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قضية اليوم

سوريا

أمام تحدياتها
خالل اليومني املاضيني ،وتحديدًا بعد بدء العملية العسكرية السورية
بدا واضحًا ّ
في درعا ،أن شحًا في املعلومات ّبات يطغى على تفاصيل الوضع امليداني ،فيما ارتفعت وتيرة
املواقف الدولية التي أخذت تتحدث صراحة عن فرض عقوبات على سوريا

هدوء في سوريا
وأوروبا تبحث في العقوبات
وس ��ط ه ��دوء الف ��ت ف��ي م�ع�ظ��م ااراضي
ال � �س� ��وري� ��ة ،واع� �ل� ��ان اس � �ت � �م ��رار بعض
ال �ع �م �ل �ي ��ات ال� �ع� �س� �ك ��ري ��ة ،ق� � ��رر سفراء
االتحاد األوروبي عقد اجتماع ملناقشة
اح �ت �م��ال ف ��رض ع �ق��وب��ات ع�ل��ى سوريا،
وذل � � ��ك ف� ��ي ج �ل �س��ة خ ��اص ��ة ت �ع �ق��د غدًا
الجمعة ف��ي ب��رو ّك�س��ل ملناقشة «حملة
ال�ق�م��ع» ال �ت��ي ي�ش��ن�ه��ا ال�ن�ظ��ام السوري
على املتظاهرين ،حسبما أفاد املتحدث
باسم االتحاد مايكل مان.
وذكرت أملانيا أنها ستدعم بقوة فرض

ع�ق��وب��ات أوروب �ي��ة ع�ل��ى س��وري��ا بسبب
قمعها العنيف للتظاهرات املناهضة
ل� �ل� �ح� �ك ��وم ��ة .وق � � � ��ال امل � �ت � �ح � ��دث باسم
ال �ح �ك��وم��ة األمل ��ان �ي ��ة س�ت�ي�ف�ين سيبرت
إن اإلج � � ��راءات ي�م�ك��ن أن ت�ش�ت�م��ل على
حظر سفر ك�ب��ار امل�س��ؤول�ين السوريني
وتجميد أرص��دت�ه��م ،إض��اف��ة إل��ى وقف
امل �س��اع��دة االق �ت �ص��ادي��ة ال �ت��ي يقدمها
االتحاد لسوريا.
ب ��دوره ،أعلن وزي��ر خارجية بريطانيا
ول �ي ��ام ه �ي��غ أن ال ��وق ��ت ال ي� ��زال متاحًا

إط ��ار خ �ط��وة ج ��رى ال�ت�ن�س�ي��ق بشأنها
م � ��ع ب ��ري �ط ��ان �ي ��ا وأمل� ��ان � �ي� ��ا وإسبانيا
وإيطاليا».
وأع � �ل � �ن� ��ت امل � �ت � �ح ��دث ��ة ب � ��اس � ��م وزارة
الخارجية األميركية كاثرين ف��ان دي
فيت أن سفير بالدها روب��رت فورد ال
يزال في دمشق وينخرط في اتصاالت
ع� �ل ��ى ن� �ح ��و م �ن �ت �ظ ��م م � ��ع الحكومة
ال� �س ��وري ��ة ال� �ت ��ي دع �ت �ه��ا إل � ��ى تنفيذ
إصالحات «ذات مغزى تحترم حقوق»
الشعب ،م��ؤك��دة أن ال��والي��ات املتحدة

ل �ت �ن �ف �ي��ذ اإلص �ل��اح � ��ات ال� �ت ��ي وع � ��د بها
الرئيس السوري ،وإلعالنه فتح تحقيق
بشأن حاالت القتل ،مشيرًا إلى أن بالده
لن تسحب سفيرها من دمشق.
وذكرت الخارجية الفرنسية أن باريس
تدعو االتحاد األوروبي واألمم املتحدة
إلى اتخاذ «إجراءات قوية» ضد سوريا
ل��دف �ع �ه��ا إل � ��ى وق � ��ف ال� �ع� �ن ��ف .وأعلنت
باريس أن استدعاء سفيرة سوريا في
ب��اري��س ،مليا ش�ك��ور ،لتأكيد إدان��ة قمع
ن�ظ��ام دم�ش��ق ال�ت�ظ��اه��رات ،ي �ن��درج «في
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ّ
تؤيد بقوة مناقشة الوضع في سوريا
من قبل مجلس األمن الدولي.
وف��ي دم �ش��ق ،ي�ف�ت��رض أن يلتقي وزير
الخارجية وليد املعلم سفراء الواليات
املتحدة االميركية واالت�ح��اد االوروبي
وع� ��ددًا آخ ��ر م��ن ال� ��دول إلط�لاع�ه��م على
األوض � ��اع وع �ل��ى م�ل�ف��ات «ح ��ول أعمال
ال�ت�خ��ري��ب ال �ت��ي ت �ق��وم ب�ه��ا مجموعات
إره��اب �ي��ة ع�ل��ى ص�ل��ة ب�ج�ه��ات خارجية
بقصد زع��زع��ة االس �ت �ق��رار ف��ي سوريا»
ب �ح �س��ب م ��ا ق � ��ال ل � �ـ«األخ � �ب� ��ار» مصدر
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من تظاهرات
دوما السورية في
 7نيسان املاضي
(رويترز)
ال �ط��رق��ات ال �ع��ام��ة ف ��ي أك �ث��ر م ��ن مكان،
وإج�ب��ار امل��ارة على التوقف ،واالعتداء
ع�ل�ي�ه��م ب��ال �ض��رب ب �ع��د ت �ج��ري��ده��م من
حاجياتهم ،بهدف الترويع وزرع الخوف
في نفوس املواطنني .كذلك اعتدت على
بعض النقاط العسكرية تجاه الجوالن
املحتل ،ما أدى إلى سقوط ثالثة شهداء
وخ� �م� �س ��ة ع� �ش ��ر ج ��ري� �ح ��ًا ف� ��ي صفوف
الجيش والقوى األمنية ...ووق��وع عدد
م� ��ن ال �ق �ت �ل��ى وال � �ج ��رح ��ى ف� ��ي صفوف
املجموعات اإلرهابية املتطرفة».
إعالن املصدر العسكري ترافق مع خبر
تشييع جديد لستة عناصر من الجيش
وال �ق��وى األم �ن �ي��ة .وم ��ع ت��أك�ي��د الوكالة
اع� ّت�ق��ال «م�ج�م��وع��ات م��ن اإلرهابيني»،
ب � ��ث ال �ت �ل �ف ��زي ��ون ال � �س� ��وري اعترافات
ل�ش�خ��ص ي��دع��ى م�ص�ط�ف��ى ب��ن يوسف
خ �ل �ي �ف��ة ع� �ي ��اش ق � ��ال إن � ��ه «ي �س �ك��ن في
درع��ا منشية ال�ب�ل��د ،وك��ان ي��رى الناس
ت��ذه��ب إل ��ى ال �ج��ام��ع ال �ع �م��ري وتشارك

االنتشار العسكري
مستمر في درعا
وتعزيزات حول دوما
ومعلومات صحافية
غربية عن استقاالت
في حزب البعث

�وري رس �م��ي .وأش� ��ار امل �ص��در نفسه
س� ّ
إلى أن دمشق استقبلت أخيرًا أكثر من
م��وف��د ع��رب��ي وإق �ل �ي �م��ي ن��اق �ش��وا معها
ملف العالقات السورية  -اإليرانية.
ف��ي ه��ذه األث �ن��اء ،أع�ل��ن م�ص��در عسكري
س��وري أن «وح��دات الجيش في مدينة
درع ��ا وري �ف �ه��ا اس�ت�ك�م�ل��ت م�ه�م�ت�ه��ا في
مالحقة املجموعات اإلرهابية املتطرفة
ال �ت��ي ط��امل��ا اس �ت �ه��دف��ت ب �ع��ض املواقع
العسكرية وال �ق��وى األم �ن �ي��ة» .وأضاف
أن «ه��ذه املجموعات أق��دم��ت على قطع

وتلتقي الشيوخ ،ومنهم الشيخ أحمد
ال�ص�ي��اص�ن��ة وال�ش�ي��خ مصلح والشيخ
رزق» .وأض� � � ��اف أن «م � ��ن ب�ي��ن هؤالء
إب��راه �ي��م ال �ن��اي��ف م�س��امل��ة ال ��ذي أعطاه
مبلغًا من املال قدره  50ألفًا وطلب إليه
الخروج إلى الجهاد».
في هذا الوقت ،أفادت وكالة «رويترز»
ب��أن ق��اف�ل��ة م��ن  30دب��اب��ة س��وري��ة على
األق� ��ل ت �ت �ح��رك ع �ل��ى ح��ام�ل�ات دبابات
شوهدت في الطريق الدائري بدمشق.
وك��ان��ت ال��دب��اب��ات تتحرك ف��ي االتجاه

ابراهيم األمين
امل� ��ؤدي إل ��ى ض��اح�ي��ة دوم ��ا الشمالية
وإل ��ى م��دي�ن��ة درع ��ا ال�ج�ن��وب�ي��ة .وقالت
ال��وك��ال��ة ن�ف�س�ه��ا إن ح ��اف�ل�ات بيضاء
ّ
جلبت مئات من الجنود بكامل عدتهم
القتالية إلى ضاحية دوما .وأضافت أن
من قوات األمن انتشروا
أكثر من ّ 2000
ف� ��ي دوم � � ��ا وش� ��غ � �ل� ��وا ن � �ق ��اط تفتيش
وتحقق م��ن ب�ط��اق��ات ال�ه��وي��ة ،للقبض
ع�ل��ى املتعاطفني م��ع ال�ح��رك��ة املطالبة
بالديموقراطية.
أم� ��ا وك ��ال ��ة «ف ��ران ��س ب � ��رس» فتحدثت
م� ��ن ج �ه �ت �ه��ا ع� ��ن ان� �ت� �ش ��ار للعناصر
«في كل األحياء» ،موضحة أن
األمنيني ّ
ه��ؤالء «يدققون في هويات الناس في
ال� �ش ��وارع» .وأض��اف��ت أن امل��دي�ن��ة «شبه
م �ق �ف��رة ،وك� ��ل امل �ت��اج��ر م �غ �ل �ق��ة ،وكذلك
املؤسسات العامة».
وفي بانياس ،قال الشيخ أنس عيروط،
أح��د ق��ادة حركة االحتجاج في املدينة،
ل �ـ«ف��ران��س ب ��رس» ،إن آالف األشخاص
ت � �ظ� ��اه� ��روا أول م� ��ن أم� � ��س للمطالبة
بالحريات.
ّ
وذك � ��رت «ف ��ران ��س ب� ��رس» أن �ه��ا تلقت
ب �ي��ان��ًا م� ��ن ث�ل�اث�ي�ن ع� �ض� �وًا ف� ��ي حزب
البعث الحاكم من بانياس يعلنون فيه
انسحابهم احتجاجًا على ّ«ممارسات»
أج� �ه ��زة األم � ��ن .وق � ��ال امل ��وق� �ع ��ون على
البيان ،وه��م من منطقة بانياس« ،إن
م� �م ��ارس ��ات األج � �ه� ��زة األم� �ن� �ي ��ة تجاه
املواطنني الشرفاء والعزل من أهالينا
ف��ي مدينة ب��ان�ي��اس وال �ق��رى املجاورة
ل �ه ��ا ،وال س �ي �م��ا م ��ا ح �ص��ل ف ��ي قرية
البيضا ،تناقض ك��ل القيم واألعراف
اإلنسانية وتناقض ش�ع��ارات الحزب
التي نادى بها».
وأش � ��ار ال �ب �ي��ان إل ��ى «ت�ف�ت�ي��ش البيوت
وإط� �ل ��اق ال� ��رص� ��اص ال �ع �ش ��وائ ��ي على
ال �ن��اس وامل �ن��ازل وامل�س��اج��د والكنائس
ّ
والشبيحة».
م ��ن ق �ب��ل ع �ن��اص��ر األم � ��ن
وأض ��اف أن ذلّ��ك ي��ؤدي إل��ى «االحتقان
ال�ط��ائ�ف��ي وب ��ث روح ال �ع��داء ب�ي�ن أبناء
الوطن الواحد».
وف� ��ي ال� �س� �ي ��اق ،ق� ��ال امل ��رص ��د السوري
لحقوق اإلنسان ،على موقعه أم��س ،إن
ع��دد ال�ق�ت�ل��ى امل��دن�ي�ين نتيجة األحداث
التي ًتجري في سوريا وص��ل إل��ى 453
ق �ت �ي�لا .وأض� ��اف «ل��دي �ن��ا الئ �ح��ة موثقة
ب ��األس �م ��اء» .ل�ك�ن�ه��ا ل��م ت�ن�ش��ر اي اسم
لهؤالء.

مجلس األمن :من بيان إلى مشروع قرار!
نيويورك ــ نزار عبود
بعدما ب��اءت محاوالت ال��دول الغربية
ال��رئ�ي�س�ي��ة ال �ك �ب��رى ف��ي م�ج�ل��س األمن
الدولي (ال��والي��ات املتحدة وبريطانيا
وفرنسا وأمل��ان�ي��ا وال�ب��رت�غ��ال) بالفشل
ف��ي حشد إج�م��اع على ب�ي��ان صحافي
م �ت��واض��ع ي �ض��ع س ��وري ��ا ع �ل��ى طاولة
ال� �ج ��راح ��ة ،ق � ��ررت م��واص �ل��ة املساعي
م �س��اء أم ��س م��ع اح�ت�م��ال االن �ت �ق��ال من
بيان صحافي يحتاج إل��ى إجماع من
أعضاء املجلس ،إلى مشروع قرار يمكن
أن يصدر إذا ّأمنت له تسعة أصوات من
أص��ل  .15وتحدث أح��د الدبلوماسيني
عن خشية أن يبدو مجلس األم��ن غير
مبال بما يجري في سوريا ،وما لذلك
من تأثير على معنويات الشعب.
املندوبة األميركية ف��ي األم��م املتحدة،
سوزان رايس ،خرجت من جلسة مساء
ّ
أول م��ن أم��س ،وت�ح��دث��ت بنبرة عالية
إل � ��ى وس ��ائ ��ل اإلع� �ل ��ام م� �ص ��درة إدانة
صريحة ملا وصفته «العنف الوحشي
ال� ��ذي ت�س�ت�خ��دم��ه ال �ح �ك��وم��ة السورية
ض� ��د ش� �ع� �ب� �ه ��ا» .وق� ��ال� ��ت «إن � � ��ه مقيت
وم��ؤس��ف ،وال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة تدينه
بأشد العبارات» .وطالبت بوقفه فورًا
واص�ف��ة ق��رار رف��ع ح��ال��ة ال �ط��وارئ بأنه
ّ
«غ �ي ��ر ج� � � ��دي ...ب��دل �ي��ل م��واص �ل��ة قمع
املتظاهرين املساملني».
وأكدت رايس ما أعلنته وزارة الخارجية
االم� �ي ��رك� �ي ��ة م� ��ن ق �ب ��ل ب � ��أن حكومتها

م��اض �ي��ة ن �ح��و ات� �ب ��اع «م �ج �م��وع��ة من
ال � �خ � �ي� ��ارات ال �س �ي ��اس �ي ��ة املحتملة»،
مشيرة إل��ى ف��رض عقوبات معينة من
أجل نقل رسالة بأن «ذلك السلوك غير
مقبول» .وإذ دعت إلى منح السوريني
الحرية في التعبير واالنتماء ألحزاب
والتجمع واختيار قادتهم السياسيني،
أعلنت رفضها القاطع ألسلوب التعامل
م� ��ع ت �ل ��ك امل� �ط ��ال ��ب امل �ح �ق ��ة بأساليب
«مزعزعة لالستقرار ودع��م لإلرهاب».
وك� � ��ررت ات� �ه ��ام إي� � ��ران ب��امل �ش��ارك��ة في
قمع التظاهرات،لكنها لم تقدم إجابة
ع �ل��ى ال��دل �ي��ل ورف �ض��ت ال �خ��وض أكثر
ف��ي االت �ه��ام ب��ال�ق��ول« ،ال أري��د التحدث
بتفاصيل كثيرة عن ذلك األمر».
وع �ن��دم��ا س�ئ�ل��ت إن ك��ان��ت ت � ّ
�ؤي ��د نقل
الشأن السوري إلى محكمة الجنايات
ال��دول�ي��ة على غ��رار م��ا ج��رى م��ع ليبيا
م��ا دام ��ت ت��واج��ه ص�ع��وب��ة ف��ي مجلس
ّ
األمن الدولي ،ردت رايس بأن ً املساعي
س�ت�ت��واص��ل ف��ي امل�ج�ل��س أوال ،رافضة
تشبيه ال�ح��ال��ة ف��ي ليبيا بالحالة في
سوريا.
ف��ي امل�ق��اب��ل ،اس�ت�غ��رب م �ن��دوب سوريا
ال��دائ��م بشار الجعفري ع��رض الوضع
ال �س��وري ع�ل��ى امل�ج�ل��س ،معلنًا «أسف
ح�ك��وم�ت��ه ال �ش��دي��د ل�س�ق��وط الضحايا
من املدنيني الشهداء» ،ومؤكدًا «وجود
ّ
مندسة مارست القتل
عناصر مسلحة
من الطرفني» .كما أكد استعداد سوريا
وعزمها على إجراء تحقيق شفاف في

األح ��داث ومحاسبة امل�س��ؤول�ين .ورأى
أن ال�ق�ض��اء ال �س��وري ق��ادر على القيام
بذلك من دون مساعدة أجنبية.
أم ��ا األم�ي�ن ال �ع��ام ل�لأم��م امل �ت �ح��دة ،بان
ك��ي م ��ون ،ال ��ذي ك��ان ق��د ط��ال��ب بإجراء
تحقيق «مستقل شفاف وف�ع��ال» ،فقد
أكد أيضًا أن بوسع سوريا القيام بذلك،
داعيًا مجلس األم��ن إلى عدم االعتماد
على وسائل اإلعالم في تكوين صورة
عن الوضع بل باالستعانة بالوسائل
الرسمية لتلك الغاية.
ل� �ك ��ن ب� � ��ان ك � ��ي م� � ��ون وص� � ��ف الوضع
ال� � �س � ��وري ب ��أن ��ه «م� �ب� �ع ��ث ق� �ل ��ق بالغ»
وأن� � ��ه ي ��دي ��ن «ال� �ع� �ن ��ف امل �س �ت �م��ر بحق
املتظاهرين امل�س��امل�ين إدان ��ة ت��ام��ة ،وال
سيما ب��اس�ت�خ��دام ال��دب��اب��ات والنيران
الحية التي قتلت وج��رح��ت امل�ئ��ات من
الناس» .موقف انتقده مندوب سوريا
ال � � ��ذي رأى أن األم �ي ��ن ال � �ع� ��ام تخطى
ّ
يتحر حقيقة
مجلس األمن فيه ،وأنه لم
األوضاع على األرض قبل اتخاذه.
وف � � ��ي ج� �ن� �ي ��ف ،ق � � ��رر م� �ج� �ل ��س حقوق
ً
وبدعم
اإلنسان ،بناء على طلب أميركي ً
م ��ن ع �ش��ر دول أوروب� � �ي � ��ة ،ف� �ض�ل�ا عن
ال�ي��اب��ان واملكسيك وك��وري��ا الجنوبية
وال �س �ن �غ��ال وزم� �ب ��اب ��وي ،ع �ق��د جلسة
خاصة ح��ول سوريا غ�دًا ً
بناء على ما
يجري في درع��ا .وك��ان املجلس يدرس
ع�ق��د جلسة ع��ن ال �ش��رق األوس� ��ط ،لكن
هذه املجموعة جعلت الجلسة تنحصر
في الشأن السوري.

دمشق :وقائع عروض ملقايضة
بقاء النظام بالعالقة مع إيران
خيار الحسم العسكري الذي اتخذه الرئيس السوري بشار األسد
ّ
في مواجهة من يعدهم النظام عمالء للخارج لجأوا إلى السالح،
سيكون له أثره الكبير على الحركة االحتجاجية التي يقوم بها
مواطنون يريدون تحقيق إصالحات واسعة في البالد .وبينما
ي��راه��ن ف��ري��ق م��ن أه ��ل ال�ح�ك��م ف��ي دم �ش��ق ع�ل��ى ن�ت��ائ��ج إجمالية
توقف الحركة االحتجاجية ،ف��إن في ًدائ��رة األس��د من يشير إلى
أن برنامج اإلصالحات لن يكون قابال للحياة في ظل التوتر أو
غياب االستقرار ،وخصوصًا أن لدى الحكومة السورية ما يكفي
من األدلة السياسية واألمنية والعمالنية التي تشير إلى تجاوز
ال��وض��ع م�س�ت��وى اح�ت�ج��اج��ات مطلبية لجماهير إل��ى مستوى
التدخل الخارجي.
م��ن ب�ي�ن األدل� ��ة ال�س�ي��اس�ي��ة ،ي�ش�ي��ر امل �ق� ّ�رب��ون إل ��ى آخ ��ر ج��ول��ة من
االت�ص��االت التي ج��رت بني القيادة السورية وع��دد من املوفدين
العرب واإلقليميني البارزين .يجري الحديث عن قطر واإلمارات
العربية املتحدة وتركيا وبعض األوروبيني ،وأن هؤالء تحدثوا
مباشرة عن «املطلوب» من سوريا في هذه الفترة ،مع توضيحات
عن نوعية هذه املطالب ونوعية العروض املقابلة .ومنها:
ـــــ أن على سوريا أن تأخذ في االعتبار التطورات التي عصفت
باملنطقة في الفترة األخيرة ،وأن التحوالت الجارية في مصر تتيح
إعادة االعتبار إلى املحور العربي الذي يمنع اآلخرين من التدخل
ف��ي ال �ش��ؤون ال�ع��رب�ي��ة .وح�ت��ى ال ي�ظ��ل ال�ح��دي��ث م�ب�ه�م��ًا ،يتحدث
املوفدون عن ضرورة إعادة سوريا النظر في عالقتها بإيران على
وجه التحديد ،ومع جهات املقاومة في لبنان وفلسطني ،والسير
نحو استراتيجية عربية جديدة.
ـــــ أن موافقة سوريا على التوجه الجديد ستتيح عالقات أفضل
ل�ه��ا م��ع دول ع��رب�ي��ة ك�ب�ي��رة وم ��ع ع��واص��م خ��ارج �ي��ة ،وأن الدول
الغنية بالنفط ستوفر مساعدات كبيرة لسوريا ملواجهة أزماتها
االقتصادية واالجتماعية ،وفي ذلك ما يساعد النظام على إنجاز
عمليات إص�لاح�ي��ة ك�ب�ي��رة م�ت��راف�ق��ة م��ع م�ش��اري��ع تنموية تمنع
أسباب االحتجاج املعيشي.
ّ
تحسن عالقات سوريا مع عواصم عربية ودولية من شأنه
ـــــ أن
توفير مساعدة لسوريا على مواجهة أي محاوالت للتخريب أو
زعزعة االستقرار.
وب �ح �س ��ب ال �ق ��ري �ب�ي�ن أن �ف �س �ه ��م ،فإن
ال � �ج� ��واب ال � �س� ��وري ال� � ��ذي ص � ��در عن
مستويات عدة ،بينها الرئيس بشار
األس��د مباشرة وم�س��ؤول��ون آخرون،
ّ
ّ
محتجني
«تميز بني
هو أن السلطات
من املواطنني الذين نعرفهم ونعرف
مطالبهم ،واملجموعات التي اعتقل
ال �ع��دي��د م ��ن أف ��راده ��ا وه ��م ينتمون
ّ
إلى تيارات سلفية متشددة ويجري
تمويلهم ومساعدتهم لوجستيًا من
جهات وعواصم عربية» ،وأن دمشق
«تعرف أن هناك من يعمل على استغالل االحتجاجات الشعبية
لتحقيق أهداف ال عالقة لها بمطالب الناس».
وم��ن امل�ف�ت��رض أن ي��دع��و وزي��ر ال�خ��ارج�ي��ة ال �س��وري ول�ي��د املعلم،
خ�ل�ال ال �س��اع��ات امل �ق �ب �ل��ة ،أك �ث��ر م ��ن ع �ش��ري��ن س �ف �ي �رًا م ��ن أميركا
وأوروب ��ا ملناقشتهم ف��ي األح ��داث الجارية ف��ي س��وري��ا ،ويعرض
ّ
وزارة الداخلية ،تتعلق بما تقول دمشق
عليهم ملفات أعدتها ّ
«إنه برنامج تخريب منظم يهدف إلى ضرب االستقرار وإحداث
ف�ت�ن��ة ف��ي ال� �ب�ل�اد» ،وذل� ��ك ب�ح�س��ب امل �ق� ّ�رب�ي�ن ال��ذي��ن ي �ع �ت �ق��دون أن
املوفدين العرب واألتراك والدوليني إنما «كانوا يحاولون عرض
صفقة ،فإذا رفضتها سوريا فسيكون هناك تصعيد دبلوماسي
وإع�ل�ام��ي ق��ري�ب��ًا ،بغية ت�ح��وي��ل امل�ل��ف إل��ى قضية دول �ي��ة ّبقصد
استدراج عروض من جماعات سورية ألشكال عدة من التدخل».
ويبدو أن عالقات سوريا لم تهتز فقط مع عدد من الدول العربية،
بل مع تركيا أيضًا .وحتى اللحظة ،ال ّ
يتقبل املسؤولون السوريون
كيف أن الحكومة التركية ت��واف��ق على استضافة مجموعة من
قيادات اإلخوان املسلمني في أنقرةّ وإسطنبول ومناطق قريبة من
إجراء االتصاالت بناشطني
الحدود مع سورياّ ،وأن هؤالء يتولون ُ
منهم في سوريا لحثهم على التظاهر .ونقل عن مسؤول سوري
كبير قوله« :هل تقبل تركيا بأن ينشط أكراد معارضون لها على
أراضي سوريا ويعملوا على زعزعة االستقرار فيها؟».
ال��واض��ح أن سياقًا آخ��ر للمتابعة ب��رز أم��س ف��ي امل�ل��ف السوري.
وم��ع أن��ه ال اإلج ��راءات التي تقوم بها الحكومة اآلن وال التدخل
الخارجي سيحجبان الحاجة إلى إصالحات كبيرة داخليًا ،إال أن
ذلك لن يكون وح��ده البند الساخن في البحث داخليًا وإقليميًا،
وحتى خارجيًا ،وخصوصًا أن ما يجري اآلن في ليبيا والبحرين
ّ
التنبه إلى أن الواليات املتحدة ،ومعها دول
من شأنه رفع درجة
عربية كثيرة ،تقوم بكل ما من شأنه الحتواء الثورات الشعبية
ومنعها م��ن ال�ت� ّ
�وج��ه نحو تغييرات ج��ذري��ة .وه��ا ه��ي الضغوط
على مصر ت��زداد يومًا بعد ي��وم ملنعها م��ن السير سياسيًا في
وج�ه��ة مختلفة ع� ّ�م��ا ك��ان��ت عليه أي��ام حسني م �ب��ارك ،ومحاولة
حصر أهداف الثورة ببعض التغييرات الداخلية ،عدا عن الجانب
األكثر خطورة ،الذي يتمثل في استعداد عملي عند دول غربية
وعند ال��والي��ات املتحدة للعودة إل��ى مغامرات عسكرية مباشرة
أو بواسطة حلفائها ...أليس ال��وج��ود العسكري ال�س�ع��ودي في
البحرين نموذجًا لوصاية خارجية مباشرة ،أم يستعيد داعموه
لغة حلفاء سوريا في لبنان عن «الوجود الشرعي واملؤقت»؟ ثم
م��اذا ع��ن ث��وار ليبيا ال��ذي��ن ب��ات��وا على اقتناع ب��أن إط��اح��ة معمر
القذافي أمر غير ممكن من دون دخول جيوش الغرب إلى طرابلس
وتدمير كل شيء؟

الموفدون العرب
واألجانب يقترحون
دعمًا لألسد
ومساعدات مالية
وجهودًا لوقف
االحتجاجات الشعبية
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«األخبار» تعرض برقيات غير منشورة من السفارات األميركـ

المعارضة السورية تقبل االستعانة بــ
تشير برقيات صادرة عن السفارة األميركية في دمشق ،إلى االهتمام الكبير الذي أولته السفارة ملسألة انشقاق نائب الرئيس السوري السابق عبد
الحليم خدام؛ فهي حاولت في السنة التي تلت ذلك تكوين رأي عن شعبيته عبر استطالع القوى السورية املعارضة في الداخل
ديما شريف
م �ن��ذ ب � ��دأت االح �ت �ج��اج��ات والتظاهرات
الشعبية في سوريا ،ينشط نائب الرئيس
ال�س��وري السابق عبد الحليم خ��دام على
م �خ �ت �ل��ف ال �ج �ب �ه ��ات .ح ��دي ��ث تلفزيوني
هنا ،مقابلة صحافية هناك ،وتنظير عن
الثورة السورية وتوقعات بانهيار النظام
السوري قريبًا.
وف� � ��ي م �ق ��اب �ل ��ة ل � ��ه م � ��ع ج � ��ري � ��دة الشروق
امل �ص��ري��ة ،ف��ي  21ن�ي�س��ان ال �ح��ال��يُ ،يسأل
�وري��ة ف��ي الداخل
خ��دام ع��ن امل�ع��ارض��ة ال�س� ّ
وع�ل�اق� �ت ��ه ب� �ه ��ا ،ف �ي �ق ��ول إن � � ��ه ال ي ��ري ��د ّأن
ي �ت �ح��دث ع ��ن ف �ئ��ات أو م �ج �م��وع��ات؛ «ألن
ذل��ك ق��د ي��ؤذي�ه��ا وال يفيد ُالعمل م��ن أجل
إن �ق��اذ س��وري��ا» .وف�ي�م��ا ل��م ت ��دل املعارضة
ال �س��وري��ة ال��داخ �ل �ي��ة ،م �ن��ذ ان �ش �ق��اق خدام
ّ
في كانون الثاني  2005بأي تعليق علني
يفسر موقفها منه بوضوح ،تشير برقيات
في دمشق،
صادرة عن السفارة األميركية ّ
ّ
سربها موقع «ويكيليكس» إلى أن مواقف
املعارضني السوريني في الداخل تباينت
شخص إل��ى آخ��ر .فبعض املعارضني
م��ن ّ
رأوا أن خطوة خدام موجهة ضد املعارضة
ال��داخ�ل�ي��ة املتقاعسة ،فيما رف��ض آخرون
رف�ض��ًا قاطعًا أي م�ح��اول��ة مستقبلية من
السابق لقيادة املعارضة.
نائب الرئيس
ّ
ويبدو من البرقيات أن السفارة األميركية
تحاول جمع أكبر ق��در من املعلومات عن
ع�لاق��ة امل�ع��ارض�ين ب �خ��دام وم��وق�ف�ه��م منه،
إل ��ى ج��ان��ب م��وق��ف ب �ع��ض رج� ��ال النظام
األوفياء ،ممن هم مصادر دائمة للسفارة.
ففي برقية تعود إلى  9كانون الثاني 2006
( ،)06DAMASCUS141يعلق أحد املقربني
م��ن ال �ن �ظ��ام ال� �س ��وري ع �ل��ى م�ق��اب�ل��ة خدام
على شاشة قناة «العربية» التي أعلن من
خاللها انشقاقه ،راب�ط��ًا ذ ّل��ك بما يحصل
ً
استياء
في لبنان .ويؤكد الرجل أن هناك
بني العلويني من الرئيس ال�س��وري بشار
األسد ،يسبق انشقاق نائب الرئيس.
وت �ش �ي��ر ب��رق �ي��ة أخ� ��رى م��ؤرخ��ة ًف��ي اليوم
( )06DAMASCUS149نقال عن أحد
نفسه
ّ
بعدد
مصادر السفارة إلى أن خدام اتصل ّ
من املعارضني عبر رسائل ،ليخبرهم بأنه
سيتحدث ع��ن النظام ال�س��وري ف��ي نهاية
 .2005ويتحدث في الوثيقة أح��د مصادر
ال � �س � �ف ��ارة ع� ��ن س �ف ��ر ع � ��دد م� ��ن البعثيني
اإلص�ل�اح� �ي�ي�ن إل� ��ى ف��رن �س��ا خ�ل��ال خريف
 ،2005ح�ي��ث ًال�ت�ق��وا خ ��دام ه �ن��اك .وتشير
ال�ب��رق�ي��ة ن �ق�لا ع��ن ب�ع��ض امل �ع��ارض�ين إلى
إلجبهة
ت��رح�ي�ب�ه��م ب��ان �ض �م��ام خ� ��دام ال ��ى
ّ
املقابلة للرئيس السوري ،لكنهم يرون أنه
ال مجال للصفح عنه بسبب ك��ل م��ا فعله
ووصف معارضون آخرون خدام
من قبل.
ّ
ب��ال�ك��اذب ،وب��أن��ه ال ي��زال ج��زءًا م�ّ�ن النظام.
وأك��د ع��دد آخ��ر من املعارضني أنهم تلقوا
عروضًا من النظام للحديث ضد خدام في
مقابل مساعدتهم.
ف � ��ي  19ك � ��ان � ��ون ال � �ث ��ان ��ي  ،2006التقى
ال�ق��ائ��م ب��األع �م��ال ف��ي ال �س �ف��ارة األميركية
أح ��د امل �ع��ارض�ي�ن ل �ن �ظ��ام األس � ��د ،وتناول
�دام .ي �ق��ول املعارض
ال �ح��دي��ث ان �ش �ق��اق خ� � ّ
( )06DAMASCUS207إن خ��دام ك��ان في
الطويلة
موقع يسمح ل��ه بتعميق األزم��ة
ّ
امل��دى التي يجد النظام نفسه فيها ،لكنه
على النظام
ال يستطيع أن يقضي وح��ده ّ
�ارض أن العائق
ال �س ��وري .وي�ض�ي��ف امل �ع� ّ
أم��ام قيام خ��دام بذلك هو أن��ه لم يحظ قط
بتأييد كبير في الجيش والقوى األمنية
الّ �ت��ي ي�س�ي�ط��ر ع�ل�ي�ه��ا ال �ع �ل��وي� ّ�ون .ويقول
إن ان �ت �ق��ادات خ ��دام ل�لأس��د ب��أن��ه ضعيف
ومتردد وال خبرة له ،أضاءت على مشاكل
ي �ع��رف �ه��ا ج� �ي� �دًا ال�ل�اع� �ب ��ون األق � ��وي � ��اء في

تظاهرة ملعارضني سوريني في القاهرة (خليل حمرا ــ أ ب)

ّ

خدام
فرنسا محرجة من تصريحات ّ
بعد انشقاق نائب الرئيس السوري السابق عبد
الحليم خدام وانتقاله الى باريس ،انتقلت التساؤالت
األميركية الى مسؤولي وزارة الخارجية الفرنسية
ّ
لتقصي أخباره .وتشير برقية تعود إلى  4كانون
ال �ث��ان��ي  )06PARIS40( 2006ال ��ى ح� ��وار بني
مسؤول ملف مصر واملشرق في وزارة الخارجية
الفرنسية ايرفيه بوزانسونو وأحد الدبلوماسيني
ّ
في السفارة .ويقول املسؤول الفرنسي إن صدقية
خدام مشكوك في أمرها ،فهو كان جزءًا من النظام
ال��ذي ينتقده ال�ي��وم .وح�ين ُسئل ع��ن السبب الذي
دفع خدام الى االنشقاق ،أجاب املسؤول الفرنسي
أن��ه يعتقد أن خ��دام يصفي ح�س��اب��ات ق��دي�م��ة مع
مجموعة بشار األسد ،وهو يبقى أحد القلة ممن
لديهم طموحات رئاسية.
وتنقل برقية أخ��رى م��ؤرخ��ة ف��ي  9ك��ان��ون الثاني
 )06PARIS128( 2006ل� �ق � ً�اء ب�ي�ن مستشار
ال��رئ�ي��س ال�ف��رن�س��ي ج��اك ش �ي��راك ل �ش��ؤون الشرق

االوس� ��ط واألم�ي��رك�ي�ت�ين دوم�ي�ن�ي��ك ب ��وش م��ع أحد
ّ
ال��دب �ل��وم��اس �ي�ي�ن ف ��ي ال� �س� �ف ��ارة .ي� �ق ��ول ب� ��وش إن
ال�ح�ك��وم��ة ال�ف��رن�س�ي��ة ف��وج�ئ��ت بثقة خ ��دام بنفسه
وب�ك��ون��ه رف��ع م�س�ت��وى خ�ط��اب��ه ليصل ال��ى تهديد
السورية بالثورة ضدها.
الحكومة ّ
وي�ض�ي��ف إن ��ه رغ��م أن ت�ص��ري�ح��ات خ ��دام خدمت
املحكمة الدولية ،فقد وضعت الحكومة الفرنسية
ّ
في موقف صعب ألن الجميع يعتقد أنها ً تتحكم
ّ
بخدام .ويضيف بوش أن خدام ليس بديال لبشار
األس� ��د وه ��و م��رت �ب��ط ك �ث �ي �رًا ب �ن �ظ��ام األس� ��د األب،
وم �س��ؤول م �ب��اش��رة ع��ن ك��ل م��ا ح�ص��ل للواليات
املتحدة وفرنسا في لبنان ومن ضمن ذلك اغتيال
مواطنني فرنسيني.
وت �خ� ّ�وف ب��وش م��ن أن ي�ث�ي��ر خ ��دام ،ل�ك��ون��ه سنيًا،
م��زي �دًا م��ن ال�ت�ض��ام��ن ب�ين ال�ع�ل��وي�ين ،أو ي��ؤدي الى
ت�ب�ن��ي ال� ��دول ال�ع��رب�ي��ة ل ��ه ،ل�ك�س��ر ال �ه�ل�ال الشيعي
ف��ي املنطقة م��ن إي ��ران ال��ى ج�ن��وب ل�ب�ن��ان .والدليل

على ذل��ك ،ب��رأي ب��وش ،هو ارتباط سعد الحريري
والسعوديني بخدام .وتضيف البرقية أن مصادر
ص�ح��اف�ي��ة ل�ب�ن��ان�ي��ة أك ��دت ل�ل�س�ف��ارة أن السعودية
تدعم خدام بتحريض من سعد الحريري.
وف ��ي وث�ي�ق��ة أخ ��رى ت �ع��ود إل ��ى  28ش �ب��اط 2006
ّ
( ،)06PARIS1236ي�ق��ول ب��وش إن وض��ع خدام
ّ
مؤسف ،وإن الحكومة الفرنسية طلبت منه التوقف
ع��ن إط �ل�اق ال �ت �ص��ري �ح��ات ال�ع�ل�ن�ي��ة م��ن األراضي
الفرنسية ،خصوصًا بعدما نادى بإسقاط النظام
في سوريا.
ّ
وقال إن خدام مسؤول أكثر من غيره عن الجرائم
ال �س��وري��ة ف��ي ال �س �ن��وات ال �ث�لاث�ين امل��اض �ي��ة .وقال
ب��وش إن خ��دام ل�ي��س مناسبًا لتوحيد املعارضة
ّ
ال �س��وري��ة ،وخ�ل��ص ال��ى أن م��ن االف �ض��ل أن يبقى
بشار األسد يسيطر على سوريا ،مع إبقائه تحت
ض �غ��وط دول �ي��ة وم�ن�ع��ه م��ن أن ي�ث�ي��ر امل�ش��اك��ل في
الخارج.

الملف
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ّ

ّ

ـخدام لكنها ترفض زعامته عليها
ال�ن�ظ��ام ،أي م��اه��ر األس ��د وآص ��ف شوكت،
وه��ي ك�ي��ف يمكن ن�ظ��ام��ًا ت��وت��ال�ي�ت��اري��ًا أن
يعمل مع وج��ود ف��راغ ّمماثل في وسطه؟
�ات خدام
وي �ض �ي � ّ�ف امل � �ع� ��ارض أن ه �ج �م � ّ
قوة املعارضة في الداخل؛ ألنه تكلم
عززت
عليها بإيجابية وتبنى برنامجها .عزز
ذل��ك ،ب��رأي امل�ع��ارض ،وض��ع املعارضة في
ال��داخ��ل ،وق��د ي��دف��ع ال�ن�ظ��ام إل��ى التواصل
ّمعها في األسابيع املقبلة .ويقول املعارض
إن انشقاق خدام خدم املعارضة السورية
في أميركا ،فهي كانت تخاف من وصفها
بالعميلة ل��واش�ن�ط��ن .وف��ي التعليق على
القائم باألعمال األميركي،
البرقية ،يقول ّ
املعارض
تقويم
يؤيد
�ه
�
إن
سيش،
ِ
ستيفن ّ
خدمت
�دام
�
�
�
خ
�ات
�
ح
�
�
ي
�ر
�
ص
�
�
ت
إن
ال � �ق ��ائ ��ل
ّ
ّ
املعارضة في ال��داخ��ل ،لكنه يضيف أن��ه ال
ي�ع��رف إن أدى ذ ّل��ك إل��ى ت�ق��وي��ة املعارضة
أو ال .وي� �ق ��ول إن اإلف � � ��راج ع ��ن املعارض
ري ��اض س�ي��ف وأرب �ع��ة م��ن امل�ع��ارض�ين في
 18كانون الثاني ،قد يكون ردًا من النظام
على خ��دام ك��ي ال يستميل امل�ع��ارض��ة إلى
جانبهّ ،وبعض الشعب السوري .ويضيف
سيش ّ أن اإلف ��راج املبكر ع��ن سيف يشير
إل � ��ى أن خ� � ��دام أزع� � ��ج ال� �ن� �ظ ��ام .ويستمر
اهتمام البعثة األميركية بخدام في شهر
ش �ب��اط ،ف�ت�ت�ح��دث ب��رق�ي��ة ف��ي ال �ث��ان��ي منه
( )06DAMASCUS392عن النقاش الدائر
حول نائب الرئيس املنشق داخل سوريا.
ّويقول أحد املسؤولني السابقني في النظام
إن خدام كان في ليلته األخيرة في سوريا
ي�ل�ع��ب ال � ��ورق ً م ��ع أص ��دق��ائ��ه .وي �ن �ق��ل إلى
السفارة سؤاال من رجال النظام السابقني
ف��ي ع�ه��د ال��رئ�ي��س ال�س��اب��ق ح��اف��ظ األسد،
فهم يريدون أن يعرفوا إذا كانت واشنطن
تريد بقاء بشار في منصبه ،أو ال.
في  27آذار )06DAMASCUS1357( 2006
ال �ت �ق��ى م��وظ �ف��ون ف ��ي ال �س �ف � ً�ارة ع � ��ددًا من
السوريني ،معارضني ورج��اال في النظام،
الحليم خدام أيضًا.
وتناول الحديث عبد ّ
ويقول أحد املعارضني إنه رفض االنضمام
إلى جبهة الخالص الوطني التي ّأسسها
خ � ��دام م ��ع اإلخ � � ��وان امل �س �ل �م�ي�ن .لّ �ك��ن��ه في
رفض
املقابل شجع وج��ود الجبهة ،لكنه
ّ
أن يقود خدام املعارضة .ويرى املعارض أن
مبادرة الجبهة تتضمن خطأين :األول هو
تجاوز مسألة الجنسية لألكراد واملطالبة
بحقوقهم الثقافية كاملة ،ما قد يشجعهم
ع �ل��ى االس� �ت� �ق�ل�ال ،وق ��د ي �ث �ي��ر م �ش��اك��ل مع
ال�ع��رب .ثانيًا ،ال توضح امل�ب��ادرة مساندة
وتنقل
خ ��دام للديموقراطية ف��ي س��وري��ا.
ّ
البرقية ً
لقاء مع نائب سوري سابق قال إن
الذين كانوا
خدام لديه تأييد بني العلويني ّ
عماد نظام ّاألسد األب .ويضيف أن هؤالء
مستقبل ل�ل�ع�ل��وي�ين مع
ي��ؤم �ن��ون ب��أن��ه ال
ّ
بشار .معارض آخر يرى أن تحالف اإلخوان
املسلمني مع خدام سيئ لإلسالميني داخل
س��وري��ا؛ ف�ن��ائ��ب ال��رئ�ي��س ال�س��اب��ق يرفض
حتى اليوم ّ
تحمل مسؤولياته في جرائم
النظام .فسجل انتهاكاته يعود إلى ترؤسه
محافظة حماة في الستينيات ،وتحديدًا
ف��ي  1964ح�ين ح�ص��ل أول ق�م��ع لإلخوان
امل �س �ل �م�ين .وي �ض �ي��ف ه ��ذا امل� �ع ��ارض« :إذا
أراد قيادتنا يجب أن يعترف بمسؤوليته
ً
أوال» .م ��و ّض ��وع ي��واف �ق��ه ع �ل �ي��ه معارض
آخ��ر ق��ال إن خ� ّ�دام يبدو طموحًا من خالل
تصريحاته ،وإنه إن أراد قيادة املعارضة
«فلدينا وسائل إلفشال مسعاه إن حاول».
ويتساءل هذا املعارض عن األسباب التي
دفعت اإلخوان املسلمني إلى التحالف مع
ّ
خ ��دام ،وع�م��ا إذا ك��ان خ��دام ي� ّع��د النقالب.
وينتقد الجبهة (ال�خ�لاص) ألنها قسمت
امل �ع��ارض��ة .وي �خ��اف ه��ذا امل �ع��ارض م��ن أن
ي �ك��ون خ � ��دام ي��ري��د إن �ق ��اذ ال �ن �ظ��ام (حزب

البعث واملؤسسات األمنية) عبر التخلص
من بشار والدائرة املحيطة به .في ّاملقابل،
يقول أحد املقربني جدًا من النظام إن خدام
ي�ق��ام��ر وال يحظى ب�م�س��ان��دة م��ن الجيش
انقالب ما .ويقول أحد رجال النظام
إلعداد ّ
اآلخ��ري��ن إن خ��دام يبالغ بتقدير حجمه؛
ف �ه��و ال ي � ّس �ت �ط �ي��ع ف �ع��ل أي ش � ��يء داخل
سوريا؛ ألنه ال مناصرين له.
وف � � ��ي وث � �ي � �ق� ��ة ت� � �ع � ��ود ل � � � � �ـ 30آذار 2006
( )06DAMASCUS1433ي� � � ��رى أحد
ّ
السورية
املعارضني أنه يجب على الحكومة
ّ
أال تقلق من جبهة الخالص الوطني؛ ألن
خ ��دام وص ��در ال��دي��ن ال�ب�ي��ان��ون��ي (املراقب
ال � �ع ��ام ل�ل��إخ� ��وان امل �س �ل �م�ي�ن ف ��ي سوريا)
س ��م ك �ب �ي��ر م� ��ن الشعب
م � �ك ��روه ��ان م� ��ن ق � ّ
ال �س��وري .وأض ��اف أن��ه إذا رغ��ب خ��دام في
قيادة املعارضة ،فستكون الحركة فاشلة
وفاقدة للصدقية.
وتنقل برقية أخرى تعود لـ 13نيسان 2006
(ً )06DAMASCUS1692
لقاء بني موظفني
ف� ��ي ال� �س� �ف ��ارة وم � ��ن ت �س �م �ي � ّه��م «زعيمني
س �ن �ي�ين» .ال��زع �ي �م��ان ي��ري��ان أن خ ��دام هو
ّأداة ج �ي��دة إلض� �ع ��اف ال �ن �ظ ��ام ،ويقوالن
إنهما نصحا من يعرفونهم من املعارضة
�ت تحفظاتهم
ب �ع��دم ان �ت �ق��اده ،م�ه�م��ا ك��ان� ّ
الزعيمني أن خدام لديه
عليه .ويؤكد أحد
ّ
مناصرون كثر بني السنة السوريني.
وت�ت�ن��اول برقية أخ��رى م��ؤرخ��ة ف��ي اليوم
ن �ف �س��ه ( )06DAMASCUS1698حدوث
اجتماع للمعارضني ّم��ن «إع�ل�ان دمشق»
في  6نيسان  ،2006وأن االجتماع تمحور
ح��ول التوصل إل��ى ق��رار بشأن املوقف من
جبهة ال�خ�لاص ال��وط�ن��ي ،وإذا ك��ان ّيجب
على اإلخوان املسلمني أن يبقوا من موقعي
إعالن دمشق .اتفق معظم املجتمعني ،وفق
ب�ع��ض م��ن ح �ض��روا االج �ت �م��اع ،ع�ل��ى ترك
ّالجبهة لشأنها .وات�ف��ق املجتمعون على
أنه ما دامت الجبهة غير معارضة ملواقف
ض� � ��رورة ل �ل��وق��وف ضدها.
اإلع� �ل ��ان ،ف�ل�ا ّ
وقرروا اإلعالن أنه ال صلة تجمع الجبهة
بهم ،لكن من دون ّالهجوم عليها .لكن كان
هناك قسم من موقعي إعالن دمشق ممن
أصروا على طرد البيانوني بسبب تحالفه

يؤكد بعض المعارضين
السوريين في الداخل
عدم صفحهم عن خدام
وجرائمه
سافر عدد من البعثيين
اإلصالحيين إلى فرنسا في
خريف  ،2005والتقوا
خدام هناك
مع خدام .ووفق أحد املعارضني ،كان هناك
سخط بينهم بسبب عدم إخطار اإلخوان
ّ
موقعي «إعالن دمشق» مسبقًا بالتحالف
مع خ��دام ،وكذلك ع��دم اع�ت��ذار ه��ذا األخير
ع��ن خدمته الطويلة ّلنظام البعث .ورأى
ب �ع��ض امل� �ع ��ارض�ي�ن أن «إع� �ل ��ان دمشق»
سيكون ف��ي وض��ع أف�ض��ل إذا بقي موقفه
ّمبهمًا من خ��دام والجبهة .ويقول أحدهم
إن� ��ه ل��و ك ��ان اإلع �ل��ان أق� ��وى الن �ت �ق��د خدام
انتقادًا أكثر علنية .فخدام يضعف النظام،
وبالتالي فهو «ليس عدونا» .ويقول كاتب
ستيفن سيش،
ّالوثيقة ،القائم باألعمال
ّ
إن خدام يستطيع أن يحتفل بأنه استطاع
ال �ب �ق ��اء ب �ع �ي �دًا ع ��ن ان� �ت� �ق ��ادات املعارضة

الداخلية ،لكن مستوى تأييده في الداخل
يبقى خاضعًا للتخمني ،ف��ي ال��وق��ت الذي
ي �ق��ول ف�ي��ه ال�ب�ع��ض إن ��ه ي�ك�ت�س��ب شعبية،
فيما يقلل آخرون من أهميته.
وي �س �ت �م� ُ�ر ال �ح��دي��ث ع ��ن خ � ��دام ف ��ي برقية
أخ� � � ��رى أرس � � �ل � ��ت ف � ��ي  18ن� �ي� �س ��ان 2006
بعض
( ،)06DAMASCUS1754ف �ي �ق��ول
ّ
امل �ع��ارض�ي�ن ال ��ذي ��ن ال�ت�ق�ت�ه��م ال �س �ف��ارة إن
تحالف خ��دام م��ع اإلخ ��وان املسلمني عبر
جبهة ال �خ�لاص ال��وط�ن��ي ال ي�ف�ي��ده كثيرًا
بسبب ارتباطه القديم بنظام األس��د ،فهو
ك ��ان خ ��ادم ��ه امل �ط �ي��ع ،إل ��ى ج��ان��ب فساده
املعروف على نطاق واس��ع .ويشير هؤالء
ّ
إل��ى أن ��ه ال ينتقد ح�ك��م ح��اف��ظ األس ��د ،بل
فقط بشار ،ولم يعتذر عن خدمته النظام
ل �ف �ت��رة ط��وي �ل��ة .ل �ك��ن امل �ع��ارض��ة ت� � ّ�راه أداة
إلض �ع��اف ال�ن�ظ��ام .وق ��ال آخ ��رون إن خدام
ال ي��ري��د إط��اح��ة ال �ن �ظ��ام ،ب��ل ع��ائ�ل��ة األسد
فقط ،مع االحتفاظ بالجيش وحزب البعث
وال �ق��وى األ ّم �ن �ي��ة .وي�ن�ق��ل أح��د املسؤولني
السابقني أن خ� ّ�دام يحصل ت��دري�ج��ًا على
شعبية بني السنة في مدن خارج دمشق.
وي �ح �ظ��ى ب�ش�ع�ب�ي��ة ب�ي�ن ب �ع��ض البعثيني
والعلويني ،من ضمنهم أشخاص بارزون
املحيطة بحافظ األسد سابقًا.
في الدائرة
ّ
وت�ن�ق��ل ال�ب��رق�ي��ة أن اع �ت��راض��ات الحكومة
السورية لدى السعودية أثرت؛ إذ لم يظهر
خ � ��دام ع �ل��ى ال �ع��رب �ي��ة م �ن��ذ ن �ه��اي��ة كانون
األول  .2005وتتناول البرقية التي تجيب
ع ��ن أس �ئ �ل��ة ط��رح �ت �ه��ا وزارة الخارجية
األميركية على بعثتها في دمشق ،العالقة
خدام والبيانوني واإلخوان املسلمني.
بني
ّ
وتقول إن خدام رغم كونه من رجال النظام
سابقًا ،لكن له عالقات مع بعض الفصائل
تتعاطف مع
اإلسالمية ،ومنها تلك التي ّ
اإلخ ��وان .وتشير البرقية إل��ى أن السفارة
ليست على اتصال بأي شخص مقرب من
الطرفني ،فهي تعتمد على ما ينقله إليها
امل �ع��ارض��ون .و ّت�ن�ق��ل ب��رق�ي��ة ت�ع��ود إل��ى 24
نيسان  2006أن الحكومة السورية بدأت
تسمح ببعض املظاهر اإلس�لام�ي��ة ،خوفًا
من حصول خدام على تأييد في األوساط
السنية .وتعود السفارة إلى مصادرها في

جواز سفر أردني للحفيد
تشير برقية تعود إلى  23أيار  )06PARIS3482( 2006إلى
لقاء بني السكرتير األول في السفارة البريطانية في باريس
ت���وم فليتشر وأح���د ال��دب��ل��وم��اس��ي�ين ال��س��ي��اس��ي�ين ،وتتناول
ّقضية تأشيرة بريطانية ألحد أحفاد خدام .ويقول فليتشر
إنه تشاجر مع مستشار كبير في وزارة الداخلية الفرنسية
ب��ش��أن ت��أش��ي��رة ط��ل��ب��ه��ا ال��ح��ف��ي��د .ف��ه��ذا األخ���ي���ر ل���م يستطع
مغادرة فرنسا بعد أن أض��اع ج��واز سفره السوري ،وكان
يريد ال��ع��ودة إل��ى بريطانيا حيث يتابع دراس��ت��ه الجامعية.
ولم يكن الحفيد ،وهو ابن جمال خدام ،يرغب في الحصول
على بطاقة إقامة فرنسية كتلك التي حصلت عليها العائلة
كلها ب��أوام��ر من الرئيس شيراك إل��ى وزي��ر الداخلية آنذاك
نيكوال ساركوزي .ولم يعد باستطاعة السفارة البريطانية
إع��ط��اؤه تأشيرة م��ن دون ج���واز سفر أو بطاقة إق��ام��ة ،ما
ّ
أث��ار غضب الفرنسيني ،وفق فليشتر .ويضيف أن وزارته
ّ
ّ
أعطته تعليمات ليقول للفرنسيني إن بريطانيا ال نية لديها
ب��م��س��اع��دة خ����دام ،وال ت��ري��د ال��ت��ع��اط��ي م��ع��ه ب ّ
����أي ش��ك��ل من
األشكال ،ولن ّ
تميزه في موضوع التأشيرات لتسهيل عودة

ّ
حفيده إلى بريطانيا .وأضاف فليتشر أن القضية ُحلت حني
ّقدم حفيد خدام جواز سفر أردنيًا مجهول املصدر .وتشير
ّ
حاولت الحصول على جواز سفر
البرقية إلى أن عائلة خدام ّ
ّ
لبناني أو سعودي للحفيد ،لكنها فشلت .وقال فليتشر إن
ّجمال خدام أصبح صديقه الجيد ويريد تعريفه إلى العائلة
كلها .وتتحدث برقية في  1آذار )06PARIS1296( 2006
(تنشرها األخبار الحقًا) عن شكوك تتعلق باحتمال عدم
سماح فرنسا لخدام ّبالعودة إل��ى أراضيها إذا سافر إلى
الخارج ،لكن املشكلة ُحلت الحقًا .وتتناول تلك البرقية أيضًا
موضوع تصريحات خ��دام ،إذ يدافع مسؤول ملف الشرق
األوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الفرنسية ،جان
فرانسوا تيبو ،عن موقف الحكومة الفرنسية بطلبها من
خدام التوقف عن إطالق التصريحات من فرنسا .ويضيف
أن فرنسا لديها تقليد في استضافة املنفيني السياسيني
ش���رط تحفظهم ع��ل��ى إط�ل�اق ت��ص��ري��ح��ات ت��ح��رج الحكومة
ّ
الفرنسية .وقال تيبو إن خدام ال يعامل بطريقة مختلفة عن
املنفيني الباقني ومن ضمنهم ميشال عون.

املعارضة في وثيقة مؤرخة في  3كانون
(،)06DAMASCUS5349
األول 2006
ّ
ف �ي �ق��ول أح ��د امل �ع��ارض�ي�ن إن ع �ب��د الحليم
خ��دام ه� ّ�و شوكة ف��ي خ��اص��رة نظام بشار
عن
األسد ،ألن لديه القدرة على أن يتحدثً ،
الضيقة ،فضال
معرفة ،عن فساد ال��دائ��رة
ّ
ع��ن أن ح��دي�ث��ه ي �غ� ّ�ري ب�ع��ض ال �س��ن��ة .لكن
يضيف املعارض أن خ��دام ملوث بفساده
بنظام
ال �ش �خ �ص��ي ،وارت� �ب ��ا ّط ��ه ال �ط ��وي ��ل
ً
حافظ األسد .ويرى أن خدام ليس مقبوال
من جماعة «إع�لان دمشق» للتعاون معه،
حتى لو لم يكونوا يوجهون النقد العلني
إليه.
وفي برقية صدرت بعد ذلك بأيام ،في 13
كانون األول )06DAMASCUS5399( 2006
تشرح السفارة وضع نظام األس��د ونقاط
ق��وت��ه ون �ق��اط ض�ع�ف��ه .م��ن ه��ذه ال�ن�ق��اط ما
تسميه البرقية «عامل خدام»؛ فهذا األخير
ي�ع��رف خ�ف��اي��ا ال�ن�ظ��ام وأس � ��راره ،م��ا يثير
شعبية
حنق بشار ،بما ال يتناسب ومقدار
ّ
خ��دام داخ��ل س��وري��ا .وتضيف البرقية أن
بشار األسد يتابع هو شخصيًا ،ونظامه
ع �م��وم��ًا ،ك ��ل م �ع �ل��وم��ة خ �ب��ري��ة ع ��ن خدام
باهتمام بالغ .ويتصرف النظام بغضب
�ؤذ ل� ��ه ،ك �ل �م��ا اس �ت �ض��اف��ت دول � ��ة عربية
م� � ٍ
تصريحًا
يعطي
�أن
�
ب
�ه
�
ل
سمحت
أو
�دام
خ�
ّ
عبر وسائل إعالمها .وتضيف البرقية أنه
يجب االستمرار في تشجيع السعوديني
وغيرهم على السماح لخدام بأن يستخدم
وس� ��ائ� ��ل إع�ل�ام� �ه ��م ،م� ��ا ي �ع �ط �ي��ه مساحة
ل�ل�ك�ش��ف ع ��ن غ �س �ي��ل اّل �ح �ك��وم��ة السورية
الوسخ .تقول البرقية إنه «يجب أن نستبق
رد فعل مبالغًا فيه من النظام ،سيزيد من
عزلته ب�ين جيرانه ال �ع��رب» .وتضيف أنه
ي�ج��ب ت�ش�ج�ي��ع ال�ح�ل�ف��اء اإلق�ل�ي�م�ي�ين مثل
ال �س �ع��ودي��ة وم� �ص ��ر ،ع �ل��ى ال �ل �ق��اء بخدام
ورف�ع��ت األس��د ،إلرس��ال إش ��ارات تفيد في
اإلع��داد النقالب ما ،مع تسريب بعض ما
االجتماعات الحقًا.
دار في تلك
ّ
بعد ع��ام  ،2006يخف االهتمام األميركي
ب �خ��دام ،ف�لا ت�ع��ود أسئلتهم إل��ى الجميع
ب� � �ش � ��أن � ��ه ،الزم � � � � ��ة م� � �ت� � �ك � ��ررة ف � � ��ي جميع
االجتماعات .لكن ال ينسى موظفو السفارة
س��ؤال أي معارض يلتقونه عنه .وه��ذا ما
حصل في البرقية املؤرخة في  25تشرين
ال�ث��ان��ي )08DAMASCUS842( 2008؛ إذ
ي��رد أح��د املعارضني على س��ؤال عن قدرة
جبهة الخالص الوطني على أن تمثل حلفًا
هامًا في النشاط السياسي ،ويقول« :هم
خارج البالد ،ماذا يستطيعون أن يفعلوا
دون الناس في الداخل؟» .وفي وثيقة تعود
إلى  11آذار )09DAMASCUS5185( 2009
ت�ل�ت�ق��ي ال�ق��ائ�م��ة ب��األع �م��ال م ��ورا كونيلي
لبنان حاليًا) أحد املعارضني
(السفيرة في
ّ
ال��ذي يخبرها ب��أن خ��دام ه��رب من سوريا
�ي  2005ل �خ ��وف ��ه م� ��ن س� �ق ��وط النظام،
ف� � ّ
وألن � ��ه «ش �خ��ص ي� ّ�رغ��ب ف��ي ّأن ي �ك��ون في
الجانب اآلمن» ،وألنه اعتقد أنه سيحظى
النظام ،وهو
بمناصرين في حال سقوط
ّ
على مسافة منه .ويقول املعارض إن عددًا
م��ن ال�ب�ع�ث�ي�ين ك��ان��وا ي �ف �ك��رون بالطريقة
نفسها ،لذلك حثوا على اعتماد إصالحات
الحزب
اقتصادية وسياسية ف��ي مؤتمر
ّ
ف��ي  .2005وي�ن�ق��ل ه��ذا امل �ع��ارض ع��ن أنه،
إثر حرب غ��زة ،ب��دأت املشاكل داخ��ل جبهة
ال �خ�لاص ال��وط�ن��ي ب�س�ب��ب رغ �ب��ة اإلخوان
امل�س�ل�م�ين ف��ي أن ت��دي��ن ال�ج�ب�ه��ة العملية
اإلسرائيلية بنحو أقوى وتساند حماس،
األم ��ر ال ��ذي رف�ض��ه خ ��دام .ت�س��أل السفارة
امل �ع ��ارض ع��ن ق ��درة خ ��دام ع�ل� ّ�ى أداء دور
في معارضة األسد ،فيجيب بأن «الجبهة
مهمة ،وخ��دام ك��ان ف��اس�دًا ،لكن هناك مئة
ألف شخص مثله في سوريا».
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في الواجهة
رسائل إلى المحرر
تكليف بال تأليف

ُ
َ
ّ
املنطقي أن يطول تأليف
ِمن غير
ِّ
بسبب رغبات أي إنسان
الحكومة
ُ ّ
ياسي.
مهما ُ عال شأنه الس ُ ِّ
عط َله طلبُ
فالبلد ال ي�ج��وز أن ي
�ص م ��ا ل�ح�ق�ي�ب� ٍ�ة وزاري� � ��ة أو
ش�
خ� ٍ
ٌ
ن ��زاع عليها م��ن أك �ث��ر ُم��ن َّ طرف،
وم ��ن واج ��ب ال��رئ �ي��س امل �ك��ل��ف أن
ُي�ط� ِ�ل� َ�ع اللبنانيني ع�ل��ى املسؤول
ال ��رئ� �ي� �س ��ي ع � ��ن ت ��أخ� �ي ��ر تأليف
ال�ح�ك��وم��ة ب�ع��د أك�ث��ر م��ن شهرين
أبسط
ع �ل��ى ت �ك �ل �ي �ف��ه .ف� � ّه ��ذا م ��ن
ِ
الكثير
ُ
حقوق الشعب؛ ألن هناك ُ
القضايا العالقة التي تالحق
من
َ
الحكومة وتنتظر إيجاد حل لها،
ليست ّأولى هذه القضايا املحكمة

الدولية ،وال ّآخرها هموم املواطن
ُ
ُّ
باتها .ونجد
اللبناني بكل تشع ِ
ّأن ّ
القيمني على التأليف ال يزالون
ِّ
ُي �م��اط �ل��ون وي �ن �ت �ظ��رون الرضى
ويسترئفون
م ��ن ه �ن��ا وه � �ن� �
�اكَ ،
بالفريق ّ
األول أن ُ
طلباته
خفف
ي
ِ
ّ
وي�ت�م��ن� َ�ون على ال�ف��ري��ق اآلخ��ر أن
ُي� �ش � َ�ارك ،ف�ي�م��ا ال �ف��ري��ق اآلخ� ��ر لم
يتوان يومًا عن الطعن بالحكومة
رئيسها
م� �ن ��ذ ل� �ح� �ظ � ِ�ة ت �ك �ل �ي � ِ�ف
ِ
بالنسبة إلى
وحتى
وقتنا ه��ذاَ .
ّ
�ب ،إن ال � �ش ��راك ��ة بالحكم
�
ال� �ش� �ع ّ
ب �ي��ن ك� � ��ل ال� �س� �ي ��اس� �ي�ي�ن تساوي
ص �ف � ْرًا وت� �ك � ٌ�ون ب�ل�ا ق �ي �م� ُ�ة إذا ُّلم
تسبقها حياة ّ
جيدة يعيشها كل
ُّ
ُّ
اللبنانيني .ف�ك��ل م��ا ي�ه��م الشعب
ُّ
ه � ��و ح� ��ق� ��ه ف � ��ي ال� � ُع� �ي ��ش الكريم
ّ
ورغ � �ب ��ت ��ه األساسية
وال �ل��ائ � �
�قُ ،
�درك��ه ال �غ ُ
�لاء فيقضي
ف��ي أن ال ُي�
ُ
الفقر حاجزًا
عليه ،وأن ال يكون
ّ
بينه وب�ي�ن لقمته .فاللبنانيون
ّ
ُ
ٌ
املعيشية
همومهم
ُشعب واح��دُ ،
م �ش �ت��رك��ة ،ن �ظ��رت �ه��م إل� ��ى الغالء
َ
املشاعر
هي واح��دة ،يتشاطرون
َ
نفسها عندما تنقطع الكهرباء،
ي �ع� ّ�ب��رون ب��ال �ط��ري �ق��ة ذات �ه ��ا يومَ
ُ
أسعار
األرب� �ع ��اء ع �ن��دم��ا ت��رت �ف� ُ�ع
امل � � �ح� � ��روق� � ��ات ،وي � �ت� ��أف � �ف� ��ون معًا
الرت � �ف � ��اع س� �ع � ِ�ر ق � � � ��ارورة الغاز،
وم �ع��ًا أي �ض��ًا ي�س�ك�ت��ون وينسون
املوضوع!
مصطفى كالكش

♦♦♦

ّ
تحية للشهداء
كان شعار التحرير لفلسطني
إذا َّ َ
س� ُ�ي��ت��خ��ذ ن��اف��ذة ل�ق�ت��ل الشعوب،
ف �ل �س �ن��ا ب� �ح ��اج ��ة إل� � �ي � ��ه .ودماء
امل �س �ل �م�ين وال� �ع ��رب أغ �ل��ى م ��ن أن
تدخل في لعبة رخيصة .أعجبني
م��ن ق��ال مل ��اذا ل��م ي� ّ
�ؤي��د غ�س��ان بن
ّ
جدو ثورة سوريا وانتقد تغطية
قناته ألحداث البحرين؟
موجهة،
جميع القنوات العربية
لاّ
وإن اختلف األس�ل��وب .ويجب أ
نقع في زاوية الدفاع عن أي منها؛
فالجزيرة في بداية أحداث ليبيا،
وحتى سوريا ،كان موقفها مثيرًا
للغرابة والتساؤل ،وال سيما أنها
أعطت ما أعطت في ث��ورة مصر.
ل �ك �ن �ه��ا ح �ي�ن رأت أن� �ه ��ا ستفقد
ص��دق �ي �ت �ه��ا ،رك� �ب ��ت امل� ��وج� ��ة ،بل
كانت لها الصدارة ،ثم وقعت في
خطأ فاضح في ثورة اليمن حني
ّع��رض��ت ص ��ورًا م��ن ال �ع ��راق على
أن� ّه��ا م��ن اليمن .ورغ��م اعتذارها،
ف��إن �ه��ا غ�ل�ط��ة ال ي�م�ك��ن تبريرها
م��ن ق �ن��اة ب�ح�ج�م�ه��ا .وه �ن��ا أذكر
القنوات التي فقدت صدقيتها من
خالل تناولها املتناقض ألحداث
ال �ث��ورات ال�ع��رب�ي��ة ك�ق�ن��اة القدس
وامل �ن��ار وغيرهما م� ّ�م��ا ال تكتفي
بتهميش أحداث سوريا الدامية،
بل وتتبنى رأي اإلع�لام السوري
الرسمي.
سائدة العمري

سليمان وميقاتي وعون :ال عجلة لخفـ
ال يعكس تصاعد
الشروط املتبادلة بني
األفرقاء املعنيني بتأليف
الحكومة إال مزيدًا من
التأكيد أنه ال أحد منهم
مستعجل التأليف ...وال أحد
يتزحزح عن إصرارهّ ،على أن
حل يجعله
يكون هو صاحب ً
يحصد انتصارًا كامال
نقوال ناصيف
األص� � � ّ�ح أن اث �ن�ي�ن م ��ن األف� ��رق� ��اء األربعة
امل�ع�ن�ي�ين ب�ت��أل�ي��ف ال �ح �ك��وم��ة ل�ي�س��ا على
ع�ج�ل��ة م��ن أم��ره�م��ا ت�م��ام��ًا ،ه�م��ا الرئيس
املكلف نجيب ميقاتي والرئيس ميشال
ع ��ون ،واث �ن�ي�ن آخ��ري��ن ل�ي�س��ا م��رب�ك�ين من
ّ
املتعمد في التأليف ،إال
ج��راء ه��ذا البطء
أنهما ال ّ
يلحان أكثر م��ن أي وق��ت مضى
على إبصار الحكومة النور ،هما رئيس
الجمهورية ميشال سليمان وحزب الله.
ّ
يتصرف على أن
أولهم ،رئيس الجمهورية
الدستور ال ينيط به حاضرًا أي دور قبل
ّ
مسودة الحكومة .ال
أن يقدم إليه ميقاتي
ً
ي��رى الكرة في ملعبه ،فضال عن أن ليس
ف��ي وس�ع��ه الضغط على ال��رئ�ي��س املكلف
لحمله على استعجال التأليف ،أو على
االعتذار عن عدم تأليف الحكومة .يبدأ دور
الرئيس عند وضع املسودة بني يديه.
ث ��ان� �ي� �ه ��م ،م �ي �ق ��ات��ي ُي� �م� �س ��ك بالتكليف
وال ي�ت�خ�ل��ى ع �ن��ه .ال ي�س�ت�ع�ج��ل التأليف
خ��ارج الشروط التي يمليها على اللعبة
ال�س�ي��اس�ي��ة ،وق��د ن�ج��ح ف��ي ف��رض�ه��ا على
أفرقاء الغالبية النيابية الجديدة جميعًا.
يضاعف من تعزيز
أضف أن االستمهال ّ
شعبيته في الشارع السني كرئيس مكلف

ّ
املدونة،
ال يهدر صالحياته الدستورية
ّ
يتحصن وراء
وال األع ��راف ال�ت��ي تجعله
تكليف ال ي�ت�ع� ّ�رف إل��ى اع �ت��ذار ،ويحمله
ع �ل��ى رف ��ض ال ��رض ��وخ ل �ش��روط اآلخرين
واإلص� � ��رار ع�ل��ى أن ��ه ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ال س ��واه ـ�ـ�ـ�ـ�ـ يؤلف
ال �ح �ك��وم��ة .ي�ظ�ه��ر أي �ض��ًا ب�م�ظ�ه��ر رئيس
ح �ك��وم��ة ي �س �ت�م��د ق ��وت ��ه م ��ن استخدامه
ال��وق��ت وال�ص�ب��ر ،ال ـــــ كسلفيه الرئيسني
ف ��ؤاد ال�س�ن�ي��ورة وس �ع��د ال �ح��ري��ري ـــــ من
اصطفاف غالبية نيابية موالية له.
أكثر املسترخني على وسادة
ثالثهم ،عون ُ
االنتظار ،مهما ف ّسر املغزى الذي ينطوي
عليه تصلبه وإص ��راره على ال��دف��اع ّ
عما

يسميه حقوقًا مشروعة له في الحكومة.
ال��واق��ع أن امل�ع��ادل��ة ال�ت��ي أح��اط بها عون
مكانه في النزاع الدائر حول التأليف هي
اآلتية :ال حكومة بال حصوله على حقيبة
الداخلية.
رابعهم ،حزب الله الذي يالحظ ،باقتناع
ظاهر بات يفصح عنه ،أن الرئيس املكلف
لم يتخذ بعد ق��رار التأليف ،وهو ينتظر
من حزب الله الضغط على حليفه العماد،
فيما يتوقع الحزب من ميقاتي الضغط
على سليمان شريكه في السلطة اإلجرائية.
هكذا ،ال أحد من الطرفني يتساهل .حزب
الله غير جاهز ،بل غير مقتنع بالضغط
على حليفه االستراتيجي ،متفهمًا وجهة
ن �ظ ��ره م ��ن ال �ح �ص��ة ال �ت ��ي ي�ط�ل�ب�ه��ا عون
لتكتله ف��ي ال �ح �ك��وم��ة .وم�ي�ق��ات��ي بدوره
ّ
يتبنى رأي الرئيس بحصوله على حصة
وعلى حقيبتي الدفاع والداخلية.
َ
أب � َ�رزت خ�لاص��ة ه��ذا الجمود ومراوحته
مكانه ،حتى إشعار آخر ،دينامية واكبت
ح��رك��ة امل� �ش ��اورات واالت� �ص ��االت البعيدة
عن األض��واء في األي��ام الثالثة األول��ى من
ّ
بالتوصل إل��ى مخرج،
األس�ب��وع وأوح��ت
ّ
ث��م لبثت راك ��دة م��ن غ�ي��ر اإلف ��ادة الجدية
من اقتراحات كانت قد شقت طريقها إلى
التنفيذ.
ح � ��دث اخ � �ت� ��راق ف �ع �ل��ي ل �ل �ع �ق��دة الكأداء،
األخ� �ي ��رة امل �ع �ل �ن��ة ع �ل��ى األق� � ��ل ،وه� ��ي مآل

ُ
ميقاتي يمسك بالتكليف وال يتخلى عنه (أرشيف)

ّ
ّ
الحكومة :هبة باردة وهبة ساخنة

تقــرير

ّ
أمس رياح تأليف
ت
هب
ّ
قوية ،حركتها معلومات عن
الجمهورية عن
تنازل رئيس
ّ
لكن أوساط
وزارة الداخليةّ .
املكلف تريثت في
الرئيس
ّ
ضخ التفاؤل ،وزوار ّالرابية
أكدوا أن ال شيء جديًا حتى
اآلن ...فيما  14آذار جاهزة
للمهمة

إذا ّ
صحت «خبرية» االتصال الرئاسي
أم��س ،يكون موضوع تأليف الحكومة
امليقاتية ق��د دخ��ل غرفة ال ��والدة ،حيث
أفادت مصادر متابعة للملف الحكومي
بأن رئيس الجمهورية ميشال سليمان
ات �ص��ل أم ��س ب��ال��رئ�ي��س امل�ك�ل��ف نجيب
م �ي �ق��ات��ي ،وأب �ل �غ��ه اس �ت �ع��داده للتخلي
عن حقيبة الداخلية ملصلحة شخصية
محايدة تكون موضع قبول من جميع
األط� ��راف املعنية ب��ال� ّت��أل�ي��ف ،علمًا بأن
أوس � ��اط م �ي �ق��ات��ي ف��ض �ل��ت ال �ت� ّ
�ري��ث في
إشاعة التفاؤل.
أض ��اف ��ت امل� �ص ��ادر امل ��ذك ��ورة أن تنازل
س�ل�ي�م��ان ع��ن ال��داخ �ل �ي��ة ي�ف�ت��ح الطريق
أم ��ام ح�س��م ال �ت��وزي��ع ال�ط��ائ�ف��ي بنسبة
 ،%99وبالتالي تسهيل تركيب األسماء

على الحقائب ،مشيرة إلى أن الحصص
ّ
ت� ��وزع� ��ت ك� ��اآلت� ��ي :ال � � � ��وزراء ال �ش �ي �ع��ة 3
للرئيس نبيه بري وّ 2لحزب الله وواحد
للحزب ال�ق��وم��ي ،ال�س��ن��ة :واح��د للحزب
التقدمي االشتراكي وواحد للمعارضة
ّ
ال �س��ن �ي��ة و 4مل �ي �ق��ات��ي ،ب �م��ن ف�ي�ه��م هو،
ال � � � ��دروز 2 :ل �ل �ح��زب ال �ت �ق��دم��ي وواحد
للنائب طالل أرسالن ،املوارنة  4للنائب
م�ي�ش��ال ع��ون وواح ��د للنائب سليمان
ف��رن�ج�ي��ة وواح ��د ل��رئ�ي��س الجمهورية،
أرث � ��وذك � ��س 2 ،ل �ع ��ون وواح� � ��د ل �ك��ل من
رئيس الجمهورية وميقاتي ،كاثوليك:
الجمهورية وعون
واحد لكل من رئيس
ّ
وم �ي �ق ��ات ��ي ،أرم � � ��ن 2 :ل �ت �ك��ت��ل التغيير
واإلصالح.
ورأت مصادر في األكثرية الجديدة أن
خطوة سليمان تعني أنه قرأ جيدًا كالم
ب ��ري أول أم ��س ،ال ��ذي ت�ض�م��ن «رسالة
س� ��وري� ��ة واض � �ح� ��ة ل �ل �ت��أل �ي��ف يفترض
أن ي �ت �ج��اوب م�ع�ه��ا امل �ع �ن �ي��ون» .ودعت
إل� ��ى ال �ت��وق��ف ع �ن��د م ��ا ش �ه��دت��ه بعض
املناطق مساء أمس ،من قطع للطرقات،
وخ �ص ��وص ��ًا ط ��ري ��ق ص ��وف ��ر الدولية،
احتجاجًا على غالء أسعار املحروقات،
م�ع�ت�ب��رة أن ذل ��ك س�ي��ؤك��د ال �ح��اج��ة إلى
وجود حكومة فعلية.
ّ
وإذا كانت أوساط ميقاتي تفضل تأجيل
«االح �ت �ف��ال» ح�ت��ى إن �ج��از ك��ل املراسم،
ّ
بدد أحد أركان األكثرية الجديدة أجواء
التفاؤل ،وأكد عدم حصول تقدم .كذلك
ّ
أكد زوار الرابية أن «ال شيء جديًا حتى

اآلن ،وال �ج �ن ��رال ع ��ون ل ��م ي �ع��د يرضى
بطريقة أن واحدًا ّ
يسمي واآلخر يوافق
بينه وبني رئيس الجمهورية ،بل يريد
أن ّ
يسمي هو ،وأن تكون الداخلية له».
ول�ف��ت أم��س أن امل�ع�ل��وم��ات ع��ن اتصال

مؤامرة توطين
حذر رئيس مجلس النواب نبيه
بري من «إع��ادة تحريك مؤامرة
التوطني في إطار مالمح تسوية
ي�ج��ري العمل على فرضها في
امل �ن �ط �ق��ة» ،م�ع�ت�ب�رًا أن «األخطر
ف � ��ي ه � � ��ذه ال � �ت � �س ��وي ��ة ه � ��و ّ
طي
ص �ف �ح��ة ال � �ق� ��رار  194املتعلق
ب �ع��ودة ال�لاج �ئ�ين الفلسطينيني
إل��ى دي��اره��م» ،وج��دد ال�ق��ول «إن
ّ
يتحمل ولن يقبل إمرار
لبنان ال
مؤامرة التوطني».

سليمان بميقاتي ترافقت مع زيارة قام
بها ال��وزي��ر زي��اد ب��ارود أم��س للرئيس
مكتفيًا بالقول
ب��ري ،وخ��رج م��ن ع�ن��ده
َّ
إن ال�ل�ق��اء م�م�ت��از ،ق�ب��ل أن ي ��وزع الحقًا
خبر ّ
موسع يقول فيه بارود إنه عرض
مع بري «أوض��اع السجون واملخالفات
ع�ل��ى األم�ل�اك ال �ع��ام��ة» ،مضيفًا «هناك
م��واض�ي��ع ك�ث�ي��رة نبحثها م��ع الرئيس
ب ��ري» .ك��ذل��ك ال�ت�ق��ى ب��ري أم��س الوزير
وائل أبو فاعور ،وعرض معه األوضاع
العامة وعملية تأليف الحكومة.
وح �ض��ر م��وض��وع ال�ح�ك��وم��ة أي �ض��ًا في
لقاء األرب�ع��اء النيابي ،حيث استغرب
ب ��ري اس �ت �م��رار امل ��راوح ��ة ف��ي تأليفها،
«ف ��ي ظ��ل ال �ظ ��روف ال��دق�ي�ق��ة والصعبة
ال�ت��ي ي�م��ر ب�ه��ا ل�ب�ن��ان وامل�ن�ط�ق��ة» .وقال
إن التحديات الكبيرة التي تواجه البلد
«ت �ف �ت��رض وج � ��ود ح �ك��وم��ة ال� �ي ��وم قبل
الغد»ّ ،
منبهًا إلى «أن ما يجري ويحاك
ّ
ي�ت�ط��ل��ب م �ن��ا ج�م�ي�ع��ًا أن ن �ك��ون يقظني
وعلى مستوى املسؤولية أمام العاصفة
التي نشهدها ،والتي تستهدف لبنان
واللبنانيني جميعًا من دون تمييز».
ّ
وف � ��ي م� �ج ��ال آخ � � ��ر ،ج � � ��دد ب � ��ري إعالن
«ال��وق��وف إل��ى ج��ان��ب س��وري��ا ف��ي هذه
امل ��رح� �ل ��ة ب� � ��ال� � ��ذات» ،م� �ش� �ي� �رًا إل� � ��ى «أن
موقف لبنان في مجلس األمن طبيعي
وينطلق من العالقة األخ��وي��ة واملميزة
ب�ين ال�ب�ل��دي��ن ،وم��ن املصلحة املشتركة
للشعبني الشقيقني».
ّ
ك��ذل��ك ش ��دد ال��وزي��ر أك ��رم ش�ه�ي��ب ،بعد
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ـض السقوف
ح�ق�ي�ب��ة ال��داخ �ل �ي��ة ب�ي�ن إص� � ��رار سليمان
ع �ل��ى اح �ت �ف��اظ ال ��وزي ��ر زي� ��اد بّ � ��ارود بها،
ّ
وتشبث عون بوضعها في تكتل التغيير
واإلص�ل�اح ب��أي ثمن ط��ال أم��د التأليف أو
ّ
ق �ص��ر .وت � ��ردد ف��ي أروق � ��ة خ��اص��ة معنية
ُ
مباشرة بالتفاوض ،أن الجنرال يرشح لها
يجر تداوله حتى اآلن هو النائب
اسمًا لم ِ
السابق سليم ع��ون ،وي��رغ��ب م��ن توزيره
في إصابة عصفورين بحجر واحد :وضع
حقيبة سيادية في ّ
ّ
الحر
التيار الوطني
ّ
ألول مرة وليس تكتل التغيير واإلصالح
فحسب ،ومحاولة استعادة زحلة سياسيًا
عبر وزي��ر م��ن املدينة ي��واج��ه بها نوابها
الخمسة الحاليني توطئة لعودته إليها
انتخابيًا عام .2013
ك��ان��ت دينامية األي ��ام الثالثة األول ��ى من
األسبوع املاضي قد وصلت إلى املعطيات
اآلتية:
1ـ �ـ �ـ �ـ �ـ إق� �ن ��اع ح� ��زب ال �ل��ه ال �ن��ائ��ب سليمان
ف��رن �ج �ي��ة ب��ال �ت �خ �ل��ي ع ��ن ح�ق�ي�ب��ة الدفاع
مقابل إس�ن��اد حقيبة سيادية أخرى
ف��ي ّ
إل��ى تكتل التغيير واإلص�ل�اح ال��ذي كان
سيحصل ع�ل��ى ت�ل��ك الحقيبة ع�ب��ر وزير

الرئيس المكلف لم
يتخذ قرار التأليف وينتظر
من حزب اهلل الضغط على
عون
يحصل سليمان على
حقيبة الدفاع في مقابل
تخليه عن الداخلية لعون

يسميه فرنجية هو النائب السابق فايز
غصن .أب��دى فرنجية استعدادًا ملزيد من
ّ
التوصل فعليًا إلى تأليف
التنازالت بغية
الحكومة .لم يمانع في أي حقيبة تسند
إلى غصن ـــــ إلى نيابة رئاسة الحكومة ـــــ
شرط أن تكون الئقة.
وخ �ل ��اف� � ��ًا ل �ل��أف � ��رق � ��اء اآلخ � � ��ري � � ��ن الذين
ّ
يتخبطون ف��ي التأليف ،وه��م يتطلعون
إل� ��ى االن �ت �خ��اب��ات ال �ن �ي��اب �ي��ة ع� ��ام ،2013
يتطلع الزعيم الزغرتاوي إلى أبعد منهم
ب�س�ن��ة إض��اف �ي��ة ،ه��ي ان �ت �خ��اب��ات رئاسة
ّ
ال �ج �م �ه��وري��ة ع� ��ام  ،2014م� �ح ��ددًا إياها
ه ��دف ��ه .ح �م �ل��ه ذل� ��ك ع �ل��ى رف ً� ��ض توزيره
هو في حقيبة الداخلية ح�لا وسطًا بني
رئيس الجمهورية وع��ون ،وحمله كذلك
على إب��داء االستعداد لكل تسهيل ُيدعى
إل �ي��ه ت�ح��ت س�ق��ف ت�م�ث�ي�ل��ه ب��وزي��ري��ن في
الحكومة أحدهما بحقيبة واآلخ��ر وزير
دول � ��ة .وه ��و م �غ��زى إش � ��ادة م �ي �ق��ات��ي في
مجالسه الخاصة بالتعاون الذي يلمسه
من فرنجية.
2ـ �ـ �ـ �ـ �ـ ي �ح �ص��ل رئ� �ي ��س ال �ج �م �ه��وري��ة على
ح �ق �ي �ب��ة ال� ��دف� ��اع ف ��ي م �ق��اب��ل ت �خ �ل �ي��ه عن
حقيبة الداخلية لعون .أضف أن سليمان
ال يطلب تمثيله إال ب��وزي��ري��ن :ماروني
وأرث ��وذك� �س ��ي ،إال أن س �ق��ف ش��روط��ه لن
ُيخفض بالسهولة املتوقعة إل��ى ما دون
حصوله على حقيبة الداخلية وعلى بقاء
ب��ارود فيها ،رغ��م أن بعض املحيطني به
ّ
ي��دع��م ت� �ش ��دده ف��ي اح �ت �ف��اظ��ه ب �م��ا منحه
إي ��اه ات �ف��اق ال��دوح��ة ع ��ام  ،2008وحصل
عليه مرتني في حكومتي السنيورة عام
 2008والحريري عام  ،2009وهما حقيبتا
ال ��دف ��اع وال��داخ �ل �ي��ة .ب��ذل��ك ،ي �ب��دو تعزيز
ح�ص��ة ال��رئ�ي��س بحقائب إ ًض��اف�ي��ة وازنة
كاالتصاالت والعدل ،مدخال إلى تسوية
ع �ل��ى ه ��ذه امل �ق��اي �ض��ة .ح �ت��ى اآلن ل��م يقل
سليمان كلمته فيها بعد.
3ـ �ـ �ـ �ـ �ـ ي ��دع ��م رئ� �ي ��س امل �ج �ل��س ن �ب �ي��ه ّ
بري
وميقاتي امل�ن��اورة الجديدة بغية إخراج
التأليف من مأزقه.
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الحريري والبحرين يحاصران سوريا
جان عزيز
ش� �ه� �ي ��رة م� �ق ��ول ��ة ج� � � ��وزف س� �م ��اح ��ة ع � ��ن ض � � � ��رورة فتح
م �ل��ف «ح �ق �ب��ة ال��وص��اي��ة» ك��ام �ل��ة م��ن أج ��ل ت �ح��دي��د عادل
للمسؤوليات بني اللبنانيني والسوريني .املعادلة نفسها
ت�ب��دو قابلة للتطبيق ال�ي��وم ،على م��ا ي�ج��ري ف��ي سوريا
نفسها .فاملطلوب مقاربة الوضع هناك بنحو شامل ،من
أجل تحديد دقيق للمسؤوليات ،بني ما هو داخلي وما
هو خارجي.
فمن السهل جدًا الكالم عن المماشاة النظام للعصر ،وعن
فشل آلياته ،وعن أزمات اقتصادية متراكمة ،منذ االنسحاب
من لبنان إلى الجفاف ،مرورًا باالتفاقات غير املتكافئة مع
تركيا ...كذلك عن كل متالزمة املوجة الديموقراطية في زمن
سيادة «ال��وي��ب» وعوملة «ال�ن��ت» .لكن ه��ذا ك��ان قائمًا قبل
اآلن .ال بل كان ضاغطًا وخانقًا ،أكثر بكثير مما صاره في
اآلونة األخيرة .مع ذلك ،لم تتفجر الثورة في ظل الظروف
األقسى داخليًا ،لتظهر فجأة في أزمنة فضلى.
فاألحداث في سوريا لم تندلع بعد مثيالتها في تونس
ومصر ،بقدر ما يمكن القول إنها بدأت بعد هذا التزامن
غير املقصود ،بني خروج سعد الدين الحريري من الحكم
ف��ي ب �ي��روت ،واه �ت��زاز ن�ظ��ام ال�ح�ك��م ف��ي امل �ن��ام��ة .حدثان،
قرأتهما الرياض على أنهما نقطتان إيرانيتان مسجلتان
ّ
ف��ي مرماها .ل��م يقبل الحكام السعوديون أي تفسيرات
لعوامل سياسية أخ��رى أكثر داخلية أو ذات�ي��ة أك��ان في
لبنان أم في البحرين .ولم ُيتعبوا أنفسهم في تحليل أو
ّ
تدقيق :طهران س��ددت ضربتني موجعتني في حديقتني
محروستني للحاكم السعودي ،وبالتالي املسألة تقتضي
ً
الرد ،أوال من باب العقاب ،وثانيًا من باب الردع دفاعًا عن
«الرياض» ً األخرى.
وكان سهال على السعوديني تجنيد أنظمة الخليج كاملة.
منتصف مياهها ،كاف
فالبعبع الفارسي الرابض على
ً
إلقناع تلك التركيبات النفطية .فضال عن كون الرياض
قاطرة كبرى ملجموعة األجرام العائلية الصغرى املحيطة
ب �ه��ا ،رغ ��م ال �ح �س��اس �ي��ات األخ � ��رى وال �ت �ب��اي �ن��ات املمكنة.
فالتناقض األساسي ـــــ باللغة املاركسية ـــــ ال يزال قائمًا
هناك فعليًا ،بني تسميتي الخليج العربي أو الفارسي.
أت �ق��ن ال �س �ع��ودي��ون ت �ح��دي��د ال �ه ��دف ،ث��م ح �ش��د الطاقات
الالزمة لحملتهم من أجل تحقيقه .فمنذ اللحظة األولى،
وألس �ب��اب م��وازي �ن �ي��ة ،أدرك � ��وا أن امل��واج �ه��ة م �ب��اش��رة ّمع
طهران ،صعبة أو مكلفة أو حتى مستحيلة .وهو ما حتم
االنتقال إل��ى االس�ت�ه��داف غير املباشر :نحاصر دمشق،

ونفرض عليها معركة بعنوان واضح :إما السقوط وإما
االنفكاك عن اإلي��ران��ي ،فنكون أم��ام وضعية ربح مزدوج
ّ
ومضمون .ثم إن الهدف السوري يسهل املهمة أكثر بكثير
من فرضية الهدف اإليراني املباشر .هنا ،من السهل جذب
تركيا إلى املعركة .فالخليط الهجني من بقايا اإلسالميني
املسمى «ال�ع��دال��ة والتنمية»ّ ،
ّ
يهمه
ــــ أو م��ن طالئعهم ـــــ
ج� �دًا أن ي�ظ�ه��ر ن�ف�س��ه ل �ل �غ��رب ع �ل��ى أن ��ه ب ��ات ق � ��ادرًا على
تصدير ثورته اإلسالمية املعتدلة ،إذ يتوهم أوالد أربكان
أن أوروب � ��ا وأم �ي��رك��ا امل��أزوم �ت�ي�ن ب�ي�ن إس �ل�ام أنظمتهما
العسكريتارية امل�ت��داع�ي��ة ع�ل��ى ال�ط��ري�ق��ة امل�ص��ري��ة ،وبني
إس�لام أعدائهما على طريقة «ال�ق��اع��دة» ،سيكونان أكثر
ّ
ومرحبني بتصدير النموذج األردوغاني
م��ن مشجعني
األوغلوي .واحتسب السعوديون كذلك ،أن انضمام أنقرة
إل��ى حملتهم ع��ام��ل ضغط كبير على ال�ط��رف�ين ،أي على
سوريا ،وعلى تركيا نفسها .فاألولى ستكون أمام سحب
آخ��ر غطاء إقليمي سني ع��ن نظامها ،والثانية ستكون
أم��ام مستنقع من التفجرات املذهبية الكردية والعلوية،
التي ستفرض عليها الدخول في املعركة .وهو ما ّ
يسبب
ارت�ي��اح��ًا م��زدوج��ًا للسعوديني ،مما ل��م يكن ليتوافر لو
اختير الهدف اإليراني مباشرة.
سيكون من السهل
أنه
السعوديون
وفي سوريا ،حسب
ً
ج ��ذب ن�ي�ك��وال س ��ارك ��وزي إل ��ى امل �ع��رك��ة .أوال لحساباته
االن�ت�خ��اب�ي��ة ال��رئ��اس�ي��ة امل�ت��رن�ح��ة ،وث��ان �ي��ًا لتحقيق فوز
ّ
ي�ع� ّ�وض ال �ت� ّ
�ورط الليبي امل�ت�ع��دد األوج ��ه ،وث��ال�ث��ًا إلعادة
ال��رب��ط م��ع واش �ن �ط��ن ع�ل��ى ط��ري�ق��ة ش �ي��راك ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ب ��وش بعد
خالفهما العراقي ،ورابعًا ملجرد أن يقنعه بذلك حمد بن
جاسم .يبقى أن سوريا أرض خصبة الجتذاب الثنائي
اإلسرائيلي ـــــ األميركي .يكفيهما تلويح بمعادلة من نوع:
ّ
فلنبتز األسد باستقرار نظامه ،في مقابل ورقة أو أوراق
عدة من تلك التي يمسك بها :الجوالن أو املياه أو الالجئني
أو ح�م��اس أو ح��زب ال�ل��ه أو إي��ران أو ال�ع��راق أو غيرها...
�اول��ة ،يكفي أن تنتهي إل��ى نظام
حتى ل��و ل��م تنجح امل�ح� ّ
س��وري أض�ع��ف ،لتستحق امل�س��أل��ة االس�ت�ث�م��ار والرهان.
فكيف إذا كانت كلفتها معدومة كليًا على واشنطن وتل
أبيب ،ال بل مردودها الدعائي كبير جدًا ،إن لناحية درجة
الحريات والديموقراطية ،أو لناحية تبرئة إسرائيل من
أي دم فلسطيني ،فيما الشوارع العربية مسرح لرصاص
عربي بني «جيوشها» و«شعوبها».
 ...ال ب��د م��ن االع �ت��راف بجهنمية ال�خ�ط��ة .يبقى انتظار
االعتذار الواجب ،من كل األسباب الداخلية
نتائجها ،مع ّ
وأصحابها املحقني.

علم
و خبر
معلومات عن تنازل
سليمان عن الداخلية
تتريث
وأوساط ميقاتي ّ
في التفاؤل
ّزوار الرابية :ال شيء
جديًا حتى اآلن وعون
ّ
يسمي أحد
يرفض أن ّ
وزرائه

لقائه مفتي الجمهورية الشيخ محمد
«البلد بحاجة إلى
رشيد قباني ،على أن ّ
حكومة ،وال��وض��ع مترهل ،وخصوصًا
ف��ي ال �ظ��روف ال�ت��ي ن�م� ّ�ر بها اقتصاديًا
واج �ت �م��اع �ي��ًا وس �ي��اس �ي��ًا» .وأش � ��ار إلى
وج ��ود ع �ق��د ،وإل ��ى أن وزارة الداخلية
ه��ي األس � ��اس ل �ف��ك ه ��ذه ال �ع �ق��د ،معربًا
عن الثقة بالرئيس املكلف .وقال« :إننا
نحاول مع جميع املعنيني للوصول إلى
ح��ل ،ون��دع��و إل��ى ح ��وار ه ��ادئ لتأليف
جبهة أوسع من  14و 8آذار ،ونحن مع
امل��وق��ف ال��رس�م��ي ال�ل�ب�ن��ان��ي ب �ش��أن أمن
الشعب ٍّالسوري».
�واز ،لفت أم��س ،بعد دعوة
على خ��ط م � ٍ
ح��زب ال�ك�ت��ائ��ب ل�ت��أل�ي��ف ح�ك��وم��ة إنقاذ
ت�ض��م ك��ل ال �ق��وى ،زي� ��ارة ال��رئ�ي��س أمني

ما قل
ودل
ال� �ج� �م � ّ�ي ��ل ل ��رئ� �ي ��س ال� �ج� �م� �ه ��وري ��ة ،في
وق��ت ت�ط��ورت فيه ان�ت�ق��ادات املعارضة
امللف
ال� �ج ��دي ��دة ل �ل �ت��أخ �ي��ر ف� ��ي ح �س ��م ّ
الحكومي ،إلى بدء طرح نفسها لتسلم
ه��ذا امل�ل��ف ،حيث أعلن النائب السابق
ف��ارس سعيد أن األم��ان��ة ال�ع��ام��ة لقوى
 14آذار بحثت في اجتماعها األسبوعي
أ ّم ��س «م �خ��اط��ر ع ��دم ت��أل�ي��ف حكومة»،
متهمًا األك�ث��ري��ة ال�ج��دي��دة بـ«االنهيار
ال� �س� �ي ��اس ��ي» و«ال � �ع � �ج ��ز ال � �ك ��ام ��ل» عن
التأليف ،ومعتبرًا في املقابل أن فريق
 14آذار ه� ��و ال ��وح� �ي ��د ال� � ��ذي «يمتلك
امل � �ش ��روع ال �س �ي��اس��ي ال ��واض ��ح إلنقاذ
لبنان وحمايته وإدارة الشأن الداخلي
ف ��ي ل �ب �ن ��ان ،وي �م �ت �ل��ك م �ق ��ارب ��ة وطنية
إسالمية ـــــ مسيحية شاملة مل��ا يجري
ف��ي املنطقة م��ن خ�لال تأليف حكومة».
ورأى أن «رب��ط» الرئيس بري موضوع
التأليف باألحداث في سوريا هو «شيء
خطير جدًا جدًا».
على صعيد آخر ،هاجم نواب من تيار
املستقبل الوزير علي الشامي ،واصفني
طلبه من مندوب لبنان في األمم املتحدة
ع � ��دم امل ��واف � �ق ��ة ع �ل ��ى م � �ش� ��روع البيان
الصحافي ب�ش��أن األح ��داث ف��ي سوريا
بأنه تصرف «غير مهني وال مسؤول»،
ف��ي وق ��ت ذك ��رت ف�ي��ه ال��وك��ال��ة الوطنية
ل�ل�إع�ل�ام أن ال �ج �ي��ش وال� �ق ��وى األمنية
امل �ع �ن �ي��ة ب � ��دأت م� �س ��اء أم� ��س إجراءات
م�ش��ددة لضبط ال �ح��دود الشمالية من
العريضة حتى منطقة وادي خالد.

ّ
تلقت جهة أمنية
رسمية ملفًا تفصيليًا من
سوريا عن عمليات تهريب
أسلحة وأشخاص عبر
الحدود .وتعمل الجهة
املذكورة على فحص
املعلومات والتدقيق فيها
قبل إحالتها على الجهات

ّ
املختصة .ورفض
القضائية
مسؤول أمني بارز التعليق
ّ
تضمن امللف
على إمكان
معلومات خاصة عن ّالنائب
جمال الجراح الذي تتهمه
ّ
بالتورط في األحداث
دمشق
الجارية في سوريا.

اختفاء  3مواطنني من باب التبانة
اختفى ثالثة مواطنني من منطقة ب��اب التبانة في طرابلس ،أحدهم من
التابعية الفلسطينية ،ما أثار قلق أهاليهم الذين راجعوا األجهزة األمنية
واملستشفيات واألمن العام ملعرفة مكان وجودهم ،أو إن كانوا قد غادروا
اّ
ّ
لبنان .إل أنه لم تتوافر أي معلومة عنهم ،إلى حني العثور يوم أمس على
هوية شخصية ألحدهم ودراج��ة نارية يستخدمها آخر منهم في مدينة
امليناء.

ّ
ّ
خير من يمثل السنة
ّ
طرابلس
ومؤيدون في
رغم إزالة معظم الالفتات التي رفعها مناصرون
ُّ
لفيصل عمر كرامي ،تأييدًا ودعمًا له لدخول الحكومة املقبلة ُالتي كلف
الرئيس نجيب ميقاتي تأليفها ،بقيت الفتة واحدة صامدة ولم تزل ،وهي
التي ُرفعت قبل أي��ام ع��دة أم��ام مكتب وال��ده في ّك��رم القلة ،وكتب عليها:
ّ
السنية في
«حفيد املفتي عبد الحميد ك��رام��ي ،خير م��ن يمثل الطائفة
الحكومة».
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تقرير
تطوع طالب «األي سي»
لتزيني صناديق تبرعات
عينية ( مروان طحطح)

غريغوار حداد:
«إحكو بالعربي»
في النسخة الثالثة ملهرجان
العمل املدني والتطوعي،
احتفت الجامعة األميركية
باملطران غريغوار حداد
لكونه «جزءًا من حركة
التغيير نحو نظام أكثر
عدالة وأكثر إنسانية
وعابر للطبقات والفئات
االجتماعية» .ووعدت
الجامعة بانخراط أهلها في
لجنة تنسق مع تيار املجتمع
املدني ،على خلفية انفتاح
الطالب على محيط الجامعة
والجوار والتزامهم قضايا
مدينتهم ومجتمعهم

فاتن الحاج
دعوة الجامعة األميركية إلى الحوار مع
امل �ط��ران غ��ري�غ��وار ح ��داد ل��م ّت �ج��ذب ،على
م��ا ي�ب��دو ،ال�ط�لاب .ه��ؤالء ف��ض�ل��وا التنقل
ب�ين ال�ص�ف��وف وال�ب��اح��ات على الحضور
إل � ��ى ق ��اع ��ة ب �ط �ح �ي��ش ح �ي ��ث ك � ��ان مركز
االل �ت��زام امل��دن��ي وخ��دم��ة املجتمع يحتفي
ع �ل��ى ط��ري �ق �ت��ه ب �م��ؤس��س ت �ي��ار املجتمع
امل��دن��ي وال�ح��رك��ة االج�ت�م��اع�ي��ة .وم��ع ذلك،
أغنت استضافة املركز للمطران ،افتتاح
النسخة الثالثة من مهرجان العمل املدني
وال �ت �ط��وع��ي ال � ��ذي ي �س �ت �م��ر ح �ت��ى مساء
اليوم ،في محيط مبنى «الوست هول».
امل �ط��ران نفسه الح��ظ امل�ش��ارك��ة الضئيلة
ل�ل�ش�ب��اب ،ف��أوص��ى ال �ح��اض��ري��ن بتعميم
رسائله عليهم ،أو  .Messagesقالها حداد
باإلنكليزية قبل أن يعتذر متوجهًا إلى
امل�ن�ظ�م�ين« :إن �ت��و الزم ت�ح�ك��وا بالعربي،
ف� ّ�ال �ج��ام �ع��ة األم �ي��رك �ي��ة ص��وف �ت �ه��ا حمرا
ألن �ه��ا أم�ي��رك�ي��ة ،وأم �ي��رك��ا وي��ن م��ا راحت
سمعتها ع��اط�ل��ة» .وي�ط��ال��ب امل�ط��ران أهل
ال �ج��ام �ع��ة ف ��ي ب� �ي ��روت ب �ت �ق��دي��م نموذج
مختلف« ،ف�ت�ك��ون��ون أم�ي��رك�ي�ين ملبننني
أي ال تأتيكم التعليمات من فوق ،ويجب
أن ت �غ� ّ�ي��روا ال��ذه�ن�ي��ة ال �س��ائ��دة فتشركوا
أميركا
جامعتكم ف��ي ه��ذا ال �ن �م��وذج ،ب��ل ّ
ك �ل �ه��ا» .ل�ك��ن ال��رج��ل ي �ع��ود وي��ؤك��د أن ��ه ال

خسائر أبيدجان :عليه العوض
منهال األمين

ّ
نية تعويض خسائر اللبنانيني موجودة لدى الدولة (ايسوف سانوغو ــ اف ب)

ً
ل��م تنجز أي جهة حتى ال�س��اع��ة ،رسمية
كانت أو خاصة ،مسحًا بخسائر اللبنانيني
في ساحل العاج ،باستثناء ما تعكف عليه
غرفة التجارة والصناعة اللبنانية هناك،
وال �ت��ي ت��أس�س��ت م�ن��ذ س�ن��ة ت�ق��ري�ب��ًا ،لكي
تكون إط��ارًا جامعًا للهيئات االقتصادية
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ف��ي أب �ي��دج��ان ،ب�ح�س��ب م��ا قال
لـ«األخبار» السفير اللبناني علي عجمي.
ويؤكد رئيس الغرفة ج��وزف خ��وري أننا
«طلبنا من املؤسسات واملحال واملصانع
ت ��زوي ��دن ��ا ب� �ل ��وا ًئ ��ح ت �ت �ض �م��ن خسائرها
ج�م�ل��ة وت �ف �ص �ي�ل�ا» .ل �ك��ن ،ه ��ل ه �ن��اك نية
للتعويض؟ «النية موجودة» ،يرد خوري.
ه � ��ذا م ��ا وع� � ��دت ب ��ه ال �ح �ك��وم��ة العاجية
ال�ج��دي��دة .لكنه يستدرك أن األم��ر صعب،
وال أحد يمكنه االضطالع بمهمة جسيمة

كهذه« ،ال األمم املتحدة وال حكومة ساحل
العاج ،وال الدولة اللبنانية طبعًا».
خوري بأن الحكومة الفرنسية
فيما يجزم ً
ت�ح��رك��ت ف�ع�لا ُللتعويض ع�ل��ى الشركات
ال� �ف ��رن� �س� �ي ��ة ،وق � ��دم � ��ت م� �س ��اع ��دة عاجلة
للحكومة العاجية بقيمة أربعمئة مليون
يورو ،علمًاً بأن الشركات اللبنانية كانت
أكثر عرضة للسرقة والسلب والتخريب.
ّ
وق��درت أوس��اط الجالية الخسائر بمئات
م�ل�اي�ي�ن ال� � � � � ��دوالرات .وت �ت ��رك ��ز الخسائر
بحسب خ��وري ف��ي ّ«ال�ش��رك��ات الصغيرة
واملتوسطة ال�ت��ي تمثل نحو سبعني في
املئة م��ن مجموع امل��ؤس�س��ات اللبنانية».
ول�ح�ق��ت ب��ال�ق�ط��اع ال�ص�ن��اع��ي (اللبناني)
خسائر تشغيلية كبيرة بسبب التوقف
ع��ن اإلن �ت��اج ألس��اب�ي��ع ط��وي�ل��ة ،وم ��ا زالت
عجلة امل�ص��ان��ع اللبنانية م�ت��وق�ف��ة حتى
ال �ي ��وم .وي��رج��ح خ ��وري ان �ط�ل�اق األعمال

ال� �ت� �ج ��اري ��ة وال �ص �ن ��اع �ي ��ة ب � �ص� ��ورة شبه
ط�ب�ي�ع�ي��ة خ�ل��ال أس �ب ��وع�ي�ن .وف �ي �م��ا يرى
امل��دي��ر ال �ع��ام للمغتربني هيثم جمعة أن
خ �س��ائ��ر ال �ق �ط��اع ال �ص �ن��اع��ي ل ��م تتجاوز
 2أو  ،%3ف � ��إن ال �خ �س��ائ��ر التشغيلية،
ب�ح�س��ب خ� ��وري ،ت �ج��اوزت  60إل ��ى .%70
وع� �ل ��ى ال �ص �ع �ي��د امل � �ي� ��دان� ��ي ،ف � ��إن أجواء
أبيدجان واملدن العاجية بدأت تميل نحو
االستقرار تدريجًا ،وخصوصًا مع انتشار
قوات عسكرية نظامية من شرطة وجيش
في الشوارع واألحياء ،وفق خوري ،الذي
يشير إل��ى أن امل�ص��رف امل��رك��زي سيعاود
ً
ابتداء من اليوم ،وفي ذلك مؤشر
نشاطه
م�ه��م الس �ت �ع��ادة ال � ��دورة االق �ت �ص��ادي��ة في
ال �ب�ل�اد ع��اف �ي �ت �ه��ا ،وال س�ي�م��ا ب �ع��د إعادة
اف �ت �ت��اح امل �ص ��رف األف��ري �ق��ي امل ��رك ��زي في
ال �س �ن �غ��ال ،ال� ��ذي ي��رت �ب��ط ب ��دورت ��ه املالية
املصرف املركزي العاجي.

ّ
الفلسطينيون يعتصمون في حضن األونروا
قاسم س .قاسم
كان لألونروا أمس موعد مع أبناء مخيم
الجليل .جاء الفلسطينيون من مخيمهم
ال �ب �ع �ي��د ف� ��ي ال� �ب� �ق ��اع ل �ي �ع �ت �ص �م��وا أمام
امل��رك��ز الرئيسي للوكالة ف��ي منطقة بئر
ح�س��ن .ه��ؤالء ك��ان��وا ق��د اعتصموا مرارًا
وت�ك��رارًا أم��ام مراكز األون��روا في املخيم،
لكن على م��ا ي�ب��دو ،الرسالة التي أرادوا
إي �ص��ال �ه��ا ل��م ت �ص��ل ال ��ى امل �ق��ر الرئيسي
ف��ي ب �ي��روت ،ل��ذل��ك ّ
تحملوا ع�ن��اء الرحلة
إلسماع
م��ن ال �ب �ق��اع ال ��ى ب �ي ��روت ،وذل� ��ك
ً
أص��وات �ه��م وإي �ص ��ال م�ط��ال�ب�ه��م مباشرة
ال��ى س�ل�ف��ات��وري ل��وم �ب��اردو امل��دي��ر العام
ّ
ل�ل�أون ��روا .امل�ع�ت�ص�م��ون ل��م ي �ق��دم��وا ،كما

ج� ��رت ال� �ع ��ادة ف ��ي اع �ت �ص��ام��ات سابقة،
م�ج��رد م��ذك��رة ت�ط��ال��ب بتحسني القطاع
ال�ص�ح��ي ف��ي ال��وك��ال��ة .ه��ذه امل ��رة حملوا
مرضاهم ،ووضعوهم أمام مبنى الوكالة
ل �ي �ع��اي��ن ل ��وم �ب ��اردو ب�ن�ف�س��ه م ��ا يعانيه
ّ
ه��ؤالء .امل��رض��ى ال��ذي��ن ح�ض��روا ل��م يتعد
ّ
عمر أكبرهم س��ت س�ن��وات .أم��ا األمراض
التي يعانيها هؤالء ،فكانت تفرض على
األه��ل إبقاءهم في منازلهم ،مهما كانت
ال�ق�ض�ي��ة ال�ت��ي ج ��اؤوا م��ن أج�ل�ه��ا نبيلة.
ي �ق��ف امل�ع�ت�ص�م��ون أم� ��ام م��رك��ز الوكالة،
يهتفون «ال�ش� ُع��ب ي��ري��د إس�ق��اط املدير».
لحظات حتى تفتح لهم أب��واب األونروا،
ل� ُ�ي �س �م��ح ل �ه��م ب��ال��دخ��ول خ �ل��ف األسوار
املرتفعة التي تحيط باملبنى ،واالعتصام

ف��ي ع�ق��ر دار ال��وك��ال��ة .ي�ن�ض��م لومباردو
يسمع
إل��ى املعتصمني ً .ي��ري��د ال��رج��ل أن
ّ
مطالبهم مباشرة .مشاركة الرجل تستفز
الحضور أكثر .تتدافع النسوة باتجاهه
وه��ن يصرخن َب��ه .تقترب آم��ال خطيب،
وهي والدة ّ
ملعوقني يحتاجان إلى عالج.
حملت الخطيب ابنتها ،أما ابنها الثاني،
فبقي في املنزل ،ول��م تستطع اإلتيان به
ألنه «يعاني ضمورًا في العضالت» ،كما
تقول .تقترب املرأة من لومباردو وتصرخ
ب��ه« :ف��ي بلدكم هل يتركون املعوقني بال
استشفاء؟ هل تتركون األطفال املعوقني
دون علم؟» ،تسأل امل��رأة .تشرح الخطيب
ما تعانيه ابنتها ،التي لم تبلغ من العمر
س ��ت س� �ن ��وات ،م ��ن «ض �م ��ور ف ��ي الدماغ

ينسحب لومباردو إلى
حدة
مكتبه بعد ازدياد ّ
التوتر بين المعتصمين

ّ
واملخيخ ،وعالجها الشهري يكلف مليونًا
ونصف مليون ليرة ،تدفع األون��روا منه
 300ألف ليرة فقط» .تنسحب املرأة بعيدًا
ع��ن مكان التجمع ،يقترب رج��ل آخ��ر من
ل��وم �ب��اردو .ي��دف��ع ول �ي��د ع �ط��ور الكرسي
املدولب ال��ذي تجلس ّ
عليه ابنته .الفتاة

ت �ع ��ان ��ي «ال� ��روم� ��ات � �ي� ��ز ،وه � ��و أق � � ��وى من
ال��روم��ات �ي��زم» .ي�ش��رح ع�ط��ور ك�ي��ف أن��ه ال
ي�س�ت�ط�ي��ع االل� �ت ��زام ب�ع�م��ل م �ح��دد لكونه
م �ض �ط �رًا إل ��ى ال �ب �ق��اء ق ��رب «اب �ن �ت��ي التي
تحتاج إل��ى تقويم ساقيها» يقول .هنا،
ي �ح��اول ل��وم �ب��اردو إل �ق��اء ك�ل�م��ة ليشرح
فيها الخطوات التي ستقوم بها الوكالة.
يمنعه املعتصمون من ذلك ،يجددون رفع
شعارهم «الشعب يريد إس�ق��اط املدير».
ي �ن �س �ح��ب ل ��وم� �ب ��اردو إل� ��ى م �ك �ت �ب��ه ،بعد
ّ
ازدياد حدة التوتر بني املعتصمني الذين
ّ
كونوا حلقة من حوله .ينتهي االعتصام،
ي �ع��ود ال�ج�م�ي��ع إل ��ى ال �ح �ي��اة الطبيعية،
الفلسطينيون إلى مخيماتهم ،واألونروا
ومديرها إلى األزمة املالية.
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متفرقات
ي�ع��رف ال�ج��ام�ع��ة ع��ن ك�ث��ب «وال ي�ح��ق لي
أتحدث عنها كثيرًا ،لذا كل ما أتمناه
أن لاّ
ه��و أ ينتهي العمل امل��دن��ي والتطوعي
ب�ع��د ه��ذي��ن ال �ي��وم�ين ،وع�ل�ي�ك��م التنسيق
معنا لنتعاون معًا كي يضم تيارنا أكبر
عدد من اللبنانيني» .يتدخل مدير مركز
االل� �ت ��زام امل��دن��ي وخ��دم��ة امل�ج�ت�م��ع منير
م�ب�س��وط ف� َ�ي�ع��د ح ��داد ب�ت��أل�ي��ف ل�ج�ن��ة من
الجامعة ّ
تنسق مع تيار املجتمع املدني.
عندها يتوجه امل �ط��ران للمشاركني «من
يرد أن يتطوع معنا فليرفع إصبعه» .قلة
هم الذين أب��دوا املوافقة ،ما دف��ع املحاور
إلى القول« :بس تقرروا اتصلوا فينا».
ّ
وف ��ي رده ع �ل��ى أس �ئ �ل��ة امل �ش��ارك�ي�ن ،جدد
حداد التشديد على أن ّ
يميز اإلنسان بني
ما هو لإليمان وما هو للمجتمع ويعيش
االث� ّ�ن�ي�ن م ��ن دون أي ت �ن��اق��ض بينهما،
م��ؤك �دًا أن ال��وج��ه ال�س�ي��اس��ي للعلمانية،
بفتح ال�ع�ين ،ه��و اجتماعي ،على خلفية
التركيز على سياسة القضايا ال سياسة
األشخاص.
ّ
ّ
وم��ع أن ح��داد تمنى على إدارة الجامعة
ُ
ع� ��دم االح �ت �ف ��اء ب ��ه «ج� �ئ ��ت ألح� ��اورك� ��م ال
ّ
ّ
رئيس الجامعة بيتر
لتكرموني» ،أص��ر ّ
دورم ��ان ع�ل��ى أن يسلمه درع ��ًا تقديرية،
عمل اجتماعي
هي عبارة عن أول جائزة ّ
ّ
ت�ق��دم�ه��ا ال�ج��ام�ع��ة .ع�ن��ده��ا ع��ل��ق الضيف
«ي�ع�ن��ي م��ا س�م�ع�ت��وا ال�ك�ل �م��ة» ،ث��م توجه
إل ��ى دورم� � ��ان م �م��ازح��ًا «م ��ن م�ي�ن هيدي
الجائزة؟».
دورم � � ��ان ك ��ان ق ��د اس �ت �ه��ل ال �ل �ق��اء بكلمة
افتتاحية أك��د فيها سعي الجامعة منذ
تأسيسها إلى تشجيع الطالب على التزام
قضايا املجتمع وامل�ش��ارك��ة ف��ي املشاريع
ذات ال�ت��أث�ي��ر اإلي �ج��اب��ي ع�ل�ي�ه��م ،واملركز
أحد هذه املشاريع لدفع «طالبنا باتجاه
التواصل مع مدينتهم ومجتمعهم».
عميد ش��ؤون ال�ط�لاب طالل
ب ��دوره ،رأى ّ
ن� �ظ ��ام ال ��دي ��ن أن «ال� �ح� �ك ��وم ��ات ال تقرر
ت�ط��وي��ر املجتمع ب��ل ال�ج�م�ع�ي��ات األهلية
واملنظمات غير الحكومية هي من يفعل

ذل � ��ك ،وط�ل�اب �ن��ا م �ح �ظ��وظ��ون ل �ك��ون �ه��م ال
ي �ت �ط��وع��ون ف ��ي ال �ج �م �ع �ي��ات ف �ح �س��ب بل
يعطون الكثير م��ن وقتهم للتواصل مع
محيط الجامعة والجوار».
إيمان
د.
الصحية
أما عميد كلية العلوم
ّ
نويهض ال��ذي أدار ال�ح��وار فلفت إل��ى أن
«ال �ج��ام �ع��ة األم �ي��رك �ي��ة ت �ع �ك��س املجتمع
اللبناني بكل أطيافه ،ونلوم أنفسنا حني
نكتفي بأن نكون مرآة للمجتمع فحسب،
يجب أن نقدم نسخة متطورة عن املجتمع
عبر تكامل عملنا األكاديمي مع انحيازنا
للتواصل مع املجتمع املدني».
ف��ي ال�خ��ارج ،تحديدًا ف��ي باحتي الوست
ه ��ول وامل �ل �ع��ب ال �ب �ي �ض��اوي ،ب ��دا املشهد
مختلفًا :زحمة طالب و«استندات» لنحو
 100جمعية تهتم بالعمل املدني ،إضافة
إلى ن��وادي الجامعة ،عرضت مشاريعها
ع �ب��ر م �ل �ص �ق��ات وك �ت �ي �ب��ات وشروحات
ش�خ�ص�ي��ة ل��وص��ف م��ا ت �ق��وم ب��ه تطوعيًا

العمل المدني في
الجامعة مشروع وليس
نشاطًا ظرفيًا

لخدمة مجتمعها .كذلك يتضمن املهرجان
ورش ع�م��ل ت��دري�ب�ي��ة وق�س�م��ًا للمأكوالت
ّ
ي �ق��دم وج �ب��ات ص�ح�ي��ة ل �ل ��زوار .ويترافق
امل �ه��رج��ان ٌ م��ع م�ج�م��وع��ة م��ن النشاطات،
منها ع��رض لفيلم « 12لبناني غاضب»
م��ن إخ��راج زي�ن��ة دك��اش وح�ف��ل موسيقي
تحييه مي نصر.
ف��ي امل �ق��اب��ل ،س�ت�ح�ص��ل امل �ن �ظ �م��ات خالل

ه ��ذي ��ن ال� �ي ��وم�ي�ن ع �ل ��ى دع � ��م املتطوعني
الطالب الذين سيستفيدون بدورهم من
ال�خ�ب��رات امل�ن��اس�ب��ة مل�ج��ال اختصاصهم،
وه ��ي م�ن�ه�ج�ي��ة ت�ت�ب�ع�ه��ا ال �ج��ام �ع��ة ،كما
ي �ق��ول ل� �ـ«األخ� �ب ��ار» م��دي��ر م��رك��ز االلتزام
املدني منير مبسوط ،أي استفادة الطالب
م ��ن امل� �ش ��اري ��ع امل �ج �ت �م �ع �ي��ة ال� �ت ��ي تخدم
اختصاصهم ،فيصبح العمل التطوعي
مشروعًا ال نشاطًا ظرفيًا .لكن هل يملك
ال �ج��ام �ع �ي��ون ال ��وق ��ت ل�ل�ع�م��ل التطوعي؟
تقول ريفا التي خرجت للتو من امتحانها
إن «من يرغب في التطوع عليه أن يخلق
الوقت»ّ .
مؤسسة
تقبل الطالبة زميلتها في
ّ
عامل املشاركة في املهرجان ثم تقول إنها
متطوعة م��ع املؤسسة وجمعيات أخرى
منذ كانت في الرابعة عشرة .وتلفت إلى
أن ال�ج�م�ع�ي��ات ت��راع��ي «ظ��روف �ن��ا عندما
ن �ش �غ��ل ب��ام �ت �ح��ان��ات �ن��ا ،ب ��س م ��ش يعني
ّ
نسجل اسمنا عندها ونمشي» .ال يوافق
الطالبان يوسف امل��وس��وي وربيع كليب
على ان �ت��زاع ال��وق��ت «ف��ال�ط��ال��ب الجامعي
الفقير ال يجد وقتًا ألنه ي��درس ويعمل».
ويثير الصديقان مسألة طائفية العمل
لاّاملدني في لبنان« ،فال نستطيع أن نتطوع
إ إذا كنا ننتمي إلى طائفة الجمعية ،ما
عدا الصليب األحمر».
أما اللقطة املميزة في املهرجان فهي من
توقيع عدد من طالب البكالوريا الدولية
ف��ي م��درس��ة «اإلن�ت��رن��اش�ي��ون��ال كولدج».
ه ��ؤالء اف �ت��رش��وا امل �س��اح��ة ال �خ �ض��راء في
امللعب البيضاوي وزينوا على طريقتهم
ّ
ص �ن��ادي��ق م �ع��دة ل�ج�م��ع ت �ب��رع��ات عينية
م ��ن م�ل�اب��س وك �ت��ب وأدوات إلكترونية
وإرسالها إلى املحتاجني .وما قالته دانا
القيسي أبلغ تعبير عن فرحها بالتطوع
«مبسوطني ألن��و ّ ع��م نتطوع م��ن قلبنا».
ت�ش��رح القيسي أن ال��رس��م م��ادة أساسية
ف��ي ال �ب �ك��ال��وري��ا ال��دول �ي��ة ( 6س��اع��ات في
األس� �ب ��وع) وم ��ا «ن�ف�ع�ل��ه ال ي��دخ��ل ضمن
س��اع��ات ال�خ��دم��ة االج�ت�م��اع�ي��ة املفروضة
علينا ،يعني هيدا تطوع .»%100

الكتيبة املاليزية «تقاطع» التجار اللبنانيني
بنت جبيل ــ داني األمين
أع� ��رب ال �ع��دي��د م ��ن ال �ت �ج��ار اللبنانيني
ف��ي منطقة وج��ود ق��وات األم��م املتحدة،
ال �ي ��ون �ي �ف �ي ��ل ،وت � �ح� ��دي � �دًا ق� � ��رب املراكز
ال �ع �س �ك��ري��ة ل� �ه ��ذه ال� � �ق � ��وات ف� ��ي تبنني
وب ��رع� �ش� �ي ��ت وح� � ��اري� � ��ص وش� � �م � ��ع ،عن
استيائهم من مقاطعة اليونيفيل لهم.
واملشكلة الرئيسة وفقًا لهؤالء التجار،
ه��ي م��ع الكتيبة امل��ال�ي��زي��ة ،ال�ت��ي يمتنع
أف� ��راده� ��ا ن �ه��ائ �ي��ًا ع ��ن ش � ��راء البضائع
وال�ح��اج��ات املختلفة ،أو حتى التوقف
ق� ��رب م �ح��ال �ه��م ال� �ت� �ج ��اري ��ة ،ك �م��ا كانوا
يفعلون س��اب�ق��ًا ،وك�م��ا ك��انّ يفعل أفراد
الكتيبة االيطالية التي ح��ل املاليزيون
مكانها .وف��ي ه��ذا اإلط��ار ،يقول التاجر
ع �ل ��ي ش� �ه ��اب م� ��ن ب� �ل ��دة ب ��رع �ش �ي ��ت ،إن
«التجار اعتادوا منذ وجود اليونيفيل
بيع الكثير من السلع واملنتجات لهؤالء».
وب�ع��د ح��رب ت�م��وز ،وج��د ه��ؤالء التجار
في زيادة عديد الجنود الدوليني فرصة
لالستثمار وف�ت��ح امل�ح��ال ال�ت�ج��اري��ة في
مناطق وج��وده��م .ل��ذل��ك عمد العشرات
م ��ن امل��واط �ن�ي�ن ال� ��ى اس �ت �ث �م��ار اموالهم
في املحال التجارية القريبة من املراكز
الرئيسية لليونيفيل .ي��ؤك��د ش�ه��اب أن
ت�ح�س��ن األوض� ��اع ال�ت�ج��اري��ة ك��ان الفتًا،
لكن «ما يحصل اآلن هو تراجع التجارة
الكتيبة املاليزية
بسبب مقاطعة عناصر
ّ
اليوم
لون
يمث
أنهم
تحديدًا للتجار ،رغم
ّ
ّ
العناصر األكثر عددًا بعدما حلوا محل
الكتيبة اإليطالية».
وي �ل �ف��ت ال �ت��اج��ر م �ن �ص��ور م �ن �ص��ور ،من
بلدة حاريص ،إلى أن «عناصر الكتيبة
ّ
املاليزية تبدلوا منذ نحو ثالثة أشهر
وأص �ب��ح ل �ه��م ق��ائ��د ج��دي��د ،ات �خ��ذ قرارًا
بمنع جنوده من دخول املحال التجارية
في املنطقة ،وال نعلم ملاذا» .علم منصور
جنوده
أن القائد الجديد يحجز أج��ور
لاّ
ع �ن��ده ،وال ي�ع�ط��ي ال �ج �ن��دي ال��واح��د إ

 100دوالر ش �ه ��ري ��ًا ،وه � ��ذا «ال يكفيه
ثمن تعبئة هاتفه الخلوي وش��راء علبة
سجائر يوميًا» .لذلك ،بدأ معظم التجار
«يقفلون محالهم التجارية التي كانت
ت�ع�ت�م��د ع �ل��ى ب �ي��ع ال �ج �ن��ود الدوليني»،
ويشير التاجر إلى أن «الجنود املاليزيني
السابقني كانوا ينفقون األموال الكثيرة

حجر
رواتب؟
أكد مصدر متابع في اليونيفيل نفسها،
خالل حديث مع «األخبار» ،أن «ما ينقله
ال �ت �ج��ار ال�ج�ن��وب�ي��ون ،م��ن ح�ج��ز رواتب
الجنود املاليزيني لعدم الشراء من لبنان
أمر صحيح» .وبدا األمر الفتًا بالنسبة
إل ��ى ال�ك�ث�ي��ر م��ن ال �ت �ج��ار ،إذ ت ��أك ��دوا أن
م ��ا ي�س�م�ع��ون��ه ع ��ن ح �ج��ر ل �ل��روات��ب في
ال �ق��وات ال��دول�ي��ة صحيح ،بعدما ملسوا
مقاطعة ع�ن��اص��ر ه��ذه ال �ق��وات ملحالهم
ال � �ت � �ج ��اري ��ة .وف� �ي� �م ��ا ي �س �ت �غ ��رب هؤالء
التجار هذا القرار ،أكدت مصادر أخرى
متابعة ل�ش��ؤون اليونيفيل ج�ن��وب��ًا ،أن
بعض الوحدات األخرى ما زالت تقبض
رواتبها كاملعتاد ،حاصرًا «املشكلة مع
الكتيبة املاليزية دون غيرها» ،علمًا بأن
عدد عناصر الكتيبة املذكورة في لبنان
ي�ب�ل��غ  ،840ي �ت��وزع��ون ع �ل��ى م ��راك ��ز في
بلدات قضاء بنت جبيل ،كوكبا وتبنني
وحاريص وبرعشيت.

هنا ل�ش��راء ال�ه��داي��ا واألل�ب�س��ة وغيرها،
لكن يبدو أن لألوضاع السياسية دورًا
ف��ي مقاطعتنا ،خصوصًا أننا تحدثنا
م ��ع ال �ق��ائ��د امل��ال �ي��زي ال �ج��دي��د للسماح
ل�ج�ن��وده ب��ال �ش��راء م��ن م�ح��ال�ن��ا ،ل�ك��ن ما
حصل هو أن الجنود امتنعوا حتى عن
التوقف قريبًا منا لالستراحة كما كانوا
يفعلون سابقًا».
ويروي التاجر فايز منصور أن «بعض
ج � �ن� ��ود ال �ك �ت �ي �ب��ة امل ��ال� �ي ��زي ��ة طالبونا
بالضغط على قائد الكتيبة والتوسط
لديه للسماح لهم بالشراء من متاجرنا
القريبة منهم ،لكن يبدو أن هناك قرارًا
ب�ع��دم ال�ت�ع��ام��ل م�ع�ن��ا ،ح�ت��ى إن عناصر
ال �ك �ت �ي �ب��ة االي� �ط ��ال� �ي ��ة ف � ��ي ب � �ل� ��دة شمع
امتنعوا أيضًا عن ش��راء بضائعهم من
ال�ت�ج��ار ،وق��د عمدت قيادتهم ال��ى حرق
ب�ع��ض ال�ب�ض��ائ��ع ال�ت��ي ك��ان ال�ج�ن��ود قد
اشتروها م��ن التجار اللبنانيني ،وهذا
أدى الى اقفال عشرات املحال التجارية
في املنطقة خصوصًا الذين يستأجرون
املحال وال يملكونها».
ويذهب محمد دقيق إلى أبعد من ذلك.
ف��إل��ى ح��رق ال�ب�ض��ائ��ع وح �ج��ز الرواتب،
هناك األمور التفصيلية ،التي بدأ أهالي
امل�ن�ط�ق��ة م��ن ال �ت �ج��ار ي�ل�م�س��ون غيابها.
يلفت دقيق إلى أن «سيارات اليونيفيل
التي تنقل الجنود من مركزهم في بلدة
ك��وك �ب��ا ال� ��ى امل �ن��اط��ق األخ � � ��رى ،ل ��م تعد
تتوقف لالستراحة قرب املحال في تبنني
وح��اري��ص» .يعتقد دقيق هو اآلخ��ر ،أن
قائد الكتيبة املاليزية اتصل بالضباط
امل �س ��ؤول�ي�ن ع ��ن ه � ��ؤالء ال �ج �ن��ود طالبًا
السماح لهم ب��ال��وق��وف هنا،
منهم ع��دم
لاّ
لذلك بات عليهم أ يتوقفوا لالستراحة
وش� � ��راء م ��ا ي �ح �ت��اج��ون إل� �ي ��ه .والالفت
ب��رأي��ه ،هو أن ما يحصل اآلن« ،متزامن
م� ��ع م� ��ا ي� �ح ��دث م� ��ن م �ش��اك ��ل سياسية
ّ
اس �ت �ج��دت أخ �ي �رًا ف��ي ل�ب�ن��ان والبحرين
وغيرهما».

ماتت لم تمت
كان من ّ
املقرر أن تشهد مدينة صور (آمال خليل) عصر أمس ،موكب
تشييع الشابة أليسار بارود ( 28عامًا) ،بعدما أعلن مستشفى رفيق
الحريري الحكومي وفاتها صباح أول من أمس .وفيما كانت العائلة
تنتظر أمام املستشفى إلنهاء اإلجراءات الالزمة إلخراج الجثمان
من براد املستشفى ،فوجئت بإعالمها من اإلدارة بأن االبنة ال تزال
على قيد الحياة ،فقلبها ما زال يخفق فيما سائر أعضائها دخلت
في حالة موت سريري .يذكر أن الشابة كانت قد تعرضت لوعكة
صحية مفاجئة أثناء وجودها مع أصدقائها في رحلة ترفيهية في
منطقة زغرتا قبل يومني ،إذ فقدت وعيها لفترة طويلة ،ولم تنفع
محاوالت إسعافها التي أجراها أصدقاؤها واألطباء الذين عاينوها في
املستشفى.

تأهيل حفرة كفردالقوس
تأخير دام سنوات ،عالجت بلدية كفردالقوس في قضاء زغرتا
بعد
(فريد بو ٍفرنسيس) الحفرة التي ّ
تتوسط الطريق الرئيسية املؤدية
إلى مدينة زغرتا من جهة إرده ،والتي تقع عقاريًا ضمن نطاق عملها
البلدي .وقد القت هذه الخطوة ارتياحًا كبيرًا ّلدى القاطنني بقربها ،إذ من
املفترض أن تخلصهم من الروائح الكريهة
التي كانت تنبعث من مياه الصرف
الصحي ومياه األمطار التي تتجمع
فيها .ولم ينعكس ّاالرتياح على القاطنني
بقريها فقط ،بل خلصت أيضًا العابرين
من حوادث املوت املجاني ومن سقوط
سياراتهم فيها في فترات الليل ،خصوصًا
عندما تغيب اإلنارة عن الطريق.
وفي اإلطار ،أشار رئيس بلدية
كفردالقوس ،بيتر البايع ،الذي كان يتفقد
األعمال أمس ،إلى «أن عملية التأهيل
ستنتهي خالل أسبوع حدًا أقصى لتعود الطريق إلى حالها الطبيعية
وأفضل من السابق ،على أن نقوم في فترة الحقة بتأهيل الطريق الدائرية
التي تربط بني قرى ساحل القضاء وبلداته» .ولفت إلى أنه «جرت توسعة
ّ
العبارة بنحو يسمح بمرور ّ
كميات كبيرة من املياه من دون أن تغرق
ّ
الطريق» .وأكد أن «البلدية ستعمل على تنظيفها من األعشاب والقصب
البري كل فترة» .ولفت البايع الى «أن العمل على تأهيل الحفرة يجري
بالتنسيق مع بلدية زغرتا وبدعم مالي من اتحاد بلديات القضاء».

ّ
معدات ملستشفى مرجعيون من الكتيبة اإلسبانية
ّ
سلمت الكتيبة اإلسبانية العاملة في إطار قوات اليونيفيل في الجنوب،
أمس ،منظارًا طبيًا إلى مستشفى مرجعيون الحكومي .وفي هذا اإلطار،
لفت مسؤول قسم الشؤون املدنية والعسكرية في الكتيبة الرائد جيناي
بوانتي إلى أن «الهدف من تقديم هذا الجهاز هو تحسني الخدمات الطبية
التي يقدمها املستشفى ألهالي مرجعيون واملنطقة»ُ .يذكر أن القسم ذاته
كان قد ّ
جهز في فترة سابقة قسم التنظير بجهاز لتنظير مجاري الكبد
والبنكرياس.
وللمرة الثانية منذ تنصيبه قائدًا لقوات اليونيفيل ،زار الجنرال ألبرتو
أسارتا مفتي صور الشيخ حسن عبد الله في مكتبه في صور .الزيارة
التي وصفت بالشخصية بني صديقني ،تهدف إلى تحسني صورة جنود
اليونيفيل وعالقتهم مع سكان الجنوب بعد سلسلة املشكالت التي
وقعت بني الطرفني في الفترة املاضية.

رالي في  LAUمن جبيل إلى صيدا
تنظم الجامعة اللبنانية األميركية سباق رالي بمشاركة  20ناديًا
ثقافيًا ،بعد غد السبت ،من جنوب جبيل باتجاه مدينة صيدا .وينقسم
السباق إلى عدة مراحل ،إذ يتضمن حملة حل األحاجي واملشاركة في
ألعاب ثنائية الختبار قدراتهم في القيادة ومسابقات ثقافية .ويتجاوز
املشاركون ،الذين ينطلقون من الخط الساحلي جنوب جبيل ،عشر نقاط
مراقبة حيث يفترض بهم حل األحجية التي يطرحها عليهم املراقبون.
أما الهدف من السباق فهو تعميم فكرة توعية القيادة بني الشباب ،ويأتي
في إطار حملة «معايير صداقة البيئة».

«طلعة جنبالط» تحولت «نزلة»
يشتكي العابرون عند مثلت رأس بيروت ـ ـ ـ عني املريسة ـ ـ ـ ميناء الحصن
من زحمة السير الخانقة التي تسبب فيها قرار تغيير اتجاه السير عند
«طلعة جنبالط» .ولهذا السبب ،طلب رئيس لجنة األشغال العامة والنقل
والطاقة واملياه النائب محمد قباني من محافظ مدينة بيروت بالوكالة
ناصيف قالوش ،أمس ،إيداعه الدراسة الفنية التي أدت إلى تغيير اتجاه
السير .وشدد قباني في كتابه على ضرورة اإلجابة عن عدد من األسئلة
منها «هل علينا أن نتعود اسمًا آخر يبدأ بكلمة نزلة بدل طلعة؟ ومن
أجرى الدراسة واتخذ قرار تغيير وجهة السير هذه؟».

9

 10العدل

الخميس  28نيسان  2011العدد 1399

تحقيق

إجراءات وقائية للحد من
تزوير اللوحات العمومية
(مروان بوحيدر)

المزورة؟
متى الحرب على اللوحات
ّ

ملصقات تسمح بالتعرف على السيارة العمومية التي ّتحمل لوحة شرعية ،فإن هذه
رغم اعتماد ّ
لوحات مزورة .البعض يتحدث عن تأخر في
الخطوة لم تؤد إلى تراجع عدد سيارات النقل التي تحمل
ّ
تسليم امللصقات ،فيما يلفت العارفون إلى غطاء سياسي يتمتع به املخالفون
أسامة القادري
ينهمك س��ائ�ق��و ال�ف��ان��ات العمومية
ف � ��ي م � ��واق � ��ف ش � � �ت� � ��ورة ،ف � ��ي وضع
م �ل �ص �ق��ات ع �ل��ى س� �ي ��ارات� �ه ��م ،وهي
ملصقات اعتمدتها وزارتا الداخلية
واألشغال العامة ـــــ املديرية العامة
ل�ل�ن�ق��ل ال� �ب ��ري وال � �ج� ��وي ،باالتفاق
م� � ��ع ن � �ق� ��اب� ��ة س� ��ائ � �ق� ��ي السيارات
العمومية ،وذل��ك ك��إج��راء إحصائي
للسيارات والفانات العمومية التي
ت�ع�م��ل ب�ط��ري�ق��ة ش��رع �ي��ة وقانونية
وت �ح��دي��ده��ا« ،س� �ي� �رًا» ن �ح��و ضبط
اآلليات العمومية التي تعمل بنمر
ّ
مزورة .امللصق يحمل رقمًا تسلسليًا
ّ
ّ
مشفرًا ،يسهل عملية كشف الفانات
وال� �س� �ي ��ارات ال �ت ��ي ت �ع �م��ل بموجب
ل ��وح ��ات ع �م��وم �ي��ة م � � � � ّ
�زورة .خطوة
اع � �ت � �م� ��اد امل� �ل� �ص� �ق ��ات ج� � � ��اءت بعد
ال �ص��رخ��ات االع�ت��راض�ي��ة للسائقني
ّ
العمومية،
وأص� � �ح � ��اب «ال � �ن � �م� ��ر»

على ت� ّ
�وس��ع عمل ف��ان��ات وسيارات
بلوحات م��زورة ،وذل��ك «على مرأى
م ��ن ال �ق ��وى األم �ن �ي��ة والعسكرية»،
ّ
وفق ما يردد بعض السائقني.
ل� �ك ��ن ه� ��ل ان� �ت� �ه ��ى ع� �ه ��د السيارات
العمومية التي تحمل ل��وح��ات غير
قانونية؟ اإلجابة هي النفي ،يقولها
ب�س��رع��ة وب�ل�ا ت ��ردد م�ت��اب�ع��ون لهذه
ال �ق �ض �ي��ة .أع � ��داد ال �ل��وح��ات املزورة
ع�ل��ى س �ي��ارات ال�ن�ق��ل ت �ف��وق ضعفي
ال� �ل ��وح ��ات ال �ق��ان��ون �ي��ة ،ت �ع �م��ل هذه
السيارات بنشاط كبير على مختلف
الطرقات البقاعية .املتابعون يقولون
إن ذل� ��ك ي� �ع ��ود إل� ��ى س �ب �ب�ي�ن ،األول
م�ت�ع�ل��ق ب� ��إج� ��راءات ن �ش��ر وإلصاق
امللصقات ال�ج��دي��دة على السيارات
ال �ت��ي ت�ح�م��ل ل��وح��ات ق��ان��ون �ي��ة ،لذا
يستغل أص �ح��اب ال�ل��وح��ات املزورة
ال��وق� ّ�ت ال �ض��ائ��ع .أم��ا ال�س�ب��ب األهم،
فيتمثل في الغطاء السياسي الذي
يتمتع به أصحاب اللوحات املزورة،

في انتظار الضوء
األخضر
م� � �س � ��ؤول أم � �ن� ��ي ق � � ��ال لـ«األخبار»
إن خ� �ط ��وة اع� �ت� �م ��اد م �ل �ص �ق��ات على
السيارات التي تحمل لوحات قانونية،
ّ
هي خطوة «تسهل عمل عناصر األمن
في التعرف على السيارات العمومية
الشرعية"،
النظامية ،والسيارات غير
ّ
باعتبار أن ال��رق��م التسلسلي املشفر،
ُي �ع �ط ��ى ب �ع ��د ال �ت ��دق �ي ��ق ف� ��ي األوراق

الثبوتية ل�ل�س�ي��ارة ،وب�ع��د ال�ت��أك��د من
استوفت كامل الشروط الالزمة.
أنها ُ َ
م �ت��ى س��ت �ط��ل��ق ح �م �ل��ة ل �ق �م��ع ك ��ل آلية
ع�م��وم�ي��ة ال ّت�ض��ع ه ��ذا امل �ل �ص��ق؟ قال
املسؤول« :إن هذه املعامالت لم تنجز
ً
كاملة بعد ،ننتظر قرارًا يعطي الضوء

«األخضر» بمخالفة أي آلية عمومية
تحمل لوحة م��زورة ،أو ّأنها لم تلتزم
ّ
بالقرار» .يقدر املصدر أن عدد اآلليات
املخالفة التي تعمل ف��ي مجال النقل
الداخل العمومي« ،كبير جدًا ،ويفوق
عدد اللوحات النظامية املوجودة في
السوق اللبنانية».

متابعة

صيدا ــ خالد الغربي

بعد ال��ى تفريغ القديم على األوراق
الرسمية،
ال��رس �م �ي��ة ،ف ��ي ال� ��دوائ� ��ر
ّ
ليصبح الفان «أنقاض» ،أي ال يحق
له السير داخ��ل األراض��ي اللبنانية،
وهكذا تسجل اللوحة على أكثر من
ف ��ان ،وص��اح��ب ال�ل��وح��ة «املصورة»
يتقاضى أجرتها من السائقني أقل
من األجرة «الحقيقية».

أمن الناس

طعن عامل ورمي قنبلة على مسكن
ً
ط �ع��ن م �ج �ه��ول ص �ب��اح أم ��س ع��ام�ل�ا س��وري��ًا من
ع��ائ�ل��ة امل�ح�م��ود أث �ن��اء عمله ف��ي ورش ��ة ب�ن��اء في
س �ه��ل ال �ص �ب��اغ ف��ي ص �ي��دا ق �ب��ل أن ي� �ت ��وارى عن
األن� �ظ ��ار ،وف ��ق م��ا ق ��ال م �س��ؤول أم �ن��ي .املحمود
ت�ل�ق��ى ال �ع�ل�اج وض �م��دت ج��راح��ه ف��ي مستشفى
ف��ي ص�ي��دا ،وب��اش��رت ال�ق��وى األمنية تحقيقاتها
ملعرفة مالبسات ح��ادث بقيت دوافعه مجهولة،
ل�ك��ن ف��رض�ي��ة اس�ت�ه��داف��ه ل�ك��ون��ه س��وري��ًا حضرت
ك ��اح �ت �م ��ال ق� � ��وي .الح� �ق ��ًا ت� �ق ��دم امل� �ع� �ت ��دى عليه
بدعوى ّ
دونها لدى مخفر صيدا «ضد مجهول»،
م��وض �ح��ًا أن ش��اب��ًا غ��اف �ل��ه م ��ن ال �خ �ل��ف وطعنه
بسكني ك��ان يحملها .ح��ادث اع �ت��داء على عامل
س��وري ج��اء بعد وق��ت قليل من اع�ت��داء آخ��ر نفذ
ض��د س��وري�ين ،إذ أفيد ب��أن مجهولني كانا على
دراجة نارية ألقيا زجاجة مولوتوف حارقة على

يقول متابع للقضية «القوى النافذة
في البقاع تحمي هؤالء ،املضحك أن
ه��ذه القوى متناحرة في السياسة،
لكنها تلتقي في تغطية املخالفات».
س��ائ��ق ال�ف��ان أح�م��د ص .ينطلق في
عتبه ولومه على السلطات اللبنانية،
متهمًا إي��اه��ا «ب�ح�م��اي��ة الفاسدين،
ف��ي ال��وق��ت ال��ذي تثور فيه الشعوب
العربية ضد الفساد ُ
وحماته» .يقول
ال��رج��ل إن س�ع��ر «ال�ن�م��رة العمومية
ل �ل �ف��ان ص� ��ار  40م �ل �ي��ون ل� �ي ��رة ،ألن
ال��دول��ة ال ت ��درس ح��اج��ة اللبنانيني
السيارات واآلليات العمومية»،
إلى
ّ
ويضيف إن ثمة حاجة حقيقية إلى
م �ح��ارب��ة ال �ت �ج��ار ال��ذي��ن يحتكرون
ه��ذه ال �س��وق ،ي�ش�ت��رون ع ��ددًا كبيرًا
من اللوحات نقدًا ،ثم يطرحونها في
السوق السوداء بأسعار مضاعفة.
ال� �س ��ائ ��ق م ��اج ��د أب� � ��و ل� �ط� �ي ��ف ،قال
إن ث �م��ن «ال �ن �م��رة  30أل ��ف دوالر»،
وه ��و ي�ع�ي��د ث�م�ن�ه��ا ب��ال�ت�ق�س�ي��ط إلى
شاريها األول ،فيدفع كل شهر 400
دوالر .غ �ض��ب م��اج��د ي �ن �ص� ّ�ب على
ق�ض�ي��ة ال �ل��وح��ات امل� � � ّ
�زورة ،ح�ي��ث إن
أصحابها ال يدفعون ثمنها الباهظ،
لكنهم يزاحمون أصحاب اللوحات
ّ
الشرعية في كسب قوتهم.
اللوحة
علي ف .سائق فان ال ينكر أن
ً
العمومية التي استأجرها ،بداية بـ
 350ألف ليرة شهريًا ،أصبحت فيما
ب�ع��د ب �ـ  200أل ��ف ل �ي��رة ،ب�ع��دم��ا علم
أن ص��اح��ب ال�ل��وح��ة يعتمد أسلوب
تأجيرها ألكثر من خمسة سائقني،
ي � �ت� ��وزع� ��ون ب �ي��ن ب �ع �ل �ب��ك والبقاع
ال�غ��رب��ي وال�ج�ن��وب وب �ي��روت وحتى
الشمال .يقول علي إنه فور استئجار
َّ
تسجل في مصلحة تسجيل
اللوحة،
ُ
ال �س �ي��ارات ،وي��دف��ع ك��ل م��ا يستحق،
وبعد شهر تقريبًاَّ ،
تؤجر لسائق فان
آخ��ر ،يعمل ف��ي منطقة أخ� ّ�رى ،وفي
هذه األثناء يكون صاحب اللوحة قد
ّ
ب��دل دفتر السيارة الحقيقي بدفتر
ّ
«مصور صورة ملونة» ،ليعمد فيما

منازل يقطنها عمال سوريون في محلة شواليق
ّ
قضاء جزين .اعتداء لم ي��ؤد إلى وق��وع اصابات
ف��ي صفوف ال�ع�م��ال ،أم��ا ال�ق��وى األمنية ففتحت
تحقيقًا في الحادث.
في نقطة تجمعهم عند مستديرة القناية ـــــ الحارة
في منطقة صيدا ،كان عمال سوريون ينتظرون
ّ
محملة بمواد البناء من إجل إفراغها،
شاحنات
آث��ر معظمهم ع��دم التحدث لوسائل اإلع�ل�ام عن
قلق ي�س��اوره��م ب�ش��أن وج��وده��م ف��ي ل�ب�ن��ان .أحد
ه��ؤالء ع� ّ�رف ع��ن نفسه بأنه «أب��و ال�خ��ال��دي» من
مدينة جبلة السورية ،وأب��دى تخوفه من عودة
م��ا س� ّ�م��اه «ع�ن �ص� ّ�ري��ة وك��راه �ي��ة وت �ح��ري �ض��ًا من
لبنانيني ض��د املعترين السوريني العاملني في
لبنان» متحدثًا ع��ن شتائم ّ طاولته ورف��اق��ه من
شبان لبنانيني كانوا يستقلون سيارة بيك ـــــ أب
توجهوا اليهم بالقول «انتو السوريني الزم تفلوا
على بلدكم».

سرقة أسلحة صيد في ظل حديث عن تهريب
محمد نزال
ك��ان يمكن خبر سرقة بنادق صيد في منطقة شحيم،
ّ ّ
يمر كأي خبر سرقة مألوفة تحصل يوميًا في
أمس ،أن
املناطق ،بيد أن حصول سرقة من هذا النوع ،بالتزامن
م��ع إش � ��ارة ب �ع��ض امل� �ص ��ادر ال�س�ي��اس�ي��ة واألم �ن �ي��ة إلى
تهريب أسلحة مماثلة إل��ى داخ��ل األراض ��ي السورية،
يجعل الخبر غير م��أل��وف .ففي تفاصيل ال�ح��ادث��ة ،أن
امل��واط��ن ر .ح .حضر صباح أم��س إل��ى محله التجاري،
ّ
امل �ع��د ل�ب�ي��ع أس �ل �ح��ة ص �ي��د وخ ��رط ��وش ،وال �ك��ائ��ن على
الطريق العام ملنطقة شحيم في أقليم ال�خ��روب ،حيث
فوجئ بأن محله قد ّ
تعرض للسرقة .اتصل فورًا بمخفر
فصيلة درك شحيم وأخبرهم بما جرى ،فحضرت دورية
إل��ى املكان ومعها أف��راد من األدل��ة الجنائية .نّوبنتيجة
التحقيقات وال�ك�ش��ف ال�ح�س��ي ع�ل��ى امل�ح��ل ت�ب�ّي� ًأن 22
بندقية صيد من عيارات مختلفة قد ُسرقت ،إضافة إلى
ُمبلغ  800ألف ليرة كان موجودًا في درج املكتب ،فيما
ّ
قدرت قيمة قطع الصيد املسروقة بنحو  12ألف دوالر.

نّ
ت �ب�ّي� أي �ض��ًا أن امل �ح��ل ق��د دخ �ل��ه م�ج�ه��ول��ون ع��ن طريق
كسر بابه وخلعه .يأتي هذا الخبر بعدما كانت قيادة
ال�ج�ي��ش ق��د ط�ل�ب��ت ،ق�ب��ل ن�ح��و أس �ب��وع ،م��ن ك�ب��ار تجار
س�لاح الصيد ف��ي لبنان أن ي��وق�ف��وا راه�ن��ًا بيع بنادق
صيد من ُنوع «بومب أكشن» ،وذلك خالل اجتماع عقد
ُفي اليرزة أبلغ فيه التجار أن كميات من هذه البنادق
ه� ّ�رب��ت إل��ى س��وري��ا واستخدمتها مجموعات مسلحة.
االستفهام بشأن حادثة أمس،
ومما يزيد من عالمات
ّ
أن ع��ددًا من ّ
تجار السالح يؤكدون أن أسعار األسلحة
الحربية ،وتحديدًا أسلحة الصيد نصف األوتوماتيكية،
ارتفعت بنسبة كبيرة خ�لال األسابيع املاضية ،وذلك
بسبب ارت �ف��اع الطلب ف��ي األراض ��ي اللبنانية .وكانت
«األخ�ب��ار» قد ذك��رت في ع��دد أم��س أن ع��ددًا من التجار
يحجمون عن بيع بضاعتهم ألشخاص ال يثقون بهم،
بسبب الخشية من تهريب هذه األسلحة والذخائر إلى
سوريا .وفي اإلطار نفسه ،أكد عدد من هؤالء التجار أن
ّ
عمليات شراء أسلحة معدة للتهريب ،تجري باستخدام
ّ
الوسطاء أشخاصًا يثق بهم التجار.
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متابعة

تعاون لبناني ــ سويسري
يعيد فتاتين إلى أمهما
القضاء اللبناني قال كلمته
في قضية فتاتني من بريتال،
السفارة السويسرية أعادتهما
إلى سويسرا حيث يعيش كل
من األب واألم ،القضية شغلت
أهالي قرية بريتال
رامح حمية
ب�ن� ً
�اء على ال �ق��رار ال��ذي ص��در ع��ن قاضي
األح��داث ف��ي البقاع محمد س�لام بتاريخ
 ،2011/4/5لبت دعوى الحماية للفتاتني
م.ط و آ.ط ،امل� �ق ��ام ��ة م ��ن وال ��دت �ه �م ��ا في
س��وي�س��را ،علمت «األخ �ب ��ار» أن الفتاتني
وصلتا إل��ى س��وي�س��را األس �ب��وع املاضي،
وذلك بعدما تمكنت السفارة السويسرية
في بيروت من رفع إش��ارة منع السفر من
املحكمة املختصة التي وضعت اإلشارة.
ي �ع ��ود أص� ��ل ال �ح �ك��اي��ة ب �ح �س��ب مسؤول
ق �ض��ائ��ي م �ط �ل��ع ع �ل��ى ظ� � ��روف الدعوى،
إل��ى أن ز .ط حضر ف��ي أي �ل��ول  2009إلى
لبنان برفقة زوج�ت��ه السويسرية بربارا
وال� �ف� �ت ��ات�ي�ن وش �ق �ي �ق �ي �ه �م��ا .ال� � � ��زوج طرد
ال��زوج��ة واالب�ن�ين إل��ى سويسرا ،واحتفظ
بالفتاتني في بريتال ،بقصد تزويجهما
ُ
أح ��د األش� �خ ��اص ،وع �ق ��دت خ�ط�ب��ة االبنة
الكبرى م .ط 17( .عامًا) .واستصدر األب
ق��رارًا بمنع سفر الفتاتني ،ثم عاد منفردًا
إل ��ى س��وي �س��را ح�ي��ث أوق ��ف ب �ج��رم خطف
الفتاتني ،وذلك ً
بناء على شكوى من األم.
مسؤول قضائي قال إن الفتاتني سافرتا
«ع�ب��ر م�ط��ار ب�ي��روت ال��دول��ي» ،وذل��ك بعد
«ات �ف��اق» حصل ب�ين أهلهما والقضاءين
ال�ل�ب�ن��ان��ي وال �س��وي �س��ري ،وق �ض��ى بسفر
ال �ف �ت��ات�ي�ن إل� ��ى س ��وي �س ��را م �ق��اب��ل خروج
والدهما من السجن ،وهو موقوف بجرم
خطف الفتاتني ،ما يسمح بسفره مجددًا
إل ��ى ل �ب �ن��ان .أوض ��ح م �س��ؤول ق�ض��ائ��ي أن
القضاء اتخذ ق��راره بعدما تبني ل��هً ،
بناء
على إف��ادة الفتاتني املطلوب حمايتهما،
وم �ن��دوب��ة األح � � ��داث ،وال�ت�ح�ق�ي�ق��ات التي
أجرتها املحكمة ،أنهما تعرضتا للتخويف
والتهديد ،ولم تدخال املدرسة منذ أيلول
ُ ، 2009
ومنعتا من التكلم مع والدتهما،
ً
فضال عن محاولة تزويج البنت الكبرى
أح��د األش �خ��اص األغ �ن �ي��اء ،ل��ذل��ك اقتضى
اتخاذ إجراء الحماية وفقًا لنص املادة 25
م��ن ال�ق��ان��ون ال��رق��م  ،422/2002ال�ت��ي ترى
أن الحدث يكون مهد ُدًا أو معرضًا للخطر
إذا وج ��د ف��ي ب�ي�ئ��ة ت �ع� ّ�رض��ه لالستغالل
أو ت�ه��دد صحته وس�لام�ت��ه أو أخ�لاق��ه أو
ظروف تربيته.
أض � ��اف امل � �س ��ؤول أن ال �ق �ض��اء اللبناني

اتخذ ق��راره بتاريخ  2011/5/4/5بعيدًا
ع� ��ن أي «ش� �ب� �ه ��ة» ب ��ال �ن �ظ ��ر إل� � ��ى دعوى
ال��وال��دة ال�س��وي�س��ري��ة ل�ب��ت ط�ل��ب الحماية
ل�ل�ف�ت��ات�ين ،ف��ي ظ��ل ت��أك�ي��د أن ال�ف�ت��ات�ين لم
ت�ك��ون��ا ف��ي ال�س�ف��ارة ال�س��وي�س��ري��ة أو أحد
املباني التابعة لها ،بل في «مكان آمن ال
تعلمه إال السفارة واملحكمة ،وذلك حفاظًا
ع �ل��ى س�ل�ام��ة س��ائ��ر األش� �خ ��اص م��ن غير
امل�ح�ك�م��ة» .وك��ان��ت ه�ي�ئ��ة س��اب�ق��ة ملحكمة
األحداث قد أصدرت قرارًا بوضع الفتاتني
ف � ��ي م ��ؤس� �س ��ة «ك � ��اري� � �ت � ��اس» ل� �ح�ي�ن بت
ال��دع��وى ،وذل ��ك بالنظر إل��ى «تعرضهما
لشتى أنواع التهديد النفسي والجسدي»،
إال أن ه ��ذا ال �ق��رار ل��م ي�ن�ف��ذ م�ن��ذ صدوره
بتاريخ ً 2010/7/7وبقي مصير الفتاتني
م �ج �ه��وال إل ��ى ح�ي�ن ح �ض��وره �م��ا بتاريخ
 2011/5/4/إلى املحكمة في زحلة ،حيث
أخ��رج محامي العائلة والوصي الشرعي
م��ن مكتب ال�ق��اض��ي ،بغية االس�ت�م��اع إلى
أقوال الفتاتني ،فطمأنهما قاضي األحداث
ف��ي ال �ب �ق��اع ،ب�ح�ض��ور م �ن��دوب��ة األحداث،
لجهة أن ما ستقوالنه يبقى سرًا ،فأكدت
الفتاة الكبرى أنها وشقيقتها «ال ترغبان
البقاء بتاتًا في لبنان وتريدان العودة إلى

ّ
وكالء كرم يردون على بيان قوى األمن
في إطار ّ
الرد على بيان املديرية العامة لقوى األمن الداخلي بشأن ّ
قضية العميد
املتقاعد فايز كرم ،والتزامًا بقرار نقيبة املحامني عدم الظهور إعالميًا ،أصدر
وك�لاء الدفاع عن العميد املتقاعد بيانًا تناول ما صدر عن شعبة العالقات
العامة في قوى األمن الداخلي بشأن جلسة املحاكمة األخيرة .فقد استغرب
محامو الدفاع صدور بيان ّ
موسع عن املديرية العامة لقوى األمن الداخلي ،رأوا
ّ ً
فيه تجاوزًا ملهماتها وتدخال سافرًا في عمل القضاءً .وأش��ار البيان إلى أن
وكالء العميد كرم ،مراعاة لألصول القانونية،
يمتنعون عن «الخوض في تفاصيل املغالطات
الفاضحة التي ّ
تضمنها بيان املديرية العامة»،
واع���دي���ن ال�����رأي ال���ع���ام ب��ف��ض��ح��ه��ا ف���ي الوقت
املناسب .وتطرق البيان إلى ما ّ
سماه «حفلة
تكريمية» دون مبرر ،أقامتها «شعبة ُالعالقات
العامة» لضابط املعلومات ال��ذي استمع إلى
إفادته بصفته شاهدًا في القضية ،الفتًا إلى
أن الحفلة املذكورة شملت الطبيب املستجوب
«الذي ُ يجهل أبسط واجباته النقابية واملهنية»
التي تلزمه حفظ نسخة عن أي تقرير طبي
ص���ادر ع��ن��ه.ووص��ف ال��ب��ي��ان ال��ص��ادر ع��ن وك�ل�اء ال��دف��اع «ال����دور ال���ذي تحاول
املديرية مزاولته عبر فرع املعلومات» في هذه املرحلة بمثابة «املتابعة الجائرة
للدور السياسي الذي مورس في التحقيق األولي» .كما ّ
رحب البيان بموقف
وزير الداخلية زياد بارود من بيان املديرية ،واصفينه باإليجابي واملسؤول
الذي من شأنه وضع حد للتجاوزات التي ألحقت األذى بمهابة الدولة اللبنانية.
ُ
وختم البيان باعتبار محامي الدفاع أن جلسة املحاكمة املقبلة ستكون موعدًا
مع الحقيقة التي ستقال في قاعة املحكمة ،حيث سيخوضون ّ
بحرية في كل
املجاالت التي حال دونها احترامهم لفروضهم النقابية.

األمن العام يستكمل ترحيل موقوفني

أكد الوالد ز .ط
للقاضي السويسري أنه
«ال يمانع عودة الفتاتين
إلى سويسرا»

سويسرا».
وكان الوالد ز .ط في سويسرا ،وأثناء فترة
توقيفه ،أكد للقاضي السويسري أنه «ال
يمانع في عودة الفتاتني إلى سويسرا».
ف ��ي امل �ق��اب��ل اس �ت �غ��رب أه ��ل ال �ف �ت��ات�ين في
بريتال طريقة سفرهما وخروجهما من
لبنان ،مشددين على أن ما ج��رى تداوله
م��ع امل�ح��ام��ي لجهة سفر الفتاتني مقابل
خروج والدهما من السجن في سويسرا،
«ك � ��ان م �ج ��رد اق � �ت ��راح ف� �ق ��ط» ،ك �م��ا يؤكد
مختار بريتال أحمد طليس ،ال��ذي شدد
على أن العائلة لم تقتنع بطريقة السفر
ع�ب��ر م �ط��ار ب �ي��روت ،وط��ري�ق��ة رف��ع إشارة
املحكمة منع السفر على الفتاة الصغرى
القاصرة ،حيث لم يتبلغ الوصي الشرعي
منها أي ش��يء ب�ه��ذا ال�خ�ص��وص .طليس
أكد إصرار العائلة على «متابعة القضية
بغية كشف مالبساتها ،وبانتظار اتصال
ولدنا ز.ط من سويسرا».

صدر بيان أمس عن املديرية العامة لألمن العام جاء فيه أنه تم ترحيل «الرعايا
العرب واألجانب املوقوفني في نظارة األمن العام والبالغ عددهم  478بالتنسيق
مع سفارات بالدهم ،مع العلم أن  205موقوفني قد ُر ّحلواحتى اآلن» ،ولفت
البيان إلى أنه تم نقل «جميع السجناء العرب ـــــ البالغ عددهم  213ـــــ والذين
أنهوا محكومياتهم في السجون اللبنانية إلى نظارة األمن العام .وعليه لم يبق
في السجون أي موقوف عربي أو أجنبي أنهى محكوميته لدى األمن العام»
لغاية تاريخ إصدار البيان الذي جاء فيه أيضًا أن املديرية أنهت معالجة وبت
 896ملفًا يخص املوقوفني األجانب في لبنان ،وختم البيان بالتشديد على أن
املديرية «تستمر في معالجة طلبات اللجوء إلى بلد ثالث بالتنسيق الكامل
مع املفوضية العليا لشؤون الالجئني التابعة لألمم املتحدة ،وفقًا لآللية التي
حددها مجلس ال����وزراء»ُ .يذكر أن إج���راءات األم��ن العام ج��اءت ،وف��ق البيان،
ً
«عمال بتوجيهات وزي��ر الداخلية زي��اد ب��ارود القاضية بتخفيف األعباء عن
السجون».

سرقة متجر خلوي
أقدم مجهولون على الدخول بواسطة الكسر والخلع فجر أمس الى محل لبيع
األجهزة الخلوية في بلدة دلهون ـــــ الطريق العام لصاحبته ن .ا .حيث عمدوا
الى سرقة بطاقات تشريج وهواتف خلوية ،وقد ّقدرت املسروقات بحوالى 8
ماليني ليرة لبنانية .حضر الى املكان عناصر من سرية درك شحيم واألدلة
الجنائية ،وبدأوا التحقيق ورفع البصمات.

ّ
استجواب موقوفني في قضية األستونيني
استجوب قاضي التحقيق العسكري فادي صوان أمس املوقوفني الجديدين
ّ
غيابيتني في
في قضية خطف األستونيني السبعة ،وأصدر مذكرتي توقيف
حق اآلخرين الفارين من وجه العدالة.

تعديل املادة الـ 93من نظام «شورى الدولة»

متابعة

شكاوى ...والتحقيقات في أحداث رومية مستمرة
رضوان مرتضى
لم تكد أحداث سجن رومية تضع أوزارها
ح�ت��ى رف ��ع أه��ال��ي ال�ض�ح��اي��ا املتضررين
ّ
السباق
شعار محاسبة املرتكبني .فكان
�ادرة ك ��ل م ��ن أهالي
ف ��ي أ
خ � ��ذ زم� � ��ام امل� � �ب � � ّ
ّ
الضحيتني جميل أب��و عنة وروي عازار،
ّ
اللذين سقطا خ�لال االقتحام .فلقد تقدم
�وى ض ��د ك ��ل م ��ن ُيظهره
ذووه � �م ��ا ب �ش �ك� ً
�ؤوال ع��ن إزه��اق َ
روحيهما.
التحقيق م�س�
ذوو جميل وروي لم يكونوا الوحيدين،
ف �ق��د تُ�ب�ع�ه��م وال� ��د ال �س �ج�ين إب��راه �ي��م س.
ال��ذي أصيب ابنه بطلقة في ص��دره خالل
اق�ت�ح��ام ال �ق��وى األ ّم�ن�ي� ّ�ة ال�س�ج��ن املركزي.
وال ��د ال�س�ج�ين ي��ؤك��د أن ال��رص��اص��ة التي
أص��اب��ت اب �ن��ه ل�ي�س��ت م�ط��اط�ي��ة ،رغ��م نفي
تقرير الطبيب الجراح الذي أجرى العملية
ً
بناء على ما سبق ،علمت «األخبار»
ذلك.

ّ
ّ
تقدم بادعاء ضد املالزم
أن وال��د إبراهيم ّ
ّأول ح .ج .بعدما اتهمه بأنه أطلق النار
على ابنه عمدًا ّمن سالحه األميري .وجاء
ف��ي ال �ش �ك��وى أن امل��دع��ى ع�ل�ي��ه ل��م يكتف
ّ
سالحه إلى رأس
«صوب
بإطالق النار ،بل
ّ
ّ
اب�ن��ي وه ��دده ُبالقتل إذا ذك��ر أن��ه ه��و من
أطلق ال�ن��ار» .وذك��ر في الشكوى أن هناك
أرب�ع��ة ش�ه��ود م��ن امل��وق��وف�ين وه��م أ .ح .م.
ش .ع .م .وع .ع .وت �ط� ّ�رق وال ��د املوقوف
إل��ى مسألة منع ابنه من إج��راء الغيارات
الطبية ال�لازم��ة ّلجرحه طيلة أرب�ع��ة أيام
داخل السجن ،واتهم والد املوقوف املالزم
ّأول بمحاولة القتل العمد ،طالبًا مالحقته
وتوقيفه وإحالته على املحاكمة.
ال��وق��ائ��ع امل ��ذك ��ورة ن�ق�ل�ه��ا وال� ��د املوقوف
إب��راه �ي��م س .ب �ن� ً
�اء ع �ل��ى امل �ع �ط �ي��ات التي
نقلها إليه ولده ،لكن الرواية الثانية تبقى
بعهدة املالزم ّأول املذكور .وبني هذه وتلك،

ت �ب��رز امل �ع �ط �ي��ات امل �ع��روف��ة ل ��دى الجميع
ب ��أن ال �ق ��وى األم �ن �ي��ة ل ��م ت�س�ت�خ��دم سوى
ال��رص��اص امل�ط��اط��ي ،علمًا أن ه�ن��اك نحو
 16سجينًا أص�ي�ب��وا ب�ه��ذه الرصاصات،
وقد كانت معظم اإلصابات في أرجلهم.
م ��ن ج �ه��ة أخ� � ��رى ،أح � ��ال وزي � ��ر الداخلية
والبلديات ف��ي حكومة تصريف األعمال
زياد بارود التقرير األولي بشأن حوادث
رومية الذي رفعه إليه،
السجن املركزي في ّ
ب �ن� ً
�اء ع�ل��ى ط�ل�ب��ه ،امل�ف��ت��ش ال �ع��ام ف��ي قوى
األم��ن الداخلي ،وذل��ك إل��ى كل من النيابة
العامة التمييزية واملديرية العامة لقوى
األمن الداخلي إلجراء املقتضى القانوني
واملتابعة واالستكمال.
لاّ
ُي��ذك��ر أن التحقيق ال��ذي ت�ت��و ه املفتشية
ال �ع��الاّم��ة ي �ج ��ري ب � �م� ��وازاة ت �ح�ق �ي��ق عدلي
ي �ت��و ه ال�ق�ض��اء ال�ع�س�ك��ري وت�ع��اون��ه فيه
قيادة الدرك.

عقدت لجنة اإلدارة والعدل اجتماعًا قبل ظهر أمس في املجلس النيابي ،برئاسة
رئيس اللجنة النائب روبير غانم ،وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي،
والنواب :نقوال فتوش ،ميشال الحلو ،غسان مخيبر ،سيرج طور سركيسيان،
غ��ازي زعيتر وعلي عمار ،كما حضر مستشارا وزي��رة امل��ال ط��ارق الحسن
وماهر املقدم ،نقيب املهندسني في طرابلس بشير ذوق ،عن وزي��ر الداخلية
والبلديات العقيد عامر خالد واملقدم سعد سيقلي ،عن مجلس شورى الدولة
القاضي زياد شبيب ،عن وزارة الدولة لشؤون التنمية اإلداري��ة رهيف الحاج
حسن وشربل سركيس ،املدير العام للتنظيم املدني بالتكليف الياس طويل،
نقيب املهندسني في بيروت إيلي بصيبص ،مديرة الصرفيات في وزارة املال
عليا عباس ،عن ديوان املحاسبة القاضي بسام وهبه ،واملراقبة سالم خليل.
بعد االج��ت��م��اع ،ص��در ع��ن اللجنة ب��ي��ان ج��اء فيه أن��ه��ا «ت��اب��ع��ت درس اقتراح
القانون الرامي الى تعديل املادة الـ 93من نظام مجلس شورى الدولة ،وقد أقرت
البند املتعلق بكيفية تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة بحق
البلديات واملؤسسات العامة الخاضعة لسلطة وصاية أو سلطة رقابة ،حيث
أوجبت على سلطات الوصاية أو الرقابة الحلول محل البلديات أو لاّاملؤسسات
العامة ،وتوجيه أوامر خطية لتنفيذ القرارات ضمن مهلة محددة ،وإ فستحل
وعلقت اللجنة البند املتعلق بالقرارات الصادرة
محلها في إصدار األمر بالدفعُ .
بخصوص املوظفني ال��ى جلسة تعقد ف��ي ال��ح��ادي عشر م��ن الشهر املقبل،
كما أرج��أت درس االقتراحات املتعلقة بالترخيص بالبناء ضمن مساحات
محدودة ،وبمشروع القانون الرامي الى تعديل قانون اإلثراء غير املشروع الى
جلسات الحقة».
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متابعة
أسعار البنزين تواصل ارتفاعها ،وآخر املوجات كانت أمس بقيمة  500ليرة ،وبذلك
يكون خفض الرسوم املفروضة على كل صفيحة ،بقيمة  5500ليرة ،قد تآكل ولم يبق
منه سوى  400ليرة ّ فقط .وعلى وقع هذه التطورات ،جابت مئات السيارات شوارع
بيروت معلنة بدء تحركات قطاع النقل ضد الرسوم ورفضًا لرفع األسعار واحتجاجًا على
غياب خطة بترولية  ...إنها الخطوة األولى!

العمومية
السيارات
ّ
انتفاضة سائقي ّ
البنزين يقترب من  40ألف ليرة وباسيل يقترح إزالة الرسوم
رشا أبو زكي
ارت� � �ف � ��ع س � �ع ��ر ص� �ف� �ي� �ح ��ة البنزين
أم��س  500ل�ي��رة ،ليصل ال��ى  36ألفًا
و 600ل�ي��رة ،وب �م��وازاة ذل��ك ،شهدت
ش ��وارع ب �ي��روت ت�ح� ّ�رك��ًا احتجاجيًا
ب�ين ال�ع��اش��رة وال�ن�ص��ف قبل الظهر
وال � �ث� ��ان � �ي� ��ة ع � �ش� ��رة ظ� � �ه� � �رًا ،إذ قام
ال �س��ائ �ق��ون ال �ع �م��وم �ي��ون بتظاهرة
س� � � ّ�ي� � ��ارة رف � �ض� ��ًا الرت � � �ف� � ��اع أسعار
املحروقات .في هذا الوقت ،أعلن وزير
الطاقة واملياه في حكومة تصريف
األعمال ،جبران باسيلّ ،
نيته اتخاذ
اإلج � � ��راءات ال�ل�ازم ��ة إلزال � ��ة الرسوم
ن�ه��ائ�ي��ًا ع��ن ال �ب �ن��زي��ن ،داع �ي��ًا وزيرة
امل ��ال ورئ �ي��س ال�ج�م�ه��وري��ة ورئيس
ال �ح �ك��وم��ة امل �ك �ل��ف ورئ �ي��س حكومة

الخصوصية
ب�م�ك��اف� ّح��ة ال �س �ي��ارات ّ
�زورة  ...مل � ��اذا ال ت �ن��ف��ذ القوى
وامل� � � � �
األمنية تلك املذكرات؟ من املسؤول؟
ّ
مسؤولية
ـــ س��داد الدين العام ليس
السائقني.
ـــ تعطيل السياسة البترولية بعدم
استيراد البترول وتعطيل املصافي
ه�م��ا مل�ص�ل�ح��ة امل��اف �ي��ات والشركات
البترولية.
الكلمات ال�ت��ي ألقيت ف��ي التظاهرة
ّ
رك � � ��زت ع �ل��ى م �س ��ؤول �ي ��ة الوزارات
امل ��ذك ��ورة ،وك ��ان الف �ت��ًا غ �ي��اب وزارة
األش � � � �غ� � � ��ال ال� � �ع � ��ام � ��ة وال� � �ن� � �ق � ��ل عن
االستهداف والشعارات ،على الرغم
م��ن أن �ه��ا م �س��ؤول��ة ع��ن وض ��ع خطة
وط�ن�ي��ة ل�ل�ن�ق��ل ،ت�س�ه��م ف��ي معالجة
األزم��ة التاريخية للنقل ف��ي لبنان،

تصريف األع�م��ال إل��ى التجاوب من
خ�ل�ال ال �ع��ودة ال ��ى امل��رس��وم 12480
ال��ذي يمنح وزارة الطاقة صالحية
الطلب من املجلس األعلى للجمارك
خفض الرسوم.

تظاهرة السائقني

ّ
وبعيدًا عن السجال املتوقع في شأن
صالحية خفض الرسوم أو إزالتها
ن� �ه ��ائ� �ي ��ًا ،ف� �ق ��د ح� � � ��ددت التظاهرة
ال�س�ي��ارة امل�س��ؤول�ين ع��ن واق��ع قطاع
ال�ن�ق��ل ال �ع��ام ال �ك��ارث��ي ،وه ��م :وزارة
الداخلية ،وزارة املال ووزارة الطاقة،
وحملت تظاهرة السائقني العمومية
شعارات محددة جدًا:
ـــ وزير الداخلية واملدير العام لقوى
األم� ��ن ال��داخ �ل��ي ي �ص ��دران املذكرات

500

مفاجأة إسقاط النظام

ليرة

يوم االعتراض على ارتفاع صفيحة البنزين،
أمس ،لم يقتصر على السائقني العموميني ،وال
على بيروت فحسب .ففي صوفرً ،
مساء ،قطعت
مجموعة من املواطنني ،رفعت شعارات إسقاط
ّ
النظام الطائفي ،الطريق الدولية احتجاجًا على
غالء البنزين .وكانت املفاجأة ُباحتجاز الجيش
نحو  14من املتظاهرين .وما إن أ ٍّشيع الخبر حتى
ّ
ّ
ّ
تحركت مجموعات متفرقة ،في كل من النبطية
وصيدا وبيروت ،احتجاجًا على االحتجاز ومطالبة
بإطالق سراح املوقوفني ،واعتراضًا على ارتفاع
سعر صفيحة البنزين ،كما أكد املتظاهرون
وأظهرت الفتاتهم التي لم يحجبها دخان
اإلطارات املشتعلة( .تصوير بالل جاويش)

استثمار

هو حجم ارتفاع أسعار
البنزين األربعاء املقبل
وسيعقبه ارتفاع بقيمة 200
ليرة في األسبوع الذي يليه،
وبذلك يختفي الخفض الذي
حصل في شباط املاضي
نهائيًا ،وتقترب الصفيحة
من سعر  40ألف ليرة ،وهو
مستوى قياسي يتجاوز
كثيرًا السقف النفسي.

إال أن رئيس اتحاد نقابات السائقني
العموميني عبد األم�ي��ر ن�ج��دة أبعد
شبهة امل�ح��اب��اة ،معتبرًا أن الوزارة
ّ
معنية بأزمة البنزين الحالية.
غير
على أي ح��ال ،ك��ان مسار التظاهرة
ق � ��د ش� �م ��ل م� �ع� �ظ ��م أح� � �ي � ��اء بيروت
وش��وارع �ه��ا .وك��ان��ت املحطة األولى
أم� ��ام وزارة ال��داخ �ل �ي��ة ،ح �ي��ث ألقى
األم �ي ��ن ال � �ع� ��ام ل�ل�ات� �ح ��اد اللبناني
لنقابات السيارات العمومية سمير
أي ��وب ك�ل�م��ة ت� ّ
�وج��ه ف�ي�ه� ّ�ا ال ��ى وزير
الداخلية بالقول« :كنا متكلني عليك
ب �ت �ن �ف �ي��ذ م �ط��ال �ب �ن��ا ،ل �ك��ن القرارات
وح��ده��ا ال ت�ك�ف��ي ،ال �ق ��رارات تحتاج
ال� ��ى ت �ن �ف �ي��ذ ،وامل� ��ذك� ��رات أي� �ض ��ًا .كل
ش� ��يء ي �ص��در م ��ن وزارة الداخلية
ي �ع��رق��ل م ��ن م �ك��ان م �ع�ي�ن ،ون �ح��ن ال
نعرفه أي��ن وم� ّ�م��ن .نخاطبك ونقول
لك إن كل أوامرك ال تنفذ على األرض.
وحتى نؤكد ه��ذا امل��وض��وع ،اذهبوا
وشاهدوا في كل املناطق اللبنانية
السيارات الخصوصية التي تعمل
في نقل الركاب ،والسيارات املخالفة
وال �ل��وح��ات ال�ع�م��وم�ي��ة امل � � � ّ
�زورة ،كل

قطاعات

الشركات اللبنانية تواجه صعوبة في التمويل
ّ
يؤدي اإلطار القانوني ًالسليم على صعيد ضمان
ح �ق��وق ال��دائ �ن�ين إح �م��اال إل��ى زي ��ادة ف��ي القروض
ال �ت ��ي ي�م�ن�ح�ه��ا ال �ن �ظ��ام امل ��ال ��ي ل �ل �ق �ط��اع الخاص
بهدف االستثمار .لكن هذا اإلطار ضعيف جدًا في
منطقة الشرق األوس��ط وشمال أفريقيا ،وتلقائيًا
ّ
قانونية
ف��ي ل�ب�ن��ان ،وه��و م��ا يستدعي تحديثات
ّ
ّ
ّ
حقيقية .فمعدل الشركات في املنطقة التي تتمتع
ّ
ّ
ّ
ب�خ��ط ائ�ت�م��ان م��ن امل �ص��ارف وامل��ؤس �س��ات املالية،
يبلغ  %25.07فقط (الربع) ،وهو األدنى بني باقي
امل �ن ��اط ��ق ،ح �ي��ث ي �ص��ل إل� ��ى ً  %56.92ف ��ي أوروبا
ال�ش��رق� ّ�ي��ة ووس ��ط آس�ي��ا م �ث�لا .وت �ع��ود ه��ذه ّ
الهوة
أس ��اس ��ًا إل ��ى ال � ّت �ش��دد ف ��ي ط �ل��ب ال �ض �م��ان��ات ملنح
القروض ،في ظل غياب مبدأ الضمان عبر األصول
ّ
املنقولة (معدات ،آالت )...مع التركيز على األصول
غير املنقولة :العقارات واألراضي .وتستند دراسة
حديثة بعنوان «زيادة فرص الحصول على االئتمان
م��ن خ�لال إص�لاح نظام املعامالت املضمونة» من
إعداد أليخاندرو آلفاريز دو ال كامبا ،صادرة عن
مجموعة البنك ال��دول��ي ،إل��ى ه��ذا ال��وض��ع إضافة

قطاع النقل في لبنان يدفع مليون دوالر ضريبة يومية (رويترز)

ّ
ّ
االقتصادية
الى معطيات خاصة بمقارنة الفاعلية ّ
ع�ل��ى ه ��ذا ال�ص�ع�ي��د .وت �ق��ول ال ��دراس ��ة إن «أنظمة
ّ
ّ
مالية مضمونة ،تكون حديثة وفعالة،
معامالت
ّ
من شأنها تسهيل اإلقراض للشركات» .وتتضمن
ت �ل��ك األن �ُظ �م��ة إص �ل�اح ��ات ق � ّض��ائ� ّ�ي��ة وتسهيالت
ّ
ّ
عمليات
تقنية .وتشير ال��دراس��ة إل��ى أن  %82م��ن
ً
م�ن��ح ال �ق��روض ل�ل�ش��رك��ات ف��ي امل�ن�ط�ق��ة ،ب �ن��اء على
مسح شمل  7بلدان بينها لبنان ،تقوم على شروط
ضمانات قاسية .وإذا كانت النسبة في لبنان أدنى
ّ
هذا
م��ن امل�ع� ّ�دل ال�ع��ام ،حيث تبلغ  ،%67.5ال ي��زال ّ
البلد يئن من ضعف ًالنظام القانوني لضمان حق
التحفيز
الدائن (املصرف إجماال) ،إضافة إلى غياب
ّ
رغ��م الحجم ال�ه��ائ��ل للنظام امل�ص��رف��ي ال��ذي تمثل
ّ
ودائ�ع��ه ثالثة أضعاف ناتجه .وفيما يبلغ معدل
الشركات التي ترى الحصول على التمويل «عائقًا
لنشاطها االقتصادي»  %34في البلدان املمسوحة،
ُيصبح «العائق أكثر خطورة في لبنان» حيث يبلغ
ّ
املعدل .%42
(األخبار)

لوحة س�ي��ارة عليها خمس لوحات
م � �ق � ّ�س � �م ��ة وم � � ��وزع � � ��ة ع � �ل� ��ى خمس
س � �ي� ��ارات ،ن��ري��د م� ��رة أن يخاطبنا
م� �س ��ؤول ب� �ص ��دق ،وي� �ق ��ول ل �ن��ا أين
املشكلة».
وت ��وج �ه ��ت ال � ّت �ظ��اه��رة ن �ح��و وسط
ب� �ي ��روت وح ��ط ��ت أم � ��ام وزارة املال،
ح �ي��ث أل� �ق ��ى األم �ي ��ن ال � �ع ��ام التحاد
النقل وامل��واص�ل�ات أح�م��د املوسوي
ك�ل�م��ة ّ
وج �ه �ه��ا ال ��ى وزي� ��رة امل ��ال ريا
الحسن ،وقال« :نحن كقطاع نقل في
لبنان ،ندفع يوميًا ضريبة معدلها
العام مليون دوالر ،أين تذهب هذه
الضرائب؟ وإل��ى جيوب من؟ أصبح
عندنا يقني أنهم يتبعون سياسات
جيوبهم،
إف � � �ق � � ّ�ار ال � � �ن � ��اس وم � � � ��لء
ً
ون �ب��ش��ره��م ب��أن �ه��ا ل��ن ت� ��دوم طويال
م��ا دام ه �ن��اك ص��اح��ب ح��ق يطالب
بحقه».
أما وزارة الطاقة فكانت نهاية املسار،
حيث ألقى عبد األمير نجدي كلمة
ّ
وجهها ال��ى باسيل وق��ال« :ن�ح��ن ال
نطالب فقط بخفض أسعار البنزين،
بل بسياسة بترولية من أجل حماية

اتصاالت

ّ
تحذير جديد إلدارة «أوجيرو» لوقف التمرد
ّ
التمرد الحاصل في أوجيرو»،
«بعيدًا عن مواقف
ّ
ذكر وزير االتصاالت شربل نحاس هيئة «أوجيرو»
ّ
بضرورة «اإلفراج الفوري» عن السعات الخارجية
الضخمة في مجال االتصال بالخارج في الخدمات
ّ
الرقمية ،التي ّ
يؤمنها مشروعان ضخمان اكتمال
ّ
منذ فترة .وشدد نحاس في بيان صادر عن مكتبه
اإلع�ل�ام��ي ،ع�ل��ى «وج ��وب ال �ت��زام أوج �ي��رو بتنفيذ
التعليمات والتكليفات الصريحة املبلغة إليها،
بعيدًا عن مواقف التمرد والتخريب واالبتزاز التي
تلحق أذى ب��ال�غ��ًا بمصالح امل��واط�ن�ين والعاملني
وامل��ؤس �س��ات واألم� ��ن ال��وط �ن��ي» .وذك ��ر ع�ل��ى وجه
التحديد «اإلف ��راج ال�ف��وري ع��ن السعات اإلضافية
الضخمة التي ّأمنها كابال « »IMEWEوقدموس».
فمن شأن تلك السعات ،بحسب توضيحات الوزير،
أن تزيد  200مرة على تلك املتوافرة راهنًا ،وبالتالي
«رف��ع خدمة اإلنترنت في لبنان ّإلى مستواها في
ال��دول املتقدمة» .وه��ذا األم��ر يمثل «مطلبًا ملحًا»
ّ
والداتا.
ومزو
لدى املستخدمني
دي اإلنترنت ّ
ّ
وفي هذا السياق أيضًا ،نبه الوزير إلى أن «التعنت

ّ
ف ��ي ال �ن �ه��ج ال�س�ل�ب��ي امل��ت �ب��ع م �ن��ذ ف �ت��رة م ��ن بعض
امل��وظ�ف�ين ّ سيلقى امل�ع��ال�ج��ات امل�ن��اس�ب��ة» .وأوضح
ال ��وزي ��ر أن ��ه ج ��رى أول م��ن أم ��س ت�ح��وي��ل األموال
ال�ل�ازم� ّ�ة لهيئة «أوج �ي ��رو» ل�ت�س��دي��د قيمة فواتير
مستحقة ملصلحة ّ
املوردين .وقال في البيان نفسه
ّإن الوزارة ّ
حولت األموال من حسابها لدى مصرف
ّ
لبنان إلى حساب الهيئة« ،على أن تسدد األخيرة
ف� ��ورًا ف��وات �ي��ر م�س�ت�ح�ق��ة ل �ل �م� ّ
�وردي��ن ف ��ي مجاالت
املحروقات والبطاقات للعموم والتجهيزات وقطع
الغيار وغ�ي��ره��ا» .وي��أت��ي ه��ذا التدبير «ب�ن� ً
�اء على
قرار وزارة االتصاالت تكليف هيئة أوجيرو تنفيذ
أش �غ��ال وم �ه �م��ات ت �ح��دده��ا ،ل �ق��اء ت�غ�ط�ي��ة كلفتها
الفعلية ،واملعمول به منذ تموز عام  ،2010واملستند
إل��ى ق ��رارات دي��وان املحاسبة» ،كما كلفت الوزارة
الهيئة «االستمرار في العقود الالزمة مع ّ
املوردين
امل �ع �ن �ي�ين ،وإج � ��راء م��ا ي �ل��زم م��ن ع �ق��ود ج��دي��دة أو
تجديد عقود منتهية ،كي ّ تستمر الهيئة في تنفيذ
األشغال واملهمات التي كلفتها بها الوزارة».
(األخبار)
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مؤتمر

لبنان يعاني رهاب تبييض األموال
الى متى ستبقى
مئات الماليين تذهب
الى جيوب النواب
والوزراء وأصحاب
الشركات في هذا
البلد؟

لقمة عيشنا وجعل أوالدنا يعيشون
في هذا البلد ،ال يجوز أن يبقى قطاع
النفط بأيدي  11شركة نفط تجني
أرب��اح��ًا بقيمة م�ل�ي��ار وم �ئ��ة مليون
دوالر م� ��ن ال �س ��ائ �ق�ي�ن العموميني
واملواطنني .الى متى ستبقى مئات
امل�ل�اي�ي�ن ت��ذه��ب ال ��ى ج �ي��وب النواب
وال � � ��وزراء وأص� �ح ��اب ال �ش��رك��ات في
هذا البلد؟» .أضاف« :نعم ،يا معالي
ال��وزي��ر ،ال ل �ج��دول ت��رك�ي��ب األسعار
أسبوعيًا ،هذا الجدول ّ نشك به ،نعم
لسياسة بترولية ،تفضل واستورد
ب�ن��زي�ن��ًا ك�م��ا وع ��دت ال�س��ائ�ق�ين ،وقم
ب��وض�ع�ه��ا ف��ي م�ص�ف��ات��ي الزهراني
وط ��راب� �ل ��س ح �ت��ى ي �ت �م �ك��ن السائق
العمومي وال��دول��ة من مزاحمة هذه
الشركات املسيطرة على هذا القطاع
منذ عام  1976حتى اليوم».

ً
باسيل :هذا ليس حال

إال أن باسيل أك��د أن املشكلة ليست
ف� ��ي وزارت � � � � ��ه ،ول� �ف ��ت ال � ��ى أن � ��ه حني
ليرة أكد يومها
خفض مبلغ الـ ً 5500
أن ال�خ�ف��ض ل�ي��س ح�ل�ا ،ب��ل ه��و حل

موقت ،إذ إن خفض ال��رس��وم يتآكل
بفعل ارتفاع األسعار العاملية للنفط،
وأش ��ار ب��اس�ي��ل ال��ى أن��ه ط�ل��ب إجراء
خ�ف��ض ج��دي��د ع�ل��ى ال��رس��وم بهدف
إلغائها ،إال أن األسعار ستعود لتأكل
ال �خ �ف��ض ال �ث��ان��ي .وأك� ��د أن اإلجراء
امل �ن��اس��ب وال �ث��اب��ت ه ��و اع �ت �م��اد ما
طالب به منذ أكثر من عام وشهرين،
وه ��و ت��أم�ين ال �ب��دائ��ل ع��ن استخدام
البنزين في ال�س�ي��ارات ،وه��ي كثيرة
ك��امل��ازوت وال�ك�ه��رب��اء وال �غ��از ،الفتًا
ال��ى أن م�ش��روع استعمال ال�غ��از في
ال �س �ي��ارات ع��ال��ق ف��ي ل�ج�ن��ة الطاقة
واألش �غ��ال ف��ي مجلس ال �ن��واب منذ
آذار  ،2010دون أي تبرير منطقي أو
علمي .ودع��ا باسيل ن��واب اللجنة،
ألي ت �ي��ار س�ي��اس��ي ان �ت �م��وا ،إل ��ى أن
ي��وض�ح��وا للشعب ال�ل�ب�ن��ان��ي سبب
تعليق ه��ذا امل �ش��روع م�ن��ذ أك �ث��ر من
سنة وحرمان اللبنانيني من خفض
كلفة استهالك املحروقات بنسبة 60
ف��ي امل�ئ��ة .ودع��ا باسيل املتظاهرين
أيضًا الى دعم هذا املشروع كجزء من
ال�ح��ل الفعلي ،وال سيما أن��ه يسهم
ّ
ويؤمن
في الحد من التلوث البيئي
ش � ��روط ال �س�ل�ام��ة ال �ع��ام��ة أك �ث��ر من
البنزين ،ودعا «املواطنني كافة الى
العمل على نطاق أوسع واستباقي،
وال ي �ج��وز أن ن�ن�ت�ظ��ر امل �ش �ك �ل��ة كي
تحصل فنتحرك ونطالب».
وت ��وج ��ه ال� ��ى وزارة امل � ��ال للتعاون
من أج��ل الوصول ال��ى إج��راء خفض
ج��دي��د على ال��رس��وم ،مشيرًا ال��ى أن
ذلك له انعكاسات على الخزينة ،لكن
املواطن لم يعد بإمكانه االحتمال في
ظل املستوى املعيشي املتدني ،داعيًا
الى «وضع السياسة جانبًا والعمل
معًا على إنجاز هذا الخفض ضمن
ال�ت�ع��اون امل�ط�ل��وب م��ن أج��ل تحقيق
مصلحة املواطن».

باختصار
◄ نقابة جديدة ملالكي الشاحنات من رحم «روتني املرفأ»
ّ
ّ
الخاصة
اإلدارية والقوانني
فمالكو الشاحنات في مرفأ بيروت يشكون من ضعف ّالتدابير
ّ
بتسيير أعمالهم ،لذا ُيطالبون بتعديالت سريعة ،بل حتى أنهم أنشأوا نقابة خاصة لهم
ّ
تخوفًا من مرحلة قد تصل بهم إلى اإلفالس.
ّ
وفي لقاء مع ّوزير األشغال العامة والنقل في حكومة تصريف األعمال ،غازي العريضي،
ّ
تحدث وفد ُيمثل أصحاب الشاحنات العمومية ،برئاسة عيد ضو ،عن «األسباب التي
استوجبت استحداث نقابة جديدة ،بالتنسيق والتعاون مع النقابة األول��ى وعن املشاكل
ّ
واملعاناة التي تعترض عملنا» .وق��ال إن املشكلة «تتعلق ب��وزارة الداخلية وتعديل بعض
القوانني في املجلس النيابي والروتني اإلداري في املرفأ ،ما يؤدي إلى التأخير في إدخال
ّ
البضائع وإخراجها» .وبرأيه فإن هذا األمر «يعكس ضررًا على أصحاب الشاحنات».

سالمة :املصرف املركزي يعمل على تعديل أنظمة شحن النقود األجنبية
محمد وهبة
«يجب أن يعرف املصرف أين يذهب العميل،
وإلى أي مدرسة يذهب أوالده ،وأين يقضي
إج ��ازات ��ه .»...ه��ذه الجملة ال�ت��ي ج ��اءت في
ّ
نهاية محاضرة قدمها أم��س مدير وحدة
ال�ت�ح�ق�ي��ق وال �ت��دق �ي��ق ف��ي ه�ي�ئ��ة التحقيق
الخاصة هشام حمزة ،في مؤتمر «مكافحة
تبييض األم� ��وال وت�م��وي��ل اإلره � ��اب» ،هي
األك �ث��ر ت�ع�ب�ي�رًا ع��ن ح��ال��ة ال�ق�ل��ق والتغيير
ال�ح��اص�ل��ة ف� ُ�ي ال�ق�ط��اع امل�ص��رف��ي اللبناني
على أث��ر م��ا أط�ل��ق عليه ف��ي املؤتمر «أزمة
البنك اللبناني الكندي».
ّ
يمثل هذا املؤتمر ّأول مناسبة لنقاش علني
في خلفية اإلجراءات األميركية بحق البنك
اللبناني الكندي ،وتداعياتها على القطاع
ّ
املصرفي ف��ي لبنان .إال أن��ه ل��م يتعد كونه
محاولة فاشلة للنقاش ،فهو كان تخويفيًا
وتسويقيًا؛ فما تطرق إليه املحاضرون هو
اإلج��راءات التي يجب اتخاذها بعد «أزمة
ّ
يتطرق أحد
البنك اللبناني الكندي» ،فلم
ّ
إلى كيفية اتهام هذا املصرف واألدلة التي
اس�ت�ن��دت إل�ي�ه��ا وزارة ال�خ��زان��ة األميركية
التهامه بتبييض األم��وال ملصلحة شبكة
أي� �م ��ن ج �م �ع��ة ،وال إل � ��ى ح ��رك ��ة حسابات
اللبناني الكندي ،وال
الشبكة في غير البنك
ّ
وأسباب
�م،
�
ه
�
�ت
�
مل
ا
�رف
�
ص
إل��ى س��رع��ة ب�ي��ع امل�
ّ
اختيار الشاري وهو مصرف عامل محليًا
مملوك بنسبة  %19من دولة أوروبية.
ّ
انصب تركيز املحاضرين األساسيني على
التخويف والتهويل .فبدأت مديرة االلتزام
ف ��ي ب �ن��ك م �ي��د س �ح��ر ب �ع��اص �ي��ري بتقديم
يمام فضل التي تعمل في مكتب األصول
ال �خ��ارج �ي��ة ف��ي وزارة ال �خ��زان��ة األميركية

( OFACم �ك �ت ��ب ي �ت �خ��ذ ق � � � ��رارات تجميد
ال�ت�ع��ام��ل م��ع ه��ذه ال�ج�ه��ة أو ت�ل��ك) وقالت:
«اسم ُ OFACيرعب كل املصارف» .أما فضل
ً
«بناء
فقد أوضحت أن قرارات  OFACتتخذ
على أه��داف األم��ن القومي األم�ي��رك��ي» ،ثم
أكملت بالحديث ّ
عما هو ممنوع وم��ا هو
مسموح ،الفتة إلى ضرورة «وجود ضابط
ام�ت�ث��ال ل��دى امل �ص��ارف ح��رص��ًا على تأمني
درجة امتثال ّ
معينة».
ّ
وت�ح��دث ه�ش��ام ح�م��زة ع��ن م�ش��روع تعديل
ال �ق��ان��ون  318امل�ت�ع�ل��ق ب�م�ك��اف�ح��ة تبييض
األم� � � ��وال ،ب��ات �ج��اه ال �ف �ص��ل ب�ي�ن جريمتي
تبييض األم� ��وال وت�م��وي��ل اإلره� ��اب ،علمًا
ب��أن تمويل اإلره ��اب ك��ان م��درج��ًا كجريمة
في إطار تبييض األموال.
وت �ط� ّ�رق أي�ض��ًا إل��ى م�ق�ت��رح ج��دي��د يتناول
«اإلف� �ص ��اح ع��ن األم � ��وال ال �ن �ق��دي��ة العابرة
للحدود» ،الفتًا إلى أنها ا ّمل��رة األول��ى التي
ُي ��درج فيها أم��ر يتعلق ب��األم��وال النقدية.
فهذه األموال التي غالبًا ما يكون مصدرها
املغتربني اللبنانيني في أفريقيا وأميركا
ال�لات�ي�ن�ي��ة ،ت ��ودع ل��دى امل �ص��ارف بموجب
إي�ص��االت ،أو ت��ودع ل��دى الصرافني بقصد
شحنها ،ويلي ذلك «تحاويل إلى الخارج
لشراء سيارات وبضائع أخ��رىْ ...وهو أمر
ي�ث�ي��ر أس�ئ�ل��ة ع��دي��دة :مل�ص�ل�ح��ة َم ��ن تذهب
ه��ذه األم��وال؟ فما ب��ات واضحًا أن األموال
تكون باسم الناقل ،أو ً
بناء على طلبه ،ثم
ّ
تحول إلى شركات أخرى أو أفراد .لكن في
ً
ح ��االت أخ ��رى ه��ي ت��ذه��ب ب �ن��اء ع�ل��ى طلب
طرف ثالث أو لطرف آخر غير ناقلها وغير
مالكها الفعلي.
في الواقع ،إن كل ذلك ال يؤلف اتهامًا بالقيام
بعمليات تبييض أموال أو تسهيلها .فما

هو معروف أن أم��وال االغ�ت��راب تأتي نقدًا
بسبب صعوبة إخراج األم��وال من أفريقيا
ب��واس �ط��ة امل �ص��ارف أو امل��ؤس �س��ات املالية
امل�ع��روف��ة .وإذا ك��ان ه��ذا ال�ن��وع م��ن األموال
أو ال �ت �ح��اوي��ل ه ��و امل �س �ت �ه��دف ،فبحسب
ص��رف�ي�ين س��اب�ق�ين وحاليني،
م �س��ؤول�ين م� ّ
هناك م��ا ال يقل ع��ن  15مصرفًا م��ن األكبر
في لبنان ،استقطبوا على م��دى السنوات
املاضية أموال املغتربني النقدية ،وتعهدوا
لهم بإدخالها إلى ّ النظام املالي.
ل �ك��ن ج� � ��اءت «ف� ��ش� ��ة ال� �خ� �ل ��ق» لتستهدف
الصرافني وتجار السيارات املستعملة .إذ
ي�ق��ول ممثل بنك «أوف ن�ي��وي��ورك ميلون»
ف��ي امل��ؤت�م��ر داي�ف�ي��د واي �ل��دن��ر ،إن القرارات
األميركية تطرقت إل��ى عمليات الصيرفة،
تنجز
وت �ج��ارة ال �س �ي��ارات ،واألع �م��ال ال�ت��ي ّ
من حسابات مصرفية شخصية» .ويتهم
واي �ل��دن��ر ال �ص �ن��اع��ة امل �ص��رف �ي��ة اللبنانية
بأنها تحاول «تلطيف هذه املشاكل».
ع �ل ��ى أي ح � � ��ال ،اخ �ت �ص ��ر ح ��اك ��م مصرف
ل�ب�ن��ان ري ��اض س�لام��ة األم ��ر ب��اإلش��ارة إلى
أن موضوع مكافحة تبييض األم��وال بات
«م��ن األول��وي��ات لضبط امل��داخ�ي��ل القومية
ّ
التهرب م��ن ال�ض��رائ��ب» .ويلفت إلى
ومنع
أن مجموعتي الـ FATFوالـ ،OECDتتابعان
مع الدول إفراديًا لتحقيق بيئة مالئمة ملنع
األم��وال غير الشرعية م��ن ال��دخ��ول إل��ى أي
س��وق م��ال��ي ف��ي ال �ع��ال��م .وف��ي ه��ذا اإلطار،
يؤكد سالمة أن مصرف لبنان يجري حاليًا
ت �ع��دي�لات ع �ل��ى ال�ت�ع�م�ي��م امل�ت�ع�ل��ق بشحن
األوراق النقدية األجنبية من وإل��ى لبنان،
ف �ب��ات ض ��روري ��ًا إع�ل�ام��ه م�س�ب�ق��ًا بالشحن
وت �ع �ي�ين «ض ��اب ��ط ام �ت �ث��ال» مل��راق �ب��ة ّ
تقيد
املؤسسة املعنية بالقوانني واألنظمة.

2011
BIEL, APRIL 27 -30 FROM 4 TILL 10 P.M.

Whether you are an Entrepreneur, a Business Owner or
an SME’s Manager interested in starting, developing or
expanding your business, visit BUSINESS, the first Buisness
Services, Supplies & Equipment Forum, and meet with over
100 leading companies, advisers and experts presenting
their latest services and products and showcasing their
newest technologies.
BUSINESS is the ideal place to find the funds for your
company, get experts’ advice for your project, locate
strategic business suppliers, equip your offices or simply
attend the daily live Visionary Entrepreneur Panels and
Award Distribution Ceremonies and discover the secrets,
formulas and processes behind the success of the below
Lebanese leading figures.
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02

MODeRaTOR:

ّ
◄ «ُ »HSBCي ّ
سرح  %3من موظفيه في املنطقة
ّ
وهو األكبر في أوروبا ،إنه سيعمد إلى إجراءات خفض
أمس ،قال املصرف ّ
ّفي بيان أصدره ّ ّ
ّ
اإلجماليني لـ  HSBCفي منطقة الشرق األوسط
فني
املوظ
من
%3
من
أقل
قوة عمله «ستمس
ّ
موظف» .ولم ُي ّ
حدد املصرف ّأي أقسام وإدارات فيه
ألف
12
عددهم
يبلغ
الذين
وشمال أفريقيا
ّ
ّ
ّ
ستتعرض لخفض الوظائف املذكورة ،غير أنه ّأشار إلى أن هذا اإلجراء هو بداعي «تحسني
ّ
ّ
فإن الخطوة تمسّ
الفعالية» .ووفقًا ملا نقلته وكالة «رويترز» عن مطلعني على هذا املوضوع،
ّ
«أقسام تمويل الشركات والتجزئة في املصرف» .وليس معروفًا كيف يمس اإلجراء الجديد
ّ
موظفي املصرف في لبنان ،الذين ُي ّ
قدمون مختلف الخدمات املالية في  6فروع.
(األخبار)

DAY

Mr. Neshan Der Haroutiounian

APRIL 28

03

Organized by:

DAY

APRIL 29
In Collaboration
with:

For full details
on the panels’ guests, visit

WWW.LeBanOnBuSineSSFORum.COm

04

DAY

APRIL 30
TALK SHOW STAGE FROM 6 TO 8:30 PM

LIVE AT

 14ثقافة وناس
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تحقيق

بين طموحات النص
وتحوالت الواقع
ّ

ّ
بنت مشروعها على قراءة دينامية
للوعي ً االجتماعي ّ،في التاريخ ّواألدب،
جامعة بني الخلفية األكاديمية ومنطق
التواصل َّ الحديث .في «الرواية العربية
ــ املتخيل وبنيته الفنية» (الفارابي)،
العالقة بـ «املرجع
تواصل البحث عن ّ
الحي» في تجارب أدبية راهنة،
لبنانية وعربية

يمنى العيد النقد من خارج السلطة
حسين بن حمزة
ّ
تذكرنا يمنى العيد بذلك النوع النادر
م��ن ال�ن�ق��اد ال��ذي��ن م��زج��وا ب�ين الطابع
األك ��ادي � �م ��ي مل �ن �ه �ج �ي��ات �ه��م النظرية،
والروح النقدية الحديثة املرافقة لحركة
األدب وت�غ�ي��رات��ه امل�س�ت�م��رة .الصرامة
األك ��ادي � �م � �ي ��ة ال � �ت ��ي غ ��ال� �ب ��ًا م� ��ا تبقى
حبيسة ج ��دران ال�ج��ام�ع��ات ،وتتبدى
على ّشكل منهجيات تشريحية باردة،
ت �ت �خ��ف��ف ف ��ي م �م��ارس��ة ي �م �ن��ى العيد
عبر احتكاكها بالحيوية الناشئة من
متابعة ما يجري في النصوص.
ب� ��دأت ال �ن��اق��دة ال�ل�ب�ن�ِّ�ان�ي��ة مسيرتها
ب ��أب� �ح ��اث الف � �ت ��ة ت� �ن ��ق ��ب ع� ��ن الوعي
االج �ت �م��اع��ي داخ ��ل ال �ت��اري��خ واألدب،
وخ �ص ��وص ��ًا ،ف ��ي ك �ت��اب �ه��ا «الدالالت
االجتماعية لحركة األدب الرومنطيقي
ف��ي ل�ب�ن��ان» ( .)1979ث��م ج ��اء كتابها
االنعطافي «في معرفة النص» ()1983
ليفتح نبرتها النقدية على مقاربات
متعددة للنص األدبي .مارست العيد
مفتوحة ،وغير
النقد بوصفه ق��راءة
ٌ
مقيدة بمنهجية وحيدة .قراءة رفدت

م�م��ارس�ت�ه��ا ال�ن�ق��دي��ة ب �ن �ض��ارة قادرة
على م��واك�ب��ة امل�س�ت�ج��دات التخييلية
ّ
تتناوله.
واألسلوبية في أي نص أدبي
ً
ه �ك��ذا ،درس� ��ت ف��ي م��ؤل�ف��ات�ه��ا أعماال
شعرية وروائية مختلفة ،غير مكترثة
إن كان أصحابها ّ
مكرسني أو شبانًا.
بالنسبة إليها ،كانت ق��راءة الدالالت
واإلح � ��االت ال �ت��ي ت�ق��دم�ه��ا النصوص
هي األهم.
األثناء ،رسمت صاحبة «الكتابة:
في ّ ٌ
�ول» ،م ��ا ي �م �ك��ن أن
�
ح
�
�
ت
�
�
ل
ا
�ي
�
ف
ل
ت � �ح� ��و
ُ
نسميه مسارًا نقديًا خ ِّصصت معظم
م �ح �ط��ات��ه ل �ل��رواي��ة وال � �س ��رد ،وأقلها
ل �ل �ش �ع��ر .ل �ك �ن �ه��ا ب ��رع ��ت ف� ��ي إضاءة
طموحات النص
عالقات جديدة بني َّ
وتغيرات الواقع ،واشتقت مصطلحات
وم �ف��اه �ي��م الئ� �ق ��ة ن �ظ��ري��ًا وتطبيقيًا
بنبرتها امل�ن�ح��ازة إل��ى ال�ن��ص .هكذا،
اهتدت إلى مصطلح «املرجع الحي»،
األك�ث��ر تعقيدًا وتشعبًا م��ن مصطلح
«الواقع» العائم على تاريخ طويل من
سوء الفهم مع النص« .املرجع الحي»
ح� َّ�رره��ا م��ن ف �ك��رة ُ أن األدب انعكاس
مباشر للواقع .لم ت ِدر الناقدة ظهرها

كليًا للواقع ،لكنها انتقلت «من سؤال:
م ��اذا أق ��ول؟ إل��ى س ��ؤال :ك�ي��ف أقول»،
ب�ح�س��ب ت�ع�ب�ي��ره��ا .ل��م ت�ع��د األولوية
النقدية للعالقة البسيطة بني الشكل
واملضمون .صار النص مفتوحًا على
تأويالت بعدد قراءاته املختلفة.
في كتابها الجديد «الرواية العربية ـــــ
َّ
املتخيل وبنيته الفنية» (دار الفارابي)
ّ
ت � �ع� � ِّ�رض ال � �ن ��اق ��دة ال �ل �ب �ن��ان��ي��ة فكرة
املرجع الحي مل�س��اءالت إضافية ،عبر
اللبنانية
تناولها ع��ددًا من الروايات
ً
وال�ع��رب�ي��ة م�ن�ظ��ورًا إل�ي�ه��ا م �ن �ف��ردة أو
داخ��ل سياقات معينة .يضم الكتاب
أبحاثًا وعناوين متنوعة ،تشترك في
هاجس البحث عن أثر الواقع املعيش،
أو املرجعية الحية في البنية الداللية
والفنية لألعمال امل��دروس��ة .قد يكون
ّ
«مهمشًا» في دراستها
املرجع الحي
لرواية «وردية ليل» إلبراهيم أصالن،
أو «م � � ��دم � � �رًا» ف � ��ي رواي � � � � ��ات الحرب
اللبنانية .هو املجتمع املصري قبيل
هزيمة يونيو في «ميرامار» لنجيب
م� �ح� �ف ��وظ ،وه � ��و امل� �س ��أل ��ة الطائفية
وال � �ع � �ن� ��ف ك� �م ��ا ظ � �ه� ��را ف � ��ي الرواية

اللبنانية ،وهو القضية الفلسطينية
ّ
املتخيل السردي العربي...
في
السابقة
األبحاث
في
العامة
العناوين
ً
ً
تصبح أك�ث��ر ك�ث��اف��ة وخ�ص��وص�ي��ة في
إض� � ��اءة ع �ن��اص��ر م� �ح ��ددة ف ��ي ًبعض
ال� �ت� �ج ��ارب ال ��روائ � �ي ��ة .ن �ق ��رأ م �ث�ل�ا عن
«م� �ف� �ه ��وم ال �ج �س��د ف� ��ي أع � �م� ��ال غالب
هلسا» ،وإشكالية «األدب النسائي»
ف��ي ت �ج��ارب ع ��دة م �ث��ل :س�ح��ر خليفة،
ورضوى عاشور ،وأحالم مستغانمي،
وع� �ل ��وي ��ة ص � �ب ��ح ،وع ��ال� �ي ��ة ممدوح،
واس �ت �ث �م��ارات «ال �س �ي��رة ال��ذات �ي��ة» في
املتخيل ال��روائ��ي ،وع�لاق��ة األن��ا بذاته
وباآلخر ،وعالقة «الرواية بالتاريخ»،
ق �ب ��ل أن ُي �خ �ت �ت��م ال� �ك� �ت ��اب ب � �ـ «سؤال
الرواية
امل �س �ت �ق �ب��ل» امل � �ط� ��روح ع �ل��ى
ّ
ال��راه �ن��ة .وه��و ال �س��ؤال ال ��ذي ل��م تكف
ال��رواي��ة ال�ع��رب�ي��ة ع��ن ط��رح��ه ،بحسب
امل��ؤل�ف��ة ،م��ن خ�ل�ال ال�ت�ج��ري��ب املستمر
والبحث عن ممكنات سردية وتقنية
م�خ�ت�ل�ف��ة ل �ل �م��رج �ع �ي��ات ال �ح �ي��ة التي
تعوم فوق طبقاتها .ولعل تناولها لـ
«امل �ش��روع ال��روائ��ي لربيع ج��اب��ر» هو
خ�ي��ر تجسيد لهاجسها ف��ي مواكبة

تدرس إشكالية
«األدب النسائي» من
خالل تجارب رضوى
عاشور وعلوية صبح
وعالية ممدوح...

التجارب الروائية العربية الجديدة ،من
خالل قراءة نقدية حيوية لواحدة من
تلخيص املمارسات
أغزرها .ال يمكن
ُ
ال ��ذك� �ي ��ة وامل � ��رن � ��ة ال� �ت ��ي ت �خ �ض ��ع لها
األعمال املدروسة في الكتاب .تشتغل
ّ
البديهية
ي�م�ن��ى ال�ع�ي��د ض��د ال�ق�ن��اع��ة
ال�س��ائ��دة ب��أن الناقد ه��و سلطة عليا،
فتمنح ال �ن��ص اس�ت�ق�لال�ي��ة ك��ام�ل��ة في
ق ��ول ح�ك��اي�ت��ه ال�ل�ص�ي�ق��ة بمرجعيات
واق�ع �ي��ة ،لكنها ال ت�خ�ت��زل ال��واق��ع في
مرآة صافية وثابتة.
ت �ت �ج��ول ي �م �ن��ى ال �ع �ي��د ب �ي�ن روايات
ك �ث �ي ��رة ،ل �ك��ن ذل� ��ك ال ُي �خ �ف��ي الخيط
ال �ن �ق��دي ال ��ذي ي�ج�م��ع ه ��ذه القراءات،
وامل�ت�م�ث��ل ف��ي ت�ع��زي��ز امل ��ذاق الطليعي
مل �ص �ط �ل��ح «امل � ��رج � ��ع ال � �ح � ��ي» وخلق

قراءة

جودت فخر الدين راويًا «سيرته مع الغيم»
ف ��ي م �ج �م��وع �ت��ه ال �ت ��اس �ع��ة ،ال يكتب
ج��ودت فخر ال��دي��ن سيرته م��ع الغيم
ف �ق��ط ،ب��ل م��ع ع�ن��اص��ر أخ ��رى تنتمي
إل� ��ى ال �ط �ب �ي �ع��ة ال �ت��ي ح �ض��رت بطرق
وم � �م� ��ارس� ��ات ش� �ع ��ري ��ة م �خ �ت �ل �ف��ة في
تجربته .الشاعر اللبناني اهتدى منذ
ب ��داي ��ات � ّ�ه إل� ��ى ن �ب ��رة تجمع
ب�ي�ن ت ��أن ��ي ال �ع �ب��ارة وتأمل
الطبيعة وإي �ق��اع التفعيلة.
وال �ط �ب �ي �ع��ة ح ��اض ��رة أيضًا
ف��ي ع�م�ل��ه ال �ج��دي��د «فصول
م � ��ن س � �ي ��رت ��ي م � ��ع الغيم»
(ال��ري��س) ،حيث تتحول كالعادة إلى
م� ��ادة ل�ل�ت��أم��ل ال �ش �ع��ري ،أو مناسبة
م ��وارب ��ة الس �ت �ع��ادة ف � ��ردوس طفولي
مفقود.
ص ��اح ��ب «أوه� � � ��ام ري �ف �ي ��ة» ال يراقب

التأمل يقلل
استدراج اللغة إلى
صور مباغتة

ال�ح�ي��اة م��ن ال �خ��ارج ،ب��ل ي � ّ
�دس نفسه
ب�ين م�ف��ردات�ه��ا .ف��ي ق�ص�ي��دة «ل��م أجد
غ�ي��ر ن�ف�س��ي» ،يبتكر م�ف��ارق��ة شكلية
ب�ي�ن ق��ام �ت��ه امل ��دي ��دة وش �ج ��ر الحور:
ُ
«وكنت أرى كل شيء قصيرًا /فرافقني
ُ
ال �ح��ور /رافقني ك��أخ ل��ي ط��وي� ٍ�ل/... /
ٍ
ُ
كان أطول مني إذا ما كبوت /وأقصر
ُ
مني ًإذا ما زه��وت /ولكنه كان مثلي
نحيال وهشًا /ويحفر فيه األذى».
وف ��ي ال �ق �ص �ي��دة ال �ت��ي ح�م�ل��ت عنوان
امل �ج �م��وع��ة ،ي�ع�ق��د ص�ل�ات استعارية
ب�ين ع�ب��ور الغيوم وع�ب��ور الكائن في
أع� �م ��اره امل �خ �ت �ل �ف��ة .ي �م �ت��دح طفولته:
البدايات أجمل /لي بعد ذلك
«غيوم
ّ
أن أس �ت �خ��ف ب �ك��ل م �ص �ي��ر» .ويأسى
ٌ
�ات غ�ي� ٌ
�وم /وليت
لفعل ال��زم��ن« :ذك��ري�
ال��زم��ان ل��ه خ�ف��ة األم ��س /ل�ي��ت الزمان

ب� ّ
�رم�ت��ه /مثل أم��س ت� ٌح� ّ�رك��ه ال��ري��ح في
وه� ٍ�ن /فيطير كما ورق في الخريف/
ه �ن��ا ،وأن� ��ا أراق � ��ب اآلن ش �م��ل الغيوم
ال��ذي يتجمع ف��وق ال�ت�لال /ت��روح بي
زمن
الذكريات إلى
زمن كاألثير /إلى ْ ٍ
ُ
زمن لم يزل».
د/
يع
لم
زمن
ٍ
لم يكنٍ /
ف��ي قصيدة «ي��وم�ي��ات ب�ي�ض��اء» ،يرى
ب �ي��اض ال �ث �ل��ج ك �ب �ي��اض ال ��ورق ��ة التي
عليها« :ي�ق��ول ْ ل��ي الثلج في
سيكتب
ْ
العام /:قف ،وابتدئ /ها أنا اآلن
أول َ
صفحتك ال�خ��ال�ي��ة /.../وأب�ق��ى هنالك
مبتدئًا بني هذا وذاك /أح��اول في كل
معجزة للبياض /أحاول
يوم صناعة ُ ٍ
كل يوم /ولست ألنتظر الثلج».
ٍ
ه �ك��ذا ،ي �م �ت��زج ال� �ح ��وار م��ع الطبيعة
ب ��ال �ح ��وار م ��ع ال �ن �ف��س .ب�ي�ن�م��ا يعمل
ال� �ش ��اع ��ر ع �ل��ى خ �ل��ط ال � �ح� ��واري ��ن مع

ّ
ي� �ق ��ل ��ل م � ��ن ح� ��رص� ��ه ع� �ل ��ى استدراج
ال�ل�غ��ة إل��ى ص��ور مباغتة ل�ل�ق��ارئ .قد
ُ
الغيم/
ْنلتقط ٌ ص��ورة مثل« :وغافلنا
إذ ن�ت��ف م�ن��ه راح ��ت تحلق أب�ع��د مما
ّ
تستحم هنا /في
نظن /وأخ��رى أت��ت

ال �ح��وار ال��داخ �ل��ي للتجربة الشعرية
ال� �ت ��ي ت �ت ��راك ��م م ��ن دي � � ��وان إل � ��ى آخر،
وت�س�ت�ث�م��ر م �ن��اخ��ات ال�ن�ث��ر ومعجمه
اليومي .بهذه املمارسة ،ينظف الشاعر
ّ
ويقربها
قصيدته من صخب اإليقاع،
من كتابة شعرية أكثر حداثة ،لكنها
ت �ت��أخ��ر ت�ج��ري�ب�ي��ًا ع��ن ق �ص �ي��دة النثر
ال�ت��ي تكتبها األج �ي��ال ال�ج��دي��دة .كما
أن اكتفاء الشاعر بالخفوت والتأمل

مياه البحيرة» ،أو قول الشاعر ألبيه
ّ
ال��راح��ل« :ل�ق��د ه ��دك ال ��داء /لكنك اآلن
َ
َّ
أفلت منه /شفيت ،وآالم��ك انطفأت»،
ولكنها ال تشبه تلك الصور املتفردة
التي تفاجئ ذائقتنا.
ندرة الصور توحي بأن ما يهم الشاعر
ه��و بناء القصيدة .ك��أن املطلوب هو
تأثير شامل ل��دى ق��ارئ ال يجد
خلق ً
غضاضة في االستسالم للغة خافتة،
تصيبه بحنني وأس ��ى ي�ت�ن��زه��ان في
املجموعة كلها.
حسني...
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بيروت استحضرته تحت راية «العقالنية والنهضة»

محمد عابد الجابري ...معاصرنا؟
بعد ّأشهر على رحيل
املفكر املغربي،
استعاد «مركز دراسات
العربية»
الوحدة
ّ
ّ
محطات أساسية في
مشروعه ،وناقش
باحثون منهجه
واإلشكاليات التي
يطرحها
خليل عيسى

(مروان طحطح)

ٌ
بيئات محلية له .ممارسة كهذه تجد
ت �ب��ري��ره��ا ف ��ي إن� �ك ��ار امل��ؤل �ف��ة وجود
أص��ول أو تقاليد عربية لفن الرواية،
نفسه ـــــ على
واعتراضها ـــــ في الوقت
ً
ك��ون ال��رواي��ة العربية محاكاة عمياء
للرواية في الغرب.
الناقدة التي ّ
تربت على تراث الحزب
ال�ش�ي��وع��ي وت �ج��ارب ال �ي �س��ار ،ال تزال
ّ
تتعسف
مخلصة للواقع من دون أن
ف��ي ق��راءة ه��ذا ال��واق��ع ،كما فعل نقاد
ي�ش��ارك��ون�ه��ا ال�ت��رب�ي��ة ال�ف�ك��ري��ة ذاتها.
«منذ بداياتي ،كنت أتحدث عن الوعي
االجتماعي ال عن الواقع وانعكاسه»،
ت � �ق� ��ول ص ��اح� �ب ��ة «ت � �ق � �ن� �ي ��ات السرد
ُ
حرصت
ال� ��روائ� ��ي» .وت �ض �ي��ف« :ل �ق��د ُ
دائمًا على أن ال أقع أسيرة قراءة تفقر
النص األدبي لصالح الواقع».
ب�ط��ري�ق��ة م ��ا ،ي �ب��دو ك�ت��اب�ه��ا حصيلة
اس�ت�ث�م��ارات مختلفة .االف �ت��راق الذي
ت �ع �ل �ن��ه ع ��ن ب��اخ �ت�ي�ن ف ��ي امل� �ق ��دم ��ة ،ال
ُي�خ�ف��ي ع�ن��ا ح��واره��ا غ�ي��ر امل�ع�ل��ن مع
أس �م��اء أخ ��رى م�ث��ل :ب ��ارت وتودروف
وغولدمان .كأن الكتاب ُيضيء رحلتها
النقدية املميزة بمفعول رجعي.

م ��ن ت��اب��ع ال� �ن ��دوة ال �ت��ي أقامها
«مركز دراسات الوحدة العربية»،
أخ �ي �رًا ت�ح��ت ع �ن��وان «العقالنية
وال �ن �ه �ض��ة :ف ��ي م �ش ��روع محمد
عابد الجابري» ،وجد نفسه على
الراحل
م��وع� ُ�د م �ب��اش��ر م � ً�ع ف �ك��ر ً
ال��ذي أشبع تحليال وتأويال23 .
باحثًا من مختلف الدول العربية،
تحدثوا عن إرث الجابري ،منهم
حسن حنفي ،وعبد اإلله بلقزيز،
والناقد األدبي فيصل ّ
دراج .على
م��دى ي��وم�ين ،ن��اق��ش املشاركون
إش� �ك ��ال� �ي ��ة ال � � �ت� � ��راث والحداثة
عند املفكر
واالبيستيمولوجيا
ُ
امل�غ��رب��ي ال��راح��ل .ك��ذل��ك خ ّصص
ب � �ح � �ث� ��ان ع � � ��ن ال � �ع � �م� ��ل األخير
للجابري «تفسير القرآن الكريم»
ب��أج��زائ��ه ال �ث�ل�اث��ة .وق ��د الحظنا
لألسف أن بعض األبحاث طغت
عليه أساليب مكرورة وسردية،
ت� �س� �ه ��ب ف � ��ي م � � ��دح «العبقرية
الجابرية».

أس� � �ت � ��اذ ال �ف �ل �س �ف ��ة ف � ��ي جامعة
القاهرة حسن حنفي ،عمل على
إب � ��راز ال �ع�لاق��ة ب�ي�ن «السياسة»
و«األخالق» عند الجابري .يوافق
حنفي على وجود رؤية ثقافوية
ف ��ي «ال �ع �ق��ل ال� �ع ��رب ��ي» ،ل �ك �ن��ه لم
ي� �ت� �ن ��اول ال �خ �ل �ف �ي��ة التاريخية
السياسية ّ لشخصية الجابري.
فقد رأى أن «ال�ع�ق��ل ف��ي مشروع
ن �ق��د ال �ع �ق��ل ال �ع��رب��ي ه ��و املنتج
الثقافي .لذلك يكون لفظ «الفكر»
أو الثقافة أفضل من العقل» .أما
بالنسبة إل��ى لفظة ع��رب��ي ،فهي
«وصف للمنتج الثقافي ال للعقل
ال�ب�ش��ري ،كما ّ
روج��ت النظريات
ال �ع �ن �ص��ري��ة ف ��ي ال� �ق � ّ�رن التاسع
�ر» .وخ �ل��ص امل �ف��ك��ر املصري
ع �ش� ّ
إل��ى أن «رؤي ��ة ال�ع��رب��ي الثقافية
ه� ��ي رؤي � � ��ة األع � ��راب � ��ي البدوي،
وجمعها األع��راب الذين يصفهم

عده عبد اإلله
ّ
بلقزيز «المحرك
الفكري للربيع
العربي»
ّ
ّ
القرآن بأنهم أشد كفرًا ونفاقًا».
أس� � �ت � ��اذ ال �ف �ل �س �ف ��ة ف � ��ي جامعة
عبد
الحسن الثاني ف��ي امل�غ��ربّ ،
اإلل ��ه ب�ل�ق��زي��ز ،رأى م��ن جهته أن
«العقل العربي جملة من اآلليات

ّ
مؤلفات الجابري تشكل أكثر من  20في املئة من مبيعات املركز (مروان بو حيدر)

امل�ع��رف�ي��ة ال�ت��ي ب��واس�ط�ت�ه��ا يعي
األشياء» .ولفت الباحث املغربي
ّ
إل��ى أن أه�م�ي��ة ال�ن�ق��د ت��أت��ي على
م �س �ت ��وى «ال� �ف ��رض� �ي ��ة العلمية
ال� �ض ��روري ��ة ل �ت �س �ت �ق �ي��م أوضاع
ال ��وع ��ي ال � �ع ��رب ��ي» .وف � ��ي بعض
النقاشات الشفهية ،وضع بلقزيز
ال �ج��اب��ري ف ��ي م �ص��اف «املحرك
الفكري وراء الربيع العربي»! لكن
ّ
رد الباحث عبد املجيد الشرفي
على بلقزيز ،وضع الجابري على
العنصرية،
م � �ش� ��ارف ...ال �ن��زع��ة
ّ
إذ رأى ف ��ي ق � ��ول ال� �ج ��اب ��ري إن
«اإلن � � �ت� � ��اج ال � �ف � �ك� ��ري والثقافي
العربي ذو خصوصيات ّ
تميزه
عن ُ الشعوب األخ��رى ،وال سيما
ال � � ��ف � � ��رس ،»...ن� �ظ ��رة ع��رق �ي��ة ذات
أساس إيديولوجي.
ت �ح��دث ال �ن��اق��د ف�ي�ص��ل دراج عن
االنصراف «املتأخر» الى التراث
الذي قام به الجابري بني آخرين.
ورأى في ذلك اعترافًا بالهزيمة،
«أج� ��اء ذل ��ك م��ن ال �ج��اب��ري أم من
امل��ارك�س�ي�ين ال��ذي��ن ل��م يكتشفوا
أه �م �ي��ة ال� �ت ��راث إال ب �ع� ّ�د هزيمة
 .»67ف��ي رأي دراج ،ف ��إن هجوم
ال� � � �ج � � ��اب � � ��ري ع� � �ل � ��ى «املركزية
األوروب � �ي� ��ة ل �ي��س إال د ّف ��اع ��ًا عن
«م ��رك ��زي ��ة ال � � �ت� � ��راث» .إن� � ��ه شيء
ق��ري��ب م��ن االس �ت��رج��اع الوهمي
ل�ل�م��اض��ي ال ��ذي ه��و اغ �ت��راب عن
ال � �ت� ��اري� ��خ ،ب �م �ع �ن��ى م� � ��ا ،أو من
«ق ��دري ��ة ال ��وه ��م االسترجاعي»
تسويغًا لخصوصية ما».
ّ
إال أن ال �ن �خ �ب��وي��ة السبعينية
ّ
امل� �ت ��وح ��دة ف ��ي ق��اع��ة املؤتمرات
ف ��ي ال� �ف� �ن ��دق ال� �ب� �ي ��روت ��ي ،كانت
م �ه��زوم��ة ،ت�ض��ع ل��ذات �ه��ا ،وهمًا،
خ� ��ارج ال �ت��اري��خ ال �ع��امل��ي .بعض
امل �ش��ارك�ي�ن غ �ف��وا ب��ال�ف�ع��ل خالل
جلسات املؤتمر ،ولم يكن هناك
من نقاش فعلي خارج مداخالت
ّاملشاركني .نقول ذل��ك خصوصًا
أن األبحاث املناقشة اعتمدت في
ال �غ��ال��ب ع�ل��ى أس��ال �ي��ب ومناهج
«م ��زاج �ي ��ة» ّ ،أك �ث��ر م�ن�ه��ا علمية،
وب �ع �ي��دة ك ��ل ال �ب �ع��د ع �م��ا يكتب
ال�ي��وم ف��ي ح�ق��ول معرفية أخرى
كاالنثروبولوجيا التي لم يشر
ّ
املؤتمر.
إليها أي بحث في
ّ
اإلش � � ��ارة إل� ��ى أن «مركز
ت �ج��در
دراس��ات ِالوحدة العربية» ّ
تفرد
ّ
بنشر جميع كتب املفكر املغربي
�س املركز
ال��راح��ل .وب�ح�س��ب رئ�ي� ّ
خير الدين حسيب« ،تمثل كتب
الجابري وحدها أكثر من  20في
املئة من مبيعات املركز كل سنة»
في العالم العربي.

المربد 2011
السفينة التائهة
البصرة ــ حسام السراي

ً
ّ
جوهريًا
ت �ط��رح امل �ه��رج��ان��ات ال�ث�ق��اف� ّ�ي��ة س� ��ؤاال
ٍّ
ع��ن إم�ك��ان صناعة مشهد ثقافي ع��راق��ي .تحد
ّ
يفترض بأي فعالية ثقافية الخروج عن املألوف
وت �ج��اوز ال �س��ائ��د ...اخ�ت�ت�م��ت ق�ب��ل أي � ً�ام الدورة
الثامنة م��ن «م�ه��رج��ان امل��رب��د ال�ش�ع��ري»ّ ،
معمقة السؤال
أكثر عن هذا الرهان.
ّ
إبداعية ّ
مهمة ،من دون
احتفى املهرجان بأسماء ورموز
أن ت� ّك��ون ح��اض��رة ف��ي ال�ب�ص��رة .ه�ك��ذا ،احتفى املنظمون
ّ
وخص
النواب ،وشيركو بيكه س ،لكن ...غيابيًا.
بمظفر
ّ
مظفر ّ
النواب ،الذي حملت الندوة اسمه ،بجلسة
«املربد»
ن�ق��دي��ة واح� ��دة ،وك��ذل��ك األمر
مع بيكه س.
وف � � ��ي وق � � ��ت اق � �ت � �ص� ��رت فيه
ف �ع��ال� ّ�ي��ات ال �ي��وم ّ
األول على
ال� �ك� �ل� �م ��ات ال ��رس� �م� �ي ��ة ،خرج
«املربد» عن عادته في تقديم
أسماء ّ
مكرسة (محمد حسني
آل ي ��اس�ي�ن ،ك��اظ��م الحجاج،
م��وف��ق م �ح �م��د ،م �ح �م��د علي
ال �ح �ف��اج��ي) ،ل�ي�ع�ط��ي املنبر
للشباب .هكذا ،استمعنا إلى
شعراء دخلوا املعترك خالل
التسعينيات مثل طالب عبد
العزيز ،وفارس ّ
حرام ،وحمد
ال� � ��دوخ� � ��ي ،وأج � � � ��ود مجبل،
وعمر السراي.
ك��ذل��ك استمعنا إل��ى تجارب
أخرى ّ
مهمة أبعدها املنفى عن
العراق ،منها تجربة الشاعر
هاشم شفيق (الصورة)ّ .
نوع
«املربد» فعالياته هذا العام.
ولم تعد تقتصر على الشعر،
ب��ل أط �ل��ت ع�ل��ى ف �ن��ون أخرى
احتفت
م �ث��ل ال �ت �ش �ك �ي��ل والتصوير
وال� �ح ��رف ال �ي � ّ
الدورة الثامنة
�دوي ��ة والغناء
ّ
ال� � � �ت � � ��راث � � � ّ ُ�ي ّ ...وف � � ��ي فعالية
من «المربد»
م �ت �م� ّ�ي��زة ن��ظ �م��ت ف ��ي اليوم
النواب
ّ
بمظفر ّ
ال�ث��ان��ي م��ن امل �ه��رج��ان ،غادر
وشيركو
الشعراء القاعات واملنصات،
وأل� � �ق � ��وا ال� �ش� �ع ��ر ع� �ل ��ى ظهر
بيكه س
س �ف �ي �ن��ة ّ ،ف ��ي رح� �ل ��ة نهرية،
ك��ان��ت ك ��ل ال� �ق ��راءات خاللها
ّ
ّ
نسوية.
شعرية
بأصوات
ّ
لكن اإلخفاق جاء على أشده،
ف��ي الجلسة الختامية ،حني
ق��رأ م��ا ي �ق��رب م��ن  30شاعرًا
ّ
نتخيل
قصائدهم ...ولنا أن
كم استغرق ذل��ك من ال��وق��ت .ق��رأ الشاعر ال��ذي لم ًنتمكن
من إحصاء املرات التي استخدم فيها كلمة ّ«فضال عن»،
مراسلة
كما قرأت
الشاعرة التي لم يعهد عنها سوى أنها ّ
ّ
يومية في إقليم كردستان العراق .وركزت كل تلك
جريدة
ّ
ّ
والعامي وقصائد النثر.
القراءات على الشعر العمودي
االح�ت�ف��اء ب��رم��وزن��ا اإلب��داع� ّ�ي��ة ،م�ب��ادرة إيجابية بالطبع،
لكن تنقصها األصوات الشابة ،على أمل أن نلتقيها العام
املقبل .هنا ،يجدر باملنظمني التركيز على وضع معايير
واضحة وصارمة لفحص القصائد وتدقيقها فنيًا ،لكي
يصير مضمون املهرجان أكثر متانة.

هوامش الغضب

مثقفو فلسطين والجزائر مع الشعبين السوري والليبي
ّ
تغريد عطاهلل ،إسماعيل طالي
«ح� �ت ��ى ال ُي � �ق� ��ال ي ��وم ��ًا إن الكاتب
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي وق � ��ف م �ت �ف��رج��ًا على
أعلنت
ج � ��روح ال �ش �ع��ب ال � �س� ��وري»ّ ،
«األم � ��ان � ��ة ال� �ع ��ام ��ة الت � �ح ��اد الكتاب
الفلسطيني» تعاطفها
«م ��ع ت �ط �ل �ع��ات الشعب
ال � � � �س� � � ��وري ومطالبه
ب ��ال� �ح ��ري ��ة وال � �ح� ��ق في
ال� �ت� �ع� �ب� �ي ��ر ع� � ��ن الرأي
واملشاركة السياسية».
ون��اش��دت األم��ان��ة ف��ي ب�ي��ان أصدرته
أم��س «ك��ل ال�ق��وى املثقفة ف��ي العالم
العربي أن تقف أم��ام مسؤولياتها،
ُوت��دي��ن االن�ت�ه��اك��ات الجسيمة التي
ت �م��ارس ف��ي س��وري��ا» .وأدان األمني

مناشدة المثقفين
العرب للوقوف أمام
مسؤولياتهم

ّ
ال� � �ع � ��ام امل � �س� ��اع� ��د الت� � �ح � ��اد الكتاب
الفلسطينيني ورئيسه في غزة غريب
ع�س�ق�لان��ي ك��ل «ال �ج �ه��ات ال �ت��ي تقف
خلف املجازر التي ترتكب بحق شعب
من
يطالب بنيل حقوقه الطبيعية»ّ .
جهته ،قال الروائي خضر محجز إن
«ال �ت��اري��خ س�ي�ق��ف ل�ن��ا ب��امل��رص��اد لو
تأخرنا أكثر في التعبير عن موقفنا
ال��راف��ض للمجازر ال�ت��ي تقتل أبناء
شعب ش�ق�ي��ق» .وإل��ى ج��ان��ب محجز
وع �س �ق�ل�ان��ي ،ح �م��ل ال �ب �ي ��ان توقيع
ناصر عطا الله ،وناصر رباح ،وعون
أب��و صفية ،فيما امتنعت مجموعة
من أعضاء االتحاد عن اتخاذ موقف
واضح.
م ��ن ج �ه��ة أخ � � ��رى ،أدان � � ��ت مجموعة
م��ن العاملني ف��ي الحقل الثقافي في

ف�ل�س�ط�ين وال �ن �ش �ط��اء ف��ي مؤسسات
امل� �ج� �ت� �م ��ع امل� � ��دن� � ��ي« ،أع � � �م� � ��ال القتل
ال� �ت ��ي ي� �م ��ارس� �ه ��ا ال� �ن� �ظ ��ام السوري
ض ��د امل �ط��ال �ب�ين ب��ال �ح��ري��ة والكرامة
ف� � ��ي س� � � ��وري� � � ��ا» .وأع � � � � ��رب املثقفون
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ون ع ��ن ت �ض��ام �ن �ه��م مع
أشقائهم السوريني «الذين يناضلون
م � ��ن أج � � ��ل أن ت � �ك� ��ون س � ��وري � ��ا دولة
ُديموقراطية حقيقية ولكل مواطنيها،
تصان فيها حقوق املواطنة والكرامة
التظاهر
وح � � �ق� � ��وق اإلن� � � �س � � ��ان ف� � ��ي
ّ
وال�ت�ع�ب�ي��ر» .ول�ف��ت امل��وق�ع��ون إل��ى أنه
«ال كرامة ّ
لألمة من دون الحفاظ على
كرامة املواطن الفرد ،وال معنى لحق
ت �ق��ري� ً�ر م�ص�ي��ر ال �ش �ع��وب إذا ل��م يكن
مدخال لحق الفرد في تقرير مصيره
الشخصي» .وأضافوا« :لن تستطيع

العروبي
س ��وري ��ا اس �ت �ع��ادة دوره � ��ا لاّ
ال � ّ�ري ��ادي ث�ق��اف� ّ�ي��ًا وس �ي��اس� ّ�ي��ًا ،إ إذا
اس �ت �ع��اد امل ��واط ��ن ال � �س ��وري ّ
حريته
وكرامته» ،كما رفض املوقعون «الزج
باسم فلسطني والقضية الفلسطينية
السوري
ال� � � ��ذي ي � �ق� ��وم ب � ��ه ال � �ن � �ظ� ��ام
ّ
لتبرير قمعه الشعب» .ولفتوا إلى أن
«اس �ت �خ��دام اس ��م فلسطني والقضية
الفلسطينية من جانب النظام لتبرير
ق �م��ع ال � �ح � ّ
�ري ��ات ف ��ي س ��وري ��ا يلحق
الضرر بفلسطني وقضيتها».
و ّم� ��ن ف�ل�س�ط�ين إل� ��ى ال� �ج ��زائ ��ر ،حيث
وق � �ع� ��ت م �ج �م��وع��ة م� ��ن السياسيني
واملثقفني «بيانًا تضامنيًا مع الشعب
الليبي» ،رأت فيه أن «املوقف الرسمي
ت� � �ج � ��اه ه � � ��ذه األح � � � � � � ��داث ،ال يعكس
مشاعر الشعب الجزائري ،وتقاليده

ف��ي االن�ح�ي��از إل��ى ث ��ورات الشعوب».
وأض � � � ��اف امل� ��وق � �ع� ��ون« :ن � �ح ��ن أبناء
ّ
الجزائر ،ساللة ث� ّ�وار نوفمبر ،نجدد
التحامنا ال�ث��وري م��ع أح�ف��اد املختار
ال � ��ذي � ��ن اخ� �ت� �ل� �ط ��ت دم � ��اؤه � ��م بدماء
ّ
التالحم
الجزائريني في أسمى صور ّ
ع �ب ��ر ال � �ت� ��اري� ��خ» .وأع � �ل� ��ن املوقعون
رف �ض �ه ��م ال � �ت ��واط ��ؤ ص �م �ت��ًا إزاء ما
ّ
ّ
الليبي الشقيق،
يتعرض ل��ه الشعب
م ��ن «ان� �ت� �ه ��اك ��ات ص ��ارخ ��ة لألعراف
ّ
ال ��دول� �ي ��ة ،وت� �ع ��دي ��ات ع �ل��ى القانون
ال ��دول ��ي اإلن� �س ��ان ��ي» .وح �م��ل البيان
تواقيع شخصيات إعالمية وثقافية
ب��ارزة ،من بينها أح�لام مستغانمي،
�زاوي ،وواس �ي �ن ��ي األعرج،
وأم �ي��ن ال � � � ّ
وخديجة بن قنة ،وعبدو بوزيان...
التفاصيل على موقع «األخبار»
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تلفزيون

«الجزيرة» تنفي استقالة إعالميين سوريين

فيصل القاسم
عائد بعد العاشرة!
بعد أخبار عن استقالة عدد من اإلعالميني السوريني على
خلفية تغطية املحطة القطرية لالحتجاجات في بلدهم،
ها هو صاحب «االتجاه املعاكس» يعود إلى الشاشة من نافذة
العاشرة مساء مع أحمد منصور ،وعلي الظفيري وآخرين
قد يطل فيصل القاسم ليحكي عن رايه في ما تشهده سوريا

الدوحة ــ إسماعيل طالي
ّ
أين هو فيصل القاسم؟ ملاذا ال يقدم حلقة
م ��ن «االت� �ج ��اه امل �ع��اك��س» ح ��ول سوريا؟
عالمات استفهام كثيرة ارتسمت مع غياب
اإلعالمي السوري عن شاشة «الجزيرة».
لكن ها هي القناة القطرية تعيد القاسم
إلى الشاشة عبر نافذة «العاشرة مساء»
ب� ��دءًا م��ن األس �ب ��وع امل �ق �ب��ل ،ق��اط �ع��ة بذلك
الطريق أم��ام م��ا أث�ي��ر ع��ن استقالة مقدم
برنامج «االتجاه املعاكس».
القاسم
نفى
�ار»،
في تصريح إل��ى «األخ�ب�
ّ
خبر استقالته ،واص�ف��ًا م��ا ي��روج ب��أن��ه ال
يعدو كونه «طراطيش كالم» .في املقابل،
رأى أن استقالة غسان ّبن جدو تندرج في
خانة «حرية الرأي ،فلكل وجهة نظره من
األح ��داث ،ول��ه الحق ب��أن يدلي بموقفه».
ول ��م يستبعد ال �ق��اس��م أن ي��دل��ي بموقفه
م��ن األح ��داث ال�ج��اري��ة ف��ي س��وري��ا قريبًا،
ف �ي �م��ا ت �ع��ال��ت ب �ع��ض األص � � ��وات تطالبه
باالستقالة .ونفت م�ص��ادر مسؤولة في
«الجزيرة» ما تداولته الكثير من وسائل
اإلع � �ل ��ام ب �خ �ص ��وص م ��وج ��ة استقاالت
ّ
أخ� ��رى ام� �ت ��دت إل ��ى ع ��دد م��ن اإلعالميني
السوريني في الدرجة األولى ،على خلفية
تغطية ال�ق�ن��اة ل�لاح�ت�ج��اج��ات الشعبية،
وم��ا أث �ي��ر م��ن ج��دل ح��ول مهنية القناة،
وتجاهلها لألحداث في البحرين ،مقابل
«تضخيمها» ف��ي س��وري��ا .وم��ن األسماء
ال �ت��ي ج ��رى ت��داول �ه��ا م��دي��ر ال�ت�ح��ري��ر في
القناة اإلعالمي السوري حسن الشويكي،
ترويج
اإلعالمية مع
ً
إذ تزامنت الضجة ّ
أخبار عن استقالته ،لكن مصدرًا مسؤوال
في «الجزيرة» قال لـ«األخبار»« :الشويكي
ك � ��ان ف� ��ي إج� � � ��ازة ق� �ص� �ي ��رة ال أك � �ث� ��ر ،وال
استقاالت جديدة بخالف الزميل غسان
بن جدو».

إل� ��ى ذل � ��ك ،ع �ل �م��ت «األخ � �ب � ��ار» أن فيصل
القاسم وأحمد منصور وعلي الظفيري،
مقدمي برامج «االتجاه املعاكس» و«بال
ح� � ��دود» و«ف � ��ي ال �ع �م��ق» ع �ل��ى التوالي،
سيبدأون في األول من أيار (مايو) تقديم
«نافذة العاشرة مساء» التي استحدثتها
«ال �ج��زي��رة» لتحليل األوض ��اع ف��ي الدول
التي تشهد ث��ورات واحتجاجات شعبية
م��ن ليبيا وال �ي �م��ن وس ��وري ��ا ،إل ��ى جانب
ت ��داع� �ي ��ات ن� �ج ��اح ال� �ث ��ورت�ي�ن التونسية
وامل � �ص ��ري ��ة .م �ق��اب��ل ذ ّل� � ��ك ،ي� �ق ��ول سامي
ك �ل �ي��ب ل � �ـ«األخ � �ب� ��ار» إن � ��ه ي �ج �ه��ل مصير

غسان ما يؤكد أن كل اإلعالم العربي اليوم
يحتاج إلى إعادة نظر» .وعن االنتقادات
للثورات
التي طاولت تغطية «الجزيرة»
ّ
واالح � �ت � �ج� ��اج� ��ات ،ق� � ��ال« :ال ش� ��ك ف� ��ي أن
«ال�ج��زي��رة» ساهمت ف��ي إس�ق��اط نظامني
ديكتاتوريني في مصر وت��ون��س .أم��ا في
األخرى ،فأنا أقرأ انتقادات كثيرة،
الدول
ّ
خ �ص��وص��ًا أن �ه ��ا غ �ي��ر ق � ��ادرة ع �ل��ى بلوغ
أم��اك��ن ال �ص��راع ف��ي ليبيا وس��وري��ا .مما
يجعل الشاشة كأنها متحيزة لطرف ضد
آخر» .ولم يجد كليب حرجًا في التعليق
على تصريحات زوج�ت��ه اإلع�لام�ي��ة لونا

برنامجه «امللف» الذي توقف عرضه على
«ال�ج��زي��رة» منذ ال �ث��ورة التونسية .وعن
سر عدم اختياره لتقديم «نافذة العاشرة
مساء» على غرار زمالئه ،أوضح« :عالقتي
بـ«الجزيرة» ليست عالقة موظف بقناة.
ل��دي ش��رك��ة خ��اص��ة م�ت�ع��اق��دة م��ع القناة،
تقديم بعض البرامج فيها،
وأشرف على
ّ
بينها «امللف»» .وعلق كليب ً على استقالة
زميله غسان بن جدو ،قائال لـ«األخبار»:
«غسان إنسان ّ
وفي ملبادئه ،وأعتقد أن أي
قرار باالستقالة أو البقاء يكون نابعًا من
اقتناعه» مضيفًا «ولعل في استقالة األخ

رصد

«انقالب» لونا الشبل
وسام كنعان
أثارت إطاللة لونا الشبل على تلفزيون
«ال��دن �ي��ا» ال �س��وري ي��وم االث�ن�ين ضجة
ب�ع��د ح��دي�ث�ه��ا ع��ن «غ��رف��ة س� ��وداء» في
«ال �ج��زي��رة» .اإلع�لام�ي��ة ال�س��وري��ة ،التي
استقالت من القناة القطرية عام 2010
ً
ّم �ن �ه �ي��ة م �س �ي��رة ب ��دأت� �ه ��ا ع � ��ام ،2002
ات�ه�م��ت ق�ن��اة «ال ��رأي وال ��رأي اآلخ ��ر» بـ
وتلفيق
الصحافية»،
«خيانة األم��ان��ة
ّ
ّ
األخ �ب��ار ع��ن س��وري��ا ،ب��ل إن �ه��ا رأت أن
«الهجمة اإلعالمية على سوريا بدأت
منذ سنوات في القناة» ،مما يتقاطع
م� ��ع م �خ �ط��ط امل� �ح ��اف� �ظ�ي�ن ال� � �ج � ��دد ،إذ
قالت «لن تبادر الواليات املتحدة إلى
إرس ��ال ال�ج�ي��وش إلس �ق��اط الحكومات
التي تعارضها ،بل هي تدع أهل البلد
يتصارعون في ما بينهم» .كذلك ،رأت
ّ
ال �ش �ب��ل أن «ال� �ج ��زي ��رة» ت� �ح � ّ�رض على
االحتجاجات العربية .واستندت إلى
وث��ائ��ق «ويكيليكس» ّ وم��ا كشفته من
ّ
مهتمة
تصريح أمير قطر بأن الدوحة

ّ
ب��إط��اح��ة ن �ظ ��ام ح �س �ن��ي م � � ًب ��ارك ،وأن
ّ
ّ
الجزيرة س�ت��ؤدي دورًا ف��ع��اال ف��ي ذلك.
ث��م استعرضت ُميثاق ش��رف املحطة،
وش� ً�رح��ت ك �ي��ف خ ��رق��ت ب� �ن ��وده ،منها
م �ث�لا أن ال �ق��اع��دة امل�ه�ن�ي��ة ت�ق�ض��ي بأن
ُينسب كل خبر إلى مصدر موثوق به،
وف��ي االس�ت�ث�ن��اءات ف�ق��ط ،يمكن نسبه
إل��ى م�ص��ادر غير م��وث��وق بها ،لكن ما
يحصل في «الجزيرة» ،حسب الشبل،
ه��و االع�ت�م��اد على االس�ت�ث�ن��اءات دومًا
م��ن خ�ل�ال ال�ت��رك�ي��ز ع�ل��ى ش �ه��ود عيان
ال ي�م�ك��ن ال �ك �ش��ف م��ن أي ��ن يتحدثون،

وال ع��ن م��دى دق��ة معلوماتهم .وهنا،
ش� ّ�ب�ه��ت ش�ه��ود ال�ع�ي��ان ب�ش�ه��ود الزور
ف� ��ي ق �ض �ي��ة اغ� �ت� �ي ��ال رئ� �ي ��س الوزراء
وناشدت
ال�ل�ب�ن��ان��ي رف �ي��ق ال �ح��ري��ري.
ّ
زم�لاء ه��ا ف��ي «ال �ج��زي��رة» ،وق��ال��ت إنهم
ي�ع��ر ّف��ون ت�م��ام��ًا أن ه�ن��اك ش��اه��د عيان
أط � � ��ل ع� �ل ��ى «ال� � �ج � ��زي � ��رة» م� ��ن بيروت
ع�ل��ى أس ��اس أن ��ه م��ن درع� ��ا .ول ��م يفلت
شعار ّاملحطة من انتقاد الشبل ،التي
ق��ال��ت إن ه �ن��اك ك�ث�ي��ري��ن ُي�م�ن�ع��ون من
ال �ت��واص��ل م ��ع امل �ح �ط��ة ،إل ��ى درج� ��ة أن
ب�ع��ض امل�س�ت��ائ�ين ي�ط�ل��ون ع�ل��ى الهواء
ليبدأوا كالمهم بما يرضي القناة ،ثم
ب�ّع��ده��ا ي�ط�ل�ق��ون ش�ت��ائ�م�ه��م .وتابعت
أن ه�ن��اك غ��رف��ة س ��وداء ف��ي «الجزيرة»
الخاصة
ت�ش��رف على فبركة التقارير
ّ
بسوريا .ووع��دت املشاهدين بأن تطل
مجددًا لتخصص حلقة كاملة لفضح
م��ا ّ
سمته «ف�ب��رك��ات» املحطة القطرية.
طبعًا ،فات الشبل التنويه بما يعانيه
السوريون ،وهو الدافع األول لنزولهم
إلى الشارع.

ال�ش�ب��ل ع�ل��ىً ق �ن��اة «دن �ي��ا» (راج ��ع الكادر
أدن��اه) ق��ائ�لا« :نحن عائلة ديموقراطية.
ولونا ال ّ
تعبر عن موقف من دون االقتناع
ب ��ه .وح�ي�ن ت�ش��اه��د ب�ل��ده��ا ي �ح �ت��رق ،فهي
تدافع عنه بالطريقة املناسبة».
م � ��ن ج� �ه ��ة أخ� � � � ��رى ،ق � � � ��ررت «الجزيرة»
ت �خ �ص �ي��ص س ��اع ��ة ي��وم �ي��ًا ل �ب��ث تقارير
وثائقية تنتجها هي أو شركات خاصة في
بداية فترة املساء األولى على شاكلة «هذا
امل �س��اء» ،وم��ن بينها ت�ق��اري��ر م��ن بيروت
أس �ن��دت م�ه�م��ة اإلش� � ��راف ع �ل��ى إنتاجها
إل��ى املذيعة ف��ي القناة سابقًا إلسي أبي
عاصي التي اضطرت للعودة إلى بيروت
م�ن��ذ أش�ه��ر ألس �ب��اب ع��ائ�ل�ي��ة .ك��ذل��ك تقرر
ت�خ�ص�ي��ص ن�ص��ف س��اع��ة ض�م��ن «نافذة
العاشرة مساء» لتقديم تقارير من الدول
التي تشهد ثورات واحتجاجات شعبية،
تعالج األوضاع االجتماعية واالقتصادية
ه �ن ��اك .وم ��ن ش ��أن ال �ت �غ �ي �ي��رات الجديدة
إعادة عدد من املذيعني والصحافيني إلى
دوامهم اليومي طبيعيًا ،بعدما دفعتهم
ال � �ث� ��ورات إل� ��ى «راح� � ��ة إج� �ب ��اري ��ة» .وجاء
ذلك بعد ق��رار املدير العام للقناة وضاح
خنفر تجميد كل البرامج الحوارية منذ
اندالع الثورة التونسية في كانون الثاني
(ي �ن ��اي ��ر) امل ��اض ��ي ،وت �خ �ص �ي��ص تغطية
ك��ام �ل��ة ل �ل �ث��ورات ال�ش�ع�ب�ي��ة ال �ت��ي فرضت
ن �ف �س �ه��ا ع �ل��ى األح� � � � ��داث .وش� �م ��ل القرار
أيضًا الطاقم اإلعالمي للنشرة الرياضية
واألحوال الجوية ،فيما اقتصرت النشرات
االق � �ت � �ص ��ادي ��ة ع� �ل ��ى األخ� � �ب � ��ار الخاصة
ب� ��ال� ��دول ال� �ت ��ي ت �ش �ه��د ث � � ��ورات شعبية.
وتأتي االستعانة بفيصل القاسم وأحمد
الظفيري لتقديم «نافذة
منصور وعلي
�اّ ً
ال �ع��اش��رة م� �س ��اء» ،ح�ّل� أخ �ي �رًا لسلسلة
بدائل كانت مقترحة ،أبرزها إنشاء قناة
جديدة خاصة بالبرامج الحوارية فقط.

ريموت كونترول

ولعانة بـ«البلد»

mtv

< 21:15

تستقبل منى أب��و ح�م��زة ف��ي «حديث
البلد» ،النائب جمال ال�ج��راح ،ومروان
خ ��وري ،والم�ي�ت��ا فرنجية (الصورة)،
وعبده وازن ،وبيار ّرب��اط عن برنامج
«م��ن اآلخ� ��ر» ،وت��ان�ي��ا ص��ال��ح ،ث��م سنا
خ�ت�ش��ري��ان ل�ت�ت�ح��دث ع��ن س��رق��ة lbc
لفكرتها «نغم في حياتي» .أما صديق
البرنامج فهو شادي مارون.

سامي خياط يفتح قلبه لطارق

Otv

< 20:30

ي�س�ت�ق�ب��ل ط � ��ارق س��وي��د ف ��ي برنامج
«ألألة» ،س ��ام ��ي خ� �ي ��اط (الصورة)
ل�ي�ت�ح��دث ع ��ن م �ش ��وار خ�م�س�ين سنة
ف��ي ال�ف��ن ورأي ��ه ف��ي ّامل �س��رح والبرامج
االنتقادية اليوم .ويتذكر طفولته وتأثره
بوالده ،وبداياته على مسرح املدرسة،
ث��م ي �ت �ح��دث ع��ن ث�لاث��ة اختصاصات
ّ
جامعية درسها.

ال لبنان بال «فساد»؟

lbc

< 21:30

يفتح مارسيل غانم في برنامج «كالم
الناس» هذا املساء ،ملف الفساد في
لبنان بكل أشكاله وأل��وان��ه ف��ي حلقة
بعنوان «نكون فاسدين أو ال نكون».
وي� �س ��أل ض �ي ��وف ��ه :ه ��ل امل� ��واط� ��ن هو
ال�ف��اس��د أم ال�س�ل�ط��ة ،أم االث �ن��ان معًا،
وع��ن م�س��ؤول�ي��ة السلطة ومسؤولية
املواطن.

طوني وأرزة واألتات و(هي) الرابعة

الجديد

< 20:40

يشعل طوني حنا (ال�ص��ورة) برنامج
وأجوائه
«وال �ت �ق �ي �ن��ا» ال�ل�ي�ل��ة ب��أغ�ن�ي��ات��ه لاّ ً
املميزة .وتستقبل رابعة الزيات ك من
بوال يعقوبيان لتكشف كيفية تدريب
السياسيني على ف��ن الخطابة ،ونادر
األت��ات ،وأرزة الشدياق التي ستتحدث
ع� ��ن ت �ج��رب �ت �ه��ا ف� ��ي ت �ق ��دي ��م البرامج
وخصوصًا «لول».

عابد الدراما وكاره خصوماتها

أبو ظبي اإلمارات

< 20:30

ّ
يحل عابد فهد (الصورة) ضيفًا على
برنامج «ه�لا وغ�لا» مع ناديا بركات.
ي �ت �ح��دث امل �م �ث��ل ال� �س ��وري ع ��ن خبايا
ال��درام��ا وك��وال�ي�س�ه��ا وت�ج��رب�ت��ه الفنية،
وت�ح�ط�ي�م��ه ال ��رق ��م ال �ق �ي��اس��ي ف ��ي عدد
األع �م��ال ال��درام� ّ�ي��ة ه��ذه ال�س�ن��ة ،وكيف
اس �ت �ط��اع ال �ت �ع��ال��ي ع �ل��ى الخصومات
ّ
الضيقة.

ّ
ّ
«غني» الحب والصداقة

«أبو ظبي األولى»

< 20:00

رس��ائ��ل ج��دي��دة ف��ي ان�ت�ظ��ار مشاهدي
برنامج «غني» مع مرام على «أبو ظبي
األول ��ى» .م��ن ت��ون��س ،يقدم كريم أغنية
ّ
يعبر بها عن حبه لشقيقته .وسنتابع
ق�ص��ة ل��ؤي وم�ح�م��د م��ن األردن وهما
شقيقان كفيفان يوجهان ّرسالتهما
إلى املجتمع .ومن لبنان ،تتذكر نادين
صديقتها املتوفاة وتكرمها بأغنية.
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شباب «فايسبوك» يزحفون إلى فلسطين
املوعد  15أيار (مايو) املقبل،
واملكان من أقصى املشرق
إلى أقصى املغرب .تحت
شعار «مسيرة العودة إلى
فلسطني» ،انطلقت دعوات
عربية على املوقع االجتماعي
للتحرك في ذكرى النكبة

MAY 15: THE RETURN TO PALESTINE

محمد محسن
وس � ��ط ال �غ �ل �ي ��ان ال � � ��ذي ت �ش �ه ��ده الدول
ال� �ع ��رب� �ي ��ة ،س �ي �ت �ج��ه ال � �ح� ��راك الشبابي
ال �ع��رب��ي ه ��ذه امل ��رة إل ��ى ف�ل�س�ط�ين .تحت
ش�ع��ار «م�س�ي��رة ال �ع��ودة إل��ى فلسطني»،
انطلقت دعوات على «فايسبوك» للزحف
ن �ح��و ال � �ح� ��دود ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة ف ��ي دول
ّ
والتجمع في الساحات الكبرى
الطوق،
في ال��دول العربية واألوروب�ي��ة وأميركا.
وسيتزامن هذا التحرك الذي سيقام في
 15أيار (مايو) املقبل ،مع ذكرى النكبة.
ه� �ك ��ذا أع� �ل ��ن م �س �ت �خ��دم��و «فايسبوك»
ف��ي دول كثيرة مشاركتهم ف��ي التحرك
ال� ��ذي ان�ط�ل�ق��ت االس� �ت� �ع ��دادات امليدانية
وال �ل��وج �س �ت �ي��ة إلن �ج��اح��ه ف ��ي ك ��ل دولة،
عام
وفق اإلمكانات املتاحة .بدأت الفكرة ّ
 2000على ي��د ال�ش��اب سلمان أب��و ستة
وت �ب �ل��ورت م ��ع امل �ح ��ادث ��ات االفتراضية
ع��ام  ،2011فرسا االت�ف��اق على مسيرات
س �ل �م �ي��ة ع �ل ��ى ال� � �ح � ��دود ،ت ��رف ��ع أهدافًا
واض�ح��ة« :ح��ق ع��ودة الفلسطينيني إلى
أرضهم ،وتحرير فلسطني من البحر إلى
ال �ن �ه��ر ،وال ي�ح��ق ألح ��د ال �ت �ف��اوض على
حبة من تراب فلسطني».
ال �ب �ل��دان امل �ش��ارك��ة ،ب�ح�س��ب الصفحات

امل �ن �ت �ش ��رة ع �ل ��ى «ف ��اي� �س� �ب ��وك» عديدة:
فلسطني ،لبنان ،س��وري��ا ،مصر ،األردن،
تونس ،السعودية ،الكويت ،قطر ،الجزائر،
ك�ن��دا ،ال��والي��ات املتحدة ودول أوروبية.
الصفحات االفتراضية متشابهة ،لجهة
عبارات الدعم والحث على املشاركة .لكن
«الوضع امليداني يختلف بني بلد وآخر»
ك �م��ا ي ��ؤك ��د أح � ��د ال �ن��اش �ط�ي�ن البارزين
ف��ي امل�س�ي��رة .على الشبكة العنكبوتية،
ت �ت��وال��ى األخ �ب��ار ع��ن ال�ت�ح�ض�ي��رات .في

حركة ناشطة تشهدها
صفحة «أنا مصري
مع االنتفاضة»

لبنان ،يعد املنظمون بحشد على الحدود
الفلسطينية ،وتحديدًا في منطقة مارون
ال � ��راس .وف �ّ�ي س��وري��ا ،ت�ف�ي��د املعلومات
ال��واردة ب��أن «الوضع سالك حتى اآلن».
وم �ص��ري��ًا ،ت�ن�ش��ط ص�ف�ح��ة «أن ��ا مصري
مع االنتفاضة» في نشر األخبار يوميًا
ع��ن ال �ح ��راك امل �ص��ري إلن �ج��اح املسيرة،
إضافة إلى عرض أفالم عبر «فايسبوك»
و«يوتيوب» لشباب مصريني يتحدثون
عن فلسطني وض��رورة تحريرها .ورغم
ال�ض�غ��وط ال�ت��ي ت�ع��رض��وا ل�ه��ا م��ن األمن
وبعض رجال الدين ،سينطلق املصريون
إل��ى معبر رف��ح للمطالبة ب��أم��ور تتعلق
ب�م�ص��ر ح �ص �رًا ،م �ن �ه��ا :ف�ت��ح م�ع�ب��ر رفح
ن� �ه ��ائ� �ي ��ًا ،ط� � ��رد ال� �س� �ف� �ي ��ر اإلسرائيلي
والسماح بإدخال شاحنات من األغذية
واملساعدات إلى غزة .وتونسيًا «يتوقع
أن تشهد العاصمة زحفًا شبه مليوني.
ال�ت��ون�س�ي��ون ي�ن�ش�ط��ون م�ي��دان�ي��ًا وعلى
جماهيري
اإلنترنت لتأمني أكبر حشد
ّ
م �م �ك��ن» ك �م��ا ي �ق��ول ل �ن��ا أح ��د املنظمني.
أم��ا أردن �ي��ًا ،ف�ل��م يحصل امل�ع�ن� ّ�ي��ون ّعلى
ت��رخ �ي��ص ب �ع ��د ،ل �ك �ن �ه��م ي �ق��ول��ون إنهم
ّ
س �ي �ش��دون رح��ال �ه��م ن �ح��و ال� �ح ��دود مع
ّ
فلسطني .أم ��ا ف��ي دول ال�خ�ل�ي��ج ،فتشير
ال �ت �ع �ل �ي �ق��ات امل �ك �ت��وب��ة ف� ��ي ّالصفحات
املخصصة في هذه الدول إلى أن الشباب
ي��رون ه��ذه املناسبة فرصة للتعبير عن
اه�ت�م��ام ش�ع��وب الخليج ّ بالقضية األم.
كذلك يؤكد الناشطون أن االستعدادات
ت �ج��ري ع �ل��ى ق� ��دم وس � ��اق ف ��ي فانكوفر
عاصمة
الكندية ون�ي��وي��ورك ،وأك�ث��ر م��ن
ّ
أوروب�ي��ةّ .وفي «إسرائيل» ،يسود ترقب
ّ
مصور يعرضه
حذر .ويعزز ذلك تسجيل
الناشطون على أكثر من صفحة يظهر
حاخامًا إسرائيليًا يعرب عن خوفه من
الزحف نحو ّفلسطني ،مشيرًا بالعبرية
إل��ى «أنني ّحذرتكم دوم��ًا من ه��ذا األمر.
املشنقة تلتف حولنا أكثر فأكثر».
www.returntopalestine.blogspot.com

◄ أصدرت قناة «الجزيرة» تعميمًا إداريًا
ملوظفيها ّب�ع��دم التعامل م��ع غ�س��ان بن
القناة في
جدو ،وبأنه لم يعد مديرًا ملكتب
ّ
بيروت ،في انتظار تعيني خلف له .وأك ّدت
مصادر ّ
مقربة من اإلعالمي املعروف أنه
ع��دل نهائيًا ع��ن ال��زي��ارة التي ك��ان ينوي
القيام بها للدوحة.
◄ انتقد نجدت أن��زور الروائية أحالم
مستغانمي ال�ت��ي استبعدته ع��ن إخراج
ال � �ج� ��زء ال� �ث ��ان ��ي م� ��ن م �س �ل �س��ل «ذاكرة
الجسد» املقتبس ع��ن روايتها بالعنوان
ّ
ن�ف�س��ه .وأش ��ار امل �خ��رج ال �س��وري إل��ى أن
«إخ��راج��ي ال�ج��زء األول م��ن املسلسل لم
يكن على حساب عمل آخ��ر ،بل أعطيته
من وقتي وجهدي كثيرًا .والدليل النجاح
ال �ج �م��اه �ي��ري ال� ��ذي ح�ق�ق��ه ف ��ي رمضان
ّ
امل� ��اض� ��ي» ،ع �ل �م��ًا ب � ��أن ص��اح �ب��ة «عابر
سرير» أوكلت مهمة إخراج الجزء الثاني
إلى حاتم علي.
◄ حددت إدارة «التحرير» يوم االثنني
امل�ق�ب��ل م��وع �دًا ل�لاف�ت�ت��اح ال��رس�م��ي للقناة
ال�ت��ي ي�ش��رف عليها الصحافي إبراهيم
عيسى .ومن املنتظر أن يشارك في تقديم
ب��رام �ج �ه��ا اإلع�ل�ام� �ي ��ون والصحافيون
م �ح �م ��ود س� �ع ��د ،وب �ل ��ال ف� �ض ��ل ،وعمر
ط��اه��ر ،ودع� ��اء س �ل �ط��ان ،وخ��ال��د كساب،
وعز الدين شكري ومجموعة من شباب
الثورة.
◄ أص� ��در ق��راب��ة م �ئ��ة ف �ن��ان وصحافي
م �ص��ري ب �ي��ان��ًا ت�ض��ام�ن�ي��ًا م ��ع الشعب
ال �س��وري ف��ي إط ��ار م��ا ي�ت�ع��رض ل��ه من
«تنكيل وق�م��ع م��ن ن�ظ��ام ال��رئ�ي��س بشار
األسد» .وناشد البيان الفنانني السوريني
ب��ال��وق��وف إل ��ى ج��ان��ب شعبهم ح�ت��ى «ال
يتعرضوا ل��رد فعل عنيف من الجمهور
املصري الذي لن يقبل استضافة فنانني
انحازوا للديكاتورية والظلم».
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إسقاط النظام الطائفي :مسؤوليات وتحديات
*

أحمد بعلبكي

ي�غ�ل��ب ع �ل��ى ال�ت�ف�ك�ي��ر ال �س �ي��اس��ي ال �ي��وم��ي ،الذي
يهيمن فيه الخطاب اإلعالمي في لبنان ،امليل إلى
اختزال بنية الدولة بالنظام السياسي ،واختزال
ّ
ويجر
النظام السياسي داخلها بتركيبة السلطة.
هذا االختزال املركب إلى إغفال األنظمة األساسية
االقتصاد
األخ� � ��رى ف ��ي ب �ن �ي��ة ال� ��دول� ��ة ،ك��أن �ظ �م��ة ّ
ومتفرعات كل منها.
والقضاء واإلدارة والثقافة،
ّ
ولذلك ،غالبًا ما يسود الظن ب��أن إسقاط النظام
السياسي الطائفي يؤدي بالضرورة إلى خروج
ال ��دول ��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة م ��ن أزم � ��ات ت�ش�ك�ل�ه��ا املهددة
للكيان أحيانًا.
ّ
ويغلب على الثقافة السياسية املهيمنة اعتبار أن
النظام السياسي الليبرالي ُص ِّمم قبل االستقالل،
الطوائفية الفريدة
وتشرعن بعدهُ ،ليالئم
التركيبة ّ ّ
ُ
للكيان ويتماهى معها .كما يعد أن ه��ذا النظام
( )Systèmeيعمل ك�م��ا ي�ظ��ن دع��ات��ه الطائفيون،
ب �م �ن �ط��ق ي �ض �م��ن ت� �ج ��دده وأداء وظ��ائ �ف��ه بفعل
الترابط التلقائي ملكوناته ومؤسساته .ويضمن
بالتالي تجدد بنية الدولة على نحو يحفظ فرادة
الكيان ويعزله ،كما يظن دعاته ،عما يضيره من
التغيرات السياسية واالقتصادية اإلقليمية التي
وتحكم ّتشكيله.
حكمت ِّ
وه�ن��ا ن��ذك��ر ب ��أن ه��ذا ال�ف�ه��م ال�س��ائ��د ف��ي الثقافة
السياسية املهيمنة ،في أوسّ��اط نخب الطوائف،
إن �م��ا ي��رت �ك��ز ع �ل��ى اع �ت �ب��ار أن ه��وي��ة ك��ل لبناني
تتحدد أساسًا بإيمان طائفته وشرعها ،وأن هوية
الطائفة تتحدد بذاتها وبما توفره لها املراجع
واملؤسسات الدينية ،في داخل البالد وخارجها،
من إيمان وش��رع .هكذا تصبح هوية متجوهرة
وم�ت�ج��اه�ل��ة ال �ظ��روف اإلق�ل�ي�م�ي��ة وال��دول �ي��ة التي
تضافرت خالل القرن التاسع عشر ،لفرض قيام
ّ
ّ
الكيان املالئم لتميز الدور الذي قدر له أن يؤديه في
املشرق وبالحدود التي وضعتها رئاسة األركان
الفرنسية عشية صياغة ب��روت��وك��ول املتصرفية
صياغة باركها قداسة البابا خطيًا عام
عام .1861
ّ
 .)1( 1920في ظل تلك الظروف اإلقليمية والدولية
ال �ت��ي ش�ك�ل��ت ،م��ا ُس �م��ي آن� ��ذاك امل�س��أل��ة الشرقية،
جرى تحديد مواقع الطوائف وأدوار مؤسساتها
وزعاماتها السياسية في بناء الكيان ،وتحديد
ت��وزع السلطات بينها ،واستثمار تلك السلطات
في دعم تحالفاتها الخارجية ،دفاعًا عن مواقعها
في إدارة الحكم.
ل �ق��د وف� ��رت ه ��ذه ال �ث �ق��اف��ة ال�ط��ائ�ف�ي��ة السلطوية،
الشروط اإليديولوجية املالئمة لتحصني املنهج
الليبرالي في إدارة النظام االقتصادي والثقافي،
وف��ي اعتماد التشريعات املالئمة لنهج مركزية
اإلدارة ُالعامة في البالد.
وه�ن��ا نشير إل��ى م��ا ارت�ك��ز عليه نهج الليبرالية
اللبنانية الطوائفية ،في إدارة النظام االقتصادي
داخل الدولة .فعملت على حصر استثمار املوارد
ال �ب �ش��ري��ة وم ��زاي ��ا امل ��وق ��ع ال �ج �غ��راف��ي ف ��ي إنتاج
خدمات الوساطة في أس��واق املشرق ،كما عملت
ّ
بالتحوالت
ع�ل��ى رب��ط ظ ��روف ن�م��و ه��ذه امل� ��وارد
ال�ت��ي شهدتها املنطقة منذ االس�ت�ق�لال إل��ى اآلن.
واجهت
واالخ �ت�لاالت الداخلية واإلقليمية التي ً
التخلع الطائفي للنظام السياسي ،وص��وال إلى
ال� �ح ��روب األه �ل �ي��ة ،ان �ع �ك �س��ت ف ��ي ت �ع��وي��ق األداء
الليبرالي للنظام االق�ت�ص��ادي وف��ي م��ا نتج عن
ه��ذه ال�ح��روب م��ن ت��ده��ور م��زاي��ا وح�ظ��وظ املوارد
االقتصادية اللبنانية في أسواق املشرق والخليج
مستوى
خ��اص��ة ،وف��ي م��ا نتج م��ن سلبيات على لاّ ّ
ال�ب�ط��ال��ة وت��راك��م ال �ع �ج��وزات وامل��دي��ون �ي��ة .إ أن
ّ
وتعمق
ال �ت��وزي��ع ال�ط��ائ�ف��ي للسلطة وال �ه��وي��ات،
االرتهانات الخارجية الدينية والسياسية ،الذي
ّ
ظ ��ل ي �ه��دد ب �ن��اء س�ل�ط��ة م��رك��زي��ة ت �ص��ون األدوار
ال �ب �ن �ي��وي��ة ال� �ض ��روري ��ة ل �ل �ن �ظ��ام وال� �ك� �ي ��ان ،كانا
ي �ت �ج��اوزان أزم ��ات ��ه وي �ص �مّ��دان أك �ث��ر م��ن أنظمة
ع��رب �ي��ة ك �ث �ي��رة ،ب�ف�ع��ل ت �ح��ف��ز ال �ق ��وى الخارجية
امل�س�ت�ف�ي��دة م��ن ف ��رادة ن�ظ��ام��ه ع�ل��ى ال��وص��ول إلى
مساومة ما ،تتجسد بوصاية قادرة على تجديد
السياسي.
النظام
ِّ
ّ
ونذكر هنا بأن إسقاط النظام السياسي املختزل
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ف ��ي ش � �ع ��ارات ال �ن �خ��ب ال �ش �ب��اب �ي��ة إل� ��ى منظومة
ال ��زع ��ام ��ات امل� �ت ��وارث ��ة ف ��ي ال �س �ل �ط��ة واملترسخة
بفعل التشريعات امل �ج��دده الم�ت�ي��ازات�ه��ا ،ومنها
قوانني االنتخابات النيابية والبلدية خاصة ،هو
إسقاط متعذر حكمًا ،إذا ما بقيت أسس النظام
ال�س�ي��اس��ي محصنة .ف�ه��ي محصنة بالحمايات
ال �خ��ارج �ي��ة ل �ل ��دول امل �س �ت �ف �ي��دة م ��ن ال �ن �ظ��ام على
الصعيد اإلقليمي من جهة ،وبالحماية الداخلية
ألص �ح��اب ال�ن�ظ��ام االق �ت �ص��ادي ال��ري�ع��ي وطغمته
التجارية واملصرفية من جهة أخرى .هذا النظام
ال� ّ�ذي ال تتكامل فيه م��وارد البالد ،وتتعرض في
ظله ألشكال االستيراد اإلغراقي ،وال��ى ما يعطل
الترابط العضوي للقطاعات وملصالح الجماعات
في املناطق ،ويوسع من هيمنة اآلل�ي��ات املعوملة
املتحكمة ف��ي أن�ظ�م��ة ال�ن�ق��د وت�ح��وي�ل��ه م��ن خالل
وتحريك
آليات تحرير األسواق التجارية واملالية
ّ ّ
االس �ت �ث �م ��ارات ال �خ��ارج �ي��ة .ون �ح��ن ن �ع �ل��م أن أي
تغيير في إدارة النظام االقتصادي غير متوافرة
ف��ي ال �ظ��روف ال��راه�ن��ة ،ل�ف��رض ال�خ�ي��ارات البديلة
عنه ف��ي لبنان ،بسبب انشغال األح��زاب والقوى
االج�ت�م��اع�ي��ة ال�س�ي��اس�ي��ة امل �ع��ارض��ة ع��ن اآلليات
النيوليبرالية املنفلتة ع�ل��ى اس�ت�غ�لال األسواق
الداخلية ،وتعطيل ال�ق��درات الشبابية بالبطالة
والهجرة.
ّ
وال ب��د م��ن التذكير أي�ض��ًا ب��أن إم�ك��ان��ات التغيير
ال ��دي �م ��وق ��راط ��ي ل �ل �ن �ظ��ام ال �ث �ق��اف��ي والتعليمي،
وه��و ال�ن�ظ��ام األك �ث��ر تحصينًا وت�ج��دي�دًا للنظام
السياسي ال�ط��ائ�ف��ي ،ال ت�ب��دو ه��ي األخ ��رى ،حتى
اآلن ،متوافرة لدى الحركات االجتماعية التي ترفع
شعارات تغيير النظام .فهي حركات منفعلة ،في
الغالب األع� ّ�م ،على نظام التعليم الحكومي ،وال
ّ
تتوافق على بلورة أي نظام تعليمي بديل عنه،
أكثر مدنية وأقل طائفية .على العكس ،هي تذهب
بعيدًا في ترسيخ النظام القائم الذي تتوسع فيه
مؤسسات التعليم الطوائفية ،العاملة دائمًا على
إنتاج الوعي الضروري للدفاع عن قيام وتجدد
ال�ن�ظ��ام ال�س�ي��اس��ي ال�ط��ائ�ف��ي ،وت �ق��وم كلما ألحت
الحاجة بدور التعبئة ،عندما تحتدم املواجهات
ب�ي�ن أط � ��راف ال �ن �ظ��ام ال �س �ي��اس��ي امل�ت�م��وض�ع��ة في
محاور الصراعات اإلقليمية والدولية.
وإذا ما أخذنا بعني االعتبار واملسؤولية ،غلبة
املعارضة
ط��اب��ع العفوية ل��دى النخب الشبابية َ َ َّ
امل � ّط��ال �ب��ة ب��إس �ق��اط ال �ن �ظ��ام ال �ط��ائ �ف��ي ،وتذك ْرنا
ب��أن تلك النخب وال�ف�ئ��ات املتشبهة على امتداد
عقود من الزمن باالمتدادات الخارجية لألحزاب
غ�ي��ر ال�ط��ائ�ف�ي��ة وت�ك� ّ�ي�ف�ه��ا م��ع ال �ق��وى والتيارات
السياسية الطائفية الحاكمة ،نخلص إلى القول
إن ش�ع��ارات التغيير الديموقراطي لتلك النخب
ال �ش �ب��اب �ي��ة ،ذات امل� �ي ��ول امل �ت �ف��اوت��ة ف ��ي التحيز
يمكن أن تستقطب جماهير الطوائف
للعلمانية،
ً
ّ
املكونة لبنية الدولة
املتضررة إجماال من األنظمة
الطائفية .وه��ي جماهير تجد نفسها محرومة
ف��ي ظ��ل ه ��ذه ال�ب�ن�ي��ة م��ن ف ��رص ال�ع�م��ل والعيش
وال�ت�ع�ل�ي��م امل�ن��اف��س ف��ي أس ��واق ال�ع�م��ل املتطورة.
وي�م�ك��ن ه��ذه ال�ن�خ��ب امل�ع��ارض��ة أن تستثمر ذلك
االستقطاب في شعارات ّ
تعبر عن برامج متبلورة
وم�س��ؤول��ة ،وأك�ث��ر ق��رب��ًا م��ن األس��س امل��د ّن�ي��ة التي
ارت �ك��ز إل�ي�ه��ا ال��دس�ت��ور ال�ل�ب�ن��ان��ي ،ك�م��ا أن ��ه يمكن
ت�ل��ك ال�ن�خ��ب وال �ف �ئ��ات امل �ع��ارض��ة أن ت �ك��ون أكثر
فطنة في تجاوز ما ألحق بالدستور من إضافات
وتأويالتّ ،
ترسخ الهويات الطائفية على حساب
هوية املواطنية ،كما يمكنها أيضًا أن تستثمر
استقطاب جماهيرها بأساليب أقل استثارة ،إن
ل��م نقل أق��ل اس�ت�ف��زازًا ف��ي الضغط السياسي ،من
أجل تجاوز مركزية الهدر والزبائنية في نظامي
التمثيل النيابي واإلدارة ،وال��دف��ع باتجاه إدارة
مناطقية تنموية.
ّ
املناطقية التنموية ف��ي ظل
اإلدارة
وتعمل تلك
ّ
ن�ظ��ام الم��رك��زي��ة إداري ��ة يمكن النخب الليبرالية
والديموقراطية م��ن ت�ج��اوز االنفعال العصبوي
للطوائف ومن تحقيق الكثير من أهدفها ،حتى لو
استمر العمل في نظام التمثيل البرملاني الطائفي
ب��امل�ن��اص�ف��ة .ل�ك��ن ه�ن��اك ش ��رط ،ه��و أن تعمل تلك
النخب لتوفير الضغوط السياسية الكافية إلقرار
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خالل إحدى
تظاهرات
اسقاط النظام
الطائفي
(أرشيف ــ
مروان طحطح)

األحزاب والقوى
المعارضة مشغولة عن اآلليات
النيوليبرالية المنفلتة على
استغالل األسواق الداخلية
انتخاب
ت�ش��ري�ع��ات م�لائ�م��ة ع�ل��ى األق ��ل ،ك�ق��ان��ون
ً
يعتمد النسبية على مستوى املحافظات ،إضافة
إلى قوانني إصالحية أخرى لألحزاب والجمعيات
والبلديات واألحوال الشخصية.
وتقديرًا منا لنبل األه��داف التي تتوخاها نخب
ال �ش �ب��اب ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين امل�ن�ت�ف�ض�ين ض��د الطائفية
ال�س�ي��اس�ي��ة ،وم��ن أج��ل ب�ن� ّ�اء ال��دول��ة امل��دن�ي��ة على
العلمانية ،ن��رى أن الجماهير املتضررة
ط��ري��ق ُ
ي�م�ك��ن أن ت�س�ت�م��ال ت��دري�ج�ي��ًا إل ��ى ت �ج��اوز نظام
ال �ط ��ائ �ف �ي ��ة ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة ،وإل � � ��ى ت � �ج� ��اوز أسسه
التشريعية واح �دًا واح �دًا .فشعار إسقاط النظام
ال �ط��ائ �ف��ي ،ب��ال�ج�م�ل��ة ،غ��ال �ب��ًا م��ا ي�س�ت�ف��ز قناعات
الجماهير الطائفية ،املتشكلة على امتداد عقود
طويلة .لذلك حاولنا ال�ي��وم أن نجيب ع��ن سؤال
كبير ،ي��دور حول كيفية إسقاط النظام الطائفي
إسقاط التشريعات
من خ�لال ُمنطق ال�ت��درج في ّ
البنيوية املحصنة له ،باعتبار أن إسقاط النظام
ال يجوز أن ُيفهم إال كعملية .ول��ذل��ك ،اخترنا أن
ّ
نفصل في إسقاط أح��د أرك��ان��ه ،أال وه��و املركزية
الطوائفية ،وتثمير استقطاب الفئات املتضررة
م��ن ه��ذه امل��رك��زي��ة ف��ي ال�ض�غ��ط م��ن أج��ل إسقاطه
بالجملة.
ّ
وغ �ن� ّ�ي ع��ن ال �ب �ي��ان أن ال �ط��اب��ع ال �ت �ن �م��وي لنظام
ال�ل�ام ��رك ��زي ��ة اإلداري� � � � ��ة امل ��وح ��د ل �ل �ج �م��اع��ات في
امل �ن��اط��قُ ،يمكن أن ي�ق��وم ع�ل��ى ان�ت�خ��اب مجالس
أق�ض�ي��ة ال ت�ن�ت�خ��ب ع�ل��ى أس ��اس ال�ق�ي��د الطائفي.
م� �ج ��ال ��س ي� �ت ��آل ��ف ف � ��ي ظ �ل �ه ��ا ال� � �ن � ��اس تحقيقًا
ملصالحهم في ترقية استثمار مواردهم .وقد خبر
الناس في املناطق اللبنانية ،على امتداد قرون،
ال�ب�ع��د اإلن�س��ان��ي ل�ل�ت��آل��فلاّ امل�ع�ي�ش��ي ف��ي األرياف،
ّ
كما في املدن ،وما بدلوا إ تحت تأثير الترهيب
والتعبئة في ظروف التأزم واختالل التحاصص
بني أطراف الطبقة الحاكمة.

من التحدي السياسي إلى التحدي التنموي

ّ
ّ
إن عملية التغيير ال��دي�م��وق��راط��ي ،امل �ع��ززة لروح
التشريع املدني في الدستور اللبناني ،هي عملية
نضالية وتكاد تكون من أرقى وأصعب العمليات
املطلوبة لبناء املواطنية في تعددية ديموقراطية.
ّ
يتحول معها لبنان من اتحاد املحميات
تعددية
الطائفية املوجهة من الخارج ،إلى دولة قادرة على

تثمير موارد الكيان ،وتطوير أسواقه في مواجهة
آث��ار العوملة اإلغراقية .دول��ة ق��ادرة على تحصني
وحدته ،في زمن تفرض فيه العوملة النيوليبرالية
ّ
ت�خ��ل��ي ال ��دول ال�ف�ق�ي��رة ع��ن ش��روط ال�س�ي��ادة التي
تنص عليها القوانني واملواثيق الدولية.
ي �ق��وم ال �ن �ظ��ام ال �س �ي��اس��ي ال �ط��ائ �ف��ي ع �ل��ى إزاحة
وع��ي ال�ن��اس م��ن مستوى تكامل مصالحهم في
تطوير مواردهم ورفاههم ،إلى مستوى ُيدفعون
ف �ي��ه إل� ��ى ال �ت �ن ��ازع ف ��ي ت �ج��دي��د ش��رع �ي��ة الطبقة
ال �ح��اك �م��ة امل �س �ت �ث �م��رة ل � لاّع �ص �ب �ي��ات �ه��م .وال يمكن
أن ي��واج��ه ه ��ذا ال �ن �ظ��ام إ م��ن خ�ل�ال تشريعات
تهدف
تنموية ديموقراطية ج��دي��دة .تشريعات لاّ
إل��ى المركزية بمعايير تنموية ،وال يمكن إ أن
تتعارض مع تفرد الزعامات السياسية املباشر
ف ��ي ت �ش �ك �ي��ل وان� �ت� �خ ��اب أط � ��ر ال �ت �م �ث �ي��ل املحلي.
وتتمثل املعايير التنموية للالمركزية بسياسات
تعتمدها الحكومات لتجاوز تفاوتات النمو التي
تعانيها املناطق املحرومة .سياسات تعتمدها في
تمويل برامج التنمية في هذه املناطق ،تتناسب
عكسيًا م��ع م�س�ت��وي��ات ال�ن�م��و ف�ي�ه��ا ،وتعتمدها
في تحديد نسبة المركزية اإلنفاق التي تتوالها
اإلدارة امل�ح�ل�ي��ة .وه��ي نسبة ت ��راوح ف��ي البلدان
االسكندينافية ب�ين  35و ،% 51كما ت�ت��راوح في
الهند والصني ونيجيريا بني  45و.)2( % 66

نحو هيكلية مالئمة لالمركزية تنموية

ّ
إن ال �ت��وج��ه اإلص�ل�اح ��ي ع �ل��ى م �س �ت��وى التمثيل
ّ
األهلي ،من خالل التحول الى البلديات املوسعة،
تتبرر جدواه االجتماعية واالقتصادية واإلدارية
باعتبار البلديات ق��اع��دة لنظام م��ن الالمركزية
ّ
يتكون من مؤسسات متراتبة
اإلداري��ة التنموية،
في ً إطار وزارة للتنمية املناطقية واملحلية.
أوال  :على النطاق املركزي:
 .1إن� �ش ��اء م �ج �ل��س م ��رك ��زي ل�ل�ت�ن�م�ي��ة املناطقية
واملحلية يرأسه الوزير ويتكون من  3مجموعات
معنية بالتنمية هي:
ً
* مجموعة رؤساء مجالس األقضية ،إضافة الى
رؤساء بلديات العاصمة ومراكز املحافظات،
* مجموعة م��ن ممثلني ع��ن ال��وح��دات الجامعية
املعنية بحاجات تخطيط وتنفيذ برامج التنمية
في نطاقات األقضية واملدن،
* وم �ج �م��وع��ة م ��ن م �م �ث �ل�ين ع ��ن م �ن �ظ �م��ات غير
حكومية متخصصة بخبراتها التي يشترط أن ال
تقل عن  10سنوات بالعمل في مشروعات نفذتها
في أكثر من قضاء ومدينة.
ُ .2ي �ش��رف امل�ج�ل��س امل��رك��زي للتنمية املناطقية
املحلية على عمل مديريتني عامتني مركزيتني
هما:
• م ��دي ��ري ��ة ل �ل �ت �ن �م �ي��ة ال �ب �ش ��ري ��ة :ت� �ق ��وم بأعمال
التخطيط وال�ت�ق��وي��م م��ن خ�ل�ال ج�ه��از لإلحصاء

رأي
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والتخطيط يسهم في بلورة الحاجات املرفوعة
إل �ي ��ه م ��ن ال �ب �ل��دي��ات امل ��وس� �ع ��ة ،أو م ��ن ُ مجالس
األقضية ،أو من مجالس بلديات املدن .وتنقل إلى
هذه املديرية صالحيات مديرية ُالتنمية في وزارة
ال �ش��ؤون االج�ت�م��اع�ي��ة ال�ت��ي ل��م ت�ص� ّ�م��م وظيفتها
لتقوم بتنمية املناطق ،بل اقتصرت على القيام
بتنفيذ م�ش��روع��ات محلية ف��ي ال �ق��رى ال تندرج
ضمن خطط على املديني القصير واملتوسط.
• مديرية ل�لإدارة والتنفيذ :تقوم على املستوى
امل��رك��زي ف��ي ال� ��وزارة بالتنظيم الوظيفي لفروع
ال � � � ��وزارة ف ��ي امل� �ح ��اف� �ظ ��ات ،وب �ت �ن �ظ �ي��م وتدريب
م �ج �م��وع��ات ال �ش ��رط ��ة ف ��ي ال �ب �ل ��دي ��ات املوسعة،
وبتقويم األداء املالي واإلداري لهيئات مجالس
األقضية ،ورفع التقارير الدورية عنها للمجلس
املركزي وإيداع نسخ عن هذه التقارير في ديوان
املحاسبة والتفتيش اإلداري املعنيني بصالحية
امل�ح��اس�ب��ة ال�لاح �ق��ة .أم ��ا ع�ل��ى م�س�ت��وى التنفيذ،
ف�ت�ق��وم ب��أع�م��ال امل�ت��اب�ع��ة الفنية لتنفيذ البرامج
واملشروعات ،من خالل جهاز من االختصاصيني
في قطاعات اإلنتاج والخدمات ،وبأعمال التنسيق
مع فروع الوزارات األخرى املعنية واملنظمات غير
الحكومية.
ثانيًا :على نطاق القضاء:
• يشكل مجلس القضاء من ممثلني عن البلديات
امل ��وس � �ع ��ة .وه � ��و م �ج �ل��س ي �ت �م �ت��ع بالشخصية
امل �ع �ن��وي��ة وب��االس �ت �ق�ل�ال اإلداري وامل ��ال ��ي تحت
سقوف ال��واردات وصالحيات الصرف والتدقيق
املحاسبي الذي يمكن أن تتواله شركات متعاقدة.
ُ ّي�نّ
• ت�ع� ال ��وزارة ملجلس ال�ق�ض��اء م��دي�رًا تنفيذيًا
( )Manager executiveيتابع ق ��رارات هيئته مع
م�ج��ال��س ال �ب �ل��دي��ات امل��وس �ع��ة ال�ت��اب�ع��ة ل �ه��ا ،ومع
فروع الوزارات على مستوى القضاء أو املحافظة،
ويرفع عنها تقارير دوري��ة إلى كل من القائمقام
واملحافظ ألخذ العلم واملساعدة في التنسيق مع
ّتلك الفروع.
إن التعديل املقترح لتشكيل البلديات املوسعة
يوفر إم�ك��ان تشكيل مجلس القضاء ،ال��ذي نص
عليه ّاتفاق الطائف ،وذلك بمعدل  2الى  3أعضاء
ع��ن ك��ل بلدية ف��ي ال�ق�ض��اءُ ،
وي�ت��رك للمجلس أمر
ّ
ب��ت ال�ع��دد .وي�ك��ون الرئيس املنتخب ف��ي مجلس
البلدية املوسعة وأحد األعضاء من ذوي الكفاءات
التخصصية العالية ممن انتخبوا ليمثلوا نطاق
البلدية ككل (من ضمن نسبة ال �ـ )%20من بينهم
حكمًا.
ثالثًا :على نطاق البلدية املوسعة:
م ��ع م��واف �ق �ت �ن��ا ع �ل��ى ك �ث �ي��ر م ��ن ال �ت �ع��دي�ل�ات في
م �ش��روع ال �ق��ان��ون امل ��رف ��وع م��ن وزارة الداخلية
(ح�ي�ن ك��ان م�ي�ش��ال امل��ر وزي � �رًا) ،وال سيما منها
امل��واد املتعلقة بصالحيات وأداء كل من رئيس
البلدية ومجلسها نرى ضرورة أن:

• ُي�ن�ت�خ��ب امل ��رش ��ح ل �ل��رئ��اس��ة ب ��االق �ت ��راع العام
املباشر من بني املرشحني املسجلني في البلدتني
األكبر في نطاق البلدية املوسعة ،شرط تعهده
أن ال تقل أيام إقامته في نطاق هذه البلدية عن 3
أيام في األسبوع،
• ت�ع��دي��ل امل ��ادة  27م��ن ق��ان��ون ال�ب�ل��دي��ات لجهة
ش ��رط امل�س�ت��وى التعليمي ل�ل�م��رش��حُ .
فيشترط
ف��ي امل��رش��ح ل�ع�ض��وي��ة امل�ج�ل��س ال �ب �ل��دي املوسع
أن ي�ك��ون ح��ائ �زًا ال�ش�ه��ادة ال�ث��ان��وي��ة ع�ل��ى األقل،
ُ
وي �ش �ت��رط ف��ي امل��رش��ح ل��رئ��اس��ة ه��ذا امل�ج�ل��س أن
يكون حائزًا شهادة جامعية.

خاتمة

ّ
مل� � ��ا ك� � ��ان ال� �ت� �ش ��ري ��ع ي� �ع � ِّ�ب ��ر ب � �ص � ��ورة مباشرة
وغ�ي��ر م�ب��اش��رة ع��ن خ�ي��ار ال�س�ل�ط��ة التشريعية،
وب��االس�ت�ن��اد إل��ى ات�ف��اق ال�ط��ائ��ف ال��ذي ن��ص في
على ضرورة ّ العمل إللغاء الطائفية
أحد بنوده ّ
ِّ
السياسية ،فإننا نقدر أن روح التشريع البلدي
ج��دي��د ي�ج� ً�ب أن ت��ذه��ب ف��ي ه ��ذا االت �ج��اه لكي
ال � ّ
ت�م��ث��ل ان �ت �ق��اال م��ن امل�ن�ط��ق ال�س�ي��اس��ي التفتيتي
الزبائني للتمثيل في العمل البلدي ،إلى منطق
جديد في التمثيل األهلي األوس��ع أفقًا واألكثر
ك� �ف ��اءة وم �س��ؤول �ي��ة ع �ل��ى ط ��ري ��ق ب� �ن ��اء الدولة
الحديثة .فمفهوم البلدية املوسعة ،الذي يشمل
ق ��رى وب �ل ��دات م�ت�ن��وع��ة ط��ائ�ف�ي��ًا وث �ق��اف �ي��ًا داخل
البلدية املوسعة ،سيربط بني املصالح الحيوية
املشتركة للقرى وال�ب�ل��دات امل�ك� ّ�ون��ة لهاُ ،
فيسهم
تدريجًا في تحول الناخبني في انتخاب املجلس
البلدي املشترك عن معايير العصبيات القروية
ال�ض�ي�ق��ة داخ� ��ل ال �ق��رى أو م�ع��اي�ي��ر العصبيات
الطائفية ب�ين ال �ق��رى إل��ى معايير اق�ت�ص��ادي��ة ـــــ
اجتماعية وأخالقية يتدرج إليها وعي الناخبني
في االنتخابات البلدية ،فيؤثر الحقًا في وعيهم
ملعايير املشاركة في االنتخابات النيابية.
هوامش
ُ
َ
( )1وض�ع��ت ه��ذه ال�خ��ري�ط��ة ال�ح�م�ل��ة ال�ف��رن�س�ي��ة عامي
 1860ـــــ  ،1861وورد ذكر مباركتها البابوية على لسان
رئيس جمهورية فرنسا  Millerandإثر عرضها على
قداسته ،كما ورد في رسالة هذا األخير إلى املونسنيور
عبد الله خ��وري ،النائب البطريركي ،رئيس وف��د لبنان
ال�ث��ال��ث إل��ى مؤتمر الصلح ف��ي ب��اري��س .ورد ذك��ر هذه
الرسالة املؤرخة في  24آب  1920في مطبوعة صادرة
ع��ن ال �ح��رك��ة ال�ث�ق��اف�ي��ة ـ�ـ�ـ�ـ�ـ أن �ط �ل �ي��اس ،مل�ن��اس�ب��ة اليوبيل
املاسي إلعالن دولة لبنان الكبير  1920ـــــ  .1995ومن
ّ
املعروف أن ميللران ك��ان خ�لال  1920ـــــ 1924رئيسًا
للجمهورية.
( )2تقرير التنمية البشرية لعام  ،1993الفصل الرابع،
بعنوان :الناس واإلدارة ،ص .79
* باحث لبناني

اس�ت�ع��دن��ا ه �ن��ا ،م��ع ب�ع��ض ال�ت�ع��دي��ل ،املعادلة
ال �ش �ه �ي��رة ل�ل�ص�ح��اف��ي ال ��راح ��ل ج� � ّ�ورج نقاش
(«نفيان ال يبنيان وطنًا») ،لكي نسلط الضوء،
َ
عنصري التناقض ،وبالتالي
م��ا أم�ك��ن ،على
التأثير والتفاعل ،في األح��داث الجارية ،هذه
املرة ،في منطقتنا العربية.
وعنصرا التناقض هنا ،ببساطة ،هما العنصر
الداخلي والعنصر الخارجي .فما يحدث في
بلد م��ن ال�ب�ل��دان ،إن�م��ا ه��و بالتأكيد ،ث�م��رة ما
ي ��دور ف��ي ذل ��ك ال�ب�ل��د م��ن ن��زاع��ات وصراعات
وت� �ن ��اق� �ض ��ات ،ب �ي�ن ق� � ��واه وم� �ج� �م ��وع ��ات ��ه ،في
الحقول السياسية واالقتصادية واالجتماعية
والفكرية.
ّ
غ�ي��ر أن ��ه ،وف��ي ه��ذا ال��زم� ّ�ان خ�ص��وص��ًا ،وبعد
ّ
ت � �م� ��دد ال� �ع ��ومل ��ة إل � ��ى ك � ��ل امل� �ي ��ادي ��ن واملرافق
والبلدان ،بنسب تكبر أو تقل ،لم يعد العامل
ّ
ال� ��داخ � �ل� ��ي ه � ��و وح � � ��ده م � ��ا ي � �ح � ��دد مجريات
والتوازنات
ال�ص��راع��ات وب��ال�ت��ال��ي ال�ت�ط� ّ�ورات
ّ
الداخلية في هذا البلد أو ذاك .ويتضخم فعل
البنى
ال �ع��ام��ل ال �خ��ارج��ي ،ب �م �ق��دار م��ا ت �ك��ون ّ
السياسية واالجتماعية واالقتصادية هشة،
ويكون البلد منقسمًا ،أو تابعًا ،أو هو موضع
تجاذب ونزاعات إقليمية أو دولية ،أو االثنني
معًا.
بسهولة،
االستنتاج
يمكن
السياق،
هذا
وفي
ّ
ّ
أن��ه ب�م�ق��دار م��ا ي�ك��ون بلد م��ا ق��وي��ًا ،ي�ك��ون أقل
عرضة لتأثير العامل ال�خ� ّ�ارج��ي .أم��ا البلدان
ال �ت��اب �ع��ة ،ال �ض �ع �ي �ف��ة وامل �ف��ك �ك��ة ،ف �ت �ك �ب��ر فيها
ال�ت�ن��اق�ض��ات ال��داخ�ل�ي��ة م��ن ج �ه��ة ،وي� ��زداد في
مجريات أحداثها وصراعاتها تأثير العامل
الخارجي ،من جهة ثانية.
ّ
وتقدم نظرية الصراع الطبقي مساهمة ثمينة
ومجريات
ف��ي ت�ح��دي��د األس��اس��ي م��ن أس �ب��اب ّ
ما يدور في عاملنا من أحداث ،وما ينظم هذه
وحتى ما ّيمكن أن تفضي
األحداث من قوانني ،ينّ ّ
إل�ي��ه ،وبعد مسار تب أن��ه معقد وم��دي��د ،من
نتائج ونهايات ،هي بدورها غير نهائية في
عملية تناقض جديدة ال تنتهي.
وتزخر لوحة الصراعات في تفاعالتها املحلية
ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ال��وط �ن �ي��ة ،واإلق�ل�ي�م�ي��ة وال �ك��ون �ي��ة ،بأشكال
ش��دي��دة ال�ت�ن� ّ�وع م��ن تفاعل العاملني الداخلي
ّ
والخارجي .وال يندر ،في مناسبات عدة ،كما
أشرنا ،أن يطغى العامل الدولي على العامل
املحلي ،وأن تكون له الكلمة الفصل في تقرير
ّ
األحداث ،ولو إلى وقت محدد.
مسار
ّ
ّ
ّ
إال أن ��ه رغ��م ك��ل م��ا ي�م�ك��ن أن ي�ن�ش��أ م��ن تنوع
ّ
وت �ع��دد ،وح �ت��ى م��ن ٍّم�ف��اج��آت أو نْم �ف��ارق��ات أو
مصادفات ،يبقى لكل من العاملي ،الداخلي
والخارجي ،دوره وفعله وتأثيره في معادالت،
يتفاعل فيها أيضًا مستوى نضوج العوامل
الذاتية اإلرادية ،مع مستوى تناقض العوامل
امل��وض��وع �ي��ة .وث �م��رة ل��ذل��ك ،ي��ول��د ال �ج��دي��د ،أو
ت�ت��أخ��ر ال ��والدة بفعل ال�ت�ك��اس��ل وع��دم التقاط
اللحظة واملبادرة ،أو بفعل القوة واإلكراه وما
شابه من أشكال اإلجهاض واإلعاقة.

يجب الخروج من ثنائية
وضع الحركة الوطنية
الديموقراطية بين سندان
الدكتاتورية ومطرقة الطامع
الغازي المغتصب االستعماري
ه��ذه ال�خ��ري�ط��ة البسيطة أو امل�ب� ّ ّ�س�ط��ة ،لحركة
ال �ص��راع��ات وال �ت �ف��اع�لات ف��ي ش��ق�ي�ه��ا املحلي
ّ
متنوعة
وال�خ��ارج��ي ،ت�ت�ع� ّ�رض دائ�م��ًا ألش�ك��ال
م � ��ن ال� �ت� �ش ��وي ��ه امل� �ت� �ع � ّ�م ��د م � ��ن ج� ��ان� ��ب القوى
امل �ن �خ��رط��ة ف ��ي ال � �ص� ��راع ،وت �ب �ع��ًا ملصالحها
وأه��وائ�ه��ا وأه��داف�ه��ا .وم��ن الشائع ف��ي مجرى
ذل � ��ك ،أن ي �ج��ري إه� �م ��ال أو ت �ج��اه��ل أو حتى
إس� �ق ��اط أح� ��د ال �ع��ام �ل�ي�ن ،مل �ص �ل � ّح��ة ت �ك �ب �ي��ر أو
تضخيم أث��ر العامل اآلخ��ر .وتوفر لنا أحداث
السنوات القليلة املاضية ،نماذج ساطعة في
تجسيد عملية التشويه املذكورة .ففي أحداث
البحرين األخيرة ،جرى إبراز العامل الخارجي
(اإلي��ران��ي) بوصفه ال�ع��ام��ل األك�ث��ر ت��أث�ي�رًا في
إط �ل�اق ان�ت�ف��اض��ة أك �ث��ري��ة ال�ش�ع��ب البحريني
ّ
ضد النظام امللكي القائم .وقد كان ذلك ذريعة
ملنع التغيير في البحرين ،والستقدام قوة من
الخارج ،من أجل تنفيذ هذا املنع .واليوم ،يدور
ن�ق��اش م��ري��ر ح��ول ال��وض��ع ف��ي س��وري��ا .ففيما

ت �ج �ه��د ال �س �ل �ط��ات ال �س��وري��ة ل �ت �ص��وي��ر حركة
االحتجاج ،في عدد متزايد من املدن السورية،
باعتبارها حركة موحى بها من الخارج وغير
ذات أس � ��اس ح �ق �ي �ق��ي ش �ع �ب��ي وس �ي��اس��ي في
ال��داخ��ل ّ ،يجتهد خ�ص��وم ال�ن�ظ��ام ال�س��وري في
إخفاء كل أثر للتدخل الخارجي ،وفي تصوير
حركة االعتراض حركة سورية صافية ،بشكل
ّ
كامل .وي�ق��دم الوضع اليمني ،وكذلك الوضع
الليبي ،صورة مختلفة في تباين فعل العوامل
�ات الداخلية والخارجية .وق��د كانت
وال�ت��وازن� ّ
أي� �ض ��ًا ل� �ك ��ل م ��ن ان �ت �ف��اض �ت��ي م �ص��ر وتونس
ّ
ومميزاتهما.
خصائصهما

وي�ت�ي��ح م��ا ذك��رن��اه وم��ا ل��م ن��ذك��ره ه�ن��ا ،إعادة
ال �ت��أك �ي��د وال �ت �ش ��دي ��د ع �ل��ى وج� � ��ود وحضور
وفعل العوامل املحلية والعوامل الدولية في
م�ج��ري��ات األح ��داث الكبيرة والتاريخية التي
ي�ع�ي�ش�ه��ا ال �ع��ال��م ال �ع��رب��ي ح��ال �ي��ًا .وإذا كانت
ال �ع��وام��ل ال��داخ �ل �ي��ة ه ��ي األس� � ��اس ،م ��ن حيث
امل� ّب��دأ ،ف��ي إط�لاق ال�ح��دث أو ف��ي استمراريته،
ف��إن ال�ع��ام��ل ال�خ��ارج��ي م��اث��ل أي�ض��ًا :ف��ي صيغ
م��راق�ب��ة ،أو ت�ع��اط��ف ،أو دع��م أو ت�ح��ري��ض ،أو
تدخل سياسي وعسكري مباشر أو بواسطة
أجهزة األم��م املتحدة ومجلس األم��ن أو حلف
ّالناتو.
ّ
املحركة لألحداث،
إن معرفة طبيعة التناقضات
في شقيها الداخلي والخارجي ،أمر جوهري
ف ��ي ت �ح��دي��د ال �ب��رام��ج وامل� ��واق� ��ف ،وخصوصًا
ّ
الديموقراطية.
بالنسبة إلى القوى التقدمية
ّ
وال� �خ� �ل ��ل ف ��ي ه � ��ذا ال �ت �ح ��دي ��د ،ي ��رت ��ب مواقف
خ��اط �ئ��ة أو ال �ت �ح��اق �ي��ة وم� �ض � ّ�رة دائ� �م ��ًا ،على
ن �ح��و م ��ا ي �ح �ص��ل ف ��ي ال �ك �ث �ي��ر م ��ن الحاالت،
ّ
�وى الوطنية
راه�ن��ًا ّ.ي��ردد ع��دد م��ن ممثلي ا ّل�ق� ّ
حصل
ما ي��روج له فريق عربي ،من أن ك��ل ما
ً
ف��ي ال�ب�ل��دان ّالعربية ،ب��دءًا م��ن ت��ون��س وصوال
إل��ى ع �م��ان ،إن �م��ا ه��و ب�ف�ع��ل م��ؤام��رة خارجية
فصولها في واشنطن وتل أبيب .هكذا
حيكت ُ
ببساطة ،تلغى مبادرات الجماهير ومعاناتها
هي
وحقوقها ومطالبها ،وتصبح واشنطن ّ
ّ
امل�ت�ح��ك�م��ة ع �ل��ى ن �ح��و ق� ��دري ،ف��ي م �ص��ائ��ر كل
البلدان والساحات والشعوب.
ّ
وي� � ��ردد آخ� � ��رون ،م ��ن ال ّ �ت �ي��ار ال ��وط �ن ��ي ،كالمًا
ُ
ن�ق�ي�ض��ًا ،ي�ل�غ��ى م�ع��ه ك��ل دور ل�ل�ص��راع ،الدائر
في املنطقة وفي العالم ،الذي تنشط فيه قوى
الهيمنة ونهب الثروات والتنافس االقتصادي
والسياسي ،من أج��ل تعزيز مواقعها وزيادة
يختبر ال �ع��راق هذا
ن�ف��وذه��ا وح�ص�ص�ه��ا .أل��م
ِ
النوع األخير من مشاريع السيطرة بواسطة
الغزو واالحتالل والدمار والقتل ،دون أن يلغي
ذلك ،أبدًاّ ،
املبررات الداخلية الهائلة لالعتراض
ع �ل��ى ال �ن �ظ��ام االس� �ت� �ب ��دادي ال� ��ذي ّك ��ان يديره
ّ
ص��دام حسني؟ وف��ي ليبيا ،ورغ��م ك��ل األسباب
ال�ك�ب�ي��رة ال��داف �ع��ة إل��ىّ االع �ت��راض ع�ل��ى سلطة
تتولى واشنطن وحليفاتها
الفرد املطلقة ،أال ّ
اآلن ،م�ح��اول��ة ال�ت�ح��ك��م ف��ي م�ج��ري��ات الصراع،
ب�م��ا ي�ت�ف��ق م��ع م�ص��ال�ح�ه��ا ،ف�ي�س�ت�م� ّ�ر القذافي
وس�ل�ط�ت��ه أو ي� ��زوالن ،ت�ب�ع��ًا مل��ا ق��د تستطيعه
ّاإلدارة األميركية وحلفاؤها األطلسيون؟
إن وض ��ع ال �ح��رك��ة ال��وط �ن �ي��ة الديموقراطية،
ب�ي�ن س� �ن ��دان ال��دك �ت��ات��وري��ة وم �ط��رق��ة الطامع
االستعماري ،هو أمر يجب
الغازي
ّ نْ
املغتصب نْ
َ
إيجابيي :ال للمحتل ،وال
بنفيي
الخروج منه
ّللدكتاتور!
إن ش�ع��وب�ن��ا ت�ن�ت�ف��ض اآلن م��ن أج ��ل الحرية.
يحصل ذلك ،بسبب القمع والقهر واالستئثار
وال �ن �ه��ب وال �ف �س��اد وال �ت �ب �ع �ي��ة ّ ،وأم� ��ور شائنة
أخ ��رى ت�م��ارس�ه��ا األن�ظ�م��ة ،ل�ك��ن ه��ذه األنظمة
ت�ت�ف��اوت ف��ي والء ات �ه��ا وف��ي عالقاتها م��ع قوة
الهيمنة العاملية املمثلة بواشنطن وحلفائها،
وخ� �ص ��وص ��ًا ب ��ال� �ق ��وة ال� �ع ��دوان� �ي ��ة إسرائيل
ال�ص�ه�ي��ون�ي��ة ف��ي منطقتنا .وت �ق��ود واشنطن
ب�ع��د مفاجآتها وش��ر ّك��اء ه��ا ب�س�ق��وط حليفني
أساسيني لهما ف��ي ك��ل م��ن مصر (خصوصًا)
وت��ون��س ،ح��رب��ًا حقيقية ،لتقليص الخسائر
وإللحاق هزائم بقوى لم تمتثل إلمالءاتها في
حروبها األخيرة في املنطقة ،وخصوصًا غزو
العراق في  ،2003وغزو لبنان في  ،2006وغزة
ّأواخر ّ .2008
إن رؤي� ��ة ك ��ل ت �ل��ك ال �ع��وام��ل ف ��ي تناقضاتها
وت�ف��اع�ل�ه��ا ،ووف ��ق األح �ج��ام امل��وض��وع�ي��ة ،هي
م��ا ت�ج�ع��ل ال�ت�ح�ل�ي��ل « ّم�ل�م��وس��ًا» واالستنتاج
ص �ح �ي �ح��ًا وث� ��وري� ��ًا ،ألن� �ه ��ا ت �س ��اع ��د ،أساسًا،
ع �ل��ى ص �ي��اغ��ة امل��وق��ف وال �ب��رن��ام��ج الوطنيني
ال�ث��وري�ين ،م��ن وج�ه��ة ن�ظ��ر األك�ث��ري��ة الشعبية
واملصالح الوطنية في آن واح��د .أم��ا االكتفاء
بجانب واحد من املشهد ،ونفي الجانب اآلخر،
ّفلن ي�ق��ودا أب �دًا إل��ى تبيان الحقيقة التي قيل
إنها دائمًا ثورية.
* كاتب وسياسي لبناني
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الديكتاتوريات العربـ
الرئيس اليمني ولعبة تفريغ الثورة

برع الرئيس اليمني علي عبد الله صالح في التعايش مع األزمات.
ومنذ وصوله إلى السلطة ،قبل  32عامًا ،لم ّ يعش اليمن استراحة
مديدة ،فهو يخرج من نفق ليدخل في مطب .وفي كل مرة ،ينجح
ّ
أساسي عامل الوقت
صالح في لعب ورقة البقاءّ ،مستخدمًا بنحو
وتوظيف االنقسامات الداخلية ،يحالفه ظرف إقليمي مثالي
بشير البكر
«م��ات��ري��وش �ك��ا» ،ه��ي واح� ��دة م��ن ألعاب
ّ
مصممة
ال ��دم ��ى ال��روس �ي��ة ال �ت �ق �ل �ي��دي��ة.
م��ن مجموعة م��ن ال��دم��ى امل�ج� ّ�وف��ة ،التي
تحتوي منها الكبيرة الصغيرة ،ودائمًا
ت�ن�ت�ه��ي ب��دم �ي��ة خ�ش�ب�ي��ة أص� �غ ��ر .كانت
اللعبة ق��د اخ�ت��رع��ت م��ن قبيل التسلية،
لكنها أخ��ذت بعدًا سياسيًا ف��ي العقود
األخ� � �ي � ��رة ،وص� � � ��ارت ت ��رم ��ز ال � ��ى عهود
س �ي��اس �ي��ة .وع �ل��ى س �ب �ي��ل امل� �ث ��ال ،هناك
مجموعة خاصة بحقبة رئيس الوزراء
الحالي فالديمير بوتني ،تبدأ الكبيرة به،
وتنتهي الصغيرة برئيس الجمهورية
ديمتري مدفيديف ،وما بينهما يتناوب
ك��ل ال��رج��االت ال��ذي��ن استعملهم بوتني
ق�ب��ل أن ي�ص��ل إل��ى ق��اع اللعبة والدمية
األصغر مدفيديف.
الرئيس اليمني من مدمني هذه اللعبة،
وع��ادة م��ا يطبقها ف��ي م��ا يخص رجال
الحكم ،وم�ن��اورات السياسة ،ويحلو له
أن يشبهها ب��ال�ب�ص�ل��ة ،ال �ت��ي ك�ل�م��ا نزع
منها قشرًا كان هناك قشر آخر .وفي ما
يخص السياسة ،يلجأ عادة إلى تغليف
م��وق�ف��ه ،وي�ت��رك��ه ك��ال��وع��اء ال�ك�ب�ي��ر الذي
يمكنه أن يتحول الى بحر من التفاصيل.
يقدم مبادرة ّ
براقة في الشكل ،ثم يترك
لآلخرين ال�غ��وص ف��ي رم��ال التفاصيل.

وف��ي ك��ل األزم ��ات الكبرى التي واجهها
ح�ك�م��ه ،ف��إن��ه ن� ��ادرًا م��ا رف ��ض ع��رض��ًا أو
مبادرة .إذا كان يخوض حربًا ،وعرض
عليه وقف إطالق النار فهو يوافق ،لكنه
يستمر في الحرب سواء كان خاسرًا أو
رابحًا ،واألمر ذاته بالنسبة إلى األزمات
السياسية ،فكلما طرحت عليه مبادرة
ل�ل�ح��ل ق� ِ�ب �ل �ه��ا .ع �ل��ى ال � � ��دوام ،ك � ّ�ان يترك
لنفسه هامشًا يناور فيه .وتجلت هذه
االستراتيجية في صورة واضحة سنة
 1993خالل األزمة مع شريكه في الوحدة
البيض.
ال��رئ�ي��س ال�ج�ن��وب��ي ع�ل��ي س��ال��م ّ
قبل بمشروع الحل الذي تمثل في
فهو ِ
«وث �ي �ق��ة ال�ع�ه��د واالت � �ف ��اق» ،وذه ��ب الى
األردن في شباط  1994للتوقيع عليها،
لكنه عاد وأشعل الحرب عليها ،ووضع
خصومه في الزاوية وأخرجهم من البلد
بتهمة االنفصال ،وأعطى لنفسه فضل
حماية الوحدة.
يناور صالح اليوم على األرض نفسها،
ف�ه��و م��ن ج�ه��ة ق� ِ�ب��ل م �ب��ادرة ت�ن� ّ�ح�ي��ه عن
السلطة ،وم��ن جهة ثانية ج� ّ�ر األفرقاء
اآلخ��ري��ن إل��ى لعبة ت�ف��اوض توصل إلى
ب�ق��ائ��ه ف��ي ال�ح�ك��م .وف��ي ك��ل ي ��وم ،يخرج
ص�ب��اح��ًا م��ن ال �ب��اب ث��م ي �ع��ود م �س��اء من
ال �ن��اف��ذة .ي�ل�ع��ب ب �م �ه��ارة ال �ح��اوي الذي
�� ّ
�دوخ ال �خ �ص��وم وال ��وس �ط ��اء ،يضعهم
ي
ف��ي دوام ��ة رواح وم �ج��يء ح�ت��ى يفقدوا

صبرهم .لم يقل إنه لن يترك الحكم ،ولم
يصدر عنه أي موقف رفض ملبادرة من
امل �ب��ادرات ال�ت��ي ط��رح��ت م��ن أج��ل انتقال
السلطة سلميًا ،حتى أنه طلب تفاصيل
كاملة باآلليات التي تشمل كيفية نقل
صالحياته في الشكل واملضمون ،وحدد
امل �ه �ل��ة ال��زم �ن �ي��ة وال �ض �م��ان��ات ،واختار
املكان املناسب إلقامته بعد رحيله .لكن
حني آن أوان الخطوات التنفيذية ،فإنه
أع� ��اد امل��وق��ف ال ��ى ن�ق�ط��ة ال �ص �ف��ر .وآخر
محاولة جرت يوم أول من أمس ،فقد كان
مقررًا أن تستضيف الرياض ي��وم أمس
وف��دي��ن يمنيني ،أح��ده�م��ا يمثل صالح،
واآلخ � ��ر ع ��ن أح � ��زاب امل �ع��ارض��ة املمثلة
ف��ي «الّ�ل �ق��اء امل �ش �ت��رك» .ك��ان م��ن املنتظر
أن ي��وق��ع ال �ط��رف��ان ع �ل��ى ن � ّ
�ص املبادرة
ال�ت��ي تقدمت بها ورع�ت�ه��ا دول مجلس
ال �ت �ع ��اون ال �خ �ل �ي �ج��ي ،ل �ك��ن وف� ��د الحكم
اع� �ت ��رض ف ��ي ال �ل �ح �ظ��ة األخ� �ي ��رة وطلب
التأجيل حتى األس �ب��وع امل�ق�ب��ل ،وخرج
صالح بتصريح يعيد خلط األوراق مرة
أخرى ،وفحواه أنه لن يتنازل عن الحكم
ألنه يمثل الشرعية الدستورية ،ومبرره
أن��ه ج��اء ال��ى الحكم عن طريق صناديق
االق � �ت� ��راع ،ل ��ذا ل ��ن ي �ت �ن��ازل ع �ن��ه إال عبر
ه��ذا ال �ط��ري��ق .وم�ع�ن��ى ذل��ك أن��ه سيبقى
ف��ي السلطة ال��ى ح�ين إج ��راء انتخابات
رئ��اس�ي��ة ،وح�ت��ى ه��ذا األم��ر غ�ي��ر واضح
وي�خ�ض��ع ألك �ث��ر م��ن ت�ف�س�ي��ر واجتهاد.
ّ
بتنحي صالح
فاملبادرة الخليجية تقول
ون�ق��ل ص�لاح�ي��ات��ه ال��ى ن��ائ�ب��ه ،بانتظار
إج��راء انتخابات رئاسية جديدة ،وهنا
يجري ت��داول تفسيرين .األول من طرف
املعارضة ،التي تترجم مسألة التنحي
ب��ال��رح�ي��ل ال�ن�ه��ائ��ي .وال �ث��ان��ي م��ن طرف
ص ��ال ��ح ال � � ��ذي ي� �ت ��رج ��م ال �ت �ن �ح��ي بنقل
الصالحيات ،والبقاء في منصبه رئيسًا

حتى إتمام واليته الحالية التي تنتهي
في سنة  ،2013ويشترط الرئيس لذلك
أم��ري��ن :األول ه��و أن يختار ه��و النائب
الذي سينقل صالحياته له .والثاني هو
فض االعتصامات االحتجاجية في كافة

أنحاء اليمن.
منذ أن ط��رح��ت مسألة ال�ت�ن� ّ�ح��ي ،اختار
ال��رئ �ي��س ال�ي�م�ن��ي ال �ح��ل امل �ص ��ري ،الذي
ت� ّ
�درج على مرحلتني ،األول��ى هي تعيني
الرئيس املصري املخلوع حسني مبارك

من تظاهرات صنعاء من أجل رحيل صالح أمس (محمد محيسن ـ أ ب)

ُ
ّ
ّ
ّ
السعودية تقود مبادرة «الخروج املشرف» لجنديها الوفي
السعودية تلعب مجددًا،
تطلق مبادرة تلو األخرى من
أجل «حل األزمة في اليمن»،
مع أنها في األساس لم تفعل
شيئًا في أي يوم من أجل
مصلحة هذا البلد الذي كان
سعيدًا ،وبات في أتعس
لحظات تبلور الديكتاتورية

صنعاء ــ جمال جبران
ف�ي�م��ا س �ق��ط ع �ش��رة ق�ت�ل��ى ف��ي صنعاء،
أم� ��س ،ب ��رص ��اص ق� ��وات األم � ��ن ،ظهرت
«ساحة التغيير» كأنها قد تخففت من
ثقل كوادر شباب حزب التجمع اليمني
لإلصالح املوجودين فيها مع انطالقة
«ث� ��ورة ال �ش �ب��اب ال �ي �م �ن �ي��ة» ،وذل� ��ك بعد
ظهور املبادرة الخليجية.
فلحزب اإلصالح األصولي رأي مخالف
ل �ش �ب��ان س��اح��ة ال�ت�غ�ي�ي��ر ب��ال�ن�س�ب��ة الى
م�ب��ادرة املصالحة السعودية ،إذ يدفع
من أجل التوقيع على املبادرة في وقت
متزامن مع سحب ك��وادره من الساحة،
ح�ي��ث ال �ش��ارع الكبير وامل �ح��اذي لسور
ّ
م�ع�س�ك��ر ال �ف��رق��ة األول� ��ى م� ��درع بقيادة
ال �ل��واء ع�ل��ي م�ح�س��ن األح �م��ر ،األخ غير
الشقيق لعلي عبد الله صالح.
ق � ��د ي � �ح � �ت� ��اج ه � � ��ذا األم � � � ��ر إل � � ��ى إعادة
ن �ظ��ر ع �ل��ى ض� ��وء امل � �ب� ��ادرة الخليجية
ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ال �س �ع��ودي��ة ف � ُ�ي ن�س�خ�ت�ه��ا األخيرة،
أو ح � �ت� ��ى ف � ��ي ن� �س� �خ� �ت� �ي� �ه ��ا األوليني
ّ
وال �ل �ت�ي�ن ع��دل �ت��ا الح �ق ��ًا .وه ��ي املبادرة
ال� �ت ��ي ف ��ي ج �م �ي��ع ن �س �خ �ه��ا ق ��د حظيت
بمباركة وموافقة غير مشروطة من آل
األح �م��ر ،املمثلني ف��ي أح��زاب املعارضة
ال �ي �م �ن �ي��ة ب��امل �ل �ي��اردي��ر ح �م �ي��د األحمر،
وش �ق �ي �ق��ه ح �س�ي�ن ،وم ��ن خ�ل�ف�ه��م اللواء
علي محسن األحمر ،الذي صار بمثابة

ال�ح��ام��ي ال��رئ�ي�س��ي وال�ع�س�ك��ري لشباب
س��اح��ة التغيير ف��ي ص�ن�ع��اء ع�ل��ى وجه
الخصوص.
م� ��ن ه� �ن ��ا ،ي �م �ك��ن ف� �ه ��م ح � ��ال التخفف
امل�ف��اج�ئ��ة ال �ت��ي ظ �ه��رت ع�ل�ي�ه��ا الساحة
م �س��اء أم ��س ،ب�م�ع�ن��ى أن ذل ��ك التخفف
لم يكن سوى داللة على نية آل األحمر
ّ
املضي في طريق التوقيع على املبادرة
الخليجية املقرر يوم االثنني املقبل في
الرياض.
وكمدخل ثان لفهم ّ
آلية انسحاب شباب
التجمع اليمني لإلصالح من الساحة،
يمكن النظر إل��ى طبيعة ال�ع�لاق��ة التي
ت��رب��ط ب�ين آل األح �م��ر وال �س �ع��ودي��ة من
جهة ،والرئيس صالح من جهة أخرى.
ً
أوال ،ال ي � � � �م � � � �ك� � � ��ن ال� � � � �ق� � � � �ف � � � ��ز عن
«ال� � � �ل� � � �ج� � � �ن � � ��ة ال� � � � �س� � � � �ع � � � ��ودي � � � ��ة» التي
ك � ��ان ول � � � ّ�ي ال� �ع� �ه ��د ال � �س � �ع� ��ودي األمير
س� �ل� �ط ��ان ب � ��ن ع� �ب ��د ال � �ع� ��زي� ��ز يديرها.
وه � ��ي ال� �ت ��ي ت �خ �ت��ص ب� �ص ��رف رواتب
ش � �ه� ��ري� ��ة وه � � �ب� � ��ات مل � �ش� ��اي� ��خ القبائل
ال �ي �م �ن �ي��ة امل � ��وال �ي��ن ل �ل �م �م �ل �ك��ة ،وكذلك
مل� �س ��ؤول�ي�ن ك� �ب ��ار ف� ��ي ال � ��دول � ��ة ،وبعلم
ال��دول��ة اليمنية نفسها ،وك��ان أبرزهم
ال �ش �ي��خ ع �ب��د ال �ل��ه ب ��ن ح �س�ي�ن األحمر،
ال��ذي بعد وف��ات��ه آل��ت املبالغ إل��ى نجله
حسني.
وعليه ،يمكن فهم األسباب التي دفعت
ب ��ورث ��ة ال �ش �ي��خ األح � �م� ��ر ،وب � �ق� ��وة ،إلى

القبول باملبادرة الخليجية ـــــ السعودية
ل�ح��ل «األزم� ��ة ال�ي ً�م�ن�ي��ة» ،وال �ت��ي هدفت،
ق�ب��ل أن ت�ج��د ح�ل�ا ل �ه��ذه األزم� ��ة إل ��ى أن

Saturday april 30, 2011
From 9 am to 2 pm
 at Souk El tayEbbEirut SoukS,
trabloS StrEEt

ت �ج��د م �خ��رج��ًا آم �ن��ًا وم �ش� ّ�رف��ًا للرئيس،
وبقائه رم �زًا وطنيًا وتجنيبه وأقاربه
أي إج� � � � ��راء ات ق �ض��ائ �ي��ة ق� ��د تطالهما

السبت  ٣٠نيسان٢٠١١،
 ٩صباح ًا إلى  ٢بعد الظهر
سوق الطيب -
أسواق بيروت،
شارع طرابلس

» Lets us celebrate « Workers’ Day
at Souk el Tayeb … and discover
traditions, cultures and cuisines of
migrant workers

لنحتفل بعيد العمال يف �سوق الطيب ...
و نكت�ف تقاليد ،ثقافة و مطابخ العمال
املغرتبني

Come for a taste of Philippines,
Ethiopia, Nepal, Sri Lanka, Nigeria,
…Sudan, and more

تعالوا لتذوق الفيليبني ،اأثيوبيا ،نيبال،
�رسيالنكا ،نيجرييا� ،سودان و اأكرث ...
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ـية بداية النهاية
ع�م��ر س�ل�ي�م��ان ن��ائ�ب��ًا ل ��ه ،وال �ث��ان �ي��ة هي
نقل صالحياته الى النائب .وكان هدف
م�ب��ارك أن يبقى رئيسًا يدير ال�ب�لاد من
خالل عمر سليمان ،لكن ضغط الشارع
أجبره مع سليمان على الرحيل.

ي��ري��د ص��ال��ح أن ي��وق��ف ال �ث��ورة اليمنية
عند حد بقائه في سدة الرئاسة والتنازل
في صورة شكلية عن صالحياته ،مقابل
ت��أل�ي��ف ح�ك��وم��ة م��ن امل �ع��ارض��ة ،وه ��و ال
ي �ك �ت �ف��ي ع �م��وم��ًا ب ��ذل ��ك ،ف �ق��د وض� ��ع في
االع �ت �ب��ار م�س��أل��ة ض�غ��ط ال� �ش ��ارع ،وهو
يحتفظ بهذه الورقة الى لحظة املواجهة
املباشرة مع املحتجني .ونقل مستشاره
ع�ب��د ال�ك��ري��م األري��ان��ي م�ض�م��ون تفسير
ص��ال��ح للتنحي ال��ى اج�ت�م��اع أب��و ظبي
ق�ب��ل أس �ب��وع�ين ،وأب �ل��غ وزراء خارجية
ال �ت �ع��اون أن أق �ص��ى م��ا ي�م�ك��ن أن يقبله
الرئيس من تنازالت هو أن يكون رئيسًا
حكومة من
شرفيًا ،على أن تقود البلد
ً
امل�ع��ارض��ة ،وض��رب األري��ان��ي م�ث��اال على
ذلك صيغة حكم امللكية في إسبانيا.
يحاول صالح أن يبعد عن نفسه شبح
ض�غ��ط ال� �ش ��ارع ،وه ��و ي �ع��رف أن مربط
األزمة هنا ،وما مناوراته املستمرة منذ
شهرين إال ف��ي إط��ار مساعيه لتنفيس
ال�ح��ال��ة االح�ت�ج��اج�ي��ة ال �ع��ام��ة .إن هدفه
الرئيسي هو إعادة الشباب املعتصمني
ال ��ى ب�ي��وت�ه��م .وق ��د ج� � ّ�رب وس��ائ��ل عدة،
لكنها فشلت جميعًا .لجأ في البداية الى
إنزال أنصاره إلى الشارع ،قبل أن تكبر
ّ
يعول على
الحركة االحتجاجية ،وك��ان
أن أنصاره قادرون على طرد املعارضني
م��ن ال �ش��ارع ،ك�م��ا ح�ص��ل ف��ي إي ��ران بعد
االنتخابات الرئاسية في حزيران سنة
 ،2009ولم يدرك سبب نجاح هذه الخطة
ف��ي إي ��ران وفشلها ف��ي ال�ي�م��ن .والفارق
هنا أن املستفيدين من الحكم في الشارع
اإليراني أكثر من املتضررين ،وذلك عكس
ما هو عليه الوضع في الشارع اليمني،
ّ
وتحول
لذا سرعان ما خسر هذا الرهان
ّ
بكليته ضده ،وصار عاجزًا عن
الشارع
حشد مناصرين من دون مكافآت مالية.

وال��وس �ي �ل��ة ال�ث��ان�ي��ة ه��ي ال �ق ��وة ،وجرب
ذل � ��ك ع� �ل ��ى ن� �ح ��و ت ��دري � �ج ��ي ،ل� ��م ّ
يفرط
ب��ال�ع�ن��ف أو ي�ض��رب ف��ي ال �ب��داي��ة بشدة،
وتالفى املناطق الحساسة ،فاختار عدن
ليبطش ويوصل رسالة دموية ،لكن هذه
الرسالة لم تترجم ملصلحته ،وتصاعدت
االعتصامات في بقية املدن ،وبعد فترة
وج� �ي ��زة ،ان �ت �ق��ل إل � ّ�ى اس �ت �خ��دام أسلحة
كغاز األعصاب ،ظنًا منه أن ذلك يجعل
املتظاهرين يترددون في االعتصام ،لكن
ُ
جد ،وارتكب في  18آذار
هذا السالح لم ي ِ
مذبحة في ساحة التغيير في صنعاء،
وك��ان��ت ح�س��اب��ات��ه تفيد ب��أن االعتصام
س ��وف ي�ن�ت�ه��ي ،ل�ك��ن امل�ت�ظ��اه��ري��ن زادوا
إص � ��رارًا ،وات�س�ع��ت دائ ��رة االعتصامات
ونزلت املرأة بقوة الى الساحات.
أما الوسيلة الثالثة فهي فتح النار على
ال�ل�ق��اء امل �ش �ت��رك .وأراد ص��ال��ح م��ن وراء
ذل��ك أم��ري��ن :األول أن يتجاهل الشارع،
ويختار خصمًا يشتبك معه .والثاني أن
يكسب وقتًا للمناورة .وسار في الخيار
األول على نحو ب��ارع ،فهو ف��ي ك��ل يوم
ّ
يصب ث��ورة غضبه على اللقاء املشترك
ّ
ال ��ذي ح��ول��ه ال ��ى ك�ي��س م�لاك�م��ة يتدرب
عليه بانتظار املواجهة املصيرية .ومن
خ�ل�ال اخ�ت�ي��ار ه��ذا ال�خ�ص��م ،أراد إيهام
األطراف الخارجية بأنه يقبل باملعارضة
وال �ت �ع��ددي��ة ،ل ��ذا ف��إن��ه م�س�ت�ع��د لتسليم
البلد لهؤالء املعارضني ،لكنه من خالل
ه��ذه امل �ن��اورة اس�ت�ط��اع أن يكشف كافة
األوراق وامل�ش��اري��ع والخطط املطروحة
ل��رح �ي �ل��ه .ول ��و ل ��م ي �ك��ن ال �ل �ق��اء املشترك
موجودًا ملا برر النظام لنفسه أن يكسب
كل هذا الوقت ،فهو كان أمام أحد أمرين،
إما الرحيل أو استخدام القوة ،وهذا هو
السؤال املطروح اليوم.
ّ
يحدد االت�ف��اق ،ال��ذي من املقرر أن يوقع

ب �س �ب��ب ج ��رائ ��م ال� �ح ��رب ال �ت ��ي ارتكبت
ب�ح��ق ال�ش�ب��اب املعتصمني ف��ي «ساحة
التغيير» بمختلف املدن اليمنية.
ورب� �م ��ا ي �ق��ود ه� ��ذا إل� ��ى أص� ��ل املبادرة
نفسها ،التي قالت مصادر مطلعة إنها
في األساس «صيغة التفاق بني صالح
نفسه واللواء علي محسن األحمر .وما
كانت قصة محاولة اغتيال هذا األخير
إال للتغطية على ه��ذا االت �ف��اق وإبعاد
األنظار عنه».
وق� ��د ج� ��رى ت �ق��دي �م �ه��ا ل �ل �س �ع��ودي��ة عن
طريق مستشار الرئيس السياسي عبد
ال�ك��ري��م األري��ان��ي ،وذل��ك م��ن أج��ل إعادة
ت��دوي��ره��ا وإرس��ال�ه��ا إل��ى ال��داخ��ل كحل
لألزمة.
ل�ك��ن امل�م�ل�ك��ة مقتنعة ب�ف�س��اد الرئيس،
وه � ��ي أول م ��ن ي �ع �ل��م أن � ��ه م ��ن ّ
ورطها
ف ��ي ح � ��رب م ��ع ج �م��اع��ة ال� �ح ��وث ��ي ،كما
أن �ه ��ا م �ق �ت �ن�ع��ة ب �ض �ع �ف��ه ال �ش��دي��د وأنه
ل��م ي�ع��د م�س�ي�ط�رًا ب��ال�ش�ك��ل امل �ق �ب��ول في
م �ن��اط��ق األط� � � ��راف ال �ي �م �ن �ي��ة ،وأهمها
امل �ن��اط��ق امل �ح��اذي��ة ل �ل �ح��دود املالصقة
لها.
ف��ي ال��وق��ت ذات � ��ه ،ت�ع�ل��ن ال �س �ع��ودي��ة أن
تغيير النظام بهذه السرعة ق��د يؤدي
ال � ��ى إرب � � ��اك ك �ب �ي��ر ع �ل ��ى ح� ��دوده� ��ا مع
اليمن ،وبالتالي خلق مزيد من املشاكل
ّ
والقالقل التي ال تود الخوض والتورط
ف�ي�ه��ا ث��ان �ي��ة .وب��ال �ت��ال��ي ،ف ��إن الطريقة

املناسبة لها هي تقديم مبادرات تضمن
ّ
ّ
الوفي في اليمن مخرجًا آمنًا
لجنديها
ّ
وم� �ش ��رف ��ًا ،وف� ��ي ال ��وق ً��ت ن �ف �س��ه ضمان
آخر
انتقال السلطة انتقاال آمنًا لرجل ّ
أو لرجال من آل األحمر ،الذين ال تشك
أبدًا بوالئهم لها.
وعليه ،يبدو م��ن ال��واض��ح إي�م��ان أمراء
اململكة امل�ط�ل��ق ب��وج��وب تغيير صالح
واستبداله بشخص أو بأشخاص على
ال��درج��ة ن�ف�س�ه��ا م��ن ال� ��والء ،إن ل��م يكن
ب��أك �ث��ر م �ن��ه .وه ��م ي�ض�م�ن��ون ه ��ذا على
نحو ت��ام في ورث��ة الشيخ عبد الله بن
حسني األحمر.
ّ
ول ��ذل ��ك ،ت �ب��دو م �ب��ادرات �ه��م امل �ق��دم��ة عن
طريق دول مجلس التعاون الخليجي
لعبًا على عامل الوقت ،ومنح الرئيس
صالح املزيد من الفرص لترتيب وضعه
املقبل.
وب�ع�ي�دًا ع��ن ت�ف��ري��غ «س��اح��ة التغيير»،
م � ��ن ش � �ب� ��اب ح � � ��زب ال� �ت� �ج� �م ��ع اليمني
ل�ل�إص�ل�اح ،ي �ب��دو أن األم � ��ر ق ��د تجاوز
سيطرة هؤالء ليصل الى حدود شباب
املنظمات املدنية املوجودة في الساحة،
وإلى شباب الحزب االشتراكي اليمني
الذين رفضوا منذ البداية القبول بأي
م�ب��ادرات ال تنص ص��راح��ة على ّ
تنحي
ال��رئ�ي��س م��ن دون ق�ي��د أو ش ��رط ،وعدم
إع �ط��ائ��ه أي ض �م��ان��ات ب �ع��دم مالحقته
قضائيًا.

ّ
أصر هؤالء الشباب على خروجهم
فقد
في مسيرة احتجاجية منددة باالتفاق
ّ
وب� � � ��أي م � � �ب � ��ادرات ال ت �ض �م��ن مالحقة
ال��رئ �ي��س ص��ال��ح وأق ��ارب ��ه ،خ��رج��وا في
م�س�ي��رة أم��س ف��ي ج�م��ع ح��اش��د باتجاه
م� �ل� �ع ��ب امل� ��دي � �ن� ��ة ال� ��ري� ��اض � �ي� ��ة (شمال
ص�ن�ع��اء) ،ح�ي��ث ي�ق��ع م�ب�ن��ى التلفزيون
اليمني .هناك استقبلهم رصاص قوات
ّ
ّ
وبلطجية ،إضافة إلى
أم��ن ب��زي مدني
رص� ��اص ل �ق��وات ال �ح��رس الجمهوري،
م ��ا أدى ال ��ى وق� ��وع ن �ح��و ع �ش��رة قتلى
وع��دد غ�ي��ر م�ع�ل��وم م��ن امل�ص��اب�ين ،فيما
يبقى العدد مرشحًا للتصاعد مع قدوم
الساعات املقبلة.
وب �ح �س��ب م��وق��ع «امل� � ّص ��در أون الين»،
ال ��ذي أورد ال �خ �ب��ر ،ت��أك��د م�ق�ت��ل وجرح
العشرات في «مجزرة جديدة» ارتكبها
ن� �ظ ��ام ص ��ال ��ح ب �ح ��ق امل �ت �ظ ��اه ��ري ��ن في
ال� �ع ��اص� �م ��ة .وق � � ��ال م � �ن � ��دوب «املصدر
أون الي� � ��ن» إن م �س �ل �ح�ين خ ��رج ��وا من
ملعب ال �ث��ورة ش�م��ال ص�ن�ع��اء وأطلقوا
ال��رص��اص ال �ح��ي ب�ك�ث��اف��ة ن�ح��و مسيرة
حاشدة مرت بالقرب من امللعب ،ما أدى
إلى سقوط القتلى والجرحى.
وق � ��ال � ��ت م� � �ص � ��ادر ط� �ب� �ي ��ة ل� �ل� �م ��وق ��ع إن
ال�ش�ه��داء سقطوا ب��رص��اص ف��ي الصدر
وال � � � � ��رأس ،م� ��ا ي� � ّ
�رج� � ّ�ح أن ي� �ك ��ون ��وا قد
أص�ي�ب��وا ب��رص��اص ق��ن��اص��ة يتمركزون
ف � � ��ي م � �ل � �ع� ��ب ال � � � � �ث� � � � ��ورة ،ح� � �ي � ��ث يقيم

يريد صالح أن
اليمنية
يوقف الثورة
ّ
حد بقائه في سدة
عند ّ
الرئاسة والتنازل في
شكلية عن
صورة
ّ
صالحياته
الورقة
األهم هي االستقالة
أمام مجلس النواب،
الذي في حال رفضها
سيكون صالح بمنأى عن
المسؤولية

يوم االثنني املقبل ،رحيل الرئيس اليمني
بعد شهر ،أي في مطلع حزيران ،واآللية
ّ
ه��ي أن ي �ق��دم ال��رئ �ي��س اس�ت�ق��ال�ت��ه أمام
مجلس ال�ن��واب ،وتنقل صالحياته الى
ّ
نائبه ،ال��ذي يمهد النتخابات رئاسية
في غضون شهرين .والى أن يحني أوان
ّ
إضافيًا،
االستقالة ،يكسب صالح شهرًا
يستطيع خالله أن يعود الى املناورة من
جديد ،وأن يلعب ورقة إنهاء االعتصام،
ف �ه��و س �ب��ق ل ��ه أن رب� ��ط م�ّ�واف �ق �ت��ه على
امل� �ب ��ادرة ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة ب �ف��ض االعتصام،
وس�ي�ط�ل��ب م��ن ال �ح �ك��وم��ة ال �ق �ي��ام بذلك،

الخليجية
المبادرات
ّ
حظيت بمباركة
وموافقة غير مشروطة
من آل األحمر
السعودية
ترى
ّ
أن تغيير النظام بسرعة
قد يؤدي إلى إرباك كبير
على حدودها
مع اليمن
سقوط عشرات القتلى
والجرحى برصاص قوات
األمن في صنعاء

وسيحاول أن يدفعها للجوء الى القوة،
أو اإلق � ��دام ع�ل��ى ه ��ذا ال �خ �ي��ار م��ن تلقاء
ن�ف�س��ه ،ل�ك��ن ب��اس��م ال�ح�ك��وم��ة ،وبأدواته
العسكرية املباشرة من حرس جمهوري
ص��ة وأمن
وح ��رس خ��اص ووح� ��دات خ��ا ّ
مركزي .وترى أوساط يمنية مطلعة أن
من غير املستبعد أن ّ
يجرب صالح سالح
ّ
القوة ،وتدلل األوساط على ذلك بحركة
تنقالت لطائرات وقطعات مدرعة جرت
األس� �ب ��وع امل ��اض ��ي ،ك �م��ا أن ��ه ي�لاح��ظ أن
ّ
ال�ح��رس الجمهوري صعد م��ن عمليات
القتل ف��ي تعز وصنعاء وع��دن ،وتشير
التحركات والتصرفات العسكرية الى أن
صالح سائر الى استخدام القوة ،وليس
هناك إشارة الى أنه سيعمد الى تسليم
ال �س �ل �ط��ة وي ��رح ��ل م �ع��ه ّ أوالده وأبناء
أشقائه وأقاربه ممن يتولون مسؤولية
ق �ي��ادة ال ��وح ��دات ال�ع�س�ك��ري��ة واألجهزة
األمنية.
وت �ظ��ل ال��ورق��ة األه ��م ال �ت��ي يحتفظ بها
صالح هي االستقالة أمام مجلس النواب،
وه �ن��اك ت �ق��دي��رات ب ��أن ال�ع�م�ل�ي��ة ل��ن تتم
في صيغة استقالة نهائية ،بل ُ
سيترك
للمجلس أم��ر ال�ق�ب��ول أو ال��رف��ض .وفي
ح��ال رف��ض امل�ج�ل��س ،ف��إن ص��ال��ح يكون
ّ
بمنأى عن أي مسؤولية ،وسيستمر في
ممارسة مهماته تحت ذريعة أن مجلس
ال � �ن� ��واب رف� ��ض االس �ت �ق ��ال ��ة ،وساعتها
ستعود األمور الى نقطة الصفر.
ً
األزم� ��ة م�س�ت�م��رة وال��رئ �ي��س ص��ال��ح باق
ف ��ي م�ن�ص�ب��ه م ��ا دام ق� � ��ادرًا ع �ل��ى إدارة
خ �ي ��وط ال �ل �ع �ب��ة م ��ن امل �ن �ط �ق��ة املحاصر
فيها (ال�ق�ص��ر ال�ج�م�ه��وري) ،وه��ي نحو
 10كيلومترات م� ّ
�رب�ع��ة .وم��ا ل��م تحصل
ّ
ّ
دراماتيكية ،فإن الرتابة آخذة
تطورات
ب��ال �ت �س��رب ال ��ى ال� �ث ��ورة واإلح � �ب ��اط الى
نفوس الشباب املعتصمني.

ّ
ه � �ن� ��اك م � ��وال � ��ون ل� �ص ��ال ��ح
وبلطجية
مسلحة.
وك ��ان ��ت م � �ص ��ادر ط �ب �ي��ة ق ��د ذك� � ��رت أن
أرب � � �ع� � ��ة أش � � �خ� � ��اص ل� � �ق � ��وا مصرعهم
ب � ��ال � ��رص � ��اص ،ع� �ن ��دم ��ا أط� �ل� �ق ��ت قوات
األم ��ن وج �ن��ود ال �ن��ار ل�ت�ف��ري��ق تظاهرة
ف � � ��ي ص� � �ن� � �ع � ��اء .وأض� � � � � � ��اف أح � � � ��د هذه
امل �ص��ادر ال�ط�ب�ي��ة إن ع�ش��ري��ن متظاهرًا
ع �ل��ى األق� ��ل أص �ي �ب��وا ب��ال��رص��اص ،وإن
عدد القتلى قد يرتفع.
ّ
في هذا الوقت ،صعد عشرات اآلالف من
ّ
ُ
اليمنيني احتجاجاتهم أم��س ومنعوا
من الوصول إلى ميناء رئيسي.
وي� � � ��رت� � � ��اب امل� � �ح� � �ت� � �ج � ��ون ف � � ��ي الخطة
ال �خ �ل �ي �ج �ي��ة ال� �ت ��ي ّأي ��دت � �ه ��ا الحكومة
واالئ � � �ت �ل��اف امل� � �ع � ��ارض ال ��رئ� �ي� �س ��ي في
ال �ب�لاد ألن �ه��ا ت�م�ن��ح ص��ال��ح م�ه�ل��ة شهر
ل�لاس�ت�ق��ال��ة وح �ص��ان��ة ل��ه وألس��رت��ه من
املحاكمة.
ّ
محتجون خارج ميناء الحديدة
وهتف
ع �ل��ى ال �ب �ح��ر األح �م��ر م�ط��ال�ب�ين برحيل
ص � ��ال � ��ح ،ف� �ي� �م ��ا اس � �ت � �م� ��رت العمليات
البحرية دون تأثر.
وق��ال مسؤولون محليون وآخ��رون في
م�س�ت�ش�ف��ى إن اش �ت �ب��اك��ات ان��دل �ع��ت في
ّ
محتجني مناهضني
جنوب اليمن ،بني
ل� �ل� �ح� �ك ��وم ��ة ،أغ � �ل � �ق ��وا ط� ��رق� ��ًا بإطارات
م �ح �ت��رق��ة ،وق � ��وات األم � ��ن ،م ��ا أدى الى
ّ
ّ
وجنديني.
محتج
مقتل
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طه ونافع يقودان صراع األقوياء داخل الحكم
الصراع حول
من يكسب أكثر قبل هزة
سحب أكثر من  %70من
موارد السودان

ص��راع بني النظام والنظام هو ّ ما يجري حاليًا في
السودان .فإن كانت موجات مد التغيير العاتية
التي تجتاح املنطقة العربية لم تصل إلى السودان
هبات من نوع آخر أخذت تعصف باملشهد
بعد ،فإن ّ
السياسي لتهز أركان حزب املؤتمر الوطني الحاكم
في السودان من الداخل .صراع داخلي طفا بعضه إلى

ّ
حقيقة في
يحدث
بما
قورن
ما
إذا
ته،
قل
السطح على
ُ ّ
ّ
داخل جنبات الحزب ،الذي يضج بحراك يعد األعنف
منذ بدأت مالمح انفصال جنوب السودان في التشكل.
خالفات أخذت عناوين إصالحية ،ووجهت بما يمكن
تسميته حرسًا قديمًا في الحزب الحاكم ،ليبدأ صراع
لم تكتمل فصوله بعد

الحركات الدارفورية
المسلحة عينها على
ّ
منصب نائب الرئيس الذي
سيخلو في أيلول

السودان بني الحزب ...والقصر
الخرطوم ــ األخبار
تحت دع��اوى اإلص�لاح والتجديد داخل
حزب املؤتمر الوطني السوداني الحاكم،
وتماشيًا مع املتغيرات في العالم العربي،
دف���ع اإلص�لاح��ي��ون ب��أج��ن��دت��ه��م ف��ي وجه
آخ��ري��ن ي��رون التغيير نكسة .فالتمسك
بالثوابت «الشريعة اإلس�لام��ي��ة ،البيعة
للرئيس ،والجهاد» ،هي شعارات املرحلة
املقبلة ،كما كانت قبل املفاصلة الشهيرة
ب��ي�ن االس��ل�ام����ي��ي�ن ،ال���ت���ي أط����اح����ت حسن
ال��ت��راب��ي ،ع ّ����راب ال��ح��رك��ة اإلس�لام��ي��ة قبل
أك��ث��ر م��ن ع�� ًق��د ،وال��ت��ي انفتح على إثرها
النظام قليال نحو اآلخر بقبوله للحركة
الشعبية شريكًا في الحكم ،وفق اتفاقية
السالم الشامل عام .2005
لكن ب��دا جليًا أن النظام ال يقبل الحوار
م���ع أح������زاب امل���ع���ارض���ة ،وذل�����ك بإخماده
ل�لأص��وات امل��ن��ادي��ة ب��ذل��ك داخ��ل��ه ،رغ��م أن
ال��ح��وار ت��رع��اه رئ��اس��ة ال��ج��م��ه��وري��ة .لكن
مؤسسة ال��رئ��اس��ة ه��ذه أق��ال��ت املستشار
للشؤون األمنية صالح قوش ،أمس ،في
حسم بما يشبه البتر للخالف بينه وبني
ن��ائ��ب رئ��ي��س ال��ح��زب ال��ح��اك��م ن��اف��ع علي
نافع ،وبات جليًا أن الحزب هو األقوى في
مقابل الحكومة ،إضافة إل��ى أن الرئيس
ع��م��ر البشير أص��ب��ح فعليًا ممسكًا بكل
مقاليد السلطة ،بما فيها رئ��اس��ة حزب
امل��ؤت��م��ر ال���وط���ن���ي ،وأن�����ه ي��ت��ف��اع��ل م���ع ما
يحدث من خالف داخل حزبه وحكومته.
ال��ص��راع ليس داخ��ل األج��ه��زة التنفيذية
ّ
فقط ،بل تعداها إلى األجهزة التشريعية،
البرملان ال��س��ودان��ي ال��ذي يتمتع املؤتمر
الوطني بالغالبية داخله .وخاضت هذه
األج����ه����زة م��ع��رك��ة م���ع أح����د أق�����وى رجال
ال��ن��ظ��ام ،ن��ائ��ب ال��رئ��ي��س علي عثمان طه،
عبر وزي��ر ال��زراع��ة عبد الحليم املتعافي
امل���ق ّ���رب م��ن��ه ،وال�����ذي أح��ي��ل إل���ى القضاء
بتهمة الفساد.
وي��ب��دو أن ص��راع املرحلة املقبل سيكون
على أعلى مستوياته (منصبي الرئيس
ونائب الرئيس) ،فالرئيس البشير أعلن
في أكثر من مناسبة ع��دم نيتة الترشح
ث��ان��ي��ة ،ل��ك��ن ن��ائ��ب��ه ن��اف��ع ع��ل��ي ن��اف��ع أكد

ف����ي آخ�����ر ت���ص���ري���ح���ات ص��ح��اف��ي��ة ل����ه في
الخرطوم أن الحزب وح��ده من يقرر ،إذا
كان سيرشح البشير لرئاسة الجمهورية
أو ال .فرغم إحكام الرئيس القبضة على
ك����ل خ����ي����وط ح���ك���وم���ت���ة وال�����ح�����زب ،هناك
ضلعان رئيسيان يتصارعان في مراكز
القوى داخل الحزب والحكومة على حد
س���واء ،وحولهما يتبلور ال��ص��راع داخل
ن��ظ��ام الحكم ف��ي ال��خ��رط��وم ،حيث يرأس
ع���ل���ي ع���ث���م���ان ط����ه ت����ي����ارًا داخ�������ل القصر
وم��ع��ه م��ج��م��وع��ة م���ن اإلس�لام��ي�ين الذين
آث��روا االستمرار في السلطة بعد إطاحة
ال����ت����راب����ي ،وت�����وزع�����وا م����ا ب��ي�ن املناصب
التنفيذية املختلفة ومناصب مستشاري
ال����رئ����ي����س .وه���������ؤالء ج���م���ي���ع���ًا ممسكون

ب���ت�ل�اب���ي���ب م����ل����ف����ات م�����ؤث�����رة ف�����ي مسرح
ال���ف���ع���ل ال���س���ي���اس���ي ف����ي ال������س������ودان ،وفق
رأي املراقبني .غير أن ال��واق��ع في الحزب
مختلف ،حيث السيطرة لنافع علي نافع،
ذي العقلية األمنية.
وال����ص����راع ب�ي�ن ال��رج��ل�ين ل���م ي��ع��د حديثًا
معلومًا
ت��ت��ه��ام��س��ه امل��دي��ن��ة ،ب���ل أض��ح��ى
ّ
للعامة وانتقل إلى القواعد ،حيث يتفنن
ك���ل ط����رف ف���ي اس���ت���خ���دام ن���ف���وذه لضرب
ّ
ويرجح كثير من املراقبني
الطرف اآلخر.
أن ال���رج���ل�ي�ن ي���ت���ن���اف���س���ان ع���ل���ى منصب
الرئيس .وبدا أن طه هو األق��رب الى ذلك
امل��ن��ص��ب ب���اع���ت���دال���ه وق���ب���ول���ه م���ن جميع
ال���ق���وى ال��س��ي��اس��ي��ة ،ف��ي��م��ا ي��ن��اص��ب نافع
ال���ع���داء ألح����زاب امل��ع��ارض��ة .وه���و الضلع

الثالث في جل التعيينات التي يجريها
ال��ح��زب ورئ��اس��ة الجمهورية للمناصب
ال��ح��ك��وم��ي��ة ،إذ إن ل��ه ك��وت��ا م��ع��ل��وم��ة من
ال��������وزراء وال��ت��ن��ف��ي��ذي�ين ،وه����و م���ا ّ
يفسر
ت��ص��ع��ي��د ص����ف ث�����ان م����ن ش���ب���اب الحزب
الحاكم في التشكيلة الوزارية األخيرة.
الحزب
وظهر ال��ص��راع م��رة أخ��رى داخ��ل ُ
ال���ح���اك���م ح�����ول أم����ان����ات ال����ح����زب ،فأبعد
العبون أساسيون من املسرح السياسي
ال����ح����زب����ي ،ف����ي م��ق��دم��ت��ه��م ن���ائ���ب رئيس
الحزب في والية الخرطوم محمد املهدي
م���ن���دور ،ال����ذي ي��ق��ود اآلن ص���راع���ًا داخل
الوالية وضد واليهاّ .
وح���س���ب م����ص����ادر م��ط��ل��ع��ة داخ������ل أمانة
الحزب في والية الخرطوم ،أقصى مندور

حرب كردفان

ّ
في لهجة ال تخلو من تهديد ،حذر الرئيس السوداني عمر
البشير (ال�ص��ورة) الحركة الشعبية من ّ
مغبة ال�ع��ودة إلى
ال�ح��رب م��رة أخ��رى ف��ي ج�ن��وب ك��ردف��ان ،ال�ت��ي تشتد فيها
امل�ن��اف�س��ة االن�ت�خ��اب�ي��ة ع�ل��ى منصب
والي الواليةّ .وقال في الوالية خالل
مهرجان ملرشح حزبه« ،ستخسر
ال�ح��رك��ة الشعبية م��رت�ين إذا فكرت
في العودة إلى ّ
مربع الحرب».
وب��دا أن املؤتمر الوطني لن يرضى
ب�خ�س��ارة ت�خ��وم��ه ال�ج�ن��وب�ي��ة ،حيث
ت�ع�ن��ي خ �س��ارة ج �ن��وب ك��ردف��ان أن
تبقى الحركة الشعبية في خاصرة
الشمال حتى بعد انفصال الجنوب.
ل��ذا حظيت ح�م�لات امل��رش�ح�ين من
الطرفني بدعم وتأييد على مستوى

الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس حكومة الجنوب
سلفاكير ميارديت .ويتضح من نبرة التهديد أن املؤتمر
الوطني لن يقبل بخسارة املعترك االنتخابي ،ويريد إكمال
سيطرته على كل الواليات الشمالية،
مثلما ح��دث ف��ي ان�ت�خ��اب��ات نيسان
امل � ��اض � ��ي ،ح� �ت ��ى ال ت� �ك ��ون جنوب
ك��ردف��ان جنوبًا آخ��ر بعد انفصال
جنوب السودان.
ّ
وذك� � ��ر ال �ب �ش �ي��ر ال �ح��رك��ة الشعبية
بالخلفية العسكرية التي جاء منها
وقال «إذا ّ
تأججت الحرب فستذهب
ال� �ج�ل�اب� �ي ��ب وال� �ع� �م ��ائ ��م وسيرجع
الكاكي ،ولن تكون هناك اتفاقية مرة
أخرى».
(األخبار)

ك��ل ال��ق��ادة ال��ق��دم��اء ال��ذي��ن ه ّ��ي��أوا الحزب
النتخابات نيسان املاضي ،وخلق مسافة
بني الجهازين التنفيذي والتشريعي في
ال��والي��ة .وأض��اف��ت امل��ص��ادر لـ«األخبار»:
«يسعى مندور إلى تعزيز دوره إلعادتة
ل�ل�أض���واء م���رة أخ����رى بتعيني مجموعة
م��ن ال��ش��ب��اب قليلي ال��ك��ف��اءة ف��ي أمانات
الحزب املختلفة ،حتى يتمكن من إحكام
ال��س��ي��ط��رة عليهم وع��ل��ى ق��ي��ادات��ه��م وفق
رؤيته».
وبحلول التاسع من تموز املقبل سيخلو
تلقائيًا م��ن��ص��ب ال��ن��ائ��ب األول للرئيس
ب����ذه����اب ال����ج����ن����وب ،م����ا ي��ف��س��ر التململ
ال����ح����ادث ف����ي ص���ف���وف ال���وط��� ّن���ي رغ�����م أن
ال���ح���رك���ات ال���دارف���وري���ة امل��س��ل��ح��ة عينها
ع��ل��ى امل��ن��ص��ب .ل��ك��ن ه���ل ي��ت��ن��ازل ط���ه عن
ك����رس����ي ال���ن���ائ���ب األول ق���رب���ان���ًا للسالم
ك���م���ا ف���ع���ل س���اب���ق���ًا؟ ورش����ح����ت أن����ب����اء عن
اس��ت��ح��داث منصب رئ��ي��س ل��ل��وزراء ربما
ي��ت��ق��ل��ده ط��ه مخلفًا وراءه ص��راع��ًا حول
م��ن��ص��ب ال���ن���ائ���ب .وب������دا ّ أن ب���ع���ض قادة
ال��ح��زب ي���ري���دون أن ي��ظ��ل��وا ف��ي حصانه
م��ن ال��ت��غ��ي��رات ال��ت��ي سيشهدها الحزب،
فنشط بعضهم في ملفات لن تؤثر عليها
ري���اح التغيير وال���ص���راع ال��ح��زب��ي الذي
سيبلغ أوج���ه ف��ي امل��ؤت��م��ر ال��ع��ام للحزب
ف��ي تشرين الثاني املقبل .ويسعى قادة
الحزب إلى التمكن من املناصب قبل ذاك
ال���ت���اري���خ ،وخ��ص��وص��ًا أن ال��ب��ش��ي��ر أعلن
تقليص املناصب الدستورية بعد إعالن
دولة الجنوب.
وفي بورصة ترشيحات نيابة الرئيس،
ُي��ط��رح أي��ض��ًا اس��م وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة علي
ك��رت��ي ،وال سيما بسبب دوره ف��ي ملف
املحكمة الجنائية ال��ذي أص��اب مؤسسة
الرئاسة ،وكذلك الحزب ،في مقتل.
ب��ي��د أن م���ص���ادر داخ�����ل ال���ح���زب ت����رى أن
ال���ص���راع م���ا ب��ع��د ت��م��وز ي��م��ك��ن أن يأخذ
ُب�����ع�����دًا آخ�������ر ف�����ي ج����ان����ب����ه االقتصادي.
فالصراع سيكون حول من يكسب أكثر،
وم��ن يحمي نفسه أكثر قبل ال��ه��زة التي
س�� ّي��ش��ه��ده��ا االق���ت���ص���اد ال���س���ودان���ي بعد
تلقي صدمة سحب أكثر من  70في املئة
من موارده املتمثلة في البترول.
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أفريقيا ضد استهداف القذافي

في أجواء التصعيد الذي
شهدته الساحة الليبية خالل
األيام األخيرة ،دعا االتحاد
األفريقي إلى وقف استهداف
املسؤولني اللليبيني ،فيما
تدرس بريطانيا تسليح
املعارضة
ذك� ��رت ص�ح�ي�ف��ة «دي �ل��ي م �ي��ل» ،أم� ��س ،أن
رئيس الوزراء البريطاني دايفيد كاميرون
أبلغ نواب حزبه بأنه «لم يستبعد تزويد
ّ
قوات املعارضة الليبية بمعدات عسكرية
ق��ات �ل��ة ،ب �ع��دم��ا ض �م��ن وزي � ��ر ال ��دف ��اع في
حكومته ،وليام فوكس ،التزامات عسكرية
جديدة من الواليات املتحدة إلنهاء العقيد
معمر القذافي مرة وإلى األبد».
وك� ��ان ف��وك��س ق��د زار ال ��والي ��ات املتحدة
ب��رف �ق��ة رئ �ي ��س أرك � � ��ان ال� ��دف� ��اع ،الجنرال
دايفيد ريتشاردز ،وأجريا مباحثات مع
وزي ��ر ال��دف��اع األم �ي��رك��ي ،روب ��رت غيتس،
ورئيس هيئة األرك��ان املشتركة ،األميرال
مايك مولني ،بشأن األزمة في ليبيا.
وأض � � ��اف � � ��ت ال� �ص� �ح� �ي� �ف ��ة أن بريطانيا
وال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة اتفقتا ع�ل��ى توسيع
األه� ��داف ع�ل��ى أم��ل إن �ه��اء ن�ظ��ام القذافي،

ّ
وستشن واشنطن بموجب ذل��ك هجمات
ج��وي��ة تستهدف م�خ��ازن ال��وق��ود لجيش
القذافي من أجل شل تحرك دباباته.
وأش� � ��ارت إل ��ى أن امل �ح��ام�ي�ن الحكوميني
أعطوا رئيس ال��وزراء البريطاني الضوء
األخ �ض ��ر ل�ل�م�ض��ي ق��دم��ًا ب�ت�س�ل�ي��ح قوات
امل � �ع ��ارض ��ة ال �ل �ي �ب �ي��ة ،ب� �ع ��دم ��ا اقتصرت
م �س��اه �م��ات �ه��ا م� ��ن ق� �ب ��ل ع� �ل ��ى تزويدها
باملستشارين العسكريني والدروع الواقية
ّ
ومعدات االتصال.
م��ن جهة ث��ان�ي��ة ،وخ�ل�ال مؤتمر صحافي
ف��ي واش�ن�ط��ن م��ع نظيره األم�ي��رك��ي ،شكر
وزير الدفاع البريطاني للواليات املتحدة
م��واف�ق�ت�ه��ا ع�ل��ى وض ��ع ط ��ائ ��رات م��ن دون
طيار مزودة صواريخ في تصرف الحلف
األطلسي ،موضحًا أن هذا األمر «سيساعد
في ضرب مزيد من األهداف البرية».
بدوره ،قال غيتس «نرى أن مراكز املراقبة
والقيادة هي أه��داف مشروعة» ،موضحًا
أن ه � ��ذه امل � ��راك � ��ز ت � � ��زود ق � � ��وات القذافي
بتعليماتها الرت �ك��اب أع �م��ال ع�ن��ف بحق
ال�س�ك��ان امل��دن�ي�ين ك�م��ا ف��ي م �ص��رات��ة .لكن
غ �ي �ت��س ت � � ��دارك أن ال� �ق ��ذاف ��ي ل �ي��س هدفًا
ش�خ�ص�ي��ًا مل �ق��ات�لات األط �ل �س��ي ،وق� ��ال «ال
نستهدفه تحديدًا».
وك��ان االت�ح��اد األف��ري�ق��ي ق��د أك��د ف��ي بيان
أن � ��ه «ي� �ط� �ل ��ب ع� �ل ��ى ال � �ف� ��ور م� ��ن األطراف
امل�ت��دخ�ل��ة (ف ��ي األزم� ��ة ال�ل�ي�ب�ي��ة) االمتناع
عن أعمال بما فيها العمليات العسكرية

ال�ت��ي ت�س�ت�ه��دف م�س��ؤول�ين ليبيني كبارًا
وبنى تحتية اجتماعية واقتصادية ،ما
ينذر بمزيد من تدهور الوضع ،ويزيد من
صعوبة التوصل ال��ى ت��واف��ق دول��ي حول
السبيل األمثل التباعه».
في هذه األثناء ،اتفقت الدول األعضاء في
حلف األطلسي على ارسال ممثل لها الى
مدينة بنغازي ،إلجراء اتصاالت سياسية
م��ع امل�ع��ارض��ة ،حسبما أف��اد م�س��ؤول في
الحلف .وذكرت قناة «الجزيرة» الفضائية
أن دول «مجموعة االت�ص��ال» ح��ول ليبيا
ستجتمع في الخامس من أيار املقبل في
روم ��ا مل�ت��اب�ع��ة م�ن��اق�ش��ات�ه��ا ح��ول الوضع
الليبي املتأزم.
ف ��ي غ �ض��ون ذل� ��ك ،أك ��د م�م�ث�ل��و  61قبيلة

عائشة القذافي:
تقارير استخبارية تفيد بأن
الثوار باعوا أسلحة إلى
حزب اهلل وحماس

ُ
ليبية ،في بيان نشر في باريس  ،أنهم «في
مواجهة التهديدات لوحدة شعبنا ،وفي
م��واج�ه��ة امل �ن ��اورات ودع��اي��ة الديكتاتور
وعائلته ،نعلن صراحة ُأنه لن يفرقنا أي
ش��يء .فنحن نتشاطر امل��ث��ل ال��داع�ي��ة الى
ليبيا حرة وديموقراطية وموحدة».
ف��ي امل�ق��اب��ل ،ق��ال��ت عائشة معمر القذافي،
ابنة الزعيم الليبي ،إن ّبعض املسؤولني
ال �س��اب �ق�ي�ن ال� ��ذي� ��ن ان� �ش ��ق ��وا ع� ��ن والدها
وانضموا إلى املجلس االنتقالي الوطني
ف ��ي ب� �ن� �غ ��ازي« ،م � ��ا زال � � ��وا ع �ل��ى تواصل
معنا» .وأضافت أن هؤالء «قالوا لنا إنهم
يخشون على عائالتهم وبناتهم وأبنائهم
وزوج��ات�ه��م ،لذلك ات�خ��ذوا ه��ذه املواقف».
ون�ق�ل��ت ع��ائ�ش��ة ف��ي م�ق��اب�ل��ة م��ع صحيفة
«نيويورك تايمز» ،عن تقارير استخبارية
ليبية غير مؤكدة ،أن الثوار باعوا أسلحة
إلى حزب الله وحركة حماس.
في غضون ذلك ،انتقد الرئيس الفنزويلي،
ه��وغ��و ت�ش��اف�ي��ز ،ق�ص��ف األط �ل � ًس��ي ملكتب
القذافي في باب العزيزية ،قائال «تعلمون
أن ال �ق��ذاف��ي ص��دي �ق �ن��ا ،ل �ك��ن ًه ��ذا األم� ��ر ال
عالقة له بالصداقة» ،متسائال «من يملك
الحق ف��ي اط�لاق قنابل على ه��ذا النحو؟
إنهم يسعون الى القذافي لقتله» ،مشيرًا
إلى أن وفدًا يضم مسؤولني ليبيني أرسله
ال �ق��ذاف��ي ال��ى ك��راك��اس لبحث إي �ج��اد حل
سلمي لألزمة الليبية.
(أ ف ب ،رويترز ،يو بي آي)

استراحة
كلمات متقاطعة
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قيادات من «العدالة والتنمية»
تآمروا على أردوغان

كشفت برقيات حصلت عليها
صحيفة «طرف» التركية حصريًا
ّ
من موقع «ويكيليكس» ،أن نائب
رئيس الحكومة التركية حاليًا،
كميل جيجيك ،و 30من نواب
حزب «العدالة والتنمية»ّ ،
نسقوا
جهودهم مع الجيش للقضاء
سياسيًا على رئيس الحكومة
والحزب الحاكم رجب طيب
أردوغان (الصورة) ،عبر توريطه
في مشاكل وأزمات داخلية ،وذلك
في  .2004وبحسب البرقية التي
أرسلها السفير األميركي لدى
تركيا في حينه ،إريك إدملان ،أبلغ
وزير العدل السابق ،جيجيك،
مندوب صحيفة «أقسام» ّ في
أنقرة ،نوراي باشاران ،بأنه هو
و 30من نواب «العدالة والتنمية»
متحالفون مع الجيش لجعل
أردوغان يتورط باملزيد من
النزاعات السياسية بهدف
«إنهاكه أكثر».
(األخبار)

السباعية» ّاإلسرائيلية تبحث
أسطول الحرية
عقد رئيس الوزراء اإلسرائيلي
بنيامني نتنياهو ،أمس ،اجتماعًا
لهيئة السباعية الوزارية للبحث
في ما إذا كانت إسرائيل ستمنع
أو تسمح ألسطول الحرية الثاني،
الوصول إلى شواطئ غزة.
وكانت وسائل إعالم إسرائيلية
قد ذكرت أنه خالل االجتماع،
سيستمع الوزراء إلى تقارير
استخبارية يقدمها مسؤولون
وجهاز األمن
في وزارة الخارجية
ّ
حول األسطول املقبل ،ومنظميه،
واالتصاالت الدبلوماسية التي
أجرتها إسرائيل مع عدد من
الدول ،على رأسها تركيا ،من
أجل منع إبحار األسطول .ويتوقع
أن تصل سفن أسطول الحرية
الثاني ،التي يقدر عددها بـ20
قطعة بحرية ،إلى غزة في أواسط
شهر حزيران املقبل.
(يو بي آي ،أف ب ،األخبار)

أفقيا

 -1حيوان ُيعتبر رمز من رموز الدولة األوسترالية – إسم بوذا في الصني –  -2مرفأ في أوكرانيا
وأهم مرافىء البحر األسود – من الحيوانات الذكية –  -3غايتهم ومطلبهم –  -4بحر – هدموا
الحائط – بيت العنكبوت –  -5لقب رئيس الجمهورية – ُيستعمل في بعض األسلحة النارية – -6
ّ
متصرفي جبل لبنان – مجموعة عرقية تعيش في الجبل األس��ود وكرواتيا
اإلسم األول ألحد
وصربيا –  -7إلهك – وجع – صاح الجمل أو الظليم –  -8خرج ْ
القيح من الجرح – في الصدر
ُ
–  -9دولة أوروبية كانت تعرف قديمًا ببالد األرناؤوط –  -10ماركة سيارات فخمة

عموديًا

ّ
وتحسر على ما
 -1والي��ة أميركية عاصمتها ساكرامنتو –  -2متشابهان – أف��ران –  -3أس��ف
ف��ات – أغلق الباب أو أض��رب العملة املعدنية – أص��ل البناء – ّ -4بدلهما ّ
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ّ
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موسيقي لبناني راحل ومؤسس املعهد املوسيقي الوطني في لبنان وملحن النشيد الوطني
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حل الشبكة الماضية :ديريك

قال وزير الخارجية املصري،
نبيل العربي ،أول من أمس ،إنه
سيلتقي نظيره اإليراني ،علي
أكبر صالحي ،الشهر املقبل
على هامش مؤتمر وزراء
خارجية عدم االنحياز في بالي ـ ـ ـ
إندونيسيا ،وأنه سيزور رام الله،
وربما واشنطن وتل أبيب ،في
إطار جهود مصرية للسعي الى
عقد مؤتمر دولي إلنهاء النزاع
الفلسطيني ـ ـ ـ اإلسرائيلي .وأكد
العربي لصحيفة «الشروق» أن
«مصر تفتح صفحة جديدة مع
جميع الدول وإن كانت لم تقرر
بعد رفع العالقات الدبلوماسية
مع ايران الى مستوى تبادل
السفراء ليكون شأنها في ذلك
شأن دول الخليج ذاتها».
(أ ف ب)
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ّ
الخالفية
اتفاق على النقاط

ّ
ثمار الثورة املصرية:
ّ
مصالحة فلسطينية

ُّ
في ما يمكن عده أولى ثمار التغيير التي أحدثتها
الثورة املصرية ،نجحت القاهرة ،بسرعة قياسية ،في تحقيق
ما عجز عنه النظام السابق ،بعدما أدت دور الوسيط النزيه،
وعلى مسافة واحدة من الطرفني ،ما أهلها إلنجاز مصالحة
فلسطينية بني حركتي «حماس» و«فتح»
حسام كنفاني
فاجأت القاهرة الجميع أمس باحتضانها
ل �ق ��اء م �ص��ال �ح��ة ب�ي�ن ح��رك �ت��ي «حماس»
و«ف � � �ت� � ��ح» ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي �ت�ي�ن .مصالحة
ب��األح��رف األول ��ى م��ن امل�ف�ت��رض أن تتوج
األس � �ب� ��وع امل �ق �ب��ل ب �ل �ق��اء ي �ض��م مختلف
الفصائل لتوقيع االت�ف��اق ال�ج��دي��د ،الذي
أث��ار اع�ت��راض��ات م��ن إس��رائ�ي��ل والواليات
املتحدة .اعتراضات ستتبلور ضغوطًا في
األيام املقبلة الختبار مدى ّ
جدية السلطة
ورئيسها محمود ّ
عباس في املضي إلى
النهاية في تطبيق «اإلنجاز املصري».
ات �ف��اق «ف �ت��ح» و«ح� �م ��اس» ل��م ي �خ� ُ�رج عن
إطار الورقة املصرية القديمة ،لكن ض ِّمنت
ورقة مالحظات حركة «حماس» ،التي كان
النظام املصري السابق يرفض ضمها إلى
ويشترط دائمًا على حركة
أوراق االتفاق،
ً
«حماس» «التوقيع أوال ،ومن ثم االتفاق
على املالحظات».
وم ��ع س �ق��وط ال �ن �ظ��ام ال �س��اب��ق ،ورغ� ��م أن
راع� �ي ��ة امل� �ل ��ف ،االس� �ت� �خ� �ب ��ارات املصرية،
ل ��م ت �ش �ه��د ت �ع��دي�ل�ات ج ��ذري ��ة باستثناء
مديرها عمر سليمان ،إال أن الشرط سقط،
ل�ت�ع�ل��ن االس �ت �خ �ب ��ارات أن ح��رك��ة «فتح»
أبرمت اتفاقًا ب��األح��رف األول��ى مع حركة
«حماس» لتأليف حكومة مؤقتة وتحديد
م ��وع ��د ل�ل�ان� �ت� �خ ��اب ��ات ال � �ع ��ام ��ة .وأفادت
االس �ت �خ �ب��ارات ب ��أن امل� �ش ��اورات أدت إلى
تفاهم ت��ام على نقاط للمناقشة ،بما في
ذل��ك وض��ع اتفاق مؤقت بمهمات محددة
لتعيني موعد لالنتخابات.
ّ
ورغ � ��م أن م� �ص ��ادر ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة تحدثت
لوكاالت األنباء عن لقاءات ّ
سرية سبقت
االت � �ف ��اق ،إال أن م �ص ��درًا م �ق� ّ�رب��ًا ج � �دًا من
املباحثات أكد لـ«األخبار» أن اللقاء الذي
ج� ��رى أم� ��س ه ��و ال��وح �ي��د ب�ي�ن الطرفني،
وأث�م��ر اتفاقًا نتيجة تغيير ف��ي املواقف،
وخصوصًا من حركة «فتح» ،التي فاجأت
الجميع ب��امل��واف�ق��ة ع�ل��ى ال�ت�ع��دي�لات التي
تطلبها «حماس» ،وهو ما أدى إلى سرعة
ّ
التوصل إلى اتفاق.
ّ
ول ��خ ��ص امل� �ص ��در االت � �ف� ��اق ب �س �ب��ع نقاط
ّ
أساسية ،كان الخالف يتمحور ُّحولها:
ً
أوال ،اللجنة األمنية العليا ،التي اتفق فيها
على تعيني ضباط وكفاءات بالتوافق بني
ال �ط��رف�ين ،ع�ل��ى أن ي �ب��دأ ب�ع��د ذل ��ك خبراء
بالعمل على دمج األجهزة األمنية ،بضمان
من مصر .يشار إلى أن هذه النقطة كانت
األكثر تعقيدًا في جوالت الحوار السابقة،
وال س�ي�م��ا أن ال �خ�لاف��ات ك��ان��ت تتمحور
حول عدد األجهزة األمنية ،ومرجعيتها،
وخ�لاف��ات ح��ول مرجعية الهيئة األمنية
املؤقتة ،التي ستشرف على إع��ادة تأهيل
هذه األجهزة.
ُّ
ثانيًا ،لجنة االنتخابات ،حيث اتفق على
تعيني أعضائها بالتوافق ،على أن يصدر
الرئيس محمود ّ
عباس مرسومًا بتأليفها،
بعدما كانت «ف�ت��ح» ت��رى أن تأليفها من
اختصاص الرئيس الفلسطيني.
ُّ
ث��ال �ث��ًا ،م�ح�ك�م��ة االن �ت �خ��اب��ات ،ال �ت��يُ ات َّفق
أيضًا على التوافق على  12قاضيًا ،تشكل
املحكمة على أساسها «وفق األصول» ،أي
بترشيح من مجلس القضاء.
االن �ت �خ��اب��ات ،ال �ت��ي ك��ان توافق
راب �ع��ًاُ ،
ع �ل��ى أن ت� �ج ��رى ب �ع��د ع ��ام م ��ن توقيع
االتفاق ،على أساس أن تكون متزامنة
م ��ع ث�ل�اث��ة اس �ت �ح �ق��اق��ات :االنتخابات
ال ��رئ ��اس� �ي ��ة وال� �ت� �ش ��ري� �ع� �ي ��ة واملجلس
ال��وط �ن��ي ال� �خ ��اص ب�م�ن�ظ�م��ة التحرير

الفلسطينية في الداخل والخارج.
خ ��ام� �س ��ًا ،م �ن �ظ �م��ة ال� �ت� �ح ��ري ��ر ،ال� �ت ��ي كان
ال �خ�لاف ي ��دور فيها ح��ول اللجنة العليا
امل��ؤل�ف��ة م��ن األم �ن��اء ال�ع��ام�ين للتنظيمات
وصالحياتها .فكان االتفاق على أن تكون
اللجنة مرجعية ف��ي ال �خ��ارج ،وقراراتها
غير قابلة للطعن ،لكن «بما ال يتعارض
مع صالحيات اللجنة التنفيذية» ملنظمة
التحرير.
ُّ
س � َّ�ادس ��ًا ،ال �ح �ك��وم��ة ،ال �ت��ي ات �ف ��ق ع �ل��ى أن
ت��ؤل��ف م� َّ�ن َ ش�خ�ص� ّ�ي��ات ك �ف��وءة ومستقلة،
على أن ُيتفق على أسماء الوزراء ورئيس

ال � � � ��وزراء ،وس� ��ط ت��رج �ي �ح��ات ب� ��أن يتولى
املصري رئاسة الحكومة.
منيب ُّ
س��اب�ع��ًا ،ات�ف��ق على ب��دء م �ش��اورات تأليف
االتفاق مباشرة.
الحكومة بعد توقيع
ُّ
وأك��د امل�ص��در نفسه أن��ه ات�ف��اق أيضًا على
أرب ��ع م�ه�م��ات رئ�ي�س�ي��ة ،ه��ي ت��وف�ي��ر مناخ
إج � � ��راء االن� �ت� �خ ��اب ��ات ،وإك � �م� ��ال إجراءات
امل �ص ��ال �ح ��ة ،وم �ع��ال �ج��ة اآلث � � ��ار الناشئة
ع��ن االن �ق �س��ام ،وإع� � ��ادة اإلع� �م ��ار ف��ي غزة
ومعالجة الوضع االقتصادي.
وأثنى املصدر على الدور املصري الجديد
ف��ي جلسة ال �ح��وار ،مشيرًا إل��ى أن اإلدارة
امل� �ص ��ري ��ة ل� ��م ت� �ت ��دخ ��ل ف� ��ي ف � ��رض شيء،
«أب �ل �غ��ون��ا ب��أن �ن��ا ن �س��اع��دك��م ف ��ي تقريب
وجهات النظر ،وأنتم تتحملون مسؤولية

أبو مرزوق واألحمد خالل املؤتمر الصحافي املشترك في القاهرة أمس (أسماء وجيه ــ رويترز)

واشنطن تطالب
بحكومة تنبذ العنف
تؤكد اندثار
و«حماس» ّ
شروط الرباعية

بهجة وحذر
ش � � ��ارك م � �ئ ��ات ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي�ي�ن في
تظاهرة عفوية مساء أم��س في غزة
ب �ع��د اإلع �ل��ان رس �م �ي��ًا ع��ن التوصل
إلى اتفاق للمصالحة .وتجمع املئات
ف��ي ساحة الجندي املجهول بمدينة
غ��زة ،ورددوا شعارات ترحب بإنهاء
االنقسام وت��دع��و إل��ى تعزيز الوحدة
ورف�ع��وا األع�لام الفلسطينية .وأطلق
س��ائ�ق��و ال �س �ي��ارات أب ��واق سياراتهم
ف� � ��ي م� �ش� �ه ��د ف� � � ��رح ي� �ع� �ك ��س رغبة
الفلسطينيني في إنهاء االنقسام.
وفي الوقت نفسه ،أبدى فلسطينيون
ت�ف��اؤل�ه��م ال �ح��ذر إزاء ال �ح��راك القوي
ال��ذي يشهده ملف امل�ص��ال�ح��ة .وقال
الكاتب الفلسطيني مصطفي إبراهيم
إن« :ال�ف��رص��ة م��ا زال��ت قائمة إلنهاء
االنقسام وإتمام املصالحة واستعادة الوحدة الوطنية ،وبوجود اإلرادة لدى
الطرفني ،يستطيع الفلسطينيون إنجاح هذه الفرصة التي انتظروها كثيرًا،
ولم يعد لديهم متسع من الوقت أكثر من ذلك».
من جانبهاّ ،
عبرت مشيرة أبو شماس ( 23عامًا) عن عدم تفاؤلها بنجاح
املصالحة ف��ي ال��وق��ت ال�ح��ال��ي ،وخ�ص��وص��ًا ف��ي ظ��ل م��ا ي�ج��ري ف��ي الوطن
العربي من متغيرات .وقالت «إن هذه الجولة بني (فتح وحماس) ما هي إال
جولة ملسرحية سياسية بني الطرفني ( )..واملصالحة ال تأتي إال من الداخل
الفلسطيني ،ال عبر جوالت حوار سئمناها طوال السنني املاضية».
بدوره ،أكد الفنان التشكيلي محمد حرب (29عامًا) أن مصر ستكون هذه
املرة أكثر جدية في ما يتعلق بملف املصالحة الفلسطينية الداخلية خالفًا
للجوالت السابقة التي جمعت الحركتني في القاهرة.
(يو بي آي ،سما)

ّ
ال �ف �ش��ل» .وش� ��دد ع�ل��ى أن األداء املصري
ال�ج��دي��د أخ��ذ م��وق�ف��ًا ع�ل��ى م�س��اف��ة واحدة
ّ
التوصل
بني الطرفني ،وهو ما أسهم في
إلى اتفاق .وكشف عن أن أبو مازن سبق
أن ت� ّ
�وج��ه إل ��ى امل �ص��ري�ين إلب�لاغ �ه��م بأنه
ي �ن��وي ال �ت��وج��ه إل ��ى ق �ط��اع غ ��زة وتأليف
ح�ك��وم��ة ،غ�ي��ر أن امل�ص��ري�ين رف �ض��وا ذلك
وأك ��دوا ل��ه أن ال�ح��ل ال��وح�ي��د ه��و ف��ي عقد
لقاء للتفاهم.
أم��ا ع��ن أس�ب��اب ه��ذا ال�ت�ح� ّ�ول السريع في
املوقف الفلسطيني من املصالحة ،فرأى
امل �ص��در أن امل �ش �ه��د اإلق �ل �ي �م��ي ي��دف��ع أبو
م��ازن ف��ي ه��ذا االت�ج��اه ،وال سيما أن��ه في
وض��ع ح��رج ف��ي املحيط العربي املتغير،
إضافة إلى وضعه في املفاوضات وخالفه
مع رئيس حكومة تسيير األع�م��ال سالم
ّ
فياض .وأش��ار إل��ى أن عباس يخشى من
أن انتعاش حركة «حماس» على حساب
التغيير الحاصل في مصر ،الذي يترجم
بتخفيف للحصار.
ول ��م ي�س�ت�ب�ع��د امل� �ص ��در أن ي �ع �م��ل جميع
امل � �ت � �ض ��رري ��ن اآلن ع� �ل ��ى إف � �ش � ��ال إتمام
املصالحة ،مشيرًا بذلك إلى أطراف داخل
ال�س�ل�ط��ة ،إض��اف��ة إل ��ى ال ��والي ��ات املتحدة
وإس��رائ�ي��ل ودول خليجية ،التي باغتها
االتفاق .وأضاف أن ما تحقق في القاهرة
ل �ي ��س ال� �ن� �ه ��اي ��ة ،ب� ��ل ه� ��و ب� ��داي� ��ة معركة
ستسعى إلى تحطيم ًاالتفاق.
وامل �ع ��رك ��ة ب � ��دأت ف� �ع�ل�ا ،ف �م��ع ش �ي��وع نبأ
االتفاق ،خرج رئيس ال��وزراء اإلسرائيلي
ب �ن �ي��ام�ين ن �ت �ن �ي��اه��و ل �ي �ع �ل��ن أن الرئيس
الفلسطيني محمود عباس ال يمكنه أن
يأمل إبرام اتفاق للسالم مع إسرائيل إذا
مضى قدمًا في اتفاق املصالحة مع حركة
حماس.
وقال نتنياهو« :على السلطة الفلسطينية
أن ت �خ �ت��ار إم ��ا ال �س�ل�ام م ��ع إس��رائ �ي��ل أو
السالم مع حماس .ليس من املمكن قيام
س�ل��ام م ��ع االث � �ن �ي�ن .ح �م ��اس ت �س �ع��ى إلى
ت��دم�ي��ر إس��رائ �ي��ل وت�ط�ل��ق ص��واري��خ على
ّ
مدننا ...على أطفالنا» .وردت السلطة على
مطالب نتنياهو ،ب��اإلش��ارة إل��ى أن عليه
«االختيار بني السالم واالستيطان».
ّ
وعبر وزراء أعضاء في املجلس الوزاري
اإلسرائيلي املصغر للشؤون السياسية
واألمنية (الكابينيت) عن مفاجأتهم من
ات� �ف ��اق امل �ص��ال �ح��ة ،وس ��ط ت �ق��دي��رات بأن
االتفاق سيدعم عباس مع اقتراب أيلول
ال ��ذي س�ت�ص��وت خ�لال��ه الجمعية العامة
لألمم املتحدة على اع�ت��راف دول��ي بدولة
فلسطينية.
ون � �ق� ��ل م� ��وق� ��ع «ي� ��دي � �ع� ��وت أحرونوت»
اإللكتروني عن الوزراء أن اتفاق املصالحة
ب�ي�ن ح �م ��اس وف �ت ��ح ي ��أت ��ي م �ف��اج �ئ��ًا؛ ألن

امل � ��وض � ��وع ل� ��م ي� �ك ��ن م� �ط ��روح ��ًا أب� � � �دًا في
الهيئات السياسية واألمنية اإلسرائيلية
كما لم ُيطرح احتمال التوصل إلى اتفاق
مصالحة.
وفي موازاة ذلك ،عبر مسؤولون سياسيون
إسرائيليون آخرون عن تقديرهم أن اتفاق
امل �ص��ال �ح��ة س �ي��دع��م ع� �ب ��اس م ��ع اقتراب
استحقاق أي �ل��ول ،ال��ذي ستصوت خالله
ال �ج �م �ع �ي��ة ال �ع ��ام ��ة ل�ل�أم ��م امل �ت �ح ��دة على
اعتراف دولي بدولة فلسطينية في حدود
عام  1967وعاصمتها القدس الشرقية.
وق��در املسؤولون اإلسرائيليون أيضًا أن
ي ��ؤدي ات �ف��اق امل�ص��ال�ح��ة إل��ى ه ��دوء أمني
ن �س �ب��ي ف ��ي ال �ش �ه��ور ال �ق��ري �ب��ة ،ف ��ي ضوء
رغ�ب��ة ع�ب��اس بإثبات ق��درت��ه على توحيد
الجانبني وعلى السيطرة امليدانية.
ّ
أميركيًا ،أكد البيت االبيض أن أي حكومة
وحدة فلسطينية مقبلة ينبغي أن توافق
ع�ل��ى م �ب��ادئ ال�ل�ج�ن��ة ال��رب��اع �ي��ة الدولية.
قال املتحدث باسم مجلس األمن القومي
تومي فيتور« :رأينا التقارير (ع��ن اتفاق
املصالحة بني فتح وحماس) ونسعى إلى
معرفة امل��زي��د .وك�م��ا قلنا ف��ي امل��اض��ي ،إن
ال��والي��ات املتحدة تدعم أي مصالحة بني
الفلسطينيني ،شرط أن يدعم (ذلك) قضية
السالم».
وأض� ��اف امل �ت �ح��دث ف��ي ب �ي��ان أن «حماس
منظمة إرهابية تستهدف مدنيني .وألداء
ّ
دور بناء بغية التوصل إلى السالم ،على
أي ح �ك��وم��ة ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة أن ت ��واف ��ق على
مبادئ اللجنة الرباعية وأن تنبذ العنف
وت�ح�ت��رم االت�ف��اق��ات امل�ع�ق��ودة ف��ي املاضي
وتعترف بحق إسرائيل في الوجود».
ّ
م �ط �ل��ب أم �ي ��رك ��ي رد ع �ل �ي��ه ال� �ق� �ي ��ادي في
«حماس» ،موسى أبو م��رزوق في مؤتمر
صحافي مشترك م��ع القيادي ف��ي «فتح»
ع��زام األح�م��د؛ إذ ق��ال إن��ه ك��ان��ت ه�ن��اك في
ال� �ح ��وارات ال�س��اب�ق��ة ال �ت��ي ج��رت ب�ين فتح
وح � �م ��اس ع �ل��ى م� � ��دار ع � ��ام ون� �ص ��ف عام
«نقاشات في البرنامج السياسي لحكومة
(الوحدة الوطنية) ،وكانت نقطة الخالف
ب �ش��أن ش� ��روط ال��رب��اع �ي��ة ال��دول �ي��ة ،واآلن
الرباعية اندثرت هي وشروطها ولم نأت
على ذكرها أو ذكر شروطها» في االتفاق
الذي جرى التوصل إليه.
م ��ن ج �ه �ت��ه ،ق ��ال ال �ق �ي��ادي ف ��ي «حماس»
محمود ال��زه��ار للصحافيني إن برنامج
ح� �م ��اس ال �س �ي ��اس ��ي ه� ��و «ال لالعتراف
(ب ��إس ��رائ� �ي ��ل) ،ال ل �ل �م �ف��اوض��ات» معها،
لكنه رأى أن الخالفات بني حماس وفتح
�لام ل��ن ت��ؤث��ر على عمل
ب�ش��أن عملية ال�س َّ
الحكومة التي ستؤلف بموجب االتفاق؛
ألن هذه الحكومة مهمتها إدارة الشؤون
الفلسطينية الداخلية.
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تقرير

ُ
ّ
واشنطن تقنع حلفاءها بعدم االعتراف بالدولة الفلسطينية

يبدو أن الواليات املتحدة تعمل على إقناع حلفائها
بعدم ّاالعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام ،1967
فيما حذرت «هآرتس» من انتفاضة ثالثة على خلفية االعتراف
أعلن السفير اإلسرائيلي ف��ي واشنطن،
مايكل أورن ،أن الواليات املتحدة تحاول
إقناع حلفائها بعدم تأييد اعتراف دولي
بدولة فلسطينية على حدود عام ،1967
عاصمتها القدس الشرقية .وقال لإلذاعة
اإلسرائيلية العامة إن واشنطن «تحاول
إقناع حلفائها بأن إعالنًا أحادي الجانب
ع��ن دول ��ة فلسطينية ل��ن ي��دف��ع السالم،
ب��ل سيشجع ع�ل��ى ح��رب ف��ي منطقتنا»،
م�ض�ي�ف��ًا أن «م ��وق ��ف اإلدارة األميركية
ي �ت �م �ث��ل ف ��ي أن � ��ه ال ب ��دي ��ل للمفاوضات
املباشرة بني إسرائيل والفلسطينيني».
وت��اب��ع أن ال��والي��ات امل�ت�ح��دة وإسرائيل
«ت�ع�م�لان ب�ت�ع��اون وث�ي��ق م��ن أج��ل إعادة
الفلسطينيني إل ��ى ط��اول��ة املفاوضات،

وب ��دء عملية س�ل�ام تنجم عنها دولتان
للشعبني».
من جهة ثانية ،كتب املحلل السياسي في
صحيفة «ه��آرت��س» اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة ،ألوف
بن ،أن «االنتفاضة الثالثة حتمية ،وأنها
ستندلع ف��ي ح��ال اع�ت��راف األم��م املتحدة
بالدولة الفلسطينية ،ألن القرار لن ينفذ
ت�ل�ق��ائ�ي��ًا وس�ي�ش��ن ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ون حربًا
ل�ل�م�ط��ال�ب��ة ب�ح�ق��وق�ه��م ال �س �ي��ادي��ة وطرد
ال �ج �ي��ش اإلس ��رائ� �ي� �ل ��ي م ��ن أراضيهم».
وأض� ��اف أن ت��وق�ي��ت االن�ت�ف��اض��ة الثالثة
وال� � �س� � �ب � ��ب امل� � �ب � ��اش � ��ر الن � ��دالع � � �ه � ��ا غير
معروفني بعد« ،لكن ليس مؤكدًا انتظار
الفلسطينيون ال�ج�م�ع�ي��ة ال �ع��ام��ة لألمم
املتحدة في أيلول».
واس �ت �ب �ع��د ب ��ن أن ي�ت�م�ك��ن ن�ت�ن�ي��اه��و من
إقناع الزعماء األوروب�ي�ين خ�لال جولته
األوروب� �ي ��ة األس �ب ��وع امل �ق �ب��ل ،بمعارضة
االع � �ت� ��راف ب ��ال ��دول ��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ،لكن
حتى لو تمكن من إقناع قسم منهم ،فإن
«القرار سيمر بغالبية كبيرة واالنتفاضة

ستندلع في الغد» .ورأى أن رئيس الوزراء
اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو (الصورة)
وقع في فخ نصبه الرئيسان الفلسطيني
محمود عباس واألميركي باراك أوباما،
وخصوصًا بعدما رف��ض االستمرار في
عملية أنابوليس وخريطة التسوية التي
رسمها سلفه ايهود أوملرت .وخلص إلى
أن «الوقت اآلن بات متأخرًا والعالم ينظر
إل ��ى ن�ت�ن�ي��اه��و ع �ل��ى أن ��ه راف� ��ض للسالم
وعنيد ويتمنى سقوطه».
بدوره ،أشار رئيس مجلس األمن القومي
اإلسرائيلي ال�س��اب��ق ،الباحث ف��ي معهد
دراس � ��ات األم� ��ن ال �ق��وم��ي ف��ي ج��ام�ع��ة تل
أب� �ي ��ب ،غ� �ي ��ورا آي �ل�ان ��د ،إل� ��ى أن� ��ه إضافة
إل��ى ال�ض�غ��وط الخارجية على إسرائيل
ل�ل�اع� �ت ��راف ب ��دول ��ة ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة ،أخذت
تطالب بذلك،
تتعالى أصوات من داخلها ّ
بينها مجموعة املثقفني التي وقعت على
عريضة قبل أس�ب��وع تطالب ب��دع��م قرار
يصدر عن األمم املتحدة بهذا الصدد.
لكن آيالند رأى أن��ه ال يمكن إسرائيل أن

توقع على اتفاق سالم من دون أن يعترف
الفلسطينيون بيهودية إسرائيل .ووصف
إصرار إسرائيل على ثالثة شروط التفاق
م��ع الفلسطينيني ،تتمثل ب��ال�ت�ن��ازل عن
ح��ق ال �ع��ودة ل�لاج�ئ�ين ،ون�ه��اي��ة الصراع،
ويهودية إسرائيل ،بأنها «مصيرية».
إل� ��ى ذل � ��ك ،أع �ل ��ن ج �ه ��از األم � ��ن الداخلي
ال �ت��اب��ع ل�ل�ح�ك��وم��ة امل �ق��ال��ة ال �ت��ي تديرها
ح��رك��ة «ح �م��اس» ف��ي ق�ط��اع غ��زة اعتقال
ع��دد م��ن الفلسطينيني بتهمة التخابر
م��ع إس��رائ �ي��ل .وق ��ال امل �س��ؤول ف��ي جهاز
األم��ن الداخلي محمد الف��ي ف��ي تصريح
لصحيفة «فلسطني» اليومية الصادرة
ف��ي غ��زة« :اعتقلنا ع��ددًا م��ن املتخابرين
مع االحتالل في األيام األخيرة» ،من دون
أن يشير إلى عدد ًاملعتقلني.
الكثير من العمالء
وأوضح ُالفي قائال «إن
ُّ
الذين اعتقلوا اعترفوا بالتهم املنسوبة
إليهم من أول جلسة تحقيق ،وم��ن دون
أخذ وقت أو استمرار في األسئلة».
(يو بي آي ،أف ب ،األخبار)

مصر
لم تمنع تصريحات رئيس الوزراء المصري عن حقوق أهالي سيناء المهدورة نسف ملثمين محطة لخطوط
تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل واألردن

تفجير الغاز :الشعب يريد إلغاء التصدير إلسرائيل
القاهرة ـ محمد فوزي
أربعة أيام فصلت بني زيارة رئيس الوزراء عصام شرف (الصورة) لسيناء ،وتفجير خط
أنابيب الغاز املؤدي إلى األردن وإسرائيل ،في غرب مدينة العريش أمس ،فيما لم تؤت
أول زيارة ملسؤول كبير ثمارها رغم قوله «جئت لالستماع إلى مطالبكم وأعدكم بفتح
صفحة جديدة».
لكن كلمات رئيس الوزراء الجديد في سيناء ،التي نزلت بردًا وسالمًا على قلوب من حضر
ّ
لقاءه ،لم يتردد صداها في املنطقة التي طاملا اشتكى سكانها من التمييز واملالحقات
األمنية.
و يأتي هذا التفجير عقب زيارة مسؤول هو رأس الهرم الحكومي في مصر ،وبعد أيام
من اتهام الرئيس السابق بتسهيل حصول شركات إسرائيلية على الغاز بأسعار متدنية
ً
وبناء على عالقته بوزير البنية التحتية
قياسًا باألسعار السائدة في األسواق العاملية،
اإلسرائيلي بنيامني اليعازر.
كذلك جاء التفجير أيضًا بعد هروب الرجل األسطورة حسني سالم ،صاحب شركة «غاز
املتوسط» مالكة عقد التصدير ،الصديق املقرب من مبارك.
شرق ّ
ّ
وم��ع ت��ول��ي حكومة ش��رف اآلت�ي��ة م��ن م�ي��دان التحرير ،ت�ج��ددت مطالب إع��ادة النظر في
اتفاقية الغاز ،وهو ما حاولت الحكومة تجاهله في بداية عهدها ،فيما ذكرت مصادر
داخل وزارة البترول أن مصر تحاول اآلن إجراء تعديالت على اتفاقية تصدير الغاز لكل
من اسرائيل واألردن .وفي هذا الخصوص ،أرسلت الوزارة خطابًا الى األردن واسرائيل
تطالب فيه بزيادة إيراد مصر السنوي.

ما قل
ودل
ّ
أعلنت السفارة الفلسطينية
في الجزائر ،أمس ،أن  3فلسطينيني
اعتدوا يوم االثنني املاضي على
السفير حسني عبد الخالق .ووصفت
السفارة ما جرى بأنه «شروع
بالقتل» .وقالت إن « 3أشخاص
ّ
مسلحني بالسكاكني واملطاوي
دخلوا كمراجعني الى السفارة
ّ
وتوجهوا مباشرة الى غرفة السفير،
سكاكينهم بوجه كل
شاهرين
ُ
من في الغرفة» .وأصيب السفير
جراء العراك مع املسلحني .وتقوم
الشرطة بالبحث عن املعتدين.
وقالت صحف إن سبب الخالف هو
وقف رواتب الفلسطينيني غير
العاملني في السفارة.
(أ ف ب)

التفجير
أتى بعد هروب
الرجل األسطورة
حسين سالم

ورب�م��ا ه��ذا م��ا جعل وزي��ر ال�ب�ت��رول عبد ال�ل��ه غ ��راب ،ي�ق��ول إن ه�ن��اك «م�ف��اوض��ات تجرى
حاليًا لتعديل اتفاقيات الغاز ،خاصة تلك املوقعة مع إسرائيل لرفع السعر» ،مضيفًا أن
ّ
«الحمالت اإلعالمية والرفض الجماهيري لتصدير الغاز ُيعدان سندًا للمفاوض املصري
في الحصول على أفضل املزايا ملصر».
وهذا ما دفع األردن إلى الرد على هذا التصريح بأنه يتفهم طلب مصر تعديل االتفاقية
ال�ت��ي تتكبد مصر بسببها خسائر يومية تصل ال��ى  9م�لاي�ين جنيه .لكن «غ��از شرق
املتوسط» ،رأت أن ال مبرر لتعديل بنود االتفاقية وللتفاوض بشأن سعر أعلى ،حسبما
ذكر النائب األول لرئيس شركة «م��ره��اف» ،العضو املؤسس في «غ��از شرق املتوسط»،
نمرود نوفيك.
وتنبغي اإلش� ��ارة إل��ى أن ق�ص��ة ت�ص��دي��ر ال �غ��از امل �ص��ري إلس��رائ�ي��ل ب ��دأت ف��ي ع��ام 2005
وصاحبها رفض شعبي تمثل في إقامة عدد من الدعاوى القضائية ،مستندة الى أن عقد
ّ
التصدير شابه قصور شديد ،بسبب أن مصر تصدر الغاز إلسرائيل بأسعار تتراوح بني
 70سنتًا و 1.5دوالر لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ،فيما يبلغ السعر العاملي نحو
 3.79دوالرات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية .وأتاح عقد االتفاق تصدير نحو 25
مليار متر مكعب ملدة  15عامًا قابلة للتجديد  15عامًا إضافية .مؤسس الشركة املتعهدة
حسني س��ال��م ،ب��اع ع��ام  2008ك��ل حصته لشركة «ب��ي ت��ي ت��ي» التايالندية ،فيما تمتلك
الهيئة العامة للبترول املصرية حصة في الشركة تقدر بنحو  68.4في املئة ،والشركة
اإلسرائيلية الخاصة «مرهاف» نسبة  25في املئة وشركة «أمبال – إسرائيل» األميركية
نسبة  6.6في املئة .ويملك الشركتني األخيرتني رجل األعمال اإلسرائيلي يوسف مايمان،
وهو ضابط االستخبارات السابق في «املوساد».

ّ
ّ
القبيلة التونسية تهدد مكاسب الثورة
قفصة ــ الهادي رداوي
ق�ف�ص��ة ال ��والي ��ة امل�ن�ج�م�ي��ة ،ال �ت��ي ت �ق��ع في
الجنوب التونسي ،تتميز بتنوع أصول
سكانها الذين ينقسمون الى فروع عديدة
ت �ع��رف ل ��دى أب �ن��اء ت��ون��س ب��ال �ع��روش ،أو
ّ
كما يعرف لدى املشرقيني بالقبائل .وتعد
قبيلة الهمامة ،ك�ب��رى القبائل ف��ي البالد
ال�ت��ون�س�ي��ة ،وت�ت�ف��ق ك��ل ال ��رواي ��ات ع�ل��ى أن
ّ
الجد األول للهمامة هو ّ
همام الذي أعطى
ّ
اسمه لها ،وإن اختلف الرواة حول الوجهة
ال �ت��ي ق ��دم م�ن�ه��ا ،أه ��ي ال�ح�ج��از أم الشام،
ف��إن م��ا ال يختلف فيه اث�ن��ان ه��و األصول
العربية للهمامة.
املجموعات السكنية التي تقطن مدن والية
قفصة ف��ي ال��وق��ت الحاضر ت�ع��رف بأوالد
أم �ع �م��ر وأوالد ت �ل �ي �ج��ان وأوالد أمحمد
وأوالد يحيى والعكارمة واعليم والسند
وأوالد أس�لام��ة .وعلى م� ّ�ر ال�ت��اري��خ عرفت
ع�لاق��ات ال�ع��روش ت�ج��اذب��ات تتحكم فيها
املصالح الذاتية ،وق��د عمد نظام الحبيب
بورقيبة ،وم��ن بعده بن علي ،ال��ى تجذير

ّ
العروشية ببعث الشعب ال�ت��راب�ي��ة ،وهي
خاليا ال�ح��زب الحاكم على أس��اس شعبة
ل �ك��ل ع � ��رش ،ول �ك ��ل ش �ع �ب��ة أف �ض �ل �ي��ة على
األخرى بمقدار تقديم الوالء والطاعة.
هذه املقدمة كان ال بد منها ملعرفة أسباب
ما تعيشه الثورة التونسية من انتكاسة
تهدد ما حققه الشعب ،فقد ُسجلت طوال
ال�ش�ه��ري��ن امل��اض�ي�ين أح ��داث م��ؤمل��ة خلفت
قتلى ألسباب تافهة .األحداث كانت تقريبًا
متشابهة ،معركة بني شخصني ،من رفاق
الحي الواحد ،تمتد بسرعة الى العائالت
ذات اللقب ال��واح��د وت�ك��ون معركة حامية
ال��وط �ي��س ،ل �ت �ك��ون ل�ع�ب��ة ال �ت �ح��ال �ف��ات بني
ال �ع��روش ب�م�ق��دار أه�م�ي��ة ك��ل ع��رش وثقله
على املستوى الجهوي (املحلي) .فمدينة
املتلوي شهدت معركة بني أوالد بويحي
وأوالد س�لام��ة م��ن ج�ه��ة أخرى،
م��ن ّج�ه��ة ً
وخ��ل�ف��ت قتيال وع ��ددًا م��ن امل�ص��اب�ين .هذه
املعركة التي اندلعت منتصف شهر آذار،
جاءت على إثر بيان كاذب يفيد بانتداب
عاطلني من العمل لفائدة شركة فوسفات
قفصة بنسبة متفاوتة لعرش على حساب

ُ
اآلخ� � ��ر .م �ع��رك��ة اس��ت �ع �م �ل��ت ف �ي �ه��ا بنادق
ال�ص�ي��د وك ��ل األس �ل �ح��ة امل�م�ن��وع��ة قانونًا،
ّ
وأدت ال �ت �ح �ق �ي �ق��ات األم �ن �ي��ة إل� ��ى إيقاف
مجموعة من أعيان الوالية ،بينهم أعضاء
برملان ومنتمون للحزب الحاكم في عهد
الرئيس املخلوع.
ومع مطلع شهر نيسان ،شهدت معتمدية
(منطقة) املضيلة املحاذية ملدينة املتلوي
م �ع��رك��ة أخ � ��رى ب�ي�ن أوالد أم �ع �م��ر وأوالد
يحيى وبسيناريو مشابه :ش��اب أراد أن
يحتسي الخمر عنوة ف��ي مقهى عمومي
والنتيجة
�ض ذل ��كً ،
وص��اح��ب امل �ح��ل ي��رف� ّ
معركة ب�ين ال�ع��روش خلفت قتيال متأثرًا
بطلق ناري وفرض حظر التجول وإيقاف
العديد من املشبوهني واملقربني من الحزب
الحاكم.
«ن �ح��ن ع �ل��ى ي �ق�ين أن م��ن ي�ق��ف وراء هذه
األزم� � � � ��ة امل �ف �ت �ع �ل ��ة ه � ��م أذن� � � � ��اب التجمع
الوحيدون الذين لهم مصلحة في تواصل
ّ
هذا االنفالت األمني» ،هكذا تحدث نجيب،
أح��د ش�ب��اب أوالد أم�ع�م��ر امل�ت�ض��رري��ن من
املعركة .ويضيف «لن يهدأ لنا بال إال حني

إيقاف كل املتورطني في القضية .وبالرغم
م��ن ال�ح��دي��ث ح��ول اس�ت�ق�لال ال�ق�ض��اء ً ،فإن
كل املؤشرات توحي بأن هناك تساهال مع
املتهمني .وهذا يؤكد أن هناك أيادي خفية
ّ
تحرك خيوط اللعبة من خلف الستار».
وف ��ي م�ع�ت�م��دي��ة ال �س �ن��د ،ام �ت��دت مناوشة
بني تلميذين باملعهد الثانوي الى صراع
ّ
بني الكبار لتصبح مأساة قاتلة ،أدت إلى
سقوط قتيلني .أحد شهود العيان أكد أنه
ُ
رأى وجوهًا عرفت بوالئها للحزب البائد
ول �ي��س ل�ه��ا أق� � ً�ارب ب��امل�ع�ه��د ،وه ��ي تحمل
العصي متجهة نحو ساحة املعركة ،وهو
ما يؤكد أن املعركة هي «نتيجة ألمر ّ
دبر
بليل».
تتالي ه��ذه األح ��داث ،التي تأتي على أثر
أي م�ح��اول��ة للتشهير ب�م�م��ارس��ات نظام
ب��ن ع�ل��ي ،أو م��ع ك��ل إج ��راء قضائي ،يؤكد
أن حزب التجمع وراء كل ذلك ،إضافة إلى
تجذير نعرة العروشية ،يسانده في ذلك
تقاعس رجال األمن عن أداء واجبهم ،وهو
ما أكده محافظ قفصة أثناء لقائه بأعضاء
املجلس الجهوي لحماية الثورة بقفصة.
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تقرير
◄ وفيات

بانيتا (سكوت أبلوايت ـ أ ب)

بانيتا وزيرًا للدفاع األميركي
وبترايوس مديرًا لـ«سي آي إيه»
يتوقع أن يعلن الرئيس األميركي باراك أوباما اليوم
تعيينات مركزية في املجالني العسكري واالستخباري،
تمهيدًا لبدء سحب القوات من أفغانستان في تموز ،والفريق
الجديد الذي سيقود هذه العملية الرباعي :ليون بانيتا لوزارة
الدفاع ودايفيد بترايوس لـ«سي آي إيه» وريان كروكر لسفارة
كابول وجون آلن لقيادة الحرب
األميركية،
ق��ال م�س��ؤول��ون ف��ي اإلدارة
ّ
أمس ،إن الرئيس ب��اراك أوباما يخطط
ل �ت �ع �ي�ين م ��دي ��ر وك ��ال ��ة االستخبارات
امل��رك��زي��ة «س ��ي آي إي� ��ه» ل �ي��ون بانيتا
وزي�رًا للدفاع مكان روب� ّ�رت غيتس هذا
األس �ب��وع ،ع�ل��ى أن يتسلم إدارة «سي
آي إيه» دايفيد بترايوس ،قائد الحرب
الحالية في أفغانستان.
وت�ح��دث��ت م �ص��ادر ،ش��رط ع��دم الكشف
ع��ن ه��وي�ت�ه��ا ألن ال�ت�غ�ي�ي��رات الجارية
ليست نهائية بعد ،عن توقعها دخول
التغييرات حيز التنفيذ ه��ذا الصيف.
فغيتس أعلن أنه سيترك منصبه هذه
السنة ،والبيت األبيض يريد أن يضع
عملية التصديق على التعيينات على
ج� ��دول اع �م��ال م�ج�ل��س ال �ش �ي��وخ خالل
األشهر القليلة املقبلة.
وم��ن املتوقع أيضًا أن يترك بترايوس
منصبه ق��ائ�دًا للحرب ف��ي أفغانستان
م��ع ن �ه��اي��ة ال �ع��ام ال� �ج ��اري .وك��ان��ت قد
سرت أنباء حول تعيينه مكان بانيتا،
ُ
إذا عني األخير مكان غيتس.
وذك��رت امل�ص��ادر نفسها أن��ه يتوقع أن
يعلن أوباما أيضًا تعيني الجنرال جون
آل��ن م�ك��ان ب�ت��راي��وس ق��ائ�دًا للحرب في
أفغانستان ،على أن يصبح الدبلوماسي
ري ��ان ك��روك��ر السفير األم�ي��رك��ي املقبل
�ارت امل�ص��ادر الى
ف��ي أفغانستان .وأش� ُ
أن ه��ذه التعيينات ستعلن ف��ي البيت
األبيض اليوم .وقال مسؤول سابق إن
املرشحني األربعة سيقفون الى جانب
أوباما خالل اإلعالن.
وآل ��ن ال ��ذي يشغل منصب ن��ائ��ب قائد
القيادة األميركية املركزية في فلوريدا،
م ��وج ��ود ف ��ي واش �ن �ط ��ن ح ��ال �ي ��ًا ،فيما
أف� � ��ادت م� �ص ��ادر ف ��ي أف �غ��ان �س �ت��ان بأن
ب �ت��راي��وس ت��وج��ه ال ��ى واش �ن �ط��ن .وقال
مسؤولون إن بترايوس من األشخاص
ال��رئ�ي�س�ي�ين ال ��ذي اس�ت�خ��دم��وا وعرفوا
وكالة االستخبارات املركزية «س��ي آي
إي��ه» واالس�ت�خ�ب��ارات العسكرية خالل

حربي العراق وأفغانستان.
وإرسال كروكر الى أفغانستان سيعيد
توحيد ج�ه��وده م��ع ب�ت��راي��وس ،إلعادة
ت�ك��وي��ن «ف��ري��ق األح �ل�ام» الدبلوماسي
والعسكري كما كانا معًا في العراق.
وي� �ح ��ل ك� ��روك� ��ر م� �ك ��ان ال �س �ف �ي��ر كارل
إي� �ك� �ن� �ب ��ري ،وه� � ��و ج � �ن� ��رال س ��اب ��ق في
الجيش ،خدم في سفارة كابول لعامني،
وك ��ان ��ت ع�ل�اق��ات��ه ف ��ات ��رة م ��ع الالعبني
األساسيني في الحرب في أفغانستان
بمن فيهم البيت األب �ي��ض ،والقيادات
العسكرية األميركية وال��رئ�ي��س حميد
ق��رض��اي .وه ��ذه ال�ت�غ�ي�ي��رات الحاصلة
في إدارة الحرب غير مرتبطة بتطورات
ال �ح��رب ف��ي أف�غ��ان�س�ت��ان وال�ت�ق��دم الذي
ج � ��رى ف� �ي� �ه ��ا ،ل �ك �ن �ه��ا ت ��أت ��ي ف� ��ي وقت
يحتاج فيه أوباما الى تحقيق ما يكفي
من النجاح بما يسمح له ببدء سحب
القوات األميركية التي تناهز  100ألف
جندي في تموز.
ورأت ال� �ق� �ي ��ادات ال �ع �س �ك��ري��ة واملدنية
ال��دف��اع�ي��ة األم�ي��رك�ي��ة أن ع��ام  2011هو
ع � ��ام «ال� �ف� �ص ��ل» ب��ال �ن �س �ب��ة إل � ��ى مسار
ال � �ح� ��رب ف� ��ي أف� �غ ��ان� �س� �ت ��ان (make or
 ،)breakلتمهيد الطريق الى االنسحاب
األم�ي��رك��ي ال�ت��دري�ج��ي حتى ع��ام .2015
وتتمثل العقبات األس��اس�ي��ة بالقيادة
امل �ت��رن �ح��ة وال �ح �ك ��وم ��ة ال �ض �ع �ي �ف��ة في
ك��اب��ول ،وتبقى األسئلة املفصلية ّ
عما
إذا كانت حركة «طالبان» ستندمج في
الحياة السياسية ،وان كانت باكستان
ستواصل توفير املالذ اآلمن للمسلحني
الذين يهاجمون القوات األطلسية.
وت� �ج ��در االش � � ��ارة ال� ��ى أن ق ��ائ ��د هيئة
األرك ��ان املشتركة م��اي��ك م��ول��ن سيترك
منصبه في أيلول ،على أن يحل مكانه
ال �ق��ائ��د ال �ع �س �ك��ري ال �ب �ح��ري الجنرال
جيمس كارترايت ،الذي لم يخدم سابقًا
أفغانستان ،شأنه في ذلك شأن آلن،
في
ينّ
الذي سيع مكان بترايوس.
(أ ب)

أن��ا هو القيامة والحياة من آم��ن بي وإن
مات فسيحيا
مجلس القضاء األعلى
رابطة قدامى القضاة
أرملة الفقيد إلهام أنيس نوفل
أوالده امل �ح��ام��ي ج � ��ورج (رئ� �ي ��س بلدية
الرميلة) وعائلته
املحامي فرنسوا وعائلته
القاضي غسان وعائلته
هشام وعائلته
شقيقته سلمى أرملة املرحوم وديع تابت
وأوالدها
وع �م��وم ع��ائ�لات ال �خ��وري ،ن��وف��ل ،حداد،
ح��اي��ك ،ي��وس��ف ،ت��اب��ت ،داغ ��ر ،ق ��زي ،نجم
وس �ل �ه��ب وع� �م ��وم أه ��ال ��ي ب �ل��دة الرميلة
ينعون إليكم بمزيد من اللوعة واألسف
فقيدهم الغالي الراقد على رجاء القيامة
القاضي طانيوس جرجي الخوري
رئيس مجلس القضاء األعلى سابقًا
الرئيس األول ملحكمة التمييز شرفًا
حامل وسام األرز برتبة ضابط أكبر
وأوسمة عديدة دولية
املنتقل الى رحمته تعالى مساء الثالثاء
الواقع فيه  26نيسان 2011
ي�ح�ت�ف��ل ب��ال �ص�لاة ل��راح��ة ن�ف�س��ه الساعة
ال��راب �ع��ة م ��ن ب �ع��د ظ �ه��ر ال �ي ��وم الخميس
 28ال�ج��اري في كنيسة م��ار انطونيوس،
الرميلة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ويومي
الجمعة وال�س�ب��ت  29و 30ن�ي�س��ان 2011
ف ��ي ص ��ال ��ون ك �ن �ي �س��ة م� ��ار انطونيوس،
الرميلة ،من الساعة الحادية عشرة قبل
ً
مساء،
ال �ظ �ه��ر ح �ت��ى ال �س��اع��ة ال �س��اب �ع��ة
وي��وم��ي األح��د واالث�ن�ين  1و 2أي��ار ،2011
في صالون كنيسة القلب األقدس ،بدارو،
ب�ي��روت ،م��ن الساعة ال�ح��ادي��ة عشرة قبل
ً
مساء.
الظهر حتى الساعة السابعة
ال��رج��اء إب��دال األكاليل بالتبرع للكنيسة
واعتبار هذه النشرة إشعارًا خاصًا.
مجلس القضاء األعلى في لبنان
ينعى رئيسه السابق الرئيس االول
القاضي طانيوس جرجي الخوري
رئيس مجلس القضاء األعلى سابقًا
الرئيس األول ملحكمة التمييز شرفًا
حامل وسام األرز برتبة ضابط أكبر
وأوسمة عديدة دولية
وي �ت �ق��دم م��ن ع��ائ�ل��ة ال�ف�ق�ي��د وم ��ن الجسم
القضائي وم��ن اللبنانيني جميعًا بأحر
التعازي.
ي��ا أي�ت�ه��ا ال�ن�ف��س امل�ط�م�ئ�ن��ة ارج �ع��ي إلى
رب��ك راضية مرضية فادخلي في عبادي
وادخلي جنتي
ان� �ت� �ق ��ل إل � � ��ى رح� �م� �ت ��ه ت� �ع ��ال ��ى املرحوم
املناضل
غالب حسن املعلم
ولداه :محمد واإلعالمي عباس املعلم
أشقاؤه :علي ،يحيى عضو تجمع اللجان
وال ��رواب ��ط ال�ش�ع�ب�ي��ة وامل �ج �ل��س املركزي
للمنتدى القومي العربي ،عباس ،قاسم،
خ �ض ��ر ،م �ح �م��د ـ �ـ �ـ امل �ف �ق��ود ف ��ي السجون
اإلسرائيلية منذ عام 1982
ملناسبة مرور ثالثة أيام على وفاته ،يقام
مجلس عزاء عند الساعة الخامسة عصرًا
ال�ي��وم الخميس ال��واق��ع فيه 2011/4/28
في حسينية بلدة كفرملكي.
كما تقبل التعازي في مركز توفيق طبارة
ـــــ الظريف ـــــ يوم االثنني  2أيار من الساعة
ً
مساء.
الرابعة حتى الساعة السابعة

www.josephsamaha.org

◄ مبوب

►

أوالد الفقيدة :ألبير فرحات
سيمون فرحات وعائلته
ري�م��ون ف��رح��ات وعائلته (نقيب متقاعد
في الجيش اللبناني)
ن��اج��ي ف��رح��ات (م��ؤه��ل أول م�ت�ق��اع��د في
األمن العام)
إدمون فرحات
وأن� �س� �ب ��اؤه ��م ي �ن �ع��ون إل �ي �ك��م فقيدتهم
الغالية املرحومة
ميليا حنا فرحات
أرملة املرحوم بطرس حنا فرحات
ت �ق �ب��ل ال� �ت� �ع ��ازي ق �ب��ل ال ��دف ��ن وب� �ع ��ده في
ص��ال��ون ك�ن�ي�س��ة م ��ار م � ��ارون ـ�ـ�ـ�ـ�ـ بيصور
ال �ي��وم ال�خ�م�ي��س وغ � �دًا ال�ج�م�ع��ة  28و29
نيسان في صالون كنيسة السيدة ـــــ سن
الفيل اب�ت� ً
�داء م��ن الساعة الحادية عشرة
لغاية الساعة السادسة مساءً.

ذكرى أسبوع
ت�ص��ادف ن�ه��ار الجمعة  29نيسان 2011
ذكرى مرور اسبوع على وفاة املرحوم
املربي
حسني علي احمد

►

مطلوب
 The National Evangelical Institutesaida
Is recruiting highly experienced teachers
in:
‚Educational Psychology‚ Education
& Mathematics‚ Physics‚ Chemistry
English
Only applicants with MA degrees from
American Universities are accepted.
Fax #: 07722379
E-mail: info@neigb.net

مفقود
فقد جواز سفر باسم سهير محمد حرب،
ل�ب�ن��ان�ي��ة ال�ج�ن�س�ي��ة ،ال ��رج ��اء م�م��ن يجده
االتصال على الرقم 03/117485
ُ
ف �ق��دت اق��ام��ة ب��اس��م ع�ب��د ال �ف �ت��اح يوسف
عبد ال�س�لام امل �غ��ازي ،م�ص��ري الجنسية،
ال��رج��اء ممن يجدها االت�ص��ال على الرقم
70/856031
ف� �ق ��د ج � � ��واز س� �ف ��ر ب ��اس ��م زه � � ��ره موسى
مسلماني ،لبنانية الجنسية ،الرجاء ممن
يجده االتصال على الرقم 70/802368
فقد جواز سفر باسم فواز محمد حامد،
ل�ب�ن��ان��ي ال�ج �ن �س �ي��ة ،ال ��رج ��اء م �م��ن يجده
االتصال على الرقم 06/432514

والدته الحاجة نجيبة ناصر
زوجته فاطمة علي احمد
ولده علي
اش� �ق ��اؤه امل �س��رح��ي وامل �م �ث��ل رف �ي��ق علي
احمد ومحمد وأكرم
ش �ق �ي �ق��ات��ه م �ف �ي��دة زوج � ��ة م �ح �م��د زهور،
ف��اط �م��ة ،ن��ادي��ا زوج� ��ة ف��اي��ز ع �ل �ي��ق ،امال
زوجة محمد حايك
وب �ه��ذه امل �ن��اس �ب��ة س�ت�ت�ل��ى آي م��ن الذكر
ال�ح�ك�ي��م ع��ن روح ��ه ال �ط��اه��رة ف��ي النادي
الحسيني لبلدته يحمر الشقيف ،قضاء
النبطية ،عند الساعة الرابعة بعد الظهر.
اآلسفون آل علي احمد وأصدقاؤه وعموم
اهالي يحمر الشقيف وكفررمان.

فقد جواز سفر باسم باسم محمد حامد،
ل�ب�ن��ان��ي ال�ج �ن �س �ي��ة ،ال ��رج ��اء م �م��ن يجده
االتصال على الرقم 03/466725
ف �ق��دت اق ��ام ��ة ب��اس��م ه �ب��ة ح �م��دي محمد
صالح سليم ،لبنانية الجنسية ،الرجاء
م � �م� ��ن ي � �ج� ��ده� ��ا االت� � � �ص � � ��ال ع � �ل� ��ى الرقم
70/608276

إلعالناتكم الرسمية
واملبوبة والوفيات

ت � �ص ��ادف ال �ج �م �ع��ة  29ن �ي �س��ان 2011م.
املوافق  25جمادي األولى  1432هـ .ذكرى
مرور أسبوع على وفاة املرحوم
علي قاسم غدار
«أبو قاسم»

زوجته :فايزة حسن دنش
ول� ��داه :امل�ه�ن��دس ق��اس��م ون��ان�س��ي (زوجة
عباس شمخا)
أش �ق ��اؤه :ن�ب�ي��ل وح �س��ن وف��اط �م��ة (زوجة
الحاج أحمد ليال)
أش �ق ��اء زوج� �ت ��ه :ع �ل��ي ،ال��دك �ت��ور عباس،
أحمد واملهندس محمد حسن دنش
وب �ه��ذه امل �ن��اس �ب��ة س�ت�ت�ل��ى آي م��ن الذكر
الحكيم ومجلس عزاء عن روحه الطاهرة،
ال�س��اع��ة ال��راب �ع��ة ب�ع��د ال�ظ�ه��ر ف��ي النادي
الحسيني لبلدة الغازية ــــــ قضاء صيدا،
وللنساء في حسينية مقام النبي إدريس
(ع).
تقبل ال�ت�ع��ازي أي��ام األرب �ع��اء والخميس
والجمعة  27و 28و 29نيسان قبل وبعد
الظهر ،للرجال والنساء في منزل املرحوم
ال �ح ��اج ح �س��ن م�ح�م��د دن ��ش «أب� ��و علي»
ساحة العني ــــــ الغازية.
اآلس�ف��ون :آل غ��دار ودن��ش وشمخا وليال
وعموم أهالي بلدة الغازية

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

إعالنات 27

الخميس  28نيسان  2011العدد 1399

مبوب
◄ إعالنات رسمية

إعالن بيع عقاري
صادر عن رئيس دائرة تنفيذ جبيل
باملعاملة رقم2006/100 :
القاضي جوزف عجاقه
طالبة التنفيذ :بنك التجارة الخارجية
وكيله املحامي رفيق غانم
املنفذ ضده :جورج غبريال مارون
املستند ال��ت��ن��ف��ي��ذي :ع��ق��د ت��أم�ين وزيادة
تأمني وكشفا حساب بقيمة:
 /9 5 8 . 6 6 9 . 5 5 5 . 0 6 /ل  .ل .
و/2.530.196.31/د.أ.
العقار املطروح للبيع  1388بالط
م���ش���ت���م�ل�ات���ه :ق���ط���ع���ة ارض ق���س���م منها
مبني بناء تقسيماته تدل على انه كان
معمال وحالته رث��ة ومصدع مؤلف من
ع���دة ه��ن��غ��ارات ف��ارغ��ة وق��س��م م��ن سقفه
عليه ال����واح م��ن ال��ت��وت��ي��ا وال��ق��س��م اآلخر
م���ن ال���ب���اط���ون وامل���دخ���ل ال��رئ��ي��س��ي بابه
ح����دي����دي ول������ه م����دخ����ل ث������ان م����ن الجهة
ال��ش��م��ال��ي��ة ب���اب���ه ح���دي���دي وم���م���ر معبد
بالزفت ب��ع��رض  7ام��ت��ار تقريبًا يفصل
ال��ب��ن��اء ال���ى ق��س��م�ين وض��م��ن الهنغارات
ث�ل�اث���ة ح���م���ام���ات وغ���رف���ت���ان صغيرتان
دون منجور ودرج داخ���ل البناء يؤدي
ال���ى ط��اب��ق ف���وق ال��ه��ن��غ��ارات م��ؤل��ف من
مطبخ وحمام وست غرف سقوفها من
الباطون دون ام���دادات كهربائية ودون
م��ن��ج��ور وال����ج����دران م��ص��دع��ة وارضها
ب��ل�اط س��ي��رام��ي��ك ع�����ادي ق���دي���م ومكسر
وال���ج���دران ظ��اه��ر عليها ال��ن��ش وهناك
م��م��ر م���ن ال���غ���رف ال��داخ��ل��ي��ة ال����ى فسحة
سماوية وه��و كناية عن سطح الطابق
االرض������ي وامل���س���اح���ة ال��ب��اق��ي��ة م���ن ارض
ال��ع��ق��ار ه��ي ب��ع��ل وي��وج��د ضمنها اربع
شجرات شربني كبيرة
مساحته 3600 :م2
حدوده :غربًا امالك عامة ــــ شرقًا  3372ــــ
ً
شماال  3369و 3368ــــ جنوبًا امالك عامة
ت��اري��خ ق��رار الحجز 2007/6/5 :وسجل
في 2007/6/7
ت���اري���خ م��ح��ض��ر ال���وص���ف2009/5/28 :
وسجل في 2009/6/17
قيمة التخمني/270000/ :د.أ.
قيمة بدل الطرح/162000/ :د.أ.
مالحظة:
إن العقار رقم  1388بالط قد احيل على
اس����م ال���ش���اري�ي�ن ب����امل����زاد ال��ع��ل��ن��ي السيد
ي����وس����ف ك�����رم ك�����رم وج�����وزف��ي��ن اسكندر
ي��وس��ف م��ن��اص��ف��ة ع��ل��ى اسميهما بقرار
ص���ادر ع��ن رئ��اس��ة ه��ذه ال��دائ��رة بتاريخ
 2010/3/11ب��م��ب��ل��غ  /550100/دوالر
اميركي .ول��م يصر ال��ى دف��ع كامل الثمن
خ�ل�ال امل��ه��ل��ة امل���ح���ددة ق��ان��ون��ًا وع��ل��ى ان
ت��ك��ون امل���زاي���دة ع��ل��ى اس���اس ع��ش��ر الثمن
سندًا للمادة  978أ.م .م .مصحوبًا بالثمن
زائد عشره في جلسة املزايدة.
مكان وزم��ان البيع :يوم االربعاء الواقع
فيه  2011/5/18الساعة الثانية عشرة
ظهرًا في قاعة املحكمة.
تطرح هذه الدائرة العقار رقم  1388بالط
املوصوف اعاله للبيع باملزاد العلني.
وع��ل��ي��ه دف����ع رس����م ال����دالل����ة  %5ورسوم
التسجيل.
مأمور تنفيذ جبيل
نهى سعاده
قرار
ب��اخ��ت��ت��ام ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ح��دي��د والتحرير
نهائيًا في منطقة كفرفاقود
ان القاضي العقاري ملنطقة جبل لبنان
بناء على االحكام املواد  19و 20و 21و22
م��ن ال��ق��رار  186امل���ؤرخ ف��ي  15آذار سنة
 1926املعدلة باملادة االولى من القرار 44
ل.ر .تاريخ  20نيسان سنة .1932
وب�����ن ً
�����اء ع���ل���ى م���ح���ض���ر اخ����ت����ت����ام اعمال
التحديد والتحرير في منطقة كفرفاقود
العقارية املؤرخ في  2011/2/24واملعلن
ع���ن���ه ب���ت���اري���خ  2011/2/24وح���ي���ث ان
مهلة الثالثني يومًا املمنوحة للمالكني،
وامل���������ج���������اوري���������ن ،وامل������ع������ت������رض���ي��ن على
ال��ع��م��وم ل��ج��م��ي��ع ذوي ال��ح��ق��وق لتقديم
االعتراضات والطلبات وإلبراز الصكوك
وال���وث���ائ���ق وت��ب��ي��ان ط���رق االث���ب���ات التي
يدلون بها تأييدًا ملدعاهم قد انتهت في
اليوم السبت في 2011/3/26
يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير

نهائيًا في املنطقة العقارية املذكورة
صدر عن بعبدا في 2011/3/31
القاضي العقاري في جبل لبنان
لبيب سلهب
التكليف 599

اعالن
ع����ن م��ن��اق��ص��ة ع��م��وم��ي��ة ل��ت��ل��زي��م تقديم
صيانة اج��ه��زة م��ع��دل الكهرباء الساكن
والطابعات للصندوق الوطني للضمان
االجتماعي
ي����ج����ري ال����ص����ن����دوق ال���وط���ن���ي للضمان
االجتماعي في مبناه الكائن في بيروت ــــ
شارع بغداد ــــ كورنيش املزرعة في تمام
الساعة العاشرة من يوم الثالثاء الواقع
ف��ي��ه  2011/05/17م��ن��اق��ص��ة عمومية
ل��ت��ل��زي��م ت���ق���دي���م ص���ي���ان���ة اج����ه����زة معدل
الكهرباء الساكن والطابعات للصندوق
الوطني للضمان االجتماعي.
ي���م���ك���ن االط�����ل����اع ع����ل����ى دف����ت����ر الشروط
املوضوع لهذه الغاية في مكاتب املديرية
االداري����ة للصندوق خ�لال أوق���ات الدوام
الرسمي.
ترسل العروض في ظرف مختوم وتسلم
ب��ال��ي��د ال���ى ب��ري��د امل��دي��ري��ة االداري������ة لقاء
اي��ص��ال ب��رق��م وت���اري���خ وص����ول العرض،
على ان تصل قبل الساعة الثانية عشرة
م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق امل��وع��د املحدد
الجراء املناقصة العمومية.
يهمل العرض ال��ذي يقدم بغير الطريقة
امل�������ذك�������ورة اع����ل���اه او ي����ص����ل ب����ع����د املدة
املحددة.
بيروت في  19 :نيسان 2011
املدير العام
الدكتور محمد كركي
التكليف 596
اعالن عن مناقصة عمومية
في تمام الساعة التاسعة من يوم الثالثاء
الواقع فيه  2011/5/17تجري مؤسسة
م���ي���اه ب����ي����روت وج���ب���ل ل���ب���ن���ان مناقصة
عمومية بطريقة الظرف املختوم عائدة
ل��ـ«ت��ن��ف��ي��ذ ت���م���دي���دات م��ائ��ي��ة ف���ي بلدات
املناصف ــــ ق��ض��اء ال��ش��وف» وف��ق��ًا لدفتر
الشروط الخاص املوضوع لهذه الغاية

►

وذل����ك ف���ي امل��ك��ت��ب ال��رئ��ي��س��ي للمؤسسة
ال��ك��ائ��ن ف��ي ش���ارع س��ام��ي الصلح ــــ ملك
الشدراوي بيروت.
ي���م���ك���ن مل�����ن ي����رغ����ب االش������ت������راك ف�����ي هذه
املناقصة االط�لاع والحصول على دفتر
ال��ش��روط ال��خ��اص ف��ي ال��ط��اب��ق ال��ث��ال��ث ــــ
املكتب الرئيسي ــــ ش��ارع سامي الصلح
ملك الشدراوي لقاء مبلغ /500.000/ل.ل.
يدفع في صندوق املؤسسة لقاء ايصال
يضم الى العرض.
تقدم ال��ع��روض باليد ال��ى قلم املؤسسة
الطابق الرابع في مهلة اقصاها الساعة
الثانية عشرة م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق
موعد اجراء املناقصة ويرفض كل عرض
يصل بعد هذا املوعد.
رئيس مجلس االدارة
املدير العام
املهندس جوزيف نصير
التكليف 601

اعالن
ت��ع��ل��ن ش���رك���ة ك���ه���رب���اء ل��ب��ن��ان الشمالي
املغفلة ــــ القاديشا عن استدراج للعروض
لشراء  6قواطع تلقائية  1600×4امبير ـ
 8ق��واط��ع تلقائية  1000×4امبير ،وذلك
وفق املواصفات الفنية والشروط االدارية
امل��ح��ددة ف��ي دف��ت��ر ال��ش��روط ال���ذي يمكن
الحصول على نسخة عنه لقاء مبلغ مئة
الف ليرة لبنانية (تضاف  )TVAمن قسم
ال��ش��راء ف��ي املصلحة االداري�����ة ف��ي مركز
الشركة في البحصاص ما بني الساعة 8
صباحًا و 12ظهرًا من كل يوم عمل.
ت����ق����دم ال�����ع�����روض ف�����ي ام�����ان�����ة ال����س����ر في
القاديشا ــــ البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم االربعاء
الواقع فيه  25ايار  2011الساعة  12ظهرًا
ضمنًا.
مدير القاديشا باالنابة
املهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 603
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
ال��������ى امل����ن����ف����ذ ع����ل����ي����ه����م :م����ح����م����د فياض
وس�����وري�����ان�����ا ورش�������ا وم����ي����س����اء محمود

م���ص���ري م����ن ا ًن����ص����ار وم���ج���ه���ول���ي محل
االق��ام��ة ،وع��م�لا بأحكام امل���ادة  409أ.م.م
تنبئكم هذه الدائرة ان لديها في املعاملة
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة رق�����م  2011/51واملتكونة
ب�ين ط��ال��ب التنفيذ نظمي حسن فوزي
فياض بوكالة املحامية سميرة حمدون
ال����ق����اري وامل���ن���ف���ذ ع��ل��ي��ه��م ع���م���اد فياض
ورفاقه ،ان��ذارًا تنفيذيًا بموضوع تنفيذ
ما خ��رج بنصيب طالب التنفيذ نتيجة
عقد القسمة الحبية تاريخ 2004/8/22
وه��و كامل ال���ـ 2400سهم في العقار رقم
/3173ك��س��ار ال��غ��زالن من منطقة انصار
ال��ع��ق��اري��ة ،وع��ل��ي��ه ت��دع��وك��م ه���ذه الدائرة
الى الحضور اليها شخصيًا أو بواسطة
وك�����ي�����ل ق�����ان�����ون�����ي الس������ت���ل��ام االنذارات
ومرفقاته واال اعتبرتم مبلغني بانقضاء
 20ي��وم��ًا ع��ل��ى ال��ن��ش��ر اض��اف��ة ال���ى مهلة
االن����ذار وامل��س��اف��ة حيث سيصار ًبعدها
الى متابعة التنفيذ بحقكم اصوال.
رئيس القلم
حسن ايوب
اع��ل��ان ال����ى امل��ش��ت��رك�ين ف���ي م���ش���روع ري
ال��ق��اس��م��ي��ة ورأس ال���ع�ي�ن وم����ش����روع ري
صيدا ــــ جزين
تعلن املصلحة الوطنية لنهر الليطاني
ال�����ى امل���ش���ت���رك�ي�ن ب���م���ي���اه ال������ري ف����ي اطار
م����ش����روع ري ال���ق���اس���م���ي���ة ورأس العني
ومشروع ري صيدا ــــ جزين انها وضعت
قيد التحصيل جداول التحقق عن العام
 2011وتطلب من املشتركني الكرام الذين
لم يسددوا بدل اشتراكاتهم املبادرة فورًا
ال���ى م��رك��ز ال��ج��ب��اي��ة ف��ي ص��ي��دا ومكاتب
امل��ص��ل��ح��ة ف����ي ال��ق��اس��م��ي��ة ول���ب���ع���ا لدفع
م���ا ي��ت��وج��ب ع��ل��ي��ه��م ف���ي م��ه��ل��ة اقصاها
 2011/6/30ع���ل���م���ًا ب����أن����ه اع����ت����ب����ارًا من
 2011/7/1يتوجب عن املبالغ املستحقة
وغير املسددة غرامة تأخير مقدارها %2
عن ًكل شهر ويعتبر كسر الشهر شهرًا
كامال.
ك��م��ا ت��ن��ذر االدارة امل��ش��ت��رك�ين املتخلفني
ع��ن دف���ع اش��ت��راك��ات��ه��م امل��س��ت��ح��ق��ة لغاية
 2010/12/31امل��ب��ادرة ف��ورًا ال��ى دف��ع ما
يترتب عليهم واال ستضطر آس��ف��ة الى
م�لاح��ق��ت��ه��م ت��ب��ع��ًا ل���ل���ق���وان�ي�ن واالنظمة
امل����رع����ي����ة االج������������راء ل���ت���ح���ص���ي���ل املبالغ
املستحقة عليهم وكذلك قطع املياه عن
اشتراكاتهم.
املدير العام بالتكليف
للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني
املهندس علي عبود
التكليف 593

إعالن
تعلن بلدية زحلة ــــ معلقة عند الساعة
الثانية عشرة ظهرًا بتاريخ 2011/5/17
بطريقة املناقصة العمومية/
تلزيم ملف رش املبيدات للحشرات الضارة
ب��ال��ص��ح��ة ال���ع���ام���ة وم��ك��اف��ح��ة امل����ن على
االشجار والقوارض ضمن النطاق البلدي.

ي���م���ك���ن مل�����ن ي����رغ����ب االش������ت������راك ف�����ي هذه
امل��ن��اق��ص��ة ان يطلع ع��ل��ى دف��ت��ر الشروط
ال��خ��اص امل��وج��ود ل���دى ال���دائ���رة االدارية
في البلدية اثناء ال��دوام الرسمي وعليه
تقديم عرضه باليد او بالبريد املضمون
ش�����رط ان ي���ص���ل ال�����دائ�����رة االداري���������ة قبل
ال���س���اع���ة ال��ث��ان��ي��ة ع���ش���رة ظ���ه���رًا م���ن آخر
ي���وم ع��م��ل ي��س��ب��ق ال��ت��اري��خ امل��ح��دد لهذه
املناقصة.
زحلة في 2011/4/26
رئيس بلدية زحلة ــــ معلقة
املهندس جوزف دياب املعلوف

إعالن قضائي
صادر عن محكمة صور املدنية
رقم الدعوى2010/246 :
الرئيس عرفات شمس الدين
بتاريخ  2011/3/12قرر حضرة رئيس
محكمة ص��ور امل��دن��ي��ة ال��ن��اظ��ر بقضايا
ال��ع��ج��ل��ة اب��ل��اغ ك���ل م���ن امل���دع���ى عليهم:
ل���ب���ن���ى ح���س�ي�ن ع���ط���ي���ة ورن��������ده ومحمد
وغنوه وحسني ونزيه سامي عطية من
قانا املسافرين خارج االراضي اللبنانية
بالطرق االستثنائية ودعوتهم الى قلم
هذه املحكمة لتبلغ واستالم استحضار
ال���دع���وى وم��رف��ق��ات��ه امل��ت��ض��م��ن الزامهم
ازال������ة ال��ت��ع��دي ع���ن ال��ع��ق��ار /2091قانا
واملحدد موعد النظر بها ي��وم الثالثاء
ال��واق��ع فيه  2011/6/7وعليهم اتخاذ
م��ح��ل اق��ام��ة ض��م��ن ن��ط��اق امل��ح��ك��م��ة واال
اع��ت��ب��ر ك��ل تبليغ ل��ه��م ف��ي ق��ل��م املحكمة
قانونيًا.
رئيس القلم
احمد جباعي
تبليغ فقرة حكمية
ق������������ررت م����ح����ك����م����ة اي����������ج����������ارات بيروت
ب��رئ��اس��ة ال��ق��اض��ي ام��ي��رة ص��ب��ره بتاريخ
 2011/3/18ب���ال���ق���رار رق����م 2011/394
ب��ال��دع��وى رق���م  2010/1083امل��ق��ام��ة من
ناديا داغ��ر ورفاقها اسقاط حق املدعى
ع���ل���ي���ه اس���������ادور ك��ش��ي��ش��ي��ان بالتمديد
القانوني والزامه باخالء املأجور الكائن
ف���ي ال��ط��اب��ق االرض�����ي م���ن ال��ب��ن��اء القائم
على العقار رقم /549الصيفي.
م��ه��ل��ة االس��ت��ئ��ن��اف  15ي���وم���ًا ت��ل��ي مهلة
النشر
رئيس القلم
سامر طه
إعالن
ص����ادر ع���ن ام���ان���ة ال��س��ج��ل ال���ع���ق���اري في
بيروت
طلب شربل جورج غانم الغريب بوكالته
ع����ن س���ع���د غ���ان���م ج������ورج ال���غ���ري���ب سند
ت��م��ل��ي��ك ب���دل ع���ن ض��ائ��ع ع���ن ح��ص��ت��ه من
العقار  1069منطقة الرميل
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون بالتكليف
احمد سلوم
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ّ
خسارة العهد واألنصار يسقط أمام التالل وتأهل كاسح
كأس االتحاد اآلسيوي

لم يتمكن ممثال كرة لبنان في كأس االتحاد اآلسيوي ،العهد واألنصار،
من تجديد فوزهما الرباعي ،فخسر األول بصعوبة أمام الكرامة في دمشق
وتعرض الثاني لخسارة مذلة أمام التالل في بيروت ،وشهدت املرحلة
الرابعة تأهل ناساف األوزبكي
حفلت املرحلة الرابعة من الدور األول
ل�ك��أس االت �ح��اد اآلس �ي��وي ل�ك��رة القدم
بأمور سيئة ملمثلي لبنان ،إذ اصطدم
ال �ع �ه��د ب�م�ض�ي�ف��ه ال �ك��رام��ة السوري،
وفشل ف��ي تجديد ف��وزه عليه فخسر
 ،3-2ل�ت�ت�ض��اءل آم ��ال ب�ط��ل ل�ب�ن��ان في
ال �ت ��أه ��ل ال � ��ى ال � � ��دور الثاني،
ب�ي�ن�م��ا ح �ق��ق ال� �ت�ل�ال اليمني
م � �ف� ��اج� ��أة ك� �ب� �ي ��رة بإسقاطه
م �ض �ي �ف��ه األن � � �ص � ��ار  0-2في
بيروت.

األنصار × التالل ()2-0
ف��اج��أ ال�ت�لال اليمني مضيفه
األن �ص ��ار ال�ل�ب�ن��ان��ي وأسقطه
ب�ث�ن��ائ�ي��ة ن�ظ�ي�ف��ة ع �ل��ى ملعب
املدينة الرياضية أمام جمهور
قليل ،ضمن املجموعة األولى،
إال أن املفاجأة هي أداء الفريق
اللبناني ومستواه املتواضع
الذي ظهر به في مباراة أمس،
حيث استهتر العبوه بالفريق
الضيف بعد ان فازوا  1-4قبل
أسبوعني في عمان ذهابًا.
وسيطر الفريق اليمني على
امل� � �ج � ��ري � ��ات ،وك� � � ��ان األحسن
ان �ت �ش��ارًا واألك� �ث ��ر استحواذًا
ع�ل��ى ال�ك��رة ب��أدائ��ه الجماعي.
وع� � � � ��رف امل� � � � � ��درب اإلثيوبي
س�ي��وم ك�ي�ب�ي��دي ك�ي��ف يوظف
ط��اق��ات الع�ب�ي��ه الكونغوليني
م��ات �ش��وم �ب��ا والم � ��ي ل �ل �س �ي �ط��رة على
وس��ط امل�ل�ع��ب .وع�ل��ى ال�ع�ك��س تمامًا،
ك��ان اللعب الفردي طاغيًا عوضًا عن
ّ
اللعب ال�ج�م��اع��ي ،فتفككت الخطوط
وت ��اه ع�ل��ي ن��اص��ر ال��دي��ن والبرازيلي
ادس � � ��ون ف� ��ي األم � � � ��ام ،ف� ��ي ظ� ��ل غياب
الالعب القائد في خط الوسط.
وبعد فترة ّ
جس نبض ،باغت الفريق
اليمني الشباك األنصارية عندما لعب
الم ��ي ك ��رة ب��ال �ع��رض أب �ع��ده��ا حارس
األنصار حسن مغنية بطريقة ّ
سيئة
ل�ي�ت��اب�ع�ه��ا م��وت �ش��وم �ب��ا ف ��ي الشباك
( ،)20وح ��اول بعدها األن�ص��ار إدراك
ال� �ت� �ع ��ادل ،إال أن الع �ب �ي��ه اصطدموا
ب��دف��اع ي�م�ن��ي ج �ي��د ،واع �ت �م��دوا على
ال �ت �س ��دي ��د م� ��ن خ� � ��ارج امل �ن �ط �ق��ة دون

سجل محمود
العلي (الصورة
 )1وحسن
معتوق مجددًا
للعهد ،وحاول
نصرت الجمل
(الصورة
 )2مساعدة
فريقه دهوك

ج� � � � ��دوى .وأش� � � � ��رك م� � � ��درب االنصار
جمال طه ربيع عطايا ومحمد أيوب
ف ��ي ال� �ش ��وط ال �ث��ان��ي إلع� �ط ��اء إضافة
للناحية الهجومية .وسنحت الفرصة
األول ��ى للفريق ع�ن��دم��ا س��دد راموس
الكرة من ركلة ح��رة أبعدها الحارس
اليمني ف��رج م�ب��روك ببراعة
( ،)67واس �ت �م��ر ال �ت �س��رع من
الع � �ب� ��ي األخ � �ض � ��ر ليخطف
البديل سامي كرامة الهدف
ال�ث��ان��ي ل�ل�ت�لال م��ن تسديدة
زاحفة من داخل املنطقة ،إثر
سلسلة تمريرات (.)77
وفي املجموعة عينها ،ضمن
ن ��اس ��اف األوزب � �ك� ��ي التأهل
ال� ��ى ال� � ��دور ال �ث��ان��ي ليلحق
ب��ال��وح��دات االردن� ��ي ،بعدما
سحق ضيفه ديمبو الهندي
 0-9ف � ��ي ك � ��ارش � ��ي .وسجل
األهداف ايفان بوسكوفيتش
( 12و 2+45و 56و)77
وان��دري��س بيريبلوكتينس
( )26واي �ل �ه��وم شامرادوف
( )28وارت� � � ��ور غيفوركيان
( 33و )64وشوراتبيك
ميرهويدشاييف (.)81
وابتعد ناساف في الصدارة
بـ 12نقطة ،مقابل  6لألنصار
و 3لكل من التالل وديمبو.
ويلتقي ف��ي املرحلة املقبلة
ف��ي  4أي� ��ار امل �ق �ب��ل األنصار
م��ع ن��اس��اف ف��ي ب �ي��روت ،وال �ت�لال مع
ديمبو .وطلب االتحاد اآلسيوي من
االت �ح ��اد ال�ل�ب�ن��ان��ي ض �م��ان��ات أمنية
إلق��ام��ة م �ب��اراة االن �ص��ار م��ع ناساف.
وجاء طلب االتحاد القاري ً
بناء على
م�خ��اوف م��ن االت�ح��اد األوزب �ك��ي على
أمن ناساف ،فوجه رسالة الى االتحاد
اللبناني طلب فيها ضمانات لسالمة
الفريقني والحكام وباقي األشخاص
املشاركني في املباراة.

الكرامة × العهد ()2-3
أن �ع��ش ال �ك��رام��ة ال �س ��وري آم��ال��ه في
امل �س��اب �ق��ة ال �ق��اري��ة وث� ��أر م��ن ضيفه
العهد ،بطل لبنان 2-3 ،على ملعب
ال� �ع� �ب ��اس� �ي�ي�ن ف� � ��ي دم � � �ش� � ��ق ،ضمن

فرحة عارمة لالعبي التالل اليمني تقابلها خيبة األنصاريني (بالل جاويش)
املجموعة الخامسة .وكان العهد قد
ف��از  1-4قبل أس�ب��وع�ين ف��ي بيروت.
ودانت السيطرة للفريق املضيف في
ال�ش��وط األول عبر تكثيف الهجوم.
وم � ��رر م �ح �م��د ال �ح �م��وي ك� ��رة داخل
منطقة ج ��زاء ال�ع�ه��د وس��دده��ا عبد
ال � ��رزاق ال�ح�س�ين ف��ي ش �ب��اك حارس
الفريق اللبناني محمد حمود (.)37

وضاعف الحموي النتيجة بعد أربع
دقائق من ركلة جزاء ،إثر عرقلة من
ع�ب��اس كنعان على ال�ح�م��وي نفسه
( ،)41ورد محمود العلي بتسديدة
قوية انحرفت عن املرمى.
وق �ل��ص ال �ع �ل��ي ال�ن�ت�ي�ج��ة م ��ع بداية
الشوط الثاني ( ،)47وسيطر الفريق
ال�ل�ب�ن��ان��ي ع �ل��ى امل �ج��ري��ات ،وأضاع

الع� � �ب � ��وه أك � �ث� ��ر م � ��ن ف � ��رص � ��ة ،ولكن
الحموي عزز تقدم فريقه إثر هجمة
م��رت��دة ،ف�س��دد ك��رة ق��وي��ة اصطدمت
ب � ��أق � ��دام امل� ��داف � �ع �ي�ن وت� �ح ��ول ��ت إلى
الشباك ( .)66وقلص حسن معتوق
ال �ن �ت �ي �ج��ة م � �ج ��ددًا ب ��رأس� �ي ��ة متقنة
(.)79
وس� �ح ��ق أرب � �ي� ��ل ال� �ع ��راق ��ي مضيفه

كرة اليد

ّ
فوز املشعل والجيش يشعل املنافسة لدخول املربع الذهبي

العب املشعل جاد بدرا (أرشيف)

أشعل املشعل بدنايل املنافسة لدخول
املربع الذهبي في بطولة لبنان لكرة
ال �ي��د ب� �ف ��وزه أم� ��س ع �ل��ى ف� ��وج إطفاء
بيروت ( 26 – 30الشوط االول )13-16
في اللقاء الذي أقيم بينهما في مجمع
عاشور الرياضي ضمن املرحلة الـ.12
وب� ��دا اإلص� � ��رار واض �ح ��ًا ع �ل��ى العبي
املشعل لتحقيق الفوز ،لكونه ّ
يقربهم
ك �ث �ي �رًا م ��ن ح �ج��ز م�ك��ان�ه��م ف ��ي املربع
ال ��ذه �ب ��ي ،ل� ��ذا دخ� ��ل ال �ف��ري��ق املباراة
بحماسة وروح عالية جعلتاه يتقدم
م �ن��ذ ال �ث��ان �ي��ة االول � ��ى ح �ت��ى األخيرة
م ��ن امل� �ب ��اراة ال �ت��ي ق ��دم خ�لال �ه��ا فوج
اإلط � �ف ��اء واح� � ��دة م ��ن أس � ��وأ عروضه
الدفاعية ،حيث ع��اب العبيه التسرع
في تمرير الكرة ،وكان بإمكان املشعل
أن يتعثر في منتصف الشوط الثاني
ح�ين ح�ص��ل ال�لاع��ب األس��اس��ي قاسم
سليمان على بطاقة حمراء لخشونته،

ّ
إال أن ال�ض�ي��وف فشلوا ف��ي استغالل
النقص العددي ألربع دقائق.
وك��ان الع��ب املشعل ج��اد ب��درا أفضل
م �س �ج��ل ف ��ي امل � �ب � ��اراة ول �ف��ري �ق��ه ب� �ـ11
إص� ��اب� ��ة ،ب �ي �ن �م��ا ك � ��ان رب� �ي ��ع خفاجة
األفضل من اإلطفاء ب�ـ 9إص��اب��ات .قاد
امل�ب��اراة الحكمان السوريان القاريان
ي �ح �ي ��ى ال � �ع� ��اي� ��دي ون � ��اص � ��ر طنجي
ً
وباسم ناصر مسجال وقاسم مقشر
ميقاتيًا وراقبها الحكم الدولي حلمي
شعيب.
وف ��ي م� �ب ��اراة ث��ان �ي��ة ،واص� ��ل الجيش
ن�ت��ائ�ج��ه ال �ج �ي��دة ،واق �ت��رب أي �ض��ًا من
امل ��رك ��ز ال ��راب ��ع ب� �ف ��وزه ع �ل��ى الشباب
ح � ��ارة ص �ي��دا ( 27-39ال� �ش ��وط األول
 .)11-19وظهر الجيش بشكل أفضل
على م��دار ال�ش��وط�ين ،حيث نجح في
أخذ األسبقية من البداية ،وتقدم (-4
 )2ع�ن��د ال��دق�ي�ق��ة ال �س��اب �ع��ة ،واستمر

ع�ل��ى ه��ذا امل �ن��وال فسجل الع �ب��وه من
مختلف ال��زواي��ا مع م�ح��اوالت لحارة
ص �ي��دا ل �ل �ع��ودة ال ��ى امل� �ب ��اراة ،فتبادل
ال�ف��ري�ق��ان التسجيل م��ع رج�ح��ان كفة
الجيش ووصل الفارق الى  11 - 19مع
انتصاف اللقاء .وتميز العبو الجيش
بسرعة تنفيذ الهجمات وقوة دفاعهم.
وت ��اب ��ع ال �ج �ي��ش إي �ق��اع��ه ف ��ي الشوط
الثانيّ ،
ووسع الفارق الذي وصل الى
عشرة أهداف عند الدقيقة )17-27( 13
وحافظ الفريق الفائز على هذا الفارق
معظم ف�ت��رات ال �ش��وط ،وح�س��م اللقاء
بفارق  12إصابة .27 - 39
وك� � � ��ان أف � �ض� ��ل م �س �ج ��ل ف � ��ي اللقاء،
م ��ن ال �ج �ي��ش ح �س�ين ش��ري��ف بعشرة
إص � ��اب � ��ات ،ول �ل �ش �ب ��اب ح � � ��ارة صيدا
محمد حسن صالح ب�ـ 13إصابة .قاد
امل� �ب ��اراة ال�ح�ك�م��ان ال �س��وري��ان ناصر
طنجي ويحيى العايدي.
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تعميم االتحاد

لناساف

تشكيل لجنة االستئناف لفض النزاعات
القدم جملة مقررات أهمها:
أعلن االتحاد اللبناني لكرة ّ
ـ تشكيل لجنة االستئناف وفض النزاعات لدى االتحاد من السادة :أسعد سعيد
رئيسًا واملحاميني جوزف يزبك بهيج أبو مجاهد عضوين.
ـ إق���ام���ة م���ب���اراة ودي����ة مل��ن��ت��خ��ب ل��ب��ن��ان األومل���ب���ي م���ع ن��ظ��ي��ره ال��ت��رك��ي ( 6/1في
اسطنبول).
ـ ايقاف الالعبني :علي فياض (املبرة) وطارق حلوم (االنصار) وعمر عويضة
(الصفاء) وخضر نجدي (السالم صور) وربيع الحصري (االخ��اء) اول مباراة
تلعبها نواديهم في الدوري (انذار ثالث متراكم).
ـ اعتماد برنامج مباريات االسبوع االول من مرحلة الذهاب لبطولة الدوري
ال��ع��ام ل��ك��رة ال��ق��دم ال��ن��س��ائ��ي��ة ع��ل��ى ال��ن��ح��و اآلت����ي :ال��س��ب��ت ال��ش��ب��اب ال��ع��رب��ي مع
الصداقة ،واألحد العربي طرابلس مع اتلتيكو وبيروت مع شوترز.
ـ اع��ت��م��اد الئ��ح��ة امل��رش��ح�ين ل���دورة امل��درب�ين ال��دول��ي��ة ف��ي ال��ك��رة الشاطئية التي
سينظمها االت��ح��اد ف��ي ب��ي��روت م��ن  5/23ال��ى  5/27على النحو اآلت���ي :صدر
الدين حمود ،فادي سلمان ،هدى العوضي ،ابراهيم مناصري ،نصرات الجمل،
جرجس ي��رق ،علي رض��ا ،آن م��اري ال��خ��وري ،بسام العجيل ،حسني الجردي،
عفيف شرارة ،علي فتوح ،بسام فراشة ،يامن الدمج ،خالد برجاوي ،حسن عز
الدين ،شادي نجدي ،جهاد حجازي ،غسان االحمد ،فؤاد خريس ،حسني عبد
الله .وتسمية الدكتور مازن مروة منسقًا للدورة.

طلب االتحاد
اآلسيوي ضمانات أمنية
إلقامة مباراة األنصار
مع ناساف
تضاءلت آمال العهد
في بلوغ الدور الثاني،
وبات يحتاج إلى الفوز
في مباراتيه المقبلتين
اقترب الفيصلي
األردني وأربيل العراقي
التأهل
من ّ

ال��ع��روب��ة ال��ع��م��ان��ي  0-5ف���ي السيب
ض��م��ن امل��ج��م��وع��ة ع��ي��ن��ه��ا ،سجلها
م���س���ل���م م�����ب�����ارك ( 3و )94ومحمد
خميس ( 6خ��ط��أ ف��ي م��رم��ى فريقه)
ويونس شكور ( )67وأحمد إبراهيم
(.)80
وي��ل��ع��ب ف���ي امل��رح��ل��ة امل��ق��ب��ل��ة أربيل
م���ع ال��ع��ه��د ،وال���ع���روب���ة م���ع الكرامة.

وي����ت����ص����در أرب�����ي�����ل ب������ـ 8ن����ق����اط أمام
الكرامة بـ 5نقاط وبفارق اإلصابات
عن العروبة ،والعهد رابعًا بـ 3نقاط.
وف������ي امل���ج���م���وع���ة ال����ث����ال����ث����ة ،أنعش
الجيش السوري آماله ببلوغ الدور
ال���ث���ان���ي ع���ق���ب ف������وزه ع���ل���ى مضيفه
ده��������وك ال����ع����راق����ي  0-1ف�����ي دهوك.
وسيطر التعادل السلبي على اللقاء

ح���ت���ى ال���دق���ي���ق���ة  53ع���ن���دم���ا خطف
األردن������ي م��اه��ر ال��س��ي��د ه����دف الفوز
الثمني ملصلحة نادي الجيش.
وق���دم ن���ادي ال��ج��ي��ش م��ب��اراة جيدة،
ونجح ف��ي السيطرة على ال��ك��رة في
معظم م��راح��ل اللقاء واالن��ط�لاق في
ال��ه��ج��م��ات ال��ت��ي ن��ج��ح دف����اع دهوك
وحارس مرماه في التعامل معها.

وف�������ي امل�����ق�����اب�����ل ،أخ�����ف�����ق ده���������وك في
االس����ت����ف����ادة م����ن م���ي���زة ال���ل���ع���ب على
أرض������ه وأم��������ام ج����م����ه����وره ،ح���ي���ث لم
يقدم املستوى املطلوب ،وعجز عن
مجاراة ضيفه طيلة شوطي اللقاء،
رغ������م م������ح������اوالت ن���ج���م���ه اللبناني
نصرت الجمل.
وابتعد الفيصلي األردني في صدارة
املجموعة عقب ف���وزه على مضيفه
ال��ن��ص��ر ال��ك��وي��ت��ي  0-1ف���ي الكويت.
وس���ي���ط���ر ال����ت����ع����ادل ال���س���ل���ب���ي على
نتيجة الشوط األول ،قبل أن يسجل
الفيصلي ه��دف ال��ف��وز برأسية عبد
الهادي املحارمة في الدقيقة .60
وت���ص ّ���در ال��ف��ي��ص��ل��ي ب����ـ 9ن���ق���اط أمام
ده���وك ب���ـ 7وال��ج��ي��ش ب���ـ ،6فيما ّ
ودع
النصر البطولة بدون نقاط.
وف��������ي امل����ج����م����وع����ة ال�����س�����اب�����ع�����ة ،فاز
تامبينز روف���رز ال��س��ن��غ��اف��وري على
ضيفه ت��ي ت��ي ه��ان��وي الفييتنامي
 1-3ع��ل��ى م��ل��ع��ب «ج������االن بيسار».
وس���ج���ل ل��ل��ف��ائ��ز أح���م���د ل��ط��ي��ف (12
و )22وال���ك���س���ان���در دوري���ت���ش (،)70
فيما أحرز مارونكلي غونزالو ()28
هدف هانوي الوحيد.
وشهدت امل��ب��اراة الثانية ضمن ذات
املجموعة ،ي��وم األرب��ع��اء أيضًا ،فوز
م��وان��غ ث��ون��غ ي��ون��اي��ت��د التايالندي
على مضيفه فيكتوري املالديفي -4
 0على الستاد الوطني في مالي.
وسجل اإلصابات كواكو كريستيان
( 8و )4+45ون����اروف����ول ارومساوا
( )22وك����اب����ف����ا ب����ون����م����ات����ون (.)68
ويتصدر موانغ ثونغ بـ 10نقاط أمام
تامبينزبـ 8وهانوي بـ 4وفيكتوري
بدون نقاط.

• الكرة العربية •

ّ
ّ
السد يتقدم في كأس األمير وإضراب الحكام في تونس
حقق السد ف��وزًا عريضًا على أم ص�لال  2 - 5في
افتتاح املرحلة الثانية من بطولة كأس أمير قطر
لكرة ال��ق��دم .وسجل للسد ل��ي��ان��درو داسيلفا (18
و )20وخلفان إبراهيم ( )25والعاجي عبد القادر
كيتا ( )29ويوسف أحمد ( ،)31وألم صالل املغربي
ع�����ادل رم�����زي ( )23وال���ب���ورك���ي���ن���ي ب��ان��س��ي (.)35
وصعد السد إلى املرحلة الثالثة ملواجهة الغرافة.
وف��از الجيش بطل ال��درج��ة الثانية على األهلي،
أقدم األندية القطرية .1-3 ،سجل للجيش العاجي
عبد السالم عبد الحفيظ ( )25ومحمود سعد (66
ركلة جزاء) وماهر يوسف ( ،)88ولألهلي العاجي
ت���ي أول��ي��ف��ي��ه ( )53وج���م���ال ج��وه��ر ( .)92وأهدر
البرازيلي بيريرا روما ركلة جزاء للجيش (.)68
ويلتقي الجيش في املرحلة الثانية مع الخريطيات
األحد املقبل.
وت��ت��اب��ع امل��رح��ل��ة ال��س��ب��ت امل��ق��ب��ل ب��ل��ق��اء ال��وك��رة مع
الخور ،واألحد أيضًا قطر مع السيلية.

بطولة تونس

العب السد عبد الكريم حسن (كريم جعفر ــ أ ف ب)

ق���رر االت��ح��اد ال��ت��ون��س��ي ل��ك��رة ال��ق��دم ت��أج��ي��ل ثالث
م��ب��اري��ات ف��ي ال����دوري املحلي ك��ان��ت م��ق��ررة أمس
وال��ي��وم إل��ى موعد الح��ق بسبب إض���راب الحكام.
وقرر الحكام اإلض��راب احتجاجًا على عدم توافر
اإلجراءات األمنية والتنظيمية الكافية لحمايتهم
خالل املباريات .وكان يونس السلمي رئيس لجنة
الحكام ،قد استقال من منصبه لعدم قدرته على
حماية الحكام .وكانت جماهير النادي البنزرتي
ق���د اج���ت���اح���ت أرض امل��ل��ع��ب ف���ي م����ب����اراة فريقها
ض��د الصفاقسي بعد عشرين دقيقة م��ن انطالق
ال��ل��ق��اء واع��ت��دت على م���درب ال��ف��ري��ق ال��زائ��ر وعدد
من العبيه ي��وم األح��د املاضي .وف��ي املرحلة ال��ـ15
نزل عدد من جماهير األوملبي الباجي إلى أرض
امللعب في مباراته ضد مستقبل املرسى ما دفع
الفريق الزائر إلى االنسحاب.

أخبار رياضية
طاولة رجال لبنان
انطلقت منافسات بطولة لبنان ألندية الدرجة
األولى لفرق الرجال في كرة الطاولة ،على
طاوالت قصر الرياضة في نادي مون السال،
بمشاركة  12ناديًا تمثل هذه الدرجة .وفي
نتائج الدور األول ،فاز األدب والرياضة
(كفرشيما) على كل من شباب الفوار ()1-3
والجيش اللبناني ( .)2-3وفاز الرياضي
بيروت على كل من الجنوب تول ( )2-3وبلو
ستارز ( .)0-3وفاز هومنتمن بيروت على
كل من الشباب زوق مصبح ( )0-3وأنترانيك
بيروت ( .)2-3وفاز الجمهور على كل من
شباب الفوار ( )0-3والشباب زوق مصبح
( .)0-3وفاز الجنوب تول على الجيش اللبناني
( ،)1-3والبراعم النبطية على بلو ستارز (-3
 ،)0واألنترانيك بيروت على مجمع الحريري
صيدا ( ،)2-3وفاز األخير على البراعم النبطية
( .)1-3وتتابع املباريات يوميًا لغاية  5أيار
املقبل.

بعثة الووشو إلى تركيا
غادرت بعثة االتحاد اللبناني لرياضة الووشو
إلى تركيا للمشاركة في األلعاب العاملية األولى
لفئة الصغار ،التي تقام في العاصمة التركية
ّ
أنقرة .تألفت البعثة من نائب رئيس االتحاد
نعوم سعادة وأمني السر بسام نهرا ومدرب
املنتخب الصيني شني شاوين والالعبني.
وسيشارك املنتخب في األساليب املعتمدة من
االتحاد الدولي ،وهي اآلتية :األسلوب الشمالي
الذي يتضمن القبضة الشمالية الفارغة (شان
شوان) والسيف الرفيع (جيان شو) والعصا
الشمالية (غون شو) واألسلوب الجنوبي الذي
يتضمن القبضة الجنوبية الفارغة (نان شوان)
والسيف العريض (داو شو) والعصا الجنوبية
(نان غون).

القديس يوسف إلى برشلونة
غادرت بيروت ،فجر أمس ،بعثة جامعة القديس
ّ
اإلسبانية
يوسف متجهة إلى مدينة برشلونة
للمشاركة في النسخة العاشرة من بطولة
ّ
العاملية للجامعات.
أوروايسادي
ً
وتشارك جامعة القديس يوسف رجاال وسيدات
ّ
في ألعاب كرة السلة وكرة القدم للصاالت وكرة
الطائرة والتجذيف .وكانت الجامعة قد فازت
ّ
التحدي» في مجموع األلعاب
بلقب بطولة «كأس
ّ
عام  ،2007وببطولة كرة السلة للرجال عام
.2009
ّ
وتألفت بعثة القديس يوسف من  55شخصًا
برئاسة مارون الخوري وقيادة ّ
املدربني باتريك
سابا وطوني كارا وجوني ّاللقيس وزياد ّ
الرجي
ورامي حطب للتجذيف ويرافقها  4معالجني.
ويشارك في البطولة الحالية  25جامعة من 14
ّ
دولة ،بينها جامعة هايكازيان أيضًا .وتمثل
الجزائر قارة أفريقيا ،مع سبعة فرق أوروبية.
ّ ّ
وتستمر حتى
وتنطلق البطولة غدًا الجمعة،
ّ
األول من أيار.

ّ
سباق الكلمة الحرة
ينظم نادي الصحافة «رالي بايبر» سباق الكلمة
الحرة ـ ـ ـ السنوي ،ملناسبة عيد شهداء الصحافة،
يوم األحد  8أيار  ،2011على محطات عدة في
محافظتي بيروت وجبل لبنان.
ينطلق املتسابقون من أمام مقر نادي الصحافة
ـ ـ ـ فرن الشباك (الساعة الثامنة صباحًا) ،وتوزع
الكؤوس والجوائز على الفرق الثالثة األول في
الخامسة مساء عند قاعدة تمثال الشهداء في
ساحة الشهداء .وأعلن النادي أن آخر مهلة
لتقديم طلبات االشتراك هو  4أيار في مقر
النادي في فرن الشباك ـ ـ ـ بناية بالم سنتر
( 286777ـ ـ ـ .)01
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ُ
ميسي يجهز على ريال مدريد في «سانتياغو بيرنـ

دوري أبطال أوروبا

وضع برشلونة قدمًا في الدور النهائي لدوري أبطال أوروبا في
كرة القدم بعد تغلبه على مضيفه ريال مدريد الذي عانى من طرد
العبه البرتغالي بيبي منذ الدقيقة 61
قطع برشلونة االسباني شوطًا كبيرًا
نحو بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا
ع �ن��دم��ا ع ��اد م ��ن م �ل �ع��ب «سانتياغو
ب�ي��رن��اب�ي��و» ب�ف��وز ث�م�ين ع�ل��ى مواطنه
ري � ��ال م ��دري ��د  ،0-2ف ��ي ذه � ��اب الدور
نصف النهائي.
وك� � ��ان� � ��ت ان � �ط �ل��اق � ��ة املباراة
ح � � � ��ذرة وم� � �ت � ��وت � ��رة م� � ��ن قبل
ال� �ف ��ري� �ق�ي�ن ،ح� �ي ��ث ح � � ��اول كل
منهما امتصاص فورة اآلخر،
مدريد
وخ� � �ص � ��وص � ��ًا ري� � � � ��ال
ّ
ال � � ��ذي اع� �ت� �م ��د ع� �ل ��ى التكتل
الدفاعي مع إقفال كافة املنافذ
واإلط �ب��اق ع�ل��ى مفاتيح لعب
«ال� �ب� �ل ��وغ ��ران ��ا» ،وخصوصًا
األرج�ن�ت�ي�ن��ي ل�ي��ون�ي��ل ميسي
ال � � � ��ذي ل � ��م ي� �ظ� �ه ��ر س � � ��وى في
ب�ع��ض ال �ك��رات .وي�م�ك��ن القول
إن ب��رش �ل��ون��ة اس �ت �ح��وذ على
ال � �ك� ��رة ط �ي �ل��ة  40دق� �ي� �ق ��ة من
م �ج��ري��ات ه ��ذا ال� �ش ��وط ،فيما
كانت الخمس دقائق الباقية
مع الوقت اإلضافي مدريدية.
«في مسيرتي مع
وصنع شابي هرنانديز أولى
هذا
يكون
يونايتد ،قد
ّ
ف��رص برشلونة عندما سدد،
العرض هو األفضل ألي
إال أن كرته جاءت بني أحضان
حارس واجهنا .لقد
ّ
اي�ك��ر ك��اس�ي��اس ( ،)3رد عليه
كان خارقًا» .هذا ما
ال � �ب� ��رت � �غ� ��ال� ��ي كريستيانو
مانشستر
قاله مدرب
رونالدو بأخرى لقيت املصير
أليكس
يونايتد
عينه (.)4
وح �م �ل ��ت ال ��دق �ي �ق ��ة العاشرة
فيرغيسون لوصف أداء
أخطر فرص برشلونة عندما
حارس شالكه مانويل
توغل دافيد فيا من على خط
نوير الذي تألق خالل
منطقة ال �ج��زاء وس ��دد ،فمرت
مواجهة الفريقني
ّ
كرته بمحاذاة القائم األيمن.
خطرة
بتصديه لكرات
والح � � ��ت ف ��رص ��ة أخ � � ��رى أمام
حرمت
الفريق اإلنكليزي ش ��اب ��ي ال� � ��ذي ت �ل �ق��ى تمريرة
ّ
ة.
عد
أهداف
من
رائ �ع��ة م��ن م�ي�س��ي وس� ��دد ،إال
أن كرته تصدى لها كاسياس
(.)24
ومرة أخرى سدد شابي خارج
الخشبات الثالث (.)30
ومن ركلة حرة سدد البرتغالي بيبي
برأسه ،لكنها لم تزعج فيكتور فالديز
( ،)34ليصنع بعدها رون��ال��دو أخطر
ف ��رص ري ��ال م��ن ت �س��دي��دة صاروخية
تصدى لها فالديز (.)43

وظ � ��ل ن �س��ق امل � �ب � ��اراة ع �ل��ى ح ��ال ��ه مع
ان� � �ط �ل��اق ال� � �ش � ��وط ال � �ث� ��ان� ��ي ،رغ � � ��م ان
ال �ب��رت �غ��ال��ي ج��وزي��ه م��وري �ن �ي��و حاول
ت �ن �ش �ي��ط ه �ج��وم��ه ب� ��إدخ� ��ال املهاجم
ال�ت��وغ��ول��ي اي�م��ان��وي��ل ادي�ب��اي��ور مكان

العب الوسط األملاني مسعود أوزيل.
وح� ��اول م�ي�س��ي م�ب��اغ�ت��ة ري ��ال مدريد
بتسديدة ،إال أن أحد املدافعني أبعدها
في الوقت املناسب (.)46
وف ��ي ال��دق �ي �ق��ة  50وص �ل��ت ال �ك ��رة الى
رون ��ال ��دو وه ��و ف��ي م��واج �ه��ة فالديز،
فسدد ،إال أن األخير أنقذ كرته.
ل�ك��ن ب�ي�ب��ي أف �س��د ك��ل خ�ط��ة مورينيو
عندما تلقى بطاقة حمراء بعد تدخل
عنيف ع�ل��ى ال�ب��رازي�ل��ي دان ��ي ألفيش،
ك��ان��ت ن�ت�ي�ج�ت�ه��ا ط ��رد م��وري �ن �ي��و من
داخل امللعب أيضًا العتراضه (.)61

وت �س� ّ�ي��د ب�ع��د ذل ��ك ب��رش �ل��ون��ة املباراة
بعدما سيطر على وسط امللعب بفعل
ّ
التفوق العديدي.
وف� � ��ي ال ��دق� �ي� �ق ��ة  ّ 67أن � �ق� ��ذ كاسياس
فريقه من ه��دف مؤكد عندما تصدى
لتسديدة فيا القوية من داخل منطقة
الجزاء ،فوصلت الى بيدرو رودريغيز
الذي أطاحها برأسه بعيدًا عن املرمى.
هدف برشلونة
وحملت الدقيقة ّ 76
األول ع� � �ن � ��دم � ��ا ت � � ��وغ � � ��ل البديل
ال� �ه ��ول� �ن ��دي اب ��راه� �ي ��م اف � �ي �ل�اي عن
ال� ��رواق األي �م��ن وم ��رر ك ��رة تابعها

ميسي مباشرة في الشباك.
ووض � ��ع م �ي �س��ي ب �ص � ّم �ت��ه ب ��روع ��ة في
الدقيقة  87عندما توغل بني مدافعي
ري� � � � ��ال وأس � � �ك� � ��ن ال � � �ك� � ��رة ع � �ل� ��ى يمني
كاسياس.
ّ
م ��ث ��ل ري � � ��ال م � ��دري � ��د :ال� � �ح � ��ارس ايكر
كاسياس ،والالعبون :ألفارو أربيلوا،
راوول أل �ب �ي ��ول ،س �ي��رج �ي��و راموس،
البرازيلي مارسيلو ،البرتغالي بيبي،
شابي ألونسو ،الفرنسي السانا ديارا،
األمل ��ان ��ي م �س �ع��ود أوزي � ��ل (التوغولي
اي� �م ��ان ��وي ��ل ادي � �ب � ��اي � ��ور) ،البرتغالي

ً
ميسي محتفال بتسجيله ثاني هدفيه (مانو فرنانديز ــ أ ب)

فيرغيسون
يصف نوير
بالخارق

يوروبا ليغ
ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
نصف نهائي «يوروبا ليغ» :قمة إيبيرية وأخرى برتغالية

الثالثي البرازيلي لبورتو سيلفا وهالك والحارس هيلتون في التمارين (باولو دوارتي ــ أ ب)

يستضيف بورتو البرتغالي فياريال
اإلسباني في قمة إيبيرية في ذهاب
ال� � � � ��دور ن� �ص ��ف ال� �ن� �ه ��ائ ��ي ملسابقة
«ي ��وروب ��ا ل �ي��غ» ل �ك��رة ال� �ق ��دم ،وعينه
ع �ل��ى ب �ل��وغ امل� �ب ��اراة ال �ن �ه��ائ �ي��ة التي
ق ��د ي ��واج ��ه ف�ي�ه��ا غ��ري �م��ًا م �ح �ل �ي��ًا ،إذ
يشهد نصف النهائي اآلخر مواجهة
برتغالية بحتة بني بنفيكا وضيفه
سبورتينغ براغا.
وال شك في أن بورتو يحلم باستعادة
املجد الذي أصابه عام  2003بقيادة
م��درب��ه ال �س��اب��ق ال �ب��رت �غ��ال��ي جوزيه
مورينيو ،وهو سيسعى إلى مواصلة
مشواره الرائع في املسابقة وتحقيق
ال�ث�لاث�ي��ة ،ح�ي��ث ض�م��ن ل�ق��ب الدوري
وب� �ل ��وغ امل � �ب� ��اراة ال �ن �ه��ائ � ّي��ة ملسابقة
الكأس املحلية ،فيما يمني فياريال
ال� �ن� �ف ��س ب� �ف ��ك ن� �ح ��س دور األربعة
وب�ل��وغ النهائي ف��ي سعيه ال��ى لقبه
ال� �ق ��اري األول ف ��ي م �س �ي��رت��ه وإنقاذ

موسمه بعد خروجه خالي الوفاض
من الدوري والكأس املحليني.
وي �ع �ت �م��د ب ��ورت ��و ك �ث �ي �رًا ع �ل��ى قوته
ال �ض��ارب��ة ف��ي خ��ط ال �ه �ج��وم بقيادة
ال� � �ب � ��رازي� � �ل � ��ي ج � �ي � �ف ��ان � �ي � �ل ��دو هالك
وال� �ك ��ول ��وم� �ب ��ي رادام� � �ي � ��ل «فالكاو»
غارسيا واألوروغ��وي��ان��ي كريستيان
رودري �غ �ي��ز واألرج �ن �ت �ي �ن��ي ماريانو
غ ��ون ��زال �ي ��س وال �ك ��ول ��وم �ب ��ي فريدي
�واري��ن .وكذلك فياريال ال��ذي يملك
غ� َ
َ
ه� ��داف �ي�ن م �م �ي��زي��ن ه� �م ��ا :جوسيبي
روسي والبرازيلي نيلمار دا سيلفا.
وف��ي امل �ب��اراة األخ ��رى ،ت�ب��دو حظوظ
بنفيكا وسبورتينغ براغا متساوية
ل �ب �ل��وغ امل � �ب� ��اراة ال �ن �ه��ائ �ي��ة ،بالنظر
ال� � � ��ى ت � � �ق� � ��ارب م � �س � �ت� ��وى الفريقني
ونتيجتيهما في الدوري البرتغالي،
حيث فاز بنفيكا  0-1ذهابًا ّ
ورد عليه
سبورتينغ براغا بفوزه  1-2إيابًا.
وي �ظ �ه��ر ب ��راغ ��ا ق � � ��ادرًا ع �ل��ى إطاحة

مواطنه العريق بعدما ّ
تطور مستواه
كثيرًا في األع��وام األخيرة ،وتحديدًا
م� �ن ��ذ امل� ��وس� ��م امل� ��اض� ��ي ع� �ن ��دم ��ا حل
وصيفًا لبنفيكا وحجز بطاقته الى
الدور األول ملسابقة دوري األبطال.
وي� � �ع � � ّ�ول ب� ��راغ� ��ا ع� �ل ��ى خ � �ب ��رة العب
وسطه وسبورتينغ لشبونة السابق
ه��وغ��و ف �ي��ان��ا وس�ي�ل�ف�ي��و ومهاجمه
البرازيلي ليما ال��ذي سجل  14هدفًا
ه � ��ذا امل� ��وس� ��م ،ب �ي �ن �ه��ا  5أه � � ��داف في
امل�س��اب�ق�ت�ين ال �ق� ّ
�اري �ت�ي�ن .أم ��ا بنفيكا
ف �ي �ب��رز ف��ي ص �ف��وف��ه األرجنتينيون
خ��اف �ي �ي��ر س ��اف� �ي ��وال وب ��اب� �ل ��و إيمار
وإدواردو س��ال�ف�ي��و وف��ران �ك��و خارا
ون �ي �ك��والس غ��اي�ت��ان والبارغوياني
أوسكار كاردوزو.
وت �ل �ع��ب امل� �ب ��ارات ��ان ال �س��اع��ة 22.05
بتوقيت بيروت.
وت� �ق ��ام م� �ب ��ارات ��ا اإلي � � ��اب ف ��ي  5أيار
املقبل.
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ـابيو»
ك��ري�س�ت�ي��ان��و رون��ال��دو واألرجنتيني
أنخيل دي ماريا.
ّ
م ��ث ��ل ب ��رش� �ل ��ون ��ة :ال � �ح� ��ارس فيكتور
ف��ال��دي��ز ،وال�لاع �ب��ون :ال�ب��رازي�ل��ي داني
أل �ف �ي��ش ،ج �ي��رار ب�ي�ك�ي��ه ،األرجنتيني
خ ��اف� �ي� �ي ��ر م� ��اس � �ك � �ي� ��ران� ��و ،كارليس
ب � � ��وي � � ��ول ،س � �ي ��رج � �ي ��و بوسكيتس،
شابي هرنانديز ،امل��ال��ي سيدو كيتا،
بيدرو رودريغيز (الهولندي ابراهيم
أف�ي�لاي) ،األرجنتيني ليونيل ميسي
ودافيد فيا (سيرجي روبرتو).
(األخبار)

أصداء عالمية

مرسيليا يرتقي إلى الصدارة بفضل الشقيقني ايوه
ارتقى مرسيليا حامل اللقب إلى الصدارة بعد فوزه
على ضيفه نيس  ،2-4في مباراة متأخرة من املرحلة
الثانية والثالثني للدوري الفرنسي في كرة القدم.
ويدين فريق امل��درب ديديه ديشان بالنقاط الثالث
ل�ل�غ��ان��ي ان ��دري اي ��وه ال ��ذي س�ج��ل ث�لاث�ي��ة ( 30و60
و( )90ال � �ص� ��ورة) ،ف�ي�م��ا ك ��ان الهدف
اآلخ � ��ر م ��ن ن �ص �ي��ب ش�ق�ي�ق��ه جوردان
( ،)78أم��ا ه��دف��ا ن�ي��س فحمال توقيع
تراوري ( )42وسيفيلي (.)90
وب�ق��ي ل�ي��ون ف��ي دائ ��رة امل�ن��اف�س��ة على
اللقب بعد فوزه على ضيفه مونبلييه
ب�ث�لاث��ة أه� ��داف ل�ل�ب��رازي�ل��ي ايدرسون
( )23واألرجنتيني ليساندرو لوبيز
( )55وي � ��وان غ ��ورك ��وف ( ،)89مقابل

هدفني الوليفييه جيرو ( )30وفودي كويتا (.)84
 ترتيب فرق الصدارة: -1مرسيليا  61نقطة من  32مباراة
 -2ليل  60من 32
 -3ليون  56من 32
 -4باريس سان جرمان  53من 32
 -5رين  51من 32

إنكلترا

ّ
ت �غ��ل��ب ف� � ��والم ع �ل��ى ض �ي �ف��ه بولتون
 ،0-3س �ج �ل �ه��ا دي �م �ب �س��ي ( 15و)48
وهانغيالند ( ،)65في مباراة مؤجلة
من املرحلة الـ 33من الدوري اإلنكليزي
املمتاز.

الدوري االميركي للمحترفين

ّ
شيكاغو يفوز بأول سلسلة في الـ«بالي أوف» منذ 2007
ع� �ب ��ر ش� �ي� �ك ��اغ ��و ب� ��ول� ��ز ال � � ��ى نصف
نهائي املنطقة الشرقية بعدما حسم
السلسلة وضيفه انديانا بايسرز -4
 ،1اثر فوزه عليه  ،89-116في «بالي
أوف» دوري ك ��رة ال �س �ل��ة االميركي
الشمالي للمحترفني.
ول��م تختلف ال�ص��ورة ع��ن املباريات
االخ � �ي� ��رة ل �ش �ي �ك��اغ��و ،اذ ق� � ��اده الى
ال �ف ��وز ص��ان��ع االل� �ع ��اب دي ��ري ��ك روز
ال� � � ��ذي س� �ج ��ل  25ن� �ق� �ط ��ة ،واضاف
ال �س��ودان��ي ل ��وال دن��غ  24ن�ق�ط��ة .اما
ناحية الخاسر فكان دان��ي غرينجر
االف�ض��ل ب �ـ 20نقطة .وه��ذه ه��ي املرة
االول��ى التي يحقق فيها بولز الفوز
ف��ي سلسلة م��ن ال �ـ«ب�لاي أوف» منذ
إقصائه ميامي في ال��دور االول عام
 .2007وس �ي �ق��اب��ل ب��ول��ز ف ��ي نصف
النهائي الفائز من مواجهة اورالندو
ماجيك واتالنتا هوكس التي قلص
فيها االول الفارق الى  3-2بعد فوزه
على ضيفه .76-101
وس ��اه ��م ج��اي �س��ون ريتشاردسون
ال �ع��ائ��د م ��ن االي� �ق ��اف ب �ق��وة ف ��ي هذا
ال �ن �ص � ً�ر ع �ب ��ر ت� �س ��دي ��دات ��ه البعيدة
مسجال  17نقطة بينها  3ثالثيات،
بينما ت��أل��ق ً ج��اي ج��اي ري��دي��ك بعد
دخوله بديال ،فسجل  14نقطة ،فيما
ك � ��ان ج � ��وش س �م �ي��ث االف � �ض� ��ل لدى

استعاد اليكرز
تقدمه على نيو
ّ
اورليانز 3ــ 2

ال�خ��اس��ر ب �ـ 22ن�ق�ط��ة .وع��ان��ى عمالق
اورالن��دو دوايت هاورد من األخطاء
ولم يتمكن من تسجيل سوى  8نقاط
و 8متابعات .وف��ي املنطقة الغربية،
استعاد لوس أنجلس اليكرز حامل
ّ
اللقب في املوسمني األخيرين تقدمه
على نيو اورليانز هورنتس  2-3بعد
فوزه عليه .90-106
ول�ع��ب م ��درب الي�ك��رز ف�ي��ل جاكسون
ب �غ��ال �ب �ي��ة ع � �ن ��اص ��ره ف �س �ج ��ل ستة
العبني  10نقاط أو أكثر ،كان أبرزهم
ال �ن �ج��م ك��وب��ي ب��راي �ن��ت ( 19نقطة)
ال��ذي لعب رغ��م اص��اب�ت��ه ف��ي كاحله.
ك��ذل��ك ت �م� ّ�ي��ز الع ��ب االرت � �ك ��از أندرو
ب��اي �ن��وم ب � �ـ 18ن�ق�ط��ة و 10متابعات،
واإلس�ب��ان��ي ب��او غ��اس��ول ب �ـ 16نقطة
و 8متابعات ،فيما كان العب اليكرز
السابق تريفور اري��زا افضل مسجل
ل ��دى ال �خ��اس��ر ب � �ـ 22ن �ق �ط��ة واضاف
االي� �ط ��ال ��ي م� ��ارك� ��و ب �ي �ل �ي �ن �ي �ل �ل��ي 21
نقطة ،ون�ج��م هورنتس ك��ري��س بول
 20نقطة و 12تمريرة حاسمة .وهذا
برنامج مباريات اليوم :ميامي هيت
 فيالدلفيا سفنتي سيكسرز (يتقدمميامي  ،)1-3سان انطونيو سبرز -
ممفيس غريزليس (يتقدم ممفيس
 ،)1-3اوكالهوما سيتي ثاندر  -دنفر
ناغتس (يتقدم اوكالهوما .)1-3
روز منطلقًا بالكرة
(نام هو ــ أ ب)

كرة المضرب

ُ
األملاني بيتشنر يفقد الروسي يوجني لقب ميونيخ
ح�ق��ق األمل��ان��ي فيليب بيتشنر كبرى
م� �ف ��اج ��آت دورة م �ي��ون �ي��خ األملانية
ال��دول �ي��ة ل�ك��رة امل �ض��رب ال�ب��ال�غ��ة قيمة
جوائزها  450أل��ف دوالر عندما أفقد
ال��روس��ي ميخائيل ي��وج�ن��ي املصنف
أول ال �ل �ق��ب ال� � ��ذي أح � � ��رزه ف ��ي العام
املاضي ،وذلك إثر تغلبه عليه  6-7و-3
 6و.2-6
ّ
توج باللقب املوسم
وكان يوجني قد
امل� ��اض� ��ي ب � �ف� ��وزه ف� ��ي ال �ن �ه ��ائ ��ي على
الكرواتي مارين سيليتش.
وي �ل �ت �ق��ي ب�ي�ت�ش�ن��ر ف ��ي رب� ��ع النهائي
اإلي �ط��ال��ي ب��وت�ي�ت��و س �ت��ارات �ش��ي الذي
ت�خ�ل��ص ب � ��دوره م��ن ع�ق�ب��ة األوكراني
س� �ي ��رغ ��ي س �ت��اخ��وف �س �ك��ي السادس
بالفوز عليه  4-6و.2-6
ول� ��م ت �ك��ن ح� ��ال ال �ق �ب��رص��ي ماركوس
باغداتيس السادس أفضل من يوجني
وس�ت��اخ��وف�س�ك��ي؛ إذ خ�س��ر ف��ي الدور
الثاني أمام البلغاري املغمور غيرغور

ديميتروف  3-6و 7-6و.6-2

دورة برشلونة
ف� �ق ��دت دورة ب ��رش �ل ��ون ��ة اإلسبانية
ال��دول�ي��ة البالغة قيمة ج��وائ��زه��ا 220
أل��ف دوالر امل��زي��د م��ن الع �ب��ات الصف
األول ،وذل � ��ك إث ��ر خ � ��روج الرومانية
ال�ك�س�ن��درا دول �غ �ي��روا امل�ص�ن�ف��ة ثانية
م ��ن ال� � ��دور ال �ث��ان��ي ب �خ �س��ارت �ه��ا أمام
اإلسبانية استريال كابيسا  7-5و.6-3
ولحقت دولغيرو بالفرنسية ماريون
بارتولي األولى والبلغارية تسفيتانا
بيرونكوفا الثالثة والروسية ايكاترينا
م� ��اك� ��اروف� ��ا ال ��راب � �ع ��ة والتشيكيتني
ايفيتا بينيسوفا السابعة وباربورا
زاه�ل�اف ��وف ��ا س �ت��ري �ت �ش��وف��ا التاسعة
اللواتي ودعن الدورة من الدور األول.
ف��ي امل�ق��اب��ل ،بلغت اإلي�ط��ال�ي�ت��ان سارا
اي��ران��ي وروب��رت��ا فينتشي الخامسة
وال� � �س � ��ادس � ��ة ع� �ل ��ى ال � �ت � ��وال � ��ي الدور

رب � � ��ع ال� �ن� �ه ��ائ ��ي ب � �ف� ��وز االول� � � � ��ى على
مواطنتها م��اري��ا ايلينا ك��ام��ري��ن 4-6
و ،1-6وال�ث��ان�ي��ة ع�ل��ى الكازخستانية
يوروسالفا شفيدوفا  1-6و.4-6
وت�ل�ت�ق��ي اي��ران��ي ف��ي ال ��دور امل�ق�ب��ل مع
م��واط�ن�ت�ه��ا األخ� ��رى أل �ب��رت��ا بريانتي
ال�ت��ي اح�ت��اج��ت إل��ى ث�ل�اث مجموعات
ل �ل �ت �غ �ل��ب ع � �ل ��ى االم � �ي� ��رك � �ي� ��ة فرفارا
ليبشنكو  0-6و 7-5و.2-6

دورة برشلونة
تفقد المزيد من العبات
األول
الصف ّ

وب �ل �غ��ت ال � � ��دور ع �ي �ن��ه ،السلوفينية
ب ��ول ��ون ��ا ه� �ي ��رت� �س ��وغ ب� �ف ��وزه ��ا على
الكرواتية ميريانا لوسيتس  1-6و-6
 ،2وهي ستلتقي في محطتها املقبلة
االس �ب��ان �ي��ة ل� ��ورا ب ��وس ال �ت��ي تغلبت
بدورها على االميركية جيل كرايباس
 1-6و.1-6

ف��وزن��ي��اك��ي ستستعني بخبرة
نافراتيلوفا

ّ
أك � ��د ب �ي��وت��ر ف ��وزن �ي ��اك ��ي وال � ��د العبة
ك� ��رة امل� �ض ��رب ال �ش �ه �ي��رة ك ��ارول �ي�ن أن
ال�لاع�ب��ة ال�س��اب�ق��ة االم�ي��رك�ي��ة مارتينا
نافراتيلوفا في طريقها الى ان تصبح
م �س �ت �ش��ارة ل �ل��دن �م��ارك �ي��ة ف ��ي األيام
ال�ق��ادم��ة وذل��ك مقابل  300أل��ف دوالر
شهريًا.
وت�ن��درج ه��ذه الخطوة م��ن فوزنياكي
ف��ي اط ��ار سعيها إل��ى تحقيق لقبها
ّ
األول في بطوالت «الغراند شيليم».

اإلقبال على تذاكر األوملبياد
ّ
يعطل النظام
أصيب املوقع الرسمي الخاص بدورة األلعاب
بعطل ،قبل ساعة على
األوملبية لندن 2012
ٍ
انتهاء مهلة االسابيع الستة لتقديم طلبات
شراء التذاكر ،وذلك ّ
جراء الضغط الكبير من
الراغبني في شرائها.
وقال بول ديتون الرئيس التنفيذي للجنة
املنظمة لأللعاب إن الطلبات «وصلت الى
الحد األقصى» لنيل التذاكر البالغ عددها 6.6
ُ
ماليني للحدث األوملبي املنتظر .وستطرح
تذاكر إضافية قبيل انطالق الحدث الذي
ّ
سينطلق في  27تموز ّ ،2012
لكن املنظمني
أشاروا إلى أن الفرصة األولى قد تكون
األفضل لنيل التذاكر .وسيحصل كل راغب
في الحصول على تذاكر على فرصة متابعة
 20حدثًا ّ
حدًا أقصى من أصل  650في
 26رياضة على مدى  17يومًا ،من خالل
قرعة عشوائية بحسب املسابقات التي طلب
مشاهدتها .وتتراوح اسعار البطاقات بني
 20جنيهًا ( 33دوالرًا أميركيًا) و2012
جنيهًا ( 3320دوالرًا).

ّ
اإلصابة تضع حدًا ملوسم
ستانكوفيتش
وضعت اإلصابة في
عضالت الفخذ ّ
حدًا
ملوسم الصربي ديان
ستانكوفيتش ،العب وسط
انتر ميالنو االيطالي،
بحسب ما ذكر املوقع
الرسمي للنادي .وذكر انتر
ميالنو ان العبه الصربي تعرض إلصابة
من الدرجة الثانية في فخذه اليسرى،
ليغيب عن املباريات املقبلة امام تشيزينا
وفيورنتينا ونابولي ،إضافة الى إياب
نصف نهائي كأس إيطاليا أمام روما.

ميالن يبدأ التفاوض مع غانسو
عقد ممثلو العب سانتوس البرازيلي
غانسو اجتماعًا مع إداريي ميالن االيطالي
للتفاوض على إمكان انتقال الالعب الى
الفريق اللومباردي.
وشارك في االجتماع الذي عقد في مقر
ميالن أحد مديري أعمال غانسو ،تياغو
فيرو ،واملحامي اإليطالي غايتانو باوليلو
من جهة ،ونائب رئيس النادي االيطالي
ادريانو غالياني واملدير الرياضي ارييدو
برايدا من الجهة األخرى.
كذلك ذكرت وسائل االعالم االيطالية ان
مدير اعمال املهاجم البيروفي جفرسون
فارفان الذي يلعب حاليًا مع شالكه االملاني،
حضر أمس أيضًا الى مقر ميالن للبحث
على األرجح في صفقة انتقال محتملة.

كولن من دون مدرب
بات كولن صاحب املركز الرابع عشر في
الدوري االملاني لكرة القدم من دون مدرب،
بعدما أعلن فرانك شايفر استقالته من
منصبه .واوضح كولن في بيان له انه جرى
تعيني املدير الرياضي فولكر فينكه مدربًا
بالوكالة حتى نهاية املوسم.
ويشرف فينكه ( 63عامًا) على اإلدارة
الرياضية لكولن منذ شباط املاضي ،بينما
ّ
كان شايفر قد تسلم مهامه في تشرين
االول املاضي خلفًا للدولي الكرواتي السابق
زفونومير سولدو ،عندما كان الفريق في
املركز األخير.
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صورة
وخبر

ّ
يا صناع الدراما اللبنانيني« ...تشنكبوا»
باسم الحكيم

«هنا يرتاح فنان» ّ
تحية وجهها رسام الكاريكاتور والكومكس اللبناني جاد (جورج خوري) إلدغار آحو ،صديقه الراحل الذي
تحتفي به الدورة الثانية من مهرجان «بيروت متحركة» .على البرنامج أيضًا مشاريع لسمر مغربل ،وشيرين أبو شقرا،
وزياد عنتر ،ولينا غيبة ،ومجموعة فنانني ورواد تحريك يشاركون في ورشات عمل ومعارض وأفالم ...التظاهرة التي
تنظمها جمعية «متروبوليس» ومجلة «السمندل» بني  2و 7أيار (مايو) املقبل ،في صالة «متروبوليس أمبير صوفيل»،
تنطلق مع فيلم «الساحر» لسيلفان شوميه املستوحى من سيناريو غير منشور لجاك تاتي .ومسك ختامها عرض تحريك
أدائي حي للفنان الكندي املستقل بيار إيبير ،يرافقه مازن كرباج .لإلستعالم01/293212 :
www.metropoliscinema.net

بانوراما

كيت وويليام...
والطقس غريمهما

ليالي التانغو
في الـ«سان جورج»

غدًا ،تتجه أنظار العالم إلى
بريطانيا .في كاتدرائية
«ويستمنستر» في لندن ،سيعقد
قران األمير ويليام وكيت ميدلتون
ّ
مدعو ًمن ملوك
وسط حضور 1900
وأمراء ومشاهير .لكن مهال ،هناك
خبر ّ
سيئ جاء من حيث ال يتوقعه
أحد ،إذ أصدرت األرصاد الجوية
ّ
املحلية توقعاتها والنتيجة أن
سماء لندن غدًا ستكون رمادية مع
انخفاض الحرارة واحتمال ّ سقوط
أمطار ورعود! العروسان رتبا
األمور مسبقًا .عربة األحصنة التي
ستنقلهما إلى قصر باكنغهام بعد
ّ
مزودة بنوافذ زجاجية .لكن
الزفاف
أخبار األرصاد الجوية لم تحبط
عزيمة آالف املتحمسني الذين
ّ
يخططون لقضاء ليلة في العراء
لرؤية ذيل ثوب زفاف كيت أو أحد
ّ
املدعوين .وتزامنًا مع ذلك،
املشاهير
ّ
جند خمسة آالف صحافي لتغطية
«حدث العام  .»2011وكلفت شبكة
«بي .بي .سي» البريطانية وحدها
 550شخصًا ومئة كاميرا.

انطلقت أمس الدورة الثالثة من
«مهرجان بيروت الدولي للتانغو»
على مسرح «ميوزكهول» .ألهبت
فرقة «سيلنسيو» الخشبة
بإيقاعات التانغو األرجنتيني ،في
حفلة االفتتاح التي حملت عنوان
«ليلة التانغو السوداء» .أربع
ّ
ثنائيات محترفة ،قدمت للجمهور
اللبناني بعضًا من أجمل لوحات
الرقصة التي أدرجتها «األونيسكو»
على الئحة التراث العاملي .بمبادرة
من مازن كيوان ،ستتواصل
فعاليات التظاهرة حتى األول من
أيار (مايو) .هكذا ،سيحتضن حرم
«الجامعة األميركية في بيروت»
ورشة عمل مفتوحة ،يشارك فيها
ً
ّ
وابتداء من
متمرن.
أكثر من 300
مساء اليوم ،وحتى ختام املهرجان،
سيرقص املشاركون التانغو في
فندق الـ«سان جورج» على الواجهة
البحرية لبيروت.
حتى األول من أيار (مايو) املقبل ـ ـ
لالستعالم03/872013 :

ّ
لبنانية على
«شنكبوت» أول درام��ا
ّ
لبنانية تحصد
اإلنترنت ،وأول دراما
 Emmy Awardsع����ن ف���ئ���ة البرامج
ال���رق���م ّ���ي���ة ف���ي «ك�������ان» .ت��ث��ب��ت تجربة
ّ
«بطوطة فيلمز» أن
الواقعية ،ونقل
على حقيقته
اللبناني
نبض الشارع
ّ
ومن دون تجميل وال تصنع ،قادران
ّ
واستقطاب
العاملية
على الوصول إلى ّ
ّ
ّ
ال���ج���م���ه���ور .ول���ع���ل���ه���ا ت����ح����ث صناع
ال���درام���ا اللبنانيني ال��ذي��ن يشتكون
من عدم القدرة على تسويق أعمالهم
ع��ل��ى ال��ف��ض��ائ ّ��ي��ات ال��ع��رب ّ��ي��ة ،ع��ل��ى أن
يبحثوا ع��ن ن��ص��وص تشبه واقعنا
ومجتمعنا ،واالبتعاد عن الحكايات
املعلبة والقصص املفبركة...
ف���ي م��ؤت��م��ر ص��ح��اف��ي ع��ق��د أم���س في
«األونيسكو» ،بحضور وزير الثقافة
ف��ي حكومة تصريف األع��م��ال سليم
وردة ،أع��ل��ن��ت م��ن��ت��ج��ة ال��ع��م��ل كاتيا
ص���ال���ح (ب���ط���وط���ة ف��ي��ل��م��ز) الجائزة.
إل����ى ج��ان��ب��ه��ا ج��ل��س ب��ط��ل املسلسل
حسن عقيل (املعروف بـ«سليمان»)،
ومؤلفه باسم بريش ،ومخرجه أمني
ّ
ّ
مجرد سلسلة
درة« .شنكبوت ،ليس
ّ
درام���ي���ة ع��ل��ى اإلن��ت��رن��ت ،ب��ل مشروع
ّ
ويعبر
ت��ف��اع��ل ّ��ي» .ه��ك��ذا ت���راه ص��ال��ح.
أص���ح���اب ال��ع��م��ل ع���ن ط��م��وح��ه��م بأن
ت��ت��ح��ول الشنكبوتية إل���ى ط��ائ��ف��ة أو
فئة أو حزب فعال في املجتمع.
«ع�����ن�����د ان����ط��ل�اق����ت����ن����ا ،ت���وج���ه���ن���ا إلى
ج�����م�����ه�����ور ال������ش������ب������اب امل�������دم�������ن على
ّ
اإلنترنت ،الذي يرى أن التلفزيون ال
يخاطبه ،وبدأنا صياغة موضوعات

ّ
حسن عقيل وكاتيا صالح وأمني درة

ت��ه��م��ه ،وال تناقشها غ��ال��ب��ًا الدراما،
ون���ج���ح���ن���ا» ،ت���ق���ول ص����ال����ح .اإلقبال
ال��ج��م��اه��ي��ري ال���واس���ع ع��ل��ى متابعة
حلقات «شنكبوت» لم يقتصر على
ال��ج��م��ه��ور ال��ل��ب��ن��ان��ي ف��ق��ط ،ب��ل وصل
إلى مصر واألردن وسوريا وفلسطني
والسعودية وقطر واإلم����ارات وكندا
وف���رن���س���ا وأم����ي����رك����ا .وي����ع����زو مخرج
ال����ع����م����ل أم����ي���ن درة ن�����ج�����اح تجربة
«شنكبوت» إل��ى التفاعل والتواصل
ّ
بني صناع العمل وجمهور الشباب.
ّ
تلفزيونيًا ،يقول:
وعن إمكان عرضه
ّ
عرضه تلفزيونيًا ،بعد
«سنتفق على
ً
انتهاء عرضه كامال على اإلنترنت».
بعد سنة كاملة على انطالقته في آذار
(م����ارس)  ،2010يختتم «شنكبوت»
م���وس���م���ه ال���خ���ام���س واألخ�����ي�����ر ف����ي 6
أي���ار (م��اي��و) امل��ق��ب��ل ...ه��ك��ذا ،يودعنا
بجائزة «إيمي» ،وببصمة لن تمحى
ّ
املحلية.
من دفاتر الدراما
www.shankaboot.com

