �ق��وم �ي��ة ،م �ث��ل املطلك
وغيرهم.
وال� �ج� �ن ��اب ��ي وال �ن �ج �ي �ف��ي
ً
التقاء ًكهذا ال بد أن يصطدم عاجال
سيما
أو آجال باملواقف الكردية ،وال
ّ
في مواضيع املوصل وكركوك ،إال أن
االت �ف��اق م��ع ال�ت�ح��ال��ف الكردستاني
ي �ب �ق��ى م �م �ك �ن��ًا ،ف ��ي إط � ��ار مساومة،
يتوقع بعض ال�س��اس��ة أن ت�ك��ون من
خالل إمرار العقود النفطية الكردية
ف��ي مقابل تأجيل م��وض��وع املناطق
املختلف ّعليها إلى مراحل الحقة.
وي ��ذك ��ر أن أزم � ��ة «االج � �ت � �ث ��اث» كان
ي� �ق ��ف وراء ه � � � � ��ا أس � ��اس � ��ًا التحالف
الكردستاني ،في ما يتعلق باملطلك
ً
بناء على
والعاني ،ف��األول استبعد
ت�ق��اري��ر وت�س�ج�ي�لات ق��دم�ه��ا النائب
ال� � �ك � ��ردي ل ��رئ� �ي ��س ال � �ب� ��رمل� ��ان عارف
طيفور ،والثاني استبعد بعد الضجة
ال�ت��ي أث��اره��ا ج�لال الطالباني حول
تصريحات العاني بعدم صالحيته
لدورة رئاسية جديدة.

تقرير

«وحدة العراق واستقراره»
األسد مع ّ
واملالكي ضد «األحالف واملحاور»
ّ
أكد الرئيس السوري بشار األسد،
أم � ��س ،ح� ��رص ب �ل��اده ع �ل��ى إقامة
أفضل العالقات مع ال�ع��راق ودعم
أمله
أم �ن��ه وو ّح� ��دت� ��ه ،م �ع��رب��ًا ع ��ن ً
ف��ي أن تمثل االن�ت�خ��اب��ات مفصال
أساسيًا الستعادة األمن والوفاق
بني ّ
مكونات الشعب العراقي.
وش ��دد األس� ��د ،خ�ل�ال ل�ق��ائ��ه نائب
الرئيس العراقي طارق الهاشمي،
ع�ل��ى ح��رص س��وري��ا «ال��دائ��م على
إق��ام��ة أفضل العالقات م��ع العراق
ودع � ��م أم �ن��ه واس� �ت� �ق ��راره ووحدة
أراضيه وشعبه».
ّ
وذكر بيان رئاسي سوري أن اللقاء
ت �ن��اول «ت� �ط ��ورات األوض � ��اع على
الساحة العراقية ،واالستعدادات
ال�ج��اري��ة لالنتخابات التشريعية
املقبلة ه �ن��اك ،وال�ج�ه��ود املبذولة
ل � �ع� ��ودة األم � � ��ن واالس � �ت � �ق � ��رار إلى
العراق».
ب� � � � ��دوره ،ع� � ّ�ب ��ر ال� �ه ��اش� �م ��ي ،الذي
ن�ق��ل رس��ال��ة شفهية م��ن الحكومة
بالعالقات الثنائية
العراقية تتعلق ّ
بني البلدين ،وتؤكد حرصها على
ت�ط��وي��ر ه��ذه ال�ع�لاق��ات ف��ي جميع
املجاالت ،عن «تقدير بالده الكبير
للشعب
ملا تقوم به سوريا من دعم
ً
ال �ع��راق��ي وم �س��ان��دة ل ��ه ،وخاصة
ع� � �ب � ��ر اح � �ت � �ض� ��ان � �ه� ��ا املهجرين
ال� � �ع � ��راق� � �ي �ي��ن امل � � ��وج � � ��ودي� � ��ن على
أراضيها».
وفي السياقّ ،
رحب رئيس الوزراء
ال�ع��راق��ي ن��وري امل��ال�ك��ي ،ف��ي حوار
م��ع ق �ن��اة «ب��ي ب��ي س��ي» العربية،
بوجود «أفضل العالقات مع إيران
وس� ��ورلاّي� ��ا وال� �س� �ع ��ودي ��ة وتركيا،
شرط أ تكون مبنية على قاعدة
تحالفات ومحاور».
وعن عدم تعيني السعودية سفيرًا
ل �ه ��ا ف� ��ي ب � �غ� ��داد ح �ت ��ى اآلن ،قال
امل��ال �ك��ي «ك �ن��ت ق��د ب ��دأت زياراتي
ال � �خ ��ارج � �ي ��ة ب ��ال� �س� �ع ��وي ��ة بهدف
إذا
ت� �ح� �س�ي�ن ال� � �ع �ل��اق � ��ات م � �ع � �ه ��اً .
رغبوا ً في تحسني العالقات فأهال
ّ
أصروا على القطيعة
وسهال ،وإذا
فهم أحرار في ذلك».
في املقابل ،وصف الناطق الرسمي
ب ��اس ��م ال� �ت� �ي ��ار ال� � �ص � ��دري ،صالح
العبيدي ،الشائعات التي ترددت
القبض
بشأن نية الحكومة إلقاء
ّ
على السيد مقتدى الصدر ،بأنها
محاولة لخلق حالة إحباط وإثارة
البلبلة ف��ي ص�ف��وف أب�ن��اء التيار،
ّ
متهمًا مكتب رئيس الوزراء نوري
املالكي باملسؤولية عن إطالق هذه
الشائعات ونفيها الحقًا.
من جهتها ،قالت القائمة ّالعراقية
ال� �ت ��ي ي ��رأس� �ه ��ا أي � � ��اد ع� �ل� ��اوي إن
االت �ه��ام��ات ال�ت��ي ي� ّ
�وج�ه�ه��ا رئيس
م�ج�ل��س ال �ن��واب أي ��اد السامرائي
إل ��ى ال �ق��ائ �م��ة «ت�ج�ع�ل��ه ي �خ��رج عن
املهنية واملوضوعية ودقة تحليله
للموقف السياسي».
وأع ��رب ��ت ال �ق��ائ �م��ة ع ��ن أس �ف �ه��ا ملا
ك��ان��ت ت �ش��ك ف �ي��ه ع �ن��د اختيارها
أي ��اد ال�س��ام��رائ��ي ل��ر ًئ��اس��ة مجلس
ال�ن��واب ،ليكون بديال عن محمود
املشهداني ،لكونه ال يستحق هذا
املنصب.
ف��ي امل�ق��اب��ل ،ش��دد رئ�ي��س االتحاد
ال ��وط� �ن ��ي ال� �ك ��ردس� �ت ��ان ��ي ،رئيس
ال �ج �م �ه��وري��ة ج �ل��ال الطالباني،
االنتخابات البرملانية
على أهمية ً
املقبلة ،وخاصة ملستقبل كركوك،

وتأكيد «هويتها الكردستانية».
ف ��ي ه� ��ذا ال ��وق ��ت ،ك �ش��ف سكرتير
امل�ج�ل��س ال� ّق��وم��ي ال�ك�ل��دان��ي ضياء
ب � �ط� ��رس أن م� �ل� �ص� �ق ��ات املجلس
االن� � �ت� � �خ � ��اب� � �ي � ��ة ف � � ��ي محافظتي
أرب� �ي ��ل وده � ��وك ت �ع��رض��ت للعبث
واإلزال � ��ة م��ن ج��ان��ب «مجهولني»،
مطالبًا ف��ي ال��وق��ت نفسه األحزاب
ال �ع��راق �ي��ة وال �ك��ردس �ت��ان �ي��ة بعدم
ال �ت ��دخ ��ل ف ��ي ش � ��ؤون املسيحيني
وأح� � � ��زاب � � � �ه� � � ��م ،وال � � � ��وق � � � ��وف على
م�س��اف��ة واح� ��دة م��ن ج�م�ي��ع القوى
املسيحية.
م ��ن ج �ه��ة ث��ان �ي��ة ،ن �ق �ل��ت صحيفة
مسؤول
«ال�ج��ري��دة» الكويتية ع��ن
ّ
ف��ي ال�خ��ارج�ي��ة ال�ع��راق�ي��ة ق��ول��ه إن
ب �غ��داد س� ّ�م��ت م�ح�م��د ح�س�ين بحر
ال �ع �ل��وم س �ف �ي �رًا ل �ه��ا ف ��ي الكويت
ل �ل �م��رة األول� � ��ى م �ن��ذ غ� ��زو القوات
ال �ع��راق �ي��ة ه� ��ذا ال �ب �ل��د ع� ��ام .1990
ونقلت الصحيفة عن وكيل وزارة
العراقية محمد الحاج
الخارجية
ّ
ح� �م ��ود ق ��ول ��ه إن ب � �غ� ��داد تنتظر

الهاشمي خالل لقائه بالجالية العراقية في سوريا
(خالد الحريري ـ رويترز)
م��واف�ق��ة ال�س�ل�ط��ات ال�ك��وي�ت�ي��ة على
هذه التسمية.
أم � �ن � �ي� ��ًا ،ع� ��رض� ��ت «ق � � �ي� � ��ادة خطة
ف��رض القانون» ّأم��س اعترافات 4
أشخاص قالت إنهم ضالعون في
ت�ف�ج�ي��رات األرب� �ع ��اء ال ��دام ��ي التي
َ
مبنيي وزارة الخارجية
استهدفت
ب � ��وس � ��ط ال � �ع� ��اص � �م� ��ة العراقية.
وق� � � � ��ال امل � �ت � �ح � ��دث ب � ��اس � ��م قيادة
ع� �م� �ل� �ي � ّ�ات ب� � �غ � ��داد ال � � �ل� � ��واء قاسم
�ن األرب � �ع� ��ة هم
ع �ط ��ا إن امل �ع �ت �ق �ل�ي ً
ع� � ��راق � � �ي� � ��ان ف � � �ض� �ل��ا ع � � ��ن سوري
وسعودي.
ّوأع� � � � �ل � � � ��ن ال � � �ج � � �ي� � ��ش األميركي
أن م� �ع� �ل ��وم ��ات أدل � � � ��ى ب� �ه ��ا أحد
امل� ��واط � �ن�ي��ن ال� �ع ��راق� �ي�ي�ن ساعدت
ق��وات األم��ن العراقية على العثور
ع� �ل ��ى ث�ل��اث� ��ة م� �خ ��اب ��ئ لألسلحة
ف � ��ي م� �ن� �ط� �ق ��ة ال � �ط� ��ارم � �ي� ��ة شمال
بغداد.
(األخبار ،أ ف ب ،يو بي آي،
رويترز)
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والمقدسات
الخارجية يبحثون اليوم ملف التسوية
وزراء
ّ
ّ

أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس ،خالل لقائه نظيره املصري حسني
مبارك ،عن تشاؤمه حيال استئناف املفاوضات ،إال أنه قال إنه سيلتزم بموقف
الخارجية العرب بشأن املقترحات األميركية الستئناف مفاوضات غير
وزراء
ّ
مباشرة ،محذرًا العرب من أن الوقت قد يصبح متأخرًا إلنقاذ القدس

بالتنحي:
متمسك
عباس
ّ
ّ
ّ
قرار التفاوض بيد العرب
القاهرة ــ خالد محمود
حضرت انتهاكات القدس بقوة
خالل لقاء الرئيس الفلسطيني
م� � �ح� � �م � ��ود ع � � �ب� � ��اس ونظيره
املصري حسني مبارك .وطالب أب��و مازن
الدول العربية «برعاية القدس الشرقية في
مواجهة اإلج��راءات اإلسرائيلية» ،محذرًا
من أن «الوقت قد يصبح متأخرًا للرد على
ت�ل��ك اإلج � � ��راءات» .وق ��ال إن «امل �ط �ل��وب من
ال�ع��رب ه��و أن يتخذوا إج ��راءات بالنسبة
إلى القدس (الشرقية) بالذات ،وأن ينظروا
إل�ي�ه��ا ع�ل��ى أن �ه��ا ع��اص�م��ة ل�لأم��ة العربية
واإلسالمية واملسيحية».
وبعد انتهاء لقاء مبارك وعباس ،وقبيل
م �ش ��ارك �ت ��ه ف� ��ي اج� �ت� �م ��اع ل �ج �ن��ة متابعة
م �ب��ادرة ال�س�لام العربية ال��ذي عقد مساء
أم ��س ف��ي م�ق��ر ال�ج��ام�ع��ة ال �ع��رب �ي��ة ،عشية
اج �ت �م��اع وزراء ال �خ��ارج �ي��ة ال �ع ��رب ،أعلن
عباس في مؤتمر صحافي أنه «سيعرض
ع�ل��ى وزراء ال�خ��ارج�ي��ة ال �ع��رب املقترحات
األم �ي��رك �ي��ة الس �ت �ئ �ن��اف م� �ف ��اوض ��ات غير
م�ب��اش��رة م��ع إس��رائ�ي��ل ،وسيلتزم بالقرار

امل ��وح ��د ال � ��ذي س �ي �ص��در ع ��ن االجتماع».
وأكد أن «املقترحات األميركية كانت محل
م �ب��اح �ث��ات م �ط� ّ�ول��ة ب�ي�ن�ن��ا وب�ي�ن الجانب
األم�ي��رك��ي ،تحديدًا ف��ي م��ا يتعلق بأسس
ومرجعيات ومدة مثل تلك املفاوضات».
وأضاف عباس «أكدنا منذ اللحظة األولى
أن مثل ه��ذه املفاوضات هي مسألة ال بد
من أن تكون محل تشاور ،بحيث يتم أخذ
امل��وق��ف ال �ع��رب��ي ب �ع�ين االع �ت �ب��ار تمامًا».
وردًا ع�ل��ى س ��ؤال ع�م��ا إذا ك��ان��ت السلطة
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة ت �ل �ق��ت اإلي� �ض ��اح ��ات التي
طلبتها م��ن اإلدارة األم�ي��رك�ي��ة ،ق��ال «قدم
ل �ن��ا األم �ي��رك �ي��ون رؤي �ت �ه��م ف��ي م��ا يتعلق
ب��امل�ب��اح�ث��ات غ�ي��ر امل�ب��اش��رة امل�ق�ت��رح��ة وما
بعدها».
وش� ��دد ع �ب��اس ع �ل��ى «ص �ع��وب��ة املوقف»،
م �ش �ي �رًا إل � ��ى أن «ال� ��وض� ��ع ف ��ى إسرائيل
وال� � � �ت� � � �ف � � ��اوض م � �ع � �ه� ��ا ًوف� � � � ��ي األراضي
الفلسطينية ل�ي��س س �ه�لا ع�ل��ى اإلطالق،
وال س �ي �م��ا ف ��ي ظ ��ل اس� �ت� �م ��رار سياسات
االستيطان اإلسرائيلية ،والسيطرة على
بعض املواقع الفلسطينية التي يزعمون
أن�ه��ا م��واق��ع إس��رائ�ي�ل�ي��ة ،م��ا يثير حفيظة

عباس يتوسط
موسى وحمد
بن جاسم خالل
اجتماع لجنة
املتابعة في
القاهرة أمس
(عمرو نبيل
 -أ ب)

الجميع» .وأكد أن «الفلسطينيني ال يمكن أن
يسكتوا على تلك االنتهاكات ،وخصوصًا
في ما يتعلق بالحرم القدسي».
وب � �ش� ��أن وج � � ��ود خ�ل��اف� ��ات ب�ي��ن السلطة
الفلسطينية وبعض الدول العربية بسبب

ع ��زم ل�ي�ب�ي��ا ع �ل��ى دع� ��وة ح��رك��ة «حماس»
ل�ح�ض��ور ال�ق�م��ة ال�ع��رب�ي��ة امل�ق�ب�ل��ة ،ق��ال أبو
م ��ازن «ل�ي�س��ت ه �ن��اك خ�لاف��ات ع�ل��ى دعوة
أح��د إل��ى القمة .ونحن لم نسمع أن هناك
توجهًا م��ن قبل ليبيا ل��دع��وة أح��د خارج

إط � ��ار ال� ��دع� ��وات ال��رس �م �ي��ة ال �ت��ي نعرفها
ّ
وتعودنا عليها».
وج� � ��دد ع� �ب ��اس ت ��أك �ي ��ده مل � �ب� ��ارك ،بحسب
مصادر مصرية وفلسطينية لـ«األخبار»،
«ع ��دم رغ�ب�ت��ه ف��ي االس �ت �م��رار ف��ي منصبه

نتنياهو :ال انسحاب من األغوار
في الوقت الذي يسعى
فيه الرئيس الفلسطيني
عربي الستئناف
إلى غطاء ّ
املفاوضات ،كرر رئيس
الوزراء اإلسرائيلي شروطه
التفاوضية ،وفي مقدمتها
أن ال إنهاء لالحتالل ،ما لم
يتحقق االنسحاب من األغوار

علي حيدر
ط� � � ��ال� � � ��ب رئ � � � �ي� � � ��س الوزراء
اإلسرائيلي ،بنيامني نتنياهو،
أم� ��س ال �س �ل �ط��ة الفلسطينية
ب� �ـ«ال� �ن ��زول ع ��ن ال �ش �ج��رة» وال� �ع ��ودة إلى
طاولة امل�ف��اوض��ات ،مشترطًا إبقاء قوات
للجيش اإلسرائيلي على الحدود الشرقية
في األغوار «ملنع تهريب الصواريخ».
ورف��ض نتنياهو ،أم��ام لجنة الخارجية
واألم��ن التابعة للكنيست« ،تكرار الخطأ
م � ��رة ث��ال �ث��ة ب �ع��د االن� �س� �ح ��اب م ��ن قطاع
غ ��زة ول �ب �ن��ان» ،م�ش�ي�رًا إل ��ى أن إسرائيل
تلقت الصواريخ من هذين املكانني بعد
االن�س�ح��اب منهما .وأض ��اف« :ال يمكننا
االنسحاب من الضفة إذا لم نحصل على

ضمان بأنها ستكون خالية من السالح
والذخائر» ،مكررًا موقفه ،أن تكون الدولة
الفلسطينية منزوعة السالح.
ّ
وقدم نتنياهو شرطًا آخر لقبول قيام دولة
فلسطينية ،وه ��و إب �ق��اء ق ��وات االحتالل
على ال�ح��دود الشرقية ف��ي األغ ��وار «ملنع
تهريب الصواريخ».
ً
في املقابل ،شهدت الجلسة سجاال حادًا
ب�ين نتنياهو وزعيمة امل�ع��ارض��ة رئيسة
ح��زب «كديما» تسيبي ليفني التي ردت
ع �ل��ى رئ �ي ��س ال� � � ��وزراء ب��ال �ق��ول إن إبقاء
ال�ج�ي��ش ع�ل��ى ال �ح ��دود ال�ش��رق�ي��ة للدولة
الفلسطينية يعني «استمرار االحتالل»،
ال دولة منزوعة السالح.
وف� � ��ي س � �ي� ��اق امل � � �ش� � ��ادات ال� �ح ��ام� �ي ��ة بني
الطرفني ،قال نتنياهو لليفني« :أنا أفهم

أنه بالنسبة إليك تكفي ورقة لضمان عدم
�واري��خ ف��ي إس��رائ�ي��ل» ،موجهًا
سقوط ص� ً
إل�ي�ه��ا س� ��ؤاال ع� ّ�م��ا إذا ك��ان��ت «التنازالت
ال �ت��ي ق �م��ت ب �ه��ا أن� ��ت و(رئ� �ي ��س الوزراء
السابق إيهود) أوملرت ملزمة إلسرائيل؟».
وطالبها بالكشف عما «تنازلتما عنه»
في حني أنهما لم يصال إلى اتفاق في أي
مرحلة ،بل «إلى حافة التوصل التفاق».
وردت ل�ي�ف�ن��ي ب��ال �ق��ول إن «ال �ف��رق بيننا
أن�ن��ي أص��ر على ه��ذه األم ��ور داخ��ل غرف
امل � �ف� ��اوض� ��ات ب � �ق� ��وة ،وأن � � ��ت ت� �ص ��رخ في
الخارج ،ربما من إلظهار القوة أو إيجاد
تمايز عنا أو وضع املزيد من العقبات».
واتهمت ليفني نتنياهو باالستناد إلى
استطالعات الرأي في إسرائيل والواليات
املتحدة في خطواته السياسية ،ودعته إلى

الشرقية
توراتية» لتهويد القدس
«حدائق
ّ
ّ
فراس خطيب

بركات خالل مؤتمره الصحافي أمس (غالي
تيبون  -أ ف ب)

ت� � � �ح � � ��اول ب � �ل � ��دي � ��ة االحتالل
ف � ��ي م ��دي� �ن ��ة ال� � �ق � ��دس تنفيذ
م� �خ� �ط� �ط ��ات� �ه ��ا ف� � ��ي األحياء
ال �ع��رب �ي��ة ،ال �ت��ي ت��أت��ي ام� �ت ��دادًا لسياسة
إسرائيلية استيطانية رسمية .ولعل بلدة
سلوان ،املحاذية للمسجد األقصى ،هي
خير مثال على تسلسل هذه املخططات
ال��رام �ي��ة إل ��ى ت �ه��وي��د األف� ��ق ال �ع��رب��ي في
املدينة املقدسة .فبعد إص��دار أوام��ر هدم
بحق  88بيتًا في السابق لبناء «حديقة
ت��راث �ي��ة» ف��ي ح��ي ال �ب�س �ت��ان ف��ي سلوان،
ع��اد رئ�ي��س ب�ل��دي��ة االح �ت�لال ن�ي��ر بركات
بمخطط التفافي آخر ،يقضي بهدم جزء
 88في مقابل منح أهالي
من البيوت ال�ـ ُ
سلوان ،الذين ستهدم بيوتهم «تأشيرات

بناء» في الطرف الشرقي من الحي ،من
أج��ل بناء «الحديقة» التي تأتي امتدادًا
ملدينة داوود.
َّ
ّ
وت��دع��ي البلدية أن ب�ي��وت ح��ي البستان
«بنيت بطريقة غير َّقانونية وم��ن دون
ت��رخ �ي��ص» ،ع�ل�م��ًا ب ��أن ال�ب�ل��دي��ة ال تمنح
ّ
ت��راخ�ي��ص ال �ب �ن��اء ،ول��م ت�ق�ب��ل أي مقترح
لخرائط هيكلية في سلوان منذ احتالل
ال � �ق ��دس ع � ��ام  .1967وق� � ��ال أح � ��د سكان
س � �ل ��وان ،ل � �ـ«األخ � �ب� ��ار»« ،أي � ��ن سنسكن؟
وك� �ي ��ف؟ ن �ح��ن ل ��م ن �خ �ت��ر ال � �خ� ��روج على
ال�ق��ان��ون ،ب��ل ه��م م��ن أخرجونا ودفعونا
إل��ى البناء غير امل��رخ��ص .اليوم يريدون
للبناء؟
ه��دم البيوت ومنحنا تأشيرات
ً
من أين نملك النقود للبناء ،ونحن أصال
ضد املخطط».
وأثار اإلعالن عن هذا املشروع احتجاجًا

شديدًا لدى الفلسطينيني ،وقالت منظمة
ّ«عير عميم» اإلسرائيلية غير الحكومية
إن املشروع يندرج في إطار خطة واسعة
القسم الشرقي من القدس عبر
«لتهويد ّ
إن �ش ��اء م �ت �ن��زه��ات ت��ورات �ي��ة ج ��دي ��دة في
القديمة».
محيط املدينة
ّ
من جهة أخرى ،حذر األمني العام لحركة
«ال � �س �ل��ام اآلن» اإلس ��رائ� �ي� �ل� �ي ��ة ،ياريف
أوب �ن �ه��اي �م��ر ،م��ن اش �ت �ع��ال األوض � ��اع في
القدس الشرقية ،ومن أن مثل هذا املخطط
ّ
لن يمكن من التوصل إلى اتفاق سالم بني
إسرائيل
والفلسطينيني في املستقبلَّ .
ك��ذل��ك ح � ّ
�ذرت أوس ��اط فلسطينية م��ن أن
مثل ه��ذه املخططات ،من شأنها إشعال
ال �ق ��دس ث��ان �ي��ة ،وخ �ص��وص��ًا ف ��ي ظ ��ل ما
يعانيه األهالي هناك.
وادع � � ��ى ب� ��رك� ��ات ،ف ��ي م��ؤت �م��ر صحافي

استئناف امل�ف��اوض��ات م��ع الفلسطينيني
من املرحلة التي توقفت عندها.
وعن ملف الجندي األسير جلعاد شاليط،
قال نتنياهو إنه «ال يزال ينتظر رد حركة
حماس على عرضه األخير ،بعدما قدمت
حكومته م�ب��ادئ�ه��ا ف��ي ه��ذا امل �ج��ال وكرر
رف�ض��ه إط�ل�اق س��راح أس��رى فلسطينيني
إل� ��ى ال �ض �ف��ة ،ح �ي��ث ي �ك��ون ب ��اإلم �ك ��ان أن
ي�ص�ل��وا منها إل��ى ال �ق��دس ب�س�ه��ول��ة وتل
أبيب ورعنانا» .وأض��اف« :قلنا للوسيط
األمل��ان��ي إن�ن��ا م�س�ت�ع��دون لتحرير أسرى
من أجل إحضار جلعاد إلى البيت ساملًا
وم � �ع ��اف ��ى» ،ل �ك �ن��ه اش � �ت ��رط ل ��ذل ��ك أن «ال
ت�ت�ك��رر م�ش��اك��ل صفقتي (أح �م��د) جبريل
و(الحنان) تننباوم التي قام في أعقابهما
أسرى محررون بقتل إسرائيليني».

َّ
ع�ق��ده عصر أم��س ،أن املخطط «سيريح
ّ
أه��ال��ي س �ل��وان» ،م��وض�ح��ًا أن��ه «سيطور
درام ��ات� �ي� �ك� �ي ��ًا وض � ��ع ال� �ب� �ن ��ى التحتية،
وس�ي�ت�ح��ول امل �ك��ان م��ن م�ه�م��ل إل��ى مكان
ناجح».
وكان نتنياهو قد طلب من بركات تأجيل
ال�ب�ح��ث ف��ي م��وض��وع س �ل ��وان ،موضحًا
ل� ��ه أن� � ��ه ال ي � �ن ��وي ال� �ت ��دخ ��ل ف� ��ي شؤون
ال� �ق ��دس وال ف ��ي ال �ص�ل�اح �ي��ات املؤتمن
عليها بركات .لكنه قال إن هناك «أطرافًا
ص��اح�ب��ة مصلحة ،معنية بخلق صراع
وع� ��رض ص ��ور م �ش� ّ�وه��ة ع��ن ال �ق��دس في
البالد والعالم» ،مضيفًا إن هناك أطرافًا
«ت �ح��اول أن ت �ق��ود ح�م�ل��ة ض��د إسرائيل
على أساس قرار البلدية».
وق ��د اس �ت �ج��اب ب ��رك ��ات ل�ط�ل��ب نتنياهو
تأجيل املشروع ،من دون أن يلغيه.
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والمبحوح

ّ
موسكو وباريس نحو «شراكة استراتيجية»
ساركوزي يبيع مدفيديف سفنًا ومعرفة بمبادرته للتسوية
ّ
ّ
كللت ّ
القمة الروسية
ّ
الفرنسية ،أول من أمس،
بداية شراكة استراتيجية،
ّ
عززها توافق الرؤية بشأن
إيران والسالم وتوقيع
اتفاقيات اقتصادية
ّ
وتسليحية
باريس ــ ّبسام الطيارة

ال�ح��ال��ي ،وأن��ه ي��ري��د إف�س��اح امل�ج��ال لغيره
الستكمال املسيرة» .وكشفت أن أبو مازن
قال ملبارك« :الظروف محبطة .في الداخل
ه �ن��اك ت �ص �ل��ب ح �م �س��اوي ،وف� ��ي الخارج
ه� �ن ��اك م � ��راوغ � ��ة أم �ي ��رك �ي ��ة وإسرائيلية
ف ��ي اس �ت �ئ �ن��اف امل� �ف ��اوض ��ات امل �ع �ط �ل��ة بني
الجانبني الفلسطيني واإلسرائيلي».
من جهة أخ��رى ،اختتم مجلس الجامعة
العربية على مستوى املندوبني الدائمني
اجتماع دورته العادية الـ 133مساء أمس،
ّ
التي أعد خاللها مشروعات قرارات بشأن
القضايا العربية املختلفة ورفعها إلى
مجلس الجامعة العربية على املستوى
الوزاري ،الذي يعقد اليوم.
وأعلن نائب األمني العام للجامعة العربية
أح�م��د ب��ن حلي أن��ه «أض�ي��ف على جدول
أع �م��ال ال � ��دورة م��وض��وع��ات االنتهاكات
اإلسرائيلية في األراضي العربية املحتلة
وف��ي ال�ق��دس ،وتغيير املعالم الجغرافية
ب �ه��ا ،وض �م �ه��ا إل ��ى ال� �ح ��رم اإلبراهيمي
وم �س�ج��د ب�ل�ال ب��ن رب� ��اح ف��ي ب �ن��د آخر».
وق��ال إن «ال ��دول العربية ستتقدم بعدد
م��ن امل �ب��ادرات وال�ت�ح��رك��ات على الساحة
الدولية واملنظمات اإلقليمية والدولية،
مل�خ��اط�ب��ة ال� ��رأي ال �ع��ام ال ��دول ��ي واإلدارة
األميركية» ،مضيفًا أن «مجلس الجامعة
ال �ع��رب �ي��ة ع �ل��ى م �س �ت��وى امل �ن��دوب�ي�ن رفع
م� �ش ��روع ق � ��رار ي ��دي ��ن اغ �ت �ي��ال إسرائيل
للمناضل الفلسطيني محمود املبحوح،
وي� �ت� �ض ��ام ��ن م � ��ع ك � ��ل اإلج� � � � � � ��راءات التي
اتخذتها وستتخذها دولة اإلمارات».
وف��ي السياق ،طالبت مصر األم�ين العام
للجامعة العربية عمرو موسى بالدعوة
إل��ى عقد مؤتمر ط��ارئ ل��رؤس��اء هيئات
اآلث��ار والتراث بالوطن العربي وممثلي
ال��دول العربية في لجنة التراث العاملي،
ملواجهة التصعيد اإلسرائيلي ،بعد إعالن
ضم الحرم اإلبراهيمي ومسجد بالل بن
رباح إلى قائمة التراث اليهودي.
وإلى املواقف الدولية املنددة بانتهاكات
ال� � �ق � ��دس ،ن � � ��ددت ف ��رن� �س ��ا ب � ��اإلع �ل��ان عن
م�س�ت��وط�ن��ة ي�ه��ودي��ة ج��دي��دة ف��ي القدس
ال �ش��رق �ي��ة .وق� ��ال امل �ت �ح��دث ب��اس��م وزارة
ال �خ ��ارج �ي ��ة ال �ف��رن �س �ي��ة ب ��رن ��ار فاليرو،
ف ��ي م��ؤت �م��ر ص �ح��اف��ي ،إن «إع �ل��ان بناء
م� �ئ ��ات امل� �س ��اك ��ن ف� ��ي ال � �ق� ��دس الشرقية
م�ق�ل��ق ل �ل �غ��اي��ة» ،م�ض�ي�ف��ًا «أن ��ه يتعارض
م� ��ع روح � �ي� ��ة ال �ت �ج �م �ي��د وال ي �س �ه��م في
إرس��اء أج��واء ثقة ض��روري��ة تشجع على
استئناف املفاوضات».

لقي الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف
السلطات
ح � �ف� ��اوة ك �ب �ي ��رة م� ��ن ج ��ان ��ب
ّ
ال �ف��رن �س �ي��ة أث � �ن ��اء زي� ��ارت� ��ه ال� �ت ��ي دشن
خاللها عام الثقافة بني روسيا وفرنسا،
فيما أرادت ب��اري��س عبرها ب�ن��اء عالقة
ج��دي��دة تحل محل ال�ع�لاق��ة ال�ت��ي بناها
الجنرال ديغول مع «روسيا الشيوعية»
إب ��ان ال �ح��رب ال �ب��اردة إلب �ق��اء ب�ل�اده «في
ملعب الكبار» .وهي عالقة استراتيجية
تطاول جميع امللفات العاملية من مسألة
أم��ن ت�م��وي��ن أوروب� ��ا ب��ال�ط��اق��ة إل��ى ملف
ال� ��ردع ال �ن��ووي م� ��رورًا ب�م�ل�ف��ات ساخنة
�ران أو السالم
م �ث��ل ال �ع �ق��وب��ات ع �ل��ى إي � � ً
ف��ي ال�ش��رق األوس ��ط ،إض��اف��ة إل��ى مسألة
التعاون التقني العسكري وبيع معدات
متطورة.
ومن هنا وصف املراقبون لقاء الرئيسني
ال��روس��ي م��دف�ي��دي��ف وال�ف��رن�س��ي نيكوال
س ��ارك ��وزي ف��ي ق �ص��ر اإلل �ي��زي��ه أول من
أم��س ،بأنه ب��داي��ة «ش��راك��ة استراتيجية
جديدة» .ومدفيديف يترك انطباعًا بأنه
أكثر انفتاحًا وحداثة من سلفه فالديمير
بوتني ،وه��و ما لفت االنتباه إليه وزير
ال �خ� ً�ارج �ي��ة ال �ف��رن �س��ي ب ��رن ��ار كوشنير
ق��ائ�لا إن «جيل مدفيديف مختلف جدًا
عن جيل بوتني» ،رغم أن رئيس الوزراء
ال��روس��ي ،ال ��ذي زار ب��اري��س ف��ي تشرين
ال �ث��ان��ي امل ��اض ��ي ،ل �ي��س ب �ع �ي �دًا ع��ن هذه
االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ال �ج��دي��دة مل��وس�ك��و التي
توافق سياسة ساركوزي الديناميكية.
وخ�ل��ال م��ؤت �م��ر ص �ح��اف��ي م �ش �ت��رك ،أكد
الرئيسان أن الثقة والصداقة هما لبنة
ب �ن��اء ال �ع�لاق��ة ال �ج��دي��دة ب�ع��دم��ا سقطت
حدود اإليديولوجيا ،وأشارا إلى توافق

رؤي��ة ب��اري��س وم��وس�ك��و ب�ش��أن ع��دد من
امللفات ،وفي املقدمة امللف اإليراني.
وف ��ي م�ل��ف ال �س�ل�ام ف��ي ال �ش��رق األوسط
وال � �ت � �ن� ��اف� ��س ب �ي��ن ب � ��اري � ��س وموسكو
الستقبال «مؤتمر دولي حول الصراع»،
أكد الرئيس الروسي أن «ال مفاوضات»
في األفق بل «إمكان استئناف مفاوضات
عبر وسطاء».
وع �ل �م��ت «األخ � �ب � ��ار» م ��ن م �ص ��در قريب
م� ��ن امل � �ح� ��ادث� ��ات أن «ب � ��اري � ��س وضعت
م��وس�ك��و ف��ي أج� ��واء امل �ب ��ادرة الجديدة»
ّ
ال�ت��ي ت�ح��دث عنها ال��رئ�ي�س��ان الفرنسي
ساركوزي والفلسطيني محمود عباس
قبل أسبوع .وأشار املصدر إلى أنه «من
املبكر جدًا الحديث عن مؤتمر موسكو»،
فالتراتبية التي يبحثها األوروبيون هي
«البدء بعملية بناء ثقة» تحل محل وقف
االس�ت�ي�ط��ان ،وت �ت��وازى م��ع «مفاوضات
غير مباشرة» للعمل على ما بات ّ
يسمى
«املبادرات الثالث املواكبة» ،وهي األمنية
واملالية والسياسية.
وف��ي الشق األم�ن��ي املبني على مشاركة
ّ
الفلسطينيني
ق��وة أوروب �ي��ة ف��ي حماية
يقابلها انسحاب إسرائيلي من مناطق

ّ
ال �س �ل �ط��ة ،ل ��م ت ��ؤك ��د امل � �ص ��ادر أو تنفي
«مشاركة عسكرية روسية» .وفي الشق
امل��ال��ي ،ف��إن الصناديق امل��زم��ع إنشاؤها
س � ��وف ت� �ك ��ون أس� ��اس� ��ًا م� ��ن مساهمات
ع��رب �ي��ة خ �ل �ي �ج �ي��ة وأوروب� � �ي � ��ة وبنسبة
متدنية أميركية ،بينما يمكن موسكو
أن تسهم في الشق السياسي.
وي � ��رى خ� �ب ��راء أن ل��روس �ي��ا القيصرية
ع�ل�اق��ات ت��اري�خ�ي��ة ف��ي ال �ق��دس كحامية
ل � �ل � �ك � �ن � �ي � �س� ��ة األرث � � � ��وذك� � � � �س� � � � �ي � � � ��ة ،ومع
اإلسرائيليني م��ن أص��ول روس�ي��ة (وزير
الخارجية اإلسرائيلي املتطرف أفيغدور
ل �ي �ب��رم��ان) ك �م��ا ه��ي ح ��ال ك �ب��ار ّ
ممولي
الحركة الصهيونية حاليًا.
ومن هنا يمكن حصول تعاون جدي بني
روسيا وفرنسا في ملف الشرق األوسط،
في ظل جمود إدارة باراك أوباما ،ولكن
يمكن أيضًا أن يتوسع هذا التعاون في
م �ج��االت أخ� ��رى ت��دع��م م��راك��ز الدولتني
ع�ل��ى ال �س��اح��ة ال��دول �ي��ة .وب�ّ�ال �ت��ال��ي ،فإن
مجموعة االتفاقات التي وقعها البلدان
ع �ل��ى م �س �ت��وى ث �ن��ائ��ي ت ��ذه ��ب ف ��ي هذا
االتجاه.
فقد وق�ع��ت مجموعتا «غ��از دو فرانس
سويز» الفرنسية و«غازبروم» الروسية
عقدًا تشارك بموجبه املجموعة الفرنسية
بنسبة  ٩في املئة في مشروع أنبوب غاز
«ن��ورث ستريم» ال��روس��ي ،ال��ذي ينافس
مشروع أنبوب غاز «نابوكو» األوروبي.
وأع � �ل� ��ن أي� �ض ��ًا ع� ��ن ات � �ف� ��اق ّ ش� ��راك� ��ة بني
مجموعتي «ألستوم» املصنعة ملحركات
ال� �ق� �ط ��ار ال� �س ��ري ��ع وم �ص �ن ��ع القطارات
ال� ��روس� ��ي «ت��ران �س �م��اش �ه��ول��دي �ن��غ» ،ما
يمكن أن يفتح باب أسواق شرق أوروبا
للشركة الفرنسية على حساب منافستها
األملانية «سيمنز».
ّ
إال أن االتفاق الذي ُيثير الجدل هو قرار
بيع أربع سفن حربية فرنسية من طراز
يجري
«ميسترال» إلى موسكو ،على أن ُ
بناء أول دفعة في فرنسا قبل أن «تنقل
التكنولوجيا» إلى روسيا .ورغم تأكيد
ساركوزي أن هذه السفن سوف تكون من
عسكرية» ،فإنه قرار غير
دون «تجهيزات
ٌ
مسبوق ،أن تبيع دول��ة عضو في حلف
األطلسي روسيا معدات عسكرية ثقيلة،
ل�ك��ن س ��ارك ��وزي أج ��اب مسبقًا ع��ن هذه
االعتراضات بقوله إن «روسيا وفرنسا
تعمالن معًا بشأن األمن في أوروبا».

عربيات
دوليات
داوود أوغلو :مستعدون
املفاوضات
الستئناف
ّ
السورية ــ اإلسرائيلية
أعلن وزير الخارجية التركي
أحمد داوود أوغلو ،من القاهرة
أمس ،أن بالده على استعداد
الستئناف وساطتها في
املفاوضات غير املباشرة بني
إسرائيل وسوريا إذا رغبت
الدولتان في ذلك.
وقال أوغلو ،في مؤتمر صحافي
عقده مع نظيره املصري أحمد
أبو الغيط« ،إذا كانت هناك إرادة
سياسية لدى الطرفني ،فنحن
جاهزون الستئناف الوساطة».
وأكد أوغلو ،الذي التقى الرئيس
املصري حسني مبارك ،أن
محادثاته في القاهرة تناولت
العالقات الثنائية «املمتازة»
والوضع في الشرق األوسط،
وخصوصًا عملية السالم.
(أ ف ب)

ّ
تفاح الجوالن
م
تسل
دمشق تبدأ
ّ

بدأت سوريا أمس تسلم أول
دفعة من التفاح اآلتي من
الجوالن ،وذلك عبر نقطة املعبر
ُالحدودي في القنيطرة .وقد
نقلت الدفعة األولى بواسطة ثالث
شاحنات تابعة للجنة الصليب
األحمر الدولي ،الذي أفاد في
بيان له أنه ُ
«سينقل ما يصل
إلى  10آالف طن من التفاح» ،في
عملية ُيتوقع أن تستغرق ثمانية
أسابيع تقريبًا ،على اعتبار أنها
األكبر في تاريخ عمليات النقل
التي بدأت للمرة األولى عام
.2005
(أ ف ب)

بايدن يخاطب الجمهور
اإلسرائيلي

اغتيال المبحوح
ّ
ّ
دبي تشدد الرقابة على الجوازات الغربية
أك� � ��د م � �ص� ��در ف � ��ي م �ك �ت ��ب التحقيقات
االتحادي األميركي «أف بي أي» ،أمس،
ط �ل��ب س �ل �ط��ات دب ��ي م �ن��ه ال�ت�ح�ق�ي��ق في
وج� ��ود رواب � ��ط ب�ي�ن امل �ت�ه �م�ين باغتيال
ال �ق �ي��ادي ف��ي ح��رك��ة «ح �م��اس» محمود
امل � �ب � �ح� ��وح ،وب� �ط ��اق ��ات� �ه ��م االئتمانية
األم� � �ي � ��رك� � �ي � ��ة .وذك � � � � ��رت ص �ح �ي �ف ��ة «ذا
ن��اش �ي��ون��ال» اإلم ��ارات� �ي ��ة أن التحقيق
س � �ي � �س � �ع� ��ى إل � � � � ��ى ُ اك � � �ت � � �ش� � ��اف مصدر
التمويالت التي استخدمت في االغتيال،
وخصوصًا من أجل معرفة إن كان هناك
وبجهاز استخباراتها
صلة بإسرائيل
ينّ
«امل��وس��اد» ،بعدما تب أن  13من أصل
 27متهمًا ،استخدموا بطاقات االئتمان
املدفوعة مسبقًا ،وال �ص��ادرة ع��ن «ميتا
بنك» األميركي ،لشراء تأشيرات السفر،
في الفنادق.
وحجز غرف ّ
م ��ن ج �ه �ت �ه��ا ،أك � � ��دت أوس� �ت ��رال� �ي ��ا أمس
أن �ه��ا س �ت��رس��ل ف��ري �ق��ًا م��ن ال �ش��رط��ة إلى
إسرائيل للتحقيق في استعمال ثالثة
ج � � ��وازات س �ف��ر أوس �ت��رال �ي��ة م ��ن جانب
امل �ج �م��وع��ة امل �ش �ت �ب��ه ب�ت�ن�ف�ي��ذه��ا عملية
اغ�ت�ي��ال ّامل�ب�ح��وح ،فيما أع�ل�ن��ت النمسا
أن�ه��ا س��ل�م��ت دب��ي أول م��ن أم��س نتائج
التحقيق ال��ذي أج��رت��ه ب�ش��أن استخدام
ش ��رائ ��ح وأرق � � ��ام ه ��ات ��ف ن �م �س��اوي��ة من
جانب فريق االغتيال .في ه��ذه األثناء،
أعلن قائد شرطة دب��ي ،ضاحي خلفان،

بلدة إيرلندية تزيل صفحة
وقعها
من دفتر الضيوف ّ
السفير اإلسرائيلي

أن��ه س�ي�ج��ري ت�ش��دي��د إج� ��راءات املراقبة
�وازات ال �غ��رب �ي��ة .وع �ل��ق على
ع �ل��ى ال � �ج� � ُ
ت�ص��ري�ح��ات ن�س�ب��ت إل�ي��ه ب�ش��أن تشديد
ال ��رق ��اب ��ة ع �ل��ى ال �ي �ه��ود ال ��ذي ��ن يريدون
دخ��ول دب��ي ،بالقول «نحترم كل إنسان
وكل دين ،املسيحي واليهودي والبوذي
واملسلمّ ،ولكن سنتأكد من كل الجوازات
التي نشك فيها» .وذك��ر أنه في السابق
كان حاملو الجوازات الغربية يدخلون
إل��ى دب��ي ّ م��ن دون تدقيق كبير« ،إذ لم
نفكر في أن إسرائيل ستستبيح جوازات
دول كبرى».
خلفان أمس أن اثنني من الغربيني
وأكد ّ
الذين تتهمهم دبي بالضلوع في اغتيال
املبحوح غادرا إلى الواليات املتحدة عبر

مدينة أوروبية .وفي هذا السياق ،نقلت
البريطانية أمس عن
صحيفة «التايمز»
ّ
مصادر وصفتها بأنها مطلعة قولها إن
أحد املشتبه بهم دخل الواليات املتحدة
مستخدمًا ج��واز سفر بريطانيًا باسم
روي ك� ��ان� ��ون ،ف �ي �م��ا أش� � ��ارت الصحف
اإلماراتية إلى أن املشتبه به الثاني دخل
بجواز سفر إيرلندي.
ورأت «التايمز» أن ه��ذا األم��ر قد يؤدي
إلى حدوث توتر في العالقات األميركية
اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة ،ألن��ه ي��وح��ي ب��أن العمالء
اإلسرائيليني املشتبه بهم ربما انتهكوا
ال�ق��ان��ون األم�ي��رك��ي باستخدام جوازات
سفر مزيفة لدخول البالد.
م � ��ن ج � �ه ��ة ث� ��ان � �ي� ��ة ،ق � � ��ال دبلوماسي
الحكومية
إسرائيلي إن ق��رار السلطات
ّ
اإلسرائيليني ،يمثل
في دبي حظر دخول
ُ
ضربة خطيرة للجهود التي تبذل لبناء
عالقات بني إسرائيل ومنطقة الخليج.
إلى ذلك ،ذكرت هيئة اإلذاعة البريطانية
«ب� � � � ��ي ب � � ��ي س� � � � ��ي» أن م � �ج � �ل� ��س بلدة
ك��اري�م��اك��روس اإلي��رل�ن��دي� ّ�ة ،أزال صفحة
م� ��ن دف� �ت ��ر ال� �ض� �ي ��وف وق� �ع� �ه ��ا السفير
اإلسرائيلي ،صهيون افروني ،احتجاجًا
على م��ا ت��ردد ع��ن اس�ت�خ��دام جواسيس
إلس� ��رائ � �ي� ��ل ج� � � � ��وازات س� �ف ��ر إيرلندية
مزورة.
(األخبار ،أ ف ب ،يو بي آي)

يعتزم نائب الرئيس األميركي
جوزيف بايدن (الصورة) إلقاء
خطاب سياسي يتوجه فيه ًإلى
الجمهور اإلسرائيلي مباشرة،
وذلك خالل زيارته املتوقعة
إلسرائيل األسبوع املقبل.
وبحسب صحيفة «هآرتس»،
الواليات
سيتناول الخطاب التزام
ً
املتحدة بأمن إسرائيل ،إضافة
إلى املسألة اإليرانية ،وعملية
السالم.
(األخبار)

تل أبيب وواشنطن
تكافحان «اإلرهاب الجوي»
أعلن وزير املواصالت
اإلسرائيلي ،يسرائيل كاتس،
أن إسرائيل والواليات املتحدة
وقعتا اتفاق تفاهم جديدًا
لتعزيز التعاون األمني بينهما،
«ملنع اإلرهاب الجوي في مجال
الطيران املدني عبر التعاون بني
مدير األمن في سلطات الطيران
األميركي وقسم األمن في وزارة
املواصالت اإلسرائيلية».
(األخبار)
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إيران

كلينتون :القرار الدولي بحاجة إلى أشهر
ّ
فيما تتكثف امل �ش��اورات ال��دول�ي��ة على
أك �ث��ر م��ن م �ح��ور ب�غ�ي��ة ب �ح��ث عقوبات
مشددة على طهران بسبب برنامجها
ال �ن��ووي ،طالبت ع��ائ�لات ج�ن��ود مشاة
ال�ب�ح��ري��ة األم �ي��رك �ي��ة ،ال��ذي��ن ق�ت�ل��وا في
تفجير في لبنان عام  ،1983بأن تؤول
عتقد
إل �ي �ه��م م�ل�ك�ي��ة ن��اط �ح��ة س �ح��اب ُي
ً
أنها مملوكة لشركتني ترسالن أمواال
بطريقة غير مشروعة إلى إيران.
وفي دعوى قضائية أقيمت أول من أمس
أم ��ام م�ح�ك�م��ة ات �ح��ادي��ة ف��ي نيويورك،
طالب أقارب الضحايا بالبناية ّ
املكونة
م ��ن  36ط �ب �ق��ة ،وال ��واق� �ع ��ة ف ��ي الشارع
الخامس في مانهاتن بنيويورك ،سدادًا
لتعويضات تبلغ أك�ث��ر م��ن  2.6مليار
دوالر منحتها ل�ه��م م�ح�ك�م��ة أميركية
قبل ثالثة أعوام.
وق �ض��ى ق ��اض أم �ي��رك��ي ف��ي  2007بأن
الحكومة اإليرانية مسؤولة عن تقديم
دع ��م م ��ادي وم��ال��ي ول��وج�س�ت��ي لحزب
الله املتهم بتفجير ثكنة مشاة البحرية
األم �ي��رك �ي��ة ف ��ي ب �ي ��روت ف ��ي ع ��ام 1983
 241عسكريًا.
ومقتل ّ
ّ
وأق ��ام ممثلو ادع ��اء أم�ي��رك�ي��ون دعوى
م ��دن� �ي ��ة ف � ��ي ت� �ش ��ري ��ن ال � �ث� ��ان� ��ي سعيًا
إل� � ��ى إل � �غ� ��اء م �ل �ك �ي��ة ش ��رك� �ت ��ي «علوي
ف��اون��دي �ش��ن» و«أس� ��ا ك� ��ورب» لناطحة
ال�س�ح��اب ،ألن�ه��مً يقولون إن الشركتني
ت ��رس�ل�ان أم � � ��واال إل� ��ى «م� �ص ��رف ملي»
التابع للحكومة اإلي��ران�ي��ة ،واملحظور
أميركيًا بتهمة تمويل أنشطة البرنامج
النووي اإليراني.
وت� �ط ��ال ��ب ال� ��دع� ��وى ال �ق �ض��ائ �ي��ة أيضًا
ب �م �ص��ادرة «ج�م�ي��ع األص � ��ول األخرى»
ل �ل �ش ��رك �ت�ي�ن ،ب� �م ��ا ف� ��ي ذل � ��ك حسابات
م� �ص ��رف� �ي ��ة وع � � �ق � � ��ارات ف � ��ي نيويورك
وم � ��ري �ل��ان � ��د وف ��رج � �ي � �ن � �ي ��ا وتكساس
وكاليفورنيا تشمل بعض املساجد.
ه��ذه العقوبات «ال�ف��ردي��ة» تسير جنبًا
إل� � ��ى ج� �ن ��ب م� ��ع امل� � � �ش � � ��اورات الدولية
ل �ل �ع �ق��وب��ات ال �ج �م��اع �ي��ة ،ال �ت ��ي ال تزال
ال �ص�ين ت �ح��ول دون �ه��ا .ورأى املتحدث
ب ��اس ��م وزارة ال� �خ ��ارج� �ي ��ة الصينية،
تشني جيانغ« ،أنه ال تزال هناك فرصة
للجهود الدبلوماسية ،وعلى األطراف
املعنيني تكثيف تلك الجهود» بالنسبة
إلى إيران.

ف ��ي ه ��ذا ال ��وق ��ت ،ي �ج��ري ن��ائ��ب وزيرة
ال � � �خ� � ��ارج � � �ي� � ��ة األم � � �ي� � ��رك � � �ي� � ��ة جيمس
ستاينبرج وكبير مديري مجلس األمن
ال �ق��وم��ي ل �ش��ؤون آس �ي��ا ج�ي�ف��ري بايدر
م �ح��ادث��ات م��ع امل �س��ؤول�ين الصينيني،
ت �ن��اول��ت م��وض��وع ال �ب��رن��ام��ج النووي
اإليراني والعقوبات املطروحة في هذا
الخصوص.
وس� �ت ��اي� �ن� �ب ��رج ه� ��و أرف � � ��ع دبلوماسي
أميركي يزور بكني منذ توتر العالقات
ب�ين ال�ب�ل��دي��ن ،إث��ر تفجر ن��زاع��ات بشأن
التجارة والتيبيت وصفقات أسلحة مع
تايوان.

دعوى أميركية
لمصادرة مبنى في
نيويورك تعويضًا لقتلى
المارينز في بيروت

ّأما وزيرة الخارجية األميركية هيالري
ك�ل�ي�ن�ت��ون ،ف��أع�ل�ن��ت أن ال �ح �ص��ول على
ق ��رار ف��ي مجلس األم ��ن ال��دول��ي لفرض
عقوبات على إي��ران ق��د يتطلب أشهرًا.
وقالت «نعمل بسرعة وبدقة في مجلس
األم� � ��ن ال � ��دول � ��ي .ال ي �م �ك��ن أن أعطيكم
ت��اري �خ��ًا م �ح��ددًا ،ول �ك��ن أت �خ� ّ�ي��ل أن هذا
األمر سيحصل خالل األشهر املقبلة».
وف �ي �م��ا أب � ��دت روس� �ي ��ا م��واف �ق �ت �ه��ا على
ع� �ق ��وب ��ات «ذك � � ّ�ي � ��ة» ع �ل��ى ط � �ه� ��ران ،دعا
رئيس لجنة األمن والسياسة الخارجية
في مجلس الشورى اإليراني (البرملان)،
ع �ل�اء ال ��دي ��ن ب� ��روج� ��ردي ،روس� �ي ��ا ،إلى
ال� ��وف� ��اء ب��ال �ت��زام��ات �ه��ا وت �س �ل �ي��م بالده
م�ن�ظ��وم��ة ال��دف��اع ال �ج��وي «أس ـــــ.»300
ون�ق�ل��ت وك��ال��ة أن �ب��اء ال�ط�ل�ب��ة اإليرانية
(إس� �ن ��ا) ع �ن��ه ق��ول��ه إن «ن �ش��ر منظومة
ص��واري��خ أس ـــــ  300في إي��ران ،سيعزز
السالم في املنطقة».

م ��ن ج �ه��ة أخ� � ��رى ،أع �ل ��ن م �س��اع��د قائد
ال� � �ق � ��وة ال� �ب� �ح ��ري ��ة ال� �ت ��اب� �ع ��ة للحرس
ال�ث��وري اإلي��ران��يُ ،العميد علي فدائي،
أن االخ �ت �ب��ار ال ��ذي أج� ��ري ع�ل��ى طوافة
سريعة من صنع بالده ،في مياه منطقة
بوشهر ،تم بنجاح .وقال إن «كل مراحل
اإلن �ت��اج ل�ه��ذه ال�ط��واف��ة ق��د ج��رت داخل
ال �ب�ل�اد ،م��ع األخ ��ذ ف��ي االع �ت �ب��ار سرعة
العمل والدقة».
ف ��ي ه� ��ذه األث � �ن� ��اء ،أك� ��د رئ� �ي ��س مجمع
تشخيص مصلحة ال�ن�ظ��ام ،علي أكبر
هاشمي رفسنجاني ،أن أم��واج الفتنة
ت �ج �ت��اح امل �ن �ط �ق��ة وأم� ��اك� ��ن أخ� � ��رى من
ال�ع��ال��م .ورأى أن س�ب��ب ذل��ك ي�ع��ود إلى
ال �خ�ل�اف��ات ال �س �ي��اس �ي��ة وج ��ذوره ��ا في
األخالق .وشدد على أن السبيل الوحيد
لتوحيد الصفوف بني األمة ّاإلسالمية
ف��ي ال��وق��ت الحاضر ه��و تجنب النفاق
وع� ��دم ال ��دخ ��ول ف ��ي ن� ��زاع ال ط��ائ��ل من
ورائ � � ��ه .وف ��ي ال �ش ��أن ال��داخ �ل��ي أيضًا،
أع�ل��ن املتحدث ب��اس��م وزارة الخارجية
ال �ف��رن �س �ي��ة ،ب ��رن ��ار ف ��ال� �ي ��رو ،أن بالده
«ت��دي��ن امل�ض��اي�ق��ات ال �ت��ي ي�ت�ع��رض لها
املعارضون واملجتمع املدني» في إيران،
ع�ق��ب اع �ت �ق��ال امل �خ��رج اإلي ��ران ��ي جعفر
باناهي .وأضاف أن إعالن هذا االعتقال
أث ��ار «ق�ل�ق��ًا ع�م�ي�ق��ًا» ف��ي ف��رن �س��ا ،داعيًا
«السلطات إلى اإلفراج عن كل السجناء
السياسيني».
وكان املخرج جعفر باناهي ( 49عامًا)،
الذي حازت أفالمه جوائز دولية عديدة،
قد اعتقل وعائلته ونحو  15من زواره
م��ن م �ن��زل��ه ف��ي ط� �ه ��ران ،ح�س�ب�م��ا أعلن
ابنه باناه ،على موقع «طريق أخضر»
املعارض.
إل ��ى ذل� ��ك ،أع �ل��ن امل �ت �ح��دث ب��اس��م وزارة
الخارجية اإليرانية ،رامني مهمانبرست،
أن الخارجية اإليرانية استدعت السفير
ال �ق��رغ �ي��زي ل� ��دى ط� �ه ��ران ،ع �ل��ى خلفية
اع�ت�ق��ال زع�ي��م تنظيم «ج�ن��د ال �ل��ه» عبد
امل� ��ال � ��ك ري � �غ � ��ي ،ف � ��ي ط � ��ائ� ��رة قرغيزية
األسبوع املاضي.
وق � ��ال م �ه �م��ان �ب��رس��ت إن اي� � ��ران تتوقع
م��ن دول املنطقة «أن تمتنع ع��ن اتخاذ
خ�ط��وات وق ��رارات ت�ت�ع��ارض والقوانني
الدولية».
(أ ف ب ،يو بي آي ،رويترز ،فارس)

إسرائيل يئست من إمكان تغيير النظام اإليراني
السيد
مهدي ّ
ان �ت �ق ��د رئ� �ي ��س ال � � � � ��وزراء اإلسرائيلي،
بنيامني نتنياهو ،املجتمع الدولي على
تباطئه ف��ي م��واج�ه��ة امل �ش��روع النووي
اإلي��ران��ي ،فيما «ق�ط��ار السباق النووي
اإليراني يسير بسرعة مقارنة مع تقدم
املجتمع الدولي الذي هو أشبه بسيارة
تتحرك بتقطع».
وأق ��ر ن�ت�ن�ي��اه��و ،أم ��ام ل�ج�ن��ة الخارجية

واألم��ن في الكنيست ،بأنه رغم حصول
ت �ق��دم ب�خ�ص��وص ف ��رض ع �ق��وب��ات على
ط �ه� ً�ران ،إال أن��ه «ف��ي ه��ذه األث �ن��اء ليس
فعاال» ،وخصوصًا أن «األميركيني ليسوا
في وارد عقوبات شديدة وكذلك الروس
والصينيون بكل ت��أك�ي��د» ،موضحًا أن
إس��رائ �ي��ل ت��رغ��ب وت�ت�ح��دث ع��ن ضرورة
فرض عقوبات «شديدة» ،وتحديدًا على
قطاعات الطاقة والنفط وحظر تصدير
املواد النفطية واستيرادها.

ّ
اسرائيلي يجرب قناعًا واقيًا من الغاز في تل ابيب األسبوع املاضي (يهودا رايزر  -أ ف ب)

وأشار نتنياهو إلى أنه لم يتلق أي تعهد
زيارته األخيرة إلى موسكو ،لكنه
خالل ّ
أوض��ح أن ثمة «تقدمًا نوعيًا ف��ي تفهم
املجتمع ال��دول��ي ف��ي م��ا يتعلق بطابع
البرنامج النووي» اإليراني.
ب��دوره ،تطرق رئيس قسم األب�ح��اث في
ش �ع �ب��ة االس� �ت� �خ� �ب ��ارات ال �ع �س �ك��ري��ة في
الجيش اإلس��رائ�ي�ل��ي ،ي��وس��ي بايدتس،
ف� ��ي ت� �ق ��ري ��ر ق ��دم ��ه أم � � ��ام ال� �ل� �ج� �ن ��ة ،إلى
م�س�ت�ق�ب��ل ال �ن �ظ��ام اإلس�ل�ام ��ي ف��ي إيران
وب��رن��ام �ج �ه��ا ًال � �ن� ��ووي .وأش� � ��ار إل� ��ى أن
«هناك احتماال لحصول شيء ما داخل
السكان ،لكن بني األح��داث التي رأيناها
وان�ه�ي��ار ال�ن�ظ��ام امل�س��اف��ة ط��وي�ل��ة» .وأقر
بأن «النظام (اإليراني) ليس على طريق
االن�ه�ي��ار ،وأن م��ن يتوقع ذل��ك سيخيب
جدًا».
وب �خ �ص��وص ال �ب��رن��ام��ج ال � �ن ��ووي ،رأى
بايدتس أن إي��ران «لم تتقدم كما أرادت
بخصوص كميات أجهزة الطرد املركزي
التي بحوزتها ،لكنها قامت بذلك أكثر
مما أردنا نحن أن تتقدم» .ووصف قرار
إيران بالبدء بتخصيب اليورانيوم إلى
ٍّ
درجة  20في املئة بأنه «تحد للمجتمع
ال��دول��ي» .وح��ذر م��ن أن إي��ران تقوم اآلن
بتجارب على أجهزة طرد حديثة قوتها
ثالثة أو أربعة أضعاف املوجود لديها.
ورأى أنه رغم أن منشأة بوشهر النووية
هي حاليًا منشأة مدنية ُبنيت بمساعدة
الروس ،إال أنه يمكن ،إن أراد أحد ما ،أن
تستخدم ألغراض عسكرية.

◄
انتقلت إلى رحمته تعالى املرحومة:
الحاجة ملكة سعيد حاج علي
أرملة املرحوم الحاج عبد الله نجدي.
ول��داه��ا :املهندس ال�ح��اج أحمد والنقيب
في قوى األمن الداخلي علي
أش �ق��اؤه��ا :امل��رح��وم م�ح�م��د ،ع�ل��ي ،حسن،
أحمد وعادل
أصهارها :الحاج محمد عياش (مختار
ب �ل��دة م �ي �ف��دون) ،ح�س��ن ن ��ور ال��دي��ن ،علي
رط � �ي� ��ل ،م �ص �ط �ف��ى ح � ��اج ع� �ل ��ي ومحمد
ريحان
ت �ق �ب��ل ال �ت �ع��ازي ف ��ي م �ن��زل �ه��ا ال �ك��ائ��ن في
م� �ي� �ف ��دون ،وف � ��ي ب � �ي ��روت غ� � �دًا الخميس
الواقع فيه  4آذار الجاري في مجمع اإلمام
شمس الدين ـــــ محلة شاتيال من الساعة
الثالثة وحتى الخامسة بعد الظهر.
للفقيدة الرحمة ولكم األجر والثواب.
اآلس �ف��ون :آل ن�ج��دي وح��اج علي وعموم
أهالي ميفدون.
الرا وعلي وشيرين أنيس مصطفى صفا
ي ��دع ��ون مل �ش��ارك �ت �ه��م ف ��ي ذك � ��رى أربعني
املرحوم
الشهيد أنيس مصطفى صفا
الذي توفي في تحطم الطائرة اإلثيوبية
والتي تصادف نهار السبت  6آذار .2010
وف � ��ي ه � ��ذه امل �ن ��اس �ب ��ة ت �ت �ل��ى ع� ��ن روحه
ال�ط��اه��رة آي م��ن ال��ذك��ر الحكيم ومجلس
ع � � ��زاء ف� ��ي م ��رك ��ز ال �ج �م �ع �ي��ة اإلسالمية
ل�ل�ت�خ�ص��ص وال �ت��وج �ي��ه ال�ع�ل�م��ي الرملة
البيضاء ـــــ سبينس قرب املديرية العامة
ألم ��ن ال ��دول ��ة ،م��ن ال �س��اع��ة ال�ث��ال�ث��ة حتى
ً
مساء ،للرجال والنساء.
السابعة
أبناؤها :انطوان جرجس رزق وعائلته
ابراهيم جرجس رزق وعائلته
املهندس غسان جرجس رزق وعائلته
ن � ��وال ارم �ل ��ة امل ��رح ��وم م ��وري ��س منصور
وعائلتها
سوريا زوجة حنا منصور وعائلتها
سعاد زوجة جرجي بوشاهني وعائلتها
في الوطن واملهجر
اليسار زوجة جرجي حيدر وعائلتها في
الوطن واملهجر
م �ن��ى زوج� ��ة م�ف�ي��د ح �ي��در وع��ائ�ل�ت�ه��ا في
الوطن واملهجر
املرحومة راغدة رزق
أش� �ق ��اؤه ��ا :ال� �ي ��اس ع �ب��د ال� �ل ��ه غنطوس
وعائلته في املهجر
خليل عبد الله غنطوس وعائلته
م �ن��ى أرم �ل��ة امل ��رح ��وم ع��زي��ز م��ال��ك فارس
وعائلتها في الوطن واملهجر
ادال ارم� �ل ��ة امل� ��رح� ��وم ن �ع �ي��م ف � ��رح سالم
وعائلتها في الوطن واملهجر
وداد زوج ��ة ج ��ورج أي ��وب وع��ائ�ل�ت�ه��ا في
املهجر
وع �م��وم ع��ائ�ل�ات غ �ن �ط��وس ،رزق ،سالم،
ال � ��درزي ،ح �ي��در ،م��رزع��ان��ي ،م�ن�ص��ور ،بو
ش��اه�ي�ن ،م��ال��ك ف� ��ارس ،أي� ��وب ،مخلوطة،
س �ل �ي �م��ان وع� �م ��وم ع ��ائ�ل�ات أم� �ي ��ون ومن
ينتسب اليهم في الوطن واملهجر ينعون
اليكم على رجاء القيامة والحياة االبدية
فقيدتهم الغالية املرحومة
مريانا عبد الله غنطوس
أرملة املرحوم جرجس رزق
املنتقلة الى رحمة الله تعالى نهار االحد
الواقع فيه .2010/02/28
لنفسها الراحة ولكم طول البقاء
تقبل التعازي يومي االربعاء والخميس
الواقع فيهما  3و 4آذار من الساعة الثانية
ً
مساء
بعد الظهر ولغاية الساعة السابعة
في قاعة كاتدرائية القديس جاورجيوس
ـــــ أميون

«طوبى للذين يموتون بالرب»
زوجة الفقيد :اليدا يوسف مطر
ابناؤه :العميد الركن شامل روكز
املهندس سركيس روكز وعائلته
ب �ن��ات��ه :ج��وم��ان��ا زوج� ��ة ام �ي��ل اب ��ي رميا
وعائلتها
سعاد
أشقاؤه :فريد روكز وعائلته
يعقوب روكز وعائلته
رم � � ��زا أرم � �ل� ��ة ش �ق �ي �ق��ه امل � ��رح � ��وم بطرس
وعائلتها
ت� ��ري� ��ز ارم� � �ل � ��ة ش �ق �ي �ق ��ه امل� � ��رح� � ��وم دياب
وعائلتها
ش �ق �ي �ق��ات��ه :ل ��ور زوج� ��ة ارس ��ان �ي ��وس ابي
عواد وعائلتها
وعائالت :روكز ،مراد وشاعر ،مطر ،كاتب،
اب ��ي رم �ي��ا ،س�ل�ي�م��ان ،س�ل�ام��ه ،خ �ي��ر ،ابي
ع ��واد وع �م��وم ع��ائ�لات ش��ات�ين وتنورين
وم��ن ينتسب ال�ي�ه��م ف��ي ال��وط��ن واملهجر
ينعون اليكم على رجاء القيامة والحياة
األبدية فقيدهم الغالي املرحوم:
رشيد يوسف روكز
املنتقل ال��ى رح�م��ة ال�ل��ه اآلب ي��وم االثنني
امل ��واف ��ق  1آذار  2010م�ت�م�م��ًا واجباته
الدينية.
لنفسه الراحة ولكم من بعده طول البقاء
تقبل التعازي اليوم االربعاء  3آذار 2010
ف��ي ص��ال��ون كنيسة م ��ار م��ام��ا ـــــ حبوب
وب �ع��د ال ��دف ��ن ف ��ي م �ن��زل ول � ��ده سركيس
اللقلوق مفرق تنورين وغ�دًا الخميس 4
الجاري في كنيسة مار الياس انطلياس
م� ��ن ال� �س ��اع ��ة ال � �ع� ��اش� ��رة ص� �ب ��اح ��ًا حتى
السابعة مساء.
الرجاء ابدال االكاليل بالتبرع للكنيسة

تسليمًا بقضاء الله وق��دره ننعى إليكم
فقيدنا الغالي رجل الخير والعطاء
رئ �ي��س ال�ج��ال�ي��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ف��ي الكونغو
برازافيل
رئيس مجلس إدارة شركة طيران أجنحة
لبنان

الحاج محمد عبد الحسني الحاج
الذي انتقل إلى رحمته تعالى إثر حادث
الطائرة اإلثيوبية املنكوبة
مع زوجته وابنته
والدته :الحاجة هيفاء اللقيس
زوجته :الحاجة فاتن حسن جشي
أبناؤه :املرحوم حسني ،حيدر ورضا
ابنته :سمر
أشقاؤه :الدكتور يوسف ،املرحوم بسام،
الحاج مصطفى ،املهندس علي والدكتور
أحمد
صهراه :سهيل اللقيس ،علي فواز
يصلى على جثمانه الطاهر وي��وارى في
ال�ث��رى ال�ي��وم األرب�ع��اء ف��ي  2010/3/3في
جبانة بلدته جويا الساعة  12ظهرًا.
ال��راض��ون ب�ق�ض��اء ال�ل��ه وق ��دره :آل الحاج
وال �ل �ق �ي��س وج �ش ��ي وف �ض ��ل ال �ل ��ه ورضا
والحركة وصادق والخليل وكمال وعموم
أه ��ال ��ي ج��وي��ا وال �ج��ال �ي��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة في
الكونغو برازافيل.

عرض خاص إلعالنك في
اإلعالن عن مفقود

 30,000ل.ل
ملــــــدة

وفيات

►

3

أيــــــــام

إعالنات 27

األربعاء  3آذار  2010العدد 1057

مبوب
◄ مبوب

►

ذكرى اسبوع

للبيع

يصادف غدًا الخميس الواقع فيه  4آذار
 2010م� ��رور أس �ب��وع ع �ل��ى وف� ��اة فقيدنا
الغالي
الحاج إحسان محمود أيوب
ولداه :محمد حسن وعلي
ّ
أش ��ق ��اؤه :ري� ��اض ،إب��راه �ي��م ،ط�ل�ال ،علي،
محمد ،غالب ،صالح ،مالك ،عامر ووسام
تقبل التعازي ال�ي��وم األرب�ع��اء  3الجاري
في منزل الحاج صالح أيوب ،بئر حسن،
بناية ال�خ�ل��ود ل�ل��رج��ال ،وف��ي م�ن��زل والد
ال�ف�ق�ي��د امل ��رح ��وم ال �ح��اج م �ح �م��ود أيوب،
ح � ��ارة ح ��ري ��ك ،ق� ��رب م �س �ج��د الحسنني،
ب�ن��اي��ة ق ��ازان للنساء اب �ت� ً
�داء م��ن الساعة
الثانية بعد الظهر.
تتلى ف��ي ذك��رى األس �ب��وع ي��وم الخميس
 4آذار آي��ات م��ن ال��ذك��ر الحكيم ومجلس
ع� ��زاء ع��ن روح� ��ه ال �ط��اه��رة ف��ي حسينية
البرجاوي ،بئر حسن عند الساعة الثالثة
وال�ن�ص��ف ب�ع��د ال�ظ�ه��ر ول�غ��اي��ة الخامسة
ً
مساء.
والنصف
اآلس � � �ف� � ��ون :آل أي � � � ��وب ،آل ع� �م� �ي ��ري وآل
بعلبكي.
ال��رج��اء اع�ت�ب��ار ه��ذه ال��دع��وة إل��ى جميع
املحبني.

شقة للبيع في بيروت ـــــ كليمنصو في
الحي التراثي 120م70/122261

ّ
تعاز وذكرى أسبوع
تقبل ٍ
املرحوم
نعمة حميد صوفان
زوجته :نوال السيد علي
أوالده :ع � �ل ��ي ،ح � �س ��ن ،ح � �س �ي�ن ،محمد
وهادي
إخ��وت��ه :ي��وس��ف ،غ�س��ان ،امل��رح��وم عدنان،
ال� �ح ��اج ع� �ب ��اس ،ال �ش �ي��خ م �ح �م��د ،حمزة
وإسماعيل
تقبل التعازي يوم األربعاء  2010/3/3من
الساعة الثالثة والنصف إل��ى الخامسة
وال �ن �ص��ف ف��ي حسينية ال �ش �ي��اح ،وتقام
ذكرى األسبوع األحد الساعة الثانية بعد
الظهر في حسينية بلدة حانني.
اآلس � � �ف � � ��ون آل ص � � ��وف � � ��ان ،ال � �س � �ي� ��د علي
وأن � �س � �ب� ��اؤه� ��م وع� � �م � ��وم أه � ��ال � ��ي حانني
وعيترون.

مستودع للبيع
مساحة 700 :متر مربع
بيروت ـــــ بئر حسن
للمراجعة تلفون71/450891 :

مطلوب
ش��رك��ة ح �ل �ب��اوي ل �ل �ت �ج��ارة «فوماتكس»
تطلب بائع بياضات أو ملبوسات .الخبرة
ض� ��روري� ��ة واألف �ض �ل �ي ��ة ل �س �ك��ان بيروت
والضاحية .لالستعالم.01/558888 :
BTL design agency hiring . technical
draftsman with strong experience in AuttoCAD, able to provide technical soluttions & execution drawings. Minimum
& 2 years experience. Good package
@working environment . CV to: apply
blinkbtl.com.
Allied pharma Group needs to recruit
Medical Representatives
Please send your CV
to: alliedpharma@gmail.com

مفقود

ُ
ف �ق��د ج� ��واز س�ف��ر ل�ب�ن��ان��ي ب��اس��م أحسان
كمال الطويل ت71/483180:
فقد جوازا سفر باسم نادين احمد جشي
وليليان جورج معيكي لبنانيي الجنسية
الرجاء ممن يجدهما االتصال على الرقم
70/918542

إلعالناتكم الرسمية واملبوبة والوفيات

هاتف 759555 :ــ  01فاكـس 759597 :ــ 01

◄ إعالنات رسمية

ف �ق��د ج � ��واز س �ف��ر ب ��اس ��م ف� �ي ��روز يوسف
ط�ف�ي�ل��ي م��رف��ق م �ع��ه ج� ��واز س �ف��ر ولديها
اح �م��د ون �ي �ن��ار ع �م��اد ف��رح��ات باإلضافة
ل �ج��واز س�ف��ر ع��ائ��د ل��زوج�ه��ا ع �م��اد احمد
فرحات وج��واز سفر لولدها جهاد عماد
ّ
لبنانيي الجنسية ال��رج��اء ممن
ف��رح��ات
يجدها االتصال على الرقم 70/307373

إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في اجراء
اس � �ت� ��دراج ع � ��روض ل� �ش ��راء ع �ل��ب وصل
وع �ل��ب ط ��رف ل� ��زوم ال �ك��اب�ل�ات املعزولة
توتر متوسط.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال�ع��روض امل��ذك��ور اع�ل�اه ال�ح�ص��ول على
نسخة ع��ن دف�ت��ر ال �ش��روط م��ن مصلحة
ال��دي��وان ــــــ ام��ان��ة ال�س��ر ــــــ ال�ط��اب��ق  12ــــــ
مبنى كهرباء لبنان ــــــ طريق النهر وذلك
لقاء مبلغ قدره )250 000/ل.ل.
ت�س�ل��م ال� �ع ��روض ب��ال �ي��د ال ��ى أم ��ان ��ة سر
كهرباء لبنان ــــــ طريق النهر ــــــ الطابق
« »12ــــــ املبنى املركزي.
علمًا أن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار السبت الواقع فيه  2010/3/27عند
نهاية الدوام الرسمي.
بيروت في 2010/2/25
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس
ايلي سعاده
التكليف 236
إعالن
ت�ع�ل��ن ش��رك��ة ك �ه��رب��اء ل �ب �ن��ان الشمالي
امل �غ �ف �ل��ة ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ال �ق��ادي �ش��ا ع ��ن ت �م��دي��د مهلة
استدراج العروض العائد لشراء محول
30م.ف.أ .ــــــ 20/66ك.ف( .ع ��دد واحد)،
وذل��ك وف�ق��ًا لدفتر ال �ش��روط ال��ذي يمكن
ال �ح �ص��ول ع�ل��ى ن�س�خ��ة ع�ن��ه ل �ق��اء مبلغ
مليون ليرة لبنانية (تضاف  )TVAمن
ق�س��م ال �ش��راء ف��ي امل�ص�ل�ح��ة االداري � ��ة في
م��رك��ز ال �ش��رك��ة ف��ي ال�ب�ح�ص��اص م��ا بني
الساعة  8صباحًا و 12ظهرًا من كل يوم
عمل.
ت� �ق ��دم ال � �ع � ��روض ف� ��ي أم� ��ان� ��ة ال� �س ��ر في
القاديشا ــــــ البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم الثالثاء
الواقع فيه  23آذار  2010الساعة  12ظهرًا
ضمنًا.
مدير القاديشا باالنابة
املهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 232
بالغ رقم 2/3
ال��ى جميع مستخدمي شبكة االنترنت
في لبنان
ت� �ن� �ب ��ه امل� ��دي� ��ري� ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة لالستثمار
وال � �ص � �ي� ��ان� ��ة ف � ��ي وزارة االتصاالت،
امل �ش �ت��رك�ي�ن ال � �ك ��رام ال ��ذي ��ن يتصفحون
االنترنت عبر:
 1ــــــ الخطوط الهاتفية الثابتة بواسطة
Dial-up modem
 2ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ ش �ب �ك��ة االن� �ت ��رن ��ت ال� �س ��ري ��ع DSL
والتي ال يً��زال جهاز الـ Dial-up modem
م � ��وص � ��وال ع� �ل ��ى ج � �ه� ��از الكومبيوتر
املستعمل للتصفح.
ال � ��ى وج� � ��ود ص �ف �ح��ات ع �ل��ى االنترنت
تحوي وصالت دعائية (تكون في غالب
االحيان وصالت لبرامج اباحية) يؤدي
النقر عليها إلن��زال ب��رام��ج خاصة على
الحاسوب املستعمل من قبل املشتركني
وتعمل هذه البرامج على اج��راء اتصال
دولي بهذه املواقع االلكترونية التي تم
النقر عليها ،حيث ي��ؤدي هذا االم��ر الى
ت�س�ج�ي��ل م �خ��اب��رات ه��ات�ف�ي��ة ج� ��راء ذلك
ودون علم املستخدم.

►

لذلك وحرصًا على مصلحة املشتركني
وت�ج�ن�ب��ًا ل�ت��رت�ي��ب م�ث��ل ه ��ذه املخابرات
ال��دول�ي��ة ع�ل��ى ف��وات�ي��ره��م الهاتفية دون
معرفتهم بها
ت �ن �ص��ح امل ��دي ��ري ��ة ال� �ع ��ام ��ة لالستثمار
وال � �ص � �ي� ��ان� ��ة ف� � ��ي وزارة االتصاالت
امل �ش �ت��رك�ي�ن ال � �ك ��رام ال ��ذي ��ن يتصفحون
االنترنت عبر:
 1ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ال �خ �ط��وط ال�ه��ات�ف�ي��ة ع �ل��ى الشبكة
ال �ث��اب �ت��ة ب �ط��ري �ق��ة اج� �ه ��زة ال � �ـ Dial-up
 modemبالدخول على شبكة االنترنت
ب��اس�ت�ع�م��ال خ �ط��وط ه��ات�ف�ي��ة ال تتصل
م �ب��اش��رة ب��ال�ش�ب�ك��ة ال �ه��ات �ف �ي��ة الدولية
امل�ب��اش��رة  00أو باستعمال خ��دم��ة Call
( Barringح �ص��ر االت � �ص ��االت) لحماية
خطوطهم من خالل استعمال رمز سري
ف ��ي ح� ��ال رغ �ب �ت �ه��م االس� �ت� �م ��رار بوجود
خدمة ( )00على اشتراكاتهم او االنتقال
الستعمال االنترنت بواسطة الخطوط
الرقمية السريعة على طريق خدمة DSL
االكثر أمانًا في هذا املجال.
 2ــــــ شبكة االنترنت السريع  DSLبنزع
جهاز  Dial-up modemالقديم عن جهاز
الكومبيوتر.
بيروت في 2010/02/22
املدير العام الستثمار وصيانة
املواصالت السلكية والالسلكية
د .عبد املنعم يوسف
إعالن بيع حصص
ّ
في شركة محدودة املسؤولية
صادر عن رئيس دائرة تنفيذ بيروت
القاضي جورج عطيه
ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ امل �ن �ف��ذ :ب �ن��ك امل� � ��وارد ش.م.ل ،وكيله
املحامي مازن تاج الدين.
ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ امل�ن�ف��ذ ب��وج �ه��ه :م�ح�م��د س�ع��د محمد
قدري الحكيم ،وكيله االستاذ كمال أبو
ظهر.
ــــــ السند التنفيذي :رص�ي��د دي��ن بقيمة
/2.194.025/د.أ.
ــــــ رقم املعاملة.2007/994 :
ــــــ ال�ح��ق املطلوب بيعه :حصص املنفذ
بوجهه محمد سعد محمد قدري الحكيم
في شركة الحكيم لآلليات ش.م.م البالغة
ّ 90
حصة من أصل .200
ّ
ّ
ــــــ ال�ق�ي�م��ة االس �م��ي��ة ل�ل�ح��ص��ة :أل��ف ليرة
لبنانية.
ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ق�ي�م��ة ح�ص��ص امل�ن�ف��ذ ب��وج �ه��ه :وفقًا
لتقرير الخبير 2.250.000ل.ل( .مليونان
ومئتان وخمسون ألف ليرة لبنانية).
ــــــ م��وع��د امل��زاي��دة وم�ك��ان اج��رائ�ه��ا :يوم
االثنني الواقع فيه  2010/3/15الساعة
ال ��واح� ��دة م ��ن ب �ع��د ال �ظ �ه��ر ام � ��ام رئيس
دائرة التنفيذ في بيروت القاضي جورج
عطيه.
ــــــ ثمن ال�ط��رح وش ��روط امل��زاي��دة :تطرح
دائ� � � � ��رة ت �ن �ف �ي��ذ ب� � �ي � ��روت ف � ��ي املعاملة
التنفيذية رقم  2007/994للمرة االولى
ح �ص��ص امل �ن �ف��ذ ب��وج �ه��ه م �ح �م��د سعد
قدري الحكيم في شركة الحكيم لآلليات
ش.م.م .البالغة ّ 90
حصة املخمنة بمبلغ
ق� ��دره /2.250.000/ل.ل .ب �ب��دل الطرح
ي� � � ��وازي  %60م� ��ن ق �ي �م��ة ال �ت �خ �م�ي�ن أي
/1.350.000/ل.ل( .م �ل �ي��ون وثالثماية
وخمسون ألف ليرة لبنانية).
فعلى الراغب بالشراء االطالع لدى هذه
ال ��دائ ��رة وان ي�ح�ض��ر ال ��ى م �ك��ان البيع
ف��ي امل��وع��د امل �ح��دد ل�ل�م��زاي��دة مصحوبًا

بالثمن نقدًا و %5رسم داللة.
مأمور تنفيذ بيروت
ندى بيضون
إعالن بيع سيارة
م �ح �ك �م��ة ت �ن �ف �ي��ذ ع� �ق ��ود ال � �س � �ي ��ارات في
بيروت
برئاسة القاضي جورج اوغست عطية
عدد 2009/1199
تباع باملزاد العلني االربعاء 2010/3/17
ال��واح��دة وال�ن�ص��ف ظ�ه�رًا س�ي��ارة املنفذ
ع �ل �ي��ه ش �ي��ت ح �س�ي�ن ال ��دل� �ب ��ان ��ي ماركة
 1996رقم
اودي  QUATRO A8م��ودي��ل ً
/387716ب امل �ح �ج��وزة ت�ح�ص�ي�لا لدين
ش ��رك ��ة ك ��اب �ي �ت ��ال ف �ي �ن��ان��س كومباني
وكيلتها املحامية م��اري شهوان البالغ
ّ
واملخمنة بمبلغ
 $/6528/عدا اللواحق
 $/6179/وامل�ط��روح��ة بمبلغ $/4500/
أو م��ا ي�ع��ادل��ه بالعملة ال��وط�ن�ي��ة فعلى
الراغب بالشراء الحضور باملوعد املحدد
ال ��ى م ��رأب س �ي��ري��اك ب �ي��روت الكرنتينا
االطفائية مصحوبًا بالثمن نقدًا أو
قرب
ً
شيكًا مقبوال و %5رسمًا بلديًا.
رئيس القلم
اسامة حمية
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
ي �ب �ل��غ ال � ��ى امل �ن �ف ��ذ ع �ل �ي ��ه :ع �ل ��ي يونس
شعيتو املجهول املقام
ً
ع� �م�ل�ا ب ��أح� �ك ��ام امل� � � ��ادة  /409/اصول
محاكمات مدنية ،تحيطكم هذه الدائرة
علمًا ب��أن لديها في املعاملة التنفيذية
رقم  2003/2147ان��ذارًا تنفيذيًا موجهًا
ال �ي �ك��م م��ن ط��ال �ب��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذ ش��رك��ة بيتا
غ� ��روب ش.م.م .م��وض��وع��ه ط�ل��ب تنفيذ
 /21/سند وش��ك مسحوب على البنك
ال �ل �ب �ن��ان��ي ال �ف��رن �س��ي ب �ق �ي �م��ة اجمالية
/26150/دوالر ام �ي��رك��ي ع ��دا الفوائد
والرسوم واملصاريف القانونية.
وعليه ت��دع��وك��م ه��ذه ال��دائ��رة للحضور
اليها بالذات او بواسطة وكيل يمثلكم
ق��ان��ون��ًا ل�ت�س�ل��م االن � � ��ذار ال �ت �ن �ف �ي��ذي مع
مربوطاته في خ�لال عشرين يومًا على
نشر ه��ذا االع�ل�ان ليصار بعد انقضاء
املهلة املذكورة ومهلة االن��ذار التنفيذي
البالغة عشرة أي��ام الى متابعة التنفيذ
في حقكم حتى الدرجة االخيرة.
رئيس قلم دائرة تنفيذ بيروت
احمد فواز
تصحيح إعالن
ورد خطأ في جريدة األخبار العدد 1056
بتاريخ  2آذار  2010في اإلعالن الصادر
رقم
ع��ن دائ � ��رة ت�ن�ف�ي��ذ زح �ل��ة ب��امل�ع��ام�ل��ة ً
 2004/485حيث ورد املطروح للبيع :أوال
أراضي
 400سهم من العقار  2771معلقة ً
والصحيح هو املطروح ّللبيع :أوال 400
سهم من العقار  2711معلقة أراضي
فاقتضى التصحيح

في المكتبات

عندك !!!

االشـــــتـراك الســـــنـوي:
االتـصـــــــــــال:

$165
01 / 759555
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كرة القدم

السالم صور يخترق «األضواء» والبطاقة الثانية بني اإلخــ
وافد جديد انضم إلى عائلة نوادي الدرجة األولى ،هو السالم ًصور الذي حصد
فوزه الثاني في املربع الذهبي على الخيول 2ـ ،1وأضحى ممثال ثانيًا للمدينة
الجنوبية بعد التضامن ،فيما اقترب اإلخاء األهلي عاليه من البطاقة
الثانية بتغلبه على فريق طرابلس 1ـ0
أحمد محيي الدين
ي�ع��ود ف��ري��ق ال�س�لام ص��ور إل��ى دوري
األض��واء لكرة القدم في املوسم املقبل
ب�ع��دم��ا ح�ق��ق ف ��وزه ال�ث��ان��ي ف��ي املربع
الذهبي لبطولة الدرجة الثانية
على حساب الخيول 2ـ 1على
ملعب بلدية ب��رج حمود أمام
زهاء  200متفرج .وتألق العبو
ال � �س�ل��ام ،وخ� �ص ��وص ��ًا نجمه
غ� �س ��ام ش� ��وي� ��خ ،ال� � ��ذي سجل
اإلص � ��اب� � �ت �ي��ن وك � � � ��اد يضيف
غيرهما ف��ي أك�ث��ر م��ن فرصة.
وسيطر الخيول على الشوط
األول ،وه ��دد الع �ب��وه حارس
م ��رم ��ى ال� �س�ل�ام ح �س��ن صبرا
م ��رارًا ،ك��ان��ت أب��رزه��ا تسديدة
أحمد ضاهر ( )3ورأسية علي
الضيقة ال��ذي أهدرها بغرابة
بجانب القائم ( ،)19وتسديدة
بعيدة من علي مزهر (.)25
وان �ق �ل��ب ال ��وض ��ع ف ��ي الشوط
ال�ث��ان��ي ،فتراجع أداء الخيول
أكد رئيس السالم صور
ن �ظ �رًا مل �ج �ه��وده��م امل �ك �ث��ف في
الشوط األول ،ما سمح للسالم
محمد بيطار أن النادي
ب��ال �ت �ح �ك��م ب� �م� �ج ��رى اللعب،
دخل مرحلة جديدة
ف ��أح� �س� �ن ��وا ت �غ �ط �ي��ة املنطقة
اآلن بعد بلوغه مصاف
ال� �خ� �ل� �ف� �ي ��ة وأوك� � � �ل � � ��وا املهمة
الدرجة األولى ،مشيرًا
الهجومية إلى شويخ ومحمد
إلى أن العمل الحقيقي
ن �ص��ار ،وأه ��در ش��وي��خ فرصة
والجديد سينطلق
سانحة ( )48لكنه لم يفشل في
بوضع
بعد االحتفاالت
املحاولة الثانية عندما تسلم
دراسة للفريق لتكوين
ك��رة بينية م��ن حسن فرحات
ّ
فتالعب بالدفاع وس��دد الكرة
«فريق يبيض الوجه»
زاح � �ف ��ة إل � ��ى ي� �س ��ار الحارس
في األضواء ،وسيترتب
العمل على ترتيب البيت امل �خ �ض��رم ب�ل�ال ه��اش��م (.)63
وب�ع��د  6دق��ائ��ق تغلب شويخ
الداخلي واألوضاع وإنهاء
م ��رة ج ��دي ��دة ع �ل��ى ه ��اش ��م ،إذ
مشروع مقر النادي.
كسر مصيدة التسلل وراوغه
ل� �ي� �ن ��ال رك � �ل ��ة ج � � ��زاء سددها
غسان قوية في الشباك (.)69
واس �ت �غ��ل ف �ض��ل ا ّل �س �ي��د ال �ت��راخ��ي في
دف��اع ال�س�لام ليقلص ال�ف��ارق برأسية
خلفية (.)74
* ق��اد امل�ب��اراة الحكم أندريه ح��داد مع
ح �س�ي�ن ع �ي �س��ى وع� �ل ��ي ع �ي��د وجميل
رمضان رابعًا.

اإلخاء × طرابلس
واق � �ت� ��رب اإلخ � � ��اء األه � �ل� ��ي ع��ال �ي��ه من
العودة إلى الدرجة األولى بعد خمسة
مواسم ،بفوزه على طرابلس 1ـ 0على
ملعب جونية البلدي.

وتكافأت الكفة في الشوط األول ،حيث
ل�ع��ب ال�ف��ري�ق��ان ب�ح��ذر ش��دي��د وتبادال
ال�ه�ج�م��ات م��ن دون أن يفلحا ف��ي هز
الشباك ،وخصوصًا عبر الكاميروني
راف��اي �ي��ل أم�ب��اس��ي ورواد ال�ح�ك�ي��م من
اإلخ ��اء ،وخ��ال��د شتلة ووائ ��ل معوض
من طرابلس.
وف��ي ال �ش��وط ال�ث��ان��ي دان ��ت السيطرة
ل�ل�ف��ري��ق ال�ج�ب�ل��ي وأه � ��در ل��ه أمباسي
وجالل زيود والحكيم فرصًا عدة ،فيما
اعتمد الفريق الشمالي على مرتدات
س��ري �ع��ة ع �ب��ر ش �ت �ل��ة وم �ح �م��د عبيد.

وتمكن النعماني من تسجيل اإلصابة
الوحيدة عندما أرسل الحارس املتألق
أحمد تكتوك كرة طويلة فشل الدفاع
ف ��ي ت�ش�ت�ي�ت�ه��ا ل�ي�ت��اب�ع�ه��ا النعماني
س ��اق� �ط ��ة م � ��ن ف� � ��وق ال � � �ح � ��ارس بسام
سليمان ( .)62قاد املباراة الحكم علي
ص �ب��اغ م��ع زي ��اد ب �ي��راق وب�ل�ال الزين
ومحمد درويش رابعًا.
* يتصدر السالم بـ 6نقاط أمام اإلخاء
ب�ـ ،4فالخيول ثالثًا بنقطة وطرابلس
رابعًا من دون نقاط.

مقررات االتحاد

أعلن االتحاد اللبناني مقررات ّ
أهمها:
ّ
تأليف لجنة تسويق برئاسة وضاح
ال�ص��ادق ،وأخ��ذ العلم ب�ق��رار «الفيفا»
القاضي بمنح اتحاد البحرين الحق
بتسجيل الع��ب النجمة محمد غدار
ب� �ص ��ورة م��ؤق �ت��ة م ��ع ن� � ��ادي الشباب
البحرينيّ ،
ونية النجمة االستئناف
مل��واج�ه��ة ال �ق��رار امل ��ؤرخ ف��ي  23شباط
امل ��اض ��ي .ج��دول��ة م �ب��اري��ات األسبوع
ال �ـ 16لبطولة ال ��دوري ،فيلعب السبت
املقبل العهد مع النجمة ،واألحد في :7

احتفاالت
وبعدها
العمل

ً
العبو السالم صور يحملون مدربهم إبراهيم دهيني احتفاال بصعودهم إلى الدرجة األولى (مروان بو حيدر)

كرة السلة

هوبس في غرب آسيا بتمويل من «التمويل»
عبد القادر سعد

حديث بني كاخيا وقانصوه وبدا الزميالن سليم عواضة وحسن التنير (عدنان الحاج علي)

«أن ��ا ل��م أخ�ت��ر ه��وب��س ل�ل�م�ش��ارك��ة في
ب �ط��ول��ة غ� ��رب آس� �ي ��ا ،ب ��ل ه��وب��س هو
ّ
الذي فرض نفسه» .بهذه الكلمات رد
رئيس اتحاد ك��رة السلة بيار كاخيا
على شكره من قبل املسؤول اإلعالمي
لهوبس نمر جبر ،بعد تسمية ناديه
ً
ممثال ثانيًا للبنان في البطولة .كالم
كاخيا ج��اء خ�لال املؤتمر الصحافي
ال � � ��ذي ع � �ق ��ده رئ � �ي ��س ن � � ��ادي هوبس
جاسم قانصوه ،أمس ،في قاعة «بيت
ال�ت�م��وي��ل ال �ع��رب��ي» ،ال��راع��ي الرسمي
ل �ل �ف ��ري ��ق ف � ��ي ال� �ب� �ط ��ول ��ة اآلسيوية،
بحضور رئيس مجلس اإلدارة املدير
العام الدكتور ف��ؤاد مطرجي ،إضافة
إل��ى أم�ين س��ر ال�ن��ادي غ��ازي بستاني
وقائد الفريق حسني قانصوه.
وت� � �ح � ��دث ق� ��ان � �ص� ��وه ع � ��ن املشاركة
اآلسيوية ،شاكرًا كل من دع��م النادي

ل�ل��وص��ول إل��ى آس �ي��ا ،معتبرًا أن هذه
املشاركة تأتي كهدية لالعبي الفريق
وال �ج �ه��ازي��ن ال �ف �ن��ي واإلداري الذين
فرضوا أنفسهم في البطولة املحلية.
وأش��ار رئيس هوبس إل��ى أن التكلفة
املادية للمشاركة قد تصل إلى  25ألف
دوالر.
وش��دد قانصوه على ابتعاد الفريق
ع ��ن ال �ط��ائ �ف �ي��ة وال� �س� �ي ��اس ��ة ،رافضًا
تصنيفه تحت أي خانة غير رياضية،
أيضًا،
وه ��ذا م��ا ش��دد عليه م�ط��رج��ي
ّ
مشيرًا إل��ى أن ال��دع��م ل��م يكن ليتوفر
ل��و ك��ان ل�ه��وب��س صبغة سياسية أو
طائفية.
بدوره ،تحدث كاخيا عن أهمية القطاع
الخاص في دعم الرياضة ،مثنيًا على
ش�ج��اع��ة ه� ّ�وب��س ال ��ذي س�ي�ش��ارك رغم
حداثته السلوية.
م ��ن ج �ه �ت��ه ،ش � ��رح م �ط��رج��ي أسباب
رعاية مصرفه لنادي هوبس ،انطالقًا

من أوجه الشبه العديدة بني املصرف
وال � �ن� ��ادي م ��ن ن��اح �ي��ة ح ��داث ��ة العهد
واالنتشار في املناطق اللبنانية ،بعيدًا
ع��ن ال �ف �ئ��وي��ة وال �ط��ائ �ف �ي��ة واملذهبية،
والسعي إلى مقارعة الكبار.
■ ّ
تعرض هوبس لضربة معنوية قبل
السفر مع إصابة العب الفريق حسني
الخطيب بكسر في إصبع ي��ده ،ما قد
يؤثر على مشاركته اآلسيوية.
■ ردًا ع �ل��ى س � ��ؤال ع ��ن امل ��دي ��ر الفني
للمنتخب ،أجاب كاخيا بأن املوضوع
أص�ب��ح ق��ري�ب��ًا ،قبل أن يضيف مازحًا
«أنا سأكون املدير الفني للمنتخب».
■ ق��ال كاخيا لقانصوه قبل املؤتمر:
«ي�ج��ب أن ت�ن�ض� ّ�م إل��ى االت �ح��اد ،فأنت
تعرف كيف تحصل على التمويل».
ّ
■ أث��رت الذبذبات التي كانت تطلقها
األجهزة الخلوية املفتوحة على سير
املؤتمر ،والالفت أن املشكلة كانت من
أهل البيت...الرياضي.
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ــاء والخيول
األنصار × التضامن ،املبرة × اإلصالح
واألهلي × الصفاء ،وجميعها تنطلق
ال �س��اع��ة  2.15ع �ص �رًا ،وي �غ �ي��ب عنها
بداعي اإليقاف :قاسم ليال (األنصار)،
ح� �س�ي�ن ح � �س ��ون (ال� � �غ � ��ازي � ��ة) ،حسني
ن �ص��ر ال �ل��ه (ال �ن �ج �م��ة) وم �ح�م��د حيدر
(التضامن) .متابعة مباريات األسبوع
األخ� �ي ��ر م ��ن امل ��رب ��ع ال��ذه �ب��ي للثانية
ك��اآلت��ي :ال�خ�ي��ول × ط��راب�ل��س (جونية
ـ  )2.15وال �س�ل�ام × اإلخ� ��اء (ال �ص �ف��اء ـ
 .)2.15ان�س�ح��اب ن ��ادي ه��وم�ن�م��ن من
نشاط كرة القدم النسائية.

• كرة الصاالت •
ّ
بروس كافيه يمثل لبنان في بطولة آسيا
في بطولة
يشارك فريق ب��روس كافيه ،بطل لبنانُ ،
األن��دي��ة اآلس�ي��وي��ة لكرة ال �ص��االت ،التي ستقام في
إي ��ران ب�ين  4و 12ال �ج��اري بمشاركة  9أن��دي��ة م��ن 9
دول .ويستهل ب��روس كافيه ،بقيادة امل��درب ربيع
أب��و شعيا (ال �ص��ورة) ،مواجهاته في
امل �ج �م��وع��ة األول � � ��ى ،غ� � �دًا ،أم � ��ام السد
القطري ،قبل أن يواجه بورت أوثوريتي
ال�ت��اي�لان��دي الجمعة .ويلتقي بروس
ووهان ديلونغ الصيني ،يوم السبت،
وي�خ�ت�ت��م م��واج �ه��ات ال� ��دور األول في
 9آذار م ��ع ن �ي��و س � ��اوث وي �ل��ز ثاندر
األوسترالي .وتضم املجموعة الثانية،
ألتني تاس بيشكيك القيرغيزستاني،

س �ت��روي �ت �ي��ل زاراف � �ش � ��ان األوزب �ك �س �ت ��ان ��ي ،ناغويا
أوشنز الياباني وف��والد ماهان سيباهان اإليراني
مستضيف البطولة.
وي �ت��أه��ل ب �ط��ل ووص �ي��ف ك��ل م�ج�م��وع��ة إل ��ى الدور
نصف النهائي ،الذي يقام على طريقة
امل �ق��ص ف��ي  11آذار ،ث��م ت �ق��ام املباراة
النهائية ومباراة تحديد املركز الثالث
في  12اذار.
وقد وصل الفريق اللبناني ،الثالثاء،
ب �ع��د رح �ل��ة ج��وي��ة ع �ب��ر العاصمتني
ال�ق�ط��ري��ة ال��دوح��ة واإلي��ران �ي��ة طهران،
ث��م االن �ت �ق��ال ب� �رًا إل ��ى اص �ف �ه��ان ،التي
تستضيف النهائيات.

لبنان الرياضي
فوز ركبي لبنان
فاز املنتخب اللبناني للناشئني في
الركبي ليغ (تحت  16عامًا) على املنتخب
الفلسطيني  ،6 – 16على امللعب الجديد
للجامعة األميركية في بيروت ،في افتتاح
بطولة الشرق االوسط وشمال أفريقيا
التي يستضيفها لبنان حتى  6الجاري،
بمشاركة منتخبات لبنان وفلسطني
ومدارس السعودية .وسجل املحاوالت
اللبنانية إيلي خوري ( )2وهالل قدومي،
وسجل هدفيه قدومي .وسجل محاولة
فلسطني الوحيدة خالد الشيخ عيسى،
وهدفه محمد عبد اللطيف.

الكهرباء في ضيافة أنترانيك

الكرة الطائرة

الزهراء يرنو إلى اللقب األول مع بداية «فاينال »6
تبدأ ،السبت ،منافسات دور الستة
لبطولة ل�ب�ن��ان ف��ي ال �ك��رة الطائرة
«فاينال  »6ملوسم 2009ـ � �ـ 2010مع
ّ
ت ��أه ��ل ال ��زه ��راء وامل �ي �ن��اء طرابلس
واألن � � � � � ��وار ال � �ج� ��دي� ��دة والشبيبة
البوشرية واالنطالق أنفة والجيش
اللبناني والقلمون إلى هذا الدور.
وق � � ��د ن� �ج ��ح ال � � ��زه � � ��راء ف � ��ي إنهاء
م��رح �ل��ة اإلي � � ��اب م ��ن ال � � ��دور األول
م�ت��زع�م��ًا ال�ت��رت�ي��ب ب�ع��د أداء رفيع
م ��ن الع �ب �ي��ه امل �ح �ل �ي�ين واألجانب.
وي� � �ق � ��ول م �ص �ط �ف ��ى ج� �ب ��ر رئيس
النادي الشمالي ،الذي فرض نفسه
من بني األندية الكبيرة والطامحة
إل� ��ى إح� � ��راز ال �ل �ق ّ��ب ل �ل �م��رة األولى
ف ��ي ت ��اري� �خ ��ه ،إن الع� �ب ��ي الفريق
استحقوا ال�ص��دارة ب�ج��دارة ،وعزا
ذل � ��ك إل � ��ى االس � �ت � �ع � ��دادات املكثفة
بإشراف املدرب الصربي «العائد»
س �ي��رغ��ن ب �ي �ك ��وف ،ال� � ��ذي سيقود
ال �ف��ري��ق م� �ج ��ددًا .وك �ش��ف ع ��ن ضم
ال�ن��ادي الع�ب��ًا آخ��ر م��ن صربيا هو
م �ي��رك��و رادوف� �ي� �ت ��ش ،وه ��و يمتاز
ب��ال �ل �ع��ب ع �ل��ى «ال� �ب� �ل ��وك النص»،
وسيكون إلى جانب مواطنه دافور
برسيتش ،الذي يمتاز باللعب من
املركز الرقم  4والضارب .وسيجاور
ال�لاع�ب�ين ال�ص��رب�ي�ين «ك��و ّك�ب��ة» من
الالعبني اللبنانيني واملتألقني هذا

العبين
ضم الزهراء َ
صربيين ويرى جبر أن
المنافسة قوية مع
البوشرية واألنوار

املوسم وه��م ش��ادي شعبان (قائد
ال �ف ��ري ��ق) ،س�ت�ي��ف ع � ��واد ،سيمون
ع �ط ��ا ال � �ل� ��ه ،م �ح �م��د ال � �ح � ��اج ،لؤي
الشريف ،إيلي النار ،بالل الذقاني،
م��ازن حكم ،رفيق رزق ،غ��ازي فنج
وب� �س ��ام أرن� � � � ��اؤوط .وذك� � ��ر رئيس
ن��ادي ال��زه��راء أن ال�ن��ادي سيسعى
بكل قوته إلى إح��راز اللقب الكبير
ف ��ي امل ��وس ��م ال � �ج ��اري ،واملحافظة
ع � �ل ��ى ال � � � �ص� � � ��دارة ،وخ � � � ��وض دور
«ال�ف��اي�ن��ال  »4ض��د راب ��ع الترتيب،
ال� � ��ذي س �ي �ك��ون ال� �ف ��ري ��ق األسهل،
ب�ع��دم��ا ش ��اءت ال �ظ��روف أن يلتقي
ال ��زه ��راء ف��ري��ق األن� � ��وار ف��ي الدور
ن �ص��ف ال �ن �ه��ائ��ي امل ��وس ��م م ��ا قبل
املاضي وفريق البوشرية في الدور
عينه املوسم الفائت ،وأعتقد أنهما
املنافسان األبرز على اللقب أيضًا،
وق ��د ت�ش�ه��د ص�ف��وف�ه�م��ا تغييرات
ع��دي��دة ف��ي امل��راح��ل امل�ت�ق��دم��ة على
صعيد الالعبني األجانب والعرب.
وشكر جبر الرئيس الفخري للنادي
الرئيس نجيب ميقاتي على دعمه
امل�ت��واص��ل ،ك��ذل��ك ّ
وج ��ه ال�ش�ك��ر إلى
أنطوان شويري على دعمه للعبة
الكرة الطائرة اللبنانية.
وخ�ت��ام��ًا دع��ا جبر أب�ن��اء طرابلس
وامليناء إلى مواكبة فريق الزهراء
في مبارياته.
رئيس الزهراء مصطفى جبر
(بروفوتو)

تصفيات كأس آسيا

سوريا تستضيف لبنان في مباراة تحصيل حاصل
ي �خ��وض م�ن�ت�خ��ب ل �ب �ن��ان ل �ك��رة القدم
آخر مبارياته ضمن املجموعة الرابعة
 ،2011التي
ل �ت �ص �ف �ي��ات ك� ��أس آس �ي��ا
ّ
س �ت �ق��ام ف ��ي ق� �ط ��ر ،ح�ي�ن ي �ح ��ل ضيفًا
ع �ل��ى امل�ن�ت�خ��ب ال� �س ��وري ،ال �ي ��وم عند
ال �س��اع��ة ال� � � � �ـ 15.00ب �ت��وق �ي��ت بيروت.
وستكون املباراة شكلية ،نظرًا لضمان
ّ
ت��أه��ل منتخبي ال �ص�ين وس��وري��ا عن
املجموعة .وأوضح املدير الفني إميل
رستم أن العبيه يتعاملون مع املباراة
بجدية ،رغم ً أنها باتت هامشية ،على
اعتبار أن كال منهما يسعى إلى فرض
نفسه في املرحلة املقبلة.
ول� �ف ��ت ال �ل�اع ��ب ع �ل��ي األت � � ��ات إل � ��ى أن
«الجميع يسعى إل��ى ترجمة اندفاعه
ب � � � ��أداء ج � �ي� ��د» ،م� �ن � ّ�وه ��ًا بـ«التفاهم
واالن � �س � �ج ��ام ف ��ي ص� �ف ��وف املنتخب،
ال��ذي تأقلم أف��راده في ما بينهم نظرًا
إل��ى ارت�ق��اء معظمهم معًا من صفوف
املنتخب األوملبي».

م � ��ن ج� �ه� �ت ��ه ،رف� � ��ض م � � ��درب منتخب
س� ��وري� ��ا ف �ج ��ر إب ��راه � �ي ��م أن توصف
امل�ب��اراة بالهامشية ،وق��ال« :أت��وق��ع أن
نخوض مباراة جيدة .نحن طامحون
إلى الصدارة ،ومنتخب لبنان ذو شأن
ونحن نحترمه».
وس�ت�ت�ن��اف��س س�ت��ة م�ن�ت�خ�ب��ات بينها
ث�لاث��ة ع��رب�ي� ّ�ة ع�ل��ى ال�ب�ط��اق��ات الثالث
األخيرة املؤهلة إلى النهائيات.
ّ
وتأهلت حتى اآلن منتخبات العراق
والسعودية وك��وري��ا الجنوبية ،التي
ح �ل��ت ف��ي امل ��راك ��ز ال �ث�لاث��ة األول � ��ى في
ال �ن �س �خ��ة األ ًخ� �ي ��رة ال �ت��ي أق �ي �م��ت عام
 ،2007إض��اف��ة إل��ى ال�ي��اب��ان واإلمارات
وأوزب� � �ك� � �س� � �ت � ��ان وإي� � � � � � ��ران وسوريا
وال�ب�ح��ري��ن وال �ص�ين وال�ه�ن��د وكوريا
الشمالية ،وقطر الدولة املضيفة.
ولعل أبرز املواجهات تلك التي تجمع
س�ل�ط�ن��ة ع �م��ان وال �ك��وي��ت ف��ي مسقط،
حيث يحتاج األخير إلى التعادل فقط

ليضمن م�ق�ع��ده ف��ي ال�ن�ه��ائ�ي��ات على
حساب ّ بطل الخليج.
وي �ت �خ��ل��ف امل�ن�ت�خ��ب ال �ع �م��ان��ي بفارق
ن�ق�ط��ة واح� ��دة ع��ن ك��ل م��ن أوستراليا
والكويت ،ويتعني عليه أن يكرر فوزه
ف ��ي ال �ك��وي��ت ذه ��اب ��ًا ل �ك��ي ي �ش ��ارك في
العرس اآلسيوي.

ستة منتخبات بينها 3
عربية تتنافس على
البطاقات الثالث
األخيرة

ف��ي امل �ق��اب��ل ،ت �ح �ت��اج أوس �ت��رال �ي��ا إلى
ن �ق �ط��ة واح � � ��دة أي� �ض ��ًا م� ��ن مباراتها
على أرض�ه��ا م��ع إندونيسيا لتحجز
مكانها للمرة الثانية ف��ي النهائيات
منذ انضمامها إلى مسابقات االتحاد
اآلس� �ي ��وي .وي �ب��دو امل�ن�ت�خ��ب األردني
مرشحًا أيضًا النتزاع إحدى البطاقات
الثالث عندما يستضيف سنغافورة.
وق ��د ح�س��م امل�ن�ت�خ��ب اإلي ��ران ��ي إحدى
ال�ب�ط��اق�ت�ين ف��ي امل�ج�م��وع��ة الخامسة،
وه ��و س�ي�ل�ت�ق��ي ت��اي�ل�ان��د ف ��ي طهران.
وتملك تايالند  6نقاط وسنغافورة 6
نقاط أيضًا مقابل  5لألردن.
وفي مباريات هامشية ،يلتقي منتخبا
ال� �ي ��اب ��ان وال �ب �ح ��ري ��ن ،ال � �ل� ��ذان ضمنا
بلوغهما النهائيات ،في ناغويا ،في
تجربة جيدة لألول الذي يستعد لكأس
العالم في جنوب أفريقيا ،فيما تلتقي
هونغ كونغ م��ع اليمن ،وأوزبكستان
مع اإلمارات في طشقند.

يحل فريق الكهرباء ضيفًا على أنترانيك
في مباراة مؤجلة من املرحلة  14من بطولة
«بنك ميد» لكرة السلة ،اليوم عند الساعة
 ،20.00على ملعب سنتر ديمرجيان.
ويحتاج الكهرباء (سابعًا بـ 17نقطة) إلى
ً
الفوز كي يدخل إلى «الفاينل سيكس» بدال
من أنيبال (سادسًا بـ 20نقطة) ،نظرًا إلى
تفوق الكهرباء بسلة واحدة (نقطتني) عن
أنيبال في مواجهات الفريقني ،وفي حال فوز
أنترانيك ،سيكون أنيبال الفريق السادس
الذي سيشارك في املرحلة الثانية.

نشاط اتحاد الجامعات
أعلن االتحاد الرياضي اللبناني للجامعات
مقررات ّ
أهمها :ـ تنظيم جامعة الشرق
األوسط لبطولة البادمنتون في نادي مون
ً
ابتداء من يوم غد الخميس ،وجامعة
السال
ً
هايغازيان لبطولة الشطرنج ابتداء من
السبت في  6الجاري ،وجامعة الحكمة
ملسابقة «الكباش» ،وجامعة  AULلبطولة
كرة اليد على ملعبي الصداقة والسد بني 8
و 20الجاري بمشاركة  10جامعات.
ـ تنظيم جامعة ( LAUفرع بيروت) لبطولة
السباحة في  12الجاري .ـ اإلعداد إلقامة
بطولة التزلج في األرز بالتنسيق مع اتحاد
اللعبة ،وبطولة األلعاب القتالية في الجامعة
الحديثة لإلدارة والعلوم في الدامور في 27
الجاري.

جمعية عمومية التحاد الريشة الطائرة
دعت اللجنة اإلدارية لالتحاد اللبناني للريشة
الطائرة ،في الجلسة التي عقدتها برئاسة
رئيسها جاسم قانصوه ،إلى عقد جمعية
عمومية عادية يوم االثنني  15آذار الساعة
ً
مساء في مقر االتحاد املؤقت في نادي
6:00
هوبس طريق املطار ،وفي حال عدم اكتمال
النصاب تعقد االثنني  22منه في الزمان
واملكان عينهما ،وتكون قانونية بحضور
ثلث األعضاء .وفي حال عدم اكتمال
النصاب تعقد االثنني  29منه في الزمان
واملكان ذاتهما ،وتكون قانونية بمن حضر.

سركيس في لقاءات رياضية
يحل املدرب الوطني لكرة السلة غسان
سركيس ضيفًا على برنامج «لقاءات
رياضية» في إذاعة صوت الشعب.
وسيتناول الحوار بطولة كرة السلة ونادي
الشانفيل وصورة املنتخب الوطني قبل
خوضه كأس العالم في تركيا ،إضافة إلى
منتخب الناشئني الذي يستعد الستحقاقات
خارجية بهدف الوصول إلى نهائيات كأس
العالم .يبث البرنامج الساعة  4:30عصر
اليوم األربعاء.
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ّ
موقعتان ناريتان :فرنسا × إسبانيا وأملانيا × األرجنتني

ودية
مباريات ّ

ّ
سيكون عشاق كرة القدم على موعد مع موقعتني وديتني ساخنتني،
تجمع األولى فرنسا وضيفتها إسبانيا ،وفي الثانية تلتقي أملانيا
واألرجنتني ،وذلك في إطار استعدادات املنتخبات ملونديال  2010في
جنوب أفريقيا
ّ
العاصمتني
ت ��ت �ج ��ه األن � �ظ� ��ار إل � ��ى
ّ
الفرنسية واألملانية ،حيث تحل في
األول��ى إسبانيا بطلة أوروب��ا 2008
ض �ي �ف��ة ع �ل��ى ف��رن �س��ا ،ف �ي �م��ا تشهد
ال�ث��ان�ي��ة م��واج �ه��ة ق��وي��ة بني
أملانيا واألرجنتني.
ف� � �ف � ��ي ب � � � ��اري � � � ��س ،ستكون
فرنسا أم��ام امتحان صعب
ع� �ن ��دم ��ا ت � ��واج � ��ه إسبانيا
امل��دج�ج��ة ب�ن�ج��وم برشلونة
ب�ط��ل أوروب� ��ا وري� ��ال مدريد
على ملعب فرنسا الدولي،
ق �ب��ل  100ي ��وم ع �ل��ى افتتاح
نهائيات كأس العالم .2010
وت �ع �ي��ش إس �ب��ان �ي��ا مرحلة
رائ � � �ع� � ��ة ،إذ ف � � � ��ازت ف � ��ي 21
م � ��ن أص � � ��ل  22م � � �ب� � ��اراة في
آخ� � ��ر  18ش � �ه � �رًا ،وسجلت
 63ه��دف��ًا م �ق��اب��ل  13دخلت
شباكها.
وك��ان��ت ال �خ �س��ارة الوحيدة
ال � �ت� ��ي ت� �ع ��رض ��ت ل� �ه ��ا أمام
رأى دييغو مارادونا
ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة  2-0في
مدرب منتخب
كأس القارات.
نصف نهائي ّ
األرجنتني أنه يحظى
ف��ي امل �ق��اب��ل ،ت��أه �ل��ت فرنسا
ب� � �ص� � �ع � ��وب � ��ة ب� � ��ال � � �غ� � ��ة إلى
بتأييد جماهيري
ن�ه��ائ�ي��ات ك��أس ال�ع��ال��م بعد
كبير في بالده ،على
م � �ب ��ارات �ي�ن ف��اص �ل �ت�ي�ن أمام
عكس االنتقادات التي
ّ
جمهورية إيرلندا ،ولم تكن
توجهها إليه وسائل
ن �ت��ائ �ج �ه��ا ج� �ي ��دة ف� ��ي عهد
اإلعالم هناك .وقال
امل� � � ��درب ري � �م� ��ون دومينيك
تصريح
مارادونا في
ال � ��ذي ي �ت �ع��رض النتقادات
صحافي ،قبل لقاء
مستمرة.
منتخبه مع أملانيا:،
وفي برلني ،يخوض املنتخب
األرجنتيني اختبارًا صعبًا
«الناس في الشارع
ّ
أم � � � ��ام أمل� ��ان � �ي� ��ا ف � ��ي مباراة
يمنحونني القوة ،وهذا
إع��ادة للقائهما على امللعب
ما أنقله إلى الالعبني».
ذات� � ��ه ف ��ي م ��ون ��دي ��ال ،2006
عندما ف��ازت أملانيا بركالت
الترجيح.
وع � ��ان � ��ى امل� �ن� �ت� �خ ��ب األرجنتيني
ب� �ق� �ي ��ادة م� ��درب� ��ه ون� �ج� �م ��ه السابق
دي� � �ي� � �غ � ��و م � � � � ��ارادون � � � � ��ا ك� � �ث� � �ي� � �رًا في
التصفيات املؤهلة ملونديال جنوب
أفريقيا.
وك �ش��ف م ��ارادون ��ا أن ��ه أب �ل��غ  50في

امل�ئ��ة م��ن ال�لاع�ب�ين أن�ه��م سيكونون
ضمن التشكيلة األساسية املشاركة
في نهائيات جنوب أفريقيا ،2010
مشيرًا إلى أن الباب ال يزال مفتوحًا

ح� �ت ��ى ل�ل�اع� �ب�ي�ن ال� ��ذي� ��ن ه� ��م خارج
التشكيلة حاليًا.
م��ن ج�ه�ت��ه ،اس�ت��دع��ى م ��درب أملانيا
ي� ��واك � �ي� ��م ل � � ��وف الع � �ب�ي��ن جديدين
إل � ��ى ال �ت �ش �ك �ي �ل��ة امل� ��دع� ��وة ملواجهة
األرج� � �ن� � �ت �ي��ن ،وه � �م� ��ا الع � � ��ب وسط
ب� ��اي� ��رن م �ي ��ون �ي ��خ ت� ��وم� ��اس مولر،
وم �ه��اج��م ب ��اي ��ر ل �ي �ف��رك��وزن طوني
كروس.
وف� � � � � � ��ي ظ � � � � ��ل ت � � � � ��راج � � � � ��ع مستوى
ميروسالف كلوزه ه��داف مونديال
 2006ب��رص �ي��د  5أه� � ��داف ،وزميله

في الفريق البافاري ماريو غوميز،
ف ��إن ل ��وف ق ��د ي �م �ن��ح ال �ف��رص��ة أمام
البرازيلي األصل األملاني الجنسية
ك ��اك ��او م �ه��اج��م ش �ت��وت �غ��ارت الذي
سجل  7أه��داف في مباريات فريقه
ال� �ث�ل�اث األخ� �ي ��رة ف ��ي م ��دى أسبوع
واحد.
وق� � � ��ال م � ��داف � ��ع امل� �ن� �ت� �خ ��ب األملاني
ف �ي �ل �ي��ب الم ع� ��ن امل� � �ب � ��اراة «نتطلع
ّ
إل��ى م��واج�ه��ة األرج�ن�ت�ين ال�ت��ي تعد
م� ��ن أف� �ض ��ل امل �ن �ت �خ �ب ��ات العاملية،
وق� � � ��د اس � �ت � �ع � ��ددن � ��ا ج� � �ي� � �دًا ونريد

الفوز.
وع � �ل� ��ى ال � ��رغ � ��م م � ��ن ك � � ��ون املباراة
ودي� � � � � � ��ة ،ف � ��إن� � �ه � ��ا م � �ه � �م� ��ة ج� � � � �دًا في
نظرنا».
وه�ن��ا ب��رن��ام��ج امل �ب��اري��ات (بتوقيت
بيروت):
ألبانيا -إيرلندا الشمالية 21.45
الجزائر  -صربيا 20.15
أنغوال  -التفيا 22.00
أرمينيا  -بيالروسيا 17.00
النمسا  -الدنمارك 21.30
بلجيكا  -كرواتيا 21.45

مارادونا
ال يزال ناقمًا
على اإلعالم

قائد منتخب أملانيا ميكايل باالك خالل مؤتمر صحافي قبل املواجهة مع األرجنتني (جون ماكدوغال ــ أ ف ب)

مونديال 2010
ّ
بالتر ينتقد املشككني في قدرة جنوب أفريقيا على تنظيم كأس العالم
ّ
وجه سيب بالتر رئيس
لكرة القدم
االتحاد الدولي ّ
انتقادًا إلى املشككني
في قدرة جنوب أفريقيا
على تنظيم كأس العالم
 ،2010وذلك خالل جولة
قام بها وفد من «الفيفا»
على املالعب العشرة
املستضيفة للحدث

بالتر خالل املؤتمر الصحافي (ستيفاني دو ساكوتان ــ أ ف ب)

أع� ��رب رئ �ي��س االت� �ح ��اد ال ��دول ��ي لكرة
ال �ق��دم ال �س��وي �س��ري س �ي��ب ب�ل�ات��ر ،عن
ملونديال
ثقته بتنظيم جنوب
أفريقيا ّ
ّ
 2010بقوله «ليس هناك أي ش��ك في
استعدادات جنوب أفريقيا الستضافة
نهائيات كأس العالم قبل  100يوم من
ان �ط�ل�اق �ه��ا» .وق ��ال ب�لات��ر ف��ي مؤتمر
صحافي في امللعب الجديد لدوربان
«اس� �ت ��اد م � ّ�وزي ��س م��اب �ه �ي��دا»« :ليس
هناك أي ش��ك ف��ي عالم ك��رة ال�ق��دم في
اس� �ت� �ع ��دادات ج �ن ��وب ألف��ري �ق �ي��ا ،فكل
األم � � ��ور ت �س �ي��ر وف � ��ق م ��ا ه ��و مخطط
ل�ه��ا» .وأض��اف «م��ا يثير غضبنا من
وق��ت آلخ��ر ف��ي الفيفا ه��و ال�ش��ك الذي
يثار بشأن ق��درة جنوب أفريقيا على
ض� �م ��ان اس �ت �ض ��اف ��ة ن �ه ��ائ �ي ��ات كأس
ال �ع��ال��م» ،م�ض�ي�ف��ًا «مل � ��اذا ه �ن��اك دائمًا
ه��ذه الشكوك؟ اآلن ،دعونا ننظم هذا
املونديال!».
ّ
ُي��ذك��ر أن ن�ه��ائ�ي��ات ك��أس ال�ع��ال��م التي
ستقام في القارة السمراء للمرة األولى

في التاريخ ،ستنطلق في  11حزيران
ف� ��ي ج ��وه ��ان� �س� �ب ��ورغ ب� �ل� �ق ��اء جنوب
أفريقيا املضيفة واملكسيك ،وستنتهي
في  11تموز فيّ جوهانسبورغ أيضًا.
وأوضح بالتر أن أفريقيا أعطت الكثير
مشيرًا إلى أنه «فخور
لعالم كرة القدمّ ،
جدًا وسعيد جدًا بأن قصة الحب بني
ال �ط��رف�ين س�ت�ت�ج�س��د أخ �ي �رًا ف��ي حفل
استضافة النهائيات العاملية».
وق � ��ام وف� ��د االت � �ح ��اد ال ��دول ��ي بجولة
ت �ف �ت �ي ��ش ل� �ل� �م�ل�اع ��ب ال � �ع � �ش� ��رة التي
س�ت�س�ت�ض�ي��ف ال �ن �ه��ائ �ي��ات ( 5مالعب
جديدة و 5جرى تجديدها).
ّ
وع��ل��ق األم�ي�ن ال �ع��ام ل�لات�ح��اد ً الدولي
ج �ي��روم ف��ال�ك��ه ع�ل��ى ذل��ك ق��ائ�لا «نحن
ج��اه��زون الستضافة ه��ذه النهائيات
ال �ع��امل �ي��ة» ،إن �ه��ا «ال��رس��ال��ة األساسية
التي استخلصناها م��ن ه��ذه الجولة
ال �ت �ف �ت �ي �ش�ي��ة» .وق ��د ان �ت �ه��ت األشغال
ف��ي ثمانية م�لاع��ب ،وتبقى اللمسات
األخ �ي��رة ع�ل��ى م�ح�ي��ط م�ل�ع��ب «سوكر

س�ي�ت��ي» ف��ي ج��وه��ان�س�ب��ورغ (مواقف
ال� �س� �ي ��ارات وم� ��داخ� ��ل امل� �ل� �ع ��ب) ،فيما
يعاني ملعب نيلسبرويت مشاكل ّفي
أرضيته ،بيد أن االت�ح��اد ال��دول��ي أكد
أنه سيكون جاهزًا في الوقت املحدد.
وأنفقت جنوب أفريقيا  33مليار راند
( 3.2م �ل �ي��ارات ي � ��ورو) م��ن أج ��ل بناء
امل�لاع��ب وت�ح��دي��ث امل �ط��ارات وتجديد
الطرق وزي��ادة عدد رجال الشرطة في
أفق استضافة املونديال.

 550ألف يورو لكل العب إسباني
ذك��رت صحيفة «امل��ون��دو» اإلسبانية
أن ك� ��ل الع � ��ب ف� ��ي ص� �ف ��وف املنتخب
اإلس� �ب ��ان ��ي س �ي �ح �ص��ل ع �ل ��ى مكافأة
مالية بقيمة  550ألف ي��ورو ،في حال
التتويج بلقب كأس العالم .2010
وأوضحت الصحيفة أن ه��ذه املكافأة
س �ت �ك��ون م ��وض ��وع م �ن��اق �ش��ات مقبلة
بني اتحاد اللعبة والالعبني الدوليني
اإلسبان.
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• الدوري األميركي •

ني
قبرص  -ايسلندا 16.00
إنكلترا -مصر 22.00
فرنسا  -إسبانيا 22.00
مقدونيا  -مونتينيغرو 15.30
جورجيا  -استونيا 17.00
أملانيا  -األرجنتني 21.45
اليونان  -السنغال 17.00
املجر  -روسيا 20.30
إيطاليا  -الكاميرون 21.45
ساحل العاج  -كوريا الجنوبية
16.30
لوكسمبورغ  -آذربيجان 21.00
مالطا  -فنلندا 20.00
مولدافيا  -كازاخستان 19.00
هولندا -الواليات املتحدة 21.45
بولونيا  -بلغاريا 21.30
البرتغال  -الصني 22.45
رومانيا  -إسرائيل 20.45
السعودية  -البوسنة 21.00
اسكتلندا  -تشيكيا 22.00
سلوفاكيا  -النروج 18.00
سلوفينيا  -قطر 21.45
جنوب أفريقيا  -ناميبيا 20.30
سويسرا  -األوروغواي 21.15
تركيا  -هندوراس 20.00
ويلز  -السويد .21.45

أصداء عالمية
إنطالق أشغال تجديد ملعب
«ماراكانا»
انطلقت أول من أمس أشغال تجديد
م �ل �ع��ب «م ��اراك ��ان ��ا» ال �ش �ه �ي��ر ،الذي
س�ي�س�ت�ض�ي��ف ن �ه��ائ��ي ك ��أس العالم
ع ��ام  2014ف��ي ال �ب��رازي��ل ،بمشاركة
ب �ع��ض ال �ع �م ��ال ال ��ذي ��ن استكشفوا
أرض � �ي � �ت� ��ه ،وه� � ��ي ت � �ه� ��دف إل� � ��ى حل
املشكلة الرئيسية املتعلقة ُ بخروج
الجماهير من امللعب الذي ش ّيد عام
.1950
وبحسب وزي��ر الرياضة والسياحة
في ريو دي جانيرو مارسيا لينس
ف��إن «األول��وي��ة هي تجهيز ماراكانا
ل �ل �م��ون��دي��ال ،واالل� � �ت � ��زام باملواعيد
ّ
ّ
واملقررة
امل �ح��ددة لنهاية األش �غ��ال،
ّ
في كانون األول .»2012

تشيك أفضل العب تشيكي

دراسة

فاز على نيويورك نيكس 124ـ :93أكبر فارق لكليفالند هذا املوسم

ريال مدريد أكثر أندية العالم أرباحًا

�رك نوفيتسكي دورًا أس��اس�ي��ًا ف��ي فوز
األمل��ان��ي دي � ً
فريقه ،مسجال  27نقطة و 13متابعة ،ولدى الخاسر،
سجل ستيفن جاكسون  20نقطة ،ال��دي��ل تايروس
توماس  16نقطة والفرنسي بوريس دياو  15نقطة.
وس �ق��ط دن �ف��ر ن��اغ�ت��س م�ت�ص��در م�ج�م��وع��ة الشمال
الغربي أمام مضيفه فينيكس صنز  85ـ ،101وفرض
الثنائي أم��اري ستوداماير واملخضرم غرانت هيل
نفسه على مجريات اللقاء ،فسجل األول  19نقطة
و 10م �ت��اب �ع��ات ،وال �ث��ان��ي  19ن�ق�ط��ة و 8متابعات،
وأض��اف امل��وزع الكندي ستيف ناش  11نقطة و10
تمريرات حاسمة.
وفي باقي املباريات ،فاز سان أنطونيو سبرز على
ن �ي��و أورل �ي��ان��ز ه��ورن �ت��س 106ـ92
وأت�ل�ان �ت��ا ه��وك��س ع �ل��ى شيكاغو
ب��ول��ز 116ـ 92وب ��ورت�ل�ان ��د ترايل
ب�لاي��زرز ع�ل��ى ممفيس غريزليس
103ـ 93وه �ي��وس�تن روك �ت��س على
ت��ورون�ت��و راب �ت��ورز 116ـ 92ولوس
أن �ج �ل��س ك�ل�ي�ب��رز ع �ل��ى ي��وت��ا جاز
108ـ.104
وه � ��ذا ب��رن��ام��ج م� �ب ��اري ��ات اليوم:
م �ي��ام��ي ه �ي��ت × غ ��ول ��دن ستايت
ووري � � ��رز ،دي �ت��روي��ت ب�ي�س�ت��ون��ز ×
ب��وس �ط��ن س�ل�ت�ي�ك��س ،أوكالهوما
سيتي ثاندر × ساكرمنتو كينغز،
ل ��وس أن �ج �ل��س الي �ك��رز × انديانا
بايسرز.

أضحى ريال مدريد اإلسباني أول فريق رياضي
ف��ي ال�ع��ال��م يتخطى دخ�ل��ه ال�س�ن��وي ح��اج��ز 400
مليون يورو ،بارتفاع بلغ  10في املئة عن السنة
امل ��اض �ي ��ة ،وذل � ��ك ب �ح �س��ب أرق � ��ام م �ك��ات��ب شركة
«ديلويت» املختصة املنشورة أمس في النسخة
األخيرة من «ديلويت موني ليغ».
وبحسب الشركة ،بقي النادي امللكي على رأس
أن��دي��ة ك��رة ال �ق��دم ل�ل�ع��ام ال�خ��ام��س ع�ل��ى التوالي
م��ن ح�ي��ث ك�م�ي��ة األرب � ��اح ،وارت �ف��ع رص �ي��ده هذا
امل��وس��م إل��ى  401.4م�ل�ي��ون ي ��ورو م�ت�ق��دم��ًا على
غريمه التاريخي وم��واط�ن��ه برشلونة ()365.9
الذي انتزع املركز الثاني من مانشستر يونايتد
اإلنكليزي (.)327
وبقي بايرن ميونيخ رابعًا ( )289.5أمام أرسنال
اإلنكليزي ( )263الذي تقدم على جاره تشلسي
(.)242.3
الشركة إل��ى أن العائدات التلفزيوينة
�ارت
وأش�
ّ
ب�م�ف��رده��ا ض��خ��ت إل��ى ري��ال م��دري��د  161مليون
ي ��ورو ،م��ا ي�ض��اه��ي م�ج�م��وع ع��ائ��دات هامبورغ
األملاني صاحب املركز الحادي عشر.
ورأت الدراسة أن األزمة املالية العاملية لم تؤثر
كثيرًا على األندية العشرين األغنى في العالم.
وف � ��ي ت��رت �ي��ب ال� � � ��دول ،اح �ت �ل��ت إن �ك �ل �ت��را املركز
األول م��ع س�ب�ع��ة أن��دي��ة ب�ي�ن ال �ع �ش��ري��ن األوائل
وأرب � �ع� ��ة ب�ي�ن ال �ع �ش ��رة األوائ� � � ��ل ،ت �ل �ي �ه��ا أملانيا
م��ع خ�م�س��ة أن��دي��ة ض�م��ن ال�ع�ش��ري��ن األوائ � ��ل ،ثم
إي �ط��ال �ي��ا م ��ع أرب� �ع ��ة أن ��دي ��ة وك� ��ل م ��ن إسبانيا
وفرنسا (.)2
(أ ف ب)

ّ
حقق كليفالند كافالييرز أكبر فارق له هذا املوسم
بتغلبه على نيويورك نيكس 124ـ ،93ف��ي الدوري
األميركي الشمالي للمحترفني في كرة السلة.
وسجل كليفالند متصدر ترتيب ال��دوري  74نقطة
على غ��رار م �ب��اراة نيكس منذ 3
ف��ي ال�ش��وط األولّ ،
أسابيع ،وانطلق ليحقق أكبر فارق له هذا املوسم.
وس�ج��ل ل�ي�ب��رون جيمس الع��ب ال�ش�ه��ر ف��ي املنطقة
الشرقية  22نقطة 7 ،متابعات و 7تمريرات حاسمة
لكليفالند ،في غياب زميله العمالق شاكيل أونيل
ال � ��ذي ت �ع ��رض الص ��اب ��ة ق ��وي ��ة ف ��ي اب �ه��ام��ه األيمن
وخ�ض��ع لعملية ج��راح�ي��ة ي�ت��وق��ع ان ت�ب�ع��ده طوال
امل��وس��م ال �ع��ادي .ول ��دى ال �خ��اس��ر ،ك��ان ال�ب��دي��ل بيل
ووكر األفضل بـ 21نقطة،
ّ
وح� ��ق� ��ق أورالن� � � � ��دو م ��اج �ي ��ك فوزًا
ك �ب �ي �رًا ع �ل��ى ف �ي�ل�ادل �ف �ي��ا سفنتي
س �ي �ك �س��رز 126ـ .105وك � ��ان الفتًا
تسجيل العبي أورالن��دو الخمسة
األس��اس�ي�ين  14نقطة أو أك�ث��ر في
ال �ل �ق��اء ،ك ��ان أب ��رزه ��م ف �ن��س كراتر
وراش� � � � � ��ارد ل� ��وي� ��س ب � �ـ  19نقطة،
ول��دى الخاسر ،ك��ان املبتدئ جرو
هوليداي األفضل بـ 23نقطة.
وت � �ح ��ت أن � �ظ� ��ار م ��ال� �ك ��ه الجديد،
وأس�ط��ورة شيكاغو بولز السابق
م��اي�ك��ل ج� ��وردان ،س�ق��ط تشارلوت
بوبكاتس على أرض��ه أم��ام داالس
م��اف��ري �ك��س  ،84-89ول �ع��ب النجم

صراع بني نوفيتسكي ودياو (رويترز)
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أفقيا
ت� � � � � � ّ�وج ح� � � � � ��ارس م� � ��رم� � ��ى تشلسي
اإلنكليزي بيتر تشيك بجائزة الكرة
الذهبية ألفضل العب تشيكي للمرة
الثالثة ،من خالل استفتاء شارك فيه
العبون ومدربون وصحافيون.
وت�ق��دم تشيك ( 27عامًا و 72مباراة
دول� �ي ��ة) ع �ل��ى م �ه��اج��م غ�ل�ط��ة سراي
ال �ت��رك��ي امل �خ �ض��رم م �ي�ل�ان باروش
والع� � � ��ب وس� � ��ط ب � � � ��وردو الفرنسي
ي ��اروس�ل�اف ب�ل�ازي ��ل ،وأح � ��رز اللقب
للمرة الثالثة بعد  2005و.2008

سكرتل يبتعد شهرين
أع�ل��ن ن ��ادي ل�ي�ف��رب��ول اإلن�ك�ل�ي��زي أن
م��داف�ع��ه ال��دول��ي ال�س�ل��وف��اك��ي مارتن
س �ك��رت��ل س�ي�غ�ي��ب ع��ن ص �ف��وف��ه ملدة
ش �ه��ري��ن ،ب �ع��د إص��اب �ت��ه ب �ك �س��ر في
م �ش��ط ال� �ق ��دم خ �ل��ال م � �ب� ��اراة فريقه
وي��ون�ي��ري��ا أورزي�ت�ش�ي�ن��ي الروماني
في «يوروبا ليغ».

 -1ج�ن��ون – ب��اخ��رة انكليزية ع�م�لاق��ة غ��رق��ت ف��ي ّأول رح�ل��ة ل�ه��ا م��ن ل�ن��دن ال��ى نيويورك
باصطدامها بجبل جليدي اوائل القرن املاضي –  -2رزانة وعظمة – آلة ذات ساقني لرسم
الدوائر –  -3دول��ة آسيوية – من التوابل يستعمل لتطييب األك��ل –  -4فأس – مدينة في
رومانيا عاصمة مولدافيا قديمًا – أحرف متشابهة –  -5دولة أفريقية –  -6عاصمة أوروبية
– جنس حشرات تمتص دم اإلنسان –  -7من أنبياء الله ذكر في القرآن الكريم – عاصمة
أوروبية –  -8صلب شديد – إسترخى – يحمله كل إنسان –  -9عملة آسيوية – عائلة ّ
طيار
فرنسي ّأول من طار فوق املانش سنة  -10 – 1909مطرب لبناني

عموديًا

حل الشبكة 477

شروط اللعبة
ّ

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

 -1عاصمة األوروغواي –  -2مريض – من تالميذ املسيح –  -3والد – عائلة إقتصادي ومالي
حكومات الدول الغربية – -4
بريطاني راحل كان لنظرياته في اإلقتصاد تأثير كبير على
ّ
أمبراطور روماني ّ
وسع األمبراطورية على الرين والدانوب وتوغل في أرمينيا والجزيرة
العربية وما بني النهرين فبلغت األمبراطورية في عهده أقصى حدود اتساعها – حرف عطف
الكتاب –  -6قطع الشيء – رذائل وخطايا – رب
–  -5لقب رئيس التيبت الديني واملدني – ّقرأ ّ
األسرة –  -7ضد أغلظ وأثخن – محبة –
حرك وهز –  -8نفي وجحود – عائلة وزيرة خارجية
أميركية –  -9مرفأ في فلسطني على املتوسط – عائلة شاعر برتغالي راحل إشتهرت أشعاره
بعد وفاته وتأثر بها الشعر الغنائي البرتغالي –  -10من األلعاب الرياضية الشهيرة

1

أفقيا
ّ
ّ
 -1مايكل اوين –  -2ريما نجم – بغ –  -3جميل – رضخ –  -4اندورا – رهل –  -5لز – روسي – يا – -6
زبدين – مجدل –  -7هيق – زا – شاب – ّ -8
وب – عاكف – لن –  -9رف – فولغا –  -10جدار الصوت
عموديًا
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مشاهير

حلول الشبكة السابقة

 -1مرج الزهور –  -2ايمن زبيب –  -3يميد – دق – رد –  -4كالوري – عفا –  -5لن – رونزا –  -6اجراس
خر – جش – لص – ّ -9
– اكفا –  -7ومض – يم – فول – ّ -8
نب – هيدالغو –  -10غزل البنات
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وصحفيمن ّ
روماّ .
الراحل
درس
ودرسمعفيالفنان
بكربدايته
كانت
.1953ديار
عاملد في
(ُ .)1931-1838و
مواليد مدينة جدة
ورحالة
أديب سعودي
فنان
السلطان ّ
الحميد العود وسفير الحزن وموسيقار الجزيرة العربية
بأخطبوط
لقبعبد
طالل مداح.
أوالد
وحلول ّ
= 9+8+7+6+5
الحديقة ■■  = 4+10هدم
سورإبن الكلب
= 9+11+8+7+6
ويمازح■■= 10+6+3+4
الشر
هالكيالعب
= 2+1+3+4+5
= 1+11+2
ُيستخرج من الزيت

والكوت
روجيه فيدرير
حل الشبكة الماضية :ديريك

األربعاء  3آذار  2010العدد 1057

أشخاص

خالد صاغية

ّ
واقعية
ّ
سياسية

نبيلة النابلسي
«وجه غير محروق» يزهو بتجاعيده
إيمان الجابر
هنا في بيتها ،ال��ذي يقع في منطقة
ّ
امل��زة ،اع�ت��ادت استقبال الصحافيني
واأل ّص� � � � ��دق� � � � ��اء .ج� � � � � ��دران الصالون
مكتظة ب��ال��ذك��ري��ات :ص��ور ،شهادات
ت � �ق� ��دي� ��ر ،ب� �ض ��ع ل � ��وح � ��ات رسمتها
ّ
يضج بالحياة
بريشة ال�ه��اوي��ة .ك��ل م��ا ف��ي البيت
ّ
وإيقاعاتها ...نبيلة النابلسي كما يعرفها املقربون
بأصدقائها
منها امرأة مفتونة بالحياة .عالقتها
ّ
وأسرتها مليئة بالحب والدفء .لكن ،ملاذا يحتلها
ّ
اآلن كل هذا الهدوء والسكون؟
تجلس قرب النافذة ،إلى جانب نباتاتها ،كي تبقى
على ت��واص��ل م��ع الشمس« .أح��ب نباتاتي ،كأنها
ت�ع�ي��ش م �ع��ي» ،ت �ق��ول ،ث � ّ�م ت �ب��دأ ب�ت�ع��داد أسمائها
ّ
تصفر ورق��ة أو تمرض
وأن��واع�ه��ا« .أح��زن عندما
ن�ب�ت��ة .أح� ��ارب االك �ت �ئ��اب م��ن خ�ل�ال ال�ن�ظ��ر إليها».
هل سبب االكتئاب ابتعادها عن التمثيل؟ «عملي
هو حياتي .وإن لم أعمل ،أشعر بأنني ال أعيش»،
«لكنني أع�ت��ذر ع��ن ع��دم ت��أدي��ة أدوار تطرق
ت�ق��ول.
ً
بابي مرغمة» .أقعدها املرض في البيت منذ أكثر
م��ن س�ن��ة ...حالة م��ن ال��وه��ن والتعب تسيطر على
جسدها ،وقد خسرت الكثير من وزنها.
بغياب وجهها ،ال��ذي ينضح طيبة وبشاشة ،عن
ال �ش��اش��ة ،غ��اب ح �ض��ور األم �ه��ات .ف�ق��د أدت نبيلة
ّ
فجسدت
النابلسي غالبًا دور األم ،بأنماط ع��دة،
ن�س��اء ك��ن يستوقفنها ف��ي ال�ط��ري��ق ليخبرنها كم
ك��ان��ت تشبههن .آم�ن��ت نبيلة النابلسي بآالمهن
ّ
وآم ��ال� �ه ��ن ،ه ��ي ال �ت ��ي اخ �ت �ب��رت ك ��ل ذل� ��ك ف ��ي سن
مبكرة...
ول ��دت ن�ب�ي�ل��ة ألب م��ن أص ��ول ت��رك�ي��ة وأم سورية،
وق� ��د ع��ان��ت أس��رت �ه��ا م ��ن م �ش��اك��ل ع��ائ �ل �ي��ة ً بسبب
ال�خ�لاف��ات ب�ين ال��وال��دي��ن« .ك��ان وال ��دي رج�ل�ا حاملًا
وم�غ��ام�رًا ،وأم��ي ام��رأة واقعية ج �دًا» .م��وت والدها
املبكر جعلها تخوض غمار العمل وهي صغيرة،
ك��ي ت�ع�ي��ل وال��دت �ه��ا وإخ��وت �ه��ا وه ��ي أك �ب��ره��م .في
الثالثة عشرة من عمرها ،عملت على آلة كاتبة في
املكاتب التجارية والصحافيةّ ،
ثم ممرضة لسنتني.
«حصلت على شهادة اإلعدادية والثانوية من خالل
إلى العمل».
الدراسة الحرة ،بسبب اضطراري ّ
في قلب تلك الفتاة ،ذات الجمال األخ��اذ ،استعرت
رغ �ب��ات وأح �ل�ام ب�ع�ي��دة ع��ن واق �ع �ه��ا امل �ع �ي��ش .كان
ال�ع�م��ل ف��ي ال�س�ي�ن�م��ا أح��ده� ّ�ا وأه �م �ه��اً .تصويرها
ب�ع��ض اإلع�ل�ان ��ات ك ��ان م�ت�ن��ف�س��ًا م �ع �ق��وال .ف��ي تلك
في صاالت السينما
األيام ،كانت اإلعالنات تعرض ً
قبل عرض الفيلم ،ومنحتها دخال ماديًا إضافيًا.
ذات يوم ،أثناء العمل في املكتب الصحافي ،حدث
ما لم يكن متوقعًا« .كنت أطبع أحد املقاالت ،عندما
دخ��ل ش��اب وأل�ق��ى ال�س�لام وراح يتأملني .تجنبت
نظراته الفاحصة من خالل متابعة عملي» .بقيت
م �ط��أط��أة ال� � ��رأس ،م�ن�ه�م�ك��ة ف ��ي ع �م �ل �ه��ا ،فباغتها
ب �س��ؤال��ه :أل �س��ت ال �ف �ت��اة ال �ت��ي ت�ظ�ه��ر ف��ي اإلعالن؟
أجابته بخجل :ب�ل��ى .أن��ت وج��ه غير م�ح��روق ،قال
ل�ه��ا امل �خ��رج ن�ب�ي��ل امل ��ال ��ح .م�لام��ح وج�ه�ه��ا املتعب
ّ
تبدلت ،وهي تخبرنا هذه الحادثة« .لم أفهم معنى
كلمة «وجه غير محروق» حينها .لكنني طرت من
السعادة وك��اد يغمى ّ
علي عندما سألني إن كنت
أحب العمل في السينما .س��ؤال قلب حياتي رأسًا
على عقب!».
حصلت بعد ذلك اللقاء على أول أدوارها السينمائية
في الجزء األول من ثالثية «رج��ال تحت الشمس»
غسان
( )1970ال��ذي أخرجه نبيل املالح عن رواي��ة ّ
كنفاني .مثلت إلى جانب خالد تاجا ويوسف حنا،
وكشفت عن مقدرة أبعد من جمالها ،من خالل دور
�ذي حققته في
فالحة فقيرة حامل .بعد النجاح ال� ُ
هذا الفيلم ،انهالت العروض عليها وش ِّرعت أمامها
أبواب السينما في القطاعني العام والخاص .كانت
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تواريخ
1949
الوالدة في دمشق
1970
أول بطولة سينمائية في «املخاض» الجزء
األول من ثالثية «رجال تحت الشمس»
للمخرج نبيل املالح
1974
شاركت في فيلم «العار» لوديع يوسف
1983
أول عمل تلفزيوني «دموع املالئكة» لغسان
جبري
2010
ّ
التمثيل بعد زوال
تستعد للعودة إلى
ّ
ّ
الوعكة الصحية التي أملت بها

السينما في القطاع العام تسعى إلى طرح أعمال
ذات مضامني وأف�ك��ار مهمة وتقدمية .أم��ا سينما
القطاع الخاص ،فأرادت استثمار جمال املرأة الشابة
ّ
ب��أف�لام ذات ط��اب��ع ت �ج��اري وت��رف�ي�ه��ي .ل �ك��ن العمل
س��وري��ا وم �ص��ر ولبنان
ف��ي األف �ل�ام امل�ش�ت��رك��ة ب�ين ّ
ك��ان أكثر ما يسعدها« .أع�ت��ز بأفالمي في القطاع
العام ،وكانت معظمها أفالمًا ذات قيمة فنية عالية
يوسف،
وأفكار هادفة ،مثل «العار» ( )1974لوديع
ً
و«وجه آخر للحب» ( )1973ملحمد شاهني ،إضافة
إل��ى بعض األف�ل�ام ف��ي القطاع ال�خ��اص مثل «دمي
ودم��وع��ي وابتسامتي» ( )1973لحسني ك�م��ال عن
سيناريو إح�س��ان عبد ال�ق��دوس م��ع نجالء فتحي

ون��ور ال�ش��ري��ف وح�س�ين ف�ه�م��ي ،و«ن �س��اء للشتاء»
( )1974لسمير الغصيني»...
اس� �ت� �م ��ر ع �م �ل �ه��ا ف � ��ي ال �س �ي �ن �م��ا ح� �ت ��ى منتصف
ّ
ج �ل��ة اإلنتاج
ال �س �ب �ع �ي �ن �ي��ات ،ث � ��م «ب� � ��دأ ت ��راج ��ع ع � ّ
السينمائي في سوريا» .حينها قررت أنه آن األوان
ل�ل��زواج واألم��وم��ة« ...ت��زوج��ت ألن�ج��ب .كانت والدة
ابني سامر ع��ام  1976أعظم ّح��دث ف��ي حياتي .لم
أش��أ االبتعاد عنه وه��و في ع��ز حاجته إل� ّ�ي .بقيت
في البيت ولم أعمل حتى والدة ابني الثاني أنس
عام .»1983
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�
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�ون»،
�
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�
ف
�
ل
�
ت
�
ل
ا
�ي
�
ف
�ل
�
م
�
ع
�
ل
ا
�ب
�
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«ل ��م أك ��ن أ
ً
نبيلة النابلسي« ،ال بأس إن كان العمل فيه بديال
موقتًا عن حلم العودة إلى السينما» .أول أعمالها
التلفزيونية كان «دموع املالئكة» الذي حمل توقيع
ّ
املخرج غسان جبري .لكن حلم العودة إلى الشاشة
الكبيرة بقي حلمًا ،رغم مشاركتها بشريط «باسمة
بني الدموع» عن رواي��ة األدي��ب الراحل عبد السالم
العجيلي وإخ��راج ودي��ع يوسف ( ،)1986و«ناجي
العلي» لعاطف الطيب (.)1992
م ��ع ف� ��ورة ال ��درام ��ا ال �س � ّ
�وري ��ة وان �ت �ش��اره��ا ،أخذت
ً
ّ
امل �س �ل �س�لات م �س��اح��ة م�ه�م��ة ف��ي ح�ي��ات�ه��ا املهنية.
وأسست
حققت ف��ي ال�ت�ل�ف��زي��ون ن�ج��اح��ات ك�ث�ي��رة،
ّ
لنفسها نجومية من نوع خاص ضمن أدوار ُقلما
ّ
تصنع نجومية ممثلة .ملعت في أدوار األم التي تعد
نهاية امل�ط��اف بالنسبة إل��ى أي ممثلة .ك��ان��ت تلك
األدوار بالنسبة إليها بداية لتسجيل بصمة ّ
مميزة
تخصها وحدها« .لم أكن األم الهامشية أو جسرًا
لعبور شخصيات أخرى .قمت بدور األم باكرًا في
حياتي املهنية .كنت أخفي عمري باملاكياج ،ألبدو
مقنعة بدور األم».
ِ
ال ي�خ�ي��ف ال�ع�م��ر ن�ب�ي�ل��ة ال�ن��اب�ل�س��ي ،م�ه�م��ا رسمت
سنواته من خطوط على وجهها ،وقد
ّ
ليعمقها« .هذه تجاعيدي
أتى املرض
وأن� ��ا أح� ّ�ب �ه��ا .م��ن ّق ��ال إن التجاعيد
ليست جميلة؟ أف��ض��ل أن أع�ي��ش كل
م��رح �ل��ة م ��ن م ��راح ��ل ع �م��ري م ��ن دون
تزييف».

ّ
وز لم تقع .االنتخابات
ح��ربّ تم ُ
َ
النيابية َ لم تجر .رفيق الحريري
ل��م ُي �غ��ت��ل .ال �ج�ي��ش اإلسرائيلي
ل � ��م ي � ��دخ � ��ل ل � �ب � �ن ��ان ذات يوم.
م�ي�ش��ال س�ل�ي�م��ان ل�ي��س رئيسًا
ّ
للجمهوري ّة .سعد ال�ح��ري��ري لم
َّ
يصافح َّ بشار ّ األسد .الدين العام
لم يتخط الخط األح�م��ر .أسعار
ال � �ع � �ق ��ارات ل ��م ت��رت �ف��ع ارتفاعًا
ّ
خياليًا .النظام الطائفي لم يقفل
نفسه بنفسه .ج ��ورج ب��وش لم
ي �غ��ادر ال�ب�ي��ت األب �ي��ض .الجيش
األميركي لم ّ
يتكبد الخسائر في
األوسط
العراق .مشروع الشرق
ً
الجديد ل� َ�م يكن م��وج��ودًا أصال،
ول��م ُي �ه��زم .امل �ع��ارض��ة اللبنانية
ل��م ت� ِ�ع��د ب�س �ي��اس��ات اقتصادية
واج�ت�م��اع�ي��ة م�خ�ت�ل�ف��ة .ل�ب�ن��ان لم
ي�ل�ت��زم ش��رع��ة ح �ق��وق اإلنسان.
ال�ج�ي��ش ال �س��وري ل��م ي�خ��رج من
ّ
لبنان .ما من سفارة
سورية في
ب �ي��روت .ال�ح�ق��وق امل��دن� ّ�ي��ة ليست
ح �ق��ًا ل �ل �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي�ين املقيمني
ف� ��ي ل� �ب� �ن ��ان .وس � ��ط امل ��دي� �ن ��ة لم
نهبّ .
ُي َ
معدالت الفقر لم ترتفع.
تجن ما يكفي من
املصارف ّلم ِ
األرب��اح 7 .أيار تاريخ مفقود .لم
ّ
ّ
يطبل أحد للفتنة
املذهبية .ما من
ّ
شبكات ّ
تجسس
إسرائيلية في
ل �ب �ن��ان .ح�ي�ن ت�ح�ض��ر الطوائف،
ي�خ�ت�ف��ي ال �ت �ف��اوت االجتماعي.
ت�ل�ف��زي��ون ل�ب�ن��ان م��ؤس�س��ة غير
ّ
م� � ��وج� � ��ودة وغ � �ي� ��ر
ضرورية.
الليبرالية الجديدة لم تفشل في
تحقيق التنميةّ .املحاصصة في
التعيينات لم تشل اإلدارةّ .
العمال
في لبنان ال ّ
يتعرضون لالمتهان.
ما من ّ
عمال في لبنان .الرشوة لم
والثقافة .ال حاجة
تخترق اإلعالم
ّ
لجامعة وطنية في ظل الجامعات
ّ
ال�خ� ّ
�اص��ة .م��ا م��ن ج��دار
فوالذي
يبنى ب�ين فلسطني وم �ص��ر .ما
م��ن ق�ض� ّ�ي��ة ت��دع��ى فلسطني .ما
من مفقودين في الحرب األهلية
اللبنانية .القوى األمنية ال ترتكب
تجاوزات .قطاع االتصاالت ليس
ح�ي��وي��ًا مل��داخ�ي� َ�ل ال��دول��ة .جوزف
ص��ادر ل��م ُي�خ��ط��ف ،ومصيره ال
ينتظره أح��د .الضرائب ال تزعج
ّ
ع��ام��ة ال �ن��اس .امل ��دارس
الرسمية
لزوم ما ال يلزم .نموذج دبي ليس
في أزمة .النقل املشترك ال يفيد
ّ
أحدًا .ما من معتقلني
سياسيني
ف ��ي ال �س �ج��ون ال �ع��رب �ي��ة .م ��ا من
فساد في مؤسسات ال��دول��ة .ما
من ثكنة في مرجعيون .ال تخمة
س� ّ�ي��ارات ف��ي ب�ي��روت .املواطنون
ال ي�ن�ت�ظ��رون ش�ي�ئ��ًا م��ن الدولة.
تشايكوفسكي لم يفقد صديقه.
لم َيكتب له «تريو» موسيقيًا .لم
ُ
ينته
يعزف أمس في بيروت .لم ِ
ب �ل �ح��ن امل � ��وت .ل ��م ي �ب� ِ�ك أح ��د في
القاعة.

