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المشهد السياسي

ّ

عون يهدد باالنسحاب من
لم يكسر الرئيس نجيب ميقاتي في ّرده على «لغة التهديد التي يحلو
للبعض استخدامها» أو لغة العماد ميشال عون ،الجرة بني السرايا والرابية.
في ظل تعهد ميقاتي «مناقشة مشروع قانون الكهرباء في مجلس الوزراء
لوضع الضوابط القانونية واالدارية الكفيلة بحسن تطبيقه»

استفزاز قواتي في ختام
جولة الراعي البعلبكية
أن �ه��ى ال �ب �ط��ري��رك امل ��ارون ��ي م��ار
ب �ش��ارة ب �ط��رس ال��راع��ي زي��ارت��ه
ع ��ددًا م��ن ال �ق��رى امل�س�ي�ح�ي��ة في
غربي بعلبك ،ومن بينها بلدات
لم تطأها سابقًا أق��دام بطريرك
م ��ارون ��ي .االن �ق �س��ام ال�س�ي��اس��ي
الذي رافق الزيارة كان واضحًا،
حتى قبل أن تطل سيارة غبطته
م��ن أع��ال��ي ضهر القضيب على
ال � �ق� ��رى ال � �ت ��ي س � �ي� ��زوره� ��ا ،م��ن
تمزيق صور وفك أقواس النصر
إل ��ى «رك � ��ل» س �ي ��ارة ال�ب�ط��ري��رك
وإحراق صورة له في بلدة القدام.
وقد ظهر االنقسام واضحًا بني
أه��ال��ي ب �ع��ض ال� �ق ��رى ،ب�ي�ن ت�ي��ار
ع ��ون ��ي م ��وج ��ود ف ��ي اس �ت �ق �ب��ال
ال��راع��ي ،وت �ي��ار ق��وات��ي غ��اب في
ال� �ي ��وم األول ل� �ل ��زي ��ارة ،وح�ض��ر
مستفزًا في اليوم الثاني.
امل � �ح � �ط � ��ة االول� � � � � � ��ى ك� � ��ان� � ��ت ف��ي
امل �ش �ي��رف��ة ،ح �ي��ث ك � � ّ�رس م� ��زارًا
لشفيع البلدة «م��ار م ��ارون» ،ثم
توجه إل��ى صفرا حيث استقبل
بحفاوة وأزاح الستارة عن لوحة
تحمل اسمه لصالة في الكنيسة.
وفي بلدة برقا استقبل بأقواس
ال� �ن� �خ� �ي ��ل ،إل� � ��ى أن وص� � ��ل إل ��ى
ب �ل��دة ال � �ق ��دام ،ح �ي��ث أل �ق��ى كلمة
مقتضبة ف��ي كنيستها .وأثناء
م �غ��ادرت��ه أق ��دم ب�ع��ض «ال�ش�ب��اب
القواتيني» ،بحسب بعض أهالي
ال �ب �ل��دة ،ع�ل��ى اع �ت��راض س�ي��ارت��ه
وأخ ��ذوا يركلونها بذريعة أنهم
ي ��ري ��دون م �ن��ه ال �ت��رج��ل مل �ب� ً�ارك��ة
ك�ن�ي�س��ة س �ت �ق��ام م�س�ت�ق�ب�لا في
امل �ك ��ان .ت��دخ�ل��ت ال �ق��وى األم�ن�ي��ة
وس��ط «ه��رج وم ��رج» وت�ض��ارب،
ف �ي �م��ا أق � ��دم أح� ��د ال �ش �ب��ان ع�ل��ى
إح��راق ص��ورة للبطريرك ّ
مذيلة
ب� ��اس� ��م ال � �ن ��ائ ��ب إم � �ي� ��ل رح� �م ��ة.
االستقبال الالفت ك��ان في بلدة
نبحا املسلمة ـــــ املسيحية ،فزار
مسجد البلدة وكنيستها حيث
أل �ق��ى ك�ل�م��ة أش ��اد ف�ي�ه��ا ب��ال�ب�ل��دة
ال�ت��ي «ت�م�ث��ل ال�ش��راك��ة وامل�ح�ب��ة».
ثم انتقل إلى مزار سيدة بشوات
ح �ي��ث ت� � ��رأس ق ��داس ��ًا مل�ن��اس �ب��ة
عيد السيدة ،وزار عيون أرغش
وك�ن�ي�س��ة م ��ار ش��رب��ل رب�ي�ع��ة ـــــ
املأسم حيث ترأس زياح العذراء
في كنيسة السيدة.

ّ
ش��ن رئ�ي��س تكتل «ال�ت�غ�ي�ي��ر واإلص�ل�اح»
النائب ميشال عون حملة دفاع عن «خطة
ال �ك �ه��رب��اء اإلن� �ق ��اذي ��ة» ال �ت��ي أج ��ل رئ�ي��س
امل�ج�ل��س ال�ن�ي��اب��ي ن�ب�ي��ه ب ��ري ال�ت�ص��وي��ت
األس �ب��وع امل��اض��ي ع�ل��ى م�ش��روع ال�ق��ان��ون
ال��ذي يتيح للوزير ج�ب��ران باسيل البدء
بتنفيذها ،فطلب عون ممن ينتقد الخطة
ت�ع��داد األس �ب��اب التقنية ملعارضتها ،أو
أن «ي�ق�ف��ل ال �ح��دي��ث ب ��دل ت�ض�ي�ي��ع ال��وق��ت
بالعموميات» .وف��ي ت�ح� ّ�د ح�ك��وم��ي ،رأى
ع ��ون أن ��ه ص��اح��ب م �ش��روع ل��ن ي�ب�ق��ى في
منع من تحقيقه و«يمكنهم
الحكومة إذا ّ
أن يستغنوا عنا ،فهناك قضايا نلتزمها
م �ث��ل امل �ق��اوم��ة ل �ك��ن ل��ن ن�ق�ب��ل أن ن�ح�ت��رق
بزيت محروق» .وقال عون إن «الحكومة
ل �ي �س��ت م ��ن ل� ��ون واح � ��د ،ب ��ل م ��ن ع�ش��ري��ن
ّ
ل��ون��ا» .وداف ��ع ال�ج�ن��رال ع��ن النسبية في
ً
االن �ت �خ��اب��ات ال �ن �ي��اب �ي��ة ،م �ت �س��ائ�لا كيف
ي �ط��ال��ب ال �ن��ائ��ب ول �ي ��د ج �ن �ب�ل�اط ب��إل �غ��اء
الطائفية السياسية وي��رف��ض النسبية،
داع � � �ي� � ��ًا إل� � � ��ى ال� �ت� �م� �ي� �ي ��ز ب �ي ��ن ال� �خ� �ط ��اب
وص��دق�ي�ت��ه .وس ��أل ع��ون ك�ي��ف ت�ح�ص��ل 6
ع �م �ل �ي��ات ه� ��روب م ��ن س �ج��ن روم �ي ��ة منذ
 13آب  ،2009خ�م��س منها ت��رت�ب��ط بفتح
االس �ل��ام ،م�ش�ي�رًا إل ��ى وج ��ود «ف �ل �ت��ان في
قوى األمن ال يمكن األشخاص املوجودين
حاليًا أن يصححوه ألن ال�ت��ورط أصبح
كبيرًا ،كما الترهل ف��ي ال �ق �ي��ادات» .وك��ان
ع ��ون ق ��د اس �ت �ق �ب��ل ق �ب��ل اج �ت �م��اع ال�ت�ك�ت��ل
وزي � � ��ر ال� �خ ��ارج� �ي ��ة وامل� �غ� �ت ��رب�ي�ن ع ��دن ��ان
منصور ال��ذي داف��ع عن موقف لبنان في
مجلس االمن ،ووفدًا من الحزب الشيوعي
برئاسة امينه العام خالد حدادة الذي أكد
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التوافق مع عون على اعتماد النسبية في
االنتخابات النيابية على أس��اس لبنان
دائرة واحدة .ورأى حدادة أن من يعارض
النسبية هو ضد بناء الوطن ومع إبقاء
لبنان للعشائر وب�ن��اء ال�ك��ان�ت��ون��ات لكي
تتصارع وتتقاتل.
ً
ومساء رد رئيس مجلس ال��وزراء نجيب
م �ي �ق��ات��ي ع� �ل ��ى ال� �ع� �م ��اد ع � ��ون م� ��ن دون
أن ي �س �م �ي��ه ،م ��ؤك� �دًا «امل� �ض ��ي ف ��ي ورش ��ة
ال�ع�م��ل ال�ح�ك��وم�ي��ة رغ ��م ك��ل ال�ص�ع��وب��ات
وال�ع��راق�ي��ل امل�ع��روف��ة أو امل�س�ت�ج��دة ،على
ق��اع��دة أس��اس�ي��ة ه��ي ال�ت�م�س��ك ب��االص��ول
وال�ق��وان�ين وحفظ امل��ال ال�ع��ام ،بعيدًا عن
ضغط املواقف والتصاريح التصعيدية
م��ن ه�ن��ا وه �ن ��اك ،أو ل�غ��ة ال�ت�ه��دي��د ال�ت��ي
يحلو للبعض استخدامها» .وأضاف أن
«اللبنانيني سئموا الجداالت السياسية
التي ال طائل منها ،ويريدون أن يشعروا
ً
ف �ع�لا ب ��أن ال�ح�ك��وم��ة ت�ه�ت��م ب��أول��وي��ات�ه��م
االجتماعية واإلنمائية ،وأن امل��ال العام
ال � ��ذي ي �ج �ن��ى م ��ن ج �ي��وب �ه��م ي �ص��رف في
م��وق �ع��ه ال �ص �ح �ي��ح» .م ��ن ه� ��ذا امل �ن �ط �ل��ق،
يتابع ميقاتي «سنناقش مشروع قانون
ال �ك �ه��رب��اء ف ��ي م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء ل��وض��ع
ال�ض��واب��ط ال�ق��ان��ون�ي��ة واالداري � ��ة الكفيلة
ب �ح �س��ن ت �ط �ب �ي �ق��ه» .م �ي �ق��ات��ي ال � ��ذي ك��ان
يتحدث في حفل إفطار مؤسسات الرعاية
االجتماعية ـــــ دار االي�ت��ام االسالمية في
مجمع بيال ،في حضور رئيس الحكومة
ً
األس�ب��ق ف��ؤاد السنيورة ممثال الرئيس
سعد الحريري ،أكد أن «ليس هناك أفراد
يتحملون وح��ده��م م��ا آل��ت ال�ي��ه األم ��ور،
وال ف��ري��ق واح ��د ،وال ح��زب ،أو أي طرف

ل �ب �ن��ان��ي ب �ع �ي �ن��ه .ج �م �ي �ع �ن��ا م �س��ؤول��ون
ع ��ن ه ��ذا ال �ت �ع �ث��ر ال �ب �غ �ي��ض ف ��ي ح�ي��ات�ن��ا
الوطنية» .وعلمت «األخبار» أن ميقاتي
س� �ي� �ط ��رح ف� ��ي ج �ل �س��ة م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء
الخميس املقبل مشروعًا إلقراره وإحالته
إل��ى املجلس النيابي يتضمن «اإلج ��ازة
للحكومة» بصرف األموال الالزمة لخطة
ال�ك�ه��رب��اء ال�ت��ي يقترحها ال��وزي��ر جبران
ب��اس�ي��ل .م��ع العلم أن ج��زءًا م��ن اع�ت��راض
النواب في الجلسة النيابية األخيرة على
مشروع قانون العماد عون املعجل املكرر
ك� ��ان س �ب �ب��ه ط �ل��ب م �ن��ح األم � � ��وال ل � ��وزارة
الطاقة التي تكون ممثلة ع��ادة بالوزير،
ال ملجلس الوزراء .وتقول أوساط الرئيس
ميقاتي ان صيغة «اإلج� ��ازة للحكومة»
سبق أن وردت ف��ي امل�ش��روع ال��ذي أقرته
حكومة الرئيس سعد الحريري ،وأحالته
على مجلس ال �ن��واب ،وأق��رت��ه لجنة امل��ال
وامل� ��وازن� ��ة ،أي أن ت�ل��ك ال�ص�ي�غ��ة حظيت
بموافقة كل من فريقي  8و 14آذار والتيار
ً
ال��وط�ن��ي ال �ح��ر م�م�ث�لا ب ��وزرائ ��ه ح�ي�ن��ذاك
وبرئيس لجنة املال واملوازنة.
ل� �ك ��ن أوس� � � � ��اط ال � �ت � �ي� ��ار ال� ��وط � �ن� ��ي ال �ح��ر
أك ��دت تمسكها ب�م��ا ي�ن��ص ع�ل�ي��ه ق��ان��ون
املحاسبة العمومية ال��ذي يمنح الوزير
ال مجلس الوزراء حق عقد النفقات ،بعد
ن�ي��ل م��واف �ق��ة ال�ه�ي�ئ��ات ال��رق��اب �ي��ة ،م��ذك��رة
بعشرات القرارات التي يتخذها مجلس
ال��وزراء ،والتي تمنح حق صرف االموال
للوزارات ،ومنها على سبيل املثال مبلغ
منح لوزارة األشغال قبل
 200مليار ليرة ِ
أسبوعني.
وم��ن املنتظر أن ي�ت��دخ��ل رئ�ي��س مجلس
النواب نبيه بري لتقريب وجهات النظر
ب�ي�ن رئ �ي��س ال �ح �ك��وم��ة وال �ن��ائ��ب م�ي�ش��ال
عون ،على هامش جلسة مجلس النواب
اليوم.
وكان رئيس تيار امل��ردة النائب سليمان
فرنجية قد دعا إثر زيارته والوزير فايز
غصن النائب ط�لال إرس�لان إل��ى وجوب
حماية الوحدة الحكومية ألن املواطنني
سيقولون ف��ي النهاية إن الحكومة هي
التي أخذت القرار ال هذا الوزير أو ذلك.

في املقابل ،عبر النائب ج��ان أوغسبيان
إث� ��ر اج �ت �م ��اع ك �ت �ل��ة امل �س �ت �ق �ب��ل ب��رئ��اس��ة
ال �س �ن �ي ��ورة ف ��ي ق �ص��ر اي� � ��اس ع ��ن «ق �ل��ق
ال�ك�ت�ل��ة ال�ك�ب�ي��ر م��ن االن �ف �ج��ار ال ��ذي وق��ع
ف��ي منطقة انطلياس وال ��ذي أث��ار مزيدًا
م ��ن االن �ط �ب ��اع ��ات ال �س �ل �ب �ي��ة ل� ��دى ال� ��رأي
ال� � �ع � ��ام ن �ت �ي �ج��ة ب� � � ��روز ارت � � �ب � ��اك وت� � ��ردد
وتناقض واضح في تصرفات السلطات
ال��رس�م�ي��ة السياسية واألم�ن�ي��ة وأدائ �ه��ا.
وق� ��د الح� �ظ ��ت ال �ك �ت �ل��ة أن م ��واق ��ف وزي ��ر
ال��داخ�ل�ي��ة ان�ت�ه��ت إل ��ى ت �ك��رار امل�ع�ل��وم��ات
التي قدمتها الوسائل اإلعالمية التابعة
ل� �ح ��زب ال � �ل� ��ه ،ف �ي �م��ا ص �ن �ف��ت م �ع �ل��وم��ات
ومعطيات أجهزة القضاء ما حدث بأنه
ع �م��ل إره ��اب ��ي .وت �س��اء ل��ت ال�ك�ت�ل��ة ل��م لم
تصدر ع��ن الحكومة معلومات واضحة
ومحددة بهذا الشأن بعد ومل��اذا أخفيت
الهوية السياسية للشابني اللذين قتال
في الحادثة .وردًا على كالم نائب األمني
ال �ع��ام ل �ح��زب ال �ل��ه ال �ش �ي��خ ن�ع�ي��م ق��اس��م،
رأت ال�ك�ت�ل��ة ان ال �ح��زب ي �ح��اول تخفيف
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الحكومة
ال�ض�غ��ط اإلع�ل�ام��ي وال�س�ي��اس��ي ع�ن��ه في
زاوية القرار االتهامي .وذكرت الكتلة بما
ّ
سمته «القاعدة الذهبية» التي تقول إن
«م��ن يجد نفسه في حفرة عليه التوقف
عن الحفر».
من جهة أخ��رى ،رأى رئيس الجمهورية
ميشال سليمان خالل حفل افطار اقامه
على شرف الرئيس الفلسطيني محمود
عباس أن «أمن لبنان من أمن املخيمات،
وس �ي��ادت��ه ت �ك��ون ب�س�ي��ادة ال �ق��ان��ون على
جميع أراض �ي ��ه» .م��ن ه�ن��ا ي��رى الرئيس
ض � � � ��رورة إي � �ل ��اء وض� � ��ع ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي�ين
الالجئني في لبنان أهمية خاصةّ .
وعبر
سليمان عن تطلعه إل��ى تعاون السلطة
الفلسطينية مع السلطات اللبنانية في
ت��وف�ي��ر ال �ظ��روف امل�ن��اس�ب��ة لتطبيق ن��زع
ال�س�لاح م��ن داخ��ل املخيمات وخ��ارج�ه��ا.
ول �ف��ت ال ��ى أن «ت�غ�ل�ي��ب م�ن�ط��ق اإلص�ل�اح
ف��ي عاملنا ال�ع��رب��ي ال يمكن إال أن يخدم
قضايانا وعلى رأسها قضية فلسطني».
ً
ّ
ورد ع�ب��اس ق��ائ�لا إن «وج ��ود الالجئني
الفلسطينيني في لبنان مؤقت ويخضع
ل �ل �ق ��ان ��ون ال� �ل� �ب� �ن ��ان ��ي» ،م �ش �ي �رًا إل � ��ى أن
ح� �ص ��ول ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي�ين ع �ل��ى ال �ح �ق��وق
امل��دن�ي��ة واالجتماعية للعيش ب�ك��رام��ة ال
يعني التوطني .وأعلن عباس أن ال أحد
«يفكر بالتوطني ألننا نعلم معنى هذه
ال �ك �ل �م��ة» ،م�ض�ي�ف��ًا أن ال وج � ��ود ل�س�لاح
فلسطيني من أجل حماية الفلسطينيني
في لبنان ،فالفلسطينيون بحسب عباس
ال يحتاجون إلى األسلحة وال يريدونها
ف�ه��م ب�ح�م��اي��ة ال�ش�ع��ب ال�ل�ب�ن��ان��ي رئيسًا
وحكومة وبرملانًا وشعبًا و«نحن نؤمن
ان لبنان ارض واحدة له سيادته على كل
اراضيه».
ومن بعبدا إلى عني التينة ،توجه عباس
ل�ل�ق��اء رئ�ي��س مجلس ال �ن��واب نبيه ب��ري
ل �ي �ش��رح ل��ه ب��إس �ه��اب خ �ط��ة ت��وج �ه��ه ال��ى
االم ��م امل �ت �ح��دة ل�ن�ي��ل االع� �ت ��راف ب��ال��دول��ة
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ف ��ي اي �ل ��ول امل �ق �ب��ل ،م�ق��دم��ًا
لرئيس املجلس ه��دي��ة ع�ب��ارة ع��ن لوحة
ترمز الى املسجد االقصى.
أم ��ا ح ��زب ال �ل��ه ال� ��ذي ي �ط��ل أم �ي �ن��ه ال �ع��ام

ال �س �ي��د ح �س��ن ن �ص��ر ال �ل ��ه غ � ��روب ال �ي��وم
خ �ل��ال إف� �ط ��ار ال �ه �ي �ئ��ة ال �ن �س��ائ �ي��ة ل��دع��م
املقاومة االس�لام�ي��ة ،ف��أص��در أم��س بيانًا
استنكر استهداف يد اإلج��رام اإلرهابية
امل ��واط� �ن�ي�ن اآلم � �ن �ي�ن م� ��ن أب � �ن� ��اء ال �ش �ع��ب
ال �ع��راق��ي .ورأى ال �ح��زب أن ال�ج��ري�م��ة من
تنفيذ االحتالل األميركي وعمالئه الذين
ال ي ��ري ��دون ل�ل�ش�ع��ب ال �ع ��راق ��ي أن ي�ف��رح
ب��رؤي��ة ال�ق��وات األميركية املحتلة تخرج
م ��ن األرا ّض � � ��ي ال �ع ��راق �ي ��ة .وف� ��ي ال �س �ي��اق
نفسه ح��ذر عضو كتلة الوفاء للمقاومة
النائب حسني املوسوي املسلمني عمومًا
وال �ل �ب �ن��ان �ي�ي�ن خ� �ص ��وص ��ًا ،م� ��ن ال �خ �ط��ط
ال�ش��ري��رة ال�ت��ي تستهدفهم ف��ي وحدتهم
ومستقبل أجيالهم .وبحسب املوسوي
ف ��إن ع ��رض م�س�ل�س��ل ال �ح �س��ن وال�ح�س�ين
ف��ي شهر الحق وال��وح��دة بما يحمل من
تشويه للتاريخ وإس��اءات إلى املقدسات
وال �ح ��رم ��ات ال �ن �ب��وي��ة ه ��و ج ��زء م ��ن ه��ذه
الخطط ،وكذلك حرق املصحف الشريف
وت �ح��ري��ك ذن ��ب ال�ع�ص�ب�ي��ة ب�ي�ن املسلمني
واألق �ب��اط وب�ين السنة وال�ش�ي�ع��ة ،وشتم
األولياء والصالحني من على فضائيات
كثيرة ،وحرق علم املقاومة اإلسالمية.
وك � � ��ان ح � ��زب ال� �ل ��ه ق� ��د اص � � ��در وال� �ح ��زب
التقدمي االشتراكي بيانًا مشتركًا امس
ن �ف �ي��ا ف �ي��ه م ��ا ت �ن �ش��ره «ب� �ع ��ض وس��ائ��ل
اإلع�ل�ام املحلية والعربية م��ن معلومات
وتحليالت عن انتشار أمني أو عسكري
ل �ح��زب ال �ل��ه ف ��ي ب �ع��ض م �ن��اط��ق ال�ج�ب��ل،
ب�ه��دف إح ��داث اه �ت��زاز ف��ي ال�ع�لاق��ة بينه
وب �ي��ن ال � �ح� ��زب ال �ت �ق ��دم��ي االش � �ت� ��راك� ��ي».
وأش� � � � ��ار ال � �ب � �ي� ��ان إل � � ��ى ت ��أك� �ي ��د ق� �ي ��ادت ��ي
الحزبني «ع��دم وج��ود أي حركة م��ن هذا
النوع وعلى العالقة الطبيعية والجيدة
بينهما ،وسعيهما املشترك إلى تعزيزها
وتطويرها من خالل التشاور والتنسيق
ال ��دائ� �م�ي�ن م �ي��دان �ي��ًا ع �ل��ى األرض ،وف��ي
م �ق��ارب��ة ك��ل ال �ق �ض��اي��ا ال�س�ي��اس�ي��ة ب��روح
امل �س ��ؤول� �ي ��ة امل �ش �ت��رك��ة وال � �ح� ��رص ع�ل��ى
االس�ت�ق��رار واس�ت�ك�م��ال م��ا ب��دآه م�ن��ذ ع��ام
 2008وظهرت نتائجه اإليجابية في أكثر
من مجال».
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تقـرير

دير شبيغل  :2إيران وسوريا متورطتان في اغتيال الحريري
عام  ،2009نشرت
صحيفة دير شبيغل نسخة
مسبقة عن القرار االتهامي
الذي أصدرته املحكمة .وأول
من أمس ،نشرت دير شبيغل
تقريرًا جديدًا يتحدث عن
صالت إليران وسوريا بالجريمة
ً
نشرت صحيفة دير شبيغل األملانية مقاال
أول من أم��س تحدثت فيه عن أن املحكمة
الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس
رفيق الحريري تملك معلومات عن تورط
ال�ح��رس ال�ث��وري اإلي��ران��ي واالستخبارات
ال�س��وري��ة بجريمة اغ�ت�ي��ال ال��رئ�ي��س رفيق
الحريري .وذكرت دير شبيغل أن املحكمة
ح �ص �ل��ت ع �ل��ى ت �ق��ري��ر ي ��رب ��ط األش �خ ��اص
األرب� �ع ��ة ،ال��ذي��ن ي�ن�ت�م��ون إل ��ى ح ��زب ال�ل��ه،
وال��ذي��ن اتهمتهم املحكمة ب��ال�ض�ل��وع في
ال �ج��ري �م��ة ،ب��ال �ح��رس ال � �ث ��وري اإلي ��ران ��ي.
وب�ح�س��ب الصحيفة األمل��ان�ي��ة ،ف��إن تقرير

امل �ح �ك �م��ة ي �ت �ح��دث ع ��ن خ �ض��وع امل�ت�ه�م�ين
األرب � �ع� ��ة ل � � ��دورة ت��دري �ب �ي��ة «ف � ��ي م�ع�س�ك��ر
الخميني للتدريب التابع للحرس الثوري
ب��ال �ق��رب م��ن م��دي �ن��ة ق ��م ،وذل� ��ك ع �ل��ى م��دى
أشهر» خ�لال ع��ام  .2004وأض��اف التقرير
أن امل�ت��درب�ين ب�ن��وا م�ك��ان��ًا شبيهًا بساحة
ج��ري�م��ة اغ �ت �ي��ال ال �ح��ري��ري ،وأن �ه��م اج ��روا
ت�ج��رب��ة ع�ل��ى التفجير .ول�ف�ت��ت الصحيفة
إل ��ى دور م�ف�ت��رض ف��ي ال�ج��ري�م��ة ل�ـ«ف�ي�ل��ق
القدس ،الذراع التنفيذية للحرس الثوري،
بمشاركة ضباط استخبارات سوريني».
وكانت «دير شبيغل» قد نشرت عام 2009
تقريرًا يؤكد كاتبه ان��ه اطلع على وثائق
من التحقيق الدولي تشير إلى أن املحكمة
س �ت �ت �ه��م أف � � ��رادًا م ��ن ح� ��زب ال �ل ��ه ب��اغ �ت �ي��ال
الحريري .وورد في التقرير حينذاك عدد
م��ن األس �م��اء ،بينهم اث�ن��ان ممن اتهمتهم
املحكمة في تموز .2011
ويأتي تقرير الصحيفة األملانية في وقت
تشير فيه مصادر مطلعة على مسار عمل
املحكمة الى أن املدعي العام الدولي دانيال
بلمار سيقدم الحقًا قرارًا اتهاميًا يتضمن
أس � �م ��اء ش �خ �ص �ي��ات إي ��ران� �ي ��ة وس ��وري ��ة،
متهمًا إياها بالضلوع في الجريمةُ .
وف ��ي اول رد ف�ع��ل إي ��ران ��ي ع�ل��ى م��ا ن�ش��ر،

رأى امل�ت�ح��دث ب��اس��م ال�خ��ارج�ي��ة االي��ران�ي��ة
رام�ين مهمانبرست ان «املحكمة الدولية
الخاصة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق
ال �ح��ري��ري ت�ح��رك�ه��ا اه� ��داف س�ي��اس�ي��ة وال
قيمة لها حقوقيًا» ،مشيرًا الى ان املوقف
االيراني واضح في هذا الصدد.
ام � � ��ا ف � ��ي ب � � �ي� � ��روت ،وف� �ي� �م ��ا الق � � ��ت ب �ع��ض
ش �خ �ص �ي��ات ف ��ري ��ق  14آذار ت �ق��ري��ر دي��ر
ش�ب�ي�غ��ل ب �ش ��يء م ��ن ال �ت��رح �ي��ب ،ت�خ��وف��ت
شخصيات أخ��رى ف��ي الفريق ذات��ه م��ن ان
ُ
يكون ما نشر مقدمة التهام سيصدر عن

املحكمة« ،مع ما يعنيه ذلك من فتح باب
مواجهة من نوع مختلف في املنطقة».
وف �ي �م��ا ال �ت��زم��ت ق ��وى  8آذار وح� ��زب ال�ل��ه
ال� �ص� �م ��ت ح � �ي ��ال م� ��ا ن� �ش ��رت ��ه ال �ص �ح �ي �ف��ة
األمل��ان�ي��ة ،قفز ال��رئ�ي��س ال�س��اب��ق للحكومة
سعد الحريري عن تقرير دير شبيغل إلى
ك�لام املتحدث باسم الخارجية اإليرانية،
م�ع�ل�ق��ًا ب��ال �ق��ول «إن امل ��وق ��ف ال� �ص ��ادر عن
ال �خ ��ارج �ي ��ة االي ��ران � �ي ��ة ه ��و ن �س �خ��ة ط�ب��ق
االص � ��ل م ��ن امل ��واق ��ف امل� �ك ��ررة ل �ح��زب ال�ل��ه
وأمينه العام ،وجزء ال يتجزأ من سياسة

ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣﺎر ﺳﻮﻳﺮﻳﻮس
وﻣﺪرﺳﺔ ﻣﺎر ﺑﻄﺮس وﺑﻮﻟﺲ
اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻳﻮﻣﻴ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﺻﺒﺎﺣ
ﺣﺘﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻇﻬﺮ
ﺗﻌﻠﻦ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻋﻦ ﺣﺎﺟﺘﻬﺎ ﺳﺎﺗﺬة ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﻔﻴﺰﻳﺎء
ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
اﻟﻤﺼﻴﻄﺒﺔ ـ ﺷﺎرع اﻟﻤﻌﻠﻮف
ﻫﺎﺗﻒ (01)817410 :ـ ﻓﺎﻛﺲ(01)307751 :

تعمل على تطويق املحكمة الدولية ومنع
العدالة من تحقيق اهدافها».
وفتح الحريري باب اتهام إيران بـ«تغطية
ج��رائ��م االغ �ت �ي��ال» ،معتبرًا أن تصرفاتها
«ال تعبر ع��ن أي حكمة أو م�س��ؤول�ي��ة في
م �ق��ارب��ة ه ��ذا امل� ��وض� ��وع» .وق � ��ال ال��رئ �ي��س
السابق للحكومة في بيان أصدره مكتبه
اإلعالمي إن «ما من أحد في العالم ال يعلم
ح ��دود ال �ع�لاق��ات ب�ي�ن ح ��زب ال �ل��ه وإي� ��ران،
وامل ��وق ��ف اإلي ��ران ��ي م��ن امل�ح�ك�م��ة ال��دول �ي��ة
ي� �ق ��دم م �ث�ل�ا ج ��دي � �دًا ع ��ن واق� � ��ع االن ��دم ��اج
وال�ت��وث�ي��ق وال�ت�ك��ام��ل ب�ين ال�ط��رف�ين ،لكننا
برغم كل ذلك نأمل اال يكون قد وصل الى
ح��دود امل�ش��ارك��ة ف��ي استضافة املطلوبني
الى العدالة الدولية».
ورأى ال� �ح ��ري ��ري «أن امل �ح �ك �م��ة ال��دول �ي��ة
ت �ك �ت �س��ب ق �ي �م �ت �ه��ا ال �ح �ق��وق �ي��ة م ��ن إرادة
امل �ج �ت �م��ع ال ��دول ��ي ال � ��ذي ات �خ ��ذ ق� � ��رارًا ف��ي
م� �ج� �ل ��س االم � � � ��ن ب� ��ال � �ت � �ص� ��دي ل �ل �ج��ري �م��ة
ال �س �ي��اس �ي��ة امل �ن �ظ �م��ة ف ��ي ل �ب �ن��ان ،وال �ت��زم
املسارات القانونية الكاملة للوصول الى
تحقيق العدالة ،وهي املسارات التي يبدو
أن �ه��ا ت �ت �ع��ارض م��ع االه� � ��داف ال�س�ي��اس�ي��ة
للدولة االيرانية وحلفائها في املنطقة».
(األخبار)
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تقـرير
رسائل إلى المحرر
القوات :ال فتور
ت �ض �م��ن ال� �ع ��دد ال� �ص ��ادر عنكم
ب �ت��اري��خ االث� �ن�ي�ن  15آب 2011
ً
مقاال لرامح حمية تحت عنوان:
«ال��راع��ي ف��ي دي��ر األح�م��ر :فتور
ق� � � ّ�وات� � ��ي» م �ل �ي �ئ��ًا ب��امل �غ��ال �ط��ات
وامل� �ع� �ل ��وم ��ات ال� �خ ��اط� �ئ ��ة ال �ت��ي
تشوه حقيقة الزيارة التاريخية
ألب �ي �ن��ا ال �ب �ط��ري��رك م ��ار ب �ش��ارة
ب�ط��رس ال��راع��ي .ل ��ذا ،يهمنا أن
نوضح اآلتي:
ً
* أوال :ال� �ح� �ض ��ور األك � �ب� ��ر ف��ي
استقبال البطريرك ال��راع��ي في
أع ��ال ��ي ض �ه��ر ال �ق �ض �ي��ب م��دخ��ل
البقاع كان لـ«القوات اللبنانية»
ع �ب��ر وف ��د م��ن م�ن�س�ق�ي��ة ال�ب�ق��اع
ال �ش �م��ال��ي ض ��م أك� �ث ��ر م ��ن 130
ك � � � ��ادرًا ق ��وات� �ي ��ًا م� ��ن م �س��ؤول��ي
ال �ق ��رى ت ��رأس ��ه م�ن�س��ق امل�ن�ط�ق��ة
املهندس مسعود رحمة.
*ث��ان �ي��ًا :م �ح��اول��ة امل �ق��ارن��ة بني
زيارتي البطريرك صفير العام
امل� ��اض� ��ي وال� �ب� �ط ��ري ��رك ال ��راع ��ي
لإليحاء بأن الزيارة كانت فاترة
«ول ��م ت�ب�ع��ث ال�ك�ث�ي��ر م��ن ال��دفء
في قلوب ع��دد من أبناء البلدة
ف ��ي غ �ي��ر م �ك��ان �ه��ا .ف��ال�ب�ط��ري��رك
ً
ص�ف�ي��ر اس�ت�ق�ب��ل م �ب��اش��رة ف��ور
انتقاله صباحًا من عيناتا الى
دي��ر األح �م��ر ،بينما ال�ب�ط��ري��رك
ال��راع��ي ان�ت�ق��ل م��ن ع�ي�ن��ات��ا ال��ى
القرى األخرى وإن عبر في دير
االحمر .لكن االستقبال الرسمي
ك� ��ان ع �ن��د ال �س��اب �ع��ة وال �ن �ص��ف
ً
مساء .وكان له استقبال رسمي
ف ��ور وص��ول��ه وك�ل�م��ة ترحيبية
م��ن رئ �ي��س ب �ل��دي��ة دي ��ر االح �م��ر
امل� �ه� �ن ��دس م � �ي �ل�اد ال � �ع� ��اق� ��وري.
ك �م��ا ت��م ت �ق��دي��م ه��دي��ة ت��ذك��اري��ة
ف ��ي امل �ن��اس �ب��ة .وت � ��رأس ب�ع��ده��ا
الراعي قداس العيد في كنيسة
س�ي��دة ال �ب��رج ف��ي ح�ض��ور كافة
م�س��ؤول��ي «ال �ق��وات اللبنانية»
وفي مقدمهم املهندس رحمة.
*ث � ��ال� � �ث � ��ًا :ل� � ��م ت � ��رف � ��ع «ال � � �ق� � ��وات
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة» ال�لاف �ت��ات وال �ص��ور
التزامًا منها باآلليات التنظيمية
التي وضعتها املطرانية والتي
اقتضت اقتصار الالفتات على
ال� �ج� �م� �ع� �ي ��ات وال � ��رع � ��اي � ��ا ف �ق��ط،
وم ��ن خ ��رق االت� �ف ��اق ه��و رئ�ي��س
«ح��زب التضامن» إم�ي��ل رحمة.
ول�ل�ت��ذك�ي��ر ف�ق��ط ،أن��ه ح�ت��ى ل��دى
زي ��ارة البطريرك صفير وحتى
لدى االنتخابات البلدية لم يجر
ارت � � ��داء ث �ي��اب ت �ح �م��ل ش �ع��ارات
«القوات».
* راب �ع ��ًا :ال ص�ل��ة إلم �ي��ل رح�م��ة
بعيناتا ال في سجالت النفوس
وال ف � ��ي ص � �ن ��ادي ��ق االق� � �ت � ��راع،
وه � ��ي أث �ب �ت��ت أن� �ه ��ا ب� �ل ��دة غ�ي��ر
متقوقعة على عصبية عائلية
بل منفتحة على كل ما فيه خير
ل �ل �ب �ن��ان وأب �ن��ائ �ه��ا ووج ��وده ��م
الحر في هذه االرض.
*خامسًا :إن «القوات اللبنانية»
ش � � � ��ارك � � � ��ت ش � �ع � �ب � �ي � ��ًا ف � � � ��ي ك ��ل
االس �ت �ق �ب��االت ال �ت��ي أق�ي�م��ت في
القرى وف��ي االستقبال املركزي
ال��ذي أقيم في دي��ر األح�م��ر .كما
عقد لقاء بني البطريرك الراعي
ووف��د منها ،ك��ان م�ح��ددًا ل��ه 15
دقيقة وفق البرنامج فاستغرق
 30دق �ي �ق��ة اس �ت �م��ع ف �ي �ه��ا األب
ل �ه��واج��س أب �ن��ائ��ه وم�ش��اك�ل�ه��م
ورؤي � �ت � �ه� ��م ل �ل �ح �ل ��ول االن � �ج� ��ع،
ورف�ع��وا اليه كتابًا خطيًا بذلك
ك �م��ا ق��دم��وا ل��ه ه��دي��ة ت��ذك��اري��ة
عربون شكر ووفاء.
ف�ه��ل ك��ل م��ا ورد ي�ع�ك��س ف�ت��ورًا
قواتيًا؟!
منسقية منطقة البقاع
الشمالي في
«القوات اللبنانية»

في صيدا يسألون :أين احمد الحريري؟
استبشر الصيداويون بما
حققه ابن مدينتهم .الشاب
واعد ،وإنجازاته كبيرة.
استطاع خالل أشهر معدودات
(منذ زواجه تحديدًا) أن يخسر
أكثر من  40كيلو غرامًا من
وزنه .لألسف لم ينطو األمر
على إنجازات ميدانية على
الساحة الصيداوية كما كان
ّ
يعول .اليوم يسأل كثيرون،
أين أحمد الحريري؟

زياد الزعتري
ّ
م�ن��ذ س �ن ��وات ،ب ��ات ب�ح�ك��م امل �س��ل �م��ات أن
أحمد الحريري سيكون الوريث الشرعي
ُلوالدته النائبة بهية الحريري في صيدا.
أع� � ّ�د ل�لأم��ر ب��روي��ة أح �ي��ان��ًا وب �ت �س��رع في
كثير من األحيان.
ق�ي��ل ل�ل�ح��اج��ة ب�ه�ي��ة إن ��ه ال ي ��زال صغيرًا
ع �ل��ى امل �س��ؤول �ي��ة ال �ك �ب �ي��رة ،وت � ��ردد على
مسامعها انه ال ي��زال يحتاج إلى الكثير
م��ن ال�ج�ه��د ،ب�ح�ك��م امل �ق ��درات الشخصية
ً
أوال ،وبحكم نقصان الخبرة الجماعية
والتجربة وامل�س�ت��وى الثقافي والفكري.
ل�ك��ن «ال �س��ت» ح�س�م��ت األم� ��ر .ق ��ررت دف��ع
ّ
صغيرها إلى املعترك السياسي ،و«ليقلع
ش��وك��هَ ب�ي��دي��ه» ،ك�م��ا ق��ال��ت للمعترضني،
و«ليبق تحت ناظري دومًا».
م �ن��ذ ذل� ��ك ال �ح�ي�ن وأح� �م ��د ف ��ي ال��واج �ه��ة.
وب� �ق ��وة أدت إل � ��ى إل� �غ ��اء ال �ك �ث �ي��ري��ن م��ن
ال��ورث��ة املحتملني للحريرية السياسية
ف� ��ي امل ��دي� �ن ��ة م� ��ن خ � � ��ارج إط � � ��ار ال �ع��ائ �ل��ة
كيوسف النقيب ،وعلي الشريف ،وعدنان

الزيباوي وغيرهم .بوصول أحمد تبني
أن هناك صفًا أول للقيادات بحكم ال��دم،
وما عداه مجرد موظفني برتب.
حتى إن كثيرين توقعوا من «طحشتها»
ب��ه أن ي�ص��ار إل��ى ترشيحه لالنتخابات
ً
النيابية األخيرة بدال منها .لكن األمر لم
يحصل ،فكان املقعد الوحيد الذي جلس
عليه ه��و مقعد ط��اول��ة االج�ت�م��اع��ات في
ً
ق��اع��ة امل�ج�ل��س ال�ب�ل��دي ل�ص�ي��دا ،م�س��ؤوال
عن ملف الشباب وال��ري��اض��ة ،في سابقة
في تاريخ العمل السياسي اللبناني ،أن
تختزل في شخص أمانة حزب سياسي
ومقعد بلدي.

بني معروف ورفيق
ف��ي ض��وء امل�ت�غ�ي��رات ال�ت��ي تحكم املشهد
ال �س �ي��اس��ي ل �ت �ع��اط��ي آل ال� �ح ��ري ��ري م��ع
جمهورهم في صيدا تحديدًا ،يكثر الكالم
ف��ي ه��ذه الفترة ف��ي املدينة ع��ن مستقبل
أحمد الحريري .فالشاب «الواعد» غائب
عن الساحة الصيداوية منذ مدة .مقربون
م �ن��ه ي� �ع ��زون األم � ��ر إل� ��ى أس� �ب ��اب أم �ن �ي��ة،
فلكونه «أمينًا عامًا» لحزب سياسي ،لم
يعد األم��ر كالسابق .آخ��رون يقولون إن
لألمر عالقة باألزمة املالية التي يعانيها
التيار ،وتتعدد الروايات.
اليوم بات أحمد ُيفتقد كثيرًا في مواضع
ك��ان ل��زام��ًا عليه ال �ت��واج��د ف�ي�ه��ا ،إن أراد
التأسيس لواقع يتعدى كونه «ابن بهية».
لم يعد يشاهد في مقاهي البلد القديمة
يدخن النرجيلة .ولم يعد يصادف وهو
ً
يأكل الفول في مطعم شعبي ،أو متجوال
في السوق التجارية بني دكان وآخر في
حركات الستفزاز أسامة سعد.
أص �ب��ح ال�ت�ع��ام��ل م��ع أح �م��د ع�ب��ر وس�ي��ط
(م .ب ،).أو من ينوب عنه في فريق عمل
ي� �ع ��رف أه ��ال ��ي ص� �ي ��دا ك �ف��اء ت �ه��م ج �ي �دًا.
كفاءة خبروها في أكثر من موضع كان
آخرها توظيف ح� ّ�راس امل��راك��ز التجارية
ال �ج ��دي ��دة ،وال �ت ��ي ب�ي�ن��ت ن �ظ��ري��ة ال��رج��ل
امل�ن��اس��ب ف��ي امل�ك��ان امل�ن��اس��ب ،وك ��ادت أن

صار أحمد يفضل الغداء في «اإلتوال» على مقهى أبو العبد الصباغ (أرشيف ــ مروان طحطح)
ت��ؤدي إل��ى قتلى وج��رح��ى بعدما روع��ت
اآلمنني وتناثر الرصاص فوق الرؤوس.
ي�س�ك��ن ال ��وج ��دان ال �س �ي��اس��ي ل�ل�س�ي��اس��ي
ال �ش ��اب ب�ح�س��ب م ��ا ي�ن�ق��ل ع �ن��ه م�ق��رب��ون
نظرية يقولون إنهم ال يجدون صعوبة
في فهمها لبساطتها ،بل الصعوبة تكمن
في إقناعه بإمكانية أن تكون خاطئة.
يسعى أحمد ليكون مزيجًا من معروف
س�ع��د ورف �ي��ق ال �ح��ري��ري .أي ال�ق��ري��ب من
ال �ن��اس وص��اح��ب امل��ؤس �س��ات ف��ي آن .لم
يدرك أحمد حتى اليوم أن معروف سعد
حني كان يدخل بيوت الصيداويني دون
موعد لألكل بما ه��و متوافر ،ك��ان يفعل
ذل ��ك ت�ل�ق��ائ�ي��ًا .وق �ت �ه��ا ل��م ي �ك��ن ه �ن��اك من

ف ��ارق بينه وب�ي�ن م��ن دخ��ل ب�ي��وت�ه��م .أم��ا
أن ينتهجها ال�ح��ري��ري ال�ش��اب مسحورًا
بالحكايات التي سمعها عن قوة معروف
ال�ش��وارع�ي��ة ،نهجًا للعمل السياسي في
املدينة ،فبدا األمر جليًا أنه يختزل الكثير
من تكلف ال يعكس الحقيقة.

اللعب في الشارع
ي��روي مطلعون أن أحمد نشأ على فكرة
شكلت ضغطًا كبيرًا عليه ،وساهمت في
ت�ح��دي��د رؤي �ت��ه ال�س�ي��اس�ي��ة .دوم ��ًا ك��ان��ت
ت � �ت ��ردد ع �ل��ى م �س��ام �ع��ه ش� �ك ��وى ال �ن��اس
م��ن ُب �ع��د وال ��دت ��ه أو ان �س�لاخ �ه��ا أح�ي��ان��ًا
ك� �ث �ي ��رة ع� ��ن ال � �ق ��اع ��دة ال �ش �ع �ب �ي��ة ،ح�ت��ى

تقـرير

ُ
تهريب السالح من املارينا :مخبر الجيش موقوفًا
ُ
أخلي سبيل املوقوفني
الثالثة بتهمة تهريب
السالح إلى سورياّ .
املدعي
العام التمييزي أسقط
التهمة عن املوقوفني،
ُلكن املعلومات األمنية
تؤكد أن ضغوطًا سياسية
مورست إلطالقهم .ليس هذا
فحسب ،بل ّأدت الضغوط
إلى توقيف «مصدر» الجيش
الذي أدى دورًا رئيسيًا في
اإليقاع بـ«العصابة»
رضوان مرتضى
أف��رج قاضي التحقيق العسكري فادي
ص ��وان ع��ن امل��وق��وف�ين ال�ث�لاث��ة املشتبه
ف �ي �ه��م ب �م �ح��اول��ة ت �ه��ري��ب ال� �س�ل�اح إل��ى
س��وري ��ا ع �ب��ر م��رف��أ «م��اري �ن��ا ب �ي ��روت»،
امل� � �ح � ��اذي ل� �ف� �ن ��دق س � ��ان ج� � � ��ورج ،ب�ع��د
م�ض��ي ن�ح��و أس�ب��وع�ين ع�ل��ى توقيفهم.
أم � � ��ا ال � �س � �ب� ��ب ،ف � � � � � ّ
�رده امل� � ��دع� � ��ي ال � �ع� ��ام
التمييزي القاضي سعيد ميرزا إلى أن

«التحقيقات لدى استخبارات الجيش
ُ
وامل� ��دع� ��ي ال� �ع ��ام ال �ع �س �ك��ري ل ��م ت �ث �ب��ت
صحة ما أشيع عن محاولتهما تهريب
السالح الى سوريا» .إخالء السبيل هذا
يمكن أن يقال فيه إنه سابقة قضائية،
ل��م ت��أخ��ذ ف��ي االع �ت �ب��ار ض�ب��ط عناصر
استخبارات الجيش للموقوفني بالجرم
امل� �ش� �ه ��ود ،ح �ي��ث ك ��ان ��ت ف ��ي ح��وزت �ه��م
ك�م�ي��ة م��ن ال �س�ل�اح ال �ح��رب��ي .ك��ذل��ك ف��إن
االعتبارات التي استند إليها ميرزا في
أن ت��وق�ي��ف املتهمني
ت�ب��ري��ره ل��م تلحظ ّ
جاء ضمن عملية نفذتها استخبارات
الجيش ،استندت إلى معطيات ُجمعت
وات � �ص� ��االت ُس � ّ�ج �ل ��ت ل �ت��وث �ي��ق األد ّل � ��ة.
فعملية التوقيف لم تحصل قبل تكشف
ّ
نيات املشتبه فيهم لجهة الحسم بأنهم
اش� �ت ��روا ال� �س�ل�اح ب �ق �ص��د ت �ه��ري �ب��ه إل��ى
س ��وري ��ا .وف� ��وق ك ��ل ذل� ��ك ،ف ��إن ع�ن��اص��ر
االستخبارات لم يقدموا على أي خطوة
قبل أن تثبت لديهم صحة املعلومات
التي في حوزتهم.
وب��ال�ع��ودة إل��ى تفاصيل العملية ،فإن
املتهمني الثالثة ،وهم سامر ث .ووسيم
ث .وأح � �م ��د أ .ال ��ذي ��ن ي �ت��ول��ى أح��ده��م
مسؤولية إدارة ال�خ��روج وال��دخ��ول في
امل��رف��أ ال �س �ي��اح��ي ال� ��ذي ت�ش�غ�ل��ه ش��رك��ة
س��ول �ي��دي��ر ف ��ي م �ن �ط �ق��ة س � ��ان ج � ��ورج،
س��أل��وا ع �ص��ام م .إن ك ��ان ي �ع��رف تاجر
أس �ل �ح��ة ب �ح �ك��م إق��ام �ت��ه ف ��ي ال�ض��اح�ي��ة
ال �ج �ن��وب �ي��ة .ف �ص��دف أن ع �ص��ام يعمل
مخبرًا ل��دى استخبارات الجيش .أبلغ

األخير قيادة الفرع طلب املشتبه فيهم،
فأشارت قيادته عليه بالخوض معهم
في التفاصيل .أرش��د عصام م .املشتبه
فيهم إلى تاجر سالح .بدأت املباحثات
بينهم ليتبينّ أنهم بصدد ش��راء كمية
ك�ب�ي��رة م��ن ال�ب�ن��ادق ال��رش��اش��ة م��ن ن��وع
كالشنيكوف .أخبرهم التاجر املفترض
بأن لديه بنادق رشاشة من نوع أم ،16
ف� ّ
�ردوا بأن ضالتهم الكالشنيكوف .أما
ب �ش��أن ك�ي�ف�ي��ة ال �ن �ق��ل ،ف��أخ �ب��روه بأنهم
سينقلون السالح بسيارة تحمل لوحة
قضائية وم� ّ
�زودة بزجاج ع��ازل للرؤية
أو عبر البحر إن كانت الكمية كبيرة.
كل ذلك كان يجري تحت مرأى عناصر
االس �ت �خ �ب��ارات ال ��ذي ��ن س� ّ�ج �ل��وا جميع
ّ
استمرت العملية،
االتصاالت الجارية.
فطلب املشتبه فيهم من التاجر إحضار
ّ
عينة من البنادق لفحصها قبل شرائها.
ّ
ح� � ��ددوا ن �ه��ار ال�خ�م�ي��س ف ��ي  28ت�م��وز
املاضي موعدًا لذلك ،لكنه أخبرهم بأنه
ّ
يفضل يوم الجمعة .وبالفعل ،حضروا
ف ��ي ال ��زم ��ان وامل� �ك ��ان امل� �ح ��ددي ��ن .ج��رت
ّ
عملية التسليم والتسلم بحضور اثنني
من املشتبه فيهم (وسيم ث .وأحمد أ.).
ك��ان��ت ع �ن��اص��ر االس �ت �خ �ب��ارات ت��راق��ب،
ل �ك �ن �ه��ا ل ��م ت �ت �ح��رك إال ب �ع��دم��ا أص �ب��ح
السالح في حوزة املشتبه فيهم .عندها
عليهم ع�ل��ى ب�ع��د أم �ت��ار قليلة
أط�ب�ق��ت
ُ
م��ن امل��اري �ن��ا .ض�ب��ط امل��وق��وف��ان بالجرم
امل� �ش� �ه ��ود ح� �ي ��ث ك ��ان ��ت األس� �ل� �ح ��ة ف��ي
حوزتهما ،فيما عثر ف��ي ح��وزة وسيم

ع �ل��ى ك�م�ي��ة م��ن ال �ك��وك��اي�ين ت �ف��وق تلك
املفترضة لغرض االستهالك الذاتي.
أوقف املشتبه فيهما بتاريخ  29تموز،
ليطلق سراحهما ي��وم  13آب ،أي بعد
م��رور نحو أس�ب��وع�ين .أس�ب��وع��ان حفال
بما ال ُي�ط��اق م��ن التدخالت السياسية
ظهرت بممارسات أفضت إلى تساؤالت
ل��م ُي�ع�ث��ر ل�ه��ا ع�ل��ى أج ��وب ��ة .ف�ق��د أرس��ل
امل��وق��وف��ان إل��ى سجن طرابلس ليكونا
ه �ن��اك ب �م �ث��اب��ة أم ��ان ��ة ،ب��اع �ت �ب��ار أن ��ه ال
أمكنة فارغة في سجن رومية املركزي.
أط �ل ��ق ال �ق �ض��اء س � ��راح امل �ت �ه �م�ي�ن ،ل�ك��ن
املسألة لم تنته عند هذا الحد ،إذ ذهب
القضاء أبعد من ذلك بكثير .فقد أشار
بتوقيف «مخبر» استخبارات الجيش
ال � ��ذي أس �ه��م ف ��ي ك �ش��ف م �خ �ط��ط ش ��راء
األس�ل�ح��ة ،م��ن دون األخ��ذ ف��ي االعتبار
خصوصية عمله ل��دى االس�ت�خ�ب��ارات.
كذلك ف��إن من أش��ار بتوقيف «املصدر»
ل��م ي��أب��ه ب��ال �ش��روح��ات ال �ت��ي ت �ق� ّ�دم بها
ضباط في الجيش حيال طبيعة عمل
امل �ط �ل��وب ت��وق �ي �ف��ه ،ب �ح �ج��ة أن األخ �ي��ر
يشتبه فيه بترويج امل�خ��درات ،بحسب
ّادع ��اءات أح��د املتهمني بشراء السالح.
ّ
ف �ق��د ُج � ��زئ امل �ل��ف ب�ي�ن ج��رم��ي ال �س�لاح
واملخدرات ،بعدما زعم وسيم أن عصام
ّ
زوده بالكوكايني ال��ذي ُع�ث��ر عليه في
حوزته« ،وقد أراد بهذه التهمة االنتقام
من عصام بعد معرفته بأنه من وشى
ب� �ه ��م» ع �ل��ى ح� � ّ�د ق� ��ول م� �س ��ؤول أم �ن��ي.
وب��ذل��ك يكون ّ
االدع ��اء ق��د ج��رى م��ن قبل
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أخذ البركة
فداء عيتاني
أقدم أحمد على مغامرة لم تنته فصولها
بعد .في محاولة منه الستقطاب الشارع،
أع�ط��ى م��ن خ�ل�ال إم�ك��ان��ات��ه ك��ل متطلبات
ع ��ائ� �ل ��ة م� �ع ��روف ��ة ذات ن � �ف ��وذ ف� ��ي ال �ب �ل��د
ال�ق��دي�م��ة ،لتشكل ل��ه «ق ��وة ض��ارب��ة» حني
ً
ت��دع��و ال�ح��اج��ة .ف�م�ث�لا ت��م ت�ل��زي��م املقاهي
على الشاطئ البحري وعلى ضفاف نهر
االول� ��ي ملتنفذين م��ن ه ��ذه ال�ع��ائ�ل��ة ،دون
اس� �ت ��دراج ع� ��روض ع �ب��ر ال �ب �ل��دي��ة امل�غ� ّ�ي��ب
رئيسها ب��داع��ي ال�س�ف��ر ،وذل ��ك م�ق��اب��ل أن
ت��رف��ع ص� ��ورة ألح �م��د ك �ت��ب ع�ل�ي�ه��ا بخط
عريض «املعلم» .لجهله بلغة الشارع التي
ال يتقنها ،خ��رج��ت األم ��ور ع��ن سيطرته،
وظ�ه��رت املشكالت وب��دأت بالتنامي .بدأ
الكالم يكثر عن تغطية سياسية لفاسدين
ال ي�م�ك�ث��ون وراء ال�ق�ض�ب��ان إال ل�س��اع��ات.
وك �ث��رت ال �ش �ك��اوى م��ن م �م��ارس��ات غريبة
عن سكان «البلد القديمة» .مشاكل فردية
وجماعية يومية ،سالح ،مخدرات ...تحول
األم��ر بسرعة إل��ى كابوس .لم يعجب األم
م��ا ح �ص��ل .ط��ال�ب��ت ب��وض��ع ح��د ل ��ه ،فكان
الهروب باتجاه بيروت ريثما تهدأ األمور.

اكتشاف بيروت

ب�ين امل��ؤي��دي��ن ف��ي ص �ي��دا .س�ع��ى ه��و إل��ى
ً
تغيير ه��ذه امل�ع��ادل��ة ن��زوال عند نصائح
ال �ك��وادر املحيطة ب��ه .أراد أن يلعب دور
«الشعبوي» .فالفتى ال��ذي ترعرع ضمن
أسوار «الفيال» في مجدليونُ ،
وحرم من
اللعب ف��ي ال �ش��ارع ،أراد أن يتغلب على
نفسه ،وأن يختبر هذا العالم الذي يجهل.
بحث ع��ن مفاتيح لتحقيق ذل��ك .أرش��ده
كثيرون إلى شخصيات زرعت في رأسه
فكرة أن يكون له محيط بصورة مختلفة.
يعني ال ب��أس من جمع «ال��زع��ران» ،وفق
نظرية أن��ه بواسطة ه��ؤالء سيواجه من
ي�ص�ف�ه��م م ��ري ��دوه ب� � �ـ«زع � ��ران» ال�ت�ن�ظ�ي��م
الشعبي الناصري.

م��ا ب�ي�ن االن �ت �م��اء إل ��ى ص �ي��دا واالن �ب �ه��ار
ب�ب�ي��روت ،ش��رك غالبًا م��ا يقع فيه معظم
السياسيني الصيداويني .أحمد الحريري
ك��ان واح� �دًا منهم .ف�ج��أة اكتشف الشاب
امل��دي�ن��ة .أغ��واه الضجيج وحشد الناس،
فصار أحمد يفضل الغداء في «اإلت��وال»
على مقهى أبو العبد الصباغ.
يقول مقربون منه« :صحيح أنه يقضي
أغلب وقته حاليًا ف��ي ب�ي��روت ،لكن قلبه
في صيدا ،وال يزال يتابع كل التفاصيل
ب� ��دق� ��ة» .أم � ��ر ال ي �ت ��واف ��ق م �ع��ه ع ��ارف ��ون،
ي��ؤك��دون أن الكثير م��ن امللفات الحيوية
واملطالب ّ
امللحة لصيداويني كثر مجمدة
منذ أشهر النشغال «املعلم» في بيروت،
وألن العني بصيرة واليد قصيرة من جهة
أخ� ��رى .ال �ي��وم م��ن أراد م��ن ال�ص�ي��داوي�ين
رؤية أحمد فعليه أن ينزل إلى بيروت.

ّ
ه��ا ق��د ح��ل��ت دم�ش��ق م��ن حيث ال ت��دري ه��ذه امل��رة حيرة
ال�ط��اق��م ال�س�ي��اس��ي ال�ل�ب�ن��ان��ي .ف�ه��ي ق��د أع�ل�ن��ت اعترافها
بالدولة الفلسطينية على حدود عام  1967بعاصمتها
القدس الشرقية ،ما ّ
سهل على السياسيني اللبنانيني
اتخاذ موقفهم خالل زيارة رئيس السلطة الفلسطينية
محمود عباس ،أمس .فبعد كالم دمشق ال كالم وال جدال.
ول�ك��ن م��وق��ف دم�ش��ق ،س��واء أك��ان ناتجًا م��ن صفقة كما
ً
يقول البعض ،أم تنازال من طرف واحد كما يقول آخرون،
أم إع�ل�ان ح�س��ن ن� ّ�ي��ات ،ف�ه��و يبقى ف��ي ل�ب�ن��ان منقوصًا،
وزيارة عباس ستأتي الستكماله.
لن يكون على عباس إقناع الجانب اللبناني بضرورة
م�ش��ارك�ت��ه ،م��ن مقعده ف��ي إدارة جلسات مجلس األم��ن
عبر مندوبه ن��واف س�لام ،في املوافقة على خيار إعالن
ال ��دول ��ة ،ف��ال�ج��ان��ب ال�ل�ب�ن��ان��ي م�ق�ت�ن��ع س�ل�ف��ًا ،وم�ت�ح� ّ�م��س
للدولة الفلسطينية بصفتها تريحه من عبء املوضوع
الفلسطيني .وحده الله يعلم من أوحى إلى السياسيني
ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين ب ��أن خ �ط��وة إع�ل�ان ال ��دول ��ة ،ال �ت��ي ال تحظى
بموافقة أميركية وال تساهل إسرائيلي ،ستريح لبنان
م��ن «ع� ��بء ال ��وج ��ود ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي» ،أو ب ��األح ��رى ت��ري��ح
الالجئني الفلسطينيني في لبنان من ضيافة اللئام.
فإعالن الدولة أمامه أهوال جسام ،وعلى األرجح أال يمر
في أيلول ه��ذا وال في غيره من أي��ام أيلول الحزينة في
ال��ذاك��رة الفلسطينية ،وسيكون على الالجئني مواجهة
خيبة أخرى ،وربما هذه املرة من حسن حظهم أن يفشل
اقتراح إعالن الدولة.
ف �ع��دا ع ��ن أن ه ��ذه ال ��دول ��ة امل��زم �ع��ة ال ت�ت�ح�ل��ى ب ��أي من
م ��واص� �ف ��ات ال� � ��دول ذات ال� �س� �ي ��ادة ،ووح� � ��دة األراض� � ��ي،
وم �ق��وم��ات ال��دف��اع واألم� ��ن واالق �ت �ص��اد ،وع ��دا ع��ن أنها
خاضعة ملزاجية عدة دول من فتح معابر وإقفال ممرات
ج��وي��ة وب�ح��ري��ة ،وال�س�م��اح بعبور م��واط�ن�ين م��ن ال��دول��ة
وإليها ،ودفع حصص الدول الراعية في املوازنة الوطنية،
عدا عن كل ذلك ،فإن الالجئ الفلسطيني سيفقد أي حق
في رالرعاية من دولته ومن الدول املقيم فيها.
س�ي�س� ّ�ر ال��دب�ل��وم��اس�ي��ون ف��ي املمثلية الفلسطينية في
بيروت بترفيعهم من موقع املمثلية إلى موقع السفارة،
وق��د ي�ق��ام اح�ت�ف��ال ف��ي ح��ال ال��وص��ول إل��ى إع�ل�ان ال��دول��ة
الفلسطينية ب�ت�ح��ول امل��وظ�ف�ين إل��ى ط��اق��م م��ن ال�س�ف��راء
وال �ق �ن��اص��ل .ول �ك��ن االح �ت �ف��ال ل��ن ي �ع� ّ�م أرج� ��اء املخيمات
التي تضم أناسًا ينتظرون لحظة محاصرتهم مجددًا
«ل�لاس�ت�ف��ادة م��ن تجربة نهر ال �ب��ارد» .ب��ل على العكس،

سيكون الوضع هناك ّ
محيرًا ومربكًا وشبه مأساوي.
ل ��م ي �ك��ن أح� ��د م ��ن ال �س��اس��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي�ين ع �ل��ى ع �ل��م ب��أن
م��واف�ق �ت �ه��م ع �ل��ى إع�ل��ان ال ��دول ��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة م ��ن دون
ش ��روط ستعني أول خ�ط��وة ب��ات�ج��اه ال�ت��وط�ين ،وإن�ه��اء
ملف الفلسطينيني الالجئني عبر إعطائهم جوازات سفر
ص��ادرة ع��ن دول��ة فلسطني التي ل��ن تتمكن ف��ي أي حال
من األحوال من السماح ملواطنيها في الخارج بالعودة
إليها.
وطبعًا لم ينتبهوا إلى أن تحول الفلسطينيني في لبنان
ج��ال�ي��ة س�ي��رف��ع ي��د وك��ال��ة غ��وث وت�ش�غ�ي��ل ال�لاج�ئ�ين عن
املخيمات ،والتقديمات ستكون من واجب جهات أخرى.
وما دمنا نعرف «البئر وغطاه» في الدولة ّالفلسطينية،
فحتمًا سيكون على الحكومة اللبنانية التكفل بسد فراغ
األونروا.
سيرتاح الساسة من اتخاذ املوقف املرائي الذي يقفونه
ال� �ي ��وم ح�ي�ن ي �ت �ح��دث��ون ع ��ن «م��واص �ل��ة ال ��دع ��م ل�ل�ن�ض��ال
الفلسطيني» ،ولكن سيكون عليهم مواجهة حاجات 400
أل��ف فلسطيني بحاجة إل��ى ّالطبابة والتعليم والبنى
التحتية ،أضف إلى أنهم سيمثلون عبئًا حقيقيًا على كل
الدوائر في البالد ،بمجرد ّ
تحولهم من الجئني إلى رعايا
أج��ان��ب ،وس�ي�ت�ح��ول امل��وق��ف امل��رائ��ي إل��ى ش�ك��وى دائ�م��ة
ومناشدة للدول املانحة لتقديم يد العون إلى الحكومة
اللبنانية .إال أن هذه ال��دول سترى أن املسألة تعود إلى
الدولتني اللبنانية والفلسطينية فقط ال غير.
ومن ناحية الالجئ الفلسطيني ،فإنه سيقدم خدمة إلى
الدولة اللبنانية في حال غادر أراضيها ،ولو إلى سوريا،
إذا هدأت األمور هناك قريبًا ،إذ لن يتمكن من العودة إلى
منزله في املخيم .فخروجه من األراضي اللبنانية بوثيقة
سفر غير لبنانية ،أو غير صادرة عن السلطات اللبنانية،
سيتطلب تأشيرة دخول للعودة ،بصفته من رعايا دولة
أجنبية.
يمكن أبا ُم��ازن أن يأخذ البركة خالل إفطاره مع رئيس
�ض��ل س �ل �ف��ًا ع �ل��ى ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين ف ��ي ل �ب �ن��ان،
ال� �ب�ل�اد امل��ف� ِ
وخاصة أولئك الذين كانوا في مخيم نهر البارد .وغدًا
سيأخذ البركة من غيره أيضًا .ولكن مسألة إعالن الدولة
من جانب واح��د قد تتطلب من الجانب اللبناني وضع
شروط مسبقة وتعديالت في الخطة املرسومة.
هذا إذا أق� ّ�رت األمم املتحدة بحق الفلسطينيني في قيام
دول� ��ة ،إال أن ��ه رب �م��ا ك ��ان م��ن األف �ض��ل ال �ل �ج��وء ال ��ى األم��م
امل�ت�ح��دة إلل��زام�ه��ا بتنفيذ ق��رارات�ه��ا القديمة ف��ي املسألة
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ب ��دل وض ��ع امل��زي��د م��ن امل �ط��ال��ب ال �ج��دي��دة
أمامها.

علم
و خبر
تثبت مكتب مكافحة
ّ
المخدرات من براءة
لكن كرم لم
الموقوف ّ
يأمر بإطالق سراحه

النائب العام االستئنافي القاضي كلود
ك ��رم ب��اع �ت �ب��ار أن ال �ج��رم ح �ص��ل ضمن
نطاق جبل لبنان.
أط �ل��ق س� ��راح امل�ت�ه�م�ين ن �ه��ار األرب �ع��اء
ل �ي �ت ��ول ��ى م �ك �ت��ب م �ك ��اف �ح ��ة امل � �خ� ��درات
امل� ��رك� ��زي ف� ��ي ب � �ي� ��روت ت ��وق �ي ��ف م�خ�ب��ر
اس �ت �خ �ب ��ارات ال �ج �ي��ش ص �ب ��اح األح� ��د،
ل �ك��ن س �ب��ق ذل � ��ك خ �ل��اف ش ��دي ��د وس��ط
ّ
القوى األمنية لجهة الرفض بأن يسلم
امل��وق��وف إل��ى مكتب مكافحة امل�خ��درات
في الشمال .فقد رأى هؤالء أن ما يجري
ي ��ؤك ��د ال �ت �ع��اط��ي ب �ك �ي��دي��ة م ��ع امل �ص��در
اس�ت�ن��ادًا إل��ى خلفيات سياسية« .فهل
ُيعقل أن يخلى سبيل متهمني بشراء
س�لاح بقصد تهريبه إل��ى س��وري��ا بعد
ض�ب�ط�ه��م م�ت�ل� ّ�ب�س�ين ،ف�ي�م��ا ُي�س�ج��ن من
أسهم في توقيفهم؟» .وفي هذا السياق،
ع�ل�م��ت «األخ � �ب� ��ار» م ��ن م� �ص ��ادر ع��ائ�ل��ة
امل ��وق ��وف أن ع �ص ��ام ل ��دي ��ه ت�س�ج�ي�لات
ه� ّ�دد بنشرها إذا ج��رى التعاطي معه

ما قل
ودل
بكيدية ،مشيرين إلى أن «التسجيالت
ت��ؤك��د أن امل �ف ��رج ع�ن�ه��م ك ��ان ��وا ي �ن��وون
تهريب السالح إلى سوريا».
م �خ��ال �ف��ة ج� ��دي� ��دة ت� �ض ��اف إل � ��ى س�ج��ل
املخالفات التي حصلت في هذا امللف،
إذ ذكر مسؤول أمني رفيع لـ«األخبار»
أن م�ك�ت��ب م�ك��اف�ح��ة امل� �خ ��درات امل��رك��زي
أبلغ النائب العام االستئنافي في جبل
لبنان ك�ل��ود ك��رم أن ال ش��يء ثبت على
امل��وق��وف ،لكن ك��رم رف��ض إخ�لاء سبيله
ي � ��وم االث� �ن�ي�ن ألس� �ب ��اب غ �ي��ر م �ع��روف��ة.
وبحسب املصادر ،فإن «تسييس امللف
حال دون إخالء كرم سبيل املوقوف».
ف��ي امل�ق�ل��ب اآلخ� ��ر ،ن�ف��ى م �س��ؤول أم�ن��ي
ّ
مطلع على امللف ما ّ
يسوق بشأن كيدية
في توقيف مخبر استخبارات الجيش،
مؤكدًا أن��ه ال ي��زال موقوفًا ألن املديرية
ل��م تتبع األط��ر القانونية املعتمدة في
ال�ت�ع��ام��ل م��ع امل�خ�ب��ري��ن ،ل�ج�ه��ة اع�ت ّ�م��اد
ك� �ت ��اب ح �م��اي��ة امل � �ص ��در ال� � ��ذي ت��وق �ع��ه
ال�ن�ي��اب��ة ال�ع��ام��ة ال�ت�م�ي�ي��زي��ة .ال �ك�لام عن
خ �ط��وات ق��ان��ون�ي��ة ّ
رده م �س��ؤول أم�ن��ي
رأى أن��ه حتى لو ُوج��د الكتاب املذكور،
ف� � ��إن ع� ��رق�ل��ات م� ��ن ه� � ��ذا ال � �ن� ��وع ك��ان��ت
ستحصل ،مستشهدًا بقضية مماثلة
ُ
�در وأوق� � ��ف رغ��م
اس ��ت ��دع ��ي ف �ي �ه��ا امل� �ص � ّ
وجود تصريح خطي موقع من الرئيس
م �ي��رزا .وع�ل�م��ت «األخ� �ب ��ار» أن م��ا ح��ال
دون ت��وق�ي��ع ال�ك�ت��اب م��ن ال�ن��ائ��ب ال�ع��ام
التمييزي هو التوقيت القياسي الذي
جرت فيه العملية.

تبني أن «املواد املؤيدة»
للقرار االتهامي الذي صدقه
قاضي اإلجراءات التمهيدية
دانيال فرانسني نهاية
الشهر املاضي تتضمن
 5135صفحة موزعة على
 351وثيقة ،وثمانني دقيقة

ّ
السعودية»
الحريري يفاوض «االتصاالت
عقد الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري سلسلة اجتماعات في
اململكة السعودية حيث هو موجود حاليًا ،بهدف تسوية الوضع املالي
لشركاته .وي�ج��ري الحريري مفاوضات م��ع ع��دد م��ن ال�ش��رك��ات ،بينها
شركة االتصاالت السعودية ( )STCلشراء أسهم في شركة االتصاالت
التابعة لشركة أوج�ي��ه (أوج�ي��ه تيليكوم) .وك��ان��ت ال�ش��رك��ة السعودية
املذكورة قد اشترت عام  2008حصة من أسهم أوجيه تيليكوم وصلت
إلى  35في املئة ،مقابل  2.6مليار دوالر دفعتها نقدًا للشركة اململوكة
آلل الحريري .وبحسب مصادر معنية ،فإن الحريري يريد بيع حصة
ّ
ف��ي أوج�ي��ه تيليكوم تمكنه م��ن ح��ل ال�ج��زء األك�ب��ر م��ن مشكالته املالية،
مع العلم بأن القيمة الحقيقية ألسهم الشركة ارتفعت خالل السنوات
املاضية ،بسبب توسع شبكات االتصاالت التي تديرها ،خصوصًا في
السوق التركية.

ّ
راض عن نديم
أمني الجميل ٍ
من التسجيالت الصوتية،
إضافة إلى إفادات الشهود.
ومن املنتظر أن يحيل املدعي
العام دانيال بلمار (الصورة)
هذه املواد مع القرار إلى
مكتب الدفاع في املحكمة،
بـ«لغة يفهمها املتهمون»،
مع ما يتطلبه ذلك من
ترجمة للمواد إلى اللغة
العربية خالل املرحلة التي
تسبق مباشرة املحاكمات.

ّ
التكميلية
فتح حزب الكتائب باب تقديم الترشيحات إلى االنتخابات
للمكتب ال�س�ي��اس��ي ُ(ي�ن�ت�خ��ب س�ت��ة أع �ض��اء إض��اف�ي�ين م��ن ق�ب��ل أع�ض��اء
املكتب املنتخبني في ّ املؤتمر العام) .وسيبقى الباب مفتوحًا حتى 24
الشهر الجاري .ويتوقع بعض املسؤولني في الكتائب أن يترشح عدد ال
بأس به من الحزبيني لهذه االنتخابات ،خصوصًا أنه ليس هناك شرط
بأن يكون قد مضى على انتساب املرشح للحزب ثماني سنوات (كما
ّ
الجميل
هي الحال في انتخابات املؤتمر العام) .وعن كالم النائب نديم
ّ
باق في الكتائب
األشرفية،
أمام كوادر كتائبيني في
لجهة التأكيد أنه ٍ
ّ
ّ
وسيعمل لتحقيق مزيد من الديموقراطية في الحزب ،رأى مقربون من
ّ
الجميل أن هذا الكالم إيجابي ومن املفيد أن ينغمس نديم
الرئيس أمني
أكثر في العمل الحزبي.

إلعالناتكم الرسمية
واملبوبة والوفيات
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تحقيق
ّ
يشتم ،اليوم ،املتعاقدون بالتراضي وبالفاتورة في قسم املعلوماتية في املركز التربوي
للبحوث واإلنماء ،رائحة تهريب عدد منهم بالطريقة نفسها التي اعتمدت لتحويل  14شخصًا
من التعاقد بالتراضي إلى التعاقد السنوي

المركز التربوي :المتعاقدون
سيتكلمون
بالتراضي
ّ
فاتن الحاج
ه� ��ي ح � �ك� ��اي� ��ة 126م �ت �ع ��اق �دًا ب��ال �ت��راض��ي
ً
وع � ��ام �ل��ا ع� �ل ��ى أس � � ��اس األج � � ��ر ال �ي ��وم ��ي
وب ��ال �ف ��ات ��ورة ف ��ي ق �س��م امل �ع �ل��وم��ات �ي��ة في
املركز التربوي للبحوث واإلنماء التابع
ل � � ��وزارة ال �ت��رب �ي��ة .ي �ح �م��ل ه � ��ؤالء ب�ط��اق��ة
ال�ض�م��ان االج�ت�م��اع��ي ،وال ي�ط� ّ�ب��ق عليهم
قانون العمل ،يستفيدون من االستشفاء
وامل �ع ��اي �ن ��ة ال �ط �ب �ي��ة ،وي� �ح ��رم ��ون إج � ��ازة
األمومة واإلج��ازت�ين السنوية واملرضية،
رغم مرور  16سنة على بداية الحكاية.
درب النضال ب��دأ عندما راح املتعاقدون
ي ��راج � �ع ��ون إدارت� � �ه � ��م ب� �ش ��أن ح �ق �ه��م ف��ي
االستقرار الوظيفي عبر تحويل العقود
بالتراضي وبالفاتورة إلى عقود سنوية،
أس��وة بغيرهم م��ن موظفي امل��رك��ز الذين
ه ��م ب��امل �ن��اس �ب��ة م �ت �ع��اق��دون ب�غ��ال�ب�ي�ت�ه��م
ال� �ع� �ظ� �م ��ى ،م � ��ا ع � � ��دا ث�ل��اث� ��ة م �ن �ه ��م ف �ق��ط
موجودين في املالك .واملفارقة أن البعض
ش ��ارف ع�ل��ى ال�ت�ق��اع��د وال ي ��زال م�ت�ع��اق�دًا
بالتراضي.
يومها ،جرت محاوالت لتقويض التحرك
ِّ
تحت حجة «م��ا تحكوا بيفللوكم» .لكن
ّ
لو كان صحيحًا أن الدولة ليست بحاجة
إل��ى ط��اق��ات ه��ؤالء املتعاقدين الستغنت
عنهم منذ اليوم األول ،أو هذا على األقل
م��ا يعتقدونه ه� ّ�م «مل ��اذا ستنتظر ال��دول��ة
 16سنة لتقول إنها تريدنا أو ال تريدنا؟».
وح ��ده وزي ��ر ال�ت��رب�ي��ة آن ��ذاك ع�ب��د الرحيم
م ��راد ط�ل��ب ف��ي أي ��ار  2001اس �ت �ش��ارة من
هيئة التشريع واالس �ت �ش��ارات ف��ي وزارة
العدل بشأن مدى قانونية إفادة العاملني
بالفاتورة واملتعاقدين رضائيًا ويؤمنون
ً
دوام � ��ًا ك��ام�ل�ا ف��ي امل��رك��ز ال �ت��رب��وي ودور
املعلمني من اإلج��ازات اإلداري��ة واملرضية
ال�ت��ي يستفيد منها األج ��راء .االس�ت�ش��ارة

ملف المتعاقدين بيد الوزير الجديد
رفضت رئيسة امل��رك��ز التربوي للبحوث
واإلنماء د .ليلى مليحة فياض (الصورة)
اإلدالء ب� � ��أي ت� �ص ��ري ��ح ب � �ش� ��أن ق �ض �ي��ة
املتعاقدين رضائيًا وب��ال�ف��ات��ورة ،وطلبت
ّ
التريث واكتفت بالقول« :امللف بيد وزير
التربية ،فلننتظر م��اذا سيجري» .وكانت
فياض قد أصدرت تعميمًا جاء فيه« :من
خ�ل�ال م��راق �ب��ة س�ي��ر ال�ع�م��ل ف��ي مختلف
مشاريع امل��رك��ز تبني ف��ي الفترة األخ�ي��رة
ّأن بعض العاملني بموجب عقود رضائية،
أو العاملني بموجب فاتورة أو حجز مالي
يتقدمون بتقارير طبية بصورة متكررة.
وحيث ّإن القوانني واألنظمة املرعية اإلجراء
ال تجيز ألصحاب العالقة االستفادة من
إجازات صحية .يهم رئاسة املركز تذكير
ّ
ً
املعنيني باألمر بما يلي :أوال :يتعذر قبول
التقارير الطبية املقدمة من قبل العاملني
بموجب عقود رضائية ،أو بموجب فاتورة

أو بموجب حجوزات إجمالية بسبب عدم
إمكانية إفادتهم من إجازات صحية ،على
أن تحسم ف�ت��رة ّ
التغيب بسبب التقارير
ال�ط�ب�ي��ة م�ه�م��ا ك ��ان ن��وع �ه��ا .ث��ان �ي��ًا :ي�ع��ود
لرئيسة املركز تقدير الحاالت الطارئة التي
تستوجب الدخول إلى املستشفى واتخاذ
ما يلزم بشأنها ،مع التأكيد على ضرورة
ق� �ي ��ام امل �ع �ن �ي�ي�ن ب� �ه ��ذا األم� � ��ر ب��ال �خ��دم��ات
املطلوبة منهم تجاه املركز ،وضمن املهل
املحددة لذلك».

ّ
أفادت أن حالة هؤالء أجراء لدى اإلدارات
ال� �ت ��ي ي �ع �م �ل��ون ف �ي �ه��ا ،وب ��ال �ت ��ال ��ي وج��ب
إخضاعهم لنظام األجراء.
لكن االستشارة نامت في األدراج ،وساد
ً
ال �ص �م��ت ط��وي�ل�ا إل ��ى أن «ك�م�ش�ن��اه��م في
بيت ال�ي��اك» ،على حد تعبير املتعاقدين.

ك � ��ان ذل � ��ك ف� ��ي ت� �م ��وز  2010ح �ي�ن رف �ع��ت
رئ�ي�س��ة امل��رك��ز ال �ت��رب��وي د .ل�ي�ل��ى مليحة
ف �ي��اض ك �ت��اب��ًا إل ��ى وزي� ��ر ال �ت��رب �ي��ة آن ��ذاك
د .ح �س��ن م �ن �ي �م �ن��ة ،ب��إي �ع��از م ��ن ال� � ��وزارة
نفسها ،كما ي�ق��ول امل�ت�ع��اق��دون ،يضم 14
اسمًا فقط اختيروا بصورة استنسابية

ينتظر املتعاقدون إجراء املقتضى منذ  8أشهر (أرشيف)

ناجحو «األساسي» ينتزعون التعيني
«قمحة!» ،هكذا ّ
عبر املدرسون املتعاقدون
في التعليم األساسي الرسمي الناجحون
ف��ي م �ب��اراة م�ج�ل��س ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة عن
فرحتهم ب��إق��رار اق�ت��راح ق��ان��ون تعيينهم
ف ��ي ل �ج �ن��ة امل� � ��ال وامل� � ��وازن� � ��ة ،ك �م��ا أق��رت��ه
لجنتا التربية واإلدارة والعدل .وينتظر
امل��درس��ون أن ي��أخ��ذ ال�ق��ان��ون ط��ري�ق��ه إل��ى
ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة مل�ج�ل��س ال �ن ��واب تمهيدًا
إلق � � � ��راره وإس � � � ��دال ال� �س� �ت ��ار ع� ��ن م �ع��ان��اة
عمرها أكثر م��ن  15سنة .وينفي رئيس
لجنة امل ��ال ،ال�ن��ائ��ب إب��راه�ي��م ك�ن�ع��ان ،في
ات� �ص ��ال م ��ع «األخ � �ب� ��ار» أن ي �ك��ون سبب
ال �ت��أخ �ي��ر ط��ائ�ف�ي��ًا ك�م��ا أث �ي��ر ف��ي وس��ائ��ل
اإلع�ل�ام ،بل «إننا نطبق قانون املوظفني
(ال ي� �ج ��وز ال �ت �ع �ي�ي�ن م ��ن دون أن ي �ك��ون
هناك شغور) ،وكنا ننتظر دراس��ة وزارة
التربية للحاجات ال�ت��ي تسلمناها منذ
ّ
أسبوع واحد فقط» .ويلفت كنعان إلى أن
«القانون يفترض أن يكون تعيني املعلم
ض �م��ن ال �ق �ض��اء وامل �ح��اف �ظ��ة ال �ت��ي أج ��رى
ف�ي�ه��ا امل� �ب ��اراة ،ف��واف�ق�ن��ا اس�ت�ث�ن��ائ�ي��ًا ،مل��رة
واحدة فقط بفتح املحافظات كي ال يحرم
ثمانية معلمني من التعيني ،على أن نعود
إلى تطبيق القانون في املرات املقبلة».
وك��ان��ت ال �ت �ح��رك��ات األخ �ي��رة ق��د حسمت
القضية ملصلحة املدرسني الذين انتزعوا
حقهم بالتعيني بعدما كثفوا اتصاالتهم

ب��أع�ض��اء لجنة امل��ال ف��ردًا ف ��ردًاّ ،
متوجني
ل �ق��اءات �ه��م ب��اج �ت �م��اع م��ع ال �ن��ائ��ب ع�ب��اس
ه��اش��م ف��ي م �ن��زل رئ �ي��س ت�ك�ت��ل التغيير
واإلصالح ميشال عون في الرابية.
وسبق اللقاء اعتصام نفذه املدرسون في
س��اح��ة ري��اض الصلح للمطالبة بحقهم
في دخ��ول مالك التعليم األساسي .وأتى
االع �ت �ص��ام ب�ع��د سلسلة م��ن اإلض��راب��ات
واالع� �ت� �ص ��ام ��ات ال �ت��ي ي �ق��وم ب �ه��ا ه ��ؤالء
م �ن��ذ ن �ج��اح �ه��م ف ��ي امل � �ب� ��اراة ع� ��ام .2009
ورف � ��ع امل �ع �ت �ص �م��ون الف� �ت ��ات ت ��دع ��و إل��ى
إن�ص��اف�ه��م وإب �ع��اد التعليم ال��رس�م��ي عن
سياسة املحاصصة الطائفية واملذهبية.
وت�ح��دث ب��اس��م املعتصمني رئ�ي��س لجنة
امل �ت��اب �ع��ة رك� ��ان ال �ف �ق �ي��ه ،ف �ش��رح ال �ظ��روف
املعيشية السيئة التي يعيشها املدرسون
املتعاقدون بسبب ال�ب��دل الزهيد لساعة
التعاقد والتأخير في دف��ع مستحقاتهم
امل��ال�ي��ة وع��دم ال�ح�ص��ول على الضمانات
االجتماعية .وع��دد الفقيه األسباب التي
تدعو إلى تعيينهم ،ومنها نجاحهم في
املباراة وحاجة الوزارة إليهم وفق دراسة
أع�ل�ن�ت�ه��ا ال � � ��وزارة أك� ��دت ف�ي�ه��ا ح��اج�ت�ه��ا
إل��ى ما يزيد على  5500م��درس في مالك
التعليم األس��اس��ي ،فيما ع��دده��م يقارب
 700مدرس.
(األخبار)

ومن كل الطوائف .يطلب الكتاب اإلج��ازة
للمركز التربوي تحويل عقود املتعاقدين
رضائيًا إل��ى عقود ع��ادي��ة ملتابعة تنفيذ
مشاريع املكننة واملعلوماتية في املركز.
وم� ��ن األس � �ب ��اب امل��وج �ب��ة ال �ت ��ي ي�س��وق�ه��ا
ّ
الكتاب أن لكل من املتعاقدين الـ 14املبينة

أس�م��اؤه��م ف��ي ال�ج��دول امل��رف��ق ل��ه ،مهمته
املحددة في مشاريع املركز ويؤمن دوامه
ب �ص ��ورة ط�ب�ي�ع�ي��ة وي �خ �ض��ع ل�ل�إج ��راءات
اإلداري ��ة املطبقة ف��ي املؤسسة .واأله��م أن
تحويل املتعاقدين رضائيًا املعنيني في
ال�ك�ت��اب ب��ال�ش��روط ذات �ه��ا إل��ى متعاقدين

رميش بني البرغش والعطش
على
فكرة
يؤكد أهالي بلدة
رميش أنهم لم يشاهدوا
يومًا هذا ّ
الكم من البرغش،
الغريب املنظر ،الذي يهجم
باألسراب على البيوت .ويقول
ألبير الحاج ،صاحب مركز تجاري
مقابل البركة الفوقا ،حيث املياه
اآلسنة ،إن البرغش ينتشر بسرعة
ً
ليال في محيط البركة السكني،
ويمتد الى األحياء األخرى ،ويتجمع
باآلالف عند مداخل املنازل وعلى
النوافذ ،وفي املنازل التي يدخلها
بسرعة قياسية عند فتح باب أو
ّ
شباك ملدة قصيرة.

داني األمين
«تغزو» أس��راب من البرغش بلدة رميش
ال�ح��دودي��ة بسبب امل�ي��اه اآلس�ن��ة ف��ي بركة
مياه البلدة الفوقا ،من دون أن يبادر أحد
ّ
إل ��ى امل�ط��ال�ب��ة ب��ال�ت�خ��ل��ص م�ن�ه��ا للحاجة
ّ
إليها ف��ي ال��زراع��ة ف��ي ظ��ل أزم��ة امل�ي��اه في
ً
مساء ،تبدأ الكارثة
املنطقة« .بعيد الثامنة
ال �ي ��وم �ي ��ة ،إذ ت �ن �ط �ل��ق أس � � ��راب ال �ب��رغ��ش
ّ
نضطر
الكثيفة من البركة ،باتجاه املنازل،
إل ��ى إق �ف��ال ك��ل األب � ��وب وال �ن��واف��ذ وح�ت��ى
سياراتنا» ،تقول م��اري طانيوس،
زج��اج ً
ّ
م �ط��ال �ب��ة «ب �ت��دخ��ل امل�ع�ن�ي�ين ف��ي وزارت� ��ي
ّ
ال�ب�ي�ئ��ة وال �ص �ح��ة ل �ح��ل ه ��ذه امل�ش�ك�ل��ة ،أو
االس�ت�غ�ن��اء ع��ن م �ي��اه ال�ب��رك��ة رغ ��م حاجة
املزارعني اليها» .ويوضح ألبير الحاج أن
ّ
ّ
«طبيب القضاء رأى أن الحل بإفراغ البركة
ّ
من املياه» مشيرًا الى أن «عينة من املياه
أرس �ل��ت ال ��ى وزارة ال�ص�ح��ة ال �ع��ام��ة منذ
أسبوعني ،لكن لم ترسل الوزارة تقريرها
ّ
تتحرك كما
حتى اآلن ،كما أن البلدية لم
ي�ج��ب ،ألن معظم أعضائها مقيمون في
بيروت وال يشعرون بحجم هذه املعاناة».
ف��ي امل�ق��اب��ل ،أوض��ح ن��ائ��ب رئ�ي��س البلدية
ميشال شوفاني أن «البلدية ّ عمدت الى
ت �ن �ظ �ي��ف م �ح �ي��ط ال �ب��رك��ة ورش األدوي � ��ة
املختلفة ،لكننا لم نستطع القضاء على

ه� ��ذا ال� �ن ��وع م ��ن ال� �ب ��رغ ��ش ،وامل �ش �ك �ل��ة أن
امل ��زارع�ي�ن ي �ح �ت��اج��ون إل ��ى م �ي��اه ال �ب��رك��ة،
وم�ي��اه ال��دول��ة ال تصل ال��ى ال�ب�ل��دة ،وه��ذه
ه��ي امل � ّ�رة األول ��ى ال�ت��ي ينتشر ف�ي�ه��ا ه��ذا
النوع من البرغش ،كما أننا نخاف من أي
ّ
مضطرين إلى
حرب مقبلة تجعل األهالي
االت�ك��ال على مياه البركة ،كما حصل في
حرب تموز ،إضافة إلى أن هذه املياه هي
املصدر الرئيسي ّ
لري املاشية».
يذكر أن معظم أبناء بلدة رميش يقيمون
ً
وشتاء ( 10آالف نسمة) ،وهم
فيها صيفًا
يعتمدون على الزراعة .وقد عمد الجيش
اإلس ��رائ� �ي� �ل ��ي ب� �ع ��د ال� �ت� �ح ��ري ��ر إل � ��ى ق�ط��ع
امل �ي��اه ال �ت��ي ك��ان��ت ت�ص��ل إل�ي�ه��ا م��ن داخ��ل
ّ
فلسطني املحتلة ،ولم يعمد املعنيون الى
ت��أم�ين امل �ي��اه إل �ي �ه��ا ،ف��ي وق ��ت ي��ؤك��د فيه
م�ص��در ف��ي مصلحة م�ي��اه بنت جبيل أن
معظم أصحاب منازل البلدة يدفعون ما
يستحق عليهم م��ن رس ��وم ،لكن امل�ي��اه ال
تصل اليهم ألس�ب��اب لها عالقة بالسرقة
وال �ه��در وامل�ح�س��وب�ي��ات .وي�ق��ول شوفاني
«أبناء رميش يطالبون منذ عشر سنوات
بحفر بئر ارت��وازي��ة ،لكن من دون جدوى
لذلك هناك رغبة عند األهالي في النزول
ال��ى ال�ش��ارع ،رغ��م أن البلدية تحاول عدم
ال �ق �ي��ام ب��ذل��ك ،ن �ظ �رًا إل ��ى أوض � ��اع ال�ب�ل��دة
الصعبة».
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متفرقات
االقتراح بأن يجيز للمركز تحويل العقود
ب��ال �ت��راض��ي ال �ع��ائ��دة ل � �ـ 14م�ت�ع��اق�دًا م�ع��ه،
ّ
ّ
ومهماتهم ف��ي الالئحة
مبينة أسماءهم
املرفقة بكتابه إل��ى عقود ع��ادي��ة م��ن دون
أي تغيير في الشروط املالية .الكتاب ّ
رده
األمني العام ملجلس الوزراء سهيل بوجي
الستطالع رأي كل من وزارة املال ومجلس
الخدمة املدنية بشأنه ،واإلع ��ادة تمهيدًا
إلعطاء املوضوع مجراه القانوني.
لكن املتعاقدين الباقني كانوا باملرصاد،
وحالفهم الحظ بأن علموا بالـ«التهريبة»
في اللحظة نفسها التي عاد فيها الكتاب
إل� ��ى امل ��رك ��ز ال� �ت ��رب ��وي ف ��ي  14آب .2010
ي��وم�ه��ا ،ت��داع��ى امل�ت�ع��اق��دون إل��ى اجتماع
ف��ي ال�ط�ب�ق��ة األول� ��ى م��ن م�ب�ن��ى امل��رك��ز في
ال� ��دك� ��وان� ��ة ل ��وض ��ع خ� �ط ��ة ت � �ح� ��رك .وه �ن��ا
ي��روي ه��ؤالء كيف س��اد التخبط صفوف
املسؤولني في املركز التربوي .االجتماع
انتهى بتأليف لجنة ب��دأت جولة واسعة

جرت محاوالت لتقويض
تحرك المتعاقدين
ّ
تحت حجة «ما تحكوا
بفللوكم»
ِّ

عاديني ال يرتب أي أعباء مالية إضافية
إل ��ى امل ��رك ��ز« .ل �ك��ن ه ��ذه ه ��ي ح ��ال ال � �ـ112
الباقني!» ،يجزم املتعاقدون.
ب � ��دوره ،رف ��ع م�ن�ي�م�ن��ة ك �ت��اب��ًا إل ��ى رئ��اس��ة
مجلس الوزراء استند فيه إلى كتاب املركز
ال�ت��رب��وي وأم��ل ع��رض��ه على امل�ج�ل��س ،مع

م��ن االت�ص��االت م��ع الفعاليات السياسية
( % 90م��ن أع�ض��اء مجلس ال� ��وزراء) ،لكن
اللجنة راجعت بصورة خاصة املرجعيات
امل �س �ي �ح �ي��ة ل � �ك ��ون امل � �ل ��ف م �س �ي �ح �ي��ًا إذا
ص��ح التعبير ( %65مسيحيون و% 25
مسلمون و % 10دروز) .يؤكد املتعاقدون
أن الجميع أعطانا الحق على قاعدة «إما
أن يمر كل املوظفني أو ال يمر أحد».
ه � �ك � ��ذا ،س� �ق ��ط امل � � �ش� � ��روع ،ف �ي �م ��ا ت��اب �ع��ت
ال�ل�ج�ن��ة ن�ض��ال�ه��ا ل�ل�ح�ص��ول ع�ل��ى ح�ق��وق
م��ن ت�م�ث�ل�ه��م .وع �ن��دم��ا راج ��ع امل�ت�ع��اق��دون
ف� �ي ��اض ب� �ش ��أن اإلج � � � � ��ازات ،ن �ق �ل��وا ع�ن�ه��ا
قولها آنذاك «أنا مضغوط علي وليراجع
ك��ل ش�خ��ص م��رج�ع�ي�ت��ه» .وع �ن��دم��ا ك�ب��رت
القصة ،يقولون إنها عمدت إلى الضغط
على املوظفني عبر إصدار قرارات شفهية،
وم�ن�ه��ا م�ن��ع أي م��وظ��ف م��ن ال �خ��روج من
لاّ
مكتبه إ بإذن من رئيس املركز .وعندما
حاول املتعاقدون أن يقولوا للرئيسة إنهم
موظفون في املركز وال أحد يحارب املكان

ال� ��ذي ي��أك��ل م �ن��ه ،ق��ال��ت ل �ه��م اذه �ب ��وا إل��ى
وزير العمل وخذوا معكم محامية املركز.
وهكذا صار ،إذ طلب املتعاقدون من وزير
ال �ع �م��ل آن� � ��ذاك ب �ط ��رس ح� ��رب االس �ت �ف��ادة
م��ن اإلج ��ازة السنوية واإلج� ��ازة املرضية
وإجازة األمومة ،واستشارة قسم الشؤون
القانونية والوصاية في الوزارة .وأظهرت
االس �ت �ش ��ارة ال �ّت��ي وق �ع �ه��ا رئ �ي��س ال�ق�س��م
عادل ذبيان «أنه من خالل ممارسة العمل
تطبق على املتعاقدين رضائيًا والعاملني
ع�ل��ى أس ��اس األج ��ر ال �ي��وم��ي وب��ال�ف��ات��ورة
أح �ك��ام ال�ف�ق��رة األول� ��ى م��ن امل� ��ادة  624من
قانون املوجبات والعقود ،وال ّ
يعد العقد
صفقة تقنية لكون الذين يقدمونها أناسًا
يترتب لهم حقوق .وإذا كان العقد شرعة
املتعاقدين ،فهذا ال يعني ح��رم��ان ه��ؤالء
ب�ع��ض ال�ح�ق��وق ال �ت��ي ك� ّ�رس�ت�ه��ا األن�ظ�م��ة،
وع� �ل ��ى س �ب �ي��ل امل � �ث� ��ال اإلج � � � � ��ازات ،ألن �ه��م
وف ��ق أح �ك ��ام امل � ��ادة ال �ت��اس �ع��ة م ��ن ق��ان��ون
ال �ض �م��ان االج �ت �م��اع��ي أج � ��راء ل�ب�ن��ان�ي��ون،
وإن ت �ع� ّ�ددت ص�ف��ة ال�ع�ق��د أو ال�ع�م��ل ،وأن
املركز قام بما يترتب عليه في هذا الشأن
أال ه��و ال�ت�ص��ري��ح ل�ل�ض�م��ان ،ي�ب�ق��ى حفظ
ح�ق��وق ه��ؤالء بعقود أو بتنظيم يضمن
لهم الحقوق التي أقرتها أنظمة األج��راء
واملستخدمني واملتعاقدين في املؤسسات
العامة».
ً
وبناء على نتائج هذه االستشارة ،طلبت
ال �ل �ج �ن��ة م ��ن ح � ��رب ال� �ت ��دخ ��ل إلن �ص��اف �ه��م
ومساعدتهم على الحصول على حقوقهم
بمخاطبته امل�ب��اش��رة ل��وزي��ر ال�ت��رب�ي��ة من
جهة ،واملركز التربوي للبحوث واإلنماء
من جهة ثانية ،وإبالغهما مضمون هذه
االستشارة ،والطلب إليهما عبر توصية
ملزمة تطبيق ال�ق��وان�ين امل��رع�ي��ة اإلج ��راء.
وه �ك ��ذا ك� ��ان ،إذ رف ��ع ح ��رب ك �ت��اب�ين ج��اء
ّ
فيهما «ب �م��ا أن ل�ج�ن��ة امل�ت��اب�ع��ة ألوض ��اع
امل �ت �ع��اق��دي��ن رض��ائ �ي��ًا ق ��د ت �ق��دم��ت بطلب
استشارة قانونية من وزارة العمل بتاريخ
 2010/ 11/ 5من قبل رئيس قسم الشؤون
ال�ق��ان��ون�ي��ة وال��وص��اي��ة ف��ي وزارة ال�ع�م��ل،
ن�ب�ل�غ�ك��م ه� ��ذه االس� �ت� �ش ��ارة ،آم �ل�ي�ن م�ن�ك��م
األخ��ذ بمضمونها ،والعمل على تسوية
أوض��اع األش�خ��اص املتعاقدين العاملني
ل��دى امل��رك��ز ال�ت��رب��وي ،وذل��ك اس�ت�ن��ادًا إلى
ال� �ق ��وان�ي�ن واألن� �ظ� �م ��ة امل ��رع �ي ��ة اإلج� � � ��راء».
م�ن�ي�م�ن��ة رف ��ع ال �ك �ت��اب ب � ��دوره إل ��ى امل��رك��ز
ال �ت��رب��وي ل�ل�اط�ل�اع وأخ� ��ذ ال �ع �ل��م وإج� ��راء
املقتضى ،لكن املتعاقدين ينتظرون إجراء
ّ
امل�ق�ت�ض��ى م �ن��ذ  8أش �ه��ر ،ب��ل «إن ف�ي��اض
وع��دت �ن��ا ب��درج �ت�ين م��ع ب��داي��ة ع ��ام 2011
ّ
وعلى الوعد يا كمون» .يذكر املتعاقدين
ّ
ب ��أن م�ل�ف�ه��م ل�ي��س س�ي��اس�ي��ًا ،ف�ه��م ليسوا
منتمني إل��ى أي ح ��زب ،هويتهم لبنانية
ّ
ومكونني من كل الطوائف.

أهالي املحمرة يستنكرون أعمال الحفر من نهر البارد
روبير عبد اهلل
ب �ش��ق األن �ف��س اس �ت �ط��اع أه��ال��ي امل�ح�م��رة
تعبيد مدخل بلدتهم ،لكن خمسة أشهر
كانت كافية لتمتلئ الطريق بالحفر ،وال
يتوقع عضو املجلس البلدي غسان عبد
ال��واح��د م ��رور «ال�ش�ت��وي��ة» ق�ب��ل أن تعود
الطريق كسابق عهدها مستنقعًا للوحل
وامل� �ي ��اه .ال �س �ب��ب ك �ث��رة ال �ش��اح �ن��ات ال�ت��ي
تنقل الرمل والحصى من نهر البارد ،التي
ي�ح� ّ�م��ل م�خ�ت��ار ال �ب ��ارد وامل �ح �م��رة محمد
سلمى مسؤوليتها لصاحب عقارات على
ضفاف النهر يدعى علي الخير.
سلمى ي��راف�ق�ن��ا إل��ى امل��وق��ع ،ح�ي��ث كانت
ال �ش��اح �ن��ات م �ت��وق �ف��ة ،وك��ذل��ك ال �ج��راف��ات
وأك ��وام الحصى وال��رم��ل ،بعضها وسط
النهر وال�ب�ع��ض اآلخ��ر ف��ي س��اح��ة كبيرة
ض �م��ن ع �ق��ار ك�ب�ي��ر ي�م�ل�ك��ه ال �خ �ي��ر .يشير
املختار إلى ما أحدثته عمليات الحفر في
العقارات املمتدة على ضفاف النهر ،وإلى
التغيير الكبير الذي طرأ على مستويات
التربة ،متخوفًا م��ن أن «اس�ت�م��رار الحفر
على ه��ذا النحو ي�ه��دد ب��إت�لاف األراض��ي
املجاورة في أي وقت يرتفع فيه منسوب
ال� �ن� �ه ��ر» .ل �ح �ظ��ات ق �ل �ي �ل��ة وي �ت ��وج ��ه أح��د
األش� � �خ � ��اص ن �ح ��و امل� �خ� �ت ��ار م�س�ت�ه�ج�ن��ًا

شفط الحصى
والرمال أحدث انهيارات
كبيرة على ضفاف
النهر

تصوير املوقع ،ثم يسأل «شو املطلوب؟»،
فيتمتم امل�خ�ت��ار وي��رف��ض ال�ت�ح��دث إل�ي��ه،
ث��م ت�ث��ور ثائرته عندما يتصل ب��ه الحقًا
ص��اح��ب ال�ك�س��ارة مستنكرًا ع �ب��ارة «ش��و
امل� �ط� �ل ��وب؟» .وألن� ��ه ال ي��ري��د ك �س��ر ال �ج��رة
م�ع��ه يجيبه «ل ��م ن�ع��د ق��ادري��ن ع�ل��ى صد
األهالي الذين يظنون أننا نقبض رشوة
منك مقابل موافقتنا على تخريب النهر
والعقارات امل�ج��اورة» .أما رئيس البلدية
عبد املنعم عثمان ،فيقول إنه مضى على
وج ��ود ال �ك �س��ارة وق ��ت ط��وي��ل .صاحبها
ّ
يشغلها خلسة ،أو أن��ه ي��رت��ب أم ��وره مع

ال �ق ��وى األم �ن �ي��ة« ،وأن � ��ا ال أري� ��د أن أت�ه��م
أح �دًا ،ف��ال��دوري��ات األمنية تأتي لتوقيف
عمل ال�ك�س��ارة م��ن وق��ت آلخ��ر ،لكن يبدو
أن اإلج � � ��راءات ال �ق��ان��ون �ي��ة ت �ح��ت ال�س�ق��ف
امل�ط�ل��وب» .وي��رف��ض عثمان ت � ّ
�ذرع الخير
ب�م�ل�ك�ي��ة األرض امل� �ج ��اورة ل�ن�ه��ر ال �ب��ارد،
فـ«امللكية شيء وشفط الحصى والرمال
تحت حجة استصالح األرض الذي أحدث
انهيارات كبيرة على ضفاف النهر شيء
آخ ��ر ،وإذا ل��م ي�ت��وق��ف ال�ع�م��ل ف ��إن ك��ارث��ة
ستحدث على ضفاف نهر ال�ب��ارد» ،علمًا
أن املجلس البلدي ال يمانع قيام صاحب
األرض ب��اس �ت �ص�ل�اح أرض� � ��ه ،ب ��ل ي�ح� ّ�ب��ذ
استصالح كامل مجرى النهر ،لكن على
أن يكون األمر بإشراف واضح من جانب
وزارة األشغال واألجهزة املختصة.
من جهته ،أوضح علي الخير لـ«األخبار»
إنه «يملك تكليفًا من وزارة الطاقة واملياه
ب��إع��ادة النهر إل��ى م�ج��راه الطبيعي ،وإن
م �ل �ف��ًا ب �ه��ذا ال �خ �ص��وص م��وض��وع��ًا ل��دى
مخفري املنية والعبدة» ،لكن عبد الواحد
ينفي ذل��ك االدع ��اء ،وي�ق��ول إن «بعثة من
وزارتي الطاقة واألشغال زارت النهر منذ
م ��دة ،وإن امل �ن��اق �ص��ات امل�ت�ع�ل�ق��ة بتنظيم
يجر اإلعالن عنها لغاية
مجرى النهر لم ِ
هذا التاريخ».

«أشد» لـ«أبو مازن» :نريد جامعة فلسطينية
وتفعيل االتحادات
وجه اتحاد الشباب الديموقراطي الفلسطيني (أشد) كتابًا مفتوحًا
باسم الطالب الفلسطينيني في لبنان الى الرئيس الفلسطيني
لبنان ،توقف فيه أمام اإلهمال الذي
محمود عباس الذي يزور ّ
يعانونه من جراء غياب وتعطل مؤسسات منظمة التحرير
الفلسطينية املعنية بمتابعة هموم الشباب والطالب ومشكالتهم.
ّ
ورحب االتحاد بخطوة تأسيس املنظمة صندوقًا خاصًا
لدعم الطالب الجامعيني الفلسطينيني في لبنان ،داعيًا الرئيس
الفلسطيني إلى «بذل الجهد املشترك مع املفوض العام لوكالة
األونروا من أجل إنشاء جامعة فلسطينية في لبنان ،وخصوصًا أنّ
البنية التحتية لهذه الجامعة متوافرة في مركز سبلني التابع للوكالة،
وهناك إمكانية لتحويله الى جامعة فلسطينية ،بما ينهي أزمة
التعليم الجامعي التي تتفاقم عامًا بعد عام».
وطالب االتحاد الرئيس الفلسطيني باتخاذ «اإلجراءات السريعة
إلعادة تفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان ،وال
مقدمتها
سيما تلك املعنية برعاية أوضاع الشباب والطالب ،وفي ّ
املجلس االعلى للشباب واالتحاد العام لطلبة فلسطني املعطل منذ
أكثر من عشرين عامًا».

دياب عرض مع األونروا مواءمة مناهج املهني
بحث وزير التربية والتعليم العالي
البروفسور حسان دياب مع املدير العام
لوكالة األونروا سالفاتوري لومباردو،
يرافقه وفد من الوكالة ،تعليم التالمذة
الفلسطينيني .وطالب الوفد بدراسة
برامج التعليم املهني واالعتراف بها من
الدولة اللبنانية ،فطلب الوزير تفاصيل
عن البرامج املتوافرة ومدة دراستها
والتنسيق ،وتقديم االقتراحات اآليلة
إلى مواءمة هذه البرامج وبرامج التعليم
املهني والتقني التي تعتمدها الوزارة ليصبح بإمكان الطالب
الفلسطينيني ّ
التقدم إلى امتحانات الشهادات املهنية الرسمية .كذلك
طالب الوفد باملشاركة في لجان املناهج اللبنانية وورش تطويرها،
ّ
التسرب املدرسي املكثف من املدارس ،واإلفادة
والتعاون لحل مسألة
من تدريب املعلمني في الحلقتني األولى والثانية األساسيتني .من
التقى دياب لجنة مشروع «سيدر» البحثي اللبناني
جهة ثانيةّ ،
الفرنسي ،واطلع على برنامج عملها .وطالبت اللجنة بزيادة
التقديمات للباحثني وفتح املجال أمام املزيد من الشركاء من
الجامعات والباحثني والجهات املهتمة بالبحث العلمي .وشدد الوزير
أكثر من البحوث
على الفائدة من التوجه نحو البحوث التطبيقية ّ
النظرية ،لتلبية احتياجات قطاعات البالد ،وهي تمثل قيمة مضافة.

لجنة األسير سكاف ّ
ترد على رئيس بلدية املنية
ّ
ردت لجنة عائلة وأصدقاء األسير في السجون اإلسرائيلية يحيى
سكاف ،في بيان أصدرته أمس ،على رئيس بلدية املنية مصطفى
عقل ،بعد السجال الذي دار بينهما بشأن إزالة البلدية نصبًا
تذكاريًا لألسير سكاف عند مدخل املنية الجنوبي .وأشارت اللجنة
إلى أن «االدعاءات الباطلة لرئيس بلدية املنية ال أساس لها من
الصحة ،لجهة أن النصب كان واقعًا على األرض فعمد عمال البلدية
إلى إزالته ،بل ّإن بلدية املنية ّ
قصت القاعدة الحديدية للنصب عن
سابق إصرار وتصميم وجرفتها ،بتوجيهات مباشرة من الرئيس
املدعوم من قوى سياسية في  14آذار».
ورأت اللجنة أن «االعتداء حصل مباشرة ،وأنه وضع منذ أسبوع
قرب مكان النصب الفتة كتب عليها أنه سيقام في املكان نصب
تذكاري وساحة باسم الرئيس رفيق الحريري ،كذلك ُس ّيج املكان
بشباك حديدية لهذا الهدف».
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ّ
القوى السيارة متى تسير إلى صور؟
ملاذا ال يتعزز عديد القوى األمنية لضبط
الوضع في صور؟ وملاذا ال يسهم عناصر
القوى السيارة في ضبط األمن وتخفيف
الضغط عن املخافر القليلة العدد
والكثيرة املهمات؟
آمال خليل
ص��ور
ق�ب��ل ن�ح��و ع ��ام ،ش �ه��دت م��دي�ن��ة ّ
«انتفاضة» ضد الفلتان ال��ذي ّ تفشى
ف � ��ي ب� �ع ��ض أح � �ي� ��ائ � �ه� ��ا ،وت � �م� ��ث� ��ل ف��ي
إش � �ك � ��االت ف� ��ردي� ��ة واع � � �ت � � ��داءات ع�ل��ى
امل��واط �ن�ي�ن وت ��زاي ��د ال �س��رق��ة ،وال�س�ك��ر
في األماكن العامة ،وتفشي املخدرات،
وظواهر اإلزعاج وإقالق الراحة.
حينها ،لجأت بلدية صور الى قائدي
ال�ج�ي��ش وق ��وى األم ��ن ال��داخ �ل��ي وال��ى
امل �س��ؤول�ي�ن ال �س �ي��اس �ي�ين وال �ح��زب �ي�ين
«إلن � �ق� ��اذ امل ��دي� �ن ��ة م ��ن ب ��راث ��ن ان� �ع ��دام
األم��ن ال��ذي ي�ه� ّ�دد موقعها السياحي
وال� �ت� �ع ��ددي» .ول � � ّ�وح رئ �ي��س ال�ب�ل��دي��ة
ح �س��ن دب � � ��وق ،ف ��ي م��ؤت �م��ر ص�ح��اف��ي
ع�ق��ده آن ��ذاك بسبب خ �ط��ورة ال��وض��ع،
«بالتحول الى اعتماد األمن الذاتي إذا
ل��م تعمل ال�ق��وى األم�ن�ي��ة والسياسية

بورتريه

على مالحقة املخلني والزعران وتعزيز
عديد العناصر األمنية والعسكرية».
أث� �م ��رت «االن� �ت� �ف ��اض ��ة» اه �ت �م��ام��ًا م��ن
جانب ال�ق��ادة األمنيني والسياسيني،
فانحسرت جزئيًا اإلشكاالت ومظاهر
اإلزعاج ،لفترة وجيزة ،قبل أن تتجدد
ب��وت �ي��رة أخ �ط ��ر م �ن��ذ أش� �ه ��ر ،وب�ل�غ��ت
ذروت � �ه� ��ا ،ك� ّ�م��ًا ون ��وع ��ًا ،خ �ل�ال م��وس��م
ال �ص �ي��ف ال �ح ��ال ��ي ،ل�ت�س�ج��ل م�س�ت��وى
خطيرًا نسبة ال��ى مدينة بمواصفات
ص��ور :من إق��دام ش��اب على طعن آخر
ب �س��اط��ور ل �خ�ل�اف ع �ل��ى «ال�ت�ش�ف�ي��ط»،
ال � � ��ى ت �ك �س �ي ��ر ش � �ب� ��ان أح � � ��د امل� �ط ��اع ��م
وط� �ع ��ن خ �م �س��ة م� ��ن زب ��ائ� �ن ��ه ب�س�ب��ب

أكثر من  250عنصرًا
فرزوا للجنوب ال يزالون
يتمركزون في صيدا

ً
ف �ت ��اة ،وص � ��وال ال ��ى االع� �ت ��داء امل�ت�ك��رر
على دوري��ات القوى األمنية وتكسير
آل �ي ��ات �ه ��ا وض� � ��رب ع �ن ��اص ��ر ال �ش��رط��ة
ال� �ب� �ل ��دي ��ة وال � �ت � �ع� ��رض مل ��واط� �ن�ي�ن م��ن
ج��ان��ب ش�ب��ان ف��ي ح��ال��ة س�ك��ر وت�ع��اط
للمخدرات ،كما يسجل انتشار لحمل
السكاكني واآلالت الحادة بني الشبان
ً
في األماكن العامة ،وصوال الى إطالق
ال �ن��ار خ�ل�ال اإلش �ك��االت ال�ف��ردي��ة التي
ت �ت �ح��ول ال � ��ى ح � ��رب ع �ص ��اب ��ات ت�ق�ف��ل
خاللها أحياء سكنية .أصابع االتهام
ت� ّ
�وج��ه ال ��ى ب�ع��ض ال �ق��وى السياسية
وال�ح��زب�ي��ة ب��أن�ه��ا «ت�غ�ط��ي البلطجية
ال�ج��دد ف��ي ص��ور وتحميهم وتضغط
ل��دى القضاء ل�لإف��راج عنهم سريعًا»،
إال أن ال �ل��وم األك �ب��ر ي� ّ
�وج �ه��ه األه��ال��ي
ال��ى ال�ق��وى األمنية التي ل��م تستجب،
إال ع �ل��ى ن �ح��و ب �س �ي��ط ،ل�ط�ل��ب ت�ع��زي��ز
عديدها .ويتساءل كثيرون :أي��ن هي
ال �ق��وى ال�س�ي��ارة ال�ت��ي ف ��رزت قيادتها
أكثر من  250عنصرًا منها للجنوب،
ال ي��زال��ون ي�ت�م��رك��زون ف��ي م�ق��ره��م في
مجمع قوى األمن الداخلي في صيدا،
علمًا أن مهمتها تنص على أن «تبقى
جاهزة للتدخل الفوري في أي منطقة
ملؤازرة القطعات اإلقليمية».
ف ��ي ال �ط��ري��ق ال� ��ى ص� ��ور ه� ��ذه األي � ��ام،
ق ��د ت �ل �م��ح ب�ي�ن س �ت��ة ع �ن��اص��ر وس �ت��ة

أفراد من سرية «الفهود» في األمن الداخلي خالل تدريب في الضبية (هيثم املوسوي)
ع�ش��ر ع�ن�ص�رًا أم�ن�ي��ًا يلبسون بزاتهم
ال �ك �ح �ل �ي��ة .وي� �ت� �م ��رك ��زون ع �ن��د ب�ع��ض
م��داخ��ل ال �ق��رى ف��ي ال��زه��ران��ي أو عند
مدخل الشبريحا أو حي املساكن ملنع
دخ� ��ول ال �ش��اح �ن��ات ال �ت��ي ت�ن�ق��ل م��واد
البناء ال��ى ال��ورش املخالفة .فهل هذا
العدد كاف ملواجهة التحديات الراهنة
م��ن اإلش �ك��االت ال��ى مخالفات البناء؟
يشير أحد الضباط الى أنه كان يرفع
طلبًا ال��ى قيادته لالستعانة بالقوى
السيارة في ضبط اإلشكاالت والتعدي
على املشاعات في صور .وبعد «ما ال
ي�ق��ل ع��ن ث�لاث��ة أي ��ام ،ق��د ُي�ل� ّ�ب��ى الطلب
ب�س�ت��ة ع�ن��اص��ر أو أك �ث��ر ب�ق�ل�ي��ل ،ل�ي��وم
أو يومني قبل أن تسحب سريعًا الى

مقرها او إلى منطقة أخرى» .الضابط
نفسه يقف عاجزًا أمام شكاوى بعض
امل��واط�ن�ين وال�ق�ض��اة م��ن ع��دم قدرتهم
ع �ل ��ى ت �ل �ب �ي��ة امل� �ه� �م ��ات امل �ط �ل ��وب ��ة م��ن
فصيلته ،التي ال تضم أكثر من ستة
عناصر .بدءًا من تسيير الدوريات الى
التحقيق ف��ي اإلش �ك��االت وال �ح��وادث،
ً
جلسات
وصوال الى توصيل تبيلغات
ُ
امل�ح��اك��م .وه��و يلفت ال��ى أن��ه إذا «ف��رز
ال� �ع ��دد ال �ك ��اف ��ي م ��ن ال� �ق ��وى ال �س �ي��ارة
ال � ��ى ص � ��ور ووض � � ��ع ب� �ت� �ص ��رف غ��رف��ة
العمليات وال�ط��وارئ في قيادة سرية
صور اإلقليمية ،يوفر إنتاجًا وسرعة
أكثر في حفظ األم��ن وتنفيذ املهمات
املطلوبة».

أعدها رضوان مرتضى

«أبو طلحة» الدوسري

«سفير القاعدة» في رومية  ...واملشرق العربي

محمد الدوسري،
أو «أبو طلحة» ،أحد
األسماء الالفتة بني
الفارين من سجن
رومية املركزي السبت
املاضي .إذ يتردد
أنه أخطر املطلوبني
اإلسالميني الرتباطاته
الوثيقة بتنظيم
«القاعدة» الذي أوكل
إليه تأسيس فرع
للتنظيم في لبنان

فور انتشار خبر تمكن
السجني محمد الدوسري
(مواليد  )1973من الفرار
من سجن رومية املركزي،
امتألت صفحات عشرات
املواقع اإلخبارية
اإلسالمية على الشبكة
االلكترونية بخبر هروب
«املجاهد أبو طلحة
الدوسري» من أحد سجون
لبنان .وقد حفلت مواقع
الدردشة بالدعاء للسجني
الفار محمد الدوسري
(مواليد  )1973بـ«النجاة
من أعدائه ووصوله إلى
أهدافه ساملًا معافى».

ي� �ح ��وز ال �س �ج�ي�ن ال � �ه� ��ارب ال �ك��وي �ت��ي
م �ح �م��د ال� � ��دوس� � ��ري ،امل �ل �ق ��ب ب� �ـ«أب ��و
طلحة»« ،مكانة خ��اص��ة» ف��ي تنظيم
«ال � �ق � ��اع � ��دة» ألدواره ف� ��ي أك� �ث ��ر م��ن
دول��ة .مكانته ل��دى التنظيم ،بحسب
امل �ع �ل��وم��ات االس �ت �خ �ب ��اري ��ة ،أع�ط�ت��ه
ت ��وص �ي ��ف «أح� � ��د أخ� �ط ��ر امل �ط �ل��وب�ين
ف � ��ي س� �ج ��ن روم � � �ي� � ��ة» .ف � ��ي امل� �ق ��اب ��ل،
ي �ن �ف��ي إس�ل�ام �ي ��ون وج � ��ود أي راب ��ط
ب �ي�ن ال � ��دوس � ��ري وت �ن �ظ �ي��م ال� �ق ��اع ��دة.
ف � ��ال � ��دوس � ��ري ،وف � ��ق ع ��ارف� �ي ��ه داخ� ��ل
السجن املركزي ،كان شخصًا عاديًا.
ورغ� ��م ن �ف��ي ج �ه��ات إس�لام �ي��ة للتهم
املسوقة بحقه ،يبقى لغزًا قد تتكشف
خفاياه في وقت ما.
وق��د ش��اءت ال�ص��دف ،ال�ت��ي ق��د تكون
م�� ّ
�دب � ��رة ،أن ي �ت �م �ك��ن «امل� �ج ��اه ��د أب��و
ط�ل�ح��ة» م��ن ال �ف��رار إل��ى ج��ان��ب ثالثة
س�ج�ن��اء م��ن م��وق��وف��ي ف�ت��ح اإلس�ل�ام.
م�لاب �س��ات ال �ف ��رار ال ت� ��زال م�ج�ه��ول��ة،
لكن رائ�ح��ة ال�ت��واط��ؤ تفوح ف��ي كثير
م��ن األروق � ��ة .ي�ف�ت��رض بالتحقيق أن
يحسم القضية ،لجهة ما يتردد عن
ّ
تورط ضباط أو لجهة كشف ما تردد
عن وجود صلة لشخصية سياسية
ب �ع �م �ل �ي��ة ال� � �ف � ��رار ،ل �ك��ن ال �ح �ق �ي �ق��ة أن
السجناء ّ
فروا و«أبو طلحة» سيبقى
ّ
يتنشق ه��واء الحرية حتى أم� ٍ�د غير
معلوم.
وسط أخذ ّ
ورد ،بني موافق على وسم
�ض
«أب��و طلحة» ب �
ـ«اإلره��اب��ي» وراف� ٍ
ُ
ل � �ه� ��ذه ال � �ص � �ف� ��ة ،ت� � �ب � ��رز م �ج �م��وع��ات
م �ع �ط �ي��ات ت �ب �ق��ى غ �ي��ر م ��ؤك ��دة حتى
تحسمها الجهات الرسمية .فيحكى
أن «ل �ل �م �ج ��اه ��د أب � ��و ط� �ل� �ح ��ة» ب��اع��ًا
ّ
ً
ط��وي�لا ف��ي م�ج��ال اإلره� ��اب ،إذ يتهم
بالضلوع ف��ي العديد م��ن العمليات
األم� �ن� �ي ��ة ف� ��ي ال� � �ع � ��راق .وي � �ت� ��ردد أن ��ه
م �ت��ورط ب��ال�ت�خ�ط�ي��ط ل�ت�ف�ج�ي��ر م��رك��ز
ت �ج��اري ف��ي ق�ط��ر وم��راك��ز أخ ��رى في
امل �م �ل �ك��ة األردن � � �ي� � ��ة ،وي � ��واج � ��ه ت�ه�م��ًا
ت� �ص ��ل ع �ق��وب �ت �ه��ا ال� � ��ى االع� � � � ��دام ف��ي
قضايا عدة تمس أمن دولة الكويت،
منها تحريض الشباب على القتال
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محاضرات

أخبار القضاء واألمن

 10جرحى في خالف على أفضلية مقعد أمامي
ّ
تقدم رئيس بلدية املنصوري حسن
خشاب وعدد من أهالي مزرعة بيوت
السياد التابعة لها ،بشكوى ،أم��س،
أم � ��ام ال �ن �ي��اب��ة ال �ع��ام��ة االس�ت�ئ�ن��اف�ي��ة
ف��ي ال�ج�ن��وب ،ض��د اب��ن بلدتهم رج��ل
األعمال علي ز .ووالده رياض ،بتهمة
االعتداء على أهالي املزرعة وضربهم
وتكسير محتويات قاعة حسينيتها.
وج� � ��اء ف ��ي ال �ت �ف��اص �ي��ل ال � � � ��واردة ف��ي
الشكوى ،أن الحادث بدأ خالل مراسم
دفن أحد أبناء البلدة ،األحد املاضي؛
إذ عندما كان علي يجلس في الصف
األم � � ��ام � � ��ي ،وض � � ��ع ش� �خ ��ص ك��رس �ي��ًا
أم ��ام ��ه ل�ي�ج�ل��س ع�ل�ي��ه ق� ��ارئ ال �ع ��زاء،
ف �م��ا ك� ��ان م �ن��ه إال أن رك� ��ل ال �ك��رس��ي
ً
بقدمه قائال« :ال أحد يجلس أمامي»،
وغادر املكان .وفي اليوم التالي ،كان
األه ��ال ��ي ي �ت��واف��دون إل ��ى الحسينية
ل�ح�ض��ور م�ج�ل��س ف��ات �ح��ة ،ف�ف��وج�ئ��وا
بسبع سيارات رباعية الدفع تحضر
إل � ��ى امل � �ك� ��ان وي � �ن� ��زل م �ن �ه��ا ع � ��دد م��ن
املسلحني بقيادة علي ووال ��ده .ومن
دون أن ي �ت��وج �ه��وا ب��ال �ح��دي��ث إل��ى
أح��د ،ش��رع��وا م�ب��اش��رة ب��إط�لاق النار
ف��ي ال �ه��واء ودخ �ل��وا إل ��ى الحسينية
وب� ��دأوا ب�ض��رب ال�ح��اض��ري��ن بأعقاب
البنادق وباأليدي والعصي وطعنهم

بالسكاكني «تأديبًا لهم على اإلهانة»
التي وجهوها إلى «املحسن الكريم»
ب ��إج�ل�اس ش �خ��ص أم� ��ام� ��ه .وأوردت
ال��وك��ال��ة ال��وط�ن�ي��ة ل�لإع�لام أن سبعة
أش�خ��اص ج��رح��وا ف��ي ال�ح��ادث ،فيما
أك��د أح��د أب�ن��اء البلدة ل�ـ«األخ�ب��ار» أن
الجرحى بلغ عددهم أكثر من عشرة،
معظمهم من كبار السن ،وقد عولجوا
ف ��ي م�س�ت�ش�ف�ي��ات ص� ��ور وغ ��ادروه ��ا
صباح أمس.
وكانت الحسينية أمس أشبه بمسرح
جريمة أو اعتداء إسرائيلي .الكراسي

ق��وة عسكرية نصبت نقطة ح��راس��ة
أم��ام قصر علي ال��واق��ع على الطريق
العام للبلدة ،بقيت منذ منتصف ليل
االثنني وانسحبت صباح أمس.
وقد طلب النائب العام االستئنافي
م ��ن امل �ت �ه��م ال �ح �ض ��ور الس �ت �ج��واب��ه
ّ
ب�م��ا ن�س��ب إل �ي��ه ،إال أن ��ه ت�خ��ل��ف عن
ذلك .ولفت مصدر أمني لـ«األخبار»
إل��ى أن «األول ق��د يطلب منع سفره
إن اس�ت�م��ر ب��ال �ت��واري ع��ن األن �ظ��ار».
املصدر أك��د أن «ع�ش��رات االتصاالت
م � ��ن س� �ي ��اس� �ي�ي�ن ون� ��اف� ��ذي� ��ن وردت
إل� ��ى امل �ع �ن �ي�ين ب��ال �ت �ح �ق �ي��ق ،ت�ط��ال��ب
بتسوية األمر وعدم اتخاذ أي إجراء
ق �ض��ائ��ي ب� �ح� �ق ��ه» ،ع �ل �م��ًا ب � ��أن رج��ل
األع �م��ال ه��ذا تربطه ع�لاق��ات وثيقة
بمراجع قضائية وعسكرية وأمنية
ً
وس�ي��اس�ي��ة ف��ي امل�ن�ط�ق��ة ،ف �ض�لا عن
أن ��ه داع� ��م م��ال��ي ل �ع��دد م��ن ال �ن��وادي
وال �ج �م �ع �ي��ات ورئ �ي��س ف �خ��ري ل�ن��اد
ري ��اض ��ي ،األم� ��ر ال� ��ذي ي�ث�ي��ر خشية
أه��ال��ي امل��زرع��ة م��ن «ل�ف�ل�ف��ة ال �ح��ادث
مل �ص �ل �ح �ت��ه وت� �ح� �م� �ي ��ل امل� �س ��ؤول� �ي ��ة
ل �ل �ب �ل �ط �ج �ي��ة ال � ��ذي � ��ن اس �ت �خ��دم �ه ��م،
وخصوصًا أن استخبارات الجيش
أوقفت يوم أمس اثنني منهم».
أ .خ

م � ��ع آخ � ��ري � ��ن ف � ��ي ت� ��أل � �ي� ��ف ع �ص��اب ��ة
س��ري��ة م��رت�ب�ط��ة بتنظيم «ال �ق��اع��دة»
والتخطيط للقيام بأعمال إرهابية
ف ��ي ل �ب �ن��ان وس� ��وري� ��ا ،ب�ي�ن�ه��ا ض��رب
قوات «اليونيفيل» املعززة في جنوب
لبنان ،لكن الحكم لم يتجاوز الثالث
سنوات.
ت� �م� �ح ��ور اس � �ت � ُ�ج� ��واب اس� �ت� �خ� �ب ��ارات
ال�ج�ي��ش ال ��ذي أخ �ض��ع ل��ه امل��وق��وف��ون
ح��ول سبب وج��وده��م على األراض��ي
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة واألع� � �م � ��ال ال� �ت ��ي ك ��ان ��وا
ي �ع �ت��زم��ون ال� �ق� �ي ��ام ب� �ه ��ا ،ومل�ص�ل�ح��ة
أي ج�ه��ة ،وم��دى ارت�ب��اط�ه��م بعضهم

ف� ��ي م �خ �ي��م ع�ي��ن ال� �ح� �ل ��وة ل�لاج �ئ�ين
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين ش ��رق م��دي �ن��ة ص�ي��دا
جنوب لبنان.
إضافة إلى ذلك ،تبني أن احد شركاء
ال� ��دوس� ��ري ال � ��ذي أوق � ��ف أي� �ض ��ًا ،ك��ان
ي �ت��ول��ى ال �ع �م��ل ع �ل��ى ت �ح��دي��د ب�ع��ض
األه� � � ��داف ال �ب �ش��ري��ة ال� �ت ��ي ي �م �ك��ن أن
يستفاد منها لتأسيس فرع «القاعدة»
وت��أم�ين األع �م��ال اللوجستية ل�ف��روع
التنظيم في املنطقة من م��ال وسالح
وكوادر بشرية وأدوات اتصال وأمور
تقنية أخرى.
وقبل أن يظهر «املجاهد أبو طلحة»
في لبنان ،كان قد أوق��ف في الكويت
مدة سبع سنوات في عام  2000كما
أوق��ف بعدها ف��ي س��وري��ا ع��ام ،2008
وش� � ��ارك ف ��ي ال �ق �ت ��ال ض ��د االح �ت�ل�ال
األميركي في أفغانستان.
وقد عاد اسم الدوسري الى الواجهة
ف��ي ل�ب�ن��ان ع��ام  2010ع�ن��دم��ا كشفت
إح��دى ال�ص� ّح��ف أن ال��رئ�ي��س ميشال
س �ل �ي �م��ان وق � ��ع م��رس��وم��ًا ج�م�ه��وري��ًا
ي �ق �ض��ي ب �ت �س �ل �ي �م��ه إل � ��ى ال �س �ل �ط��ات
ال �ع��راق �ي��ة ،ع�ل�م��ًا أن م��رج�ع��ًا قضائيًا
ح� �ي� �ن� �ه ��ا أش� � � � ��ار إل� � � ��ى ان امل � ��رس � ��وم
ال�ج�م�ه��وري بتسليم ال��دوس��ري جاء
بحسب االصول واالتفاقات ،باعتبار
أن «اب� ��و ط �ل �ح��ة» م �ح �ك��وم ب��ال�س�ج��ن
ث�ل�اث س �ن��وات ف��ي ل�ب�ن��ان ،وت��ال�ي��ًا لن
يكون متاحًا تسليمه ال��ى العراق اال
بعد انقضاء مدة محكوميته.
ي��ذك��ر أن ال �س �ل �ط��ات ال �ع��راق �ي��ة ك��ان��ت
ق��د ط��ال �ب��ت ل �ب �ن��ان ب�ت�س�ل�ي�م�ه��ا «أب ��و
طلحة» ،بحجة استكمال التحقيقات
ف��ي ج��رائ��م م��رت�ك�ب��ة ف��ي ال �ع��راق ك��ان
الدوسري على صلة بها .لكن الكويت
رف�ض��ت تسليمه للحكومة العراقية
ّ
وحملت لبنان املسؤولية السياسية
والقانونية عما قد يتعرض له .وكان
عدد من النواب الكويتيني قد شددوا
ع �ل��ى وق� ��ف ق � ��رار ت�س�ل�ي��م ال ��دوس ��ري
املسجون في لبنان ،مطالبني بعودته
إلى الكويت لتنفيذ األحكام الصادرة
بحقه هناك.

القوى األمنية ُأبلغت
باالعتداء فنصبت نقطة
حراسة أمام قصر المعتدي
ّ
مكسرة وآثار الدماء على أرض القاعة
وع� �ل ��ى ال � � ��درج وش� �ظ ��اي ��ا ال ��رص ��اص
اخ �ت ��رق ��ت ال �س �ق��ف وال � � �ج � ��دران .وم��ع
ت �ق��دم س��اع��ات ال �ن �ه��ار ،ت��وج�ه��ت ق��وة
م��ن فصيلة القليلة لتبدأ بالتحقيق
ف��ي ال �ح��ادث ،رغ��م أن خ�ش��اب ك��ان قد
ّ
«ب��ل��غ ال �ق��وى األم �ن �ي��ة واس �ت �خ �ب��ارات
الجيش بما حصل منذ وقوعه» كما
أك ��د .إال أن ال�ت�ج��اوب م��ع ال �ب�لاغ ك��ان

سرقة ّ
قجة الصدقات
ّادعى باسل ح .على مجهول بتهمة الدخول إلى دكانه ،أمس ،في
منطقة النبطية ،وسرق منه مبلغ  350ألف ليرة ،من قجة الصدقات
تحديدًا .وذكر في ّ
االدعاء أن السارق ترك وراءه جوربًا استخدمه
بيده خالل عملية السرقة ملنع ظهور البصمات ،وأنه دخل إلى
املكان بعد إحداث فجوة في السقف.

وسلب «قهوة» للمرة الخامسة في النبطية
ّادعى أحمد د .لدى القوى األمنية ،أمس ،أن كوخه املعد لبيع القهوة
في منطقة النبطية ّ
تعرض للسرقة من مجهولني ،أخذوا منه دخانًا
ً
وأمواال .حضرت القوى األمنية إلى املكان وباشرت التحقيقات
ّ
ملعرفة الفاعلني .وجاء في االدعاء أن هذه السرقة هي الخامسة من
ُ
نوعها التي ّ
يتعرض لها الكوخ ،من دون أن تحدد هوية الفاعلني.

«العسكرية» تتهم موقوفني بإطالق صواريخ في
الجنوب
أصدر قاضي التحقيق العسكري عماد الزين ،أمس ،قرارًا اتهاميًا
في حق موقوفني هما (م .ز ).و(خ .ي ،).وذلك بعدما اتهمها بإطالق
صواريخ من بلدة حوال في عام  ،2009وهما موقوفان في جرائم
أخرى أيضًا .يذكر أن االتهام جاء بمقتضى املادتني  72و 75من
قانون األسلحة ،وأحيل املوقوفان على املحكمة العسكرية الدائمة
للمحاكمة.

اجتماع وزاري ُم ّ
خصص ألوضاع السجون

وال �ج �ه��اد ف��ي ال �ع��راق وأف�غ��ان�س�ت��ان،
ً
ف � �ض�ل��ا ع � ��ن ات � �ه� ��ام� ��ه ب ��ال � �ق � �ي ��ام ،م��ع
شخص آخ��ر ي��دع��ى فيصل املغربي،
بتحديد املواقع العسكرية االميركية
امل ��وج ��ودة ف��ي ال �ك��وي��ت ف��ي الساملية
وم �ي �ن��اء ال �ش �ع �ي �ب��ة ،وف� ��ي ال�ع��اص�م��ة
ال � �ق � �ط� ��ري� ��ة ال � � ��دوح � � ��ة ب� �غ� �ي ��ة ض� ��رب
امل��واك��ب العسكرية ل��دى تنقلها بني
ه ��ذه امل ��واق ��ع .وأظ �ه ��رت التحقيقات
أن ال ��دوس ��ري وامل �غ��رب��ي ات �ف �ق��ا على
ش� ��راء س �ي ��ارة ل�ن�ق��ل امل �ت �ف �ج��رات ال��ى
دول��ة قطر لتنفيذ مخططهما هناك،
وأقاما مخيمًا في منطقة بر الوفرة
الستعماله ّ
مقرًا للتخطيط «وتنفيذ
أعمالهما التخريبية» .ول��دى انتباه
«أب ��و ط�ل�ح��ة» أن ��ه ف��ي م��رم��ى م��راق�ب��ة
األم��ن قرر مغادرة البالد ،فتمكن من
ال�ه��روب بواسطة ج��واز سفر م� ّ
�زور،
علمًا أن هناك امر قبض عليه صادرًا
ع��ن إدارة أم ��ن ال ��دول ��ة ف��ي ال �ك��وي��ت.
ّ
ال�ج��واز امل� ّ
�زور مكن «أب��و طلحة» من
تنفيذ مراده بالذهاب إلى باكستان،
حيث تمكن م��ن الحصول على فيزا
دخ��ول على ذلك الجواز ،ليتمكن من
الدخول الى باكستان والخروج منها
في ما بعد.
أوق��ف «أب��و طلحة» ف��ي أح��د فنادق
ب � � �ي� � ��روت ب � �ع� ��د دخ� � ��ول� � ��ه األراض � � � � ��ي
اللبنانية عبر مطار رفيق الحريري
ال��دول��ي ف��ي ال��راب��ع م��ن ح��زي��ران ع��ام
 2009آت �ي ��ًا م ��ن أث �ي �ن��ا ب� �ج ��واز س�ف��ر
مغربي ّ
مزور .وقد أوقف استنادًا إلى
معطيات حصلت عليها استخبارات
الجيش .استجوب الرجل على مدى
أس��اب �ي��ع ق�ب��ل أن ي �ح��ال إل ��ى ال�ق�ض��اء
العسكري حيث حكم عليه بالسجن
م � ��دة ث �ل��اث س � �ن� ��وات ب� �ج ��رم ح �ي ��ازة
جواز سفر م��زور .وبرز اسمه بعدما
ط �ل��ب ق ��اض ��ي ال �ت �ح �ق �ي��ق ال �ع �س �ك��ري
ف��ادي ص��وان إن��زال عقوبة تصل إلى
االش �غ��ال ال�ش��اق��ة امل��ؤب��دة ف��ي ح� ّ�ده��ا
األقصى بحقه ،ومعه السوري سمير
ح� �ج ��ازي ،وال �ط��اج �ك �س �ت��ان��ي محمد
زاه��ام��و ت �ي ��اروف ،بتهمة االش �ت��راك

عمل علىتأمين الدعم
اللوجستي لـ «القاعدة» في
االردن وسوريا والكويت
والعراق والسعودية
أوقف في الكويت
 7سنوات وفي سوريا سنة
وقاتل في أفغانستان
ب� �ب� �ع ��ض وك� �ي� �ف� �ي ��ة وص� ��ول � �ه� ��م إل� ��ى
ل�ب�ن��ان .وتمكن املحققون م��ن ان�ت��زاع
اع �ت��راف م��ن امل��وق��وف�ين ال��ذي��ن أف��ادوا
ب��أن�ه��م ك��ان��وا ي�س�ع��ون إل ��ى تأسيس
ف ��رع ل�ت�ن�ظ�ي��م «ال� �ق ��اع ��دة» ف��ي ل�ب�ن��ان
ب� �ه ��دف ال �ق �ي ��ام ب ��أع �م ��ال ل��وج�س�ت�ي��ة
ُ
وفتح خطوط إم��داد تستعمل في ما
ب ��ات ي �ع��رف ب��أن��ه «أرض ال �ن �ص��رة ال
أرض ال�ج�ه��اد» .وب� ّ�ي�ن��ت التحقيقات
أن ال � � ��دوس � � ��ري ك � � ��ان ي� �ش� �غ ��ل م ��رك ��ز
ت ��أم�ي�ن ال ��دع ��م ال �ل��وج �س �ت��ي ل�ت�ن�ظ�ي��م
«ال� �ق ��اع ��دة» ،وه ��و امل �س ��ؤول ع��ن ه��ذا
األمر في املشرق العربي في دول مثل
االردن وس��وري��ا وال �ك��وي��ت وال �ع��راق
وال �س �ع ��ودي ��ة .ك��ذل��ك ت �ب�ين أي �ض��ًا أن
ال ��دوس ��ري ك ��ان ي �ت��واص��ل ف��ي لبنان
م��ع أش�خ��اص معنيني بامللف نفسه

ُعقد اجتماع ملعالجة موضوع السجون ،أمس ،في السرايا
الحكومية ،ضم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الداخلية
مروان شربل ووزير العدل شكيب قرطباوي .وعرضت خالل
االجتماع مشاكل السجون عامة ،حيث طالب ميقاتي بإيجاد
حلول جذرية «بدل الترقيع» .وبنتيجة االجتماعُ ،ح ِّددت  4مشاكل
أساسية ،هي :نقص املباني وعدم صالحية بعض املوجود
منها ،األمن داخل السجون ،الظروف اإلنسانية الصعبة ،املشاكل
القضائية.

االشتراكي وحزب الله ينفيان أي انتشار عسكري
صدر عن «الحزب التقدمي االشتراكي» و«حزب الله» بيان مشترك،
أمس ،نفيا فيه أي «معلومات وتحليالت عن انتشار أمني أو
عسكري لحزب الله في بعض مناطق الجبل» .وجاء في البيان أن
قيادتي الحزبني «تنفيان نفيًا قاطعًا وجود أي حركة من هذا النوع،
وتؤكدان العالقة الطبيعية والجيدة بينهما ،وسعيهما املشترك إلى
تعزيزها وتطويرها من خالل التشاور والتنسيق الدائمني ميدانيًا
على األرض ،وفي مقاربة كل القضايا السياسية بروح املسؤولية
املشتركة ،والحرص على االستقرار ،واستكمال ما بدآه منذ عام
 ،2008وظهرت نتائجه اإليجابية في أكثر من مجال».

انفجار ّ
محرك سيارة في الشياح وال إصابات
حصل انفجار في ّ
محرك سيارة في شارع معوض في منطقة
الشياح ،فجر أمس ،فضربت القوى األمنية واألهالي طوقًا حول
السيارة .وتبينّ الحقًا أن االنفجار ناجم عن عطل طارئ في
محرك سيارة من نوع «مرسيدس  ،»230ما ّأدى إلى انفجاره .وقد
تعود للمواطن
أتت النيران على السيارة بالكامل ،التي تبينّ أنها
ُ
محمد ج .ولم تتحدث املعلومات عن وقوع إصابات .وذكر كذلك أن
صاحب السيارة هو صاحب محل لبيع قطع السيارات.

ﻟﻴﺎﻟﻲ ﺭﻣﻀﺎﻥ
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دراسة
ّ
ّ
النفطية (ارتفاع األسعار) على لبنان؟ طبقًا
للصدمات
ة
إيجابي
هل هناك انعكاسات
ّ
ّ
ّ
للمعتقد التقليدي يبدو السؤال تهكميًا ،ألن ارتفاع سعر هذه املادة مزعج كثيرًا كما
ّ
ّ
املكبرة توضح العكس :الفوائد أكبر من املصاعب.
االقتصادية
نختبر .ولكن الصورة
هكذا تحاجج ورقة بحثية صدرت أخيرًا عن صندوق النقد الدولي

النفطية!
الصدمة
محاسن
ّ

إيجابي على لبنان
هكذا يكون الرتفاع أسعار البترول وقع
ّ
حسن شقراني
ك ��اب ��وس ح �ق �ي �ق��ي ع��اش �ت��ه ال �ب �ل��دان
امل �س �ت��وردة ل�ل�ن�ف��ط ،وب�ي�ن�ه��ا ل�ب�ن��ان،
ف��ي ع ��ام  .2008ح�ي�ن�ه��ا ق ��ارب سعر
برميل النفط عتبة  150دوالرًا ،وهو
م �س �ت��وى ق �ي ��اس ��ي .ل �ي �س��ت امل �س��أل��ة
ّ
غ��ري�ب��ة ،ف�ك��ل�م��ا ت��رت�ف��ع كلفة ف��ات��ورة
استيراد هذه السلعة االستراتيجية،
ّ
ت �ت��أث��ر م ��وازن ��ات ال �ع��ائ�لات ويشعر
أف ��راده ��ا ب��ال��وخ��ز (ب � ��دءًا ب��ال�ب�ن��زي��ن
ً
وصوال إلى التدفئة ،مرورًا باملأكول،
ّ
وتحديدًا الخبز) .كذلك يختل امليزان
التجاري لهذا البلد ،ما يعني ضعفًا
ف��ي م��راك�م��ة االح�ت�ي��اط��ات األجنبية
ّ
األساسية للصمود أمام العواصف،
ّ
ور ّب�م��ا (إذا استمر النمط السلبي)
ّ
الوطنية.
تأثر سعر صرف العملة

وعمومًا ،يعني ارتفاع أسعار النفط
ّ
النمو االقتصادي
الخام تباطؤًا في
ل �ل �ب �ل��د امل � �س � �ت� ��ورد .ت �خ �ت �ل��ف ن�س�ب��ة
ه ��ذا ال�ت�ب��اط��ؤ ط�ب�ق��ًا ل�ح�ج��م الكمية
امل � �س � �ت � ��وردة .وق � ��د ت � ّ
�وص� �ل ��ت ورق� ��ة
بحثية ص ��ادرة أخ�ي�رًا ع��ن صندوق
ال�ن�ق��د ال��دول��ي ،ب�ع�ن��وان «ال�ص��دم��ات
النفطية م��ن منظور ع��امل��ي :ه��ل هي
س� ّ�ي�ئ��ة إل��ى ه��ذا ال �ح� ّ�د؟» ،إل��ى م�ع� ّ�دل
ّ
ع��امل��ي واض� � ��ح :ك� ��ل ارت� �ف ��اع بنسبة
 %25ف��ي سعر برميل النفط الخام
ال �ع��امل��ي ي � � ّ
�ؤدي إل ��ى ه �ب��وط ال�ن��ات��ج
ّ
املحلي اإلجمالي بواقع .%0.5
هناك عالقة سببية سلبية مباشرة
ّ
إذًا .ب �ي ��د أن ال� ��ورق� ��ة ال� �ت ��ي أع � ّ�ده ��ا
ط��وب �ي��اس راس� �م ��وس ��ن وأوغ �س �ت�ي�ن
ّ
روي � �ت � �م ��ان ت ��ذه ��ب ل� �ت ��ؤك ��د ال �ع �ك��س
ّ
ت �ح��دي �دًا! ي �ق��ول ال �ب��اح �ث��ان« :رغ ��م أن

لماذا يرتفع سعر النفط؟
في املبدأ ،ينتج ارتفاع أسعار النفط
ّ
اقتصادية
عامليًا ،من وجهة نظر
ّ
مجردةّ ،إما من ارتفاع الطلب أو من
ّ
تقلص العرض .وفي الحالة األولى،
ّ
فإن ما ُيرصد في أي بلد يكون إنتاجًا
ّ
املعدل وتجارة أعلى بطبيعة
أعلى من
ّ
ّ
الحال ،تقول الورقة البحثية .غير أنها
ّ
تتطرق إلى دور املضاربة على عقود
ال
النفط في األسواق املالية في الرفع
املصطنع لألسعار .وهي مسألة غريبة
نظرًا إلى ّأن األسعار ّ
تتحدد في البورصات!

اخ � �ت �ل�اف وط� � ��أة ال� �ت ��أث ��ر (م � ��ن ج ��راء
ارتفاع األسعار) يختلف بني البلدان
طبقًا لحجم استيرادها من النفط»،
ُ
ّ
ّ
ف� � ��إن ال� ��ورق� ��ة ت �ظ �ه ��ر أن «ص ��دم ��ات
أس �ع��ار ال�ن�ف��ط ل�ي�س��ت دائ �م��ًا ُمكلفة
املستوردة للنفط».
للبلدان
ّ
وتوضح الورقة أنه رغم ارتفاع قيمة
ف ��ات ��ورة االس �ت �ي ��راد ن�ت�ي�ج��ة أس �ع��ار
أكثر ارتفاعًا للذهب األس ��ود ،هناك
«زي � � ��ادات ف ��ي ال� �ف ��ات ��ورة ال �خ��ارج� ّ�ي��ة
ّ
تعوض الخلل».
ويبني ال�ب��اح�ث��ان التحليل على 12
ح��ال��ة ارت �ف ��اع األس �ع ��ار ل�ف�ت��رة ث�لاث
س �ن��وات م ��رص ��ودة م �ن��ذ ع ��ام .1970
وي �ش �م��ل ال �ب �ح��ث  144ب� �ل� �دًا ب�ي�ن�ه��ا
لبنان ،املالئم للنموذج االقتصادي
ال��ري��اض��ي ال��ذي يعتمدانه :اقتصاد
صغير ومنفتح.
وف � ��ي ه � ��ذا ال �ت �ح �ل �ي��ل امل � �ق � � ّ�دم ه �ن��اك
مختلف ج��ذري��ًا ع��ن ال�ع��رف
م�ن�ظ��ور
ُ
ال �ت �ق �ل �ي� ُ�دي ،أع � � � ّ�دت أب� �ح ��اث م�ع� ّ�م�ق��ة
عليه (وأث �ب��ت علميًا) ت�ح��دي�دًا على
ّ
ال��والي��ات امل��ت �ح��دة املستهلك األك�ب��ر
ّ
للنفط ع��امل�ي��ًا ،وامل �س �ت��ورد األول ل��ه.
«ف ��أس �ع ��ار ال �ن �ف��ط ت �ب ��دو ع �ل��ى ن�ح��و
م �ف��اج��ئ م��رت �ب �ط��ة ك �ث �ي �رًا ب ��األوق ��ات
الطيبة لالقتصاد ال�ع��امل��ي ...وتظهر
ّ
ال � ��والي � ��ات امل ��ت� �ح ��دة م �خ��ال � ّف��ة ل �ه��ذا
االس �ت �ن �ت��اج ،ب �ك��ون �ه��ا ت �ت��أث��ر سلبًا
بارتفاع أسعار النفط».
وح � ��ول ال� �ع ��ال ��م ،ت �ت��اب��ع ال� ��ورق� ��ة ،ل��م
ت� ��رت � �ب� ��ط ح� � � � ��االت ارت� � � �ف � � ��اع أس � �ع� ��ار
ال ��وق ��ود األح � �ف� ��وري ب �ت��راج��ع ن��ات��ج
البلدان املختلفة ،بل ّأدت إلى زيادة
ص ��دي ��ر ،م ��ع رص��د
االس� �ت� �ي ��راد وال� �ت� � ّ
ت��أث�ي��ر س�ل�ب��ي م �ت��أخ��ر ع�ل��ى ال�ب�ل��دان
ّ
ّ
املتقدمة.
الصناعية/
ولكن ماذا عن التأثير السلبي املذكور
ّ
آن �ف ��ًا؟ ي �ع��ود ت �ق��ل��ص ال �ن��ات��ج ب��واق��ع
ّ
نصف نقطة مئوية الناتج من ارتفاع

109.3

 1304مليارات ليرة العجز حتى حزيران
وب� �ل ��غ إج� �م ��ال ��ي إي� � � � ��رادات امل � ��وازن � ��ة وال �خ��زي �ن��ة
املحصلة خالل النصف األول من  2011ما قيمته
 7186م�ل�ي��ار ل �ي��رة ،أي ب��زي��ادة  639م�ل�ي��ار ليرة
م �ق��ارن��ة  ،2010وك��ذل��ك ب�ل�غ��ت إي� � ��رادات امل��وازن��ة
 6835مليار ليرة .والالفت أن وزارة املال صححت
ط��ري�ق��ة إع�لان�ه��ا ال�ن�ت��ائ��ج امل��ال�ي��ة ،بحيث أدرج��ت
تقديرات ع��ائ��دات االت�ص��االت لكي تعطي ص��ورة
كاملة عن هذه النتائج .فقد أضيفت إلى اإليرادات
القيمة امل�ق��درة إلي��رادات االت�ص��االت عن النصف
األول م��ن  2011بنحو  1061م�ل�ي��ار ل �ي��رة ،التي
ّ
تحول بعد إل��ى حساب الخزينة في مصرف
لم
لبنان ،وذلك بحسب تقديرات وزارة االتصاالت.
وب�ل��غ إجمالي اإلن�ف��اق  8490مليار ل�ي��رة مقابل
 7916م�ل�ي��ار ل �ي��رة ل�ل�ف�ت��رة ذات �ه��ا م��ن  ،2010أي
بارتفاع قيمته  574مليار ليرة ،يعود جزء منه
إلى ارتفاع اإلنفاق على كهرباء لبنان بنحو 183
مليار ليرة ،فيما بلغ مجموع اإلنفاق من خارج
خدمة الدين العام  5480مليار ليرة مقارنة مع
 4895للفترة نفسها من .2010

دوالرات

سعر برميل النفط في سوق
لندن لدى إغالق التداول في
جلسة أمس .وفي منتصف
جلسة التداول في نيويورك كان
سعر البرميل فوق  87دوالرًا

ال�س�ع��ر ب �ح��دود ال��رب��ع ،وه��و «تأثير
ّ
متواضع» كما تفترض الورقة ،إال أن
جزءًا من العائدات النفطية اإلضافية
ال �ن��ات �ج��ة م ��ن ج� ��راء ارت� �ف ��اع ال�س�ع��ر،
ّ
توظفه ال�ب�ل��دان امل �ص� ّ�درة املستفيدة
�ادة ال� ��واردات أو أي ن��وع آخر
ف��ي زي � ّ
م��ن الّ�ت��دف �ق��ات امل��ال �ي��ة ال �ع��امل� ّ�ي��ة .تلك
ال �ت ��دف �ق ��ات ه ��ي ع� �ب ��ارة ع ��ن «إع � ��ادة
ت��دوي��ر ال �ب �ت��رودوالرات عبر البلدان
ّ
املصدرة للنفط».
ّ
ه� ��ذا ال �ت��وظ �ي��ف ي� � ��ؤدي ع �م �ل �ي��ًا إل��ى
استمرار ارت�ف��اع الطلب على النفط
ف��ي ال�ب�ل��دان امل �س �ت��وردة .والخالصة

قطاعات

مالية عامة

انخفض العجز اإلج�م��ال��ي خ�لال النصف األول
من السنة الجارية إلى  1304مليارات ليرة ،فيما
ارتفع الفائض األول��ي إل��ى  1706مليارات ليرة،
وزادت النفقات اإلجمالية بقيمة  574مليار ليرة،
واإليرادات بقيمة  639مليار ليرة.
هذه النتائج التي أظهرتها املالية العامة ،وفقًا
للبيان ال�ش�ه��ري ال �ص��ادر ع��ن وزارة امل ��ال ،ال��ذي
ّ
ي�ل��خ��ص ع�م�ل�ي��ات امل��وازن��ة وال�خ��زي�ن��ة ،ك��ان��ت قد
ش�ه��دت ت�ط��ورًا ف��ي تركيبتها ،لكونها تضمنت
ض �م��ن ب� ��اب اإلي � � � ��رادات ،ن �ح��و أل� ��ف م �ل �ي��ار ل�ي��رة
ك �ت �ح��وي�لات م� �ق � ّ�درة م ��ن وزارة االت � �ص ��االت عن
الفترة املذكورة .يشير بيان الوزارة إلى أن العجز
اإلجمالي (املوازنة وعمليات الخزينة) انخفض
خ�لال األش�ه��ر الستة األول��ى م��ن السنة الجارية
إل��ى  1304م�ل�ي��ارات ل�ي��رة ،أي ب�ت��راج��ع  65مليار
ليرة ،علمًا بأن العجز املحقق في الفترة نفسها
من  2010كان يبلغ  1370مليار ليرة .أما الفائض
األول��ي اإلجمالي فقد زاد بقيمة  54مليار ليرة
ليصبح  1706مليارات ليرة.

تتأثر إيجابًا بارتفاع أسعار الخام (هيثم املوسوي)
يقع لبنان في آخر مجموعة البلدان التي ّ

55

مليون
دوالر

كلفة املشروع الذي طرحه وزير
الطاقة جبران باسيل في حكومة
تصريف األعمال السابقة لتخزين
النفط وضمان هامش للحكومة
للتحكم في األسعار
ّ

ّ
هنا تعتمد على أن ارتفاع األسعار
ي� �ن� �ت ��ج م� � ��ن ج � � � ��راء زي � � � � ��ادة ال �ط �ل ��ب
وصالبته.
ّ
ول �ك��ن ض�ع��ف ال�ت��أث� ّي��ر ال ي�ع�ن��ي أن��ه
ُ
ُيمكن تجاهله ،ت �ح��ذر ال��ورق��ةّ .فمن
ّ
ال��واض��ح أن ب�ع��ض ال �ب �ل��دان ت��أث��رت
س�ل�ب��ًا ع�ل��ى ن�ح��و م�ل�ح��وظ ب��ارت�ف��اع
ّ
أس� �ع ��ار ال �ن �ف��ط؛ ك ��ذل ��ك ف � ��إن ارت �ف ��اع
األس� �ع ��ار ن�ت�ي�ج��ة ن �ق��ص امل �ع��روض
(ول� �ي ��س زي � � ��ادة ال �ط �ل��ب م ��ن ج��ان��ب
ال �ب �ل��دان امل�س�ت�ه�ل�ك��ة) ق��د ي� � ّ
�ؤدي إل��ى
ن�ت��ائ��ج عكسية مل��ا تفترضه ال��ورق��ة
ّ
ّ
مستقبلية.
نفطية
في حال صدمات

طاقة

طابوريان يستغرب الهجوم على خطة الكهرباء
ّ
ال تزال خطة إصالح الكهرباء محط أخذ ورد .فيوم
أم ��س ،أع�ل��ن ال��وزي��ر ال�س��اب��ق ل�ل�ط��اق��ة وامل �ي��اه أالن
ط��اب��وري��ان ،أن خطة وزي��ر الطاقة وامل�ي��اه الحالي
ج �ب��ران ب��اس�ي��ل ه��ي ن�ت��اج ت�س��وي��ة م��ع ف��ري��ق تيار
املستقبل ،وأن��ه من املفارقات أن «تيار املستقبل»
اعترض على هذه الخطة في مجلس النواب .ولفت
بيان ص��ادر عن املكتب اإلع�لام��ي لطابوريان إلى
أن أزمة الكهرباء في لبنان متأتية من عدم كفاية
ق��درة لبنان اإلنتاجية بسبب امتناع الحكومات
املتعاقبة عن االستثمار في القطاع من جهة ،ومن
كلفة مالية هائلة ف��ي التشغيل نتجت م��ن غياب
استراتيجية محروقات صحيحة ،األمر الذي دفع
ّ
طابوريان خالل توليه حقيبة الطاقة واملياه إلى
وضع خطة «ملعالجة القصور التقني في الكهرباء
في لبنان على مستويني ،إال أن رئيس الحكومة
ّ
آنذاك فؤاد السنيورة ظل ممتنعًا عن وضع التقرير
ال ��ذي رف�ع��ه إل�ي��ه ط��اب��وري��ان ع��ن ال�ك�ه��رب��اء وخطة
إصالحها على ج��دول أعمال مجلس ال��وزراء ،من
دون أي مبرر مقنع».

وأشار الى أن املطالبة بتأخير معالجة األزمة الى
ح�ين ال�ح�ص��ول ع�ل��ى م��واف�ق��ة ال�ص�ن��ادي��ق العربية
ل�ت�م��وي��ل ج ��زء م��ن األش �غ ��ال خ�ط �ي��رة ل �ل �غ��اي��ة ،ألن
ّ
ال�ت��أخ�ي��ر ال ��ذي ي �ت��أت��ى م��ن م �ع��ام�لات ال�ص�ن��ادي��ق
وإج ��راءات� �ه ��ا م��ن أج ��ل درس امل��واف �ق��ة أو ع��دم�ه��ا
ذو أع�ب��اء ت�ف��وق امل ��ردود املنتظر منها ،علمًا بأن
ال �ص �ن��ادي��ق ك��ان��ت ق��د أب� ��دت اس �ت �ع��داده��ا للقيام
بتمويل الحق ملشاريع أشغال الكهرباء.
واستغرب املكتب «اعتراض فريق النائب يوسف
ع �ل��ى ث�ل�اث ن �ق��اط ف��ائ��دة ت�م�ث��ل ال� �ف ��ارق ب�ي�ن كلفة
االق �ت��راض بموجب س�ن��دات خزينة ال�ي��وم ،وكلفة
االقتراض عن طريق الصناديق العربية من أجل
مشاريع الكهرباء ،فيما الفريق ذاته ،وعلى رأسه
ال��رئ�ي��س األس�ب��ق للحكومة ف��ؤاد ال�س�ن�ي��ورة ،كان
ينوي السير بمشاريع تمويل أشغال الكهرباء عن
طريق شركات خاصة عائدة للفريق ذاته بموجب
نظام  IPPال��ذي تتجاوز كلفته  20في املئة ،األمر
ّ
ال ��ذي ت �ص� ّ�دى ل��ه ال��وزي��ر ط��اب��وري��ان خ�ل�ال توليه
وزارة الطاقة واملياه».
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متابعة

جنون أسعار الذهب ّ
يمس لبنان
تطوير الصالت
بالمصدرين
االقتصادية
ّ
ّ
النفطيين قد يعمل
ّ
كآلية امتصاص
ّ
طبيعية للصدمة
ّ

4.2

في
املئة

معدل النمو االقتصادي
ّ
املتوسطة الدخل
في البلدان
ّ
واملستوردة للنفط التي ينتمي
املعدل %4.8
إليها لبنان ،فيما ّ
املصدرة للنفط
لدى
ّ
ّ
م��ن ج�ه��ة أخ� ��رى ،ف ��إن أح ��د أس��ال�ي��ب
خفض ال�ت��أث��ر بالصدمات النفطية
ع �م��وم��ًا ي �ك��ون ب �خ �ف��ض االن �ك �ش��اف
ع �ل �ي��ه (ع� �ب ��ر ال� �ل� �ج ��وء إل � ��ى م �ص��ادر
طاقة بديلة أو عبر اكتشاف مصادر
ّ
ّ
ّ
بديهية
وطنية) ،وهي مسألة
نفطية
ت � ��ورده � ��ا ال � ��ورق � ��ة ف� ��ي خ�ل�اص �ت �ه��ا؛
«ول � �ك� ��ن ف� ��ي ال� ��وق� ��ت ن� �ف� �س ��ه ،وع �ن��د
م �س �ت��وي��ات م �ع� ّ�ي �ن��ة م ��ن ال � � � ��واردات
ّ
ال� �ن� �ف� �ط � ّ�ي ��ة ،ف � � ��إن ت� �ط ��وي ��ر ال� �ص�ل�ات
ّ
ّ
االق�ت�ص� ّ
�ادي��ة ب��امل�ص��دري��ن النفطيني
ّ
ّ
قد يعمل كآلية امتصاص طبيعية
ل �ل �ص��دم��ة» .ول � ��دى دراس� � ��ة ب �ي��ان��ات

ل �ب �ن ��ان ،امل ��رت �ب ��ط ع �ل��ى ن �ح��و وث �ي��ق
ببلدان املنطقة امل�ص� ّ�درة للنفط من
خالل السياحة واالغتراب والتجارة،
ّ
ت �ق��ول ال ��ورق ��ة إن ب�ي�ن ع��ام��ي 1970
ّ
و ،2010ه �ن��اك ع�لاق��ة إي�ج��اب��ي��ة بني
ّ
�ادي��ة ال� ّ
النمو االق�ت�ص� ّ
�دوري��ة
ع��وام��ل
ّ
ومقومات ارتفاع أسعار النفط.
ّ
ُ
�ام��ل تلك العالقة
وح��ت��ى إن ك��ان م�ع� ِ
عند الحد مباشرة (يقع لبنان أمام
هاييتي ّقبل أن تبدأ سلسلة البلدان
التي تتأثر سلبًا ،وبينها للمناسبة
ّ
سوريا رغم أن هذا البلد ُينتج نفطًا
ب� �ح ��دود  390أل� ��ف ب��رم �ي��ل ّي��وم �ي��ًا)
ّ
ويقوم دون  0.1نقطة ،غير أنه يبقى
إي �ج��اب �ي��ًا ،وب��ال �ت��ال��ي ي �ت �م��اه��ى م��ع
ّ
ّ
املصدرة
املسجل في البلدان
النمط
ّ
للنفط وعلى رأسها السعودية.
وف � � � ��ي م� �ن� �ط� �ق ��ة ال� � � �ش � � ��رق األوس � � � ��ط
ع �م��وم��ًا ،ت��وض��ح األب �ح��اث ال�س��اب�ق��ة
ّ
ال �ت��ي ت ��ورده ��ا ال ��ورق ��ة أن الرت �ف��اع
ّ
أس �ع��ار ال�ن�ف��ط ان�ع�ك��اس��ات إيجابية
ع�ل��ى م �ص � ّ�دري ال �ن �ف��طّ .أم ��ا ال�ب�ل��دان
امل � �س � �ت � ��وردة ل �ل �ن �ف��ط ف � ��ي امل �ن �ط �ق��ة،
ّ
ول �ب �ن��ان ب�ي�ن�ه��ا ،ف ��إن ال�ت��أث�ي��ر ي�ب��دو
م �ت �ف��اوت��ًا :ف� ��إذا ك ��ان ارت� �ف ��اع ال�س� ّع��ر
ّ
ناتجًا من زي��ادة الطلب ،ف��إن التأثر
ي�ك��ون إي�ج��اب�ي��ًا ع�ل��ى ت� ّ
�وس��ع الناتج
ّ
امل� �ح ��ل ��ي اإلج � �م� ��ال� ��يّ ،أم � � ��ا إذا ن�ت��ج
ّ
ّ
االرت� �ف ��اع م��ن ت �ق��ل��ص ال� �ع ��رض ،ف��إن
التأثير يكون سلبيًا.
ُ ّ
وع �ل��ى ال �ص �ع �ي��د ال �ع ��امل ��ي ،ت �ل��خ��ص
ال ��ورق ��ة ن �ت��ائ �ج �ه��ا ال �ع � ّ
�ام ��ة ب��اآلت��ي:
ّ
ي ��رت �ب ��ط ال� �ت ��أث ��ر ال �س �ل �ب��ي الرت� �ف ��اع
أس � �ع� ��ار ال� �ن� �ف ��ط ع� �ل ��ى م �س �ت ��وردي ��ه
بمسألتني؛ األولى ،هي مدى اعتماد
البلد املعني على النفط املستورد،
وه �ن��ا ال �ع�ل�اق��ة م �ب��اش��رة .وال �ث��ان �ي��ة
ّ
مدى ّ
املصدرة
قوة الروابط بالبلدان
للنفط وبباقي ب�ل��دان ال�ع��ال��م ،وهنا
العالقة عكسية.

السوق في دوامة التذبذب والزبائن يتحاشون املبادرات الخاسرة
رشا أبو زكي
عينا غنوة تتسعان ،وفمها يرسم ابتسامة
ع��ري �ض��ة ،إذ إن س �ع��ر ال ��ذه ��ب ي��رت �ف��ع ال��ى
مستويات تاريخية ،وق��د بلغ ذروت��ه هذا
الشهر ،والليرات الذهبية التي تحتفظ بها
ارتفعت قيمتها  200دوالر« .يبدو أن الحظ
ي�ح��ال�ف�ن��ي ،ف�ق��د ي�ص��ل س�ع��ر األون �ص��ة إل��ى
ألفي دوالر ،وحينها سأبيع ،ألنني أخاف
أن يعود الى االنخفاض» ...بالطبع ال مكان
للحظ ف��ي ت��ذب��ذب أس�ع��ار ال��ذه��ب ،ف��األزم��ة
املالية التي تتخبط بها الواليات املتحدة
االميركية وعدد من الدول االوروبية بدأت
ت�ت�س��ع ،وامل �ض��ارب��ون ال �ه��ارب��ون م��ن س��وق
ال� �ع� �م�ل�ات واألس � �ه � ��م وال � �س � �ن� ��دات وج � ��دوا
م�ل�اذه ��م ف ��ي س� ��وق امل � �ع� ��ادن ،وخ �ص��وص��ًا
ال��ذه��ب .أم��ا ارت�ف��اع��ه حينًا وت��راج��ع سعره
ح�ي�ن��ًا آخ ��ر ف�ي��رت�ب��ط م �ب��اش��رة ب��امل��ؤش��رات
االق� �ت� �ص ��ادي ��ة وال �س �ي ��اس �ي ��ة ال ��دال� �ف ��ة ال ��ى
ال�ب��ورص��ات العاملية ب�ت�س��ارع ،فالتحاليل
تختلف ف��ي الساعة أكثر م��ن م��رة ،ومعها
ت �خ �ت �ل��ف ال �ت ��وق �ع ��ات ،ل �ت �ص �ب��ح امل �ع �ط �ي��ات
العاملية بشأن تطور ات�ج��اه األزم��ة ميزانًا
يرفع سعر الذهب ويخفضه...
وف�م��ا ارت�ف��اع سعر ال��ذه��ب ل��ه ف��وائ��ده على
احتياط لبنان من الذهب ال��ذي ّ
يعد ثاني
أك� �ب ��ر اح� �ت� �ي ��اط ف ��ي ال� �ع ��ال ��م ال� �ع ��رب ��ي ب�ع��د
السعودية ،إال أن واقع األسعار غير املستقر
ان �ع �ك��س م �ب��اش��رة ع �ل��ى س ��وق ال ��ذه ��ب في
لبنان ،تجارة وصناعة ،واالنعكاس ليس
بمطمئن في طبيعة الحال ،إذ إن املنتجني
كما التجار دخلوا دوامة الجنون العاملي،

وال��زب��ائ��ن خ��ائ�ف��ون م��ن أي م �ب��ادرة بيع أو
ش��راء ق��د ت��ودي بهم ف��ي خسائر يجهدون
في االبتعاد عنها.
فاملشكلة ليست في ارتفاع سعر الذهب ،إذ
يشرح رئيس منتجي املجوهرات بوغوس
س ��وري ��دي ��ان أن األزم � ��ة ال�ف�ع�ل�ي��ة ه ��ي ح��ال
ع��دم االستقرار في السعر .ففي ما يتعلق
ب��ال �ت �ج��ارة ،ف ��إن ع�م�ل�ي��ات ال �ب �ي��ع وال �ش ��راء
ً
بني التاجر والزبون صعبة فعال ،وتشهد
ج �م ��ودًا ح�ق�ي�ق�ي��ًا وص ��ل ال ��ى ذروت � ��ه خ�لال
الشهر ال�ج��اري .ف��أن يبيع التاجر الذهب،
يعني أنه دخل في لعبة البورصة ،لكونه ال
يعلم إن كان قادرًا على شراء الحجم نفسه
من الذهب التي ج��رى بيعه بالسعر ذات��ه،
وغ��ال�ب��ًا م��ا ي�ك��ون ت�ع��وي��ض ال�ك�م�ي��ات التي
بيعت عبارة عن عملية خاسرة.
ويلفت سوريديان إل��ى أن التاجر يشتري
م��ن ال��زب��ون وي�ع�ي��د ب�ي��ع ال��ذه��ب ال��ى تاجر
ال�ج�م�ل��ة ،ل�ي��رب��ح ف ��ارق س�ع��ر ال�ص�ي��اغ��ة ،إال
أن عملية كهذه أصبحت منذ شهر تقريبًا
مغامرة فعلية .فسعر الذهب يختلف بني
ثانية وأخ ��رى ،إال أن عملية ش��راء التجار
للذهب من الزبائن ليست املرحلة األس��وأ
في عملهم ،حيث إن املشكالت االجتماعية
ف � ��ي ل� �ب� �ن ��ان ض � ّ�ي� �ق ��ت رق � �ع� ��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي�ي�ن
ال �ق��ادري��ن ع�ل��ى ّادخ � ��ار ال ��ذه ��ب ،وب��ال�ت��ال��ي
يفيد س��وري��دي��ان ب��أن املشكلة ت�ع� ّ�دت هذه
العمليات الى حركة سوق بأكمله؛ فارتفاع
ّ
سعر ال��ذه��ب قلل حجم املبيعات بطبيعة
ال�ح��ال ،فمن ه��و مضطر ال��ى ش��راء الذهب
أصبح يخفض من وزن مشترياته ،ويتجه
ن �ح��و ال �ت �ق �ن�ي�ن« ،إذ ن �ج��د ال � �ي ��وم ط��ال �ب��ي

المعدن األصفر مذهول بنفسه!
خ�ل�ال األس��اب �ي��ع امل��اض �ي��ةّ ،
سجل
س �ع��ر ال��ذه��ب ال �ع��امل��ي م�س�ت��وي��ات
ت��اري �خ �ي��ة .وف� ��ي ك ��ل ن �ه��ار تقفل
البورصات على سعر أعلى ،فيما
يتخلل الجلسات تذبذب في العملة
ال�ص�ف��راء ص�ع��ودًا وه�ب��وط��ًا .فيوم
أمس ارتفع سعر الذهب  1في املئة
في املعامالت الفورية ،بعد بيانات ضعيفة بشأن
ال�ن�م��و ف��ي أمل��ان �ي��ا ج ��ددت امل �خ��اوف م��ن ال��رك��ود،
وص�ع��د ال��ذه��ب إل��ى  1784.09دوالرًا لألونصة،
ب �ع��دم��ا س �ج��ل م �س �ت��وى أع �ل ��ى خ�ل��ال ال�ج�ل�س��ة
وص� ��ل ال� ��ى  1786.20دوالرًا ل�ل�أن �ص��ة .ول �ك��ن

وص��ول ال��ذه��ب ال��ى ه��ذا السعر
م� ّ�ر بمطبات ب��دأت منذ الصباح
الباكر ،فانخفض إلى 1764.20
دوالرًا ل�لأون�ص��ة ث��م ارت�ف��ع إلى
 1771.60دوالرًا ،ك �م��ا وص��ل
ال� ��ى  1779.69دوالرًا وك��ذل��ك
ال��ى  1813.79دوالرًا ،وبالطبع
ارت �ب �ط��ت األس �ع ��ار ه ��ذه ب�ق�ل��ق امل�س�ت�ث�م��ري��ن من
تقلبات أسواق املال .ورأى روس نورمان ،املحلل
في دار الوساطة املتخصصة شاربس بيكسلي،
أن الذهب «ميزان رائع لقياس القلق االقتصادي
واالجتماعي والسياسي».

ً
ال ��زواج يكتفون باملحابس ب��دال م��ن ش��راء
ما يسمى الشبكة» ،ويلفت ال��ى أن عاملي
ال�ت��ذب��ذب وارت �ف��اع السعر ّأدي��ا ال��ى تراجع
املبيعات التجارية م��ا ب�ين  50ال��ى  60في
املئة بني هذا العام والعام املاضي .فقد زاد
م��ن األزم��ة ت��راج��ع ع��دد السياح ف��ي لبنان،
وتراجع القدرة الشرائية املحلية.
ومن جهة أخرى ،يؤكد سوريديان أن عمل
منتجي ال��ذه��ب ت��راج��ع ب�ين  70ال��ى  75في
امل �ئ��ة م�ن��ذ أن دخ ��ل ال��ذه��ب ف��ي ل�ع�ب��ة ع��دم
االستقرار ،وقد أسهمت في تعميق املشكلة
األح��داث التي تلف ال��دول العربية ،والتي
أدت ال ��ى ت ��راج ��ع ح �ج��م ص� � ��ادرات ال��ذه��ب
بنحو درام��ات�ي�ك��ي ،وخ�ص��وص��ًا أن  80في
ّ
يصدر
املئة من االنتاج املحلي للمجوهرات
الى االسواق الخارجية .ويشير سوريديان
إل��ى أن م��ا ح��دث ف��ي ال �ب��ورص��ات العاملية
على مدى السنوات االربعة املاضية تكلل
خ�ل�ال ه��ذه ال�ف�ت��رة بخسائر ضخمة ُمني
ب�ه��ا ال�ق�ط��اع االن �ت��اج��ي ف��ي ل�ب�ن��ان ،بحيث
أغلق ب�ين  10ال��ى  15ف��ي املئة م��ن مصانع
ال��ذه��ب ف��ي ل �ب �ن��ان ،ف�ي�م��ا ص ��رف أك �ث��ر من
 50ف��ي املئة م��ن املصانع ال�ع��دد االك�ب��ر من
ال�ع�م��ال( ،ي �ت��راوح ال�ع��دد غالبًا ب�ين  5و10
عمال) ،وبالتالي يمكن القول إن عددًا كبيرًا
م��ن امل �ص��ان��ع ي�ت�ج��ه أي �ض��ًا ن �ح��و االغ �ل�اق،
واس�ت�م��رار ال�ت��ذب��ذب ال�ح��ال��ي ف��ي االس��واق
العاملية سيكون بمثابة الضربة القاضية.
أما رئيس نقابة تجار الذهب واملجوهرات
في لبنان سعد الدين بعاصيري فيختصر
املشهد بعبارة واح��دة« :ك��أن الناس تلقوا
ض��رب��ة ع�ل��ى رؤوس �ه ��م» ،ش��ارح��ًا أن هناك
ضياعًا فعليًا لدى الزبائن كما التجار ،إذ
ال يوجد قاعدة فعلية تحدد إن كان سعر
ال��ذه��ب سيتجه انخفاضًا أو ارت�ف��اع��ًا ،ما
ي��ؤدي ال��ى دخ��ول جميع التجار والزبائن
ال� ��ى ل �ع �ب��ة ال� �ب ��ورص ��ات ال �ع��امل �ي��ة .وي�ل�ف��ت
بعاصيري الى أن ارتفاع اسعار الذهب ال
يمكن مقاربته من دون النظر الى انخفاض
القدرة الشرائية لدى املواطنني جراء األزمة
االقتصادية ال�ض��ارب��ة .فمن لديه مناسبة
زواج ي �ش �ت��ري ض �م��ن ام �ك��ان �ي��ات م �ح��ددة،
ّ
متسمرًا على
ومن يرد ّادخ��ار الذهب يبق
الشاشات االقتصادية ليراقب سعر الذهب
قبل أن ي�ق��رر امل�ب��اش��رة ف��ي عملية ال�ش��راء.
أم��ا ال�ت�ج��ار ،فيشير ب�ع��اص�ي��ري إل��ى أنهم
يتبعون السوق العاملية ،ومضطرون الى
الدخول في بلبلة االسعار عند كل عملية
بيع أو ش��راء ،ما يزيد من التأثيرات على
ال��زب��ائ��ن س�ل�ب��ًا ط�ب�ع��ًا ،الف �ت��ًا ال��ى أن أرب��اح
ال �ت �ج��ار ت �ت��أث��ر ب�ط�ب�ي�ع��ة ال� �ح ��ال ب �ت��ذب��ذب
أس� �ع ��ار ال� ��ذه� ��ب .ف �ك��ل ك �م �ي��ة ت� �ب ��اع ،ي�ج��ب
تعويضها بشراء كمية توازيها.

باختصار
◄  %7.16تراجع مبيعات السيارات
الجديدة حتى تموز
هذه املعطيات التي ج��اءت في نشرة يومية ّ
يعدها مصرف
«ب �ل��وم ب�ن��ك» وامل�ن�ق��ول��ة ع��ن االح �ص ��اءات ال�ش�ه��ري��ة لجمعية
مستوردي السيارات الجديدة في لبنان ،تفيد بأن السيارات
ال �ج��دي��دة امل�ب�ي�ع��ة خ�ل�ال األش �ه��ر ال�س�ب�ع��ة األول ��ى م��ن السنة
ال�ج��اري��ة بلغت  19812س�ي��ارة م�ق��ارن��ة م��ع  21341سيارة
بيعت في الفترة نفسها من عام  .2011وقد جاءت السيارات
ال �ك��وري��ة ف��ي امل��رت�ب��ة األول ��ى ب��اس�ت�ح��واذه��ا ع�ل��ى م��ا نسبته
 %40.11م��ن امل�ب�ي�ع��ات ،تليها ال �س �ي��ارات ال�ي��اب��ان�ي��ة بنسبة
 %32.28والسيارات االوروبية بنسبة  .%21.55وقد ارتفع
الطلب على السيارات الكورية بنسبة  %30لتبلغ مبيعاتها
 7946س�ي��ارة ،وه��ذا يعود إل��ى ارت�ف��اع مبيعات «هيونداي»
و«كيا» اللذان زادت مبيعاتهما بنسبة  %25.5و %33.4على
التوالي.
أما مبيعات السيارات اليابانية فقد تراجعت بنسبة %25.1
ّ
لتسجل  6395س�ي��ارة ،فيما ت��راج��ع الطلب على السيارات
ّ
ليسجل  4370سيارة .أما املاركات
اليابانية بنسبة %18.8
األميركية فقد تراجعت مبيعاتها بنسبة  %15.7إلى 1047
س�ي��ارة فيما انخفضت ح� ّ�ص��ة ال�س�ي��ارات الصينية بقيمة
 %14.4إل��ى  154س �ي��ارة .ول��وح��ظ أن م�ب�ي�ع��ات ال�س�ي��ارات

الفاخرة مثل ماركة «استون مارتن» وبورس ارتفعت بنسبة
 %75و %22.54على ال�ت��وال��ي .وخ�ل�ال شهر ت�م��وز وح��ده،
ت��راج�ع��ت مبيعات ال �س �ي��ارات ال�ج��دي��دة بنسبة  %11.8إل��ى
 3513سيارة ،مقارنة مع  3986سيارة في تموز  .2010وال
تزال ّ
حصة شركة «ناتكو» هي األولى لجهة املبيع في السوق
ّ
اللبنانية ب�ح��ص��ة تبلغ  ،%24.5تليها «رس��ام�ن��ي ي��ون��س»
بحصة  %18.34ثم سنتشوري موتور ّ
ّ
بحصة .%15.5
◄ وقف تسوية الغرامات من  1آب
هذا ما أعلنته وزارة املال في بيان أمس
يشير إل��ى أن�ه��ا ل��ن ت��واف��ق ع�ل��ى تسوية
ال �غ��رام��ات ال �ت��ي س�ت�ن�ت��ج ع��ن امل�خ��ال�ف��ات
ال �ت ��ي ي��رت �ك �ب �ه��ا امل �ك �ل �ف��ون ب��ال �ض��رائ��ب
وال��رس��وم اب �ت� ً
�داء م��ن  ،2011/8/1الفتة
إلى أنها ستتوقف ابتداء من أول كانون
الثاني  2012عن إجراء أي تسوية على
الغرامات ،داعية املكلفني الى تسوية أوضاعهم الضريبية قبل
 30أيلول املقبل .وقال وزير املال محمد الصفدي (الصورة)
في بيان أمس ،إن الخفوضات املتواصلة للغرامات ّ
«شجعت
بعض املكلفني على ع��دم االل �ت��زام بموجباتهم الضريبية،
على اعتبار منهم ،أنه إذا قامت اإلدارة الضريبية بالتدقيق

ف��ي ملفاتهم ف�س��وف ت�ت��واف��ر ل�ه��م ،ب �ص��ورة دائ �م��ة ،فرصة
االستفادة من خفض الغرامات ،وبالتالي فإنه من شان ذلك،
أن ُيشعر املكلفني امللتزمني بموجباتهم الضريبية بالغنب».
ولفت الصفدي إل��ى أن االستمرار بهذا األم��ر يظهر اإلدارة
ً
الضريبية بأنها «تكافئ غير امللتزمني ب��دال من أن تتشدد
في إجراءاتها تجاهم».
◄ برنامج تطبيقي لسداد ديون الدولة
اإلع�ل�ان ل��وزي��ر امل��ال محمد الصفدي ف��ي بيان أم��س يشير
ف�ي��ه إل��ى أن ال�ح�ك��وم��ة ت ��درس ح��ال�ي��ًا س�ب��ل ت�ط��وي��ر التغطية
ً
اإلس �ت �ش �ف��ائ �ي��ة وص � � ��وال إل � ��ى ت��أم �ي �ن �ه��ا ب � �ص ��ورة ش��ام �ل��ة
ّ
لجميع ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين .وأك ��د أن ال � ��وزارة م�ص��م�م��ة ع�ل��ى س��داد
ال��دي��ون املتوجبة على ال��دول��ة تجاه امل��ؤس�س��ات ،وم��ن بينها
املستشفيات مؤكدًا أن ه��ذا األم��ر يندرج في إط��ار برنامج
تطبيقي بدأ اعداده لهذه الغاية.
◄ إضراب مفتوح لعمال كهرباء بعلبك
ّ
نفذ عمال التعهد وجباة االكراء في مؤسسة كهرباء لبنان
في رياق وبعلبك ورأس بعلبك ،إضرابا مفتوحًا احتجاجًا
على ع��دم تسوقة أوضاعهم أس��وة بباقي عمال املؤسسة،

فتوقفوا عن العمل للمطالبة باالفادة من الخدمات الصحية
وال�ت�ع��وي�ض��ات العائلية ،وزي ��ادة روات�ب�ه��م امل�ت��دن�ي��ة« ،لكوننا
ّ
تحولنا إل��ى قرابني توضع فيها حقوقنا على االع�م��دة بني
املتعهد واملؤسسة م��ن دون االف��ادة م��ن أي خ��دم��ات» يقول
بيان صادر عن العمال.
◄ خسائر الصناعة في تموز 2006
ال ت ��زال ه ��ذه ال�خ�س��ائ��ر م �ح��ور ب�ح��ث ص�ن��اع�ي��ي الضاحية
الجنوبية م��ع ك��ل وزراء الصناعة املتعاقبني ،وآخ��ره��ا كان
أمس في لقاء مع وزير الصناعة فريج صابونجيان فعرض
الوفد برئاسة اسامة حلباوي خسائر القطاع الصناعي في
الضاحية الجنوبية بسبب حرب تموز  ،2006مطالبًا باعفاء
ال� �ص ��ادرات ال�ص�ن��اع�ي��ة م��ن ض��ري�ب��ة ال��دخ��ل ،وان �ش��اء امل��دن
الصناعية ،وتأهيلها وتجهيزها بالبنى التحتية ،والعمل على
اعطاء رخص النقل الى كافة املناطق واملحافظات من دون
التقيد بفئة االنتساب الى غرف التجارة والصناعة والزراعة،
وحماية الصناعة الوطنية عبر خلق حوافز تشجيعية منها
اعطاء ق��روض ميسرة ومدعومة بفوائد متدنية مع فترات
سماح طويلة األم��د ،والغاء الغرامات املترتبة على املصانع
املتضررة ملصلحة الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
ووزارة املال.
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بلديات
تقرير

انتخابات وفق النسبية في تشرين األول
ّ
ّ
تشهد  15بلدة لبنانية ورش عمل مكثفة النتخاب مجالس بلديات ِظل بهدف
تحفيز الشباب على تطوير مجتمعاتهم وبيئاتهم املدنية .االنتخابات التي ستجري
ّ
وفق التمثيل النسبي والالئحة املقفلةّ ،
املمتد على
أعدت مشروعها وبرنامجها
سنتني «الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية» بغية تطوير العمل البلدي
عفيف دياب
في خطوة هي األول��ى من نوعها في
ل �ب �ن��ان ،ان �ط �ل �ق��ت خ �ل�ال األس �ب��وع�ين
امل��اض �ي�ي�ن ورش ع �م��ل ت��دري �ب �ي��ة في
 15ب �ل��دة وق��ري��ة ل�ب�ن��ان�ي��ة ،اس�ت�ع��دادًا
ّ
الن � �ت � �خ� ��اب ب � �ل� ��دي� ��ات ظ � � ��ل ش �ب��اب �ي��ة
وف � � � ��ق ق � � ��ان � � ��ون ان � �ت � �خ � ��اب � ��ي خ � � � ّ
�اص
أع��دت��ه «الجمعية اللبنانية لتعزيز
ال �ش �ف ��اف �ي ��ة» .ي �ع �ت �م��د ه � ��ذا ال �ق��ان��ون

لكل بلدية
 10آالف دوالر ّ
ت��أس��س��ت «ال��ج��م��ع��ي��ة اللبنانية لتعزيز ال��ش��ف��اف��ي��ة ـ
ال ف��س��اد» ع��ام  ،1999وه��ي ال��ف��رع اللبناني ملنظمة
ال��ش��ف��اف��ي��ة ال���دول���ي���ة .وت���ه���دف إل����ى ض��ب��ط ال��ف��س��اد
بأشكاله املتعددة ،وتعزيز مبادئ الحكم الصالح.
وستقدم الجمعية إل��ى كل بلدية ظل شبابية مبلغ
عشرة آالف دوالر أميركي بهدف تنفيذ البرنامج،
ال���ذي ع��ل��ى أس��اس��ه ف���ازت ف��ي االن��ت��خ��اب��ات .وي��ق��ول
سعيد عيسى إن امل��ش��روع «ح��ق��ق نجاحًا قبل أن
ي��ب��دأ» ،وي��ت��اب��ع «ل��م نكن نتوقع الحماسة املنقطعة
النظيرّ .
قررنا تدريب  60شابًا وشابة في كل بلدة،
وقد اضطررنا إلى رفع العدد إلى مئة تلبيه للرغبة
الجامحة من الشباب الذين يحتاجون إلى من يبلور
أف��ك��اره��م وط��روح��ات��ه��م» .وي��خ��ت��م «م��ش��روع��ن��ا ك��ان
ّ
اضطرنا الى
يستهدف عدة بلدات ،لكن تزايد الطلب
رفع العدد إلى  15بلدة».

تضامن

ع� �ل ��ى ال �ت �م �ث �ي��ل ال� �ن� �س� �ب ��ي ،ال� �ص ��وت
الواحد لالئحة واحدة مقفلة ،إضافة
إل ��ى ال �ت��رش��ح ع �ل��ى أس � ��اس ب��رن��ام��ج
انتخابي ،مبني على استطالع رأي
أه��ال��ي البلدة املستهدفة باملشروع،
م � ��ن خ � �ل ��ال اس� � �ت� � �م � ��ارة ب � � ��دأ ال �ع �م��ل
امليداني عليها إلنجازها قبل شهر
تشرين األول املقبل ،املوعد املقرر أن
ت�ج��رى فيه انتخابات بلديات الظل
الشبابية.
ي �ق ��ول رئ �ي ��س ال �ج �م �ع �ي��ة ،د .س�ع�ي��د
عيسى إن��ه بعد إن�ج��از استطالعات
ال��رأي بشأن أب��رز احتياجات البلدة
امل� �س� �ت� �ه ��دف ��ة ب � ��امل� � �ش � ��روع ،س �ي��دع��و
ّ
أع� �ض ��اء ك� ��ل الئ �ح ��ة أه ��ال ��ي ب�ل��دت�ه��م
إل��ى االجتماع واالط�ل�اع على نتائج
االس� � �ت� � �ط �ل��اع ،ال� � � ��ذي ع� �ل ��ى أس ��اس ��ه
ستخوض الئحتهم ان�ت�خ��اب بلدية
ّ
ال �ظ��ل ل�ت�ن�ف�ي��ذ م �ش��روع �ه��ا .ويضيف
ع�ي�س��ى إن «ال �ق��ان��ون ال ��ذي أع��ددن��اه
ي�ل��زم امل��رش�ح�ين ف��ي ال�لائ�ح��ة املقفلة
بأن ّ
يحددوا مسبقًا ترتيب األسماء،
وأن ي �خ �ت��اروا ال��رئ �ي��س ون��ائ�ب��ه قبل
ب� � ��دء ع �م �ل �ي��ة االق � � � �ت � � ��راع» ،م��وض �ح��ًا
أن م ��ن ي �ح��ق ل �ه��م االق � �ت� ��راع ه ��م م��ن
ع�م��ر  17ع��ام��ًا وم ��ا ف ��وق .وسيشمل
امل� �ش ��روع م �ن��اط��ق ب� �ي ��روت ،ال�ب�ط�ح��ا
(ك �س��روان) ،علمات (ج�ب�ي��ل) ،برقايل
(عكار) ،مراح الصفيرة (املنية) ،بيت
الفقس(الضنية) ،القاع ورأس بعلبك
(ال �ه��رم��ل) ،ب��ري�ت��ال (ب�ع�ل�ب��ك) ،مجدل
عنجر وق��ب الياس (زح�ل��ة) ،الروضة

بلديات املناطق ّ
رحبت بتجربة انتخاب بلديات ظل (أرشيف ــ بالل جاويش)
وت �ب �ي��ان أه �م �ي��ة ال�ش�ف��اف�ي��ة وم �ب��ادئ
ال�ح�ك��م ال��رش �ي��د ،ودف ��ع ال �ش �ب��اب إل��ى
أخ��ذ دوره��م ال��ري��ادي ك�ق��ادة مجتمع
ميدانيني ،يبنون آراءهم وتطلعاتهم
في سبيل خدمة مجتمعهم املحلي،
ول �ك ��ي ي �ث �ب �ت��وا أن �ف �س �ه��م ف ��ي س�ب�ي��ل
ال�خ��دم��ة ال�ع��ام��ة وال�ب�ن��اء ع�ل��ى ت��راك��م

ال � � �ت � � �ج � ��ارب ل � �ن � �ش ��ره ��ا ع � �ل� ��ى امل� � ��دى
اللبناني العام» .ويوضح عيسى أن
ال �ه��دف اآلخ ��ر واألك �ث��ر أه �م �ي��ة «ه��و
ت�م�ك�ين امل �ج��ال��س ال�ب�ل��دي��ة الشبابية
املنتخبة من إش��راك املجتمع املحلي
في عملية صنع القرار ،والعمل على
تفعيل الشفافية في عمل البلديات.

تقرير

جان جبارة ّ
وهوية قرنة شهوان
جوانّا عازار

يؤكد رئيس بلدية قرنة شهوان جان بيار جبارة
ّ
البلدية على
وأع��ض��اء املجلس تحقيق انفتاح
ّ
ّ
والعاملي بانتظار أن تكتمل
املستويني املحلي
ّ
ّ
البلدية و«سيرتها الذاتية» .ويلفت جبارة في
صورة
هذا اإلطار إلى مساهمة املجلس الحالي في تحديد
تخصيص شعار لها هو
هوية البلدية من خ�لال ّ
عبارة عن أربعة أشخاص يمثلون البلدات األربع التي
ّ
البلدية إلى جانب أربعة منازل ويظهر
تتألف منها
ّ
خالله الجميع متضامنني ،كذلك فإن ألوان الشعار
هي نفسها ألوان العلم اللبناني« .التضامن أساس،
ّ
والتواصل جزء ّ
البلدية» يقول جبارة ،خاتمًا
مهم من
ّ
ّ
بالقول« :من يقل إن البلدية هي رئاسة ،فهو مخطئ،
إذا بقيت رئاسة فقط تبقى كما هي من دون ّ
تقدم،
ّ
األهم يبقى املشاركة بني األعضاء وتحديد املهمات
ّ
واملسؤوليات».

(البقاع الغربي) ،كفررمان وحاروف
والشرقية (النبطية).
ب� ��دوره ي��وض��ح م�ن� ّ�س��ق امل �ش��روع في
البقاع ن�ض��ال خ��ال��د أن ال�ل�ق��اءات مع
ال�ب�ل��دي��ات القائمة أع�ط��ت دف�ع��ًا لبدء
امل �ش��روع ،إذ أب ��دت مختلف بلديات
ّ
ال� �ق ��رى امل �س �ت �ه��دف��ة ب ��امل� �ش ��روع «ك ��ل
ت� � �ج � ��اوب ،وب � ��دأن � ��ا ت �ن �ظ �ي��م ل� �ق ��اءات
م��ع ال�ج�م�ع�ي��ات ال�ش�ب��اب�ي��ة واألن��دي��ة
امل �ت �ن��وع��ة ال �ت��ي ت�س�ت�ع��د ل�ل�م�ش��ارك��ة
ال � � �ف � � �ع� � ��ال� � ��ة» .وي � � ��وض � � ��ح خ� � ��ال� � ��د أن
العملية االنتخابية وتأليف لوائح
ب�ل��دي��ات ال�ظ��ل ال�ش�ب��اب�ي��ة «ل��ن ي��أخ��ذا
ب��ال �ح �س �ب��ان االن � �ت � �م� ��اءات امل��ذه �ب �ي��ة
وال�ط��ائ�ف�ي��ة وال�ع��ائ�ل�ي��ة ال �ت��ي ت�ج��رى
على أساسها تقليديًا عملية تأليف
اللوائح واملجالس البلدية» .مشيرًا
إل��ى أن «ال�ع��ادات التي تربينا عليها
ُ
ف ��ي ت��أل �ي��ف ال� �ب� �ل ��دي ��ات ،ل ��ن ت�ع �ت �م��د
ّ
ف ��ي م �ش��روع �ن��ا .ف��ال�لائ �ح��ة س �ت��ؤل��ف
ع �ل��ى أس � ��اس ب ��رن ��ام ��ج ع �م��ل م �ح� ّ�دد
م �س �ب �ق��ًا ،وف� ��ق اس �ت �ط�ل�اع ل� �ل ��رأي عن
االحتياجات».
ي�ه��دف امل �ش��روع األول م��ن ن��وع��ه في
ل�ب�ن��ان إل��ى ت��أس�ي��س «م�ف�ه��وم جديد
ل �ل �ع �م��ل ال� �ب� �ل ��دي م� ��ن خ �ل��ال إش � ��راك
عنصر الشباب فيه م�ب��اش��رة» يقول
ع �ي �س��ى ،م��وض �ح��ًا أن «ال � �ه� ��دف م��ن
تنظيم انتخاب بلديات ظل شبابية
في  15بلدة لبنانية «محاولة تغيير
ال �ش �ك��ل ال� � ��ذي ت� �ج ��ري ع �ل��ى أس��اس��ه
االنتخابات البلدية ومثلها النيابية،

ّ
فور تولي رئيس بلدية قرنة شهوان
امل�ه�ن��دس ج��ان ب�ي��ار ج�ب��ارة مهماته،
خ ��اض ال �ت �ح� ّ�دي األص �ع ��ب ف ��ي ط��رح
م � �ش � ��روع ت �غ �ي �ي��ر ت �ق �س �ي��م امل �ن ��اط ��ق
( )Zonageف��ي ال �ب �ل��دات األرب� ��ع ال�ت��ي
ت�ن�ض��وي ف��ي ن �ط��اق ال �ب �ل��دي��ة ،م��ع ما
يعني ذلك من خفض نسبة االستثمار
ف ��ي أراض� �ي� �ه ��ا ،وي� �ح � ّ�د ب��ال �ت��ال��ي م��ن
«ال �ث��ورة العمرانية» فيها .ت�ح� ّ�د ّأول
خ��اض��ه «ال� � ّ
�ري� ��س» م ��ن خ �ل�ال جلسة
للمجلس ال�ب�ل��دي اس�ت�غ��رق��ت خمس
س��اع��ات ،يحفظ تاريخها إل��ى اليوم،
وهو  21تموز « .2010قامت القيامة»
في البداية ،وعندما «قعدت» ،انتهت
ال�ج�ل�س��ة ب �ق��رار ت�غ�ي�ي��ر ال�ت�ق�س�ي��م في
ال �ب �ل ��دات األرب� � ��ع ال �ت��ي ت �ت��أل��ف منها
ب�ل��دي��ة ق��رن��ة ش �ه��وان :ع�ين ع ��ار ،بيت
الككو وحبوس .ومنذ ذل��ك الحني ،ال
ّ
يوقع جبارة ّ
أي ترخيص في املنطقة
مغايرًا لقرار املجلس البلدي في هذا
اإلطار.
ي� �ح ��اول ج� �ب ��ارة أن ي�ظ �ه��ر م ��ن خ�لال
ّ
البلديات،
عمله «منحى آخر من عمل
بعيدًا من الزفت والتراب والقنايات»،
ف ��أط� �ل ��ق امل� �ج� �ل ��س ال � �ب � �ل� ��دي م��وق �ع��ه

اإلل� �ك� �ت ��رون � ّ�ي ال � �خ� � ّ
�اص www.chab.
ّ
 gov.lbب �م��ا أن أك �ث��ر م ��ن  %60من
املواطنني في البلدات األرب��ع ق��ادرون
ع �ل��ى اس� �ت� �خ ��دام اإلن� �ت ��رن ��ت ،ب�ح�س��ب
جبارة .هكذا يمكن املواطنني تحميل
االس �ت �م��ارات ال �ت��ي ي�ح�ت��اج��ون إليها
لتعبئتها في املنزل وتقديمها في ما
بعد ف��ي مبنى املجلس ال�ب�ل� ّ
�دي ،إلى
جانب قدرتهم على تحميل الخرائط
ّ
العقارية وغيرها .وك��ان املجلس قد
ّ
ف��رض ع�ل��ى ك��ل م��ن ي��ري��د ب �ن��اء منزل
ج��دي��د تقديم ن�م��وذج م�ص� ّ�ور للبناء
املنوي إنجازه ،على أن يكون مراعيًا
ُ
ل �ش��روط ن �ق��اب��ة امل �ه �ن��دس�ين ،وت�ن�ش��ر
على املوقع اإللكتروني ص��ور البناء
إل��ى جانب مساحته ،رق��م الترخيص
وت� ��اري � �خ� ��ه ت �م �ه �ي �دًا إلح � �ص� ��اء ع ��دد
ال�ت��راخ�ي��ص امل�ع�ط��اة س�ن� ّ
�وي��ًا .ويمكن
ّ
املهتمني تحميل ق��ان��ون ال�ب�ن��اء بكل
ت �ف��اص �ي �ل��ه م ��ن امل ��وق ��ع اإلل �ك �ت ��رون � ّ�ي.
ّ
وال �ل��اف � ��ت أي� �ض ��ًا أن امل� ��وق� ��ع ي�س�م��ح
ب��ال�ت�ع� ّ�رف إل��ى امل��ؤس �س��ات ال�ت��ي تقع
ض �م��ن ال �ن �ط��اق ال �ب �ل � ّ
�دي م ��ع ت�ح��دي��د
ّ
موقعها ال�ج�غ��راف� ّ�ي على خريطة كل
بلدة من البلدات األربع ،عنوانها ورقم
هاتفها وه��ي امل��ؤس� ّ�س��ات ال�ت��رب� ّ
�وي��ة،
اإلن �س��ان� ّ�ي��ة ،ال�ث�ق��اف� ّ�ي��ة ،ال��دي �ن� ّ�ي��ة ،إل��ى

ّ
السياحية،
ج��ان��ب الكنائس ،امل�ع��ال��م
امل �ط��اع��م ،امل� �ص ��ارف ،امل ��راك ��ز ال�ط�ب� ّ�ي��ة
وغ� �ي ��ره ��ا .ال� �ش� �ك ��اوى واالق� �ت ��راح ��ات
تصل أي�ض��ًا عبر امل��وق��ع اإلل�ك�ت��رون� ّ�ي
إل��ى ج��ان��ب إم �ك��ان االت� ّ�ص��ال برئيس
امل�ج�ل��س وب � ّ
�أي ع�ض��و م�ن��ه م��ن خ�لال
ّ
ت ��وج �ي ��ه رس� ��ال� ��ة إل� �ك� �ت ��رون ��ي ��ة ت�ص��ل
�اص« .ك� ّ�ل ذل��ك ّ
إل��ى ب��ري��ده ال �خ� ّ
يسهل
ال � �ت� ��واص� ��ل م� ��ع امل� ��واط � �ن�ي��ن وي �خ �ل��ق
ً
ّ
ويسرع العمل البلدي»
تفاعال معهم
يقول جبارة.
إلن �ج��از ّ
أي م �ش��روع م��ن مشاريعها،
ً
ّ
ّ
تؤلف البلدية لجنة تضم أعضاء من
ّ
البلدي إل��ى جانب مواطنني
املجلس
ّ
مهتمني من خ��ارج املجلس ،يعملون
ّ
معًا على إنجاز املشروع قبل أن تحل
ال �ل �ج �ن��ة ب �ع��د أن ي�ن�ت�ه��ي ال �ع �م��ل ف��ي
امل �ش��روع .وم��ن خ�ل�ال ال�ل�ج��ان يجري
ال �ت �ع� ّ�رف إل ��ى امل �ن��دف �ع�ين إل ��ى ال�ع�م��ل
ّ
وال� ��ذي� ��ن ي� �ف ��ك ��رون إي �ج ��اب � ّ�ي ��ًا ب�ح�ي��ث
ّ
�زرع��ون اإلي �ج��اب��ي��ة م��ن ح��ول �ه��م ،ما
ي� ّ
يحقق الكثير من اإلن�ج��ازات .وكانت
لجان كثيرة قد أبصرت النور وعملت
ع�ل��ى إن �ج��از م�ش��اري��ع ،منها م�ش��روع
إع ��ادة ال�ت��دوي��ر ،امل �ش��روع البيئي في
منطقة البياضة ،م�ش��روع اجتماعي
ّ
ل �ت ��وع �ي ��ة ال � �ش � �ب� ��اب ،إص � � � ��دار م �ج��ل��ة

م �ت �خ� ّ�ص �ص��ة ع� ��ن امل� �ج� �ل ��س ال� �ب� �ل � ّ
�دي
تحت اسم «خطوات» وغيرها الكثير.
وم��ن امل �ش��اري��ع ال�لاف�ت��ة إق��ام��ة مطعم
للكشافة يديره شباب منها يعملون
ف �ي��ه وي �س �ت �ف �ي��دون م��ن األم � ��وال ال�ت��ي
ي �ج �ن��ون �ه��ا ل ��دع ��م ال� �ك� �ش ��اف ��ة .وع �م��ل
ّ
ّ
الدوريات
البلدي على تسيير
املجلس
ّ
في ساعات الليل إل��ى جانب تحديد
ّ
ل �ب��اس م � ّ
�وظ �ف��ي ال �ب �ل� ّ
�دي��ة من
�وح ��د مل�
ّ
دون أن يغفل دعم املؤسسات الطبية
ّ
ّ
والتربوية.
واإلنسانية
ي ��ؤم ��ن ج� �ب ��ارة ب �م �ب��دأ ال� �ش ��راك ��ة ب�ين
أع� �ض ��اء امل �ج �ل��س ال� �ب� �ل � ّ
�دي ل�ت�س�ه�ي��ل
العمل واإلسراع في إنجازه .النقاشات
ّ
املهمة بني الرئيس واألعضاء تحصل
ّ
بعد ال��دوام البلدي ،وكثيرًا ما تطول
االج �ت �م��اع��ات ل �س��اع��ات م �ت��أخ� ّ�رة من
ّ
ّ
الليل ،وخصوصًا املتعلقة بمناقشة
ّ
ج � ��دول أع� �م ��ال ال �ج �ل �س��ات ال �ب �ل��دي��ة.
ّ
«ن �ت �ع��ل��م ون �ت �ق � ّ�دم ف �ش �خ��ة ف �ش �خ��ة ،ال
ّ
ي�ه� ّ�م�ن��ا أن ن�ن�ج��ز أي ش ��يء مل �ج��رد أن
ننجز» ،يقول جبارة مستشهدًا باملثل
ّ
«نصف الناس أعداء ملن ولي األحكام،
ن�ح��ن نسعى ف��ي م��ا ن�ق��وم ب��ه لكسب
ّ
ّ
ّ
ولنؤدي
محبة الجميع ولنجمع الكل
خدمة ّ
ّ
مثالية أساسها االندفاع
عامة
ّ
العام».
ومبتغاها تحقيق الخير
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أخبار
◄ مذكرة مطلبية
إلى نادر غزال

انتخاب بلديات ِظ ّل
وفق النسبية والصوت
الواحد لالئحة مقفلة
ينقسم المشروع
يمتد
إلى مراحل ّ
تنفيذها إلى عامين

فبلدياتنا تفتقر إلى طاقات الشباب
وتطلعاتهم».
وي �ن �ق �س��م م � �ش ��روع «ب� �ل ��دي ��ات ال �ظ��ل
الشبابية» الى عدة مراحل بدأ العمل
بتنفيذها وف��ق خ�ط��ة م �ع� ّ�دة مسبقًا
ّ
وتمتد على عامني:
امل��رح �ل��ة األول � ��ى ال �ت��ي ان �ط �ل �ق��ت قبل

أس� �ب ��وع�ي�ن ت �ت �م �ح��ور ح � ��ول ت��دري��ب
ال� � �ش� � �ب � ��اب ع � �ل� ��ى آل � � �ي� � ��ات امل � �س� ��اء ل� ��ة
واملحاسبة ملكافحة الفساد ،وركائز
الحكم الصالح ،وتقنيات التواصل،
وال� �ق� �ي ��ادة ،وك �ي �ف �ي��ة ك �ت��اب��ة وت�ن�ف�ي��ذ
امل�ش��اري��ع ،إض��اف��ة إل��ى تنفيذ دراس��ة
ح��اج��ات األه ��ال ��ي ،وك �ت��اب��ة م�ش��اري��ع

تهدف إلى إنماء البلدة من النواحي
االق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة أو االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة أو
ال �ص �ح �ي��ة أو ال �ث �ق��اف �ي��ة .وت�ت�ض�م��ن
امل��رح�ل��ة األول ��ى أي�ض��ًا إع ��داد حمالت
ان �ت �خ��اب �ي��ة وت �ن �ظ �ي��م ي� ��وم ل�ل�اق �ت��راع
يشارك فيه أبناء البلدة.
وتشمل املرحلة الثانية من املشروع
تنظيم فريق عمل البلدية (املنتخب)
وإج� � � � ��راء ت� ��دري � �ب� ��ات ع� �ل ��ى م �ك��اف �ح��ة
ّ
التعرف
ال�ف�س��اد وت�ع��زي��ز الشفافية،
إل��ى ح�ق��وق اإلن �س��ان ب��ال��وص��ول ال��ى
ال�خ��دم��ات ال�ع��ام��ة ،وآل �ي��ات ووس��ائ��ل
امل ��داف� �ع ��ة ،وك �ي �ف �ي��ة ق � � ��راءة وت�ح�ل�ي��ل
املوازنات .وفي املرحلة الثالثة ،يقوم
مجلس بلدية الظل بمراجعة موازنة
املجلس البلدي ملعرفة إل��ى أي مدى
حسب
ت�ت�ط��اب��ق م��ع ح��اج��ات ّال �ن��اس ّ
اس �ت �ط�ل�اع ال � ��رأي امل �ن��ف��ذ ،ك �م��ا ي�ن��ف��ذ
مجلس الظل املشاريع التي اقترحها،
وي � �ع� � ّ�د ت� �ق ��ري� �رًا ي �ت �ض �م��ن م �ع��اي �ن �ت��ه
مل� ��وازن� ��ة امل �ج �ل��س ال �ب� �ل ��دي وي �ق �ت��رح
إصالحات للمجلس املنتخب.
وفي هذا اإلطار ،يؤكد منسق البقاع
في املشروع نضال خالد أن البلديات
«ال �ت��ي اجتمعنا ب�ه��ا أب ��دت حماسة
شديدة للدخول في املشروع وتقديم
امل �س��اع��دة» .وي�ض�ي��ف «أح ��د ش��روط
امل� � �ش � ��روع وض� � ��ع م � ��وازن � ��ة ال �ب �ل��دي��ة
ب�ت�ص� ّ�رف املجلس ال�ب�ل��دي الشبابي،

ّ
ليطلع عليها ويقترح إعادة هيكلتها
بما ي�لائ��م احتياجات امل��واط�ن�ين في
ال�ب�ل��دات وامل ��دن .وق��د واف�ق��ت بلديات
البلدات والقرى املستهدفة باملشروع
على هذا الشرط مسبقًا ،ما شجعنا
على تنفيذه».
أم ��ا امل��رح �ل��ة ال��راب �ع��ة ،ف�ت�ش�م��ل ق�ي��ام
مجلس بلدية الظل بتدريب املجتمع
املدني املحلي ،ال��ذي سيتولى مهمة
ت��دري��ب  600ش�خ��ص ف��ي ك��ل ب�ل��دي��ة،
ض� �م ��ن إط � � � ��ار ب � � ّن� ��اء ق� � � � ��درات ع �م ��وم
امل ��واط� �ن�ي�ن ،وح��ث �ه��م ع �ل��ى امل �ش��ارك��ة
ف � ��ي ال� �ع� �م ��ل امل � ��دن � ��ي .وي� � �ه � ��دف ه ��ذا
ال �ن �ش��اط إل� ��ى ت �م �ك�ين ال� �ع ��دد األك �ب��ر
م��ن ال�س�ك��ان ع�ل��ى اس�ت�ع�م��ال وس��ائ��ل
امل ��داف � �ع ��ة امل ��دن � �ي ��ة ،وإش� ��راك � �ه� ��م ف��ي
الشأن املحلي .وفي املرحلة الخامسة
واألخيرة سيصدر ّ
كتيب عن نماذج
ّ
امل �ش��اري��ع ال�ت��ي ن�ف��ذت�ه��ا ب�ل��دي��ة ال�ظ��ل
ال�ش�ب��اب�ي��ة ،ك�م��ا ي�ت�ض�م��ن اق �ت��راح��ات
لتحسني الشفافية والحكم الصالح
ف� ��ي امل� �ج ��ال ��س ال �ب �ل ��دي ��ة ع �ل ��ى ض ��وء
ال�ت�ج��رب��ة .وستنظم س��ت ورش عمل
ّ
في املحافظات الست ،ي��وزع خاللها
ال�ك�ت� ّ�ي��ب ع�ل��ى ب�ل��دي��ات ل�ب�ن��ان ال�ب��ال��غ
ع� ��دده� ��ا  952ب� �ل ��دي ��ة ب �غ �ي��ة ت� �ب ��ادل
الخبرات واملعارف.
ّ
وي ��ؤك ��د ك � ��ل م ��ن ع �ي �س��ى وخ ��ال ��د أن
ال �ج �م �ع �ي��ة س � �ت ��واك ��ب امل �ج �م ��وع ��ات
ال �ش �ب��اب �ي��ة ف ��ي ع�م�ل�ه��ا ال� �ه ��ادف إل��ى
ال � �ض � �غ� ��ط ع � �ل� ��ى ال � �ج � �ه� ��ات امل �ع �ن �ي��ة
ع� �ل ��ى ال �ص �ع �ي ��د امل� �ح� �ل ��ي (امل� �ح ��اف ��ظ
وال�ق��ائ�م�ق��ام) وال�ج�ه��ات املعنية على
ّ
الوطني (وزارت��ي الداخلية
الصعيد
وال�ب�ل��دي��ات وامل��ال �ي��ة) .وي�ض�ي�ف��ان إن
أه �م �ي��ة امل� �ش ��روع ت��ؤك��د أن ش�ف��اف�ي��ة
ال �ح �ك ��م امل �ح �ل ��ي ت �س ��اع ��د ال �ب �ل��دي��ات
والسكان على إنتاج سياسة محلية
أقرب الى تطلعات الناس ،بعيدًا عن
امل��رك��زي��ة ال �ص��ارم��ة وال�ب�ي��روق��راط�ي��ة
الجامدة.

تقرير
زينكو هاوس

ّ
توظيف  100شرطي في بلدية طرابلس «يفجرها» من الداخل
عبد الكافي الصمد
دخ �ل��ت ن �ت��ائ��ج م� �ب ��اراة اخ �ت �ي��ار 100
شرطي تجريها بلدية طرابلس ،في
ب��ازار التجاذبات السياسية ،ما أدى
إل��ى تأجيل إص ��دار نتائج مرحلتها
األولى ،املتمثلة في االختبار الصحي،
ال� � �ت � ��ي ك � ��ان � ��ت م � �ت� ��وق � �ع� ��ة م �ن �ت �ص��ف
األسبوع املاضي ،بعدما تبينّ أن ثمة
ضغوطًا كبيرة مارستها مرجعيات
وق��وى سياسية في املدينة ،أدت إلى
تأجيل ص��دور النتائج إل��ى موعد لم
ُي ّ
حدد بعد.
ّ
 1104متبارين ،ذك��ورًا وإن��اث��ًا ،قدموا
طلباتهم إل��ى امل �ب��اراة امل��ذك��ورة التي
ت�ت�ض�م��ن ث�ل�اث��ة اخ� �ت� �ب ��ارات :صحية
وخ � �ط � �ي� ��ة وري� � ��اض � � �ي� � ��ة .ت � � �ق� � � ّ�دم 912
متباريًا إل��ى االخ�ت�ب��ار الصحي قبل
أن يخضعوا لالختبارين الباقيني،
اللذين ك��ان متوقعًا أن ُيجريا خالل
شهر رمضان الجاري ،على أن تصدر
ال�ن�ت��ائ��ج ال�ن�ه��ائ�ي��ة ب�ع��د ع�ي��د ال�ف�ط��ر،
ل �ك��ن ال �ت �ج��اذب ال �ك �ب �ي��ر ال ��دائ ��ر ح��ول
املوضوع جعل معظم هذه التوقعات
في ّ
مهب الريح.
ُ
ه ��ذا ال �ت �ج��اذب ج �ع��ل اآلم � ��ال امل�ع�ل�ق��ة
ع�ل��ى رف��د ش��رط��ة ال�ب�ل��دي��ة ب��دم جديد

تتراجع ،ذلك أنه من أصل  460شرطيًا
تحتاج إليهم البلدية للقيام بعملها
ك �م��ا ي� �ج ��ب ،ال ي ��وج ��د ح��ال �ي��ًا س��وى
 82ش��رط �ي��ًا ف� �ق ��ط ،م ��ا ج �ع��ل رئ �ي��س
وأع� �ض ��اء امل �ج �ل��س ال �ب �ل��دي وأه��ال��ي
املدينة ُي ّ
عولون على أن تكون الدفعة
ّ
املقبلة م��ن ع�ن��اص��ر ال�ش��رط��ة ،مقدمة
لدفعات أخرى الحقًا ،من أجل تغطية
النقص الحاصل في عناصر الشرطة
للقيام بمهمات تنظيم السير ،وإزالة
املخالفات ،وحفظ النظام والحراسة
الليلية وغيرها.
وك��ان��ت اللجنة الصحية امل�ك� ّ�ون��ة من
سبعة أط �ب��اء ق��د أن�ه��ت عملها ف��ي 6
ت �م��وز ال � �ج� ��اري ،وأن� �ج ��زت ت�ق��ري��ره��ا
الذي لحظ ،حسب مصادر مطلعة في
ال�ب�ل��دي��ة ،ن�ج��اح  309م�ت�ق��دم�ين فقط،
األم��ر ال��ذي أث��ار ث��ائ��رة أكثر م��ن جهة
ف��ي ط��راب�ل��س ان�ط�لاق��ًا م��ن اع�ت�ب��اري��ن:
األول أن ال�ش��روط التي ُوض�ع��ت أم��ام
امل�ت�ق��دم�ين ع� ّ�ده��ا ال�ب�ع��ض تعجيزية،
وصالحة ملن يريد التقدم إلى مباراة
ع��رض أزي��اء ال عنصر شرطة ُبلدية؛
والثاني أنه بعد إنجاز التقرير ،ألحق
ُ
عدد من الراسبني وانجحوا لخوض
االخ �ت �ب��ار ال �خ �ط��ي ،وأن ع ��دد ه ��ؤالء
يراوح بني  30إلى  80متقدمًا.

رئ�ي��س البلدية ن��ادر غ��زال ال��ذي كان
ق��د أك��د سابقًا أن «امل�ع�ي��ار األس��اس��ي
وال � ��وح � � �ي � ��د ل � �ل � �ن � �ج ��اح ف� � ��ي م� � �ب � ��اراة
ال� �ش ��رط ��ة س� �ي� �ك ��ون ال � �ك � �ف� ��اءة ب �ع �ي �دًا
ع ��ن امل �ح �س��وب �ي��ات ،وأن ق� ��وى األم ��ن
ال��داخ�ل��ي ه��ي ال�ت��ي وض�ع��ت املعايير
الختيار الشرطي البلدي» ،لم يتسن
االت� � �ص � ��ال ب � ��ه أم� � ��س ل �ل��اط �ل��اع ع �ل��ى
ّ
التطورات األخيرة بسبب
موقفه بعد
ان �ش �غ��ال��ه ح �س��ب م ��ا أوض� ��ح م�ك�ت�ب��ه،
إال أن أوس� ��اط� ��ًا م �ق��رب ��ة م �ن ��ه أك � � ّ�دت
ل �ـ«األخ �ب��ار» أن غ��زال «ل��ن يتأثر بأي
ضغط سياسي َ
يمارس عليه في هذا
املوضوع» .غير أن أعضاء في املجلس
البلدية ّ
ردوا على غزال واتهموه بأنه
«ه� ��و م ��ن ي� �س ��اوم ال �س �ي��اس �ي�ين ع�ل��ى
إعطائهم حصة من عناصر الشرطة
ك��ي ي��رض��وا عنه بعد استيائهم منه
في اآلونة األخيرة ،وأن أحدًا منهم لم
يتدخل إلن�ج��اح عنصر على حساب
آخر ،إال بعدما عرض غزال املوضوع
ع �ل �ي �ه��م ،األم� � ��ر ال� � ��ذي ي �ف �ق��د امل � �ب ��اراة
ع �ن �ص��ر ال �ش �ف��اف �ي��ة ،م ��ا ق ��د ي��دف �ع �ن��ا
إل��ى ال��دع��وة إل��ى إل�غ��اء امل �ب��اراة ،ألنها
افتقدت عنصرًا أساسيًا هو املساواة
بني املتقدمني» .األعضاء املعترضون
ع�ل��ى أداء غ ��زال «ال�ق��ائ��م ع�ل��ى ال�ت�ف� ّ�رد

والشخصانية وصرف أموال البلدية
م��ن أج��ل تحسني ص��ورت��ه أم��ام ال��رأي
ال� � �ع � ��ام» ،ع �ل��ى ح ��د ق ��ول� �ه ��م ،رأوا أن
«إلحاق الناجحني بعدد من الراسبني
ف��ي االخ �ت �ب��ار ه��و ط��ام��ة ك �ب��رى ،ول��ن
نسمح بإمراره».
ه��ذا ال�ك�ب��اش ب�ين غ ��زال وأع �ض��اء في
امل �ج �ل��س ال �ب �ل��دي ل �ع��اص �م��ة ال �ش �م��ال
ل �ي��س ج ��دي� �دًا ،ل �ك��ن ي �ب��دو أن م �ب��اراة
اختيار  100شرطي ،فاقمه ،وه��و ما
ت�م�ث��ل ف��ي أم ��ري ��ن :األول أن ال �خ�لاف
الذي نشب بينه وبينهم في الجلسة
األخ � �ي ��رة ص� � ّ�ب مل �ص �ل �ح �ت �ه��م ،ع�ن��دم��ا
اعترض أحد األعضاء على أحد بنود
ال �ج �ل �س��ة ،ف��اق �ت��رح غ � ��زال ال�ت�ص��وي��ت
عليها ،وع�ن��دم��ا ج��اءت النتيجة في
غير مصلحته عمد إلى رفع الجلسة!
أم��ا األم ��ر اآلخ ��ر ،فتمثل ف��ي ع�ق��د 14
عضوًا ينتمون إلى مختلف املشارب
ال�س�ي��اس�ي��ة ،اج�ت�م��اع��ًا م�س��اء أول من
أم � ��س ،ات �ف �ق ��وا خ�ل�ال ��ه ع �ل��ى ت�ع�ط�ي��ل
املجلس البلدي وعدم حضور جلسة
له كانت مقررة بعد عصر أمس« ،ليس
بهدف دف��ع غ��زال نحو االستقالة في
ه� ��ذه امل ��رح� �ل ��ة ،ب ��ل ل �ت �ص��وي��ب م �س��ار
ال� �ع� �م ��ل ال � �ب � �ل� ��دي ،وت � �ط� ��وي� ��ره ن �ح��و
األفضل» ،على حد قول أحدهم.

سلم وف��د م��ن ملتقى الجمعيات األهلية
ف��ي ط��راب �ل��س،رئ �ي��س ب�ل��دي��ة امل��دي �ن��ة ن��ادر
الغزال (الصورة) ،مذكرة ببعض املطالب
ال�ع��ام��ة ال�ت��ي تهم امل��واط�ن�ين ف��ي طرابلس،
ب��اإلض��اف��ة إل ��ى ب �ع��ض امل �ق �ت��رح��ات ال�ت��ي
ُ
ت�س�ه��م ف��ي ت�ع��زي��ز ال�ع�م��ل ال�ت�ع��اون��ي بني
البلدية والجمعيات األهلية .ومن املطالب
التي تضمنتها امل��ذك��رة« :النظافة العامة،
م �ع��ال �ج��ة ال �ح �ف��ري��ات ،إض� � ��اءة ال �ط��رق��ات
وال �ش��وارع واألح �ي��اء ،وض��ع خطة شاملة
مل�ع��ال�ج��ة أزم ��ة ال�س�ي��ر ،إن �ش��اء م��راح�ي��ض
ع� ��ام� ��ة ف � ��ي األس � � � � ��واق ال� ��داخ � �ل � �ي� ��ة ،ق �ي��ام

البلدية وات�ح��اد بلديات الفيحاء بالرقابة
واإلش � � � ��راف ع �ل��ى م �س �ل��خ ط ��راب� �ل ��س ،إن
ل�ج�ه��ة ال�ن�ظ��اف��ة أو ل�ج�ه��ة ت��واف��ر ال �ش��روط
ال�ص�ح�ي��ة ،وال �ب��دء ب�ن�ق��ل س ��وق ال�خ�ض��ار
من مكانه في منطقة التبانة» .واقترحت
املذكرة «تعزيز السياحة ،وضرورة وضع
آل�ي��ة أك�ث��ر س�ه��ول��ة للحصول ع�ل��ى ال��دع��م
البلدي ألنشطة الجمعيات .ضرورة إعادة
ت�ش�ك�ي��ل ال �ل �ج��ان ال �ب �ل��دي��ة وت��وس �ي��ع ع��دد
املنتسبني إل�ي�ه��ا م��ن ال��راغ �ب�ين م��ن أب�ن��اء
املدينة كل حسب اهتمامه واختصاصه
وت �ف �ع �ي��ل ع �م �ل �ه��ا ل �ت �ت �ح��ول إل � ��ى خ�لاي��ا
مساعدة للمجلس البلدي ورئيس البلدية،
وخ �ص��وص��ًا ل �ج �ه��ة ت �ق��دي��م امل �ق �ت��رح��ات
ال� �ض ��روري ��ة وت �ن �ف �ي��ذ األع � �م� ��ال وإن� �ج ��از
األنشطة وتفعيل العمل البلدي».

◄ اتحاد صور يطالب بإنهاء
األشغال عند مفرق قانا
طالب رئيس اتحاد بلديات قضاء صور
عبد املحسن الحسيني املتعهد باإلسراع
ف ��ي ت�ن�ف�ي��ذ األش� �غ ��ال ع �ن��د م �ف��رق ق��ان��ا،
مشيرًا في بيان ّ
وزع للغاية إلى أن االتحاد
طالبه «في آخر اجتماع معه بأن ّ
يزودنا
بجدول زمني إلنجاز ما هو موكل إليه،
ولكنه لم يف بالتزامه هذا حتى اآلن».
وت� � �س � ��اءل ع� ��ن «دور م �ج �ل��س اإلن � �م ��اء
واإلعمار في هذا اإلطار ،وهو الجهة التي
ت��راق��ب سير ال�ع�م��ل» ،مطالبًا ب �ـ«اإلس��راع
في تنفيذ العمل؛ ألن املواطنني لم يعد في
استطاعتهم الصبر أكثر من ذلك» .ونقل
الحسيني «معاناة القوة الدولية من بطء
هذه األعمال املوكلة إلى املتعهد ،ويقول:
ن�ت�ل�ق��ى م �ن �ه��م ش� �ك ��اوى ع ��دي ��دة م�ط��ال�ب��ة
ب��إن �ج��از ال�ع�م��ل امل�س�ت�م��ر م�ن��ذ وص��ول�ه��م
ق�ب��ل س��ت س �ن��وات ،وال� ��ذي ل��م ي�ن�ت��ه بعد،
وه��ذا ما يعطي انطباعًا سيئًا عن لبنان
واملؤسسات فيه» .وح��اول سكان مخيم
الرشيدية االستعانة بفتح مسرب جديد
لهم عبر الجهة الشمالية للمخيم للتخلص
م��ن زح�م��ة السير عند امل��دخ��ل الشرقي،
ولكن األم��ر اصطدم بمعارضة قوية من
عدد من الجهات في صور ،حيث أوضح
نائب رئيس البلدية صالح صبراوي إلى
أنه «سبق أن تلقت البلدية طلبًا بفتح هذا
الطريق ،لكن رفضته البلدية والجمعيات
األه �ل �ي��ة؛ ألن ه ��ذا ال �ط��ري��ق ي�ح��د املحمية
ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة ،وه��ي منطقة ي�ج��ب املحافظة
عليها وعدم العبث بها».
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شعر

الشعر والثورة
ف � ��ي إح� � � ��دى م � �ق ��اب �ل�ات ��ه ،س �ئ��ل
شوقي عبد األمير ّ
عما إذا كان
الشعر ق��د واك��ب ث��ورات «الربيع
ال �ع ��رب ��ي» ،ف ��أج ��اب« :ك�ل��ا ،ليس
ع �ن��دن��ا ش �ع��ر ق� ��اد إل� ��ى ال� �ث ��ورة.
بمعنى آخ��ر ،ل��م ي��أخ��ذ الشعراء
بيد ال �ث��وار ال �ع��رب ،ه��ؤالء ال�ث��وار
أزهار برية جديدة وغير مألوفة
ولدت من وراء ظهورنا ،من وراء
ل�ي��ال�ي�ن��ا ون �ه��ارات �ن��ا ،ف ��ي ال��وق��ت
ال ��ذي ل��م ي�ك��ن أح ��د ي�ت��وق�ع�ه��ا أو
ينتظرها.
ب� �ق ��ي أدب � �ن� ��ا ب� �ع� �ي� �دًا ع� ��ن ن�ب��ض
اإلن� � � �س � � ��ان ال� � �ع � ��رب � ��ي ألس � �ب� ��اب
سياسية واق�ت�ص��ادي��ة ،وبسبب
ال �ق �م ��ع وال� �ك� �س ��ل وال� �ج� �ه ��ل .ق��د
تنجم ع��ن ه��ذه ال �ث��ورات العربية
ال �ت��ي ت �ح��دث اآلن أع �م ��ال أدب �ي��ة
وف�ك��ري��ة ،لكن ه��ذا األم��ر يحتاج
إلى وقت كبير ،ولن يحدث غدًا.
األم ��ر يختلف ف��ي ب�ع��ض ال��دول
ً
األخرى .في فرنسا مثال ،واكب
الشعر ال�ت�ح��ول االج�ت�م��اع��ي في
عصر األنوار عبر كتابات ّ
هيأت
لالنفجار».

شوقي عبد األمير في رحاب الميثولوجيا
في ّكتابه الجديد «الوجه الخامس
ملسلة األنا» (دار الغاوون) ،يعود الشاعر
العراقي إلى مصر الفراعنة .يكتب قصيدة
نثر تؤسس لبقاء الشعر واستمراره ،عبر
«أرشفة الكون والعالم والوجود»
إيلي عبدو
في كتابه الجديد ،ال يعود شوقي عبد
األم�ي��ر ( )1949إل��ى مناخات التاريخ
القديم ،تحديدًا إلى املرحلة الفرعونية
في مصر ،بقصد املعرفة والبحث عن
مالمح الحقيقة والتنقيب في داللتها.
مهمة الشاعر كما يمارسها صاحب
«م � �ي�ل��اد ال� �ن� �خ� �ل ��ة» إي � �ج� ��اد ال� ��ذرائ� ��ع
الجمالية ون�ب��ش ال �ص��ور وامل �ج��ازات
م ��ن س �ي��اق��ات ال � �ح� ��وادث ال �ت��اري �خ �ي��ة
وس � �ي� ��ر ال� �ش� �خ� �ص� �ي ��ات األس � �ط� ��وري� ��ة
وامليثولوجية.
ف��ي ك�ت��اب��ه ال�ج��دي��د «ال��وج��ه الخامس
ّ
مل�س��ل��ة األن� ��ا» (دار ال � �غ ��اوون) ،اخ�ت��ار
ال �ش��اع��ر ال �ع��راق��ي امل �ق �ي��م ف ��ي ب �ي��روت
م �ن��ذ  ،1996وامل� �ش ��رف ع �ل��ى م �ش��روع
«ك �ت��اب ف��ي ج��ري��دة» ،أن يعيد إن�ت��اج
ذات��ه ساعيًا إل��ى تأويلها ،وه��و يفعل
ذل � � ��ك ،ع� �ب ��ر ق � � � ��راءة ه� ��ادئ� ��ة وع �م �ي �ق��ة

وم�ب�ت�ك��رة ألس��اط�ي��ر ف��رع��ون�ي��ة قديمة
تنفتح على مخيالت وحقب تاريخية
مختلفة .يحضر أخناتون ورمسيس،
ودي � � ��وج� �ي ��ن اإلغ� � ��ري � � �ق� � ��ي ،وج � �ي� ��وش
اإلسكندر ورأس الحسني ،داخل بنية
شعرية متماسكة ،تنوعت أشكالها
ّ
التجريبية والتعبيرية .هكذا يتخلص
امل ��وض ��وع م ��ن ص�لاب �ت��ه ال �ت��اري �خ �ي��ة،
وت � � � � � ّ
�ذوب األف� � �ك � ��ار داخ � � ��ل ص �ي��اغ��ات
وأش �ك��ال ل�غ��وي��ة س�ل�س��ة« :ك�ن��ت هنا/
أتجول بني املتوسط والبحر األحمر/
ع� �ن ��دم ��ا ف� �ت ��ح امل � �ص� ��ري� ��ون ال� �ش ��ري ��ان
الترابي /مخترمني ثقب اإلبرة /التي
بها أعيدت /خياطة جلباب العالم».
ال �ت��اري��خ ال ي�ق��اس ب �ع��داد ال��زم��ن عند
ص��اح��ب «ح �ج��ر م ��ا ب �ع��د ال �ط��وف��ان».
ثمة وج�ه��ة أخ��رى تتعلق ب�ق��درة هذا
التاريخ على صنع األمكنة برموزها
وإشاراتها ومالمحها .من هذه الثيمة
ت �ح��دي �دًا ،ت��أت��ي ق�ص�ي��دة ش��وق��ي عبد
األم �ي��ر :شعرنة الحمولة التاريخية
لألمكنة بكل تراكماتها وشخوصها
ومفاصلها وأجوائها امليثولوجية.
ح�ي�ن ي ��وزع ص��اح��ب «دي � ��وان امل �ك��ان»
ق�ص�ي��دة أخ �ن��ات��ون ال �ت��ي ي ��روي فيها
س �ي ��رة امل �ل ��ك ال �ف��رع��ون��ي ع �ل��ى ث�لاث��ة
أس� ّ�رة ،امل��وت وال�ن��وم واليقظة ،نلحظ
نتفًا م��ن ت �ج��ارب ش��وق��ي ع�ب��د األم�ي��ر
الحياتية ورؤيته إلى العالم في هذا

ال�ن��ص .ثمة م��زج ذك��ي ب�ين السيرتني
ال يالحظه القارئ للوهلة األولى ،هو
خ�ل�اص��ة ال �خ �ب��رة ال �ش �ع��ري��ة وامل �ه��ارة
ال�ف�ن�ي��ة ال �ت��ي ك�ت�ب��ت ب�ه�م��ا ال�ق�ص�ي��دة.
يقول عبد األم�ي��ر ع��ن ه��ذه القصيدة:
«أن ��ا اخ �ن��ات��ون .ك�ن��ت ح��اض �رًا ف��ي كل
س�ط��ر ك�ت�ب�ت��ه ،ل�ك��ن أق�ن�ع�ت��ي ه��ي التي
تتبدل وتتغير وفقًا للعبة الشعرية.
ال� �ش� �ع ��ر ع � �ب � ��ارة ع � ��ن ل� �ع ��ب أس �ت �م �ت��ع
بممارسته».
ف��ي ال ��دي ��وان ال� ��ذي ام �ت��د ع �ل��ى أرب �ع��ة
ن �ص��وص ش �ع��ري��ة م �ت �ف��اوت��ة ال �ط��ول،
ّ
يسجل الشاعر انطباعاته ومشاهداته
وح�س��اس�ي �ت��ه ال �خ��اص��ة ت �ج��اه أم�ك�ن��ة
ت �ت �ف ��اع ��ل م� ��ع دالالت� � �ه � ��ا ال �ت��اري �خ �ي��ة
واألس �ط��وري��ة ،لتصبح م ��ادة ج��اه��زة
لالشتغال الشعري« .الوجه الخامس
ّ
ّ
ملسلة األن ��ا»« ،م�س��ل��ة مصرية قديمة
مكتوبة ب��أح��رف ع��رب�ي��ة»« ،أخ�ن��ات��ون
أو أس � � ّ�رة األب� ��د ال �ث�ل�اث��ة»« ،ال �ص �ع��ود
إل��ى ط��ور س�ن�ين» ،قصائد ت�خ��رج من
م�خ�ي�ل��ة ش�ع��ري��ة ت�خ�ت��زن م�ش��اه��د من
ذاكرة العالم ،وتعيد صوغها كتابيًا:
ُّ
العليقة في دير كاترين يتذكر
«خشب
الجسد األول وق��د أعطبته الصلبان
التي ال تحصى فوق ص��دور األحياء.
ب �ض� ٌ�ع وب �ض��ائ��ع م��ن رح�ل�ت��ي ال� ُش�ت��اء
وال �ص �ي��ف ف��ي ُرق �ي��ة ك��اه��ن ي� ��رش من
امل �ب��اخ��ر ع �ط �رًا ك��ال�ل�ي��ل ي�ف�ل��ت م��ن بني

يسجل مشاهداته
ّ
الخاصة ،مستحضرًا
أمكنة خصبة بالدالالت
التاريخية واألسطورية

ثقوب أق��دم منه ثقوب أق��دم منه فوق
ق�م�ي�ص��ي .ا ٌل�ح��اض��ر ف �ت��ات ي�س�ق��ط في
النيل مئذنة تسيل».
ال� �ش ��اع ��ر ال � � ��ذي ب� �ح ��ث ع� ��ن ن �ص��وص
ف��ي ال�ن�ث��ر ال�ع��رب��ي ت �ع��ود إل��ى مرحلة
م ��ا ق �ب��ل اإلس �ل ��ام ف ��ي ك �ت��اب��ه «م�ج�ل��ة
ل�ق�م��ان» ،يستخدم قصيدة النثر في
كتابه الجديد ،بشكل يالئم مواضيع
ال � ��دي � ��وان .ن �ج��د ق �ص �ي��دة م �ع��رف �ي��ة ال
ت�ن�ح��از إل��ى ال�ت��أم��ل وال �غ��وص ال��ذات��ي
بقدر ما تعيد إنتاج العوالم املاضية.
ت �ف �ع��ل ذل� ��ك ب �ل �غ��ة ش �ف �ي �ف��ة ،ت�س�ت�خ��دم
مفردات تلك العوالم ،وتقرأ من خاللها
مخاضات الذات عبر أدوات وتقنيات
م �ت �ن��وع��ة« .ال أع �ت��رض ع �ل��ى ق�ص�ي��دة
ال �ن �ث��ر ال �ت��ي ت �ت �ح��دث ع ��ن ال �ي��وم �ي��ات
واألحداث والتفاصيل الذاتية ،لكنني
أم �ي��ل إل ��ى ق�ص�ي��دة ن�ث��ر م��ن ن ��وع آخ��ر
ت��ؤس��س ل �ب �ق��اء ال �ش �ع��ر واس� �ت� �م ��راره،
حيث أرشفة الكون والعالم والوجود»
ي �ق��ول ش��وق��ي ع�ب��د األم �ي ��ر .وي�ض�ي��ف

ف��ي ح��دي��ث ال ��ى «األخ � �ب ��ار»« :ال�ت�ن��وع
ف ��ي األش � �ك� ��ال ال �ش �ع��ري��ة وال �ت �ق �ن �ي��ات
ل�ي��س ج��دي �دًا ع�ل��ى ت�ج��رب�ت��ي .الشاعر
الفرنسي الشهير رامبو كان ّ
ينوع في
أن �م��اط ك�ت��اب�ت��ه ،فيما فيكتور هوغو
كان صاحب نسق كتابي واحد يكرره
باستمرار ،لكنه بالتأكيد نسق عظيم.
أميل أكثر إلى رامبو .وبهذا املعنى أنا
شاعر رامبوي».
عن عالقته باألمكنة يقول شوقي عبد
األم �ي ��ر :ل��م أخ �ت��ر م �ص��ر وح�ض��ارت�ه��ا
الفرعونية القديمة موضوعًا لكتابي.
الشاعر ال يختار مواضيعه .هي التي
ت �خ �ت��اره .ه ��ذا ال �ب �ل��د ي �خ �ت��زن ت��اري��خ
البشرية بحقبه الحضارية املختلفة.
األمكنة عادة ّ
تطبع الناس بطباعها.
ال��ذي��ن يسكنون ق��رب األن�ه��ار تجدهم
مثلها ي�ج��رون إل��ى تحقيق أهدافهم
بكل إص��رار ضمن ضفتني محددتني.
أم � ��ا ال ��ذي ��ن ي �س �ك �ن��ون ق � ��رب ال �ب �ح��ار،
فتجدهم مثلها أيضًا ،المبالني ،أفقهم
ومخيلتهم مفتوحان على فضاءات
واس � �ع � ��ة .ب �ع ��د س �ن �ت�ي�ن م� ��ن م� �غ ��ادرة
العراق ،لم يعد مفهوم املنفى وأمكنته
ال � � �ب � ��اردة ذات ق �ي �م��ة ع � �ن� ��دي .ص ��رت
أت �ف��اع��ل م ��ع األم �ك �ن��ة ال �ت��ي أس�ك�ن�ه��ا.
أحب سكانها ّ وشوارعها ومقاهيها.
صرت أشعر أنني مواطن عاملي يؤمن
باإلنسانية جمعاء».

«بيت الحكمة» العراقي ...يزرع وعودًا في بيروت
رنا حايك
ّ
مسيسة تهدف
«ن�ح��ن م��ؤس�س��ة غ�ي��ر
ف� �ق ��ط إل� � ��ى إن � �ج� ��از ال� �ب� �ح ��ث ال �ع �ل �م��ي
املوضوعي وترويجه» .بهذه الجملة،
ب � � ��دأ رئ � �ي� ��س م� �ج� �ل ��س أم� � �ن � ��اء «ب �ي ��ت
ال �ح �ك �م��ة» ،ش� �م ��ران ال�ع�ج�ل��ي
الندوة التي أقامتها املؤسسة
هل يقوم مشروع العراقية منذ أي��ام في «فندق
سفير» ال�ب�ي��روت��ي ،للتعريف
ثقافي (رسمي)
ّ
و«مد الجسور مع
عن نفسها
خلفية
من دون
ّ
ال�ن�خ��ب العلمية ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة»،
سياسية؟
كما ورد على لسان العجلي.
ّ
م ��ن خ �ل�ال أق� �س ��ام ال ��دراس ��ات
ال� �ع� �ل� �م� �ي ��ة ال � �ث � �م ��ان � �ي ��ة ال� �ت ��ي
تديرها (دراس��ات تاريخية ،فلسفية،
دراسات األدي��ان ،دراسات اقتصادية،
اج � �ت � �م� ��اع � �ي� ��ة ،ق� ��ان� ��ون � �ي� ��ة ،دراس � � � ��ات

ال �ت��رج �م��ة وال � ��دراس � ��ات ال �س �ي��اس �ي��ة)،
ت�س�ع��ى امل��ؤس �س��ة ال �ت��ي أن �ش �ئ��ت منذ
 1995إلى ترسيخ حضورها إقليميًا
واإلفادة من النخب الثقافية العربية،
بما فيها اللبنانية .وبعدما افتتحت
م��رك �زًا ف��ي م �ص��ر ،ه��ا ه��ي ت �م� ّ�د ال�ي��وم
جسورها إلى لبنان.
خ�لال طرحهم ل�ل��رؤي��ة الثقافية التي
ت �ح� ّ�رك «ب �ي��ت ال�ح�ك�م��ة» ،ل�ج��أ أع�ض��اء
م �ج �ل��س األم � �ن� ��اء ف ��ي امل ��ؤس� �س ��ة إل��ى
م �ص �ط �ل �ح��ات ض �ب ��اب � ّ�ي ��ة م �ث ��ل «ب �ن ��اء
اإلن �س ��ان» و«ب �ن��اء األم � ��ة» ،ب�ع�ي�دًا عن
معطيات ال��واق��ع وت�ح��دي��ات��ه ،م��ا ترك
ّ
ال� �ح ��اض ��ري ��ن م �ع ��ل �ق�ي�ن ب�ي��ن ال �ن �ي��ات
ّ
ال �ط �ي �ب��ة وال� ��رم� ��ال امل �ت �ح��رك��ة ل �ل��واق��ع
ال �ث �ق��اف��ي وال �س �ي��اس��ي واالج �ت �م��اع��ي
م��ن ب�غ��داد إل��ى دم�ش��ق ،وم��ن القاهرة
إل��ى ب �ي��روت .ودع ��ا امل�ت�ح��دث��ون باسم

امل��ؤس�س��ة ال�ب��اح�ث�ين ال�ح��اض��ري��ن إل��ى
م� ّ�ده��م ب��االق �ت��راح��ات ،ب��ل واالن�ض�م��ام
إل ��ى ال�ه�ي�ئ��ة االس �ت �ش� ّ
�اري��ة .ك��ذل��ك ب��دا
أن أح ��د األه � ��داف ال��رئ�ي�س�ي��ة ل�ـ«ب�ي��ت
الحكمة» العراقي ،هو ّتمويل مشاريع
األب�ح��اث ون�ش��ره��ا ،لكنه ل��م يعلن أي
ب��روت��وك��والت ت �ع��اون م��ع ب��اح�ث�ين أو
مؤسسات لبنانية.
أما الخطاب املتعلق بهوية املؤسسة
ف��اك �ت �ن �ف��ه ب� �ع ��ض ال� �غ� �م ��وض أي� �ض ��ًا.
وك��ذل��ك األم� ��ر ب��ال�ن�س�ب��ة إل ��ى رؤي�ت�ه��ا
ب� �ش ��أن «ض � � � ��رورة م ��واك� �ب ��ة ال �ت �غ �ي �ي��ر
ال �ع ��اص ��ف ب ��األم ��ة وت� ��رش � �ي ��ده» ،ك�م��ا
ج� ��اء ف ��ي م��داخ �ل��ة ال �ع �ج �ل��ي ال � ��ذي لم
يحدد ماهية التغيير املقصود ،فيما
ب � ��دا امل �ل �ح��ق ال �ص �ح��اف��ي ل�ل�م��ؤس�س��ة
ق��اس��م ال �ب��دي��ري م �ح��اي �دًا ف ��ي م��وق�ف��ه
م � ��ن االح� � � �ت� �ل ��ال .وص � � � � � ّ�رح ال � �ب ��دي ��ري

لـ«األخبار»« :مشروعنا ثقافي ،لسنا
ّ
ح ��زب ��ًا ،ل �ك ��ن م �ص �ي��ر أي اح� �ت�ل�ال ه��و
ال ��زوال» .حتى املؤتمر السنوي الذي
أع�ل�ن��ت امل��ؤس�س��ة إق��ام�ت��ه ف��ي تشرين
ال� �ث ��ان ��ي (ن ��وف� �م� �ب ��ر) ف ��ي ب � �ي� ��روت ،ل��م
ينج م��ن ال�ع�ن��اوي��ن الفضفاضة التي

َ
أدرج� � ��ت ت �ح��ت ش �ع��ار «ب �ن��اء ال��دول��ة،
ب �ن��اء ال� �ع ��راق» .امل��ؤس �س��ة ال �ت��ي ت��ؤك��د
استقالليتها رغ��م امل�ظ�ل��ة الحكومية
ال �ت��ي ت�غ�ط�ي�ه��ا ،س �ت �ف��رد ف ��ي امل��ؤت�م��ر
محورًا يتعلق بـ«دور مؤسسات األمن
وال �ج �ي��ش وال �ش��رط��ة ف��ي ب�س��ط األم��ن
ال �س �ي��اس��ي وال� �ف� �ك ��ري واالج �ت �م��اع��ي
وال �ق �ض��اء ع�ل��ى ال�ط��ائ�ف�ي��ة» .وق��د ّ
عبر
ب �ع��ض ال �ح��اض��ري��ن ع ��ن ح ��ذره ��م من
عال
«املؤسسات التي تنطلق بتمويل ٍ
وب �ح �م��اس��ة ف��ول �ك �ل��وري��ة ،ث��م ال تلبث
أن ت �خ �م��د ح �م��اس �ت �ه��ا» ،ف ��ي إش � ��ارة
إل��ى تجربة «مؤسسة الفكر العربي»
ّ
ال�ت��ي انطلقت ق�ب��ل أق ��ل م��ن ع�ق��د .لكن
م��ن املبكر الحكم على ه��ذه املؤسسة
ال �ع��راق� ّ�ي��ة ال �ت��ي ق��د ي �ك��ون ل�ه��ا دوره ��ا
ال� �ف � ّ�ع ��ال ف ��ي م� �ج ��ال ال �ب �ح��ث ال�ع�ل�م��ي
العربي .هذا ما سيبينه الوقت.
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جدل

حقنا أن نعرف!
«يبوس» والقدس :من ّ
يتواصل الجدل بشأن
مؤسسة «يبوس»
وأجندتها السياسية
والثقافية .هنا ّرد من
الناشط الفلسطيني على
مقالة الزميل عالء حليحل
الذي دافع عن املهرجان

تعليقات القراء

حسام غوشة*
ط� ��رح ع �ج �ي��ب ي �ق��دم��ه ع�ل��اء ح�ل�ي�ح��ل
ف� � ��ي م � �ق ��ال � �ت ��ه امل � � �ن� � �ش � ��ورة ب� �ع� �ن ��وان
«واق� �ع ��ة «ي � �ب� ��وس» :ك �ف��ى ت �خ��وي �ن��ًا!»
(«األخ �ب��ار» 10،آب /أغسطس )2011
ف ��ي م �ح��اول �ت��ه ال � ��رد ع �ل��ى ال �ت �س��اؤل
النقدي الذي طرحه الكاتب مصطفى
م �ص �ط �ف ��ى «وج� � �ه � ��ة ن � �ظ� ��ر :ال � �ق ��دس
م �ح �ت �ل��ة؟» ب �ش��أن «م �ه��رج��ان ال �ق��دس
ّ
للموسيقى» ال ��ذي تنظمه مؤسسة
«ي� � �ب � ��وس» («األخ� � � � �ب � � � ��ار» 30،ت� �م ��وز/
يوليو .)2011
ط� ��رح ح�ل�ي�ح��ل ال ي �م� ّ�ت إل� ��ى امل�ن�ط��ق
ب �ص �ل��ة ،وي �ت �ع��اط��ى ب��اس�ت�خ�ف��اف مع
ق �ض �ي��ة أس ��اس � �ي ��ة ،أي ال� �ث� �ق ��اف ��ة ف��ي
ال�ق��دس املحتلة .وه��ذا للمناسبة ما
ي��واج �ه��ه امل�ث�ق��ف وامل ��واط ��ن امل�ق��دس��ي
ح�ي�ن ي �ن �ت �ق��د أص� �ح ��اب «امل��ؤس �س��ات
الثقافية» في القدس املحتلة.
وال نعرف ملاذا ّ
يتبرع السيد حليحل
ً
ب��ال��رد ن �ي��اب��ة ع��ن أص �ح��اب مؤسسة
«ي � �ب ��وس» وال �ق��ائ �م�ي�ن ع �ل �ي �ه��ا ،وه��و
الثقافي
البعيد كما نظن عن الواقع
ّ
ل�ل�م��دي�ن��ة امل �ح �ت �ل��ة؟ ومل � ��اذا «ي �ت��رف��ع»
أصحاب املؤسسة امل��ذك��ورة عن الرد
يوجه إليهم
املباشر على النقد الذي
ّ
م �ن ��ذ س � �ن� ��وات ط ��وي� �ل ��ة ،وي �ف��ض �ل��ون

ث �ق��اف �ي�ين ض �ق �ن��ا ذرع � ��ًا ب��ال �ش �ع��ارات
ال �ت��ي ت�ت�ن��اق��ض م��ع واق� ��ع ع �م��ل ه��ذه
املؤسسة على األرض ،وضقنا ذرعًا
بهذه املتاجرة بالثقافة في مؤسسة
ال ي � �س � �ت � �ف � �ي� ��د م� �ن� �ه ��ا
س��وى ال��دائ��رة الضيقة
ملديرتها رانيا إلياس.
ّ
واألف� �ظ ��ع أن م��ؤس�س��ة
«ي� � � � �ب � � � ��وس» ال ت � �ق� ��دم
أي رد رس� � �م � ��ي ع �ل��ى
حقيقة م��ا ي�ث��ار بشأن
ضمن تعليقات القراء التي
مهرجانها ،وتعاونها
وردت على موقعنا ردًا على
غ�ي��ر امل �ب��رر م��ع ج�ه��ات
م��ق��ال ال��زم��ي��ل مصطفى
إسرائيلية .وهي أيضًا
مصطفى (راجع «األخبار» عدد
ال ت�ن�ش��ر أب � �دًا م�ص��ادر
 30يوليو) ،كتب محمد خضر:
ت�م��وي�ل�ه��ا وح �ج��م ه��ذا
«كتبت الصحف اإلسرائيلية
التمويل ،وم��اذا فعلت
ب � �م �ل�اي �ي�ن ال � � � � � ��دوالرات
عن نجاح الحفلة التي أحياها
�ال
ال� �ت ��ي ج �م �ع �ت �ه��ا خ�ل
املطرب الجزائري رشيد طه
من
ال�س�ن��وات امل��اض�ي��ة
في القدس املحتلة في إطار
االت � � �ح� � ��اد األوروب� � � � � ��ي،
مهرجان «يبوس» ( )...وأوردت
ووك � � � ��ال � � � ��ة ب� � �ي � ��ت م � ��ال
ّ
ّ
تعد
الصحف أن الحفلة
ال � � � �ق � � � ��دس ال � � �ش � ��ري � ��ف،
خطوة نحو تطبيع العالقات
وج � � � �ه� � � ��ات خ� �ل� �ي� �ج� �ي ��ة
وأوروبية أخرى.
الثقافية بني البلدان العربية
نعرف،
من حقنا إذًا أن
التي قطعت عالقاتها مع
وم � � � ��ن ح � � ��ق امل� �ج� �ت� �م ��ع
ّ
إس��رائ��ي��ل» ،فيما ردد ق��ارئ
امل �ق��دس��ي أن يستفيد
مجهول« :املقولة الشهيرة
م � ��ن امل � � ��وازن � � ��ات ال �ت ��ي
للراحل القائد األخ فيصل
ت� �ص ��رف ب ��اس �م ��ه .وإن
الحسيني :زي��ارة السجني هي
ك �ن��ا ال ن �س �ت �ط �ي��ع ن�ق��د
م � � ��ؤس� � � �س � � ��ة ث � �ق� ��اف � �ي� ��ة
ليست تطبيعًا مع السجان».
واح��دة أو محاسبتها،
ف�ك�ي��ف ل�ن��ا أن نتحدث
ع � ��ن ت � �ح � ��رر وإص� �ل ��اح
وت�غ�ي�ي��ر ...وك�ي��ف لربيع فلسطني أن
يأتي؟

رشيد
طه

ال��رد م��ن خ�لال «شبيحة» ال نظن أن
ًَ
حليحل يقبل أن يكون واحدا منهم؟
ال يمكن تحويل قضية مثل الثقافة
في القدس الى نكتة ،وال يمكن تبرير
أج �ن��دات امل��ؤس�س��ات امل�م� ّ�ول��ة أجنبيًا
ب �ت�لاع��ب ل �غ��وي وال� �ق ��ول ع �ل��ى ل�س��ان
ع��ادل إم��ام «البلد كلها َح تبات في
ال �ش��ارع» إذا أردن��ا مقارعتها .أليس
املبيت في الشارع وإرادة الشعب هما
ُ
من أسقط الطغاة؟ يتساءل حليحل،
ّ
التمول من جهة فرنسية أو
«لكن هل
أوروب�ي��ة يقلل م��ن وطنية املؤسسة؟
ّ
التوجه الذي تنتهجه؟»
أليس املعيار
نعم ،إن معيار ّ
التوجه الذي تنتهجه
«يبوس» هو ما يستحق النقد .وربما
أجندة مؤسسة «ي�ب��وس» ال تختلف
ك� �ث� �ي� �رًا ع� ��ن م ��ؤس� �س ��ات «األن� � �ج � ��زة»
ال �ث �ق��اف �ي��ة األخ � ��رى ف ��ي ال� �ق ��دس ،لكن
النقاش يكتسب خصوصيته ّ
وحدته
من واقع املدينة املحتلة ،وما تتعرض

ّ
ل��ه اآلن م��ن أس��رل��ة واس�ت�ه��داف منظم
لكل ما هو عربي فيها.
إن إش � �ك ��ال � �ي ��ة «م� � �ه � ��رج � ��ان ال � �ق ��دس
ل�ل�م��وس�ي�ق��ى» ال تقتصر ع�ل��ى غياب
ّج �م �ه��ور م �ق��دس��ي ح �ق �ي �ق��ي ع �ن ��ه ،إذ
ً
إن��ه ي�ق��ام أص�ل�ا ملوظفي القنصليات
ّ
األج� � �ن� � �ب� � �ي � ��ة وامل � � � �م � � ��ول � �ي ��ن وب � �ع� ��ض
«اإلي�ل�ي��ت» (ال�ن�خ��ب) ــــ وأخ �ي �رًا يأتي

أليس المبيت
في الشارع وإرادة
الشعب هما من
أسقطا الطغاة؟

س �ل��ام ف� �ي ��اض الف �ت �ت��اح��ه ب�ت�ص��ري��ح
إسرائيلي!
إن إشكالية «يبوس» األساسية هي
ف ��ي ال �ه �ي �م �ن��ة ع �ل��ى م �ع �ظ��م ال�ت�م��وي��ل
ال � � �خ� � ��اص ب ��ال� �ث� �ق ��اف ��ة ف� � ��ي ال� � �ق � ��دس،
وتجميده في مؤسسة ال تقيم سوى
ن �ش ��اط واح � ��د ف ��ي ال �س �ن��ة ،م��ؤس�س��ة
ال ن� �ع ��رف ف� ��ي ال �ح �ق �ي �ق��ة م� ��ا ي�ف�ع�ل��ه
م��وظ �ف��وه��ا ط � ��وال ال �س �ن��ة .م��ؤس� ّس��ة
ت� �ع ��ادي امل �ج �ت �م��ع ،وت � �ع ��ادي ص��ن��اع
ال �ث �ق ��اف ��ة ،وت �ك �ت �ف��ي ب� �ع�ل�اق ��ات ع��ام��ة
م ��ع م �م��ول�ين وق �ن �ص �ل �ي��ات .م��ؤس�س��ة
متحالفة م��ع شخصيات ف��اس��دة في
السلطة الفلسطينية ...مؤسسة تقيم
نشاطاتها تحت الحراسة .وال نعرف
م�م��ن ي�ح��رس مهرجانها العتيد كل
سنة قرابة عشرين حارسًا!
إن ال� �ن� �ق ��د امل� � � ّ
�وج� � ��ه إل � � ��ى «ي � �ب� ��وس»
ي�ت�ع��دى حقيقة م��واق�ف�ه��ا السياسية
الركيكة .إننا كمقدسيني وكناشطني

* م�س��رح��ي ون��اش��ط ث�ق��اف��ي م��ن ال�ق��دس
املحتلة

Verdun - Istanbul
starting 50,000L.L.
From August 22nd till September 17th
With every purchase
starting 50,000L.L. from any
of the participating Verdun
shops or restaurants (with
the festival sticker on their
front door), get a coupon
and the chance to be one
of the lucky 8 who will
win a trip for 2 to Turkey.
facebook/verdun-istanbul
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«الحسن والحسين ومعاوية» ...دراما فقهية؟
محمد األمين
م� �ن ��ذ اإلع� � �ل� ��ان ع � ��ن م �س �ل �س��ل «ال� �ح �س ��ن
ٌ
والحسني وم�ع��اوي��ة» انطلق ج��دل ديني
ٌ
�دل ت � ّ
�أج ��ج أخ� �ي� �رًا ب�ين
ك �ب �ي��ر ب �ش��أن��ه .ج � �
املراجع الدينية اإلسالمية ،واملؤسسات
الفقهية الشيعية والسنية.
ي��روي ال�ع�م��ل م��رح�ل��ة مهمة م��ن ال�ت��اري��خ
اإلس�لام��ي ،وه��ي ال�ف�ت��رة ال�ت��ي تلت وف��اة
الخليفة الثالث عثمان بن عفان ،ثم تعاقب
ك��ل م��ن علي ب��ن أب��ي ط��ال��ب ،والحسن بن
علي ،ومعاوية على الحكم .وق��د شهدت
ه��ذه امل��رح�ل��ة ت�ح��دي�دًا ح ��وادث مهمة في
َ
التاريخ اإلسالمي مثل معركتي الجمل،
وص�ف�ين ،وواق�ع��ة استشهاد الحسني بن
علي ،ثالث أئمة الشيعة في كربالء.
ول� �ع ��ل ج ��وه ��ر ال � �خ �ل�اف ال �ف �ق �ه��ي ب �ش��أن

ّ
ال� �ع� �م ��ل ي �ت �ل ��خ ��ص ف � ��ي رف� � ��ض ال �ش �ي �ع��ة
الصورة اإليجابية التي يقدمها املسلسل
ع��ن ش�خ�ص�ي��ة م �ع��اوي��ة ب��ن أب ��ي س�ف�ي��ان.
وك� ��ان اإلي ��ران� �ي ��ون س �ب��اق�ين ف ��ي ت�ش��وي��ه
ص��ورة معاوية في أح��د أه��م املسلسالت
التاريخية ال�ت��ي أن�ت�ج��وه��ا ،أي مسلسل
«اإلم � � ��ام ع �ل ��ي» م ��ن إخ� � ��راج داوود م�ي��ر
باقري.
ّ
ك��ذل��ك ،ف��إن نقطة أساسية أخ��رى جعلت
امل�س�ل�س�لات ال�ت��اري�خ�ي��ة تسهم ب�ق��وة في
ال� �ح ��رب ال �ع �ق��ائ��دي��ة ال �س �ن �ي��ة ال�ش�ي�ع�ي��ة.
وه � � ��ذه ال �ن �ق �ط ��ة ه� ��ي اع� �ت� �م ��اد امل �ن �ظ��ور
ً
املذهبي للتاريخ .مثال مسلسل «الحسن
والحسني ومعاوية» يقدم شخصية عبد
الله بن سبأ وفقًا للمصادر السنية .وهي
املصادر التي تؤكد أنه شخصية حقيقية
أسهمت في التأسيس العقائدي للمذهب

الشيعي .وعبد الله بن سبأ يهودي من
اليمن (بحسب املصادر السنية) أسلم في
أواخر حكم عثمان ،وأصبح من أصحاب
علي بن أبي طالب ،وانتقل إلى الحواضر
اإلسالمية ،كما كان العقل املدبر للثورات
ض��د األم��وي�ين .وح�س��ب امل�ن�ظ��ور السني،

رأى اإليرانيون أن
العمل مجرد رد
فعل على مسلسل
«المختار الثقفي»

ّ
فإن الكثير من أساسيات املذهب الشيعي
تعود إلى املعتقد اليهودي بحكم الديانة
األولى التي كان يعتنقها بن سبأ.
أما عند الشيعة ،فإن بن سبأ يبقى مجرد
خ��راف��ة وشخصية مختلقة ،استهدفت
ت�ش��وي��ه امل��رح �ل��ة ال�ت��أس�ي�س�ي��ة مل��ذه�ب�ه��م،
وح ��اول ��ت رب �ط �ه��ا ب��ال��دي��ان��ة ال �ي �ه��ودي��ة.
باختصار ،ترى بعض املراجع الشيعية
اإليرانية أن الهدف من مسلسل «الحسن
وال�ح�س�ين وم �ع��اوي��ة» ن�س��ف أس��اس�ي��ات
م ��ذه �ب �ه ��م .وي� � ��رى اإلي� ��ران � �ي� ��ون أن ه ��ذا
العمل ال��درام��ي ما هو إال رد فعل عربي
س�ن��ي ع�ل��ى مسلسل «امل �خ�ت��ار الثقفي»،
ال ��ذي ع��رض�ت��ه ق �ن��وات إي��ران �ي��ة وع��رب�ي��ة،
وت� �ن ��اول ت �ق��ري �ب��ًا امل��رح �ل��ة ن�ف�س�ه��ا ال�ت��ي
يتناولها «الحسن والحسني ومعاوية».
ولم تقتصر ردود الفعل املعترضة على

ّ
إيران ،بل إن شيعة العراق أيضًا طالبوا
ب��وق��ف ع��رض��ه ألن��ه «يثير الحساسيات
ال�ط��ائ�ف�ي��ة ف��ي ال �ب�ل�اد» (راج ��ع امل��وض��وع
أدناه).
ورأى ب�ع��ض ال �ن �ق��اد وامل�ع�ن�ي�ين ب�ش��ؤون
السينما والدراما ،أن غياب وجهات نظر
امل �خ��رج�ين وامل�ن�ت�ج�ين ل �ه��ذه امل�س�ل�س�لات
التاريخية ،يكشف هيمنة الفكر املذهبي
على ال��وس��ط الفني .ويضيف ه��ؤالء إنه
ف��ي وق��ت تخطو ف�ي��ه السينما املستقلة
ن�ح��و االس�ت�ق�لال�ي��ة وال �ت �ح��رر م��ن هيمنة
امل ��ؤس� �س ��ات ال��رس �م �ي��ة وامل ��ذه �ب �ي ��ة ،ف��إن
الدراما لم تقطع بعد هذه املسافة .وهو
م ��ا ي �ف� ّ�س��ر اح� �ت�ل�ال ال �ف �ق �ه��اء ل �ل��واج �ه��ات
ال �ص �ح��اف �ي��ة واإلع�ل�ام� �ي ��ة ل �ل �ح��دي��ث ع��ن
مسلسالت تلفزيونية ،بلغة فقهية بحتة
ّ
تحرم ما تريد ،وتحلل ما تريد.

 ...و«الفتنة»
ممنوعة
بأمر من
البرلمان
العراقي
سابقة تاريخية

حسين السكّاف
ال�س�ب��ت امل ��اض ��ي ،ق � ّ�رر ال �ب��رمل��ان ال�ع��راق��ي
ض � ��ع ج� � ��دول أع �م ��ال ��ه ج��ان �ب��ًا مل�ن��اق�ش��ة
و ّ
م �ل��ف «أك �ث ��ر خ� �ط ��ورة» وه� � ��و ...مسلسل
«ال �ح �س��ن وال �ح �س�ي�ن وم� �ع ��اوي ��ة» .ه �ك��ذا
ق� ّ�رر ن��واب ال �ع��راق التصويت على طلب
ّ
قدمه مئة نائب عراقي يطالب بمنع بث
املسلسل على الفضائيات العراقية ،رغم
أن م�ح�ط��ة ع��راق �ي��ة واح � ��دة ت �ع��رض��ه هي
«قناة بغداد» .واملفاجأة كانت أن معظم
ال�ن��واب واف�ق��وا على ه��ذا الطلب من دون
توضيح أسباب أو خلفيات ه��ذا القرار،
وم��ن دون أن تسمح رئاسة البرملان ألي
نائب بمناقشة مشروع القرار!
إذًا ت � � ��رك ال � �ب� ��رمل� ��ان ه � �م� ��وم ال� �ع ��راق� �ي�ي�ن
امل �ع �ي �ش �ي��ة واألم �ن �ي ��ة ج��ان �ب��ًا ،وخ�ص��ص
إح� � ��دى ج �ل �س��ات��ه مل �ن��اق �ش��ة ق� � ��رار م� �ن ��ع...
مسلسل .وك��ان ه��ذا األخ�ي��ر ق��د نجح في
تسجيل سابقة مهمة ،وهي توحيد اآلراء
بني ديوان الوقف السني ودي��وان الوقف
الشيعي في العراق ،اللذين رفضا العمل
ب��اإلج �م��اع ب�ح�ج��ة «إث � ��ارة ال�ح�س��اس�ي��ات

رشيد عساف في مشهد من املسلسل
ال�ط��ائ�ف�ي��ة ف��ي ال � �ب�ل��اد» ...وك��ان��ت معظم
امل � ��واق � ��ف ال ��راف � �ض ��ة ل� �ع ��رض ال �ع �م ��ل ق��د
اع� �ت ��رض ��ت ع �ل ��ى ال �ح �ق �ي �ق��ة ال �ت��اري �خ �ي��ة
التي ي��دور حولها العمل ،ال على ظهور
ال�ح�س��ن وال �ح �س�ين .امل�س�ل�س��ل ال ��ذي ك��ان
اس �م��ه «ال�ف�ت�ن��ة ال �ك �ب��رى» ي�س�ل��ط ال�ض��وء
ع �ل��ى أع� �ظ ��م ف �ت �ن��ة ظ� �ه ��رت ف ��ي ال �ت��اري��خ
املسلمني
اإلس�ل�ام ��ي ،وأدت إل ��ى تقسيم
ّ
إل ��ى ث�ل�اث ج �ه��ات رئ �ي �س �ي��ة ،ه��ي ال�س��ن��ة
والشيعة والخوارج.
وق � � � ��ال م �ع �ت �م ��د امل � ��رج � ��ع ال� ��دي � �ن� ��ي ع �ل��ي
ّ
ال�س�ي�س�ت��ان��ي ف ��ي ك ��رب�ل�اء إن «امل�س�ل�س��ل

ينطوي على الكثير من التزييف والكذب
والتحريف ،كما أن النص كتبه أشخاص
ي �خ �ت �ل �ف��ون م� ��ع ع �ق �ي ��دة أت � �ب� ��اع آل ب�ي��ت
النبي ،»...أي إن املسلسل كتبته طائفة من
دون الرجوع إلى رأي الطوائف األخرى.
أما منتج العمل محمد العنزي ،فقال إن
فكرة املسلسل كانت «تصحيح وجهات
النظر بشأن تلك الحقبة الحرجة ،وكشف
حقيقة ال ��دور ال�ي�ه��ودي ال��ذي ش��ق صف
امل�س�ل�م�ين وأش �ع��ل ج� ��ذوة ال �ف �ت �ن��ة ...وإن
ّ
ال�ص�ح��اب��ة ك��ان��وا ع�ل��ى وف ��اق دائ� ��م ،ل�ك��ن
أي��ادي خفية هي التي حركت الفتنة.»...

إذًا مرة أخرى نسمع الحديث عن محاولة
إظ�ه��ار «حقيقة ت��اري�خ�ي��ة» وس��ط تالطم
وتناقض كبيرين.
الغريب أن بعض أعضاء البرملان العراقي
أب � � ��دوا ا ّس �ت �غ��راب �ه��م ل� �ع ��رض امل �س �ل �س��ل،
قائلني إنه «يثير الفتنة الطائفية ويشوه
الحقائق التاريخية» .خاف إذًا نوابنا من
إث��ارة عمل فني فتنة طائفية ،فيما دماء
ال�ع��راق�ي�ين ال ت ��زال تسيل ع�ل��ى ال�ط��رق��ات
منذ ثماني سنوات بسبب فتنة أبطالها
حقيقيون ،ويطربوننا يوميًا بخطابات
عن «الوحدة الوطنية».

ّ
سجل «الحسن والحسني ومعاوية»
(ال��ص��ورة) سابقة «وح��دوي��ة» لم
ً
تشهدها املنطقة العربية قبال.
إلى جانب رفض ديوان الوقف السني
ودي��وان الوقف الشيعي في العراق
للعملّ ،
عبر كل من «مجمع البحوث
اإلس�لام��ي��ة» ف��ي األزه���ر ف��ي مصر،
ودائرة اإلفتاء األردنية ،وهيئة كبار
العلماء في السعودية عن رفضهم
لعرض هذا املسلسل املثير للجدل.
وه��و ما دف��ع البعض إل��ى القول إن
ع��رض املسلسل ّ
سجل حالة تمرد
على الجهات التي احتكرت ال��رأي
الديني والتاريخي لسنوات طويلة...
وهي الجهات نفسها التي ّ أصدرت
أحكامًا باملوت والتكفير بحق فنانني
ومثقفني في األعوام املاضية.

ريموت كونترول

صهر الرئيس فوق البحار

mtv

< 20:45

على ارت �ف��اع يصل إل��ى خمسني مترًا
ف� ��وق م� �ي ��اه ال �ب �ح ��ر ،ي �س �ت �ق �ب��ل وس ��ام
بريدي ضيوف برنامج «بالهوا سوا».
ّ
ّ
وف ��ي ح�ل�ق��ة ال�ل�ي�ل��ة ،ي �ط��ل ط��ون��ي ح��ن��ا،
واملمثلتان نادين نسيب نجيم (ملكة
جمال لبنان  )2004وديامان بو ّ
عبود
(ال�ص��ورة) وصهر رئيس الجمهوريةّ
املهندس وسام بارودي.

«الدالي» ضحية الخيانة

كارال بطرس في «أوتيل باراديسو»

< 19:50

< 19:00

«الحياة»

ك�ي��ف س�ي�ت�ص� ّ�رف س�ع��د ال��دال��ي (ن��ور
ال�ش��ري��ف) ب�ع��د اك�ت�ش��اف��ه خ�ي��ان��ة زوج
اب�ن�ت��ه (ع�م��ر ي��وس��ف) ،وت��آم��ره م��ع أل��د
أع��دائ��ه وم�ن��اف�س�ي��ه ف��ي ال �س��وق؟ وه��ل
ي �ع��ود ال��دال��ي إل��ى ال�ت�ف�ك�ي��ر ف��ي ال ��زواج
إلن �ج��اب ول ��د ،ب�ع��د اب �ت �ع��اد اب �ن��ه باسم
(ح �س��ن ال� � � ��رداد) ع �ن ��ه؟ ك ��ل األح � ��داث
نتابعها الليلة في مسلسل «الدالي».

«تلفزيون لبنان»

بعد ورد الخال التي قدمت دور سائقة
س�ي��ارة أج��رة ف��ي «أوت �ي��ل ب��ارادي�س��و»،
ّ
ت �ط ��ل ك � ��ارال ب �ط ��رس (ال� � �ص � ��ورة) ف��ي
الحلقات الباقية من املسلسل« .أوتيل
ب��ارادي�س��و» عمل كوميدي يتألف من
حلقات منفصلة ــــــ متصلة ،تجمع بيار
داغ��ر ،وريمون صليبا ،وماغي بدوي،
وبيار جماجيان.

«الشحرورة» تودع الحب

«املستقبل»

< 21:00

ت �ع��ود ص �ب��اح (ك � ��ارول س �م��اح��ة) إل��ى
ن�ش��اط�ه��ا ال�ف�ن��ي ف��ي م�ص��ر ف��ي حلقة
ال �ل �ي �ل��ة ً م ��ن م �س �ل �س��ل «ال � �ش � �ح ��رورة»،
رافضة إغ��راءات الشيخ عبد الله ،الذي
ّ
وضحى بالوزارة من أجلها.
ترك أهله
ك�م��ا تكمل رحلتها م��ع مجموعة من
ّ
السينمائية ال�ت��ي س�ت��زي��د من
األف�ل�ام
نجوميتها.

من يكسر «حلقة» الحب؟

lbc

< 18:45

بعد انفصال إبراهيم (وس��ام ّ
صباغ)
عن سوسن (ماغي بو غصن) ،تستمر
م�ح��اوالت��ه ف��ي ال�ت�ق��رب إليها ف��ي «آخ��ر
خبر» ،للمخرج هشام شربتجي ،كما
أن ن��ان��ا (دال �ي��دا خليل) ،تمر ب��أزم��ة قد
توقعها في مشاكل عديدة .أما سوسن،
ف�ت�ج��د ف��ي ش��رط��ي ال�س�ي��ر (مصطفى
الخاني ـــــ الصورة) صديقًا لها.

إيلي ماروني ...راجع!

«أخبار املستقبل»

< 21:00

األحداث السياسية املحلية واإلقليمية
تحاصر ل�ب�ن��ان :م��ن املحكمة ال��دول�ي��ة،
إل� � � ��ى ال� � � �ث � � ��ورة ف� � ��ي س � � ��وري � � ��ا .ي �ف �ت��ح
ع �ل ��ي ح � �م� ��ادة ف� ��ي ح �ل �ق��ة ال �ل �ي �ل��ة م��ن
ّ
«االس �ت �ح �ق��اق» م �ل��ف ال�ت�ح��دي��ات ال�ت��ي
تواجه لبنان ،مع النائب إيلي ماروني
(ال�ص��ورة) والكاتب السياسي محمد
عبيد.
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«التلفزيون المغربي» ال يحب الفكاهة!
رغم عرضه في أوقات
«ميتة» ،إال أن برنامج «لخبار
يجيبوها التاليني» نجح في
جذب املشاهدين .يتناول
جمال بودومة في كل حلقة
موضوعًا جديدًا ّ
يمس حياة
املواطنني بطريقة ساخرة

ألغت «القناة الثانية»
عرض البرنامج قبل أن
تتراجع عن قرارها

الرباط ــ محمد الخضيري
ال ّ
شك في أن سخرية جمال بودومة في
برنامجه «لخبار يجيبوها التاليني»
تزعج «القناة الثانية» في «التلفزيون
املغربي» .البرنامج الكوميدي ّ
يقدم في
كل حلقة تحقيقات صحافية «من قلب
ُ
ال���ح���دث» .ل��ك��ن طبعًا ت��ق ّ��دم التحقيقات
ب�����أس�����ل�����وب س�����اخ�����ر إلي������ص������ال رس����ال����ة
ً
ّ
معينة .مثال في الحلقة األول��ى ،تناول
ب��ودوم��ة ـــــ متخرج ف��ي «املعهد العالي
ل��ل��ف��ن امل��س��رح��ي وال��ت��ن��ش��ي��ط ال��ث��ق��اف��ي»،
ومقدم األخبار في قناة «فرانس  »24ـــــ
م��و ّض��وع الهجرة املغربية إل��ى فرنسا.
إال أن����ه ق ّ����دم ال��ف��ك��رة ب��ط��ري��ق��ة م��ع��اك��س��ة.
ه��ك��ذا ش��اه��دن��ا س ّ��ي��دة فرنسية ت��ح��اول
لتعمل
تقديم طلب ه��ج��رة إل ّ��ى امل��غ��رب
ّ
في ّ
«حمام بلدي» .لكنها تواجه تعنتًا
في السفارة املغربية في باريس .كذلك
ّ
ّ
فإن املوظفني هناك يعاملونها بطريقة
فوقية مزعجة .إذًا ،بهذه الطريقة الذكية،
عالج بودومة ملف الهجرة املغربية إلى
فرنسا من خالل تحقيق مفبركّ ،
تحول
فيه املغرب إلى حلم للفرنسيني.
وق�����د ت���ك���ون ه�����ذه ال���س���خ���ري���ة ه����ي ال��ت��ي
أزع������ج������ت إدارة «ال�����ق�����ن�����اة ال����ث����ان����ي����ة»،

جمال بودومة في البرنامج
فاختارت ع��رض البرنامج في رمضان
مساء كل جمعة وسبت وأح��د (يعرض
ب���ي��ن ال�����س�����اع�����ة ال����ت����اس����ع����ة وال�����ع�����اش�����رة
م���س ً
���اء) ،ب���دل ب��ث ث�لاث�ين ح��ل��ق��ة .مصدر
م��ن داخ��ل املحطة يقول ل��ـ«األخ��ب��ار» إن
«العقد الذي جمع القناة وشركة إنتاج
البرنامج ّ
نص على تقديم ثالثني حلقة
خ�ل�ال رم���ض���ان» .ل��ك��ن س��رع��ان م��ا ألغي
البرنامج نهائيًا م��ع ان��ط�لاق رم��ض��ان،
قبل أن تتراجع إدارة القناة وتبثه في
نهاية األسبوع.
وق��د ي��ك��ون التصور الجديد للبرنامج
واالح������ت������راف������ي������ة ال����ع����ال����ي����ة ف������ي إن����ج����از
التحقيقات ال��س��اخ��رة ،ق��د جعال بعض
امل����ش����اه����دي����ن ي���ع���ت���ق���دون أن������ه ب���رن���ام���ج
ح��ق��ي��ق��ي .ه���ك���ذا ان��ت��ق��د ن���اش���ط���ون على
م��واق��ع ال��ت��واص��ل االجتماعي التحقيق
ّ
ال�����ذي ت���ن���اول م���وض���وع ال���ه���ج���رة .وظ���ن
ه�����ؤالء أن ال��ت��ق��ري��ر ه���و م�����ادة م��دف��وع��ة
األج������ر ه���دف���ه���ا «اإلس����������اءة إل�����ى ف��رن��س��ا

وثني املغاربة عن الهجرة إليها .»...في
امل��ق��اب��ل ،ت��ن��اق��ل أك��ث��ر م��ن أل��ف��ي شخص
راب���ط الحلقة على ف��اي��س��ب��وك ،ونشرت
عشرات التعليقات اإليجابية عنها.
ال���حّ���ل���ق���ات ال����ت����ي ت���ل���ت ح���ل���ق���ة ال���ه���ج���رة
ت����وغ����ل����ت ف�����ي ال���ك���وم���ي���دي���ا واالح����ت����ف����اء
بالتناقضات ،ومنها حلقة ...اللصوص.
ف��ي وق���ت يعيش ف��ي��ه امل��غ��رب ع��ل��ى وق��ع
ح���راك اح��ت��ج��اج��ي واس����ع ،ق ّ���دم ب��ودوم��ة
ح��ل��ق��ة ع����ن «ت����ظ����اه����رات واح���ت���ج���اج���ات
ّ
واس��ع��ة ل��ل��ص��وص» .وق���ال إن «ال��ح��رك��ة
ال��ن��ض��ال��ي��ة ل��ل��ص��وص امل���غ���رب ال��ص��غ��ار
دفعت بهم إلى االحتجاج أمام البرملان.
وامل���ط���ل���ب األس����اس����ي ال�����ذي رف���ع���وه هو
املساواة بينهم وبني ...اللصوص الكبار
إلى جانب منحهم ظروف عمل طبيعية
كما تمنح للصوص الكبار في اإلدارات
والوازارت».
البرنامج الكوميدي اعتمد في الحلقات
ال��ت��ي ب��ث��ت ح��ت��ى اآلن ع��ل��ى ال��ج��م��ع بني

الثقافة الشعبية ،أي األم��ث��ال ،والحكم،
وب��ع��ض ال��ع��ب��ارات ال��ش��ع��ب��ي��ة م��ن جهة،
وب�ي�ن س��خ��ري��ة امل���واق���ف امل��ت��ن��اق��ض��ة من
جهة أخرى ...وإذا كانت كل اإلحصاءات
ت���ث���ب���ت أن م���واط���ن���ي امل����غ����رب م����ن أك��ث��ر
ال���ش���ع���وب ال���ت���ي ال ت���ح ّ���ب ال�����ق�����راءة ،ف��إن
إح���������دى ح����ل����ق����ات «ل����خ����ب����ار ي��ج��ي��ب��وه��ا
التاليني» جعلت امل��غ��ارب��ة شعبًا محبًا
للمطالعة ب��ل واق��ع��ًا ف��ي غرامها .هكذا،
ش��اه��دن��ا كيف ي��ق��رأ الطفل م��ن  6إل��ى 7
كتب ف��ي ال��ي��وم ،وي��دم��ن ال��ق��راءة ك��ل من
ع��ام��ل ال��ب��ن��اء ،وس���ائ���ق س���ي���ارة األج����رة.
ب��ل ح��ت��ى ال��ن��س��اء ف��ي ال��ح��م��ام يتحولن
من النميمة إل��ى مناقشة الكتب .ورغم
أن أغ���ل���ب امل��م��ث��ل�ين ف����ي ال���ب���رن���ام���ج م��ن
امل���واط���ن�ي�ن ال���ع���ادي�ي�ن ،أو ط��ل��ب��ة معهد
املسرح ،إال أنهم استطاعوا تقديم أداء
مقنع...
ل���ك���ن ي����ب����دو أن ع����وام����ل ال���ن���ج���اح ال��ت��ي
اج��ت��م��ع��ت ف���ي ه����ذا ال��ب��رن��ام��ج ل���م تقنع
«ال��ق��ن��اة ال��ث��ان��ي��ة» ،ف��ح��اول��ت «اغ��ت��ي��ال��ه»
م���ن خ��ل�ال ع���رض���ه ف���ي أوق������ات ال تلقى
نسبة مشاهدة عالية ...فهل تنجح؟ أم
أن مضمون ال��ب��رن��ام��ج ي��ك��ون أق���وى من
ال��ب��رم��ج��ة ،فيصل إل��ى أك��ب��ر ع��دد ممكن
من املغاربة؟

◄ يواجه «خاتم سليمان» أزمة مادية قد
تؤدي إلى إيقاف تصوير الحلقات الباقية.
وق��د ه� ّ�دد معظم العاملين ف��ي المسلسل
بالتوقف ع��ن تصوير المشاهد األخيرة
بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم
ال �م��ال �ي��ة .وق� � ّ�دم م �خ��رج ال�ع�م��ل أح �م��د عبد
السينمائيين.
الحميد شكوى إل��ى نقابة ً
وت� �ح ��اول ه ��ذه األخ� �ي ��رة ح��ال �ي��ا ح ��ل ه��ذه
األزمة مع منتج المسلسل محمود بركة.
◄ احتفل إيهاب توفيق مع الشاعر وائل
ال�غ��ري��ان��ي ،وال�م�ل�ح��ن أش ��رف س��ال��م بنفاد
الطبعة األول��ى م��ن األل�ب��وم الديني الجديد
«أرحنا يا ب�لال» ،ال��ذي يضم  12أغنية.
ّ
ويعد ألبوم المغني المصري الوحيد الذي
ّ
يتضمن أغنيات دينية ه��ذا ال�ع��ام ،عكس
االنتعاشة ال�ت��ي شهدها ال�س��وق الغنائي
في العامين السابقين.
◄ ف� ��ور وف � ��اة ح��س��ن األس����م����ر ،أوق �ف��ت
شركة «موبينيل» اإلعالن الذي كان يقوم
ببطولته ،وبدأت ببث إعالن آخر من بطولة
الفنان يوسف داوود.
◄ أوشك الفنان أحمد عز على االنتهاء
من جلسات عمل أول فيلم  3Dمصري.
ال �ش��ري��ط ال �ج��دي��د م��ن ب �ط��ول��ة ع ��ز ،ودن �ي��ا
سمير غانم ،وتأليف محمد أمين ،وإخراج
طارق العريان ،وإنتاج عادل عبد الله.
◄ ي� �ع ��ود أح����م����د ال���س���ق���ا إل � ��ى ال� ��درام� ��ا
ال�ت�ل�ف��زي��ون�ي� ّ�ة م��ن خ�ل�ال م�س�ل�س��ل «ك��رم
رمضان
الجن» المتوقع عرضه في شهر
ً
ال�م�ق�ب��ل .وي�ع�ق��د ال�ن�ج��م ال �م �ص��ري ح��ال�ي��ا
اج �ت �م��اع��ات ت �ح �ض�ي��ري��ة الخ �ت �ي��ار ط��اق��م
ال �ع �م ��ل ف� ��ي ال �م �س �ل �س��ل ال� � ��ذي س �ي �ت��ول��ى
إخراجه جمال عبد الحميد.
ويذكر أن أحمد السقا أطل للمرة األخيرة
في مسلسل تلفزيوني كضيف شرف في
«عايزة أتجوز» في رمضان الماضي مع
هند صبري.
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حزب اهلل :الطريق الى المحكمة
سيف دعنا*
ب �ع ��د م� � ��رور أق � ��ل م� ��ن س �ت ��ة أش� �ه ��ر ع �ل ��ى ال �غ ��زو
األميركي للعراق ،والتدمير الوحشي الذي لحق
به ،نشرت مجلة «فورين أفيرز» التي يصدرها
«م �ج �ل��س ال �ع�ل�اق��ات ال �خ��ارج �ي��ة» ف ��ي ال ��والي ��ات
املتحدة (ع��دد تشرين ث��ان��ي/ك��ان��ون أول )2003
مقالة رئيسية بعنوان «هل يجب أن يكون حزب
ال �ل��ه ال �ت ��ال ��ي؟» .و ب �ع��د ع��ام�ين ت�ق��ري�ب��ًا (ن�ي�س��ان
 )2005نشرت املجلة ذاتها ما سمته «تحديثًا»
للمقالة السابقة ،من جانب الكاتب نفسه (دانيال
ب�ي�م��ن) ب �ع �ن��وان «م�ع�ض�ل��ة ح ��زب ال �ل��ه» ،يناقش
فيه استراتيجية التخلص من تأثير حزب الله
وسالحه ،من خالل تركيز الضغط على سوريا،
ل�ك��ون ال �خ �ي��ارات ال�ت��دم�ي��ري��ة غ�ي��ر ممكنة ،وغير
م�ت��اح��ة ،ك�م��ا ث�ب��ت ب��ال�ت�ج��رب��ة .اه�ت�م��ام «مجلس
العالقات الخارجية» ،صاحب التأثير املهم في
صنع ال�س�ي��اس��ات ،ال��ذي ي�ع��ود ت��اري��خ تأسيسه
ّ
الى عام  ،1921ومجلته التي تصدر كل شهرين،
ب� �ح ��زب ال� �ل ��ه ي �ت �ض��ح م� ��ن م � ��دى ال �ت ��رك �ي ��ز ع�ل��ى
الحزب في ما ينشر في املجلة .فبحسب محرك
ال�ب�ح��ث ف��ي امل�ج�ل��ة وح ��ده ��ا ،ه �ن��اك  178م�ق��ال��ة،
عنوان ،تعليق ،مراجعة كتاب ،ورسائل للمحرر
تتضمن ذك��ر ال �ح��زب .يكفي أن ي�ت�ع��رف ال�ق��ارئ
على تاريخ مجلس العالقات الخارجية ،خلفية
أع�ض��ائ��ه وع�ض��وي��ة م�ج��ال��س إدارات� ��ه املتعاقبة،
ومدى تأثيرهم في صنع السياسات ،ويتصفح
بعض امل�ق��االت (وبعض العناوين التحريضية
وال �ح��رب �ي��ة ،م �ث��ل م �ق��ال��ة ب�ي�م��ن ال �س��ال �ف��ة ال��ذك��ر)
ّ
ليدرك أن حزب الله ليس مستهدفًا فقط ،بل هو
على رأس قائمة االستهداف األميركي.
ّ
غير أن «مجلس العالقات الخارجية» ليس مركز
األبحاث الوحيد الذي يضع حزب الله في سلم
أولوياته كما يبدو ،وهو ليس أكثرها تطرفًا في
ّ
كل األح��وال .فـ«معهد واشنطن لسياسة الشرق
األدن ��ى» ،امل��وال��ي تمامًا إلس��رائ�ي��ل ،ال��ذي أسسه
ال�ل��وب��ي الصهيوني (أي �ب��اك) ف��ي  1985بواجهة
م��رك��ز أب � ّح��اث ي�ت��وخ��ى «امل��وض��وع �ي��ة البحثية»
ليبدو كأنه محصن من االنحياز لرؤية املؤسس
واملمول السياسية وغير ممثل لها ،ينشط جديًا
في استهداف حزب الله .ومحرك البحث الخاص
ً
ب��امل�ع�ه��د ،م �ث�ل�ا ،س�ي�ع�ط��ي  905ن�ت��ائ��ج تتضمن
كتبًا ،مقاالت ،وموضوعات ِ(إم��ا نشرها املعهد
أو مؤسسات أخ��رى وأع��اد املعهد نشرها) ذات
عالقة بحزب الله ،عناوينها ومضامينها أشد
هجومًا من امل��ادة التي يمكن قراءتها في مجلة
ً
«فورين أفيرز» بكثير .في  ،2004مثال ،صدر عن
املعهد ما سمي «دراس��ة» عن قناة املنار لـ«آفي
جوريتش» الباحث ،سابقًا ،في «معهد واشنطن
لسياسة الشرق األدن��ى» ،والعامل الحقًا في ما
ي�س�م��ى «م��ؤس�س��ة ال��دف��اع ع��ن ال��دي�م��وق��راط�ي��ة»،
وهي مؤسسة مشابهة في توجهاتها وميولها
ّ
وتحولت الدراسة الحقًا إلى كتاب
الصهيونية،
بعنوان «منارة (فنار) الكراهية».
ومؤسسة ال��دف��اع ع��ن الديموقراطية ،املؤسسة
ّ
الصهيونية ب��ام�ت�ي��از ،ت��ذك��ر على صفحتها أن
م��ن ض�م��ن اإلن� �ج ��ازات ال�ن��ات�ج��ة م��ن ب��رن��ام�ج�ه��ا
أو مشروعها «التحالف ضد إع�لام اإلره ��اب» ـــــ
سي آي تي أم ـــــ أو «كاتم» ـــــ كما يليق اختصار
2004
االسم ـــــ ما يلي :قرار وزارة الخارجية في ُ
ب��إض��اف��ة امل� �ن ��ار واذاع � � ��ة ال� �ن ��ور وال �ش ��رك ��ة األم،
املجموعة اللبنانية لإلعالم ،إلى الئحة اإلرهاب،
قرار املفوضية األوروبية في  2005باتهام املنار
ب�م�خ��ال�ف��ة ت�ع�ل�ي�م��ات م�ن��اه�ض��ة ال �ك��راه �ي��ة ،ق��رار
وزارة الخزانة األميركية بتصنيف املنار والنور
واملجموعة اللبنانية لإلعالم مؤسسات إرهابية
ع ��امل� �ي ��ة ،ت ��وق ��ف ع �ش��ر م ��ن ث �ل��اث ع� �ش ��رة ش��رك��ة
أق �م��ار ص�ن��اع�ي��ة ع��ن اس�ت�ق�ب��ال امل �ن��ار ،وب��ال�ت��ال��ي
توقفها عن البث في مناطق مختلفة من العالم،
و«ك� ��ات� ��م» ،ك �م��ا ت �ق��ول« ،ت�ت�ع�ه��د االس �ت �م��رار في
العمل إلزالة املنار من الشركات الثالث الباقية»،
إق�ن��اع العديد م��ن الشركات بوقف اإلع�ل�ان على
محطة امل�ن��ار والتسبب ف��ي خ�س��ارة املحطة 12
مليون دوالر ،إقناع الحكومة األملانية في 2006

تأسست عام 1953
تصدر عن شركة «أخبار بيروت»
رئيس التحرير المؤسس
جوزف سماحة
()2007-2006
مستشار مجلس التحرير
انسي الحاج

بمنع املنار وفق مواد الدستور األملاني ،االتفاق
ف��ي  2008م��ع أك �ب��ر م � ��زودي ال�ت�س�ل�ي��ة ل�ل�ف�ن��ادق
األوروب �ي��ة إلزال��ة امل�ن��ار وق�ن��اة األق�ص��ى م��ن أكثر
من  2000فندق ،تقديم «كاتم» في  2009مساعدة
َّأدت إل��ى إدان��ة مالكني لشركات توزيع القنوات
الفضائية في نيويورك لتسويقهم قناة املنار.
ومنذ  ،2004كتب رسميون من «كاتم» ونشروا
م �ق��االت رأي م��ؤث��رة ج �دًا ف��ي دوري� ��ات وصحف
رئ�ي�س�ي��ة ،وظ �ه ��روا ع�ل��ى م�ج�م��وع��ة م��ن وس��ائ��ل
اإلعالم الرئيسية (ملعرفة من يمول هذه الهجمة
ع �ل��ى ح ��زب ال �ل ��ه ،ان �ظ��ر ق��ائ �م��ة ال��داع �م�ي�ن مل��رك��ز
حماية الديموقراطية على صفحة «سنتر فور
أمريكان ب��روغ��رس» ،أنظر أيضًا تعليق ستيف
والت «من يدفع» على صفحة «فورين بوليسي»
بخصوص املوضوع).
وجوريتش السالف الذكر هذا ،يبدو معنيًا على
نحو خ��اص بشيطنة الحزب عبر التركيز على
ال�ك�ت��اب��ة ع��ن ق�ن��اة امل �ن��ار ع�ل��ى ط��ري�ق��ة ومنهجية
السياسة التحريرية مل��ا يسمى «معهد الشرق
األوس � � ��ط ألب � �ح� ��اث اإلع � �ل� ��ام» (م � �ي � �م� ��ري) ،ال� ��ذي
ّ
ي�س�ت�ه��دف إس �ك��ات ك ��ل ص ��وت ع��رب��ي وتجريمه
(م ��ؤس ��س وم ��دي ��ر ه � ��ذا امل �ع �ه ��د ،ي� �غ ��ال ك ��ارم ��ن،
ال ي �ع��رف ب�خ�ل�ف�ي��ة ب�ح�ث�ي��ة أو أك��ادي �م �ي��ة ال في
م� ��وض� ��وع ال � �ش� ��رق األوس� � � ��ط وال ف� ��ي م ��وض ��وع
اإلع �ل��ام ،ب��ل ي �ع��رف ب �ك��ون��ه ض��اب �ط��ًا س��اب �ق��ًا في
االس �ت �خ �ب��ارات اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة ( 1968ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ،)1988
وب �ك��ون��ه ش �غ��ل م�ن�ص��ب ال �ق��ائ��م ب��أع �م��ال رئ�ي��س
ال�ق�س��م ال�ع��رب��ي ف��ي م��ا يسمى «اإلدارة امل��دن�ي��ة»
ـــــ اق��رأ العسكرية ـــــ ف��ي الضفة الغربية (1977ـــــ
ً
 .)1982للمزيد عن تحريف ميمري انظر ،مثال،
بريان وايتكر :اختيارية ميمري .الغارديان 12
آب /أغسطس  .)2002ول�ي��س بمحض الصدفة
(ع�ل��ى ح��د ق��ول مظفر ال �ن��واب) أن ي�ت��راف��ق نشر
مقالة وكتاب جوريتش عن املنار ،مع قرار وزارة
الخارجية األميركية في كانون األول  2004بضم
ال�ق�ن��اة إل��ى ق��ائ�م��ة «اإلره� � ��اب» ،ب��ل ه��ي ج��زء من
حملة كبيرة كما يشير مشروع «كاتم» .وإتباع
ج��وري�ت��ش ل�ه��ذا ال�ق��رار الح�ق��ًا بمقالة «تلفزيون
اإلره ��اب» ،التي تدعو إل��ى أن يكون ه��ذا الحظر
م �ج��رد ال �ب��داي��ة ال ال �ن �ه��اي��ة ،ل �ي��س أي �ض��ًا م�ج��رد
تخاطر أفكار على ما يبدو اليوم.
واملتصفح لبعض امل �ق��االت ال�ت��ي تعمل جاهدة
ع �ل��ى ش �ي �ط �ن��ة ح� ��زب ال� �ل ��ه ،س �ي��ده��ش م ��ن م��دى
التشابه بني بعض عناوينها ومحتوياتها ،وما
ي��ردده ويتداوله السياسيون املحليون والعرب
امل � � ّع � ��ادون ل �ل �م �ق��اوم��ة م ��ن ش � �ع� ��ارات وم ��واق ��ف،
كأنهم يتلقون التوجيهات ذاتها ،أو يتشاركون
(ب �م �ح��ض ال �ص��دف��ة أي �ض��ًا) االه �ت �م��ام��ات ذات �ه��ا
م ��ع م ��راك ��ز األب� �ح ��اث ذات امل� �ي ��ول ال�ص�ه�ي��ون�ي��ة
ً
(م �ث�لا «ن ��زع س�ل�اح ح��زب ال �ل��ه :ت�ع��زي��ز اس�ت�ق��رار
امل�ن�ط�ق��ة» ،ف��وري��ن اف �ي��رز ،ك��ان��ون ال�ث��ان��ي ،2010
«طابور (ضوضاء) السكود :ملاذا سيبقى حزب
الله مسلحًا وخطيرًا» ،فورين أفيرز ،أيار ،2010
«حكومة الظل في لبنان :كيف يربح ح��زب الله
حتى حني يخسر» ،فورين أفيرز ،أيلول .)2009
ّ
الالفت أيضًا أن تصاعد تلك الحملة على حزب
ال�ل��ه ج��اء ف��ي أع�ق��اب  2001وأح ��داث أي �ل��ول .ففي
الوقت الذي كان ربما سيبدو منطقيًا أن يتركز
االه �ت �م��ام األم �ي��رك��ي ع�ل��ى ال �ق��اع��دة (ال املسلمني
والعرب كما حصل في بالد القانون والعدالة)،
َو َص ��ف وزي��ر الخارجية األم�ي��رك��ي آن ��ذاك ،كولن
ب� � ��اول ،ح� ��زب ال �ل ��ه ب �ـ«ال �ف ��ري ��ق اإلره� ��اب� ��ي ال��رق��م
واح� ��د» ،ح�س��ب م��ا ذك��ر م �ق��دم ح�ل�ق��ة خ��اص��ة من
«ستني دقيقة» عن ح��زب الله على محطة «سي
بي أس» .وهذا توصيف ردده نائب باول الحقًا،
ّ
ري�ت�ش��ارد آرم�ي�ت��اج ،م ��رارًا ،مضيفًا إن «القاعدة
هي الفريق الرقم اثنان» .هذا التوصيف لحزب
ال �ل��ه ه��و ف��ي ال�ح�ق�ي�ق��ة ت��وص �ي��ف اس��رائ �ي �ل��ي أو
«ات �ه��ام اس��رائ�ي�ل��ي ب�ل�س��ان أم �ي��رك��ي» ،ك�م��ا أش��ار
ال �س �ي��د ن �ص��ر ال �ل ��ه (س �ت�ي�ن دق �ي �ق��ة 20 :ن�ي�س��ان
 .)2003وال� �ه ��م اإلس ��رائ� �ي� �ل ��ي ،ك �م��ا ي� �ب ��دو ،ك��ان
منصبًا على استغالل ّ
ردات الفعل على هجمات
أي�ل��ولَ ،وتسخيرها ضد ع��دوه األول ح��زب الله،
َ
ّ
وت َ
ساوق معه في ذلك كل من يطمع في الرضى
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تخريج طالب
من حزب
الله (أرشيف
ــ هيثم
املوسوي)

منصبًا
الهم اإلسرائيلي كان
ّ
على استغالل ّردات الفعل
على هجمات أيلول 2001
وتسخيرها ضد حزب اهلل
الصهيوني من السياسيني الطامحني املدركني
لتأثير «أيباك».
وم��ن ال��ذي��ن تبنوا التحريض الصهيوني على
ح��زب الله حينها ،طمعًا بالرضى الصهيوني،
�ارك في
ك��ان ال�س�ي�ن��ات��ور ب��وب غ��راه��ام ،ال ��ذي ش � َ
الحلقة ذاتها من برنامج «ستني دقيقة» (نص
الحلقة موجود في كتاب نيكوالس نو «صوت
حزب الله» ص 287ـــــ  .)293غراهام ذاك ،صاحب
الطموحات الرئيسية الخائبة حينها ،وفي أوج
الحرب على العراق والبحث عن أسلحة الدمار
الشامل املزعومة ،أ ّك��د للمشاهدين ما يلي« :لو
كان السؤال :هل يمثل صدام حسني أم حزب الله
خ�ط�رًا أك�ب��ر على ال�ن��اس ف��ي ال��والي��ات املتحدة؟
ّ
جوابي سيكون :ال شك أن حزب الله هو الخطر
األك �ب��ر» (امل �ص ��در ال �س��اب��ق :ص  .)288إذًا ،بعد
مئات املقاالت والخطابات والبرامج والحمالت
اإلعالمية املسعورة والتحريضية التي سبقت
ال �ح��رب ع�ل��ى ال �ع ��راق ،وم �ه��دت ل�ه��ا واس�ت�ه��دف��ت
ت ��زوي ��ر ال ��وع ��ي األم� �ي ��رك ��ي وال� �ع ��امل ��ي ،ب�ع�م�ل�ه��ا
على التأثير بقوة ف��ي الخطاب ال�ع��ام وشيطنة
يحرض
العراق لتبرير غزوه وتدميره الهمجي،
ّ
السيناتور غ��راه��ام على ح��زب الله بادعائه أنه
ّ
ي�م��ث��ل خ �ط �رًا أك �ب��ر م��ن ه ��ذا «ال ��وح��ش» ال�ع��راق��ي
ال��ذي «يمتلك» أسلحة دم��ار ش��ام��ل ،ول��ن يتردد
ف��ي اس�ت�خ��دام�ه��ا أو ت�م��ري��ره��ا ل�لإره��اب�ي�ين ،كما
زعمت الدعاية الحربية آنذاك.
ي �م �ك��ن ان �ت �ق��اد واالخ � �ت�ل��اف م ��ع ف��رض �ي��ة ك �ت��اب
س�ت�ي��ف وال� ��ت وج� ��ون م�ي��رش��اي�م��ر ف��ي «ال �ل��وب��ي
اإلسرائيلي» من ناحية املبدأ .فهناك ما هو أبعد
من «اللوبي» حقًا لتفسير العالقة األميركية ـــــ

ً
اإلسرائيلية الخاصة (مثال ،عالقة اقتصادية ـــــ
سياسية ،أو دور اقتصادي ـــــ سياسي وعسكري
تؤديه اسرائيل نيابة عن اإلمبراطورية ،التماثل
ّ
في النموذج الكولونيالي ،فكل منهما مستعمرة
استيطانية نقية تقوم على مبدأ استبدال شعب
بشعب وثقافة بثقافة وتاريخ بتاريخ ،التشابه
ّ
ف��ي ال��وع��ي ال�ج�م�ع��ي ال �س��ائ��د ،ف �ف��ي ك ��ل منهما
ي �س��ود وع� ��ي امل �س �ت��وط��ن األوروب� � � ��ي األب� �ي ��ض).
ّ
األه� ��م أن م��ن ي�ح�ك��م أم �ي��رك��ا ح �ق��ًا ه��و ن�خ�ب��ة أو
طبقة حاكمة ،ال مجموعة من اللوبيات ،إال إذا
ّ
ّ
تصور
أفترضنا ان أميركا مجتمع ال طبقي ،كما
فرضية اللوبي .لذلك فإسرائيل ،في نهاية األمر،
مستعمرة أميركية ،ال العكس .لكن زعمهما في
ّ
«اللوبي اإلسرائيلي» أن اللوبي ليس محصورًا
بمنظمات م�ث��ل «اي �ب��اك» ف�ق��ط ،ول�ي��س باليهود
ف�ق��ط ،ب��ل يشمل غير ال�ي�ه��ود أي�ض��ًا ،كما يشمل
مراكز األبحاث املمولة جيدًا التي تعمل للهيمنة
على الخطاب العام والسياسة الخارجية ،يفسر
حقًا الكثير من أنشطة مراكز األبحاث.
بإمكان م��ن ي��ري��د ،أن ي��زع��م م��ا ي��ري��د بخصوص
«ط� � �ه � ��ارة» ال � �ع ��دال ��ة ّال ��دول � �ي ��ة و«م ��وض ��وع� �ي ��ة»
ال��رج��ل األب �ي��ض ،لكنهم ل��ن يستطيعوا تفسير
التمييز والعنصرية املفرطة في «نظام العدالة»
األميركي ذاته ،اللذين يعرفهما ّ كل أبناء وبنات
األقليات العرقية واالثنية ،ووثقهما الباحثون
األم� �ي ��رك� �ي ��ون ب �ك �ث��اف��ة ،ف ��ي ب �ل��اد ب � ��دأ ال�ت�م�ي�ي��ز
النسخة األول��ى
والعنصرية فيهاّل�اّ منذ صياغة ّل�اّ َ
ل��دس�ت��ور كتبه م� ك ال�ع�ب�ي��د .م� ك ش� َّ�رع��وا في
نسخة الدستور األولى استعباد البشر وقوننوا
االت�ج��ار بهم .تلك اللحظة التأسيسية ألميركا
أسهمت الحقًا في إنشاء املؤسسات السياسية
واالق�ت�ص��ادي��ة واالجتماعية ال�ت��ي ن��راه��ا ال�ي��وم،
لتجعل م��ن ال�ع�ن�ص��ري��ة وال�ت�م�ي�ي��ز ط��ري��ق حياة
وط ��ري� �ق ��ة ت �ف �ك �ي��ر وج� � � ��زءًا م� ��ن ال � ��روت �ي��ن وع �م��ل
املؤسسات.
ّ
لكن ه�ن��اك م��ن ي��دع��ي أن «ال�ع��دال��ة ال��دول�ي��ة» هي
حقًا دولية ،ال أميركية ـــــ صهيونية ،وموجودة
ً
ف �ع�ل�ا ف ��ي ف � ��راغ ح �ي��ث ال س �ي��اس��ة وال م�ص��ال��ح
وال أي��دي��ول��وج�ي��ا وال دور وأه �م�ي��ة للترتيبات

رأي
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المواطن الصحافي واإلعالم التقليدي
زينب خليل*
عندما أمسك األميركي أبراهام زابرودر كاميرته
لتصوير موكب الرئيس األميركي جون كينيدي
والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر
في الثاني
ّ
 ،1963لم يخطر له أنه سيصور حدثًا آخر وهو
اغتيال الرئيس .حفظت ال��ص��ورة التي التقطها
زاب��رودر واقعة االغتيال ،ومثلت امل��ادة الوحيدة
ألرش��ف��ة ال��ح��دث ،م��ا دف��ع صحيفة «ليبراسيون»
الفرنسية ف��ي م��ق��ال نشر ف��ي  2007ال��ى اعتبار،
مواطن صحافي .اكثر من
أبراهام زاب��رودر ،أول َ
أرب��ع�ين ع��ام��ًا م��رت على «ف��ع��ل��ة» زاب�����رودر ،كانت
ُّ
لتطور شكل جديد م��ن الصحافة ،قوامه
كافية
م��واط��ن��ون ه���واة ،ال صحافيون يمتهنون مهنة
امل��ت��اع��ب .ه��ي ص��ح��اف��ة امل���واط���ن ،أو ص��ح��اف��ة من
دون صحافيني ،او صحافة تشاركية ،كما ُيطلق
عليها ،وق��د أسهم ف��ي صعودها ت��ط ّ��ور تقنيات
االت������ص������ال ال����ح����دي����ث����ة ال�����ت�����ي س����م����ح����ت ،ب��ح��س��ب
ال��ص��ح��اف��ي وال���ك���ات���ب االم���ي���رك���ي دان غ��ي��ل��ل��م��ور،
لرجل الشارع «بأن يحل مكان الصحافي املهني
في عملية انتاج املعلومة ،وذلك المتالكه ،أدوات
تسجيل شخصية كالهاتف النقال والكاميرات
الرقمية وآالت التسجيل ال��ص��وت��ي ،إض��اف��ة الى
وج���ود وس��ائ��ل للنشر ال���ف���وري ،م��ن��ه��ا :منصات
لتبادل امل��ح��ت��وي��ات ،امل َ
���دون���ات ،وأدوات التدوين
ال���ج���زئ���ي» .ف��ال��ش��ب��ك��ة اإلل��ك��ت��رون��ي��ة ت��ض��م م��واق��ع
متنوعة تتيح للمواطن ممارسة العمل الصحافي
من خالل نشر األخبار والصور والتعليق عليها،
ك��م��ا وم���ش���ارك���ة اآلخ���ري���ن ف��ي��ه��ا .ي��م��ك��ن ه��ن��ا ذك��ر
امل�������واق�������ع االج����ت����م����اع����ي����ة ك����ي����وت����ي����وب وت����وي����ت����ر
وفايسبوك ،اضافة الى َ
املدونات الشخصية التي
ق������د ت�����ت�����ح ّ�����ول ال��������ى ص�����ف�����ح�����ات ي����ن����ش����ر ع��ل��ي��ه��ا
امل��س��ت��خ��دم��ون األخ���ب���ار امل��س��ت��ق��اة م���ن محيطهم
الخاص .لكن االهتمام بهذا النوع من املمارسة
ُ
مواطنني ه���واة ،ترجم
الصحافية ال��ص��ادرة ع��ن
ّ
ب����إط��ل�اق م����واق����ع إخ���ب���اري���ة ي���غ���ذي���ه���ا امل���واط���ن���ون
أن��ف��س��ه��م ،ك��م��ا ه���ي ال���ح���ال ف���ي امل���وق���ع اإلخ���ب���اري
ال����ك����وري ال���ج���ن���وب���ي  ،Ohmynewsال������ذي ي��س��ه��م
املواطنون في رفده باألخبار ،وموقع AgoraVox
ال����ف����رن����س����ي ال���������ذي ي���ع���ت���م���د ع����ل����ى م�����ق�����االت ق�����راء
م��ت��ط��وع�ين .ت��ل��ك امل��واق��ع اإلخ��ب��اري��ة اإللكترونية
ت���ت���ب���ن���ى ف���ل���س���ف���ة م����ش����ارك����ة امل����واط����ن��ي�ن ف�����ي ن��ق��ل
املعلومات واألخبار ،وعدم حصر النشر بطائفة
ال��ص��ح��اف��ي�ين وال��ك��ت��اب أو امل��ح��ل��ل�ين .أم���ا ال��ص��ور
وتسجيالت الفيديو ،فلها مريدوها أيضًا ،كما
ت��ف��ع��ل وك����ال����ة  Citizensideال��ف��رن��س��ي��ة ل��ل��ص��ور
ال��ف��وت��وغ��راف��ي��ة ال���ت���ي ت�����ؤدي دور ال��وس��ي��ط بني
اإلقليمية وال ص��راع ق��وى ،وال هيمنة لـ«منطق
أب���ي���ض» ي����رى ف���ي غ��ي��ر ال��ب��ي��ض وم��م��ارس��ات��ه��م
وث��ق��اف��ت��ه��م وع���ل���وم���ه���م وق���وان���ي���ن���ه���م وأدي���ان���ه���م
وأخ��ل��اق�����ه�����م ،وح�����ت�����ى وج�������وده�������م ،ش����������ذوذًا ع��ن
ً
«ال��ط��ب��ي��ع��ة» ،وح��ي��ث ت��ت��س��اوى أو تختفي فعال
ً
ج��م��ي��ع ال����ق����وى وت���أث���ي���رات���ه���ا (ان���� َظ����ر م����ث��ل�ا ،ج��و
َ
فيغني :أميركا العنصرية) .هؤالء فتنتهم أميركا
َ
وس َ��ح��ره��م ال��رج��ل األب��ي��ض ذو ال��ت��اري��خ ال��دام��ي،
وأع��م��اه��م امل��ن��ط��ق األب���ي���ض ،وس��ق��ط��وا ف��ي وح��ل
قناعتهم بدونيتهم.
ل���ك���ن ،ال ي��م��ك��ن ل��ع��اق��ل أن ي��ت��ج��اه��ل ال��ت��ح��ري��ض
ال����ع����ن����ص����ري ال���������ذي ع����م����ل وي����ع����م����ل ع����ل����ى ن��ح��و
مؤسساتي ،وباسم «مراكز األبحاث» ،وبتمويل
ك��ب��ي��ر م���ن م���وال�ي�ن وداع���م�ي�ن ل��ل��ص��ه��ي��ون��ي��ة (ك��م��ا
«ثنك بروغرس»
يشير إيلي كلفتون من مشروع ِ
على صفحة «سنتر ف��ور أم��ري��ك��ان ب��روغ��رس»)
لشيطنة حزب الله .وال يمكن لعاقل أن يتجاهل
ازدي���اد الهجمة على نحو الف��ت بعد  ،2001مع
محاولة الكيان الصهيوني تجيير أحداث أيلول
في ال��والي��ات املتحدة ضد ح��زب الله ،على نحو
خاص .ليس ما يسمى «املحكمة الدولية» مسألة
قانونية بحتة ،وال يجوز أن يجري التعامل معها
على هذا األساس البحت ،إال للمصابني بمرض
السذاجة املزمن (هذا عدا كل القصور القانوني
وال��ت��زوي��ر ال���ذي ش��اب العملية /الفضيحة منذ
البداية ،كما وث��ق الكثير من القانونيني ،ورغم
ك��ون ف��ك��رة املحكمة ذات��ه��ا ه��ي انتهاك للسيادة
الوطنية) .املحكمة هي قضية سياسية بامتياز،
هدفها كما يبدو العمل والضغط ليتوقف حزب
الله عن أن يكون حزب الله ،حني اقتنع البعض
ّ
ب��أن القضاء على ح��زب الله بالطرق التقليدية
مستحيل (ان��ظ��ر دان��ي��ال بيمن« :معضلة حزب
الله» ،فورين افيرز ،نيسان .)2005
في أعقاب كربالء ،سأل أحدهم اإلم��ام علي زين
العابدين« :من الغالب؟» أج��اب االم��ام«ِ :إذا ُر ِف َ��ع
األذانَ ،ع َر َ
فت الغالب» .وملن فاته سماع األذان في
َّ
أيار « :2000ولى زمن الهزائم».
ّ
الدولية في جامعة
* أستاذ علم االجتماع والدراسات
ويسكونسن ـ ـ ـ بارك سايد

صحافة المواطن تعزز
الممارسة الديموقراطية
فض
للمواطنينّ ،
لكنها لم ُت ِ
بعدُ إلى تبدالت جذرية
الوسائل االعالمية واألف��راد ،فهي تتلقى الصور
ال��ت��ي يلتقطها امل��واط��ن��ون بهواتفهم النقالة او
كاميراتهم الرقمية ،وت��ق��وم ب��االت��ص��ال بوسائل
االع�لام الراغبة في ش��راء تلك الصور .في ،2011
اشترت جريدة صن البريطانية من Citizenside
ّ
مصورًا يظهر جون غاليانو ،املدير الفني
شريطًا
ال���س���اب���ق ل�����دار «دي��������ور» ،م���خ���م���ورًا داخ�����ل اح���دى
الحانات وهو يشتم اليهود .لقد أدى الفيلم الذي
ّ
صوره أحد رواد الحانة بهاتفه ،الى طرد غاليانو
من الدار الفرنسية العريقة .تلك املواد الصحافية
ُ
ُ
ّ
ال��ت��ي ت��ن��ش��ر ت��ظ��ه��ر أن امل���واط���ن ال���ع���ادي ل���م يعد
م����ج����رد م���ت���ل���ق ل��ل�أخ����ب����ار م�����ن وس�����ائ�����ل االع���ل���ام
ً
التقليدية ،بل أصبح هو اآلخر ناقال لألخبار من
ً
م���ح���ي���ط���ه ،وم���ح���م�ل�ا ل���ه���ا ع���ل���ى م����واق����ع ال��ش��ب��ك��ة
اإللكترونية ،ما جعل بالتالي الفصل بني املتلقي
واملرسل أكثر غموضًا .وحيث يعجز الصحافي
عن الوصول الى مكان الحدث ،ثمة مواطن بات
على استعداد لنقل ما يراه بالصوت والصورة،
ّ
ليتحول الى منتج فعلي للمعلومة وم ّ��وزع لها.
وك����م����ا ي����ق����ول ال���ك���ات���ب وال���ص���ح���اف���ي اإلس���ب���ان���ي
ّ
اغناسيو رام��ون��ي��ه « ك��ل م��واط��ن ف��ي املجتمع ـ ـ ـ
ال���ش���ب���ك���ة ال���ج���دي���د ب�����ات ق��������ادرًا ع���ل���ى أن ي��ص��ب��ح
ّ
صحافيًا» .إن اإلن��ت��اج ال��ذات��ي للمعلومة وفرته
التقنيات الحديثة لالتصال ،وس��اع��دت الشبكة
اإللكترونية على صعوده ،مما أسهم في ظهور
جيل جديد من املواطنني الصحافيني .ال يحتاج
ه���ؤالء إل��ى ام��ت�لاك «ثقافة معلوماتية» متقدمة
حتى يتمكنوا من استخدام التقنيات الحديثة،
او ال��ول��وج ال��ى صفحات اإلن��ت��رن��ت ،فبعض تلك
االدوات يتسم بالسهولة وباالبتعاد عن التعقيد،

ام���ا م��واق��ع ال��ش��ب��ك��ات االج��ت��م��اع��ي��ة ،ف��ب��ات��ت تقدم
ل��ل��م��س��ت��خ��دم ص��ف��ح��ات م��ت��ك��ام��ل��ة وج���اه���زة ذات��ي��ًا
الستقبال انتاجاته .ال��ى ه��ذا العامل «التقني»،
ت��ض��اف مجموعة ع��وام��ل ،أس��ه��م��ت ب��دوره��ا في
ص��ع��ود ص��ح��اف��ة امل���واط���ن ،وم��ن��ه��ا وق���وع أح���داث
عاملية تطلبت سرعة في نقل الوقائع ،كما حصل
ّ
مع التسونامي اآلسيوي ،حيث إن الصور االولى
ال��ت��ي بثتها وس��ائ��ل اإلع�ل�ام التقطها مواطنون
ص��ودف وجودهم في املكان لحظة الكارثة .لكن
ذاك ال��ح��ض��ور ل��ل��م��واط��ن ال��ص��ح��اف��ي ،سيكتسب
أهميته مع التزام هذا األخير قضايا الشأن العام،
وانخراطه في املمارسات السياسية واالجتماعية
ِّ
املكونة للفضاء العام .لقد كان االحتالل االميركي
ل���ل���ع���راق م���ن األح�������داث ال���ت���ي ف��ت��ح��ت ال���ب���اب ام���ام
ان���ت���ش���ار ال����ت����دوي����ن ال���س���ي���اس���ي ،ف���خ���رج���ت ع��ل��ى
امل ّ
���دون���ات األص����وات امل��ن��ددة ب��ال��ح��رب ،وفضحت
املمارسات التي يقوم بها الجنود االميركيون،
ب����خ��ل�اف م�����ا ك����ان����ت ت ّ
���������روج ل�����ه وس�����ائ�����ل اإلع���ل��ام
ّ
األميركية .أم��ا ال��ي��وم ،ف��إن األح���داث ال��ج��اري��ة في
أك��ث��ر م��ن بلد ع��رب��ي كشفت ال���دور ال���ذي يؤديه
املواطنون في إيصال املعلومة ،بعيدًا عن رقابة
ال��س��ل��ط��ة .ف���ال���ص���ور ال���ت���ي ي��ل��ت��ق��ط��ه��ا امل���واط���ن���ون
وي���ح ِّ���م���ل���ون���ه���ا ع���ل���ى ي���وت���ي���وب ،واألخ�����ب�����ار ال��ت��ي
ي��ب��ث��ون��ه��ا ع��ل��ى ت��وي��ت��ر وف��اي��س��ب��وك وغ��ي��ره��ا من
املواقع االلكترونيةّ ،كلها ّ
كونت إعالمًا «مضادًا»
ّ
للسلطة وإلع�لام��ه��ا ،ب��ل إن��ه��ا ف��ي ح���االت كثيرة
مثلت م��ص��درًا وح��ي��دًا مل��ع��رف��ة م��ا ي��ج��ري ف��ي ظل
ال��ت��ع��ت��ي��م االع��ل��ام�����ي ال������ذي ت���م���ارس���ه ال��س��ل��ط��ات
ال��ق��م��ع��ي��ة .ه��ي أح����داث ل��م يستطع ال��ص��ح��اف��ي��ون
ال�����وص�����ول ال���ي���ه���ا ،وإن ك�����ان ال���ب���ح���ث ف����ي درج����ة
صدقيتها هو اليوم من االسئلة التي ُت َ
واجه بها
ّ
صحافة املواطن على نحو ع��ام .لكنها أسئلة ال
ّ
تخفي حقيقة ان هذه الصحافة وهي من املواطن
وإل���ي���ه  ،ق���د س���اع���دت ه����ذا األخ���ي���ر ع��ل��ى إي��ص��ال
ص���وت���ه ك��� ّم���ا ي���رغ���ب ه�����و ،ال ك���م���ا ت��ف��ع��ل وس���ائ���ل
االع����ل����ام .إن����ه����ا أح�����د م���ظ���اه���ر ّت���ع���زي���ز امل���م���ارس���ة
الديموقراطية للمواطنني ،لكنها م��م��ارس��ات ال
ُ
ّ
فض بعد الى تبدالت
تزال في طور التكون ،ولم ت ِ
ج���ذري���ة .ل��ق��د أس��ه��م��ت إن��ت��اج��ات امل��واط��ن�ين على
الشبكة اإلل��ك��ت��رون��ي��ة ف��ي توسيع دائ���رة االن��ت��اج
َ
املعترف بها
املعرفي وكسرها ّ الحتكار النخبوية
ت��ق��ل��ي��دي��ًا ع��ل��ى أن���ه���ا م���ص���ادر ل�ل�إن���ت���اج ال��ف��ك��ري
والثقافي (وسائل االعالم ،دور النشر )...وهو ما
ً
يجد فيه الكثير م��ن الباحثني شكال م��ن أشكال
ّ
دمقرطة الكتابة والنشرّ وتوزيع املعلومة .إن ما
ّ
يميزالنشراإللكتروني أنه لم يعد فقط ثمرة عمل
يقوم به صحافيون وكتاب ومثقفون ،بل أصبح
في جزء كبير منه مرتكزًا على عمل أشخاص ال
يمتهنون ال��ص��ح��اف��ة وال��ك��ت��اب��ة ،أو «ه�����واة» كما
يسميهم الكاتب االميركي ك�لاي شيركي ،ال��ذي
ّ
ي����رى أن ال��ن��ش��ر االل���ك���ت���رون���ي ت���ح ّ���ول م��ع��ه��م ال��ى
ُ
«هواية جماهيرية» .فهذا النوع من النشر ال يلزم
نفسه ال��ت��ق ّ��ي��د ب��ق��واع��د مهنية كتلك ال��ت��ي تحكم
ً
وبناء عليه
عمل الصحافيني والكتاب املحترفني،
ّ
فإن أي مستخدم لالنترنت يحظى بفرصة لنشر
أف���ك���اره وآرائ������ه ،دون ال��خ��ض��وع مل��ع��اي��ي��ر مهنية
واضحة ومحددة ،باستثناء ما يفرضه كل موقع
من شروط الستخدامه .لذلك قد يرى البعض في
ً
صحافة امل��واط��ن بديال عن الصحافة التقليدية
التي تعيد إنتاج الواقع السياسي واالجتماعي
وترتب أولوياته وفقًا ألجندتها الخاصة ،بينما
يتيح النشر االلكتروني ال��خ��روج عن تلك األطر
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ،وال��ت��ح��رر م��ن ال��ض��واغ��ط السياسية
واالقتصادية التي تحكم املؤسسات اإلعالمية .ال
شك ّأن صحافة املواطن قد أدت الى ّ
تحوالت في
ّ
لكنها ّ
تحوالت تدخل في
الفضاء اإلعالمي العام،
إط����ار «إع�����ادة ت��ش��ك��ي��ل ل��ه��ذا ال��ف��ض��اء أك��ث��ر منها
م��ن��اف��س��ت��ه أو اس���ت���ب���دال���ه» ،ب��ح��س��ب ال���ع���دي���د من
ال��ب��اح��ث�ين ،وم��ن��ه��م ال��ف��رن��س��ي ب��رن��ار م��ي��اج ،ال��ذي
ّ
يرى أن «كل وسيلة إعالمية جديدة ال تستبدل
ُ
ال��س��اب��ق��ة ب���ل ت���ض���اف ال���ي���ه���ا» .ف��وس��ائ��ل االع��ل�ام
التقليدية عملت على استيعاب الوافد الجديد ـ ـ ـ
اإلن��ت��رن��ت ـ��ـ��ـ��ـ��ـ واس��ت��ث��م��اره ل��ص��ال��ح��ه��ا ،م���ن خ�لال
إن���ش���اء م���واق���ع إل��ك��ت��رون��ي��ة ل��ه��ا ،ت��ض��م م���ا ُي��ن��ش��ر
ُ
وي���ب���ث ع��ل��ى ن��س��خ��ت��ه��ا ال���ورق���ي���ة أو ال��س��م��ع��ي��ة ـ ـ ـ
ّ
ّ
البصرية .بل إن وسائل إعالمية تلفزيونية عدة،
اط���ل���ق���ت ب�����رام�����ج ي����ج����ري ت���غ���ذي���ت���ه���ا ب���إن���ت���اج���ات
املواطنني (تسجيالت فيديو ،ص��ور ،مشاهدات
 )...كما هي الحال مع برنامج «م��راق��ب��ون» الذي
تبثه قناة ف��ران��س  24او  iReportعلى «س��ي إن
إن» ال�����ذي ي��س��ت��ق��ب��ل ت���ق���اري���ر ي��ع��ده��ا م��واط��ن��ون
ّ ّ
ع��ادي��ون ع��ل��ى ق��اع��دة أن ك���ل م��واط��ن ب��إم��ك��ان��ه أن
ّ
ُ
يتحول الى مراسل ُيخبر قصة ما ،ويبدي وجهة
ن��ظ��ر م��خ��ت��ل��ف��ة .وم��ن��ذ ان�����دالع ال����ث����ورات ال��ع��رب��ي��ة
بادرت العديد من القنوات العربية الى رصد ما
ُي��ح ِّ��م��ل��ه امل���واط���ن���ون ع��ل��ى امل����واق����ع االج��ت��م��اع��ي��ة
واإلف���ادة منه في تغطية األح���داث الجارية ،وقد
ذه���ب بعضها ال���ى إن��ش��اء ص��ف��ح��ات خ��اص��ة بها

ع��ل��ى ف��اي��س��ب��وك ،وغ���ي���ره م���ن امل���واق���ع ،الس��ت��ق��ب��ال
صور وأخبار من املشاهدين .لقد حاولت وسائل
االعالم التقليدية االستعانة بالشبكة اإللكترونية
م��ن أج���ل ال��ح��ص��ول ع��ل��ى م��ع��ل��وم��ات ال تسلك في
ال���ع���ادة ق���ن���وات االت���ص���ال امل��ت��ع��ارف ع��ل��ي��ه��ا ،كما
ال������دخ������ول ف�����ي ت�����واص�����ل م���ب���اش���ر وت���ف���اع���ل���ي م��ع
الجمهور ،وذل��ك على اعتبار ّأن ما ُينشر ُ
ويبث
على الشبكة هو مصدر ِّ
مكمل لإلعالم التقليدي
ال م��ن��اف��س أو ب��دي��ل ع��ن��ه .االس��ت��ع��ان��ة بالشبكة
االل��ك��ت��رون��ي��ة أس��ب��غ��ت اع��ت��راف��ًا ع��ام��ًا ون���وع���ًا من
الشرعية على االنتاج املعرفي الصادر حصرًا عن
م��س��ت��خ��دم��ي ال���ش���ب���ك���ة .ف���ع���ن���دم���ا ت���ل���ج���أ وس��ي��ل��ة
إع�لام��ي��ة م��ا ال���ى امل���واق���ع االج��ت��م��اع��ي��ة للحصول
على صور أو معلومات ،وتستخدمها في إعداد
ت��ق��ري��ر او م��ق��ال ،ف��ذل��ك يعني اع��ت��راف��ًا باملنشور
ّ
إل���ك���ت���رون���ي���ًا وإض�����ف ً
�����اء ل��ل�� ُش��رع��ي��ة ع���ل���ي���ه ،ب����ل إن
ّ
منشورات إلكترونية عدة أعادت إنتاجها ورقيًا
وتلفزيونيًا دور النشر وشركات االنتاج املرئي
واملسموع ،كما حصل مع ّ
مدونة «عايزة تجوز»
للمدونة املصرية غ��ادة عبد العال ،التي صدرت
ِ
ّ
وتحولت الى
في كتاب عن دار الشروق املصرية،
ّ
مسلسل تلفزيوني .أما في فرنسا ،فإن أحد أشهر
امل��دون�ين على الشبكة وي��دع��ى «م��اك��س» حصد
ش��ه��رة كبيرة بعدما ص���درت م ّ
��دون��ت��ه «صحيفة
َ
م���اك���س» ف���ي ك���ت���اب .امل����دون����ة ال���ت���ي ي���س���رد فيها
يومياته كرجل اعمال باريسي مع زبائنه ومع
زميالته من النساء ،نشرت في كتاب حمل عنوان
« َ
مدونة ماكس» عن دار روبير الفون ،وقد القى
ال���ك���ت���اب اه���ت���م���ام���ًا خ���اص���ًا م����ن ج���ان���ب امل���دون�ي�ن
ُ
ضيف
ووس���ائ���ل االع��ل��ام ،ع��ل��ى ح��د س����واء ،فاست ّ
صاحبه في لقاءات تلفزيونية وإذاع��ي��ة .وتمثل
التغطية االخ��ب��اري��ة ل��ل��ث��ورات ال��ع��رب��ي��ة الحالية
ً
م����ث����اال ج���ي���دًا ل���ل���ت���ع���اون ب��ي�ن ش���ب���ك���ات ال���ت���واص���ل
االج��ت��م��اع��ي��ة ووس���ائ���ل اإلع��ل�ام ال��ت��ق��ل��ي��دي ،فهذه
األخ��ي��رة تتكل ع��ل��ى ن��ح��و كبير ع��ل��ى تسجيالت
املستخدمني وع��ل��ى املعلومات ال��ت��ي يضعونها
على َ
مدوناتهم الخاصة أو على مواقع فايسبوك
ّ
وتويتر ويوتيوب .لقد تحولت بعض تسجيالت
الفيديو التي التقطها مستخدمو االنترنت الى
مواد ترويجية تلفزيوينة ،ترسخت في الوجدان
الجماعي العام ،كما أسهمت تسجيالت وصور
املواطنني في فضح ما يجري على يد السلطات
ّ
القمعية .ال شك أن الدور الصحافي الذي يؤديه
املواطنون يسهم في اإلض��اءة على أح��داث ليس
باملقدور ال��وص��ول إليها ،كما ه��و حاصل اليوم
في أكثر من دول��ة عربية ،والسيما في البحرين
وسورياُ ،
فجل ما نراه في النشرات والتغطيات
اإلخ���ب���اري���ة ج����رى ال��ت��ق��اط��ه ب��ع��دس��ات امل��واط��ن�ين
أنفسهم .أما السؤال املطروح دومًا عن صحة تلك
ال���ص���ور ،ف��ي��ق��ودن��ا ال���ى إش��ك��ال��ي��ة ال��ص��دق��ي��ة التي
تتمتع بها صحافة املواطن على نحو عام .فمع
هذا النوع من النشر اإللكتروني ،حيث ال قواعد
مهنية تحكم عمل املستخدمني ،ترتفع الشكوك
ً
ويصبح التحقيق في صحة ما ُينشر فعال واجبًا
على من يريد األخذ به .خلف الشاشة اإللكترونية
ت��ض��ي��ع ه���وي���ات امل��س��ت��خ��دم�ين ال��ف��ع��ل��ي��ة ويصبح
ً
م���ص���در امل��ع��ل��وم��ة م���ج���ه���وال ،م���ا ي��س ِّ��ه��ل ان��ت��ش��ار
الشائعات وإخ��ت�لاق وقائع غير م��وج��ودة ،وهو
م��ا يشير إل��ي��ه ال��ب��اح��ث الفرنسي فيليب برتون
ّ
بقوله «إن وسائل اإلتصال الحديثة كاالنترنت
ً
وبناء
تمثل أداة مثالية لنوع م��ن التالعب []...
عليه ال يمكن ّ اع��ت��ب��ار أي معلومة تنتشر على
ّ
الشبكة على أن��ه��ا م��وث��وق ب��ه��ا» .إن ّم��ا يزيد من
س���ه���ول���ة ال��ت��ل��ف��ي��ق ع���ل���ى ال���ش���ب���ك���ة ان�������ه ال ي��م��ك��ن
محاسبة او مالحقة ال��ف��اع��ل قانونيًا وأخالقيًا
ّ
ألن���ه م��ن الصعب معرفة م��ن يقف وراء م��ا نشر.
ول��ع��ل م��ن األم��ث��ل��ة الساطعة على م��ا ت��ق��دم قصة
املدو َنة السورية أمينة عبد الله العمري ،صاحبة
ِ
مدونة «سحاقية من دمشق» ،التي كانت تنشر
ينّ
ّأخبارًا عن الوضع في سوريا قبل أن يتب الحقًا
ّ
أنها شخصية مزيفة ،وأن من اخترعها هو رجل
أميركي .تفاديًا لكل تلك الشكوك املحيطة بالنشر
اإلل����ك����ت����رون����ي ،ص�����ار امل���واط���ن���ون/ال���ص���ح���اف���ي���ون
ي��ل��ج��أون ال���ى ت��س��ج��ي��ل ك���ل م���ا م���ن ش��أن��ه إض��ف��اء
ال��ص��دق��ي��ة ع��ل��ى ص��وره��م وتسجيالتهم ح��ت��ى ال
ت��ت��ه��م��ه��م ال��س��ل��ط��ات ب��ال��ت��ل��ف��ي��ق .ف��ع��ن��د ال��ت��ق��اط
ّ
مشاهد لتظاهرة م��ا ،نجد أن الناشطني باتوا
يركزون على معالم واضحة في املكان تدل على
هويته ُ(لوحات تعريفية ،واجهات
محال ،نصب تذكاري )...ويذكرون تاريخ التحرك
أثناء التصوير .هذا السعي ،من جانب املواطنني،
إلض���ف���اء ال��ص��دق��ي��ة ع��ل��ى إن��ت��اج��ه��م اإلل��ك��ت��رون��ي،
ّ
وللتقليل من تهم التلفيق يحتاج إلى أن يتطور
ن���ح���و ق�����واع�����د اك����ث����ر وض�����وح�����ًا ،ت����ف����رض ت���وخ���ي
ال��ح��ق��ائ��ق م��ن دون تكبيل امل��س��ت��خ��دم�ين بقيود
تحد من حريتهم.
* أستاذة في علوم االتصال واإلعالم
في الجامعة اللبنانية
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سجال فلسطيني حول قصف مخيم الرمـ ـ

بدأت قوات الجيش السوري االنسحاب من مدينة دير الزور ،في وقت واصلت
فيه حملتها العسكرية في مدينة الالذقية وسط انباء عن ارتفاع عدد
القتلى في اليومني املاضيني في حمص والالذقية إلى  19شخصًا ،وفي ظل
دعوات إلى حماية الالجئني الفلسطينيني املقيمني في مخيم الرمل

انسحاب من دير الزور
وتعزيز الحملة في الالذقية
ان � �س � �ح � �ب� ��ت ق � � � � � ��وات ال� �ج� �ي ��ش
ال � � � �س� � � ��وري م � � ��ن م � ��دي � �ن � ��ة دي � ��ر
ال ��زور م��ن مدخليها الجنوبي
والشمالي الشرقي ،فيما ّأدت
الحملة العسكرية املستمرة في
مدينة الالذقية إلى مقتل ما ال يقل عن 34
شخصًا .وذك ��رت م��راس�ل��ة وك��ال��ة «ف��ران��س
ب ��رس» ال �ت��ي ش��ارك��ت ف��ي ج��ول��ة نظمتها
وزارة االع �ل�ام ال �س��وري��ة ع�ل��ى م��دي�ن��ة دي��ر
الزور ،أمس ،ان قوات تتألف من  12مدرعة
كتب عليها «جنود االس��د» وست ناقالت
جند تحمل ع�ش��رات ال�ج�ن��ود ،خ��رج��ت من
امل��دخ��ل ال �ج �ن��وب��ي ،ف�ي�م��ا غ� ��ادرت وح ��دات
اض��اف �ي��ة امل��دي �ن��ة م ��ن م��دخ �ل �ه��ا ال�ش�م��ال��ي
الشرقي من امام مستشفى الفرات.
م � ��ن ج� �ه� �ت ��ه ،أوض� � � ��ح م� � �س � ��ؤول ع �س �ك��ري
ل �ل �ص �ح��اف �ي�ي�ن ف � ��ي امل ��دي � �ن ��ة أن ال �ج �ي��ش
السوري دخل دير ال��زور «استجابة لنداء
اهالي الدير ونتيجة حصار املدينة بنحو
مرعب من قبل املجموعات املسلحة التي
اق��ام��ت الحواجز وامل�ت��اري��س» ،مشيرًا إلى
أن «ال� �ق ��وات خ��رج��ت ب�ع��د ات �م��ام العملية
مباشرة» .واض��اف «قمنا بعملية نوعية
وس��ري�ع��ة ودق�ي�ق��ة ب��ال�ت�ع��اون م��ع االه��ال��ي
الع � ��ادة االم � ��ن واالس� �ت� �ق ��رار ،وت �م �ك �ن��ا من
القبض على مسلحني وضبط متفجرات
وع�ب��وات ناسفة وأل �غ��ام» ،م��ؤك�دًا أن «ه��ذا
الخروج نهائي وال عودة للجيش أبدًا»
أم ��ا ب �ع��ض س �ك��ان امل��دي �ن��ة ،ف ��أش ��اروا في
شهادات لـ«رويترز» إلى أن حامالت جند
م��درع��ة وق ��وات وأف ��رادًا م��ن االس�ت�خ�ب��ارات
ال ي��زال��ون منتشرين ف��ي س��اح��ات املدينة.
وقال أبو بكر حاج ،وهو ناشط محلي« ،ال
يزال القناصة على أسطح املنازل والجيش
ي�ق�ت�ح��م م� �ن ��ازل ال �ن �ش �ط��اء ف ��ي دي ��ر ال ��زور
ويحيط بالقرى التي فر منها السكان».
وف � ��ي ال�ل�اذق� �ي ��ة ،ع� � ��ززت ق� � ��وات االم� � ��ن م��ن
مستخدمة الرشاشات الثقيلة
انتشارها
ً
ف ��ي ب �ع��ض اح� �ي ��اء ه� ��ذه امل ��دي� �ن ��ة .ون�ق�ل��ت
وكالة «فرانس برس» عن املرصد السوري
ل�ح�ق��وق االن �س��ان ق��ول��ه «س�م�ع��ت اص ��وات
رش��اش��ات ثقيلة واط�ل�اق رص ��اص كثيف
في أحياء الرمل الجنوبي ومسبح الشعب
وع�ي�ن ال �ت �م��رة» ف��ي ال�ل�اذق �ي��ة .واض� ��اف ان
اط�لاق النار استمر من الساعة الخامسة
ف �ج �رًا ح �ت��ى ال �س��اع��ة ال �ث��ام �ن��ة وال �ن �ص��ف
صباحًا ،مشيرًا إل��ى ان��ه «ل��م ت��رد اي انباء
حتى اآلن عن سقوط شهداء».
وكان املرصد السوري لحقوق االنسان ،قد
أكد أن «أحياء بستان السمكة وعني التمرة
وبستان الحمامي ف��ي ال�لاذق�ي��ة تعرضت
أول م � ��ن أم � � ��س ل� �ق� �ص ��ف ب� ��ال ��رش� ��اش� ��ات
الثقيلة من آليات عسكرية مدرعة» .كذلك،
ت �ح��دث ع ��ن ح�م�ل��ة اع �ت �ق��االت واس �ع ��ة في
امل��دي�ن��ة ،م�ش�ي�رًا إل��ى أن أح �ي��اء ع��دي��دة في
ال�ل�اذق �ي��ة ت�ن�ف��ذ إض ��راب ��ًا ع��ام��ًا اح�ت�ج��اج��ًا
على العمليات العسكرية الجارية فيها،
فيما نفى مصدر س��وري رسمي مسؤول
ح� �ص ��ول اإلض � � � ��راب .ون� �ف ��ى اع� �ت� �ق ��ال 300
شخص في الالذقية ،مشيرًا الى ان قوات
املسلحة»
حفظ النظام تالحق «العصابات
ّ
التي قال إنها ّ
«روعت السكان» ،عبر عملية
أمنية وصفها بالـ«دقيقة».
كذلك نفت الوكالة العربية السورية لالنباء
مشيرة
تعرض املدينة للقصف من البحر،
ً
إلى أن «ما يجري هو مالحقة قوات حفظ
ال �ن �ظ��ام ل�ل�م�س�ل�ح�ين .أم ��ا امل�ت�ح��دث��ة ب��اس��م

وزارة ال �خ��ارج �ي��ة األم �ي��رك �ي��ة ف�ي�ك�ت��وري��ا
ن ��والن ��د ف ��أش ��ارت إل� ��ى أن �ه��ا ال تستطيع
تأكيد ما ورد في تقارير منشورة من أن
ال�س�ف��ن ال�ح��رب�ي��ة ال�س��وري��ة قصفت مدينة
الالذقية الساحلية.
ف��ي ه��ذه األث �ن��اء ،أث��ارت أوض��اع الالجئني
الفلسطينيني الذين فروا من مخيم الرمل
امتثاال
لالجئني الفلسطينيني في الالذقية
ً
ألوام��ر من السلطات السورية ،ردود فعل
م �ت �ف��اوت��ة ،أش ��ده ��ا م ��ن أم �ي�ن س ��ر ال�ل�ج�ن��ة
التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
ي��اس��ر ع �ب��د رب� ��ه ال � ��ذي رأى «أن ال �ه �ج��وم
ال� ��ذي ش�ن�ت��ه ق� ��وات األم� ��ن ال �س��وري��ة على
مخيم لالجئني الفلسطينيني ف��ي مدينة
الالذقية الساحلية السورية يمثل جريمة
ض��د اإلن �س��ان �ي��ة» .وق ��ال «ال �ق �ص��ف يجري
م��ن خ�ل�ال ال� �ب ��وارج ال �ب �ح��ري��ة وال��دب��اب��ات
ع �ل��ى ب� �ي ��وت م ��ن ال �ص �ف �ي��ح وع� �ل ��ى أن ��اس
ال م �ك��ان ل�ه��م ي �ل �ج��أون إل �ي��ه وال ح�ت��ى أي
ملجأ يستطيعون االحتماء فيه من هذه
االع� � �م � ��ال» .وأض � � ��اف «ه � ��ذه ج��ري �م��ة ض��د
االنسانية» .أما املتحدث باسم وكالة غوث

دبابات الجيش
السوري أثناء
مغادرتها دير
الزور أمس
(باسم تيالوي
 -أ ب)

وتشغيل الالجئني الفلسطينيني التابعة
ل�ل�أم ��م امل� �ت� �ح ��دة «أون� � � � � ��روا» ،ك��ري �س �ت��وف��ر
جانيس ،فتحدث عن فرار «ما بني خمسة
آالف وع�ش��رة آالف ش�خ��ص» ،مبديًا قلقه
ع�ل��ى م�ص�ي��ره��م .وف ��ي امل �ق��اب��ل ،اس�ت�ن�ك��رت

ف �ص ��ائ ��ل ت �ح ��ال ��ف ال � �ق� ��وى ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة
ت�ص��ري�ح��ات «األون � � ��روا» ،داع �ي� ً�ة إل ��ى ع��دم
زج الفلسطينيني ف��ي األح � ��داث ال�ج��اري��ة
ف� ��ي س� ��وري� ��ا .وأك� � ��د أم �ي��ن س� ��ر ال �ف �ص��ائ��ل
الفلسطينية في دمشق خالد عبد املجيد

«أن حي الرمل الفلسطيني لم يقصف على
االطالق وأن العمليات العسكرية واالمنية
ت �ج��ري ف��ي ح��ي ال�س�ك�ن�ت��وري وقنينيص
امل� �ج ��اوري ��ن ل �ح��ي ال ��رم ��ل ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي»،
م�ش�ي�رًا إل ��ى أن «ح ��ي ال��رم��ل الفلسطيني

وترقب سيناريو «النهاية»
إحباط الشارع ّ
تسود حال من اإلحباط
في الشارع السوري .إحباط
يعود ألسباب متعددة،
لكنها كلها في النهاية
تصب في خانة القلق
وترقب
من املستقبلّ ،
النهاية ،التي يريدها كل
على هواه

دمشق ــ وسام كنعان،
محمد الشلبي
اإلح � �ب� ��اط وال � �خ� ��وف وال �ق �ل��ق
هي السمات املالزمة للشارع
ال �س��وري ه��ذه األي� ��ام ،ول��م يتمكن شهر
رم � �ض� ��ان وط� �ق ��وس ��ه وم� ��وس� ��م ال� ��درام� ��ا
وع �ش��رات امل�س�ل�س�لات م��ن ح ��رف ان�ت�ب��اه
امل �ش��اه��د ال� �س ��وري ع��ن م�ت��اب�ع��ة ن �ش��رات
األخ�ب��ار ومراقبة األح��داث ع��ن كثب ،من
دون أن ي �ف �ل��ت ه� ��ذا امل �ش��اه��د م ��ن ح��ال��ة
الضجر التي باتت تسيطر عليه نتيجة
ما تشهده البالد من أحداث.
ال�س�ي�ن��اري�س��ت ري �م��ا ف�ل�ي�ح��ان ت� ��رى ،في
حديث مع «األخ�ب��ار» ،أن سبب اإلحباط
هو «ع��دد الضحايا التي تسقط يوميًا.
ف�م�ن��اظ��ر ال��دم��اء وت��زاي��د ع ��دد املعتقلني
ي �خ �ل �ق��ان ح ��ال ��ة اإلح � �ب ��اط ل� ��دى ال �ش ��ارع
ال� �س ��وري» .وت �ش��رح «ب ��أن ال �ظ��رف ال�ع��ام
ي�ل�غ��ي خ �ص��وص �ي��ات امل ��واط ��ن ال �س��وري
ً
هذه األي��ام؛ فأنا مثال كاتبة درام��ا ،ومن
الضروري أن أتابع ما يعرض في شهر
رمضان ،إال أنني ال أتمكن من ذلك وسط
ب �ح��ر ال � ��دم ال � ��ذي ت �ن ��ام ع �ل �ي��ه س ��وري ��ا».
وت � � ��رى أن «م � ��ن ي� �ت ��ذم ��ر م� ��ن األوض � � ��اع
نتيجة عدم قدرته على ممارسة حياته
ب�ش�ك�ل�ه��ا ال�ط�ب�ي�ع��ي ،ف�ه��و ي �ن��أى بنفسه
ع�م��ا ي ��دور ح��ول��ه م��ن أح ��داث وال يعنيه
ال �ه��م ال � �ع ��ام» .ك��ذل��ك ت��ؤك��د أن اإلح �ب��اط
حالة ال بد أن تحصل ،لكنها ستمر مع
تعطش غالبية الشعب ال�س��وري ليعيد
امل��رح�ل��ة الذهبية ال�ت��ي عاشتها سوريا
في الخمسينيات من انفتاح اقتصادي
ّ
وتحمل
وحرية إعالم وتعددية سياسية.
ال�ك��ات�ب��ة امل�ج�ت�م��ع ال��دول��ي ال �ج��زء األك�ب��ر
مما يحصل في سوريا نتيجة للتقلبات
الواضحة وعدم الجدية في اتخاذ موقف
ح��اس��م ح �ي��ال ال �ع �ن��ف «رغ� ��م أن ال�ش�ع��ب
السوري أحرج املجتمع الدولي من خالل

إصراره على كتابة التاريخ بدمه».
وع�ل��ى خ�ل�اف ال�ك��ات�ب��ة امل �ع��ارض��ة ،ينفي
امل�خ��رج أح�م��د إب��راه�ي��م أح�م��د أن «يكون
امل��واط��ن ال �س��وري م�ع�ن�ي��ًا ب��اإلص�ل�اح أو
األوض� � � ��اع االق� �ت� �ص ��ادي ��ة أك� �ث ��ر م �م��ا ه��و
م�ع�ن��ي ب��ال�ح��ال��ة األم�ن�ي��ة ال �ت��ي ت��أت��ي في
رأس أولوية اهتماماته» .ويعزي سبب
اإلح � �ب� ��اط ل � ��دى ال � �ش� ��ارع ال � �س� ��وري إل��ى
«طغيان هذه الحالة وسواد الفوضى ،ما
منع الطقوس الرمضانية من أن تجري
على طبيعتها».
وفيما يتقاطع رأي األس�ت��اذ الجامعي،
أح � �م� ��د ج� ��اس� ��م ال � �ح � �س �ي�ن ،م � ��ع امل� �خ ��رج
ال� � �س � ��وري ،إال أن � ��ه ي ��ؤك ��د أن «ال� �خ ��وف
يسيطر على الشارع نتيجة فقدان الثقة
بني أف��راد ه��ذا ال�ش��ارع حتى في العائلة
الواحدة نتيجة لألزمة ،ثم لوجود هوة
واض�ح��ة ب�ين امل��واط��ن والسلطة ،وغياب
أي ش �ك��ل ح�ق�ي�ق��ي م ��ن ال� �ح ��وار ال�ف�ع�ل��ي
لوضع حلول عملية لألزمة».
أم��ا ع�م��ران ،املتخرج الجامعي ،فيشرح
س�ب��ب إح �ب��اط��ه وت�خ��وف��ه م��ن املستقبل،
ب��ال �ق��ول« :ع�ل��ى س�ب�ي��ل امل �ث��ال ،أن��ا عضو
نصير م�ف�ص��ول م�ن��ذ س �ن��وات م��ن ح��زب
البعث ،بسبب تحدثي في الجامعة عن
ضرورة انتقال السلطة إلى أكثر من فكر
س �ي��اس��ي ،وإال ف�س�ت�ن�ت��ج ال ��دول ��ة الح�ق��ًا
قطعانًا م��ن األغ�ن��ام لهم نفس الجينات
الفكرية والثقافية واالجتماعية ،ال يمكن
أن يتطور ش��يء فيهم ليصبحوا بشرًا
عقالء وأحرار ،بينما أخوتي ووالدي في
منزلنا يجزمون بقوة بأن كل ما يحدث
ه��و م��ن ت�خ�ط�ي��ط خ��ارج��ي اس�ت�ع�م��اري،
وك��ل م��ن ي�ن��زل إل��ى ال�ش��ارع للتظاهر قد
ق �ب��ض  2000ل �ي��رة س ��وري ��ة» .وم ��ا ي��زي��د
إح �ب��اط ع �م��ران ورف��اق��ه م��ن أب �ن��اء جيله
«ه ��و ت�ب�ن��ي ن�ح��و  40ب��امل�ئ��ة م��ن الشعب
وجهات نظر اإلعالم الرسمي الذي كرس
أساسًا للدفاع عن النظام».

لكن الحالة ذاتها ال تندرج على شرائح
مختلفة؛ فأبو ع��دن��ان ،ال��ذي يعمل بائع
ً
خ �ض��روات م�ت�ج��وال ف��ي ش ��وارع دم�ش��ق،
ً
أب� ��دى ت� �ف ��اؤال ك �ب �ي �رًا ب �ت �ط��ورات ال �ح��راك
االح�ت�ج��اج��ي ،ع�ل��ى ع�ك��س الكثيرين من
املهنة ،ويقول« :هذه
جيرانه ورفاقه في ّ
أج�م��ل أي ��ام ح�ي��ات��ي؛ ألن ��ي أش��اه��د م��ا لم
أك� ��ن أف �ك��ر ف �ي��ه ف ��ي أح �ل��ى أح�ل�ام ��ي ،وال
أشعر باإلحباط مما يحدث في سوريا؛
ألن �ن��ي م�ت �ف��ائ��ل ب ��أن ال �ش �ب��اب ف ��ي ال�ب�ل��د
س�ي�ح�ق�ق��ون م ��ا ي ��ري ��دون أخ � �ي � �رًا» .وع��ن
رأي� ��ه ف ��ي م ��ا ي �ج ��ري ،ي �ض �ي��ف« :ت �ح��اول
السلطة قمع الشباب الذين ينزلون إلى
الشوارع ،لكنها ال تنجح في ذلك ،تحاول
أن ت �ح �ب �ط �ه��م ب �م �م��ارس��ات �ه��ا ال �ق �م �ع�ي��ة
التعسفية ،لكنهم يصرون على التفاؤل».
ويتابع« :الناس تغيروا ،هذا ما يجعلني
أتفاءل بمستقبل البلد ،على أيدي هؤالء
ال� �ش� �ب ��اب ،وأق� � ��ول ل ��ك ه �ن ��اك إرادت� � � ��ان ال
تقهران :إرادة الله وإرادة الشعب».
لكن ماذا عن معنويات بعض السوريني
امل� �ق� �ي� �م�ي�ن ف � ��ي ال � � �خ� � ��ارج ،ي � �ق� ��ول ط��ال��ب
ال ��دراس ��ات ال�ع�ل�ي��ا س��ام��ر س �ع �ي��د ،ال��ذي
غ � ��ادر دم �ش��ق ق �ب��ل ن �ح��و ش �ه��ر ون�ص��ف
ال �ش �ه��ر إل� ��ى ب ��اري ��س« ،ي �ع �ي��ش ال �ش��ارع
ال �س��وري ال �ي��وم ،ح��ال��ة م��ن ال�ت�ف��اؤل التي
تبدو للوهلة األول��ى شبه حتمية ،لدى
مختلف فئاته ،وخاصة لدى الفئات التي
تواجه عسفًا وقمعًا مباشرًا من النظام،
كما هي الحال في املناطق التي تتعرض
لحمالت أمنية أمثال حمص ودير الزور
وح� �م ��اة» .وع ��ن وج �ه��ة ن �ظ��ر ال �س��وري�ين
املقيمني في أوروبا ،يضيف« :في الخارج
ً
ي�ب��دو ال�س��وري��ون أك�ث��ر ت �ف��اؤال م��ن أبناء
ج�ل��دت�ه��م ف��ي ال��داخ��ل ال �س ��وري ،يختلط
ت�ف��اؤل�ه��م ب��رغ�ب��ة ع��ارم��ة ف��ي ال �ع��ودة إل��ى
ال��وط��ن م��ن دون اش�ت��راط��ات أو ت�ن��ازالت،
وخ ��اص ��ة أن ك �ث �ي��ري��ن م �ن �ه��م م �ب �ع��دون
أو م �ن �ف �ي��ون ،أو م �م �ن��وع��ون م ��ن دخ ��ول
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ــل وتهجير الالجئين
ه��و ج��زء صغير م��ن املنطقة ال�ت��ي تشهد
عمليات امنية».
ف��ي غ �ض��ون ذل ��ك ،أش ��ار امل��رص��د ال �س��وري
ل� �ح� �ق ��وق االن � � �س� � ��ان إل � � ��ى أن ع � � ��دد ق �ت �ل��ى
ت�ظ��اه��رات ال�لاذق�ي��ة وح�م��ص ودي ��ر ال��زور
قتيال ،بعد وفاة شخصني
ارتفعت إلى 19
ً
ف�ج��ر أم ��س م�ت��أث��ري��ن ب �ج��راح ُأص�ي�ب��ا بها
ب ��رص ��اص اط �ل �ق �ت��ه ق � ��وات األم � ��ن ل�ت�ف��ري��ق
تظاهرة خرجت بعد ص�لاة التراويح في
م��دي �ن��ة ح �م��ص .واش � ��ار امل ��رص ��د إل ��ى «أن
هناك شهداء في مدينتي حمص والالذقية
ل��م يتسن ل��ه توثيق اسمائهم ،باإلضافة
إل��ى ع �ش��رات ال�ج��رح��ى ف��ي ح �م��ص» ،فيما
ت�ح��دث ع��ن اع�ت�ق��ال نحو  700شخص في
حمص وريفها منذ بداية شهر رمضان،
األمر الذي نفاه مصدر سوري.
جهة ثانية ،أعلن املرصد أن نحو مئة
من ٍ
محام نظموا اعتصامًا صامتًا داخل قاعة
املحامني في قصر العدل في الرقة (شرق)
ورف � �ع� ��وا الف� �ت ��ات ط��ال �ب ��وا ف �ي �ه��ا ب �خ��روج
الجيش م��ن امل ��دن .م��ن جهته ،ذك��ر اتحاد
ت�ن�س�ي�ق�ي��ات ال �ث ��ورة ال �س��وري��ة أن ال �ق��وات
ال�س��وري��ة هاجمت ق��رى ف��ي سهل الحولة
شمالي مدينة حمص أول من أمس وقتلت
ث�م��ان�ي��ة أش �خ��اص ب �ع��دم��ا ده �م��ت م �ن��ازل
وقامت باعتقاالت .وأضاف أن أربعة قتلوا
في حمص في هجمات مماثلة .أما منظمة
العفو ال��دول�ي��ة ف��أش��ارت إل��ى أن م��ا ال يقل
عن ثالثة شبان من نشطاء حقوق اإلنسان
في سوريا ساعدوا في تنظيم احتجاجات
سلمية ف��ي دم�ش��ق وج��واره��اُ ،يحتجزون
ب �م �ع��زل ع��ن ال �ع��ال��م ال �خ��ارج��ي ف��ي أم��اك��ن
مجهولة بعد إلقاء القبض عليهم أخيرًا.
م��ن ج�ه� ٍ�ة ث��ان�ي��ة ،أص��در ال��رئ�ي��س ال�س��وري
بشار االسد أول من أمس مرسومًا يقضي
بتعيني م��وف��ق اب��راه �ي��م خ �ل��وف محافظًا
لحلب (شمال) خلفًا لعلي منصورة.
(أ ب ،أ ف ب ،يو بي آي ،رويترز)

الوطن» .ويتابع« :ه��ؤالء يتفاءلون بكل
خبر يأتي م��ن س��وري��ا ،يترجمونه على
مقاساتهم ،فإن كان خيرًا هللوا له ،وإن
ً
ك��ان ش� �رًا ،رأوا ف�ي��ه ت�ع�ج�ي�لا ج��دي �دًا في
سقوط النظام .هؤالء ال يمتلكون سوى
التفاؤل سالحًا».
ويربط سعيد األزم��ة السورية األخيرة،
وح� � � ��راك ال� � �ش � ��ارع وال � �ت � �ظ� ��اه� ��رات ال �ت��ي
خ� ��رج� ��ت ف � ��ي م� � ��دن وم � �ن� ��اط� ��ق س ��وري ��ة
م �خ �ت �ل �ف��ة ،ب� ��واق� ��ع س� ��وري� ��ا ال �س �ي��اس��ي
منذ وص��ول ح��زب البعث إل��ى السلطة،
وي� �ق ��ول« :ل �ق��د أث �ب��ت ال� �ش ��ارع ال �س��وري
ق � ��درة خ ��ارق ��ة ف ��ي س �ب��اق ال �ت �ح �م��ل ه��ذا
الذي يعيشه مع السلطة؛ فعندما بدأت
األح � � � ��داث ف� ��ي آذار وض � ��ع ال� �س ��وري ��ون
التجربة املصرية نصب أعينهم كمثال
ي �ح �ت��ذى ب ��ه ،وع �ن��دم��ا ام �ت��دت لشهرين
الح� �ق�ي�ن ،ب � ��رروا ألن �ف �س �ه��م ب� ��أن ال �ن �ظ��ام
السوري يختلف عن املصري ،وهو أكثر
ق ��وة وص � �ب ��روا ،وق �ب��ل رم� �ض ��ان ب�ش�ه��ر،
وع��دوا أنفسهم برمضان ليكون خاتمة
ال �ح��راك االح�ت�ج��اج��ي» .وي�ض�ي��ف« :لكن
السوريني أعادوا حساباتهم بعد أيامه
األولى ،فوجدوا أن شهرًا واحدًا ال يكفي
إلن�ه��اء نظام ي��رد بالعنف ،لذلك يجري
الحديث اليوم في ال�ش��ارع ال�س��وري عن
م�ه�ل��ة ع��ام أو رب �م��ا أك �ث��ر ،تستمر فيها
ال�ت�ظ��اه��رات وال�ض�غ��وط املفضية حتمًا
إل��ى رح�ي��ل ال�ن�ظ��ام» .وي�ت��اب��ع« :الجميع
ف��ي س��وري��ا متفائلون بحل مفاجئ ،له
نكهة األس�ط��ورة ،لكنهم في الوقت ذاته
راضون عن غياب هذا الحل األسطوري،
متذرعني بصبر متني يزيدهم يومًا بعد
يوم إصرارًا على التظاهر السلمي».
ب��اخ �ت �ص��ار ،ي�م�ك��ن ال �ق��ول إن ال�س��وري�ين
ص� � ��اروا ي��رغ �ب��ون ف ��ي ن �ه��اي��ة ق��ري �ب��ة ملا
ت�ش�ه��ده ب�ل�اده��م م��ن أح � ��داث .أي ن�ه��اي��ة
يمكنها أن تنهي ما يسيطر عليهم من
قلق وإحباط.

ّ
طهران تحذر من التدخل األجنبي

جددت ايران أمس تحذيرها
من أي تدخل في الشأن
الداخلي السوري ،فيما
تمسكت الحكومتان
املصرية واألردنية
بموقفهما الداعي إلى وقف
العنف واملضي قدمًا في
االصالحات
شهد اليومان املاضيان سلسلة جديدة
م��ن امل��واق��ف ت �ج��اه م�ج��ري��ات األح ��داث
ف��ي س��وري��ا ،تخللهما ت��أك�ي��د اقليمي
وعربي على ض��رورة اع��ادة االستقرار
إل��ى سوريا ،وتهديد أورورب��ي بمزيد
من العقوبات .املوقف األكثر وضوحًا
ل�ج�ه��ة دع��م ال�ح�ك��م ال �س��وري ع� ّ�ب��ر عنه
أمس املتحدث باسم وزارة الخارجية
اإليرانية رام�ين مهمانبرست ،مشددًا
ع �ل��ى أن م ��ا ي �ح��دث ف ��ي س ��وري ��ا ش��أن
داخ � �ل� ��ي ،وم � �ح� ��ذرًا م� ��ن أن أي ت��دخ��ل
أجنبي سيفاقم األوضاع وال مبرر له.
وأض� � ��اف م �ه �م��ان �ب��رس��ت «أن اإلخ �ل�ال
ب��األم��ن ال��داخ�ل��ي ال�س��وري يحصل من
ج �ه��ات خ��ارج �ي��ة وب ��أه ��داف خ��اص��ة»
مشيرًا إلى أن إسرائيل هي «املستفيد
ال ��وح� �ي ��د م� ��ن ح ��ال ��ة ع � ��دم االس� �ت� �ق ��رار
ف ��ي س � ��وري � ��ا» .ودع� � ��ا ب � �ل ��دان امل �ن �ط �ق��ة
ال � ��ى امل� �س ��اع ��دة ع �ل ��ى إع� � � ��ادة ال� �ه ��دوء
واالس�ت�ق��رار ف��ي س��وري��ا  ،الفتًا إل��ى أن
ت ��ل أب �ي��ب ت�ش�ع��ر ب��ال �خ �ط��ر ال ��دائ ��م من
الصحوة التي تشهدها املنطقة.
م� � ��ن ج � �ه � �ت� ��ه ،ل � �خ� ��ص رئ� � �ي � ��س ل �ج �ن��ة
ال � �ع �ل�اق� ��ات ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ف� ��ي ال� �ب ��رمل ��ان
اإلي � � ��ران � � ��ي ع� �ل ��اء ال � ��دي � ��ن ب � ��روج � ��ردي
ال �س �ي ��اس ��ة االي� ��ران � �ي� ��ة ت� �ج ��اه س ��وري ��ا
بالقول «ف��ي ما يتعلق بسوريا فإننا
ن��واج��ه خ �ي��اري��ن؛ األول ه��و أن نضع
س� ��وري� ��ا ف� ��ي ف� ��م ال� ��ذئ� ��ب ال� � ��ذي ي��دع��ى
أميركا ونغير الظروف بطريقة تجعل
حلف شمالي األطلسي يهاجم سوريا،
وه� � ��ذا ي �ع �ن��ي إض� ��اف� ��ة م� ��أس� ��اة أخ� ��رى

تقرير

إل ��ى م��آس�ي�ن��ا ف��ي ال �ع��ال��م اإلس�ل�ام ��ي».
وأضاف «الخيار الثاني هو أن نساهم
ف ��ي إن� �ه ��اء االش �ت �ب��اك��ات ف ��ي س��وري��ا،
مصلحة املسلمني تقتضي أن نحشد
أنفسنا لدعم س��وري��ا بوصفها مركزا
للمقاومة الفلسطينية».
أم � ��ا ع ��رب� �ي ��ًا ،ف� ��ذك� ��رت وك� ��ال� ��ة االن� �ب ��اء
االردن � �ي� ��ة «ب � �ت ��را» أن رئ �ي ��س ال� � ��وزراء
االردن ��ي م�ع��روف البخيت ش��دد خالل
ات �ص ��ال ه��ات �ف��ي أج � ��راه أول م ��ن أم��س
م� ��ع رئ� �ي ��س ال� � � � ��وزراء ال � �س� ��وري ع� ��ادل
سفر على «ض��رورة وق��ف العنف فورًا
والبدء بتنفيذ االصالحات واالحتكام
ال ��ى م�ن�ط��ق ال� �ح ��وار» .وق��ال��ت ال��وك��ال��ة
االردن �ي��ة إن البخيت لفت إل��ى تنامي
ال �غ �ض��ب ال �ع��امل��ي «وت �ب �ل��ور ح��ال��ة من
ش� �ب ��ه اإلج � � �م� � ��اع ال� � ��دول� � ��ي ف � ��ي رف ��ض
استمرار هذه املشاهد وضرورة وقفها
فورا».
م� ��ن ج� �ه� �ت ��ه ،ج � ��دد وزي � � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة
امل� �ص ��ري م �ح �م��د ك��ام��ل ع� �م ��رو ،إع�ل�ان

وزير الخارجية املصري
(هنيبعل هانشيك  -أ ف ب)

موقف ب�لاده من ض��رورة قيام النظام
ال �س��وري ب��وق��ف ال�ق�ت��ل وس�ف��ك ال��دم��اء،
وت� �ط� �ب� �ي ��ق م � ��ا وض � �ع� ��ه ب �ن �ف �س��ه ع �ل��ى
ال �ط��اول��ة م��ن إل �غ��اء ل �ق��ان��ون ال �ط��وارئ
ووض ��ع دس �ت��ور ج��دي��د وإش� ��راك كافة
األطراف في الحوار وإجراء انتخابات
َّ
محدد.
وفقًا إلطار وجدول زمني
لصحيفة
�ث
�
ي
وأض ��اف ع �م��رو ،ف��ي ح��د
ّ
األه� ��رام امل �ص��ري��ة« ،ان �ن��ا ن��ري��د تجنب
ت� ��دوي� ��ل امل �ش �ك �ل ��ة ال � �س� ��وري� ��ة وي �ك �ف��ي
املنطقة م��ا ح��دث ح�ت��ى اآلن وال نريد
ً
تدويال جديدًا».
وح��ول م��ا إذا ك��ان يتعني على «مصر
َّ
محددة لدعم
الثورة» أن تتخذ قرارات
الشعب ال�س��وري مثل سحب السفير،
أشار عمرو إلى أن موقف مصر واضح
تمامًا بكونها أول دولة عربية أصدرت
ب �ي��ان��ًا ع ��ن ال� �ش ��أن ال � �س� ��وري« ،ون �ح��ن
ل��دي�ن��ا م��واق�ف�ن��ا ال�خ��اص��ة ال�ن��اب�ع��ة من
ق�ن��اع�ت�ن��ا ووض �ع �ن��ا ب��امل�ن�ط�ق��ة ول�س�ن��ا
متحالفني مع الغير».
في هذه األثناء ،دعت املانيا الى فرض
م��زي��د م��ن ال�ع�ق��وب��ات ع�ل��ى س��وري��ا في
اطار االتحاد األوروبي وحثت مجلس
األم � ��ن ال ��دول ��ي ،ال � ��ذي م ��ن امل �ت��وق��ع أن
يعقد جلسة غدًا على مناقشة الحملة
األم �ن �ي��ة ف ��ي س ��وري ��ا .وق � ��ال امل �ت �ح��دث
ب ��اس ��م وزارة ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ان� ��دري� ��اس
ب� �ي� �ش� �ك ��ه ،إن أن� � �ب � ��اء ق� �ص ��ف ال � �ق� ��وات
ال � �س ��وري ��ة مل ��دي� �ن ��ة ال �ل�اذق � �ي ��ة ب �ن �ي��ران
الدبابات والسفن الحربية تمثل سببًا
ج��دي �دًا إلرس� ��ال رس��ال��ة أق ��وى وزي ��ادة
ع�ق��وب��ات االت �ح��اد األوروب� ��ي .وأض��اف
«ه� ��ذا االس �ت �خ ��دام ال �ح��ال��ي ل�ل�ع�ن��ف ال
ي �م �ك��ن ت �ب��ري��ره أخ�ل�اق �ي��ًا أو ف ��ي إط ��ار
القانون الدولي بأي حال من األحوال.
ن �ح��ن ن��دع��و ال ��ى أن ي �ت �ص��دى مجلس
األمن الدولي لقضية سوريا من جديد
هذا األسبوع».
إل��ى ذل��ك ،نصحت الفيليبني رعاياها
بمغادرة س��وري��ا بعد تصاعد العنف
ً
فيها ،مشيرة الى أنها ستنفذ ترحيال
طوعيًا للفيليبينيني الراغبني في ترك
البالد.
(أ ف ب ،يو بي آي ،رويترز)

أنقرة ّ
توجه «الكلمات األخيرة» لدمشق

بعد مضي أس�ب��وع على زي��ارت��ه سوريا
ول �ق ��ائ ��ه ال ��رئ� �ي ��س ،ب� �ش ��ار األس � � ��د ،ل�ح��ث
ال� �س� �ل� �ط ��ات ال � �س� ��وري� ��ة ع� �ل ��ى وض � ��ع ح��د
للعنف وإج � ��راء إص�ل�اح ��ات ،وج ��ه وزي��ر
الخارجية التركي ،احمد داوود أوغلو،
أول م� ��ن أم � ��س رس� ��ال� ��ة ت �ح ��ذي ��ري ��ة إل ��ى
ال �س �ل �ط��ات ال �س ��وري ��ة ،داع �ي ��ًا اي ��اه ��ا إل��ى
وقف عملياتها العسكرية فورًا ومن دون
ش��روط ،ومحذرًا الرئيس السوري بشار
األسد من أن هذه هي «الكلمات االخيرة»
وقت عادت األنباء عن احتمال
لتركيا ،في ٍ
اق � ��دام ت��رك �ي��ا ع �ل��ى اق��ام��ة م�ن�ط�ق��ة ع��ازل��ة
ع �ل��ى ال � �ح ��دود م ��ع س ��وري ��ا .م�س�ت�خ��دم��ًا
اش��د لهجة للتصريحات التركية بشأن
سوريا حتى اآلن ،ق��ال داوود أوغلو في
مؤتمر صحافي عقده أول من أمس «هذه
كلمتنا األخيرة للسلطات السورية ،أول
ما نتوقعه هو أن تتوقف هذه العمليات
على الفور وبال شروط» .واض��اف«إذا لم
تتوقف هذه العمليات فلن يبقى ما نقوله
ب �خ �ص��وص ال �خ �ط��وات ال �ت��ي س�ت�ت�خ��ذ».
وف��ي تأكيد أن الحكومة التركية ال تزال
ت �ت��واص��ل م��ع ال �س �ل �ط��ات ال �س��وري��ة ،ق��ال
داوود أوغلو «أجرينا اتصاالت وكررنا
مطالبنا وشددنا على توقعاتنا» ،لكنه

الخارجية التركية :ال خطط
إلقامة منطقة عازلة
على الحدود السورية

نفى بشدة االدع��اءات القائلة بأن تركيا
أع �ط��ت س ��وري ��ا م�ه�ل��ة ل��وق��ف ال�ع�م�ل�ي��ات
ال�ع�س�ك��ري��ة .م��ن ج�ه��ةٍ ث��ان�ي��ة ،أش��ار وزي��ر
ال �خ��ارج �ي��ة ال� �ت ��رك ��ي ،إل� ��ى أن «ال �ج �ي��ش
ال � �س� ��وري ان �س �ح��ب ب��ال �ف �ع��ل م ��ن ب�ع��ض
امل �ن��اط��ق ب �ع��د امل �ح��ادث��ات ال �ت��ي أج��راه��ا
مع الرئيس بشار األس��د في دمشق يوم
الثالثاء املاضي»« ،لكنه لألسف استأنف
العمليات العسكرية التي أدت إلى مقتل
كثير م��ن امل��دن�ي�ين ،وال يمكن اعتبار كل
ذل��ك م �ع ��ذورًا» ،وم��ؤك �دًا أن «م��ن منظور
حقوق اإلن�س��ان ال يمكن النظر إل��ى ذلك
على أن��ه ش��أن داخ�ل��ي» .وق��ال ان رسالته

للحكومة السورية هي أن تتوقف جميع
ال�ع�م�ل�ي��ات ف��ي امل� ��دن ال �ك �ب �ي��رة ف� ��ورًا وأن
يسحب الجيش من املدن وإعادة الحياة
إل��ى وضعها الطبيعي ،م�ش��ددًا على أن
ب�ل�اده ت��ري��د اإلس ��راع ف��ي تنفيذ م��ا اتفق
عليه م��ع األس��د ف��ي دم�ش��ق أخ�ي�رًا بشأن
األوضاع الراهنة في سوريا .في غضون
ذل � ��ك ،أج � ��رى وزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ال �ت��رك��ي
ً
ات �ص��اال هاتفيًا بنظيره االي��ران��ي ،علي
أكبر صالحي تخللته مناقشة للتطورات
ف��ي املنطقة عمومًا وس��وري��ا خصوصًا،
باالضافة إل��ى تواصله مع كل من وزير
ال�خ��ارج�ي��ة امل �ص��ري محمد ك��ام��ل عمرو
واألردني ناصر جودة ،للغاية نفسها.
من جهةٍ ثانية ،عاد الحديث عن امكانية
اقامة تركيا منطقة عازلة على حدودها
مع سوريا ،بعدما أشارت شبكة االذاعة
التركية «س��ي أن ان» إل��ى امل��وض��وع ،من
دون أن تحدد املصدر الذي افادها بهذه
املعلومات ،او تقدم تفاصيل حول شكل
املنطقة العازلة وما اذا كانت ستتضمن
ً
دخ � ��وال إل ��ى األراض� � ��ي ال �س ��وري ��ة .إال أن
مصادر في الخارجية التركية اكدت أن ال
خطط إلقامة منطقة عازلة على الحدود.
(األخبار)

إسبانيا عرضت
استقبال األسد وعائلته!
أفادت صحيفة «ال باييس»
اإلسبانية ،أول من أمس ،بأن
رئيس الوزراء اإلسباني خوسيه
لويس رودريغيز ثاباتيرو
(الصورة) أرسل في تموز

املاضي «سرًا» مستشاره
الخاص بيرناردينو ليون ليقترح
على الرئيس السوري بشار
األسد «خطة انتقالية لحل سلمي
للثورة» .واشتمل اقتراح ليون
على ثالث نقاط ،هي :الوقف
الفوري لعمليات القمع ،عقد
مؤتمر وطني في مدريد تحضره
جميع أطراف النزاع السورية،
وتحديد جدول زمني لالنتقال
وتأليف حكومة جديدة تضم
ً
أعضاء من املعارضة .وبحسب
الصحيفة ،قوبل االقتراح برفض
سوري .كذلك ،نقل عن ليون قوله
عند عودته« :أشعر بأن األسد لن
يتنازل عن أي شيء أساسي»،
مضيفًا« :إن األشخاص الذين
حاورتهم كانوا بعيدين عن
الواقع» .وأوضحت أن الحكومة
أبدت «استعدادها لتقديم ملجأ
لألسد وعائلته في إسبانيا».
(أ ف ب)

املعلم :انكشفت
«أبعاد التآمر»
شدد وزير الخارجية السوري،
وليد املعلم على انكشاف أبعاد
وخلفيات عملية التآمر التي
تستهدف سوريا .وأشار خالل
إطالعه مجلس الوزراء السوري
على عرض سياسي لتطورات
األوضاع الجارية في سوريا ،إلى
أن أعمال التحريض والتشويه
للحقائق التي تقوم بها بعض
الدول التخاذ مواقف ضغط على
سوريا ًتحت ذريعة وقف العنف،
متجاهلة أن جرائم املجموعات
املسلحة هي سبب العنف.
(األخبار)

دعاة سعوديون يطالبون
بتأييد مطالب الشعب السوري
أصدر نحو  50داعية سعوديًا
بيانًا هو الثالث من نوعه ،دعوا
فيه إلى تأييد املطالب الساعية
إلى إسقاط نظام الرئيس بشار
األسد ،ودعوا الحكومات العربية
واإلسالمية إلى قطع عالقاتها
الدبلوماسية معه والعمل على
محاصرته وعزله سياسيًا
ً
واقتصاديًا .ووجه البيان نداء إلى
أفراد القوات املسلحة السورية،
وأجهزة األمن في سوريا
لـ«االنحياز إلى شعبهم»
(يو بي آي)
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قضية

ملاذا غابت املطالب االقتصادية واالجتماعية عن شعارات الحراك الشعبي السوريً ،وهي كانت
قد اختفت أيضًا عن شعارات املنتفضني في تونس ومصر واليمن؟ هل كان ذلك دليال على أن
الحراك لم ينطلق من مطالب اقتصادية واجتماعية ملموسة؟ أم ان تلك املطالب كانت ثانوية
وغير أساسية لدى السوريني؟

عوامل اقتصادية
ّ
لالنتفاضة السورية
د .نبيل مرزوق*
لخص الشاعر إب��راه�ي��م ق��اش��وش مطالب
ال �ش �ع��ب ال� �س ��وري ب �ق��ول��ه «س ��وري ��ا ب��ده��ا
ح � ��ري � ��ة» .ت �ل ��ك ال �ل��ازم � ��ة أص �ب �ح ��ت ن�ش�ي��د
ال� � �ت� � �ظ � ��اه � ��رات ف� � ��ي ع� � �م � ��وم س � � ��وري � � ��ا ،م��ا
ي��وح��ي ب ��أن ال �ج ��ذر امل �ش �ت��رك ل�ل�م�ش�ك�لات
االق� �ت� �ص ��ادي ��ة واالج �ت �م ��اع �ي ��ة ه ��و غ �ي��اب
ال �ح��ري��ات ال �ف��ردي��ة وال �ج �م��اع �ي��ة ،وه ��و ما
ت��رس��خ ف ��ي ال ��وع ��ي ال �ش �ع �ب��ي ح �ي��ث أل�غ��ى
من شعارات التظاهرات املطالب املتعلقة
بمحاربة الفساد والعدالة خ�لال ما يزيد
على الشهر على ان��دالع االنتفاضة ،وهو
م��ا ي�ع�ك��س ج��دل �ي��ة ال �ع�لاق��ة ب�ي�ن ال�ت�ن�م�ي��ة
وال �ح��ري��ة ،ال�ت�ن�م�ي��ة ك�خ�ي��ار ح��ر للشعوب
وك��أداة تعزيز لحريتها ،والتي عبر عنها
االقتصادي الهندي أمارتيا سن بمقولته
ال �ش �ه �ي ��رة« :ال �ت �ن �م �ي��ة ك� �ح ��ري ��ة» .أول ��وي ��ة
ش�ع��ارات املنتفضني ال تلغي واق��ع األزم��ة
االق �ت �ص��ادي��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة وت�ف��اع�لات�ه��ا
خ �ل�ال ال �س �ن ��وات ال �خ �م��س األخ� �ي ��رة ال�ت��ي
مرت بها سوريا ،فقد حرص النظام خالل
ال �س �ن��وات ال�س��اب�ق��ة ع�ل��ى ع ��ام  2005على
ال�ت�م�س��ك ب �خ �ط��اب «ت �ن �م��وي اج �ت �م��اع��ي»،
م�ق��اب��ل تقييد ال �ح��ري��ات وال �ع �س��ف ،وذل��ك
م��ن خ�ل�ال خ�ط��اب ي��دور ح��ول دور ال��دول��ة
وال �ق� �ط ��اع ال� �ع ��ام وال� �ع ��دال ��ة وامل �ك �ت �س �ب��ات
االج�ت�م��اع�ي��ة ،وإن ك��ان��ت ه��ذه املكتسبات
وهذا ال��دور قد بدأت بالتآكل منذ أواسط
ال �ث �م��ان �ي�ن �ي��ات م ُ��ن ال �ق ��رن امل ��اض ��ي ،ول�ك��ن
م �ن��ذ ع ��ام  2005أج� �ه ��ز ع �ل��ى م ��ا ب �ق��ي من
ت�ل��ك ّ«امل�ك�ت�س�ب��ات االج�ت�م��اع�ي��ة» م��ن خ�لال
ال �ت �ب��ن��ي ال �ص��ري��ح وامل �ع �ل��ن آلل �ي��ات ح��ري��ة
السوق ،ولنظرية «التسرب نحو األسفل»
واالن� �ف� �ت ��اح امل �ت �س ��ارع ع �ل��ى ال � �خ� ��ارج ،ك��ل
ذل��ك على نحو انتقائي ووف��ق سياسات
تكرس سلطة ونفوذ مجموعات صغيرة
م��ن «األغ�ن�ي��اء ال �ج��دد» ،رأى فيهم النظام

تقرير

قاعدته االجتماعية الجديدة.
ت��راف �ق��ت ه ��ذه اإلج � � ��راءات م��ع اس�ت�م��راري��ة
ال �ش �ك ��ل ال �ق �م �ع��ي ل �ل �س �ل �ط��ة ،ب� ��ل وزي � � ��ادة
شراسته .فما كان ُيقال انتقادًا في سنوات
ال�ت�س�ع�ي�ن�ي��ات م��ن ال �ق��رن امل��اض��ي وأوائ ��ل
ال� �ق ��رن ال �ح ��ال ��ي ،أص �ب ��ح ج��ري �م��ة ت �ع� ّ�رض
م��رت�ك�ب�ه��ا ل�ش�ت��ى ال �ض �غ��وط ،امل�ع�ل��ن منها
وغير املعلن .وفق هذه التحوالت ،أصبحت
ال �ع�لاق��ة ب�ي�ن ال�س�ل�ط��ة وامل��واط �ن�ي�ن ع�لاق��ة
اس�ت�ب��داد ع��اري��ة ح�ت��ى م��ن ب�ع��ض ال�ف�ت��ات،
«امل �ك �ت �س �ب��ات االج �ت �م��اع �ي��ة» .ول �ق��د أس�ه��م
ال�س�ل��وك غ�ي��ر امل �س��ؤول ح�ي��ال آالف األس��ر
ال �ت��ي ت �ش��ردت ف��ي أن �ح��اء ال �ب�ل�اد ،نتيجة
سنوات الجفاف املتكررة ،وخصوصًا في
املنطقة الشمالية الشرقية من البالد ،في
إلقاء مزيد من الظالل على ص��ورة الحكم
وال�س�ل�ط��ة ،وب ��دت ال �ع�لاق��ة ب�ي�ن امل��واط�ن�ين
والسلطة أكثر تباعدًا من أي وقت مضى،
ّ
وت �ج��ل��ت ب �ع��د ف �ت��رة وج� �ي ��زة م ��ن ان �ط�لاق
االن�ت�ف��اض��ة بقطيعة ت��ام��ة ب�ين املحتجني
وال � �س � �ل � �ط ��ة .ك� � ��ان ال � � �ت � ��أزم ف � ��ي االوض� � � ��اع
االق�ت�ص��ادي��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة ف��ي ال�س�ن��وات
األخ �ي��رة ب��ادي��ًا ل�ل�ع�ي��ان ،ف �م �ع��دالت النمو
االقتصادي ضعيفة نسبيًا وغير مستقرة،
كذلك فهي غير متناسبة مع معدالت النمو
ّ
السكاني الكبيرة نسبيًا ،وتركز النمو في
ال �س �ن��وات األخ �ي��رة ف��ي ق�ط��اع��ات ال�ت�ج��ارة
وامل � ��ال وال� �ع� �ق ��ارات وال� �خ ��دم ��ات ،ف ��ي حني
ع��ان��ت ال��زراع��ة م��ن ت��راج��ع مستمر ،وك��ان
النمو في الصناعة والتعدين ضعيفًا جدًا
نتيجة التراجع في إنتاج النفط ونضوب
ع � ��دد م� ��ن اآلب� � � � ��ار .وف ��اق� �م ��ت ال �س �ي��اس��ات
االقتصادية الليبرالية من أزم��ة قطاعات
اإلن�ت��اج واملشكالت االجتماعية املرتبطة
ب��ال �ب �ط��ال��ة وال �ف �ق��ر وم �س �ت��وي��ات امل�ع�ي�ش��ة
عمومًا .بلغ وسطي معدل النمو السنوي
ل�ل�ن��ات��ج امل�ح�ل��ي خ�ل�ال ال �س �ن��وات ( 2005ـ �ـ �ـ
( )2009حسب املجموعة اإلحصائية لعام

 )2010ن�ح��و  ،%5.6وه��و ل�ل��وه�ل��ة األول��ى
معدل مقبول نسبيًا ،ولكن ع��دم انتظامه
وت �ف��اوت��ه ال�ك�ب�ي��ر ب�ي�ن ع ��ام وآخ� ��ر %16.5
ع��ام  2006مقارنة بعام  2005و %1.2عام
 2008و  %3.2-ع ��ام  2009م �ق��ارن��ة ب�ع��ام
 ،2008ي ��وض ��ح أن ال �ن �م��و ق ��د ك � ��ان ه�ش��ًا
وغ�ي��ر م�س�ت��دام ،وق��د اس�ت�ن��د إل��ى التوسع
ال�ك�ب�ي��ر ال ��ذي ح�ص��ل ف��ي ق �ط��اع امل �ص��ارف
والتأمني (وسطي معدل نمو سنوي لهذا
ال�ق�ط��اع ي�ق��ارب  %9ول�ق�ط��اع ال�ت�ج��ارة بما
يقارب  ،) %15في الوقت الذي لم تزد فيه
معدالت نمو الصناعة عن  %1.7سنويًا،
ب ��ل إن ال � ��زراع � ��ة ك ��ان ��ت ت� �ت ��راج ��ع ب �م �ع��دل
وس�ط��ي ي �ق��ارب  %0.5س�ن��وي��ًا .ل�ق��د كانت
ه ��ذه ال �ن �ت��ائ��ج م�ن�س�ج�م��ة م��ع ال�س�ي��اس��ات
املتبعة .فانسحاب ال��دول��ة من االستثمار
ف��ي قطاعات اإلن�ت��اج ،وع��دم ح��ل مشكالت
القطاع العام الصناعي وإص�لاح��ه ،وترك
شأن االستثمار اإلنتاجي للقطاع الخاص
األج �ن �ب��ي وامل �ح �ل ��ي ،ت�ط�ب�ي�ق��ًا ل�ت��وص�ي��ات
امل ��ؤس� �س ��ات امل ��ال �ي ��ة ال ��دول� �ي ��ة واس �ت �ب��اق��ًا
ل�ت��وق�ي��ع ات �ف��اق �ي��ات ال �ش��راك��ة م��ع االت �ح��اد
األوروب � � � ��ي ،وع �ض��وي��ة م �ن �ظ �م��ة ال �ت �ج��ارة
ال �ع��امل �ي��ة ،ه ��ذا ال �خ �ي��ار ج �ع��ل االس �ت �ث �م��ار
ف��ي االقتصاد الوطني أدن��ى م��ن املعدالت
املرغوبة لتحقيق معدالت النمو املطلوبة
(بلغت حصة االستثمار من الناتج نحو
 %21ع��ام  2009وك��ان��ت ع��ام  2008تقارب
 )%18إض� ��اف� ��ة إل � ��ى ح� �ج ��م االس� �ت� �ث� �م ��ار.
ف �ق��د ك� ��ان ال �ت �ش��وه أك �ب ��ر ف ��ي ت ��وج ��ه ه��ذه
االستثمارات إلى القطاعات الريعية ،املال
والتأمني وال�ع�ق��ارات وال�ف�ن��ادق والتجارة
وال �س �ي��اح��ة ،م ��ع إه� �م ��ال واض � ��ح ل �ل��زراع��ة
وال�ص�ن��اع��ة (ت��راج �ع��ت ح�ص��ة ال��زراع��ة من
االستثمار من ما يقارب  %5عام  2005إلى
نحو  %3من االستثمارات عام  ،2009وكان
التراجع في االستثمارات الصناعية أقل
حدة ،نصف نقطة مئوية) ،إضافة إلى ذلك

صورة األسد تتوسط سوق الحميدية (أرشيف ــ أ ب)

ترافقت سنوات الجفاف
مع سياسات التحرير وإلغاء
الدعم لتقليص عجز
الموازنة العامة
أصبح الخلل في توزيع
الدخل الوطني كبيرًا جدًا،
وتمركزت رؤوس األموال
في أيدي فئة محدودة
أهمل االستثمار في التطوير التكنولوجي
وال�ح�ف��اظ ع�ل��ى البيئة وامل � ��وارد ،م��ا جعل
ال �ن �م��و وف� ��ق امل �ع��اي �ي��ر ال��دول �ي��ة ال�ح��دي�ث��ة
املتضمنة لألثر البيئي سالبًا ف��ي معظم
ال� �س� �ن ��وات ،ك��ذل��ك ج �ع��ل إن �ت��اج �ي��ة مجمل
ع��وام��ل اإلن �ت��اج ت�ت�ق��دم ب �ب��طء ش��دي��د غير
متناسب مع اإلمكانات البشرية املتاحة.

أعطى هذا النمط من االستثمار االنطباع
ب�ن�م��و ال�ن��ات��ج امل�ح�ل��ي ،ول�ك�ن��ه أس�ه��م على
ن�ح��و كبير ب��زي��ادة ال�ط�ل��ب ع�ل��ى األراض ��ي
والعقارات التي ارتفعت أسعارها ارتفاعًا
كبيرًا ،وهذا ما فتح شهية بعض املتنفذين
أو امل �س �ت �ف �ي��دي��ن م ��ن ال �ن �ظ��ام ل�لاس �ت �ي�لاء
ع�ل��ى األراض� ��ي ،أو ش��رائ�ه��ا أح�ي��ان��ًا ،األم��ر
ّ
ال��ذي استفز أصحاب تلك األراض��ي ،وهم
عمومًا من صغار املالك ،فكانت االنتفاضة
م �ن��اس �ب��ة الن �خ��راط �ه��م ف �ي �ه��ا ت �ع �ب �ي �رًا ع��ن
رفضهم للظلم الذي لحق بهم.
ت��راف �ق��ت س �ن ��وات ال �ج �ف��اف ف ��ي ال �س �ن��وات
األخ �ي ��رة م��ع س �ي��اس��ات ال �ت �ح��ري��ر وإل �غ��اء
ال ��دع ��م ل�ت�ق�ل�ي��ص ع �ج��ز امل� ��وازن� ��ة ال �ع��ام��ة،
حسب ت��وص�ي��ات ص�ن��دوق النقد ال��دول��ي،
ف ��أل� �غ ��ي ال � ��دع � ��م ع � ��ن ال � �ط� ��اق� ��ة وامل� � � � ��ازوت
خاصة ،واستتبع بإلغاء الدعم لألسمدة
ال �ك �ي �م �ي��ائ �ي��ة ،وك � � ��ان ال� ��دع� ��م ل �ل �م �ب �ي��دات
وامل�س�ت�ل��زم��ات األخ ��رى ق��د أل�غ��ي ف��ي فترة
سابقة ،فارتفعت التكاليف على املنتجني
ف� �ج ��أة ،ودون أن ت �ت ��واف ��ر ل �ه��م إم �ك��ان �ي��ة
التمويل أو االق�ت��راض السهل ،األم��ر الذي
دف ��ع ب�ع��ض امل�ن�ت�ج�ين إل ��ى إه �م��ال زراع �ت��ه
بالكامل ،والبعض اآلخ��ر زرع ج��زءًا وترك
الباقي .الزراعة في سوريا ذات خصوصية،
ن�ت�ي�ج��ة أن م�ع�ظ��م امل �ل �ك �ي��ات ه��ي ص�غ�ي��رة

ّ
الطبيعية» في املحافظات :طلب على املازوت وتباين فــ
وزارة االقتصاد ترصد «الحياة

دمشق ــ روله السالخ
بعد خمسة أشهر على األزم��ة السورية
ال�ت��ي وص�ل��ت إل��ى ع��دد م��ن امل�ح��اف�ظ��ات،
كان من املجدي التعرف إلى ما آلت إليه
األوض ��اع ف��ي ه��ذه امل�ح��اف�ظ��ات ،ول��و من
خ�ل�ال ت �ق��ري��ر رس �م��ي ص� ��ادر ع��ن وزارة
االق �ت �ص ��اد وال� �ت� �ج ��ارة ،أوض � ��ح ازدي � ��اد
ال �ط �ل��ب ع �ل��ى م� � ��ادة امل � � � ��ازوت وت ��ذب ��ذب
أس� �ع ��ار م � ��ادة ال �س �ك ��ر ،ف ��ي إش � � ��ارة إل��ى

«الحياة الطبيعية».
وفي تفاصيل التقرير الرسمي ،الحياة
ف� ��ي م �ح��اف �ظ��ة دي� � ��ر ال � � � ��زور ت � �ع ��ود إل ��ى
وض �ع �ه��ا ال �ط �ب �ي �ع��ي ب �ن �ش��اط ت��دري �ج��ي
واملواد متوافرة .في املقابل ،بدأت املحال
ال�ت�ج��اري��ة ت�ن�ش��ط ف��ي ح��رك�ت�ه��ا ،وك��ذل��ك
ال �ح ��ال ف ��ي م�ح��اف�ظ��ة درع � ��ا .م ��ن ال�ج�ه��ة
ال �ش��رق �ي��ة ل �ل �ب�لاد ي �ت �ح��دث ال �ت �ق��ري��ر عن
ان �خ �ف��اض ف��ي أس �ع��ار ال �ف ��روج وال�س�ك��ر
وال �خ �ض��ار وال �ف ��واك ��ه ف ��ي ال �ح �س �ك��ة مع

زي� � � ��ادات ب �س �ي �ط��ة ف ��ي أس � �ع ��ار ال �ل �ح��وم
الحمراء وازدح��ام خفيف على محطات
الوقود .بدورها ،طالبت وزارة االقتصاد
وال � � �ت � � �ج � ��ارة ب� �ت ��وف� �ي ��ر س � �ل� ��ع م �خ �ت �ل �ف��ة
للمحافظة ب��أس�ع��ار منافسة ف��ي ف��روع
م��ؤس �س��ات ال �ت��دخ��ل اإلي �ج��اب��ي وت��وف�ي��ر
مادة السكر الحر.
محافظة أخرى في املنطقة الشرقية ،هي
الرقة ،كان االنخفاض فيها لجهة أسعار
ال �ب �ي��ض وال � �ف� ��روج ،وف ��ي امل �ق��اب��ل أي�ض��ًا

ل��م ي ��زد ال �ط �ل��ب ع �ل��ى م �ح �ط��ات ال��وق��ود.
وارت �ف��ع الطلب ف��ي محافظة إدل��ب على
م ��ادة امل � ��ازوت ،ف�ي�م��ا ان�خ�ف�ض��ت أس�ع��ار
ع � ��دد ال ب � ��أس ب ��ه م ��ن امل � � ��واد ال �غ��ذائ �ي��ة
األس ��اس � �ي ��ة .ل �ك��ن ال ��وض ��ع اخ �ت �ل��ف ف��ي
محافظة ال�س��وي��داء؛ فالتقارير ال��واردة
منها تظهر انخفاضًا في أسعار الفروج
م��ن ج�ه��ة ،ل�ك��ن س�ج��ل ط�ل��ب ش��دي��د على
مادة املازوت ،مقابل تراجع أسعار مواد
البناء.

ال��وض��ع ف��ي ال�ع��اص�م��ة دم �ش��ق ،بحسب
التقرير ،مستقر وال نقص في أي مادة،
ب ��ل ه� �ن ��اك ه� �ب ��وط ف ��ي أس� �ع ��ار ال� �ف ��روج
إل��ى  135ل�ي��رة س��وري��ة ب��أق��ل م��ن السعر
التأشيري للوزارة ،وذلك نتيجة إشباع
السوق باملادة ،إضافة إلى هبوط أسعار
البيض بحدود  10ل�ي��رات ،حتى ي��راوح
السعر بني 120ـ�ـ  ،145بينما كان السعر
ال �س��اب��ق  155ل �ي��رة س��وري��ة .وبالنسبة
إل��ى م��ادة السكر ،فهي ب�ح��دود  51ليرة
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عربيات
دوليات
اشتباكات خارج الكنيست

متدن
دخل
ٍ
حسب مسح أخ�ي��ر ل��دخ��ل األس ��رة ف��ي سوريا
ون�ف�ق��ات�ه��ا أج ��راه ال�ك�ت��ب امل��رك��زي ل�لإح�ص��اء (
2009ـ� �ـ� �ـ  )2010ك ��ان وس �ط��ي إن �ف��اق األس ��رة
ي�ق��ارب  31أل��ف ليرة س��وري��ة شهريًا ،منها ما
يزيد على  14ألفًا على الغذاء .نّ
وتبي من املسح
أن ما يقارب  %63من األسر تنفق ما دون هذا
ال��وس�ط��ي ،ول�ك��ن امل�ف��ارق��ة ه��ي أن ه��ذا الوسطي
لإلنفاق ال يتناسب م��ع وسطي األج��ور ،حيث
يتبني م��ن مسوحات س��وق العمل لعام 2009
 ،أن م��ا ي�ق��ارب  %48م��ن ق��وة العمل تتقاضى
أج ��ورًا أدن ��ى م��ن  9000ل�ي��رة ش�ه��ري��ًا ،وأن من
ّ
يتقاضون أكثر من  9000يمثلون البقية وهي
 ،%52ول �ك��ن ال ي�ظ �ه��ر ب�ي�ن ه � ��ؤالء ن �س �ب��ة ملن
يتقاضون  30ألفًا فأكثر شهريًا .ورغ��م عدم
شمولية هذه البيانات ،إال أنها ذات داللة كافية.
ف�ه��ي تشمل م��ا ي �ق��ارب  %61م��ن ق��وة العمل.
تشير هذه املعطيات إلى أوضاع معيشية صعبة
تعاني منها شرائح اجتماعية واسعة ،ومنهم
العاملون بأجر ،والشباب الداخلون حديثًا إلى
سوق العمل ،ويفاقم من هذه األوضاع التهميش
املتزايد للمرأة واضطرارها إلى االنسحاب من
ً
س��وق العمل رغ��م أنها أفضل تعليمًا وتأهيال
من أي وقت مضى.

وم����ت����وس����ط����ة ،وه�����ن�����اك ع������دد م�����ح�����دود م��ن
الحيازات الكبيرة نسبيًا ،ويتزايد تفتت
الحيازات مع الزمن بفعل اإلرث ،كذلك فإن
نحو  %28.5من األراض��ي القابلة للزراعة
ً
مروية ،والباقي تزرع بعال .وما يزيد على
 %50من األراض��ي املروية ت��روى من مياه
اآلب����ار ،وه���ي ف��ي معظمها غ��ي��ر مرخصة،
وامل���رخ���ص ب��ح��اج��ة إل���ى ت��ج��دي��د ك���ل ع���ام،
وذل���ك ل�لأخ��ذ ف��ي االع��ت��ب��ار منسوب املياه
ال��ج��وف��ي��ة ،وب��ال��ت��ال��ي ت��ج��دي��د ال��ت��رخ��ي��ص
أو إي��ق��اف��ه حسب ال��ظ��روف ،وه���ذا م��ا أت��اح
إم���ك���ان اب���ت���زاز امل����زارع��ي�ن وف�����رض أت�����اوات
عليهم م��ن قبل املتنفذين ف��ي املحافظات
(ج��ه��ات أمنية وح��زب��ي��ة وأع��ض��اء مجلس
محافظة ،بمن فيهم املحافظ أحيانًا) ،ما
أف�� ّق��ر ه����ؤالء امل���زارع�ي�ن واس��ت��ث��ار نقمتهم.
مثلت هذه املمارسات والسياسات أسبابًا
مباشرة لتصاعد النقمة في الريف ،ولكن
األزم��ة في الواقع أكثر عمقًا واستمرارية،
ّ
فتقاطع إح��داث��ي��ات خ��ارط��ة الفقر وت��دن��ي
امل��س��ت��وى التعليمي ،وال��ب��ط��ال��ة واالف��ت��ق��ار
إل���ى ال��خ��دم��ات وامل���راف���ق ال��ع��ام��ة ب��م��ا فيها
م��ي��اه ال��ش��رب وال��ص��رف ال��ص��ح��ي ،وغ��ي��اب
املشروعات التنموية واإلنتاجية ،يشمل
معظم مناطق الريف السوري تقريبًا ،كان
ً
ذلك دليال واضحًا على فشل عملية التنمية

والخلل في توازناتها ،وقد كان ذلك يجد
متنفسه في الهجرة إلى املراكز الحضرية
وامل��دن الكبرى خ�لال السبعينييات حتى
ال��ت��س��ع��ي��ن��ي��ات م���ن ال���ق���رن امل����اض����ي ،إال أن
ضعف النمو وع���دم ق���درة تلك امل���دن على
اس��ت��ي��ع��اب امل��زي��د م��ن ال��واف��دي��ن إل��ي��ه��ا قد
جعل م��ن جهة مناطق السكن العشوائي
على أطراف تلك املدن متخمة بفئات شابة
ط��ام��ح��ة إل����ى ح���ي���اة أف���ض���ل وف���رص���ة عمل
كريم ،وهم رصيد كامن جاهز لالستخدام
ُ
ف��ي ك��اف��ة االت��ج��اه��ات (اس��ت��خ��دم بعضهم
كشبيحة في قمع التظاهرات) ،وراك��م من
ج��ه��ة أخ�����رى ف���ي ال���ري���ف م���خ���زون���ًا ب��ش��ري��ًا
ً
م��ع��ط�لا وي���ائ���س���ًا ،س ّ�����دت ف���ي وج���ه���ه آف���اق
ال���ه���ج���رة إل����ى م��ن��اط��ق أخ�����رى ف���ي ال���ب�ل�اد،
وأص��ب��ح��ت ال��ه��ج��رة ال��خ��ارج��ي��ة بالنسبة
إل��ي��ه أك��ث��ر ص��ع��وب��ة وت��ع��ق��ي��دًا .ج��م��ل��ة ه��ذه
َّ
ال��ع��وام��ل ول���دت احتقانًا وش��ع��ورًا بالظلم
في كافة املناطق املهمشة التي كان الريف
الجزء األهم منها.
ل��م تكن األزم���ة ف��ي س��وري��ا مفاجئة وبنت
ال��س��اع��ة ،ف��ه��ي ك��ان��ت م��ت��ص��اع��دة وأع��ط��ت
ال����ع����دي����د م����ن اإلش�����������ارات ال����واض����ح����ة م��ن��ذ
ب���داي���ة األل��ف��ي��ة ال���ج���دي���دة؛ زي�����ادة م��ع��دالت
ال��ب��ط��ال��ة وال���ف���ق���ر ،ف����ال����زي����ادات ال��س��ك��ان��ي��ة
الكبيرة خالل العقود املاضية (معدل نمو

س��ك��ان��ي ي���زي���د ع��ل��ى  %3.3س��ن��وي��ًا حتى
أواس���ط التسعينيات م��ن ال��ق��رن امل��اض��ي)،
وب��������دء ت�����راج�����ع ت���ل���ك امل������ع������دالت م���ن���ذ ذل���ك
ال��ت��اري��خ حتى  2010ق��د أدى إل��ى ّ
تغيرات
دي���م���وغ���راف���ي���ة م���ه���م���ة أص����ب����ح ب��م��وج��ب��ه��ا
نسبة األط���ف���ال دون ال��خ��ام��س��ة ع��ش��رة من
العمر  %37.9من السكان ع��ام  ،2009بعد
أن كانت نسبتهم  %44.8من السكان عام
 ،1998وه��و ت��راج��ع كبير نسبيًا خ�لال ما
ي���زي���د ع��ل��ى ال��ع��ق��د م���ن ال���زم���ن ،وأص��ب��ح��ت
السكان في القوة البشرية ( 15ـــ 65
نسبة ّ
عامًا) تمثل  %58.3من السكان ذلك العام
عوضًا عن  %52.3من السكان ع��ام .1998
ترافقت تلك التحوالت مع تحسن املستوى
التعليمي ،وخاصة ل��دى الفئات العمرية
15ـ���ـ���ـ 25ع��ام��ًا (أع��ل��ن��ت ال��ع��دي��د م��ن املناطق
ّ
خلو ه��ذه الشريحة العمرية م��ن األم��ي��ة)،
وب���ل���غ وس���ط���ي ال������زي������ادات ال���س���ك���ان���ي���ة ف��ي
التسعينيات م��ن ال��ق��رن امل��اض��ي  467ألف
نسمة سنويًا ،بدأ يدخل معظمهم أواخر
ال��ع��ق��د ال��ح��ال��ي ف���ي ع����داد ال���ق���وة ال��ب��ش��ري��ة
املرشحة لسوق العمل ،ولكن معدل النمو
االقتصادي والتوسع في قوة العمل عجزا
ع��ن استيعاب ه��ذه األع����داد ،فتوجه قسم
كبير منهم إلى القطاع غير املنظم ،وقسم
ً
آخر أصبح عاطال من العمل (مسح سوق
العمل ّ
يقدر البطالة ب��ـ8ـ��ـ��ـ %8.5ع��ام ،2010
وال���ت���ق���دي���رات ب��ح��س��اب��ات أخ�����رى ت��ت��ج��اوز
 ،)%14وح��س��ب معطيات املكتب امل��رك��زي
لإلحصاء غ��ادر أكثر من  900أل��ف سوري
من الذكور واإلن��اث البالد خالل السنوات
ال��خ��م��س امل��اض��ي��ة ول���م ي���ع���ودوا ،وبتقدير
وس��ط��ي س��ن��وي  200أل��ف مهاجر سنويًا.
ب��دأت تبرز منذ بداية القرن الجديد أزمة
ت��ن��م��وي��ة ح�����ادة :م��ج��ت��م��ع ي��ت��ط��ور ب��ات��ج��اه
النضج الديموغرافي ،مجتمع أكثر تعليمًا
ومعرفة ،وبنى مؤسسية وإنتاجية راكدة
وم��ت��خ��ل��ف��ة ت�������دار ب��ع��ق��ل��ي��ة ض���ي���ق���ة (ت��ح��ت
شعار الحزب القائد) ،أي بمعنى اإلقصاء
واالستبعاد أو االستزالم والتبعية ،األمر
ال������ذي ف���اق���م م����ن ظ����اه����رة ال���ف���س���اد وال��ظ��ل��م
الذي أصبح غير محتمل من قبل األجيال
الجديدة املتفتحة على عالم الفضائيات
واإلنترنت ،والتي امتلكت وعيًا بحقوقها
اس��ت��ث��ار م���ا ي��خ��ت��زن��ه امل��ج��ت��م��ع م���ن ش��ع��ور
بالقهر واالضطهاد.
يشعر السوريون عندما ينظرون حولهم
ب��خ��ي��ب��ة أم�����ل ك���ب���ي���رة ،وه�����م ال����ذي����ن ك���ان���وا
يتمتعون ب��م��س��ت��وى ح��ض��اري ومعيشي
م�����زده�����ر م����ق����ارن����ة م�����ع ال����������دول امل�����ج�����اورة
العربية وغ��ي��ر ال��ع��رب��ي��ة ،أص��ب��ح ترتيبهم
ف����ي م���س���ت���وى ال��ت��ن��م��ي��ة ال���ب���ش���ري���ة 111م�����ن
 169دولة ،بل أصبحوا في مرتبة متدنية
مقارنة مع الدول العربية األخرى ،ويليهم
في السلم فقط املغرب واليمن وموريتانيا
وال��س��ودان .بل إن حصة الفرد من الناتج
املحلي ف��ي األردن ت��ع��ادل تقريبًا  1.5مرة
ح���ص���ة ال����ف����رد ف����ي س�����وري�����ا ،وت�����ع�����ادل ف��ي
لبنان أكثر من الضعف وفي تركيا أربعة
أم��ث��ال ال��دخ��ل ف��ي س��وري��ا (تقرير التنمية
ال��ب��ش��ري��ة  ،2010ب���رن���ام���ج األم�����م امل��ت��ح��دة

اإلن���م���ائ���ي) ،وس���وري���ا ف���ي م����وارده����ا أك��ث��ر
غنى وتنوعًا من تلك ال��دول ،واملقارنة في
م��س��ت��وي��ات التعليم واإلن���ج���ازات األخ���رى
ت���زي���د ال���س���وري�ي�ن إح���ب���اط���ًا .مل�����اذا ن��ت��راج��ع
ونصبح أك��ث��ر ف��ق��رًا فيما يتقدم اآلخ���رون
وي��غ��ت��ن��ون؟ ت��س��اؤل ل��م ت��ج��ب ع��ن��ه اإلدارة
العامة واإلدارة االقتصادية في البالد ،بل
ذه��ب��ت أب��ع��د ف��ي سياساتها االقتصادية
واالج��ت��م��اع��ي��ة ب��ت��وس��ي��ع ان��ف��ت��اح��ه��ا على
ال���خ���ارج وال���دخ���ول ف��ي ات��ف��اق��ي��ات مناطق
تجارة حرة عربية وتركية وغيرها كانت
س��وري��ا الخاسر التجاري فيها ،وخاصة
م��ع تركيا ،وأغلقت ج���راء ذل��ك العديد من
امل��ش��روع��ات ال��ص��غ��ي��رة ،وت��ح��ول ق��س��م من
الصناعيني إلى تجار ،وبدأت تبرز للعيان
التنافسية االقتصاد ال��س��وري ،واملخاطر
املنتظرة على قطاعات اإلن��ت��اج مع زي��ادة
ّ
وتوسعه والدخول في شراكات.
االنفتاح
ت��ح ّ��م��ل امل���واط���ن���ون م���ن ال��ف��ئ��ات ال��وس��ط��ى
والفقيرة أعباء الفشل االقتصادي وانحياز
ال��س��ي��اس��ات االق��ت��ص��ادي��ة ملصلحة األك��ث��ر
غنى .فعجز املوازنة العامة والقصور في
املوارد عولجا بتقليص الدعم إلى الحدود
ال��دن��ي��ا ،وبتقليص اإلن��ف��اق ع��ل��ى الصحة
والتعليم ،وتحويل القطاع الصحي العام
إلى وحدات اقتصادية في ظل غياب نظام
للضمان الصحي ،وتحويل العاملني في
ال��دول��ة كيفيًا إل��ى ن��ظ��ام ال��ت��أم�ين الصحي
(لدى الشركات التأمينية املحدثة أخيرًا)،
ك��ل ذل���ك رف���ع م��ن تكلفة ال��ع�لاج وال��رع��اي��ة
الصحية بالنسبة إلى املواطنني ،في الوقت
الذي تخفض فيه الضرائب املباشرة على
األرب���اح وال��دخ��ول الرأسمالية إل��ى ح��دود
دنيا هي األخفض في دول الجوار العربي،
مع نسبة عالية من التهرب الضريبي لم
تستطع الحكومة إيجاد حل له أو تقليصه
خ��ل��ال ال���س���ن���وات ال���خ���م���س امل���اض���ي���ة .ل��ق��د
أص��ب��ح الخلل ف��ي ت��وزي��ع ال��دخ��ل الوطني
ك��ب��ي��رًا ج����دًا ،وت��م��رك��زت ال���دخ���ول ورؤوس
األم����وال ف��ي أي���دي ف��ئ��ة ص��غ��ي��رة م��ح��دودة،
ت���ق ّ���در ح��ص��ة األج������ور م���ن ال��ن��ات��ج امل��ح��ل��ي
بما اليزيد على  %33عام 2008ـــ 2009وقد
كانت هذه النسبة عام  2004تقارب ،%40.5
أي إن األرباح والريوع تستولي على أكثر
من  %67من الناتج ،فيما ه��ذه النسبة ال
تتجاوز  %50في أكثر ال��دول الرأسمالية
ليبرالية .ورغ��م املعارضة واالحتجاجات
ع���ل���ى ال���س���ي���اس���ات االق���ت���ص���ادي���ة م����ن ق��ب��ل
ال����ع����دي����د م�����ن االق����ت����ص����ادي��ي�ن ال����س����وري��ي�ن،
وب��ع��ض امل��ج��م��وع��ات املحلية ال��ت��ي رفعت
مطالب في هذا االتجاه لهرم السلطة ،فإن
االستخفاف والالمباالة بتلك املطالب قد
ول���دا ش��ع��ورًا عميقًا ب��ان��س��داد األف���ق أم��ام
الفئات الشابة خاصة ،وتحولت معاناتها
خ�����اص�����ة إل��������ى غ����ض����ب ورف����������ض ل���ح���اض���ر
ومستقبل منظور اليوفر لها الحد األدنى
م����ن م���س���ت���وى ال���ع���ي���ش ال���ك���ري���م وال��ل�ائ����ق،
وربطت في وعيها من خالل تجربتها بني
بنية النظام وآلية حكمه القمعية وفساده،
وما تعانيه من صعوبات معيشية.
*باحث اقتصادي سوري

مفاوضات في القاهرة
لتبادل األسرى

وصل وفد رفيع املستوى من
حركة حماس إلى مصر ،أمس،
وسط تكهنات جديدة بشأن
دخول الحركة في مفاوضات
غير مباشرة مع إسرائيل إلطالق
سراح الجندي جلعاد شاليط.
وقال موقع املركز الفلسطيني
لإلعالم التابع لحركة حماس إن
«وفدًا رفيعًا برئاسة خالد مشعل
(الصورة) وصل إلى القاهرة»،
في إشارة إلى رئيس املكتب
السياسي للحركة .وفيما رفضت
مصادر مقربة من حماس تأكيد
ُ
ما ذكر عن وجود الوفد في
القاهرة للمشاركة في محادثات
تتعلق بالجندي اإلسرائيلي ،أكد
وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود
باراك ،في حديث إلذاعة 103
اإلسرائيلية وجود «شذرات من
الحقيقة» في التقارير .ولفت
حديث ممثل حماس في لبنان،
أسامة حمدان ،إلى «ليونة» في
املوقف اإلسرائيلي.
(أ ف ب)

شهيد في غزة

ــي األسعار
وف���ق س��ع��ر ال��ج��م��ل��ة وي���ب���اع للمستهلك
ب��ـ  55ليرة س��وري��ة وه��و متوافر بسبب
التسهيالت من ال��وزارة واالستيراد من
غير بلد املنشأ (اإلم�����ارات – ال��ج��زائ��ر –
ل��ب��ن��ان) وزي����ادة ع��دد امل��س��ت��وردي��ن .وفي
أس��������واق دم����ش����ق ح���ص���ل ان���خ���ف���اض ف��ي
أس��ع��ار بعض أن���واع ال��زي��وت والخضار
وال���ف���واك���ه ،وأس���ع���اره���ا م��س��ت��ق��رة .وم��ن
امل���واد األخ���رى امل��ت��واف��رة ال��وق��ود والغاز
وال��خ��ب��ز .وت���وق���ع ال��ت��ق��ري��ر أن تنخفض

أعلنت الشرطة اإلسرائيلية أن
اشتباكات وقعت ،أمس ،بني
متظاهرين ورجال الشرطة
خارج مبنى الكنيست حيث
عقدت جلسة استثنائية بشأن
حركة االحتجاج االجتماعي
غير املسبوقة .وقالت الناطقة
باسم الشرطة ،لوبا السمري ،إن
«اشتباكات وقعت بني بضع مئات
من املحتجني ورجال الشرطة
ُ
أمام البرملان واعتقل شخصان».
وبدأ مئات من املحتجني ،أمس،
بالتظاهر في شوارع القدس،
حاملني أعالمًا سوداء وحمراء،
وهم يهتفون «عدالة اجتماعية»
و«نرزح تحت وطأة تكاليف
املعيشة» .وقالت زعيمة املعارضة
تسيبي ليفني رئيسة حزب
كاديما في افتتاح الجلسة إن
«الشارع كشف املشاكل ويجب
علينا العمل من أجل مستقبل
أطفالنا».
(أ ف ب)

األس��ع��ار ف��ي ري��ف دمشق نتيجة زي��ادة
ال���ض���غ���ط ع���ل���ى ال����ح����ل����وي����ات واألل���ب���س���ة
ومستلزمات العيد.
ويشير التقرير إل��ى اس��ت��ق��رار األوض��اع
امل��ع��ي��ش��ي��ة ف���ي م��ح��اف��ظ��ة ح���ل���ب ،وه��ن��اك
ن����ش����اط م���ل���ح���وظ ف�����ي ع���م���ل���ي���ة ال�����ش�����راء،
وب����األخ����ص ف���ي ال���ف���ت���رة امل���س���ائ���ي���ة .لكن
االرت��ف��اع امل�لاح��ظ ك��ان ف��ي أس��ع��ار م��ادة
ال��ب��ط��اط��ا ،ن���ظ���رًا إل����ى ق��ل��ة ال��ك��م��ي��ات مع
ت���ض���اع���ف ال���ط���ل���ب ع���ل���ى ال�����وق�����ود .وف���ي

ط�����رط�����وس ال�����وض�����ع ال���ت���م���وي���ن���ي ج��ي��د
ومستقر ول��وح��ظ انخفاض ف��ي أسعار
ال���ف���روج وال��س��ك��ر ب���ح���دود  3ـ��ـ��ـ  4ل��ي��رات
وال����ب����ي����ض ف�����ي ان����خ����ف����اض ب�����ح�����دود 10
ليرات .وبالنسبة إلى الخضار والفواكه،
أس���ع���اره���ا أق����ل م���ن ال���س���ن���وات ال��س��اب��ق��ة
ب���اس���ت���ث���ن���اء ب����ع����ض ال�����ف�����واك�����ه ال�����ن�����ادرة
وال��ق��ل��ي��ل��ة ب��ك��م��ي��ات��ه��ا .وف����ي م��ح��اف��ظ��ات
أخ��رى ج��اء االرت��ف��اع في أسعار موادها
أكبر من االنخفاض.

س���وري يتبضع ف��ي أح��د م��ح�لات العاصمة
السورية دمشق (باسم تيالوي  -أ ب)

أعلن مصدر طبي فلسطيني
شاب فلسطيني متأثرًا
وفاة ُ
بجراح أصيب بها في إحدى
الغارات الجوية اإلسرائيلية
التي استهدفت قطاع غزة ليل
االثنني ـــــ الثالثاء وأوقعت أيضًا
سبعة جرحى بينهم طفل .وقال
املتحدث باسم اللجنة العليا
لإلسعاف والطوارئ ،أدهم أبو
سلمية ،إن «الشاب موسى
اشتيوي ( 29عامًا) ُاستشهد
متأثرًا بجراحه التي أصيب بها
في غارة جوية إسرائيلية على
شرق مدينة غزة».
(أ ف ب)
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ليبيا

ّ
محادثات «سرية» بني السلطة ومعارضيها
الحكومة واملجلس ينفيانها ...وأنباء عن انشقاق جديد في صفوف القذافي

األحداث الليبية اتجهت في األيام األخيرة نحو تطورات على
الصعيدين السياسي والعسكري ،ففي وقت ّ
تتفعل فيه حركة
ّ
تشهد
لألزمة،
سلمي
حل
عن
والبحث
ة
السري
املفاوضات
ً
الجبهات بني قوات العقيد معمر القذافي واملعارضة قتاال
عنيفًا في الغرب الليبي

أع�ل��ن امل�ت�ح��دث ب��اس��م وزارة
ال � �خ� ��ارج � �ي� ��ة ال� �ه ��ول� �ن ��دي ��ة،
وورد بيزمير ،أن الحكومة
ال � �ه� ��ول � �ن� ��دي� ��ة ق � ��دم � ��ت 100
مليون يورو ( 144,5مليون
دوالر) م��ن األم� ��وال الليبية
املجمدة الى منظمة الصحة
العاملية لتمكينها من توزيع
أدوي��ة على الشعب الليبي.
وق ��ال ب�ي��زم�ي��ر ،إن��ه «ت��م رف��ع
ال �ت �ج �م �ي��د ع ��ن  100م�ل�ي��ون
ي� ��ورو م ��ن االم� � ��وال ال�ل�ي�ب�ي��ة
ب�ن� ً
�اء على طلب م��ن منظمة
الصحة العاملية» ،مضيفًا أن
ه��ذا املبلغ ال ي�س��اوي سوى
ج� ��زء ط �ف �ي��ف م ��ن األرص � ��دة
ال� �ل� �ي� �ب� �ي ��ة ال� � �ت � ��ي ج �م��دت �ه��ا
ال �ح �ك ��وم ��ة ال �ه ��ول �ن ��دي ��ة ف��ي
آذار امل � ��اض � ��ي وه� � ��ي ن �ح��و
 3,1م� �ل� �ي ��ار ي� � � � ��ورو .ون �ق ��ل
بيزمير عن وزير الخارجية
الهولندي ي��وري روزينثال،
ق ��ول ��ه «أن � ��ا دائ� �م ��ًا اق � ��ول إن
ال �ع �ق��وب��ات ي �ج��ب ان ت��ؤث��ر
ع �ل ��ى ال� �ن� �ظ ��ام ول� �ي ��س ع�ل��ى
الشعب ..وه��ذا بالضبط ما
ي�ح��دث اآلن :ام ��وال القذافي
(ال �ص��ورة) تستخدم إلنقاذ
حياة الليبيني».
(أ ف ب)

تقرير
ُ
فيما تحرز املعارضة
الليبية املسلحة تقدمًا
طفيفًا في جبهة القتال غربًا
بعد سيطرتها على الزاوية،
وبالتزامن مع تقدم على محور
مدينة البريقة النفطية،
يجري الحديث عن انقسامات
وسط املعارضة ،وكذلك عن
مفاوضات في تونس

شهدت مدينة جربة التونسية محادثات
س��ري��ة ب�ي�ن امل �ع��ارض��ة ال�ل�ي�ب�ي��ة وم�م�ث�ل�ين
عن نظام العقيد معمر القذافي ،في وقت
ّ
تقدم فيه عناصر املعارضة على أكثر من
جبهة في الغرب الليبي ،فيما وصل وزير
الداخلية الليبي ،نصر امل�ب��روك عبد الله،
إل��ى ال �ق��اه��رة بصحبة ت�س�ع��ة م��ن أق��ارب��ه،
وسط تكهنات بحصول انشقاق جديد في
نظام القذافي.
وق ��ال م �ص��در ق��ري��ب م��ن األج �ه��زة األم�ن�ي��ة
ال �ت��ون �س �ي��ة ل ��وك ��ال ��ة «ف� ��ران� ��س ب� � ��رس» إن
«املحادثات جرت الليلة املاضية (اإلثنني)
في فندق في جربة تحت حراسة مشددة».
وت ��اب ��ع «ع �ب ��رت م ��واك ��ب س �ي ��ارة ب�م��راف�ق��ة
أم �ن �ي��ة األح� ��د امل��اض��ي م�ع�ب��ر رأس ج��دي��ر
ال�ح��دودي ق��رب جربة» ،مشيرًا ال��ى وجود
وزراء ومسؤولني أمنيني تابعني للقذافي
ب�ين امل �ف��اوض�ين ،ل�ك��ن ت�ع��ذر عليه تحديد
هوياتهم.
وشوهدت طائرة جنوب افريقية في مطار
جربة ق��رب مروحيتني قطريتني ،حسبما
اف��اد مصدر في سلطات املطار .أما وكالة
األن� �ب ��اء ال �ت��ون �س �ي��ة ،ف ��أف ��ادت ب ��أن وزي ��ري
ال�ص�ح��ة وال �ش��ؤون االج�ت�م��اع�ي��ة الليبيني
أح �م��د ح �ج��ازي واب��راه �ي��م ش��ري��ف ،مكثا
ّ
انضما الى
األحد املاضي في جربة ،حيث
وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة ع�ب��د ال�ع��اط��ي ال�ع�ب�ي��دي،
مؤكدة أن املفاوضات جارية «مع عدد من
األطراف األجنبية».
وك ��ان م�ب�ع��وث األم ��م امل�ت�ح��دة ح��ول ليبيا،
عبد اإلله الخطيب ،الذي اجتمع مع رئيس
ال ��وزراء التونسي الباجي قايد السبسي،
ق ��ال ل��وك��ال��ة «روي � �ت� ��رز» إن أي م �ح��ادث��ات
رسمية مقتصرة على طرفي األزم��ة ،وهما
امل �ج �ل��س ال��وط �ن��ي االن �ت �ق��ال��ي وال �ح �ك��وم��ة
الليبية ،مشددًا على أن األمم املتحدة تسعى
إل��ى ح��ل «ي�ك�ف��ل تلبية ال�ح�ق��وق امل�ش��روع��ة
للشعب الليبي واالستجابة لتطلعاته».
ف� ��ي ه � ��ذا ال � ��وق � ��ت ،ن� �ف ��ى امل� �ت� �ح ��دث ب��اس��م
الحكومة الليبية ،موسى ابراهيم ،تقارير
ت �ح ��دث ��ت ع� ��ن م� �ف ��اوض ��ات ت� �ج ��ري ب �ش��أن
مستقبل الزعيم الليبي ،ووصفها بأنها
ج ��زء م��ن «ح� ��رب إعل��ام �ي��ة» ض� ��ده .ب ��دوره

ن�ف��ى رئ�ي��س امل�ج�ل��س ال��وط�ن��ي االن�ت�ق��ال��ي،
مصطفى ع�ب��د ال�ج�ل�ي��ل ،م�ش��ارك��ة املجلس
في اي مفاوضات مع حكومة القذافي وال
مع املبعوث الدولي.
وأض� � � � ��اف ع� �ب ��د ال� �ج� �ل� �ي ��ل خ� �ل ��ال م��ؤت �م��ر
صحافي ف��ي بنغازي (ش��رق) ان املجلس
وض ��ع خ��ري�ط��ة ط��ري��ق ل�ل�ف�ت��رة االن�ت�ق��ال�ي��ة
ال �ت ��ي ت �ل��ي س �ق ��وط ال� �ق ��ذاف ��ي «ب �ط �ل��ب م��ن
املجتمع الدولي» ،متعهدًا بتنحي املجلس
عن السلطة في فترة اقصاها ثمانية اشهر
بعد سقوط الزعيم الليبي.

وك� ��ان ال�ع�ق�ي��د ال �ق��ذاف��ي ق��د أل �ق��ى أول من
أم��س كلمة بثت عبر الهاتف وك��ان��ت غير
واض�ح��ة ،ق��ال فيها إن «نهاية االستعمار
قريبة ونهاية الجرذان قريبةّ ...
يفرون من
دار إلى دار أمام الجماهير التي تطاردهم»،
حسبما ذكرت وكالة الجماهيرية الليبية
لألنباء.
من ناحية ثانية ،ذكرت مصادر مصرية أن
نائب وزير الداخلية الليبي ،نصر املبروك
عبد الله ،وصل إلى مطار القاهرة بصحبة
ت�س�ع��ة م��ن أق ��ارب ��ه آت �ي��ًا م��ن م��دي �ن��ة ج��رب��ة

التونسية ،م�ب��ررًا زي��ارت��ه ب��أن��ه ف��ي عطلة.
وق��ال م�س��ؤول��ون ليبيون ف��ي طرابلس ان
ع�ب��د ال �ل��ه ك ��ان وزي � �رًا س��اب�ق��ًا ل�لأم��ن ال�ع��ام
ويشغل اآلن منصبًا أمنيًا كبيرًا ،مشيرين
إلى ان سفره غير رسمي.
م � �ي� ��دان � �ي� ��ًا ،أع � �ل� ��ن م � �ع � ��ارض � ��ون ل �ي �ب �ي��ون
س �ي �ط��رت �ه��م ع� �ل ��ى ب� �ل ��دت ��ي ص � ��رم � ��ان60 ،
ك�ي�ل��وم�ت��را غ��رب��ي ط��راب �ل��س ،وغ ��ري ��ان50 ،
ك�ي�ل��وم�ت��را ال ��ى ال �ج �ن��وب خ�ل�ال هجومهم
على ثالثة محاور في غرب ليبيا.
واعترف املتحدث باسم الحكومة بوجود

شمام :خالفات ال انشقاقات في صفوف املعارضة
الرباط ــ عماد استيتو
املحاوالت الرامية إلى إيجاد حل سياسي
ينهي االقتتال بني املوالني للعقيد الليبي
م �ع �م��ر ال� �ق ��ذاف ��ي وامل � �ع� ��ارض �ي�ن ل� ��ه ح�ت��ى
اآلن ل ��م ت �ت��وص��ل ال� ��ى ن�ت�ي�ج��ة اي �ج��اب �ي��ة،
م ��ا ج �ع��ل م�ع�ظ��م امل � �ب� ��ادرات ت�ت�ك� ّ�س��ر عند
صخرة تمسك كل طرف بموقفه .املتحدث
اإلعالمي باسم املجلس الوطني االنتقالي
ف��ي ب�ن�غ��ازي ،م�ح�م��ود ش �م��ام ،أوض ��ح في
حديث لـ«األخبار» إمكانية التوصل إلى
ح��ل ع�ب��ر امل �س��ال��ك ال��دب �ل��وم��اس �ي��ة ،م��ؤك�دًا
أن املعارضة ال ت��زال ت��راه��ن على تحقيق
ً
حسم عسكري على األرض ،ق��ائ�لا «نحن
نراهن على الحسم العسكري على األرض،
ل �ك��ن ي �ب �ق��ى ال� �ب ��اب م �ف �ت��وح��ًا أم � ��ام ال �ح��ل
الدبلوماسي ،مع أن القناة الدبلوماسية
ال تختلف ك�ث�ي�رًا ع��ن امل�ع��رك��ة العسكرية
فهي أرض حرب بوسائل أخرى».
ون� �ف ��ى ش � �م� ��ام ،امل� �ح� �س ��وب ع� �ل ��ى ال �ت �ي��ار
الليبرالي ف��ي امل�ع��ارض��ة الليبية ،األن�ب��اء

ّ
وتصدعات
الرائجة عن حدوث انشقاقات
ً
ف��ي ص �ف��وف امل �ع��ارض��ة ،ق��ائ�ل�ا «م ��ا ت��ردد
من أخبار عن وج��ود انشقاقات في صف
امل�ج�ل��س االن�ت�ق��ال��ي أم��ر ع��ار ع��ن الصحة.
ك��ل م��ا ه�ن��اك ه��و بعض االخ�ت�لاف��ات غير
ال�ع�م�ي�ق��ة ف��ي ب�ع��ض وج �ه��ات ال�ن�ظ��ر وق��د
تمت تسوية معظمها».
وكان اغتيال القائد العسكري للمعارضة،
اللواء عبد الفتاح يونس ،الشهر املاضي،
ق � ��د ف� � ّ�ج� ��ر أزم� � � ��ة ك� �ب� �ي ��رة ف � ��ي ص �ف��وف �ه��ا،
خ � �ص ��وص ��ًا ب �ي��ن ال � �ت � �ي� ��اري� ��ن اإلس �ل��ام � ��ي
وال� �ل� �ي� �ب ��رال ��ي ،وأي � �ض� ��ا ب�ي��ن امل� �ع ��ارض�ي�ن
ال ��واف ��دي ��ن م ��ن ال� �خ ��ارج وق� �ي ��ادة امل�ج�ل��س
امل�ش�ك�ل��ة م ��ن أع �ض ��اء م�ن�ش�ق�ين ع ��ن ن�ظ��ام
ّ
ال� �ق ��ذاف ��ي ال� ��ذي� ��ن ت �ش ��ك ��ك ب �ع ��ض أط �ي ��اف
امل�ع��ارض��ة ف��ي نياتهم .ه��ذا ال��وض��ع جعل
ال� �ت� �ح ��دي ال �ح �ق �ي �ق��ي ل �ل �م �ع��ارض��ة ال �ي��وم
يتحول آنيًا من إنهاء وجود نظام القذافي
(وه��و ه��دف ي�ب��دو مستبعدًا ح��ال�ي��ًا) إلى
إعادة ترميم الصفوف وتجاوز الخالفات،
م � ��ا ج� �ع ��ل رئ � �ي� ��س امل� �ج� �ل ��س االن� �ت� �ق ��ال ��ي

مصطفى ع�ب��د الجليل ي��دع��و إل��ى وح��دة
ال�ص��ف وق�ط��ع ال�ط��ري��ق ع�ل��ى أي��ة محاولة
الستغالل الظرف من طرف نظام القذافي.
وذاع في اوساط غربية أن هناك خالفات
كبيرة في وجهات النظر بني تيار متشدد
ي ��رف ��ض أي ت �ع ��ام ��ل م� ��ع وج � � ��وه ال �ن �ظ��ام
السابق وتيار يريد إيجاد توليفة ترضي
ك ��ل األط� � � ��راف وت � �س� � ّ�رع ف ��ي إن � �ه ��اء ن �ظ��ام
ط��راب �ل��س م ��ن خ�ل�ال اس �ت �ق �ط��اب امل�ق��رب�ين
م�ن��ه ل�ل�ن�ظ��ام ال�ج��دي��د ،ف�ق��د ذك ��رت تقارير
ص �ح ��اف �ي ��ة أن «وزي� � � � ��ر» ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ف��ي
املجلس االنتقالي محمود جبريل ،تلقى
نصائح كثيرة من دول غربية بضم بعض
ّ
املقربني من القذافي إلى املكتب التنفيذي
الجديد للمجلس االنتقالي ،على رأسهم
وزي � ��ر ال �ن �ف��ط ال �ل �ي �ب��ي امل �س �ت �ق �ي��ل ،ش�ك��ري
غ��ان��م ،وه��و م��ا ال يلقى إجماعًا م��ن طرف
جميع ق��وى امل�ع��ارض��ة الليبية التي ترى
التعامل مع بعض رجال القذافي نكوصًا
عن أهداف الثورة.
إلى ذلك ،اتهم متحدثون باسم املعارضة

رئ� �ي ��س ال � � � ��وزراء ال� �ب� �غ ��دادي امل �ح �م ��ودي،
ب��ال �ت �ح��ري��ض ع �ل��ى اغ �ت �ي ��ال ش�خ�ص�ي��ات
ب � ��ارزة ف��ي امل �ج �ل��س االن �ت �ق��ال��ي كمحمود
جبريل وعبد الرحمن شلقم .وبثت بعض
األشرطة الصوتية التي قالت إنها تتضمن
ات� � �ص � ��االت ب�ي��ن امل � �ح � �م� ��ودي وأش � �خ ��اص
آخرين تركزت حول وجوب التخلص من
بعض أع�ض��اء املجلس .وق��ال املتحدثون
إنهم استطاعوا اختراق االتصاالت التي
ت��دور ب�ين مسؤولي ن�ظ��ام طرابلس «لقد
حصلنا على نحو ألفي مكاملة ملسؤولني
ف��ي ال �ن �ظ��ام ال�ل�ي�ب��ي وس�ن�ع��رض�ه��ا ت�ب��اع��ًا
وس�ن�ق��دم�ه��ا دل�ي��ل إدان ��ة إض��اف�ي��ًا ملحكمة
ال �ج �ن��اي��ات ال��دول �ي��ة» .وأض ��اف ��ت م�ص��ادر
املعارضة أن نظام طرابلس يخوض حربًا
إع�لام �ي��ة م�ن�ظ�م��ة م��ن خ�ل�ال ال �ح��دي��ث عن
مقتل املدنيني في غ��ارات الناتو ،واصفة
إياها بـ«التمثيليات» وأنها ستقدم الحقًا
دالئ��ل تثبت ت��ورط القذافي شخصيًا في
ال �ت �ح��ري��ض ع �ل��ى ال� �ق� �ي ��ادات ال �س �ي��اس �ي��ة
للمجلس.
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اليمن :معارك بالجملة

ثوار ليبيون يقبضون
على قناص موال
للقذافي في الزاوية
(مارك هوفر ــ أ ف ب)

مقاتلني للمعارضة في غريان ،لكنه أصر
على أن القوات الحكومية ال تزال تسيطر
على البلدة.
ال ��ى ذل� ��ك ،ن�ق�ل��ت وك ��ال ��ة أن �ب ��اء األن ��اض ��ول
ال�ت��رك�ي��ة ع��ن م �س��ؤول�ين ف��ي ش��رك��ة النفط
الدولية التابعة ملؤسسة النفط التركية،
أن سفينة ّ
محملة بكمية ثانية من الوقود
ت �ق ��در ب� � �ـ 14أل� ��ف ط ��ن وص �ل ��ت إل� ��ى م�ي�ن��اء
ب �ن �غ��ازي .وذل ��ك ب�م��وج��ب ات �ف��اق توصلت
إليه مع املجلس االنتقالي.
(أ ف ب ،رويترز ،يو بي آي)

ما قل
ودل
قررت محكمة استئناف
تونس ،أول من أمس ،إلزام الوكالة
التونسية لإلنترنت بإغالق جميع
املواقع اإلباحية .وقال املحامي
منعم التركي املطالب بحجب هذه
املواقع إن «محكمة االستئناف
أكدت حكم املحكمة االبتدائية
الذي يلزم الوكالة بحجب كل
املواقع ذات الطابع اإلباحي».
وأضاف« :لقد أعطتنا محكمة
االستئناف الحق ،رغم أن محامية
الوكالة قدمت أدلة على أن هذه
األخيرة ال تملك الوسائل املادية
والفنية لتطبيق هذا الحكم».
(أ ف ب)

صالح يتمسك بالعودة
جدد الرئيس اليمني
علي عبد الله صالح تمسكه
بالعودة إلى اليمن ودعوته
خصومه إلى الوصول
للسلطة عبر االنتخابات في
وقت تحول فيه اليمن إلى
ٍ
ساحة للمعارك املمتدة
من أقصى شماله إلى أقصى
جنوبه ،ليبقى الخاسر األكبر
منها املدنيون
ال��رئ�ي��س اليمني ،علي عبد ال�ل��ه صالح
ً
جدد تمسكه بصناديق االقتراع سبيال
لنقل السلطة ،مؤكدًا في الوقت نفسه أنه
سيعود الى صنعاء «قريبًا» ،ومهاجمًا
معارضيه الذين من املتوقع أن يعقدوا
ال� �ي ��وم اج �ت �م��اع��ًا ت��أس �ي �س �ي��ًا للجمعية
الوطنية لقوى الثورة السلمية ،تمهيدًا
ُ
الخ� �ت� �ي ��ار م �ج �ل��س وط � �ن ��ي ت� �م� �ث ��ل ف�ي��ه
ك��اف��ة ت�ك��وي�ن��ات ق��وى التغيير وال �ث��ورة
الشعبية السلمية.
وش ��دد ص��ال��ح ف��ي ك�ل�م��ة م�س�ج�ل��ة بثها
التلفزيون اليمني الرسمي أذيعت خالل
مؤتمر للقبائل اليمنية املوالية له أمس
ً
ع �ل��ى ح�ت�م�ي��ة ع��ودت��ه إل ��ى ال �ي �م��ن ق��ائ�لا
«الى اللقاء في العاصمة صنعاء قريبًا»،
مبديًا في الوقت نفسه استعداده لنقل
س�ل�ط��ات��ه إل ��ى ن��ائ�ب��ه ع�ب��د رب ��ه منصور
ه� � � � � ��ادي ،وم � �ش � �ت� ��رط� ��ًا ع � �ل� ��ى خ �ص ��وم ��ه
االم�ت�ث��ال ل�ل��دس�ت��ور وال�ن�ظ��ام وال�ق��ان��ون
في بسط األمن واالستقرار في اليمن.
وم��ن ه��ذا املنطلق ،ج��دد ص��ال��ح دعوته
«األط� � � � ��راف ال �س �ي��اس �ي��ة إل � ��ى ال ��وص ��ول
ل�ل�س�ل�ط��ة ع �ب��ر االن �ت �خ��اب��ات وص �ن��ادي��ق
االق � � �ت� � ��راع ول � �ي� ��س ع� �ب ��ر االن � �ق �ل��اب � ��ات»،
م�ض�ي�ف��ًا أن «م ��ا ي�س�م��ى م �ش ��روع ث ��ورة
ّ
ال �ش �ب��اب س��رق ��ه االن� �ت� �ه ��ازي ��ون وق ��ط ��اع
الطرق ،وأن الوصول الى السلطة يكون
عبر االنتخابات وليس االنقالبات».
وق ��ال «ن �ع��رف ال��ذي��ن ي�ح�م�ل��ون قبعتني
واح��دة م��ع النظام واخ��رى ض��ده ،وه��ذا
األم ��ر ل�ي��س ب�ج��دي��د ،ف�ق��د ت�ك��ال�ب��ت ق��وى
خارجية منذ ستينيات ال�ق��رن املاضي
وكانت تدفع لكل القوى السياسية حتى
يظل اليمن في طور التخلف ،ومن تلك
ال � ��دول روس �ي ��ا وم �ص��ر وب �ع��ض ال ��دول
العربية».
ك ��ذل ��ك وص � ��ف امل� �ع ��ارض ��ة ب ��أن �ه ��ا «ق �ل��ة

قليلة ط��رح��ت ش �ع��ارات ث ��ورة ال�ش�ب��اب،
من اصحاب املصالح الضيقة وعديمي
التفكير» .وأض��اف أنها «قلة قليلة من
مخلفات املاركسية ،ومجموعة طالبان،
ومخلفات اإلم��ام م��ن الحوثيني وح��زب
الحق».
وت��أت��ي تصريحات ص��ال��ح وس��ط ع��ودة
ال� �ح ��دي ��ث ع ��ن ت� �ع ��دي�ل�ات ج ��دي ��دة ع�ل��ى
امل�ب��ادرة الخليجية ،تنص على تقسيم
املرحلة االنتقالية إلى فترتني زمنيتني،
ف��ي األول� ��ى ال �ت��ي تنتهي ب�ن�ه��اي��ة ال�ع��ام
الجاري ينتخب نائب الرئيس عبدر به
منصور ه��ادي رئيسًا لليمن بالتوافق
ب�ي�ن ح ��زب «امل��ؤت �م��ر ال�ش�ع�ب��ي» ال�ح��اك��م
وت�ك�ت��ل «ال�ل�ق��اء امل�ش�ت��رك» امل �ع��ارض ،ثم
يتبع ذل��ك فترة انتقالية تستمر عامني
يتم خاللها تعديل الدستور والقوانني
ً
وتغيير طبيعة نظام للحكم وصوال الى
انتخابات برملانية جديدة.
ووف�ق��ًا ل�ل�م�ص��ادر ف��إن ه��ذه االق�ت��راح��ات
اص �ط ��دم ��ت ب ��رف ��ض ال ��رئ �ي ��س ال �ي �م �ن��ي،

الحزب الحاكم
يتهم حميد األحمر
بتدبير محاولة اغتيال
صالح والزنداني
باستقدام «إرهابيين»

«إع��ادة هيكلة الجيش قبل االنتخابات
الرئاسية».
في موازاة ذلك ،لم يستطع حزب املؤتمر
الشعبي الحاكم الخروج من دائ��رة كيل
االتهامات للمعارضة اليمنية بالوقوف
وراء م �ح��اول��ة االغ �ت �ي��ال ال�ف��اش�ل��ة ال�ت��ي
ت�ع��رض ل�ه��ا ال��رئ�ي��س ال�ي�م�ن��ي ،،موجهًا
هذه املرة سهام االتهامات إلى القيادي
ف� ��ي ح � ��زب االص� �ل ��اح امل � �ع� ��ارض ح�م�ي��د
األحمر ..وتأكيد رئيس الكتلة البرملانية
ل�ل�م��ؤت�م��ر ال �ش �ع �ب��ي ال �ح��اك��م ف ��ي ال�ي�م��ن
س �ل �ط��ان ال �ب��رك��ان��ي أن ��ه «ل ��م ي �ع��د ه�ن��اك
م�ج��ال ل�ل�ش��ك ف��ي أن ح�م�ي��د األح �م��ر هو
رأس الحربة في محاولة االغتيال» ،أتت
ب�ع��د ي ��وم واح� ��د م��ن ت��وج�ي��ه ال�س�ل�ط��ات
اليمنية إل��ى رج��ل ال��دي��ن امل�ت�ش��دد عبد
امل�ج�ي��د ال��زن��دان��ي وآل األح �م��ر ات�ه��ام��ات
بتمويل اإلره��اب عبر تجار يمنيني في
السعودية وحشد امل�ئ��ات ممن تصفهم
السلطات باإلرهابيني ملواجهة القوات
املسلحة.
في هذه األثناء ،أفادت مصادر صحافية
ع� ��ن م �ق �ت��ل  23م �س �ل �ح��ًا ق �ب �ل �ي��ًا ي�م�ن�ي��ًا
ف ��ي م� �ع ��ارك ع �ن �ي �ف��ة ج� ��رت م ��ع ال �ح��رس
ال �ج �م �ه��وري ف ��ي م�ن �ط �ق��ة ارح� � ��ب ،ف�ي�م��ا
واصل الحرس الجمهوري في محافظة
ت�ع��ز إرس� ��ال امل��زي��د م��ن ال �ت �ع��زي��زات إل��ى
شارع الستني وسط مخاوف من تجدد
االشتباكات في املنطقة.
أم � ��ا ف ��ي ال� �ج� �ن ��وب ،ف �ل �ق��ي  4أش �خ��اص
م� �ص ��رع� �ه ��م وأص� � �ي � ��ب س� �ب� �ع ��ة آخ � � ��رون
ب� �ج ��روح ف ��ي اش �ت �ب��اك��ات ان ��دل �ع��ت ب�ين
مجموعتني متطرفتني متناحرتني في
جعار في محافظة أبني.
وف��ي خضم امل�ع��ارك املتواصلة في عدد
م ��ن امل �ح��اف �ظ��ات ال �ج �ن��وب �ي��ة ،ك ��ان الف�ت��ًا
عودة السيارات املفخخة إلى استهداف
ال� �ح ��وث� �ي�ي�ن ،وت � �ح� ��دي � �دًا ف� ��ي م �ح��اف �ظ��ة
ال� �ج ��وف ال �ت��ي ش �ه��دت م� �ع ��ارك ط��اح�ن��ة
ق� �ب ��ل ف � �ت ��رة وج � �ي� ��زة ب�ي��ن أن � �ص� ��ار ع�ب��د
امل�ل��ك ال�ح��وث��ي وأن �ص��ار ح��زب االص�ل�اح
ل�ل�س�ي�ط��رة ع �ل��ى امل �ح��اف �ظ��ة ال �ق��ري �ب��ة من
الحدود مع السعودية.
وأدى ان� �ف� �ج ��ار س � �ي ��ارة م �ف � َخ �خ��ة أم ��ام
امل ��رك ��ز ال �ص �ح��ي مل ��دي ��ري ��ة امل� �ط� َ�ـ � ّ�م ��ة ف��ي
محافظة ال�ج��وف إل��ى مقتل شخصني،
ف�ي�م��ا ات �ه��م ال �ح��وث �ي��ون االس �ت �خ �ب��ارات
األميركية بالوقوف وراء الحادث« ،في
سعي حثيث إل��ى عرقنة اليمن والدفع
به نحو الفوضى العارمة وإدخ��ال��ه في
أت��ون ال�ص��راع��ات الطائفية ،وبما يتيح
ل�ل�ن�ظ��ام ال�ظ��ال��م ال�ب�ق��اء ول�ت�ل��ك األج �ه��زة
االس� �ت� �خ� �ب ��اري ��ة امل� ��زي� ��د م� ��ن ال �س �ي �ط��رة
وال�ن�ف��وذ داخ��ل ك��ل ال �ق��رارات السياسية
واألمنية في البالد».

هجوم على لجنة التقصي في البحرين
أعلنت لجنة تقصي الحقائق املستقلة،
ال� �ت ��ي أل �ف �ه��ا م �ل��ك ال �ب �ح��ري��ن ب��رئ��اس��ة
م �ح �م��ود ش ��ري ��ف ال �ب �س �ي��ون��ي ،إغ�ل�اق
م�ك��ات�ب�ه��ا أم ��ام ال�ج�م�ه��ور ف��ي امل�ن��ام��ة،
وذل � � ��ك ع� �ق ��ب ت �ع ��رض �ه ��ا الع� � �ت � ��داء م��ن
م �ت �ظ��اه��ري��ن غ��اض �ب�ي�ن م �م��ا ت��وص�ل��ت
إليه ف��ي تحقيقاتها بشأن ع��دم وق��وع
جرائم بحق اإلنسانية خالل انتفاضة
 14فبراير.
وكان رئيس اللجنة قد أكد أن التحقيق
«ت��وص��ل إل ��ى أن ح�ك��وم��ة ال�ب�ح��ري��ن لم
ت��رت�ك��ب ج��رائ��م ب�ح��ق اإلن�س��ان�ي��ة خ�لال
ال� �ت� �ظ ��اه ��رات ف ��ي األش � �ه ��ر امل ��اض� �ي ��ة».
وأش ��اد ب�ت�ع��اون وزي��ر ال��داخ�ل�ي��ة ،وق��ال
إن��ه «ل��م ي��رص��د تعذيبًا أو استخدامًا
مفرطًا للقوة».
ل�ك��ن ال�ل�ج�ن��ة ق��ال��ت ف��ي ب�ي��ان إن�ه��ا «ل��م
تتحدث عن نتائج كهذه» ،وإنها «لن
تتخذ أي ق��رار بشأن حجم انتهاكات
ح� �ق ��وق اإلن � �س� ��ان ف ��ي ال �ب �ح��ري��ن ق�ب��ل
ان �ت �ه ��اء ت �ح �ق �ي �ق �ه��ا» .وأض� ��اف� ��ت أن �ه��ا

س �ت �غ �ل ��ق «إل� � � ��ى أج � � ��ل غ� �ي ��ر م �س �م��ى»
م�ك�ت�ب�ه��ا ال ��ذي ه��اج �م��ه أول م��ن أم��س
«م � �ئ� ��ات األش� � �خ � ��اص» ال� ��ذي� ��ن أث � ��ارت
تحقيقاتها غضبهم.
وهدد بعض هؤالء املحتجني «شفهيًا
وم� ��ادي� ��ًا م ��وظ� �ف ��ي» ال �ل �ج �ن ��ة ،ب�ح�س��ب
ال� �ب� �ي ��ان ال � � ��ذي ت� �ح ��دث ع� ��ن «إه� ��ان� ��ات
وت � � �ه� � ��دي� � ��دات» .وأض� � � � ��اف أن «ب �ع��ض
األفراد انهالوا بالسباب على العاملني
ووض �ع��وا رس��ائ��ل تهديد على ج��دران
املكتب وأرسلوا تهديدات عبر الهواتف
امل �ح �م��ول��ة وع �ب��ر ال �ب��ري��د اإلل �ك �ت��رون��ي
ودفعوا أحد العاملني وبصقوا عليه».
لكن اللجنة قالت إنها ستواصل تلقي
ال �ش �ك ��اوى ع �ب��ر ال �ب��ري��د اإلل �ك �ت��رون��ي،
وذل��ك حرصًا على «سالمة األشخاص
الذين يعملون في املكتب».
ُ ّ
وك � ��ل � �ف � ��ت ال� �ل� �ج� �ن ��ة امل� �س� �ت� �ق� �ل ��ة ،ال� �ت ��ي
تتألف م��ن خمسة م��ن رج��ال القانون
امل �ع��روف�ين ع�ل��ى امل�س�ت��وى ال��دول��ي من
امل �ل��ك ح �م��د ب��ن ع�ي�س��ى آل خ�ل�ي�ف��ة في

ن�ه��اي��ة ح��زي��ران بالتحقيق ف��ي حملة
قمع االحتجاجات.
من جهة ثانية ،انتقدت الحكومة قرار
جمعية «الوفاق» املعارضة بمقاطعة
االن� �ت� �خ ��اب ��ات ال �ب��رمل��ان �ي��ة ال�ت�ك�م�ي�ل�ي��ة
امل��رت �ق �ب��ة ف��ي  24أي �ل��ول امل �ق �ب��ل .وق��ال
وزي ��ر ال �ع��دل ال�ش�ي��خ خ��ال��د آل خليفة
ف��ي ب�ي��ان إن ال��دي�م��وق��راط�ي��ة املستقرة
ره��ن بانتخابات ق��وي��ة ،غير أن��ه لكي
تصبح العملية الديموقراطية فعالة
ي� �ح� �ت ��اج ال � �ن ��اخ � �ب ��ون إل� � ��ى أن ي �ك��ون
ب �م �ق��دوره��م ان �ت �خ��اب أف � ��راد ي �ع �ب��رون
ع��ن مخاوفهم للحكومة نيابة عنهم.
وأضاف أن «وجود ديموقراطية أقوى
في البحرين أمر وشيك ،لكن ال بد من
مشاركة كل اآلراء ووجهات النظر في
العملية السياسية».
وان� �س� �ح ��ب أع � �ض� ��اء ك �ت �ل��ة «ال� ��وف� ��اق»
ال � � � �ـ 18ف� ��ي ال � �ب ��رمل ��ان ع� �ن ��دم ��ا ُس �ح �ق��ت
االحتجاجات األخيرة.
(أ ف ب ،رويترز)

عربيات
دوليات
تونس :تفريق تظاهرة
ّفرقت قوات األمن التونسية ،أول
من أمس ،عبر استخدام الغاز
املسيل للدموع والهراوات حشدًا
من املحتجني في العاصمة
يطالبون بتطهير جهاز القضاء
واستقالة الحكومة لتباطئها في
مالحقة فلول النظام السابق.
وذلك في الوقت الذي تجمع
اآلالف لتنظيم احتجاجات في
بلدات ومدن أخرى في أكبر
إظهار للغضب الشعبي منذ
شهور في تونس .وحاول عدة
مئات من املحتجني التجمع
أمام مقر وزارة الداخلية في
شارع الحبيب بورقيبة بوسط

العاصمة ،لكن الشرطة ّ
تصدت
لهم وألقت عليهم قنابل الغاز
املسيل للدموع وضربت بعضهم
بالهراواتّ .
وردد املتظاهرون
«(الرئيس املخلوع زين العابدين)
بن علي (الصورة) في السعودية
والعصابة هي هي».
(رويترز)

املغرب :انتخابات في  25ت2
أعلنت اململكة املغربية ،أمس،
إجراء انتخابات برملانية في
 25تشرين الثاني ،أي قبل
عشرة أشهر من موعدها ،وذلك
في إطار سعيها الحثيث إلى
تبني إصالحات دستورية ملنع
أي انتفاضة تستلهم ما بات
يعرف باسم الربيع العربي.
وقالت وزارة الداخلية في بيان:
«بعد سلسلة من املشاورات مع
األحزاب السياسية حول مشاريع
النصوص االنتخابية واإلعداد
ملختلف االستحقاقات االنتخابية
املقبلة ،يعلن وزير الداخلية أن
تاريخ االقتراع الخاص بانتخاب
أعضاء مجلس النواب هو يوم
الجمعة  25تشرين الثاني.»2011
(رويترز)

املخزون الغذائي
في الصومال ينفد
ّ
حذرت منظمة التعاون اإلسالمي
من قرب نفاد املخزون الغذائي في
الصومال ،الذي ّ
يتعرض لكارثة
إنسانية بسبب املجاعة وموجة
جفاف هي األسوأ منذ  60عامًا.
وكشفت جوالت ميدانية أجراها
فريق مكتب املنظمة في مقديشو،
عن ارتفاع أسعار السلع الغذائية
خالل األسبوعني املاضيني بنحو
 45في املئة ،بسبب لجوء معظم
منظمات اإلغاثة إلى شراء السلع
الغذائية ،بحسب مراقبني.
ً
لذلك ،وجهت املنظمة ً
نداء عاجال
إلى منظمات اإلغاثة حثتها
على وقف شراء السلع الغذائية
من السوق املحلية واالعتماد
على االستيراد للمحافظة على
وجود السلع في السوق املحلية
واستقرار أسعارها.
(يو بي آي)
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 300قتيل وجريح في سلسلة اعتداءات
دام عاشته  6محافظات عراقية بينها بغداد أول من أمس،
يوم ٍ
التفجيرات االنتحارية
جراء سلسلة اعتداءات تراوحت بني ّ
والعبوات الناسفة والهجوم املسلح ،مخلفة مئات القتلى والجرحى
بينهم عدد كبير من رجال األمن الحكوميني

أم��ام مسجد عبد القادر الكيالني في بغداد
(كريم قديم ـ أ ب)

ّ
ه ��زت سلسلة م��ن االن �ف �ج��ارات امل�ت��زام�ن��ة
ن�ح��و  15م��دي�ن��ة ف��ي ب�ل�اد ال��راف��دي��ن ،أول
ّ
ً
م ��ن أم � ��س ،وخ��ل �ف��ت أك �ث ��ر م ��ن  66ق�ت�ي�لا
ّ
و 240ج��ري �ح��ًا ،ف��ي اع� �ت ��داءات ت ��دل على
ارت � �ف� ��اع وت � �ي� ��رة ال �ع �ن ��ف ع �ق ��ب ت �ف��وي��ض
الكتل السياسية العراقية الحكومة بدء
محادثات مع واشنطن تهدف ال��ى بحث
مسألة ت��دري��ب ال�ق��وات العراقية حتى ما
بعد نهاية العام الجاري ،موعد انسحاب
قوات االحتالل األميركي .وشهدت الكوت
تفجيرين ،بعبوة ناسفة وسيارة مفخخة،
أدي��ا إل��ى مقتل  40شخصًا وإص��اب��ة .65
وفي تكريت ،قال مصدر أمني إن «ثالثة
عناصر من الشرطة بينهم ضابط برتبة

م�ق��دم ق�ت�ل��وا ،فيما اص�ي��ب سبعة آخ��رون
في هجوم انتحاري داخل دائرة مكافحة
االرهاب في مجمع القصور الرئاسية».
ُوف��ي وس��ط بعقوبة ف��ي محافظة ديالى،
قتل  4جنود عراقيني في هجوم بأسلحة
م ��زودة ب�ك��وات��م للصوت اس�ت�ه��دف نقطة
ت�ف�ت�ي��ش ف ��ي م�ن�ط�ق��ة ج� ��رف امل� �ل ��ح ،فيما
ان� �ف� �ج ��رت س � �ي� ��ارة م �ف �خ �خ��ة ف� ��ي ن��اح �ي��ة
ال��وج �ي �ه �ي��ة ،وع� �ب ��وة أخ � ��رى ف ��ي ن��اح�ي��ة
العظيم ،وعبوتان ناسفتان في ناحيتي
ك�ن�ع��ان وب �ه��رز ج �ن��وب ب�ع�ق��وب��ة ،أوق�ع�ت��ا
ع��ددًا م��ن القتلى وال�ج��رح��ى .وف��ي ناحية
خ��ان بني سعد ،أعلن ضابط إص��اب��ة 17
شخصًا بجروح بانفجار سيارة مفخخة.
وأع � �ل ��ن ق ��ائ ��د ش ��رط ��ة ال �ن �ج��ف «ان �ف �ج��ار
س � �ي ��ارة م �ف �خ �خ��ة ق � ��رب م ��دي ��ري ��ة ش��رط��ة
الطرق الخارجية في شمال املدينة» ،ما
أدى ال��ى م�ق�ت��ل  7أش �خ��اص وإص��اب��ة 60
بجروح.
ُ
ُ
وف� ��ي ك ��رك ��وك ،ق �ت ��ل م ��دن ��ي وأص � �ي� ��ب 14
ب�ج��روح ف��ي انفجار دراج ��ة هوائية قرب

م��وق��ع مل��رك�ب��ات ال�ن�ق��ل ع�ن��د م��دخ��ل س��وق
دوميز وانفجار سيارة مفخخة في شارع
س��وق ت�س�ع�ين .وأك ��دت م �ص��ادر ام�ن�ي��ة أن
«مسلحني نسفوا بشكل شبه كامل قاعة
ال �ص�لاة ف��ي كنيسة م ��ار اف� ��رام للسريان
العمال.
االرثوذكس» ُفي ساحة
ُ
وف��ي ب �غ��داد ،ق�ت��ل ش�خ�ص��ان وأص �ي��ب 30
آخ��رون ب�ج��روح ف��ي هجمات متفرقة ُ في
ج �ن��وب ا ُل �ع��اص �م��ة وغ ��رب �ه ��ا .ك��ذل��ك ق�ت��ل
ج�ن��دي وأص �ي��ب تسعة أش�خ��اص بينهم
أرب�ع��ة جنود ب�ج��روح ف��ي انفجار سيارة
م�ف�خ�خ��ة اس �ت �ه��دف دوري � ��ة ل�ل�ج�ي��ش في
م�ن�ط�ق��ة ال �ت ��اج ��ي .واس �ت �ه��دف��ت ع �ب��وت��ان
ناسفتان ُمنزل ضابط في شرق الرمادي.
وف��ي بلد ،أصيب  5اشخاص في انفجار
مبنى املجلس البلدي.
ُ
عبوة ناسفة قرب ُ
وق� � �ت � ��ل ش� �خ� �ص ��ان وأص � � �ي � ��ب  9آخ� � ��رون
بجروح في انفجار سيارة مفخخة عند
ّ
مقر شرطة ناحية الهندية ش��رق مدينة
ك ��رب�ل�اء .وف ��ي امل ��وص ��ل ،أع �ل��ن م�ل��ازم في
الشرطة مقتل شخص وإصابة  3آخرين

ب��ان�ف�ج��ار ع�ب��وت�ين الص�ق�ت�ين ثبتتا على
عمود للكهرباء في حي الفيصلية .وفي
ن��اح �ي��ة االس� �ك� �ن ��دري ��ة ،ان �ف �ج ��رت س �ي��ارة
م �ف �خ �خ��ة ق� ��رب م �ب �ن��ى امل �ج �ل��س ال �ب �ل��دي.
م��ن ج�ه�ت��ه ،ق��ال امل�ت�ح��دث ب��اس��م عمليات
ب �غ ��داد ال� �ل ��واء ق��اس��م ع �ط��ا إن «ه�ج�م��ات
اليوم ليست مفاجئة بالنسبة إلينا ،ألن
العدو كان يخطط لشن عشرات العمليات
اإلرهابية في رمضان ،لكن قواتنا تمكنت
م��ن ت�ف�ك�ي��ك م�ع�ظ��م ال�ش�ب�ك��ات امل �ت��ورط��ة».
وأض��اف «ال يمكن القول بوجود تدهور
أو ان� �ف�ل�ات أم� �ن ��ي ،ف �ق��وات �ن��ا ال ت � ��زال ف��ي
امليدان ونحن في ساحة معركة» .بدوره،
ق��ال رئيس ال ��وزراء ن��وري املالكي «إق��دام
امل �ج��رم�ين ع �ل��ى ق �ت��ل ال �ع��راق �ي�ين األب��ري��اء
في ه��ذا الشهر الفضيل (رم�ض��ان) يؤكد
خلوهم م��ن أي وازع دي�ن��ي» .وأض��اف أن
هؤالء «لن يفلتوا بهذه الجرائم الجبانة».
ون� ّ�دد الرئيس العراقي ج�لال الطالباني
بالتفجيرات الدامية.
(أ ف ب ،يو بي آي ،رويترز)

فلسطين
استغلت الحكومة العبرية مشروع السلطة الفلسطينية للتوجه إلى األمم المتحدة في أيلول ونيل االعتراف بالدولة لتسريع وتيرة االستيطان على
نحو غير مسبوق في األراضي الفلسطينية ،وخصوصًا في القدس الشرقية المحتلة

إسرائيل تحارب استحقاق أيلول باالستيطان
رام اهلل ــ فادي أبو سعدى
س� ّ�رع��ت س�ل�ط��ات االح �تل��ال اإلس��رائ�ي�ل��ي خططها االس�ت�ي�ط��ان�ي��ة خ�ل�ال األي ��ام املاضية
للعمل على بناء وحدات إضافية ،وآخرها كان أول من أمس مع تصديق وزير الدفاع
اإلس��رائ�ي�ل��ي ،إي�ه��ود ب ��اراك ،على بناء  277وح��دة استيطانية إضافية ف��ي مستوطنة
أريئيل شمال الضفة الغربية ،وتحديدًا في الحي االستيطاني نويمان ،في إطار مخطط
�دة .وذك��ر موقع صحيفة «ه��آرت��س» أن «ال��وح��دات
لبناء
ِّ 430وح��دة استيطانية ج��دي� ّ
لكنها لم ّ
تسوق األراضي التي ستقام عليها الوحدات
السكنية ُصدق عليها في السابق،
للمستثمرين في البناء ،وبعد قرار باراك الذي صدر األسبوع املاضي ،سيكون بإمكان
إدارة املستوطنة تسويق األراضي املخصصة للبناء ،ومن املتوقع أن ينجز البناء فيها
خالل ثالثة أعوام ونصف عام» .وبحسب املعلومات ،فإن  100وحدة سكنية ستخصص
للمستوطنني الذين ُسحبوا من مستوطنة نتساريم في قطاع غزة.
ومنذ تأليفهاّ ،
صدقت حكومة بنيامني نتنياهو على بناء  492وحدة استيطانية في
مواقع مختلفة في الضفة الغربية ،إضافة إلى  500وح��دة استيطانية في مستوطنة
ايتمار ،في أعقاب مقتل  5أفراد من أسرة واحدة .وكان وزير الداخلية إلياهو يشاي قد
ّ
صدق الخميس املاضي على مخطط لبناء  1600مسكن في مستوطنة رمات شلومو
شمال القدس الشرقية املحتلة ،ويعتزم خالل األيام القريبة التصديق على ألفي مسكن
ف��ي مستوطنة غفعات همتوس جنوب ال�ق��دس الشرقية و 700مسكن ف��ي مستوطنة
غفعات زئيف شمال القدس الشرقية ،بحسب املصادر اإلسرائيلية.

أبو ردينة:
إسرائيل تحاول تدمير ما
بقي من جهد إلحياء
عملية السالم

وف��ي منطقة حيفا وح��ده��ا ،أق� ّ�رت وزارة الداخلية التصديق على بناء  7آالف وح��دة
سكنية ،وم��ن املتوقع التصديق قريبًا على مخططات بناء في مناطق أخ��رى .ويأتي
اإلع�ل�ان ع��ن مخططات ال�ب�ن��اء االس�ت�ي�ط��ان��ي ال�ج��دي��دة ب�ع��د ت�ن��دي��د أم�ي��رك��ي وأوروب ��ي
وروس��ي وتركي إثر التصديق على مخطط بناء  930مسكنًا بمستوطنة هار حوماه
في جبل أبو غنيم جنوب القدس الشرقية قبل  10أي��ام .وكانت مصادر اسرائيلية قد
ّ
أكدت أن وزارة اإلسكان اإلسرائيلية قررت بناء  7000وحدة سكنية جديدة في أعقاب
االحتجاجات الواسعة داخل املدن اإلسرائيلية بسبب ارتفاع أسعار السكن.
ب��دوره��ا ،أدان��ت الرئاسة الفلسطينية ب�ش� ّ�دة ،ال�ق��رار اإلسرائيلي القاضي ببناء مئات
ال��وح��دات االستيطانية ف��ي مستوطنة «أري�ئ�ي��ل» ش�م��ال الضفة .وق��ال املتحدث نبيل
أب��و ردينة «ه� ّ�ذه محاولة إسرائيلية لتدمير ما بقي من جهد إلحياء عملية السالم،
ومرة أخرى تمثل هذه املمارسات سببًا قويًا يدعونا للذهاب إلى األمم املتحدة لطلب
عضوية دول��ة فلسطني ،ووق��ف ه��ذه اإلج��راءات اإلسرائيلية» ،فيما رأى عضو املكتب
السياسي للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطني النائب قيس عبد الكريم أبو ليلى
أن «الحكومة اإلسرائيلية الحالية اليمينية املتطرفة تحاول استباق الزمن وفرض أمر
واقع من خالل توسيع البناء االستيطاني في كل مكان ،وخاصة القدس» .وأضاف أن
حكومة االحتالل «تسعى كذلك إلى تغيير الطابع الديموغرافي للمدينة املقدسة من
خالل القضاء على الوجود العربي الفلسطيني فيها ،وتفريغها من محتواه» ،وأنها
«تحاول الخروج من مشاكلها وأزمتها الداخلية على حساب الشعب الفلسطيني من
خالل توسيع املستوطنات».

ّ
ّ
الدستورية
األردنية مستمرة في الشارع رغم التعديالت
املعارضة
عمان ــ محمد السمهوري
ً
ت �ت��رق��ب ال �س��اح��ة األردن � �ي� ��ة ت� �ح ��وال خ�لال
األش� �ه ��ر امل �ق �ب �ل��ة ،وال س �ي �م��ا أن ال�ج�م�ي��ع
ي � �ن � �ت � �ظ ��رون ت � �ص ��دي ��ق م� �ج� �ل ��س ال � �ن � ��واب
ع �ل��ى ح ��زم ��ة م ��ن ال �ت �ع��دي�ل�ات ال�س�ي��اس�ي��ة
وال��دس �ت��وري��ة .ل�ك��ن ال�ت��رق��ب األه ��م ه��و من
س �ي �ق ��ود ه � ��ذا ال � �ت � �ح ��ول ،وخ� �ص ��وص ��ًا أن
أح ��ادي ��ث ك �ث �ي��رة ت� ��دور ح ��ول ه��وي��ة رج��ل
امل��رح�ل��ة املقبلة ،وي �ت��وزع ال�ن�ق��اش ب�ين كل
من رئيس مجلس ال�ن��واب الحالي فيصل
ال �ف��اي��ز ،ورئ �ي��س ال � ��وزراء األس �ب��ق ،رئيس
ل �ج �ن��ة ال� �ح ��وار ال��وط �ن��ي ط��اه��ر امل �ص��ري،
كاسم أقرب للحوار مع الحركة اإلسالمية
التي ما زالت تعتقد أن الحراك في الشارع
هو ردها على كل ما جاءت به التعديالت
ال��دس �ت��وري��ة .ف��ي امل �ق��اب��ل ،ف��إن م�ف��اوض��ات
األردن مع دول مجلس التعاون الخليجي
والدور الذي تتطلع إليه في املرحلة املقبلة
م��ن ت �ح��والت سياسية محلية وخ��ارج�ي��ة
ت��رش��ح فيصل ال�ف��اي��ز ،مل��ا يمثله م��ن ق��رب
في التوجه السياسي .تحديد هوية رجل

املرحلة املقبلة ال يلغي الحراك في الشارع
األردن� � � ��ي ال� �ن ��اج ��م ع ��ن ان� �ق� �س ��ام األط� � ��راف
ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة ح � � ��ول أه� �م� �ي ��ة ال� �ت� �ع ��دي�ل�ات
امل� �ط ��روح ��ة .ف ��ي ه� ��ذا ال� �س� �ي ��اق ،أك� ��د امل �ل��ك
األردن � ��ي ع�ب��د ال �ل��ه ال �ث��ان��ي ،خ�ل�ال تسلمه
التوصيات املتعلقة بالتعديالت املقترحة
على الدستور األح��د املاضي ،أن األولوية
التشريعية ف��ي ه��ذه «امل��رح �ل��ة ال��وط�ن�ي��ة»
تتمثل ف��ي إن�ج��از التعديالت الدستورية
املطروحة ،ضمن قنوات تعديل النصوص
�ار زم�ن��ي ال يتجاوز
ال��دس�ت��وري��ة ،وف��ي إط � ٍ
ال �ش �ه��ر ب �م��ا ي�ع�ط��ي ل�ل�س�ل�ط��ة ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة
ال �ق��درة ع�ل��ى االن �ت �ق��ال إل��ى دراس� ��ة وإق ��رار
ال �ت �ش ��ري �ع ��ات ال �س �ي��اس �ي��ة امل �ت �م �ث �ل �ـ��ة ف��ي
ق � ��ان � ��ون األح � � � � ��زاب وق � ��ان � ��ون االن � �ت � �خ ��اب.
ودع ��ا امل�ل��ك ال �ق��وى وامل��ؤس �س��ات الحزبية
والنقابية والشعبية املشاركة في املسيرة
اإلصالحية ،واالستثمار فيها ،وتحويلها
إل ��ى ب��رام��ج ع �م��ل ،م��ؤك �دًا أن ��ه ب�ع��د إن�ج��از
ق ��ان ��ون ال �ب �ل��دي��ات ،م ��ن ال� �ض ��روري إج ��راء
االنتخابات البلدية في أسرع وقت ممكن.
دعوة امللك إلى األطراف السياسية قوبلت

ب �ت �ل��وي��ح أط� � ��راف امل� �ع ��ارض ��ة م ��ن ال �ي �س��ار
واليمني بالبقاء ف��ي ال�ش��ارع ،وذل��ك يعود
إل��ى اع�ت�ق��اده��ا أن�ه��ا ق��اص��رة وغ�ي��ر ملبية
ل �ط �م��وح��ات �ه��ا ،وه� ��ي ت �ت��وع��د أن ال �ح ��راك
ً
س �ي �ب �ق��ى ف ��ي ال� � �ش � ��ارع ،م �ع �ت �م��دة ن �ض��اال
م �س �ت �م �رًا ي �ت �س��ع أف �ق �ي��ًا وع� �م ��ودي ��ًا ،ح�ت��ى
تحقيق مطالبها .وف��ي ه��ذا اإلط��ار ،نددت
م �ن �ظ �م��ات امل �ج �ت �م��ع امل ��دن ��ي ب��ال �ت �ع��دي�لات
الدستورية ،مشيرة إلى أنها ال تتواءم في
كثير منها م��ع االت�ف��اق�ي��ات ال��دول�ي��ة التي
ّ
وصدق عليها األردن.
وقع
م � ��ن ج� �ه� �ت� �ه ��م ،ف � � ��إن اإلس �ل��ام � � �ي �ي��ن ،وه ��م
املعارضة االبرز في الشارع ،غير مقتنعني
ب �م��ا ج � ��اءت ب ��ه ال �ت �ع��دي�ل�ات ال��دس �ت��وري��ة.
وف��ي ه��ذا ال�ص��دد ،رأى ح��زب جبهة العمل
اإلس �ل��ام � ��ي ،ال � � � ��ذراع ال �س �ي��اس �ي��ة ل �ح��رك��ة
اإلخ��وان املسلمني ،في التعديالت أنها «ال
ت�ع� ّ�ب��ر ت�م��ام��ًا ع��ن م�ط��ال��ب ال�ش�ع��ب األردن��ي
وال تحقق مضمون النصوص الدستورية
ال �ت��ي ن�ص��ت ع�ل��ى أن ن �ظ��ام ال�ح�ك��م نيابي
ملكي وراثي وأن األمة مصدر السلطات»،
وط��ال��ب ال�ح��زب ،ف��ي ب�ي��ان أص��دره أول من

أمس ،بتعديل عدد من املواد «حتى تكون
التعديالت معبرًا ملستقبل واع��د نتجاوز
ف�ي��ه األزم ��ة ال �ت��ي يعيشها ال��وط��ن وحتى
نحقق االنسجام والتوافق بني النصوص
ال��دس�ت��وري��ة وح�ت��ى ت�ك��ون الديموقراطية
واقعًا معيشًا».
وف � ��ي ه � ��ذا اإلط� � � ��ار ي � ��رى رئ� �ي ��س ال �ل �ج �ن��ة
ال � �س � �ي ��اس � �ي ��ة ف� � ��ي ح� � � ��زب ج� �ب� �ه ��ة ال �ع �م ��ل
اإلسالمي ،زكي بن أرشيد ،أن «التعديالت
تنتمي إلى املاضي وال تستوعب الحاضر
أو ت� ��راع� ��ي م �ت �ط �ل �ب��ات امل �س �ت �ق �ب��ل ،وه ��ي
خ �ط��وة م �ت��واض �ع��ة وال ت �ل �ب��ي ط �م��وح��ات
ال �ش ��ارع وال �ق ��وى ال �س �ي��اس �ي��ة» .وق ��ال «إن
حجر ال��زاوي��ة في التعديالت املأمولة هو
أن ي��أت��ي رئ �ي��س ال � � ��وزراء ب � ��إرادة شعبية
وال�ن��ص على ذل��ك ص��راح��ة ف��ي الدستور»
وب��ال�ت��ال��ي ف��إن�ه��ا ،وف�ق��ًا ل��ه« ،ال تشير إل��ى
ت �ح��ول دي �م��وق��راط��ي ح�ق�ي�ق��ي م ��ا ل ��م يكن
ه�ن��اك حكومة برملانية تمثل الشعب في
ح��د أدن ��ى» .ورأى أن ال�ن��ص على محكمة
دس �ت��وري��ة وه�ي�ئ��ة مستقلة ل�لان�ت�خ��اب��ات
وغيرها من التعديالت خطوات غير كافية.

ما قل
ودل
أوقفت الشرطة الهندية أمس
أكثر من ألف متظاهر ضد الفساد
من أنصار ناشط يدعى انا هازاري
قرر بدء إضراب عن الطعام
للمطالبة بتشديد قوانني مكافحة
ُ
الفساد التي تبحث في البرملان.
وقال وزير الداخلية الهندي ب.
شيدامبارام إنه «أوقف ما بني
 1200و 1300شخص» .وتابع« :نحن
ال نمنع تظاهرة ديموقراطية
سلمية» .وأوضح وزير الداخلية أن
املوقوفني لم يحترموا تعليمات
الشرطة لهم بشأن حظر تجاوز
املتظاهرين الـ 5000شخص.
(أ ف ب)
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ّ
الروسية أساسًا للمفاوضات النووية
إيران تقبل املقترحات
أعلن أمني املجلس األعلى لألمن القومي
اإلي � ��ران � ��ي ،ك �ب �ي��ر امل� �ف ��اوض�ي�ن ال �ن��ووي�ي�ن
سعيد جليلي ،بعد ل�ق��اء ف��ي ط�ه��ران مع
ن�ظ�ي��ره ال��روس��ي ن �ي �ك��والي ب��ات��روش�ي��ف،
أمس ،أن «املقترحات الروسية» يمكن أن
ّ
تمثل «أس��اس��ًا ل�ب��دء م�ف��اوض��ات» نووية
مقبلة .وق��ال ،بحسب م��ا نقل عنه املوقع
اإلل �ك �ت��رون��ي ل�ل�ت�ل�ف��زي��ون ال �ح �ك��وم��ي ،إن
«م�ق�ّت��رح��ات أص��دق��ائ�ن��ا ال ��روس يمكن أن
ت �م��ث��ل أس ��اس ��ًا ل �ب��دء امل� �ف ��اوض ��ات ب�ش��أن
التعاون اإلقليمي وال��دول��ي ،وخصوصًا
ب �ش��أن ال �ن �ش��اط��ات ال �ن��ووي��ة ال�س�ل�م�ي��ة».
ورأى أن مبادرة الحوار من أجل التعاون
واستراتيجية الحوار ـــ التعاون يمكن أن
ت �ك��ون اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ج �ي��دة ،م��وض�ح��ًا أن
«منهج إيران هو الحوار من أجل التعاون
ع�ل��ى غ ��رار ال �س��اب��ق» ،مضيفًا أن «إي ��ران
ومجموعة  1+5بإمكانها تمهيد األرضية
للحوار عبر هذه االستراتيجية».
وأش ��ار جليلي بعيد ال�ل�ق��اء إل��ى تطابق
وج �ه��ات ال�ن�ظ��ر ب�ي�ن ال�ج��ان�ب�ين اإلي��ران��ي
وال ��روس ��ي ف��ي م�خ�ت�ل��ف ال �ق �ض��اي��ا ،وق��ال
«بإمكان وجهات النظر واآلراء املشتركة
أن توفر أرضية مناسبة للتعاون ،ونأمل
أن ن�ش��اه��د ن�ت��ائ��ج ه ��ذه االش �ت��راك��ات في
املستقبل القريب» .وأكد أن «هناك تعاونًا
ج �ي �دًا ج �دًا ف��ي م �ج��ال األن �ش �ط��ة ال�ن��ووي��ة
ال �س �ل �م �ي��ة ب�ي�ن إي� � ��ران وروس � �ي� ��ا ،وامل �ث��ال
على ذل��ك ه��و التعاون اإلي��ران��ي الروسي

ال �خ��ارج �ي��ة ع�ل��ى أك �ب��ر ص��ال �ح��ي .وت��أت��ي
زي � ��ارة ب��ات��روش �ي��ف ف��ي إط� ��ار م �ح��اوالت
موسكو لتحريك املفاوضات النووية بني
إيران والقوى الكبرى في مجموعة .1+5
ف � ��ي إط � � � ��ار آخ � � � ��ر ،ق � � ��ال ال � �ن� ��اط� ��ق ب ��اس ��م
الخارجية اإليرانية رام�ين مهمانبرست
إن من حق إسرائيل أن تقلق ،ألنها دولة
م�ح�ت�ل��ة .وق ��ال «إن ه ��ؤالء ي�ع��رف��ون أنهم
يعيشون في أزمة حقيقية ،فهم ينظرون
ال��ى ال �ت �ط��ورات ال�ت��ي ت�ج��ري ف��ي املنطقة
وتحرر الشعوب من السيطرة األميركية
والصهيونية على أنها تهدد مستقبلهم،
ل��ذا هم يعتبرون املنطقة كلها أصبحت
ت �ه��دي �دًا ل �ه��م ،ف �ه��م م �ح �ت �ل��ون ،وان�ت�ه�ك��وا
ح� �ق ��وق أب� �ن ��اء امل �ن �ط �ق��ة ،ف �م��ن ح �ق �ه��م أن
يقلقوا».
يأتي هذا التصريح ردًا على حديث رئيس
ال� ��وزراء اإلس��رائ�ي�ل��ي بنيامني نتنياهو،
أول من أم��س ،أم��ام وف��د رفيع من النواب
ال �ج �م �ه��وري�ين األم �ي��رك �ي�ي�ن ،وال � ��ذي رأى
فيه أن إي ��ران تسعى إل��ى نسف الجهود
املبذولة إلحالل الديموقراطية في الشرق
األوس��ط .وق��ال مكتب رئيس ال��وزراء ،في
بيان ،إن «نتنياهو أخبر ضيوفه السبعة
والعشرين الذين يترأسهم كيفن مكارثي
أن إي��ران هي أكبر خطر نواجهه اليوم».
وأضاف أن إيران «تدعم املتطرفني وتقود
املنطقة إلى عدم االستقرار».
(األخبار ،يو بي آي ،أ ف ب)

الرئيس االيراني لدى استقباله باتروشيف في طهران أمس (وحيد ساملي  -أ ب)
امل�ش�ت��رك ف��ي م�ج��ال ب�ن��اء محطة بوشهر
النووية» .وأضاف «لقد أكدت في لقاءاتي
مع أمني مجلس األم��ن الروسي نيكوالي
ب ��ات ��روش� �ي ��ف ض � � � ��رورة اس � �ت � �م� ��رار ن�ه��ج
ال�ت�ع��اون ف��ي امل �ج��االت ال�ن��ووي��ة األخ ��رى،
وأجرينا مباحثات جيدة وتفصيلية في
امل �ج��االت امل�خ�ت�ل�ف��ة ،ب�م��ا ف�ي�ه��ا ال�ع�لاق��ات
ال� �ث� �ن ��ائ� �ي ��ة وال� � �ت� � �ع � ��اون امل � �ش � �ت� ��رك ع �ل��ى
الصعيدين اإلقليمي والدولي».
من جهته ،أعلن الرئيس اإليراني محمود
ّ
«ترحب» باالقتراح
أحمدي نجاد أن بالده
الروسي القاضي باستئناف املفاوضات

بشأن امللف النووي اإليراني عبر اعتماد
سياسة «الخطوة خطوة».
وق ��ال ن�ج��اد خ�ل�ال ل�ق��اء م��ع أم�ي�ن مجلس
األم� � ��ن ال � ��روس � ��ي ،ح �س��ب م ��ا ن �ق��ل م��وق��ع
ال��رئ��اس��ة اإلي��ران �ي��ة ع�ل��ى اإلن �ت��رن��ت« ،إن
ج� �م� �ه ��وري ��ة إي � � � ��ران اإلس�ل��ام � �ي� ��ة ت � ّ
�رح ��ب
ب ��االق� �ت ��راح ال ��روس ��ي مل �ق��ارب��ة «ال �خ �ط��وة
خ� � � �ط � � ��وة» ،وه� � � ��ي م � �س � �ت � �ع ��دة ل �ص �ي ��اغ ��ة
اقتراحات للتعاون في هذا املجال».
وك� � ��ان ب ��ات ��روش� �ي ��ف ق� ��د وص � ��ل أول م��ن
أم ��س ال ��ى ط �ه��ران ،وأج� ��رى ج��ول�ت�ين من
امل� �ح ��ادث ��ات م ��ع ج �ل �ي �ل��ي ،وال �ت �ق��ى وزي ��ر

عربيات
دوليات
جنراالت تركيا أمام
املحكمة مجددًا
مثل جنرال برتبة أربع نجوم
وعشرات من قادة الجيش
التركي أمام املحكمة أول من أمس
ملواجهة اتهامات بالتآمر إلطاحة
الحكومة .ووقف الجنرال بيلجني
بالنلي و 27ضابطًا أمام املحكمة
التي انعقدت في مركز احتجاز
قرب إسطنبول ،حيث وصف
الرئيس السابق لألكاديميات
العسكرية التركية املتهم األعلى
رتبة ،االتهامات املوجهة إليه
بـ«املؤامرة الجبانة» لتشويه
صورة الجيش التركي.
ورفعت الجلسة لحني انعقادها
مجددًا في الثالث من تشرين
األول املقبل ،بينما طالب بعض
املتهمني بتغيير القضاة .ويتهم
ً
في هذه القضية زهاء  40جنراال
ً
وأميراال رفيعًا على خلفية
املخطط املفترض الذي أطلق عليه
«عملية املطرقة» ،وهذا العدد لكبار
الضباط الجارية محاكمتهم يمثل
 10في املئة تقريبًا من إجمالي
كبار قادة الجيش.
(أ ف ب)

بيونغ يانغ ّ
تهدد
بـ«حرب شاملة»

استراحة
كلمات متقاطعة

sudoku

908

هددت بيونغ يانغ بـ«حرب
شاملة» في شبه الجزيرة الكورية
في حال وقوع أي حادث خالل
املناورات العسكرية السنوية
التقليدية بني الواليات املتحدة
وكوريا الجنوبية التي بدأت أمس.
ونشرت وكالة األنباء الكورية
ً
الشمالية مقاال من صحيفة
«رودونغ سينمون» الناطقة باسم
الحزب الشيوعي الكوري ،أكد
أن «شبه الجزيرة الكورية تواجه
أسوأ أزمة في تاريخها» ،مشيرًا
إلى أن «حربًا شاملة يمكن أن تقع
جراء أصغر حادث».
(أ ف ب)
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تالسن بني أوباما
وعضو من حزب الشاي

أفقيا

ّ
عدمي –
-1رئيس جمهورية سوري راحل عزله إنقالب عسكري وأغتيل في البرازيل –  -2خالف
ماركة سيارات –  -3من األمراض – إجاللي وتوقيري –  -4فرسان – من أسماء البحر –  -5عنق
– واحدة من الغنم –  -6أهرب من السجن – بلدة لبنانية بقضاء عاليه كانت ّ
مقرًا ألمراء الغرب
التنوخيني الدروز ولألمراء الشهابيني –  -7متشابهان – إمارة عربية – من مستلزمات البناء
ُ
–  -8بواسطتي – تسمية تطلق على سبعة من شعراء اليونان قديمًا وسبعة من شعراء القرن
ّ
ّ
السادس عشر الفرنسيني –  -9مدينة سعودية حديثة على الخليج جنوبي الدمام – منخفض
باألجنبية –  -10الثبات والدوام

عموديًا

ّ
ويحصن بها الباب للحماية من السرقة – حرف
 -1دولة أوقيانية –  -2كذب وافتراء – آلة يغلق
وي ّ
نفي –  -3أنت باألجنبية – ما ُينقل ُ
تحدث به – خالف كرم –  -4خالف نهاية – عائلة الشهبانو
وأمبراطورة إيران السابقة –  -5عائلة أديب وسياسي وصحفي واقتصادي لبناني راحل أصدر
ّ
تنفس – حفر البئر –  -6مدينة
بالفرنسية ج��ري��دة ل��وج��ور ع��ام  – 1934ش��رب أو ك��رع امل��اء ب�لا
إسرائيلية –  -7تدخل في صلب آلة الحالقة – حذق وظريف –  -8ماركة سيارات – سلطان وبطل
قصص أل��ف ليلة وليلة –  -9مدينة يونانية – إس��م م��وص��ول –  -10كتاب شهير للثعالبي فيه
منتخبات من أجمل الشعر لشعراء عصر املؤلف

شروط اللعبة

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

مشاهير

حلول الشبكة السابقة

1

أفقيا
ْ
 -1عبدو ضيوف –  -2ليل – العراق – ّ -3
يروعهما – لب –  -4بو – مر – طابة –  -5اتيك – نخب –  -6تان
تان –  -7إد – نهرو – رن – ْ -8
الخدش –  -9أريج – ايالف –  -10شارل السابع
عموديًا

 -1علي بابا – اش –  -2بيروت – دارا –  -3دلو – ين – لير –  -4عمك – نخجل –  -5ضاهر – ّ
تهد –
ّ -6
يلم – مارشال – ِ -7و َعاط – نو – يس –  -8فر – انت – إال –  -9البخار – اب – ُ -10عقبة بن نافع

حل الشبكة 907

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

8908
49
7

8

9

10

11

ّ
أصولها
بمراسالته مع
 .1939ترجع
العامإشتهر
.)1949
مواليد
(-1862
مصرمن
مصرية
وتلفزيونية في
لملك بريطانيا
سينمائية
الممثل األعلى
ممثلة
والمسلسالت كليالي
األولى
األفالم
العالمية
العديد من
خاللفيالحرب
شاركت
المنصورة .علي
مكة حسين بن
مدينة
شريف
الى
طائر ّ
سهل=
11+6+9+10
= 11+4+9
متزوجة ■
الغير أحزان ■
= 7+10+5+1
= 6+2+1+3+8+7
ان الصوت ■
حسن
الهج
ورأفت
= 3+8+2+6
الحلمية
مدينة تونسية ■  = 5+4والدة
الفهم

والكوت
ديريك هاتوري
حل الشبكة الماضية :هانزو

حدث تالسن وجيز أول من
أمس بني الرئيس األميركي باراك
أوباما (الصورة) ،وعضو في
حركة حزب الشاي املتشددة،
أثناء إلقاء الرئيس كلمة في والية
أيوا شمال الواليات املتحدة.
وقال عضو حزب الشاي في
أيوا ،ريام رودز ،مهاجمًا الرئيس
األميركي مباشرة في أثناء
ً
إلقائه كلمة ،قائال إن دعوات
أوباما إلى املزيد من «التحضر»
في الحياة السياسية األميركية
كالم فارغ ،مبررًا ذلك بأن «نائب
الرئيس (جو بايدن) وصف
أمثالي أعضاء حزب الشاي
بأنهم إرهابيون» .ورد أوباما:
«أنا موافق تمامًا على ضرورة
حرص الجميع على تخفيف حدة
كالمهم» في إشارة إلى نائبه.
(أ ف ب)
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محاكمة مبارك :حرب تلفزيونية على الثورة
انصار
الديكتاتور ،كومبارس
عصابته ،يلعبون
دورهم االخير ربما

غادر الرئيس املصري املخلوع حس��ني مبارك املحكمة
ف��ي عربة إس��عاف ،وابناه في س��يارة ترحيالت ،بعدما
ّأدوا أدوارهم في «ح��رب» تلفزيونية على الثورة .عائلة
تعس��ة ،تع��رض جبروته��ا الغ��ارب خل��ف القف��ص،
ويق��رر القاض��ي ضم قضي��ة مب��ارك وأوالده مع قضية
وزي��ر الداخلية األس��بق الحبي��ب العادلي ومس��اعديه،

لينض��م الديكتات��ور م��ع حراس��ه ف��ي تهم��ة قت��ل
الث��وار .القاض��ي اوق��ف الب��ث التلفزيون��ي املباش��ر،
وه��ذا ما يحرم العائلة التعس��ة من مس��رحها الوحيد
تقريب��ًا .ق��رار ق��د يك��ون في��ه إنق��اذ للثورة من أس��ر
التلفزي��ون وتحويله��ا إلى مسلس��ل يتابع��ه «جمهور
الكنب��ة»

السياسة
في ايام مبارك
نزعت الى ان تكون
«اوبرا صابون»

مبارك خالل
محاكمته
أول من أمس
في القاهرة
(رويترز عن
التلفزيون
املصري)

إنهاء مسلسل «العائلة التعسة»
وائل عبد الفتاح
I
الديكتاتور يتثاءب .جرعة املنوم او املهدئ
زائ� ��دة ف��ي ال�ج�ل�س��ة ال �ث��ان �ي��ة .ال��دي�ك�ت��ات��ور
ي �ن��ام ع�ل��ى ال �ه ��واء وام � ��ام ج�م��اه�ي��ر اف�س��د
حياتها  ٣٠س�ن��ة.ال�ج�م��اه�ي��ر ت��رى غ��روب��ه
ل �ح �ظ��ة ب �ل �ح �ظ��ة .ت � � ��راه ه� ��و واوالده ف��ي
معركة يعرفون انها تلفزيونية ،لحظات
الظهور هي فرصتهم الوحيدة لتوصيل
رس� ��ال� ��ة ب ��أن �ه ��م ق � � � ��ادرون ع �ل ��ى ال �ت �ب �ج��ح.
النظرات التي تبدو واث�ق��ة ،مصنوعة من
«أبطال» يتصرفون بإحساس الهروب من
مصير م�ج�ه��ول.ال��دي�ك�ت��ات��ور ب��ال��روب دي
ش��ام�ب��ر ،ب�م�لاب��س ال�ب�ي��ت ،ال�ق�ف��ص اصبح
امتدادًا لبيته .انه تلفزيون واقع سياسي.
واملعركة تدار امام الشاشات ليبدو مبارك
ب �م��ؤي��دي��ن ي� �م ��ارس ��ون ال �ع �ن��ف ل�ت�ع�ط�ي��ل
امل �ح��اك �م��ة .وال �ص �ح��اف��ة ت �ك �ت��ب :ح ��رب بني
مؤيدين ومعارضني للرئيس السابق.
ه� ��ذه م �ح��اول��ة ل �ك��ي ي ��دخ ��ل ف ��ي ال�ل�اوع ��ي
أن امل�ح��اك�م��ة خ �ط��وة ل�ي�س��ت ن�ه��ائ�ي��ة ،وأن
«ال ��زم ��ن» س�ي�ع��ود ال ��ى م��ا ق�ب��ل  ٢٥ك��ان��ون
الثاني .كيف يكون للديكتاتور معارضون
وهو اآلن مجرد متهم؟
ان�ص��ار الديكتاتور ،كومبارس عصابته،
ي �ل �ع �ب��ون دوره� � � ��م االخ � �ي� ��ر رب � �م� ��ا ،م �ج��رد
بلطجية ال مشروع سياسي لديهم سوى
ص��ور مطبوعة بركاكة وب�ك��اء وصرخات
ووج��وه محفور عليها مشاعر هستيرية.
ه��ل ه��ذا ك��ل م��ا تبقى م��ن نظام م�ب��ارك؟ ام
امل �ش �ه��د امل �ق �ص��ود ام� ��ام ال �ت �ل �ف��زي��ون :رج��ل
ع�ج��وز ف��ي لحظة ال �خ��رف ،ي�ن��ام بمالبس
ال � �ب � �ي� ��ت وع� � �ل � ��ى س � ��ري � ��ر امل � � � ��رض وأوالد
م �ت �م��اس �ك��ون ،وم ��ؤي ��دون ي � �ط ��اردون اس��ر
الشهداء.مشهد ال وجود له خارج الشاشة.
م �ب��ارك وع��ائ�ل�ت��ه ون �ظ��ام��ه ب�ل�ا ق�ي�م��ة اآلن،
اسلحته منزوعة ،ووجوده اسير قوى غير
مرئية تدفعه الى املجهول.
ماذا سيفعل مبارك اذا حصل هو واوالده
على البراءة؟ هل يعودون الى البيت؟

II
إن�ه��ا عائلة ملعونة بشهوتها ف��ي خلود
السلطة ،وتحاول الدفاع عن نفسها على
طريقة املسلسالت التلفزيونية .واإلع�لام

ل��م ي�ص��ل ال��ى م�س�ت��وى اللحظة ويتعامل
إما بخبث او بسذاجة مع الوضع ليصنع
من اشالء مبارك طرفًا في املعركة ،فتظهر
وج��وه م��ن امل�ح��ارب�ين ال�ق��دام��ي ف��ي جيشه،
ي�ظ�ه��رون ع�ل��ى ال �ش��اش��ات ،وي�ك�ش�ف��ون عن
ب�ض��اع��ة منتهية ال�ص�لاح�ي��ة ،مستهلكة،
ل �ك �ن �ه ��ا ت� �س� �ت� �خ ��دم ل � �ك ��ي ت �ل �ت �ه �م �ه��ا آل ��ة
االس �ت �ه�لاك ال �ك �ب �ي��رة.ال��درام��ا ال�ف��اق�ع��ة في
امل �ح��اك �م��ات ت �ق��ول إن امل �ش �ه��د اص �غ��ر من
ال �ث��ورة ،وإن وض��ع ال�ف��رع��ون ف��ي القفص،
لم يعد كافيًا للشعور بأن الثورة تحققت.
الديكتاتور في القفص ،لكن الديكتاتورية
تطل من خلف شبكة مصالح واسعة تريد
منع الثورة من االستمرار.
وه� � ��ذا م� ��ا ي �ت �ح �ق��ق ع �ب��ر ال �س �ي �ط ��رة ع�ل��ى
اإلع�لام والتلفزيون ،ال��ذي يريد استهالك
ال �ث��ورة وت�ح��وي�ل�ه��ا ال��ى م��وض��وع تصبح
فيه مجرد وجهة نظر ،تقابلها وجهة نظر

اخ��رى لجيش ال��دف��اع ع��ن م�ب��ارك ونظامه
وأيامه .مبارك النائم في القفص ،باملالبس
البيتية ،مستسلمًا لتأثير مهدئ قوي ،لم
يحفظ اوالده من قبضة املجهول… تركهم
اسرى تأثير خبرتهم التلفزيونية ،ودرجة
قوة املهدئ.
ج �م��ال ف��ي ال�ج�ل�س��ة ال �ث��ان �ي��ة دخ ��ل ك�ه�ف��ه،
بينما كان عالء االكثر فظاظة .كالهما في
لحظات الدفاع اليائس ضد لعنة ال يعرف
اح��د آخ��ره��ا .األب النائم دي�ك�ت��ات��ور ،لكنه
اب ،وزعيم مافيا انتهى دوره ،مازال معلقا
ب�ين ل�ح�ظ�ت�ين ،ع��رف االول ��ى ي��وم التنحي
وي��وم ق��ال «ح��اض��ر ي��ا ف �ن��دم» ...وال يعرف
ماذا ستكون اللحظة الثانية.
القاضي أنهى اليوم املعركة التلفزيونية.
وه��ذا م��ا ق��د يصيب الديكتاتور وعائلته
ب� ��االك � �ت � �ئ� ��اب ،ف� �ق ��د ض� ��اع� ��ت ف��رص �ت �ه �م��ا
ف ��ي اظ� �ه ��ار ق� ��وة م �ص �ن��وع��ة ف ��ي م��واج �ه��ة

امل�ج�ه��ول املنتظر.انها حقًا عائلة تعسة،
ت �ت �ع ��ام ��ل ب �س �ل �ط��ان �ه��ا ل� �ق ��دي ��م ،وت ��واج ��ه
الناس ببجاحة ،وهي تتنقل بني سيارات
االسعاف وسيارات الترحيالت الى متاهة
ال يعرفون خريطتها.

III
انهم يريدون تحويل الثورة الى مسلسل
تلفزيوني .املسلسل هو الفن الوحيد الذي
تطور في عصر م�ب��ارك .فيض ال يتوقف،
وال ي�م�ك��ن ت��أم�ل��ه او م�ت��اب�ع�ت��ه ،ل��ه م��وس��م
كبير ف��ي شهر رم�ض��ان ،وم��واع�ي��د ثابتة،
ي�س�ع��ى ف�ي�ه��ا امل�س�ل�س��ل ال ��ى ال �ل �ه��اث وراء
املشاهد وليس العكس.
امل �س �ل �س��ل ع �ق �ل �ي��ة ك ��ام �ل ��ة ،س �ي �ط��رت ع�ل��ى
ص �ن��اع ال �ق��رار م��ن ال�ت�ل�ف��زي��ون وال�ب�ي��زن��س
الى السياسة وقصور الحكم .كل القضايا
ال �ك �ب ��رى ت �ح��ول��ت ف ��ي ع �ص��ر م� �ب ��ارك ال��ى

اإلسالميين»
«كتلة لمجابهة
ّ
أعلن ليبراليون وحزب يساري وحزب صوفي أمس تشكيل
كتلة سياسية باسم «الكتلة املصرية» ملجابهة اإلسالميني
في االنتخابات التشريعية التي ستجرى في تشرين الثاني
املقبل .وق��ال مؤسس ح��زب الجبهة
ال��دي�م��وق��راط�ي��ة ،وه ��و ح ��زب ليبرالي
ك��ان في املعارضة في عهد الرئيس
امل�خ�ل��وع حسني م �ب��ارك ،إن ال�ه��دف
م��ن الكتلة ه��و أن ي�ق��ول امل�ش��ارك��ون
ب � ��وض � ��وح ش� ��دي� ��د إن � �ه� ��م م ��ؤم �ن ��ون
ب � ��أن م �ص ��ر ي �ج ��ب أن ت� �ك ��ون دول� ��ة
مدنية دي�م��وق��راط�ي��ة .وات�ف�ق��ت الكتلة
ال �ت��ي ض �م��ت  15ج �م��اع��ة س�ي��اس�ي��ة
ع �ل��ى ال �ع �م��ل م �ع��ًا ل �ج �م��ع ال �ت �ب��رع��ات
ل�ل�ان �ت �خ ��اب ��ات وأن ت �ت �ق ��دم ب �ق��ائ �م��ة
مرشحني موحدة وأن تخوض حملة

الدعاية االنتخابية في كيان واحد .وأيدت الكتلة أيضا اقتراحًا
من حكومة عصام شرف يدعو إلى إصدار «إعالن دستوري»
يمنع اإلس�لام�ي�ين م��ن اح�ت�ك��ار وض��ع ال��دس�ت��ور ال�ج��دي��د إذا
ف� ��ازوا ب��ال�غ��ال�ب�ي��ة ف��ي ال �ب��رمل��ان .وإل��ى
ج��ان��ب الجبهة ال��دي�م��وق��راط�ي��ة ،تضم
الكتلة ح��زب املصريني األح��رار وهو
ح��زب ل�ي�ب��رال��ي ي �ق��وده رج��ل األع�م��ال
نجيب س��اوي��رس (ال �ص��ورة) ،ونقابة
ال�ف�لاح�ين املستقلة وح��زب التحرير
ال �ص��وف��ي وح � ��زب ال �ت �ج �م��ع ال��وط �ن��ي
ال �ت �ق��دم��ي وه ��و ح ��زب ي� �س ��اري ،كما
انضم حزب الوفد إلى الكتلة أول من
أمس بعدما انفرط تحالفه مع اإلخوان
املسلمني األسبوع املاضي.
(رويترز)

«مسلسالت» ..ال حسم ،وال نهاية متوقعة،
لكن تطويل مرهق يبرد الحدث ،غير أنه ال
يمنع من متابعته ،وتحويله من «صدمة»
ال��ى «ح�ك��اي��ة» يمكنها ان تشغل الليالي
اململة بتصاعد مثير للحدث.
ال �ع �ق��ل ال �س �ي��اس��ي ال � ��ذي ح �ك��م م �ص��ر ف��ي
الخمسينيات وال�س�ت�ي�ن�ي��ات اع�ت�م��د على
ف�ك��رة ال�ص�لاب��ة واخ �ت��ار «ال�خ�ط��اب��ة» تراثًا
ق��دي�م��ًا ي�ع� ّ�ب��ر ع��ن ف��روس �ي��ة ال�ب�ط��ل وت ��راث
ح��دي��ث ي�ص�ع��د فيهما ال��زع�ي��م امل�ل�ه��م ال��ى
ال � �ش� ��رف� ��ات ل� �ي� �ح ��دث ال � �ح � �ش ��ود ال �غ �ف �ي��رة
ويعلمها ويمنحها دروسًا في التاريخ.
ع�ب��د ال�ن��اص��ر اع�ت�م��د ع�ل��ى ال�خ�ط��اب��ة ،بما
ان �ه��ا س��اح��ة م��واج �ه��ة وح �س��م مل �ع��ارك مع
االعداء ،صالبة بال دراما .السادات درامي
اك � �ث ��ر ،وخ �ط ��اب ��ات ��ه ل ��م ت �خ��ل م ��ن درام� �ي ��ة
«ال �ب �ط��ل ال �س �ي �ن �م��ائ��ي» .ب ��رام ��ج ال �س ��ادات
الحكائية كانت تكمل ص��ورت��ه «الريفية»
املعتمدة على روايات شفاهية تحوله في
ال�ل�ي��ال��ي ال��ى اس �ط��ورة ،تسيطر ع�ل��ى عقل
م�ش��اه��د ي ��رى ف�ي��ه «ع �م ��دة» ب�ل�ا ب �ط��والت،
لكنه الحكيم وال��داه�ي��ة وص��اح��ب الخبرة
واملقام واملركز االجتماعي.
م��ع م �ب��ارك اص �ب �ح��ت امل �س �ل �س�لات حقيقة
واق � � � �ع� � � ��ة ،وت � ��رس� � �خ � ��ت اش� � � �ك � � ��ال «اوب � � � � ��را
ال �ص ��اب ��ون» .ال �ح �ل �ق��ات ت �ح��ول ال��زم��ن ال��ى
س��ائ��ل ب�ل�ا م ��واج �ه ��ات م ��ع ح� ��دث ب�ع�ي�ن��ه،
وت� �ن� �ق ��ل امل� ��واج � �ه� ��ة ك �ل �ه��ا ال� � ��ى امل� �ش ��اع ��ر،
وه ��و م��ا ي�م�ن��ح اوب� ��را ال �ص��اب��ون طابعها
ال��روم��ان�س��ي ،وت��أث�ي��ره��ا ال�ع��اط�ف��ي املبالغ
ف�ي��ه ،وخصوصًا ان جمهورها االس��اس��ي
ربات البيوت او املقيمون امام الشاشات.
ال�س �ي��اس��ة ف��ي اي� ��ام م �ب��ارك ن��زع��ت ال ��ى ان
ت� �ك ��ون «اوب� � � ��را ص� ��اب� ��ون» ألن� �ه ��ا ت �ن��اس��ب
«ال�ع�ق��ل ال�ه�لام��ي» امل�ش�غ��ول ب��ال��وج��ود في
اللحظة ،ال ماض وال مستقبل .هكذا يظهر
ن�ج��وم ع�ص��ر م �ب��ارك وح��راس��ه ف��ي ب��رام��ج
التلفزيون على انهم ضحايا ال مشاركون
ف��ي جريمة م �ب��ارك .ح��راس م�ب��ارك ليسوا
طرفًا في الحاضر ،إنهم شهود على غروب
الجنرال االخ�ي��ر ،لكن تقديمهم على انهم
ض �ح��اي��ا م ��ؤام ��رة ه ��و ن� ��وع م ��ن امل� �س ��اواة
ب�ي�ن ال� �ج�ل�اد وال �ض �ح �ي��ة او م �ن��ح ال �ق��ات��ل
ف��رص��ة ليفسلف ج��ري�م�ت��ه ق�ب��ل محاكمته
عليها .عقلية املسلسالت تبحث عن دموع
املشاهد والهدف واضح :ان يتحول الفرد
الى متفرج ،وتتحول الثورة الى مسلسل.
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عربيات
دوليات
الدليمي وزيرًا للدفاع
بالوكالة في العراق
كلف رئيس الحكومة العراقية
نوري املالكي ،وزير الثقافة
الحالي سعدون الدليمي ،بشغل
منصب وزير الدفاع بالوكالة،
بعد يوم من مقتل  74عراقيًا
في سلسلة هجمات متزامنة،
حسبما أفاد املستشار اإلعالمي
للمالكي ،علي املوسوي .وقال
املوسوي إن «رئيس الوزراء قام
بتكليف سعدون الدليمي بشغل
منصب وزير الدفاع بالوكالة»،
وهو منصب شاغر منذ تشكيل
الحكومة في كانون االول املاضي.
(أ ف ب)

إسرائيل تعتقل مدير مكتب
«الجزيرة» في أفغانستان
قالت قناة تلفزيون «الجزيرة»
أمس إن إسرائيل اعتقلت
مدير مكتبها في أفغانستان
الفلسطيني سامر عالوي
(الصورة) ،بعد زيارته للضفة
الغربية .ودعت القناة الى االفراج

إعالنات 29

مبوب
◄ مبوب

►

للبيع
شقة في الرملة البيضاء ،خلف السفارة
ثان ،كاشف .ت:
الصينية 420 ،م.م ،طابق ٍ
03/808505

لإليجار
مكتبان ف��ي منطقة امل��رف��أ 65 ،و  500م.م
االتصال من االثنني إلى الخميس .هاتف:
.01/568006

مفقود
ف �ق ��دت ج � � ��وازات س �ف��ر ب��اس ��م ري� ��م أح�م��د
طرابلسي وأوالده ��ا ه�ب��ة ،ي��اس��ر ،وكريم
م �ح �م��د ع � ��وارك � ��ة ،ل �ب �ن��ان �ي��و ال �ج �ن �س �ي��ة،
ال��رج��اء ممن يجدها االت�ص��ال على الرقم
03/576655
فقدت جوازات سفر باسم أماني إبراهيم
ص�ن��دق�ل��ي وول��دي �ه��ا إن �ج��ل أح �م��د ع��زوق��ة
وإب ��راه � �ي ��م أح� �م ��د ع� ��زوق� ��ة ،ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��و
الجنسية ،ال��رج��اء ممن يجدها االتصال
على الرقم 01/847373
فقدت العراقية أريج حازم داوود اليونس
ج��واز سفرها العراقي في محلة الحمرا
ال��رج��اء م�م��ن ي�ج��ده االت �ص��ال ع�ل��ى ال��رق��م
03/832821
ف�ق��د ج ��واز س�ف��ر ب��إس��م ن ��دى ن�م��ر ش��دي��د
ل�ب�ن��ان�ي��ة ال�ج�ن�س�ي��ة ال ��رج ��اء م �م��ن ي�ج��ده
االتصال على الرقم 03/051490 :

◄

إعالنات رسمية

►

إعالن
ص � ��ادر ع ��ن أم ��ان ��ة ال �س �ج��ل ال �ع �ق��اري في
بيروت
ط�ل��ب ج�م��ال ح�س��ن ال�ح��اف��ي ب��وك��ال�ت��ه عن
ع�ص��ام خ��ال��د األس �ط��ه وك�ي��ل محمد عبد
الرحمن عيتاني بصفته وريث مريم أمني
صعب سند تمليك بدل عن ضائع باسم
م��ورث �ت��ه/م��ري��م أم�ي�ن ع�ب��د ال �ق��ادر صعب
بالعقار  1778منطقة املزرعة
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون بالتكليف
أحمد سلوم

املرجع :محكمة اللبوة الشرعية الجعفرية
ي��وج��د ت�ب�ل�ي��غ ب��اس��م م �ث �ن��ى م��اج��د عبد
الرحيم (عراقي) بدعوى حضانه اساس
 2011/32مقدمة من هدى محمود شمص
وت �ع �ي�ي�ن ي� ��وم ال �خ �م �ي��س 2011/10/22
م��وع �دًا للنظر فيها فعليك ال�ح�ض��ور أو
إرس��ال وك�ي��ل ي�ن��وب عنك وإن ل��م تحضر
ً
أو ترسل وكيال تحاكم غيابيًا وكل تبليغ
لك في قلم املحكمة يكون صحيحًا حتى
الحكم القطعي النهائي.
رئيس القلم
محسن عباس حسن

إعالن
ألمانة السجل العقاري األولى في الشمال
ط �ل �ب��ت س �ي��ري��ن وم �ي �س��اء رض� � ��وان سند
تمليك ب��دل ضائع  A 2213/ 12بساتني
طرابلس
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف

إعالن عن مناقصة عمومية
في تمام الساعة العاشرة قبل الظهر من
ي ��وم ال�خ�م�ي��س ال��واق ��ع ف�ي��ه 2011/8/25
تجري مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان
مناقصة عمومية بطريقة الظرف املختوم
ع��ائ��دة ل �ـ «ت�ص�ل�ي��ح م��ول��دات ك�ه��رب��اء غب
الطلب للعام  »2011وفقًا لدفتر الشروط
امل �ع��دل ال �خ��اص امل ��وض ��وع ل �ه��ذه ال�غ��اي��ة
وذل� ��ك ف ��ي امل �ك �ت��ب ال��رئ �ي �س��ي ال �ك��ائ��ن في
ش ��ارع س��ام��ي ال�ص�ل��ح ـ م�ل��ك ال �ش ��دراوي ـ
بيروت.
ي �م �ك ��ن مل � ��ن ي� ��رغ� ��ب االش � � �ت� � ��راك ف � ��ي ه ��ذه
املناقصة االط�ل�اع وال�ح�ص��ول على دفتر
ال� �ش ��روط ال �خ ��اص ف ��ي ال �ط��اب��ق ال �ث��ال��ث ـ
املكتب الرئيسي ـ ش��ارع سامي الصلح ـ
ملك الشدراوي لقاء مبلغ /500.000/ل.ل.
يدفع في صندوق املؤسسة لقاء ايصال
يضم الى العرض.
ت�ق��دم ال �ع��روض ب��ال�ي��د إل��ى ق�ل��م املؤسسة
الطابق الرابع في مهلة اقصاها الساعة
الثانية ع�ش��رة م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق
موعد اجراء املناقصة ويرفض كل عرض
يصل بعد هذا املوعد.
رئيس مجلس اإلدارة
املدير العام املهندس جوزف نصير
التكليف 1281

إعالن
املوضوع :تبليغ استثنائي
امل� � ��رج� � ��ع :م� �ح �ك �م ��ة ال � �ه� ��رم� ��ل ال� �ش ��رع� �ي ��ة
الجعفرية
ي��وج��د ت�ب�ل�ي��غ ب��اس��م ه ��ادي ع�ل��ي عيسى
الخفاجي (عراقي) بدعوى طالق اساس
 2011/35مقدمة من نجوى صبري بليبل
وت�ع�ين ي��وم ال�س�ب��ت  2011/9/20م��وع�دًا
للنظر فيها فعليك ال�ح�ض��ور أو إرس��ال
وكيل ينوب عنك وإن لم تحضر أو ترسل
ً
وك�ي�لا تحاكم غيابيًا وك��ل تبليغ ل��ك في
قلم املحكمة يكون صحيحًا حتى الحكم
القطعي النهائي.
رئيس القلم
الشيخ حمزة موسى
إعالن
املوضوع :تبليغ استثنائي

في
املكتبات

خط
أحمر

الفوري عن عالوي الذي مددت
محكمة عسكرية اسرائيلية
حبسه احتياطيًا بعد أسبوع من
احتجازه أثناء محاولته العبور
من الضفة الغربية الى األردن.
وقال مدير مكتب «الجزيرة» في
اسرائيل واالراضي الفلسطينية،
وليد العمري ،ان املحكمة
العسكرية اتهمت عالوي بإجراء
اتصاالت مع الجناح العسكري
لحماس.
(رويترز)

 7قتلى بهجوم دراجة نارية
مفخخة في أفغانستان
قتل سبعة مدنيني أفغان وأصيب
ثمانية آخرون بجروح في انفجار
دراجة نارية مفخخة أمس ،في
سوق في جنوب افغانستان،
حسبما قال مدير الصحة في
الوالية ،خان آقا مياخيل.
واستهدف الهجوم سوقًا في والية
اوروزغان قرب الحدود االدارية مع
اقليم هلمند ،بينما كان السكان
يتسوقون استعدادًا لإلفطار.
(أ ف ب)

مطلوب مندوبو اشرتااكت جلريدة ا ألخبار
يف اكفة املناطق اللبنانية راتب  +معوةل
للراغبني ،يُرىج �إرسال السرية اذلاتية عىل الربيد الإلكرتوين:
hr@al-akhbar.com

بايدن في الصني
توجه نائب الرئيس األميركي
جو بايدن الى الصني أمس تلبية
لدعوة من نائب الرئيس الصيني
شي جني بينغ ،الذي يتوقع ان
يتولى قيادة الصني بحلول عام
 .2013وقد انطلقت الطائرة التي
اقلت بايدن من قاعدة اندروز
التابعة لسالح الجو االميركي
قرب واشنطن متجهة الى الصني،
حيث سيمضي  5ايام.
(أ ف ب)

في المكتبات

مقاالت

جوزف
سماحة
في
األخبار
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الكرة األوروبية

املشهد الذي لم يكن جمهور
أرسنال يريد رؤيته (أ ب)

فابريغاس في «البرسا»

ٌ
إفالس لطرفي الصفقة

انتهت واحدة من أطول املفاوضات في تاريخ كرة القدم ،استمرت ألكثر
من عامنيّ ،
فجدد سيسك فابريغاس في نهايتها عالقته مع ّ
حبه األول ،أي نادي
ً
برشلونة الذي عاش طويال هوس استعادة العبه «املسروق» من أكاديميته
املعروفة بـ«ال ماسيا»
شربل كري ّّم

ص �� ٌ
�ور ع� ��دة ي �م �ك �ن �ه��ا أن ت� �م � ّ�ر أم ��ام
ع �ي �ن��ي م ��ن ت��اب��ع ع ��ن ك �ث��ب وي��وم �ي��ًا
مسلسل ان�ت�ق��ال ال��دول��ي اإلس�ب��ان��ي
س �ي �س��ك ف ��اب ��ري� �غ ��اس م� ��ن أرس� �ن ��ال
اإلنكليزي إلى برشلونة ،وخالصات
ع��دة يمكن أن يستخلصها من هذه
الصفقة التي لم يكن يحتاج النادي
ال�ك��ات��ال��ون��ي إل�ي�ه��ا ف�ن�ي��ًا أو ال �ن��ادي
اللندني إليها ماديًا.
وبطبيعة الحال ،تضارب املشهد في
نفوس مشجعي برشلونة وأرسنال،
إذ إن ال�ف��رح��ة ال�ع��ارم��ة للكاتالونيني
ال �ت��ي وص �ل��ت إل ��ى ح � ّ�د ال �ن �ش��وة بعد
رؤي ��ة ف��اب��ري �غ��اس ب��ال�ق�م�ي��ص األزرق
واألحمر ،قابلها غثيان عند اللندنيني
ال ��ذي ��ن أب � ��دوا اش �م �ئ��زازه��م م ��ن رؤي ��ة
الكابنت السابق ّ
يقبل شعار «البرسا»
فور تقديمه إلى وسائل اإلع�لام .وإذا
ك��ان��ت ك��ل امل�ش��اه��د متوقعة على هذا
ال �ص �ع �ي��د ،ي �ب ��دو ت �خ� ّ�ي��ل ان �ع �ك��اس��ات
ٍّ
امل �ش �ه ��د ال �ف �ن ��ي ل� �ك ��ل م� ��ن ب��رش �ل��ون��ة
وأرس � �ن ��ال ب �ع��د ات� �م ��ام ه ��ذه ال�ص�ف�ق��ة
مثيرًا للجدال إلى ٍّ
حد بعيد.
امل� �ح� �ط ��ة األول� � � � ��ى ه � ��ي م� �ل� �ع ��ب «ن ��و
كامب» ،حيث بدأت مكاتب املراهنات
ت� ّ
�رج��ح ع��دم إم�ك��ان لعب فابريغاس
أس��اس �ي��ًا ألك �ث��ر م ��ن  23م� �ب ��اراة في
امل��وس��م املقبل ،ف��ي إش��ارة منها إلى
ع� ��دم وج � ��ود م �ك��ان ل ��ه ف ��ي تشكيلة
امل ��درب ج��وس�ي��ب غ ��واردي ��وال ،حيث
تبدو أع�م��دة خ��ط ال��وس��ط ثابتة في
مكانها ويمثلها ش��اف��ي هرنانديز
وس �ي��رج �ي��و ب��وس �ك �ت��س وأن ��دري ��س
إينييستا ،وم�ع�ه��م أح��د الجناحني
ب��درو رودري�غ�ي��ز أو ال��واف��د الجديد
ال�ت�ش�ي�ل�ي��ان��ي أل�ي�ك�س�ي��س س��ان�ش�ي��ز.
ل� ��ذا ،ي�م�ك��ن ال �ق ��ول إن ب��رش �ل��ون��ة لم
يكن في حاجة فنية إلى فابريغاس،
وخصوصًا مع وج��ود بديل لشافي
ه��و ال �ص��اع��د ت�ي� ُ�اغ��و أل �ك��ان �ت��ارا .بل
إن ال �ه��وس ال ��ذي أص �ي��ب ب��ه ال�ن��ادي
وامل � ��دي� � �ن � ��ة ب � ّ
�رم � �ت � �ه ��ا ك � � ��ان ال �س �ب��ب
األس � ��اس � ��ي ف � ��ي ال � ��دف � ��ع الس� �ت� �ع ��ادة
الالعب الذي خطفه الفرنسي أرسني

ف�ي�ن�غ��ر ف ��ي س ��ن امل ��راه �ق ��ة ،وال��دل �ي��ل
أن ك��ل ال��ذي��ن ت�ع��اق�ب��وا ع�ل��ى رئ��اس��ة
«ال � �ب � ��رس � ��ا» وإدارت� � � � � ��ه ف � ��ي األع � � ��وام
األخ �ي��رة وض �ع��وا ف��اب��ري�غ��اس هدفًا
أول ل �ه��م ،رغ ��م أن ال�ص�ف�ق��ة أص��اب��ت
ال � � �ن� � ��ادي ب� �ش� �ب ��ه إف � �ل� ��اس واف� ��رغ� ��ت
خ��زي�ن�ت��ه ح �ي��ث ل��ن ي �ك��ون ب �م �ق��دوره
ش� ��راء أي الع ��ب ق��ري �ب��ًا ،وه ��و ال ��ذي
يحتاج ّ
بشدة إلى قلب دفاع.
أم� ��ا امل �ح �ط��ة ال �ث� ُ�ان �ي��ة ف �ه��ي «س �ت��اد
اإلمارات» ،حيث أصيب ناديه هناك
ب ��إف�ل�اس ف �ن��ي ج� ��راء خ �س��ارت��ه أح��د
أب ��رز رم� ��وزه .وب��ال�ط�ب��ع س�ي�ك��ون من
الصعب على فينغر إي�ج��اد البديل
املناسب قبل إق�ف��ال ب��اب االنتقاالت
نهاية الشهر ال�ح��ال��ي .ل��ذا ،ال يمكن
س � � ��وى ال� � �ق � ��ول إن أرس � � �ن� � ��ال ال � ��ذي
يستغني عن أبرز العبيه واحدًا تلو
ٌ
�ال
اآلخ ��ر ،مقبل على م��وس� ٍ�م آخ��ر خ� ٍ
م��ن األل �ق ��اب ،وه ��و ال�س�ب��ب ال��رئ�ي��س
ال��ذي دف��ع م��ن دون ش��ك فابريغاس
إل ��ى ال��رح �ي��ل .أض ��ف إل ��ى ه ��ذا األم��ر
أن ص��ان��ع األل�ع��اب امل��وه��وب ل��م يعد
م��ؤم �ن��ًا ب��أف �ك��ار ف�ي�ن�غ��ر امل �ت �م �ح��ورة
ح� � ��ول ت� �ط ��وي ��ر ال �ل�اع � �ب �ي�ن ال �ش �ب ��ان
وف��ق خطة عمل طويلة األم��د وغير
ً
مضمونة لجلب األل�ق��اب ،فضال عن
س �ب� ٍ�ب إض ��اف ��ي ه ��و أن ف��اب��ري �غ��اس
ارت ��دى ش ��ارة ال �ق �ي��ادة ق�ب��ل ت�ج��اوزه
ال � �ـ 21م��ن ال �ع �م��ر ،وب��ال �ت��ال��ي ل��م يعد
ي �ح �ت �م��ل ض � �غ ��وط ال� �ف� �ش ��ل امل �ت �ك��رر
ل�ف�ي�ن�غ��ر ال� ��ذي س �ي �ك��ون ف ��ي «ف��وه��ة
امل��دف��ع» (ش �ع��ار ال �ن��ادي ه��و امل��دف��ع)
وحده من اآلن وصاعدًا.
ختامًا ،يمكن ّ
تخيل االبتسامة التي
رس �م��ت ع �ل��ى وج� ��ه م � ��درب منتخب
إسبانيا فيسنتي دل بوسكي فور
اب�لاغ��ه ع��ن وص ��ول ف��اب��ري�غ��اس إل��ى
م �ط��ار «إل ب� ��رات» ف��ي ب��رش�ل��ون��ة ،اذ
ان س�ل�اح ��ه ال � �س� � ّ�ري امل �ت �م �ث��ل ب�خ��ط
الوسط الرهيب في «ال فوريا روخا»
س�ي��زداد ق��وة بفعل ارت�ف��اع مستوى
الكيميائية بني اركانه األربعة الذين
سيكونون بيضة ّ
القبان في حملتي
دفاع اإلسبان عن اللقبني األوروب��ي
والعاملي.

إياب الكأس
السوبر
اإلسبانية
بعد ترحيبه بقدوم
سيسك فابريغاس،
ينتظر جمهور برشلونة
االحتفال ثانية هذا
األسبوع عندما يحل
الغريم ريال مدريد
ضيفًا على الفريق
الكاتالوني منتصف
ليل األربعاء ــ| الخميس
(بتوقيت بيروت) ،في
اياب الكأس السوبر
اإلسبانية ،حيث يطمح
«البرسا» الى االستفادة
من عامل األرض ويحتفظ
ً
باللقب ،مستغال انتزاعه
ً
تعادال ثمينًا من أرض
منافسه .2-2

سوق اإلنتقاالت

ّ
ميالن يجدد اهتمامه بشفاينشتايغر عارضًا  25مليون يورو
لفت أمس ما أوردته
مجلة «ليكيب» الفرنسية
عن استعداد ميالن
للتعاقد مع باستيان
شفاينشتايغر مقابل 25
مليون يورو ،حيث لم يخف
الالعب إمكان حدوث هذا
األمر على عكس ما كان
موقفه سابقًا
باستيان شفاينشتايغر (أوليفر هاردت ــ أ ف ب)

ج � � � ّ�دد م � �ي �ل�ان اإلي � �ط� ��ال� ��ي اه �ت �م��ام��ه
بالعب وسط بايرن ميونيخ األملاني
باستيان شفاينشتايغر؛ إذ ذك��رت
مجلة «ليكيب» الرياضية الفرنسية
أن ال� �ـ«روس ��ون� �ي ��ري» م�س�ت�ع��د ل��دف��ع
مبلغ  25مليون يورو ثمنًا لالعب.
وع � � ّ�ب � ��ر «ش � �ف ��اي � �ن ��ي» ع � ��ن س� �ع ��ادت ��ه
اله �ت �م��ام ال� �ن ��ادي ال �ل ��وم �ب ��اردي ب��ه،
ً
ق��ائ�لا« :م �ي�لان ف��ري��ق ك�ب�ي��ر .ال يجب
أن نقول كال دائمًا ،لذا سننتظر ماذا
سيحدث».
م � ��ن ج� �ه ��ة أخ� � � � ��رى ،ذك� � � ��رت ت� �ق ��اري ��ر
ص �ح ��اف �ي ��ة إي� �ط ��ال� �ي ��ة وروس� � �ي � ��ة أن
الكاميروني س��ام��وي��ل إي�ت��و مهاجم
إن �ت ��ر م �ي�ل�ان��و س�ي�خ�ض��ع ال�خ�م�ي��س
للفحص الطبي ال��روت�ي�ن��ي ،على أن

ّ
يوقع الجمعة على كشوفات انتقاله
إل� ��ى أن� �ج ��ي م��اخ��اش �ك��اال ال ��روس ��ي،
حيث قد يصبح الالعب األعلى أجرًا
في العالم بحصوله على  20مليون
ي� � ��ورو س� �ن ��وي ��ًا ،م �ت �خ �ط �ي��ًا ب��ال �ت��ال��ي
األج� � � ��ر ال � �س � �ن ��وي ال� � � ��ذي ي �ت �ق��اض��اه
األرج �ن �ت �ي �ن ��ي ل �ي��ون �ي��ل م �ي �س��ي ف��ي
برشلونة اإلسباني وقدره  12مليون
يورو.
وف ��ي إس �ب��ان �ي��ا ،س�ت�ح�م��ل ال �س��اع��ات
ال� �ق� �ل� �ي� �ل ��ة ال� � �ق � ��ادم � ��ة خ � �ب � �رًا م �ف��رح��ًا
ُ َ
سيعلن
لجماهير أتلتيكو مدريد ،إذ
انتقال ال�ه��داف الكولومبي رادام�ي��ل
فالكاو إلى النادي قادمًا من بورتو
البرتغالي بحسب ما ذكرت صحيفة
«آس» املحلية ،التي أشارت إلى قرب

رحيل األوروغوياني دييغو فورالن
إلى انتر ميالنو لتعويض إيتو.
إل� � ��ى ذل� � � ��ك ،ذك� � � ��رت «آس» أن ق � ��دوم
البرازيلي دييغو إلى أتلتيكو مدريد
أصبح وشيكًا بعد اتفاق النادي مع
الالعب حيث ينتظر فقط أخذ موافقة
فولسبورغ األملاني على الصفقة.
وخ� �س ��ر ارس � �ن� ��ال االن� �ك� �ل� �ي ��زي الع �ب��ًا
اضافيًا بتخليه عن الظهير العاجي
إي �م��ان��وي��ل إي �ب ��وي ��ه مل �ص �ل �ح��ة غ�ل�ط��ة
سراي التركي .وكان إيبويه قد وصل
الى الفريق اللندني عام  2005قادمًا
م��ن ب�ي�ف�ي��ري��ن ال�ب�ل�ج�ي�ك�ين ول �ع��ب في
ص �ف��وف ارس� �ن ��ال  214م � �ب� ��اراة ،لكن
امل � ��درب ال �ف��رن �س��ي ارس �ي��ن ف�ي�ن�غ��ر لم
يعتمد عليه كثيرًا في املوسم املاضي.
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الكرة اللبنانية

يوسف محمد يترك كولن إلى األهلي اإلماراتي
خطوة مفاجئة تلك التي أقدم عليها
امل ��داف ��ع ال ��دول ��ي ال �ل �ب �ن��ان��ي ي��وس��ف
ّ
م�ح�م��د ال ��ذي ح ��ط أم ��س ف��ي ال �ن��ادي
األه � �ل� ��ي اإلم � � ��ارات � � ��ي ،ح� �ي ��ث خ�ض��ع
لفحص طبي سبق وضعه اللمسات
ٍ
األخ� �ي ��رة ع �ل��ى ع �ق��د ان �ض �م��ام��ه إل��ى
الفريق قادمًا من كولن األملاني.
ول��م ت�ع��رف قيمة وم ��دة ال�ع�ق��د ال��ذي
سيربط «دودو» باألهلي الذي سارع
إلى نشر صورتني لالعب في موقعه
على شبكة «اإلنترنت» ،إحداها وهو
ي �خ �ض��ع ل �ل �ف �ح��ص ال �ط �ب��ي وأخ � ��رى
ُ
تظهره واقفًا أمام شعار النادي.
وس�ي�ك��ون محمد ال�لاع��ب «األج�ن�ب��ي
اآلس �ي��وي» م��ع األه �ل��ي ال�ط��ام��ح إل��ى

اس �ت �ع��ادة ل �ق �ب��ه امل �ح �ل��ي وامل �ن��اف �س��ة
ع�ل��ى ل�ق��ب دوري أب �ط��ال آس �ي��ا ،وه��و
ل�ه��ذه ال�غ��اي��ة تعاقد م��ع البرازيليني
غ��راف �ي �ت��ي م ��ن ف��ول �س �ب��ورغ األمل��ان��ي
وجاجا من طرابزون سبور التركي،
وال �ت �ش �ي �ل �ي ��ان ��ي ل ��وي ��س خ �م �ي �ن �ي��ز،
إض��اف��ة إل��ى امل��دي��ر ال�ف�ن��ي التشيكي
إيفان هيشيك ،وعينّ كابنت منتخب
إي �ط��ال �ي��ا ال �ف ��ائ ��ز ب �م��ون��دي��ال 2006
فابيو كانافارو مستشارًا.
وأش��ار مصدر ّ
مقرب من محمد إلى
أن كولن رفض االستغناء عن قائده
ال �س��اب��ق ،إال أن األخ �ي��ر ك��ان��ت ل��دي��ه
ال��رغ �ب��ة ف��ي ال�ت�غ�ي�ي��ر ،وي �ض��اف إل��ى
ه ��ذا األم� ��ر ط�ب�ي�ع��ة ال �ع��رض ال �ج� ّ�ي��د،

علمًا بأنه سبق أن أثار هذا الصيف
اه � �ت � �م� ��ام ب � ��اري � ��س س � � ��ان ج� �ي ��رم ��ان
الفرنسي وسمبدوريا اإليطالي.
وس� �ي� �غ� �ي ��ب «دودو» ع � ��ن م � �ب � ��اراة
م �ن �ت �خ��ب ل �ب �ن ��ان ال � �ي� ��وم م� ��ع ض�ي�ف��ه
ال �س��وري ع�ل��ى ملعب ص�ي��دا البلدي
ال � �س� ��اع� ��ة ال � �ع� ��اش� ��رة م � � �س� � � ً
�اء ،وه ��ي
ستكون األولى للمدرب األملاني ثيو
ّ
ب��وك�ي��ر ال ��ذي ح��ل م�ك��ان إم�ي��ل رستم
املستقيل .وي��أم��ل بوكير أن يكشف
له اللقاء عن مكامن القوة والضعف
ق�ب��ل م��واج�ه��ة ك��وري��ا ال�ج�ن��وب�ي��ة في
سيول في انطالق ال��دور الثالث من
ال�ت�ص�ف�ي��ات اآلس �ي��وي��ة امل��ؤه �ل��ة إل��ى
نهائيات كأس العالم .2014

مونديال الشباب :البرازيل × املكسيك
في نصف النهائي
ضربت البرازيل موعدًا مع املكسيك في
نصف نهائي كأس العالم للشباب في كرة
غد ( 04.00بتوقيت بيروت)
القدم فجر ٍ
بعد فوزها على اسبانيا بركالت الترجيح
 2-2( 2-4في الوقتني األصلي واالضافي)،
في الدور ربع النهائي .سجل للبرازيل
وليان ( )35ودودو ( ،)100وإلسبانيا
رودري ( )57والفارو فاسكيز (.)102
وتلتقي فرنسا مع البرتغال في نصف
النهائي اآلخر فجر غد ايضًا (.)01.00

ّ
صاروخية ألغويرو في إنكلترا
انطالقة
تصدر اسم النجم األرجنتيني سيرجيو
أغويرو عناوين الصحف االنكليزية
الصادرة صباح أمس ،بعد تألقه في
مباراته األولى مع مانشستر سيتي،
الذي التحق به قادمًا من اتلتيكو مدريد
اإلسباني .واستطاع اغويرو تسجيل
هدفني لفريقه رغم مشاركته فقط في
آخر  30دقيقة من املباراة أمام سوانسي
سيتي في الدوري ،التي انتهت بفوز كبير
ألصحاب األرض برباعية نظيفة.

محمد في صراع مع العب فيردر بريمن ماركو مارين (أرشيف)

«دودو» أمام شعار األهلي (إنترنت)

كرة الصاالت

لبنان في املجموعة األقوى في تصفيات آسيا
ل� ��ن ت� �ك ��ون ب� ��داي� ��ة م �ن �ت �خ��ب ل �ب �ن��ان
لكرة ال�ق��دم للصاالت ف��ي تصفيات
امل� �ن� �ط� �ق ��ة ال� �غ ��رب� �ي ��ة امل� ��ؤه � �ل� ��ة ال ��ى
نهائيات ك��أس آسيا  ،2012سهلة،
إذ وض�ع�ت��ه ال �ق��رع��ة ،ال �ت��ي سحبت
أم� � ��س ف� ��ي ال� �ع ��اص� �م ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة،
ف��ي امل�ج�م��وع��ة ال�ث��ان�ي��ة ال ��ى ج��ان��ب
اإلم� � � � � ��ارات وال� �ب� �ح ��ري ��ن وال� � �ع � ��راق،
ب �ي �ن �م��ا ض � ّ�م ��ت امل �ج �م��وع��ة األول � ��ى
الكويت وق�ط��ر وفلسطني وس��وري��ا
والسعودية.
وستستضيف الكويت التصفيات
م��ن  9ال��ى  16ك��ان��ون االول امل�ق�ب��ل،
ال � �ت� ��ي س �ت �ت �ن��اف��س ف �ي �ه��ا ث �م��ان �ي��ة
م �ن �ت �خ �ب��ات ع� �ل ��ى ث �ل ��اث ب �ط ��اق ��ات
مؤهلة الى كأس آسيا ،إذ لن تدخل
اإلم��ارات في حسابات املراكز بفعل
ت��أه �ل �ه��ا ت �ل �ق��ائ �ي��ًا ل �ك��ون �ه��ا ال ��دول ��ة
املضيفة للنهائيات في ايار .2012
وت� �ع ��د امل �ج �م ��وع ��ة ال �ث ��ان �ي ��ة اق� ��وى
ب��أش��واط م��ن األول � ��ى ،إذ إن ط��ري��ق

ل� �ب� �ن ��ان ل� �ل ��دف ��اع ع� ��ن ال� �ل� �ق ��ب ال� ��ذي
ّ
ستمر
أحرزه عام  2009في الدوحة،
باملنتخب االماراتي الذي يسير في
م�س�ت��وى ت �ص��اع��دي ب �ق �ي��ادة ج�ه��از
فني إسباني يقف على رأسه املدير
ال �ف �ن��ي ب��اول��و ب�ي�ن�ي��و «ب� � ��ادو» .أم��ا
املباراة الثانية للبنان ،فستكون مع
البحريني ،الذي غالبًا ما مثل عقدة
ملنتخب «بالد األرز» ،بينما ستكون
قمة املجموعة بني لبنان والعراق،

مدرب لبنان
الجديد قد يكون من
إسبانيا أو صربيا

لكونها ستكون اعادة لنهائي 2009
ال ��ذي ح�س�م��ه ال�ل�ب�ن��ان�ي��ون  1-3في
صالة نادي الغرافة.
ّ
وع� ��ن ال� �ق ��رع ��ة ،ع ��ل ��ق رئ �ي ��س ل�ج�ن��ة
ك ��رة ال� �ص ��االت س �ي �م��ون ال��دوي �ه��ي:
«ال ش� ��ك ف� ��ي أن م �ج �م��وع �ت �ن��ا ه��ي
األق ��وى ،ل�ك��ن ي�ف�ت��رض ب�ن��ا التركيز
في استعداداتنا ومبارياتنا املقبلة
ل �ل��دف��اع ع��ن ل�ق�ب�ن��ا ب��أف�ض��ل طريقة
ممكنة» .واض ��اف« :ك��ل املنتخبات
االخ ��رى تستعد ع�ل��ى ن�ح��و مثالي
ب �ف �ع��ل اإلم � �ك� ��ان� ��ات ال �ك �ب �ي ��رة ال �ت��ي
تملكها ،لكن ه��ذا األم��ر ل��ن يثنينا
عن السير نحو الحلم الذي نرصده،
ويتمثل في التأهل الى املونديال».
وكشف الدويهي عن اقتراب اعالن
اسم املدرب األجنبي الذي سيتسلم
م �ه � ّ�م ��ات اإلش� � � ��راف ع �ل��ى امل�ن�ت�خ��ب
اللبناني في التصفيات اآلسيوية،
إذ ت�ب��رز أس �م��اء ع��دة م��رش�ح�ين من
إسبانيا والبرازيل وصربيا.

السلة اللبنانية

ّ
َ
ُ
منتخب السلة «يفاجأ» بكوملان ويصرف النظر عنه
عبد القادر سعد
حمل ال�ي��وم األول ملعسكر منتخب
مفاجأة
لبنان لكرة السلة في تركيا ّ
ع � �ل� ��ى ص� �ع� �ي ��د ال� �ل��اع � ��ب امل� �ج ��ن ��س
ت��وم��اس ك��ومل��ان ،إذ م��ا ك��اد الالعب
يدخل أرض امللعب حتى استغرب
الالعبون وامل��درب غسان سركيس
م��واص�ف��ات��ه .وظ�ه��ر أن ط��ول كوملان
ه� ��و  2.01م ف �ي �م��ا ك ��ان ��ت س �ي��رت��ه
ال��ذات �ي��ة ت�ش�ي��ر ال ��ى أن ّ ط��ول��ه يبلغ
 2.06م ،وه � � ��ذا م� ��ا م ��ث ��ل م �ف��اج��أة
ل �ل �ج �ه ��از ال� �ف� �ن ��ي ،وخ� �ص ��وص ��ًا أن
ب�ع��ض ال�لاع �ب�ين ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين أط��ول
م �ن��ه ،وه ��و م��ن امل �ف �ت��رض أن ي�ك��ون

الع��ب ارت �ك��از ،فيما ظ�ه��ر أن��ه أق��رب
الى املركز  4منه الى املركز  .5أضف
ال��ى ذل��ك أن بنيته الجسدية ليست
على النحو امل�ط�ل��وب ،إذ ال يتمتع
بالقوة البدنية املطلوبة ،م��ا جعل
ال �ق �ي �م�ين ع �ل��ى امل �ن �ت �خ��ب ال�ل�ب�ن��ان��ي
يصرفون النظر عن التعاقد معه.
وب��ال�ط�ب��ع أع ��اد ه��ذا األم ��ر ال��وض��ع
ال � � ��ى ال� �ن� �ق� �ط ��ة ال � �ص � �ف� ��ر ف� � ��ي ه� ��ذه
امل�س��أل��ة ،وس��ط ع��ودة ال�ح��دي��ث عن
التعاقد مع الالعب األميركي داريل
وات�ك�ن��ز ،ال��ذي تشير املعلوما الى
أن املفاوضات معه أصبحت شبه
م�ن�ت�ه�ي��ة ب��ان �ت �ظ��ار ب �ع��ض األم� ��ور
ال �ل��وج �س �ت �ي��ة .وي �ع �م ��ل ال �ق� ّ�ي �م��ون

ع� �ل ��ى امل� �ن� �ت� �خ ��ب ال� �ل� �ب� �ن ��ان ��ي ع �ل��ى
إن� �ه ��اء م ��وض ��وع وات �ك �ن ��ز س��ري�ع��ًا
ل �ك��ي ي�ل�ت�ح��ق ب��ال�ب�ع�ث��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة
ف ��ي ت��رك �ي��ا ف ��ي ال �ي��وم�ي�ن امل�ق�ب�ل�ين،
وخصوصًا أن األخير موجود في
الواليات املتحدة .ورغم أن حظوظ
وات� �ك� �ن ��ز ه� ��ي األوف � � � ��ر ،ك � ��ان ه �ن��اك
ح ��دي ��ث أي� �ض ��ًا ع ��ن الري ك��وك��س،
في ظل وجود اتصاالت بني وكيل
أع �م��ال��ه وامل �س��ؤول�ي�ن ف��ي املنتخب
ال �ل �ب �ن��ان��ي ،ل �ك��ن اح �ت �م��ال ان�ض�م��ام
ك ��وك ��س ال � ��ى امل �ن �ت �خ��ب اص �ب �ح��ت
ضعيفة ،بعد الشرط ال��ذي وضعه
وك �ي �ل��ه ب � �ض� ��رورة ان �ض �م��ام��ه ال��ى
ف� ��ري� ��ق ال� �ش ��ان� �ف� �ي ��ل ب� �ع ��د ان� �ت� �ه ��اء

ال�ب�ط��ول��ة اآلس �ي��وي��ة ،وذل ��ك بهدف
ت��أم�ي�ن ع �ق��د ل ��ه ل �ل �م��وس��م ال �ج��دي��د
ل�ت�ع��وي��ض ال �ف��رص��ة ال �ت��ي سنحت
لكوكس لالنضمام الى أحد الفرق
اإلم� ��ارات � �ي� ��ة ،ال �ت ��ي ق ��د ت �ض �ي��ع ف��ي
حال تعاقده مع االتحاد اللبناني،
ل�ك��ن ادارة ال�ش��ان�ف�ي��ل غ�ي��ر موافقة
ع�ل��ى ان�ض�م��ام ك��وك��س ال��ى الفريق
م��ا ي�ج�ع��ل ح �ظ��وظ ان�ض�م��ام��ه ال��ى
امل�ن�ت�خ��ب ال�ل�ب�ن��ان��ي ض�ع�ي�ف��ة ،ال��ى
ج� ��ان ��ب ع� � ��دم ق � � ��درة ك ��وك� ��س ع�ل��ى
االل�ت�ح��اق بالبعثة اللبنانية قبل
أواخر آب ،نظرًا إلى ارتباطاته مع
فريق صيني ،اال إذا طرأ جديد ّ
غير
املعطيات الحالية.

وقف جرفينيو وسونغ
سيغيب العاجي جرفينيو عن املباريات
الثالث املقبلة لفريقه الجديد أرسنال
االنكليزي بعدما أوقفه االتحاد االنكليزي
لكرة القدم بسبب طرده في مباراته األولى
في الدوري ضد نيوكاسل بعد اشتباكه
مع العب وسط األخير جوي بارتون.
كذلك ،تلقى زميله الكاميروني الكسندر
سونغ عقوبة مماثلة بعدما داس قدم
بارتون من دون أن يعاقبه الحكم.
وفي إطار آخر ،منح مدرب ارسنال،
الفرنسي ارسني فينغر ،شارة القائد
الى الهولندي روبن فان بيرسي ،بعد
انتقال اإلسباني سيسك فابريغاس الى
برشلونة.

رقم قياسي لديوكوفيتش في املاسترز
نجح الصربي نوفاك ديوكوفيتش،
املصنف أول ،في إحراز لقبه التاسع هذا
العام بفوزه على االميركي ماردي فيش
السادس  2-6و 6-3و 4-6في املباراة
النهائية لدورة مونتريال الكندية الدولية
للماسترز في كرة املضرب ،البالغة قيمة
جوائزها ثالثة ماليني دوالر.
وهذا هو اللقب الخامس لديوكوفيتش (24
عامًا) هذا العام في بطوالت املاسترز ،التي
ً
تمنح الفائز بها الف نقطة بعدما توج بطال
في انديان ويلز وميامي ومدريد وروما،
محققًا بذلك رقمًا قياسيًا ،ولديه فرصة
إحراز اللقب السادس فيها عندما يخوض
غمار دورة سينسيناتي األميركية.

فيديرر يريد هينغيس
معه في أوملبياد 2012
كشف العب كرة املضرب السويسري
روجيه فيديرر ،أمس ،رغبته في االتصال
بمواطنته املعتزلة مارتينا هينغيس
املصنفة اولى عامليًا سابقًا ،ليناقش معها
مسألة مشاركتهما معًا في منافسات
الزوجي املختلط في دورة األلعاب
األوملبية في لندن عام  2012على مالعب
ويمبلدون.
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الرابر ياسني
« ...صوت» فلسطني
من ّ
مخيم برج البراجنة،
أكثر
انطلقت تجربته قبل ً
من عشرة أعوام ،جامعة بني
الهيب هوب والغرافيتي .الرابر
ياسني ،عضو فرقة «صوت ال
ّ
يقهر» ،يحل الليلة ضيفًا على
حانة «وليمة وردة» (الحمرا)،
في حفلة إلطالق ألبومه
الجديد «ميكس تايب» من
ّ
يتضمن األلبوم
إنتاج «إيقاع».
أغنيات جديدة وقديمة ،منها
«عم بدافع» ،و«النكبة» .أنجز
ياسني سلسلة أغان تحكي
ّ
للمخيمات
الواقع الصعب
الفلسطينية في لبنان .منذ
عام  ،2004تاريخ تأسيسها،
ّ
تحولت فرقة «صوت ال يقهر»
 I-Voiceإلى ناطقة باسم
الالجئني ،تحكي أحالم العودة،
وتعلن غضبها من االحتالل،
ومن يوميات الشتات البائسة.
يواصل ياسني التجربة ،معتمدًا
نصوصًا قاسية وساخرة،
ّ
يغنيها الليلة منفردًا .يطل
الرابر الشاب للمرة األولى بعد
انقطاع ،إذ أمضى سنة ونصف
سنة في كندا ،حيث يواصل
دراسته في ميدان اإلنتاج
والنظريات املوسيقي ،على أن
يرافقه في حفلة الليلة كل من
«كتيبة خمسة» ،و«رامسيس»...
 10:00من مساء اليوم في
«وليمة وردة» ـــــ لالستعالم:
01/343128

«الشعب يريد»
خالد صاغية
أك��ان داخ��ل «األخ �ب��ار» أم خارجها،
ي�ب�ق��ى ال��زم �ي��ل خ��ال��د ص��اغ �ي��ة نجم
م ��واق ��ع ال �ت��واص��ل االج �ت �م��اع��ي .من
ف ��اي� �س� �ب ��وك ،إل � ��ى ت ��وي� �ت ��ر ،ام� �ت�ل�أت
صفحات اإلنترنت ،خالل األسابيع
األخ� � �ي � ��رة ،ب �ت �ع �ل �ي �ق��ات ت� � ��دور ح��ول
زم� �ي� �ل� �ن ��ا ال � � ��دائ � � ��م ،وب � ��أخ � �ب � ��ار ع �ن��ه
ب �ع �ض �ه��ا م� ��دس� ��وس أو س ��اخ ��ر أو
ً
م�ب��ال��غ ف �ي��ه ...وص ��وال إل��ى شائعات
اب � �ت � �ع ��اده ع� ��ن ال � �ج� ��ري� ��دة ،ال� �ت ��ي ل��م
ت �ل �ب��ث ل�ل�أس ��ف أن ص � ��ارت ح�ق�ي�ق��ة.
ك ��ذل ��ك ازدادت امل� �ج� �م ��وع ��ات ال �ت��ي
ت� � � �ت � � ��داول م � �ق � ��االت � ��ه ال � �س� ��اب � �ق� ��ة ف��ي
«األخ�ب��ار» ،أو التي تطالب بعودته
إل ��ى ق ��واع ��ده س��امل��ًا« .ال �ش �ع��ب ي��ري��د
خ��ال��د ص��اغ�ي��ة ف��ي «األخ� �ب ��ار»» ،هو
عنوان املجموعة التي انطلقت قبل
أي� ��ام وت �ط��ال��ب ب �ع��ودة زم�ي�ل�ن��ا إل��ى
الجريدة التي شارك في تأسيسها،
وأس�ه��م ف��ي نجاحها .ون�ش��رت على
الصفحة أه��م م�ق��االت صاغية التي
ظ�ه��رت ف��ي «األخ� �ب ��ار» ،وخصوصًا
م � �ق� ��االت� ��ه ال � �ن � �ق� � ّ
�دي� ��ة األخ � � �ي� � ��رة ع��ن
ّ
ال��وض��ع ف��ي س��وري��ا .وع��ب��ر أع�ض��اء
الصفحة أيضًا ع��ن امتعاضهم من
م �غ��ادرت��ه ال �ج��ري��دة ،ف�ك�ت��ب أح��ده��م
أن ««األخ� �ب ��ار» ق�ب��ل ص��اغ�ي��ة ش��يء،
وبعده شيء آخر».
وأط � �ل � ��ق ق� � � ��راء ص ��اغ� �ي ��ة م �ج �م��وع��ة
بعنوان «أين خالد صاغية؟» ،يطالب
أعضاؤها بتوضيح األسباب التي
ّأدت إل� ��ى ت �خ �ل �ي��ه ع ��ن م �ه �م��ات��ه ف��ي
ال �ج��ري��دة .ك��ذل��ك أن �ش��أ أح ��د أع�ض��اء

املوقع املشار إليه ،حسابًا شخصيًا
ب��اس��م «خ��ال��د ص��اغ�ي��ة» ،وه��و طبعًا
ح � �س� ��اب وه � �م � ��ي ،ب� �م ��ا أن زم �ي �ل �ن��ا
ال ي �م �ل��ك أي ح� �س ��اب ع� �ل ��ى امل ��وق ��ع
ال�ش�ه�ي��ر .وع �ل��ى ت��وي�ت��ر ل��م يختلف
ال��وض��ع ك�ث�ي�رًا؛ إذ ت��اب��ع الناشطون
أخ�ب��ار الصحيفة ،وخ�ص��وص��ًا بعد
م�غ��ادرة خالد صاغية ،وع� ّ�ب��روا عن
امتعاضهم م��ن «ك��ل األس �ب��اب التي
أدت إل ��ى االس �ت �ق��ال��ة أو اإلق ��ال ��ة ،ال
فرق».
وكتب بعضهم« :هنيئًا لـ«األخبار»
ّ
خ��ط �ه��ا ال �ج ��دي ��د ال � ��ذي ل ��م ي�ح�ت�م��ل
ك��ات�ب��ًا ك�خ��ال��د ص ��اغ �ي ��ة .»...وال ش��كّ
في أن تأخر «األخبار» في التعاطي
ال� �ع� �ل� �ن ��ي م� � ��ع امل� � � ��وض� � � ��وع ،ب �س �ب��ب
ت� ��واص� ��ل امل� �ن ��اق� �ش ��ات ب �ي�ن ص��اح��ب
ال� �ع�ل�اق ��ة وه� �ي� �ئ ��ة ال� �ت� �ح ��ري ��رّ ،
أج� ��ج
ب ��ورص ��ة االج � �ت � �ه ��ادات وامل� ��زاي� ��دات
واالح � �ت � �ج ��اج� ��ات .وإذا ك � ��ان خ��ال��د
ص � ��اغ � � ّ�ي � ��ة ق� � ��د أث� � � � ��ار ف� � ��ي ال� �ف� �ض ��اء
االفتراضي كل هذا الصخب ،بنحو
م ��واز ل�ك��وال�ي��س اإلع�ل�ام والسياسة
ّ
في لبنان ،فقد وثقت إحدى القارئات
ك ��ل م �ق ��االت ��ه ع �ل��ى م � ّ
�دون� �ت� �ه ��ا ،م�ن��ذ
انطالق الصحيفة قبل خمسة أعوام.
باإلمكان العودة إلى أرشيف زميلنا
ً
كامال على ّ
مدونة
الغائب الحاضر
http://al-mowatten-ssaghyeh.
 .blogspot.comوق � ��د ت �ن��اق��ل ق ��راء
صاغية الرابط على مواقع التواصل
االج �ت �م��اع��ي ،ف��ي إط� ��ار ب�ح�ث�ه��م عن
أسباب مغادرته «األخبار».

من مائدة القط لزكريا تامر ومحي الدين اللباد

كشكول إلكتروني للرسامين العرب
«ل� �ي ��س ب��ال �ك �ل �م��ات وح� ��ده� ��ا ت� ��روى
ال �ح �ك��اي��ات» .ه ��ذه امل �ق��ول��ة ال�ش�ه�ي��رة
للتشكيلي امل �ص��ري ال��راح��ل محيي
الدين اللباد ( 1940ــ  )2010تستقبلنا
ع �ل��ى ال �ص �ف �ح��ة ال��رئ �ي �س �ي��ة مل � ّ
�دون ��ة
«ج�م�ي��ل ال� �ص ��ورة» .ه �ن��ا ،يستقبلنا
ّ
ق� ��ط ،وع �ص��اف �ي��ر ،ف��ي ك �ت��اب «م��ائ��دة
ّ
ال�ق��ط» ل��ل�ب��اد ...هناك أيضًا «مروحة
أم ه� ��وا» ع �ل��ى غ�ل�اف ع ��دد ق��دي��م من
ّ
م �ج��ل��ة «س� �م� �ي ��ر» .أس� �س ��ت م�ص�م�م��ة
ال �غ��راف �ي��ك ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ال �ش��اب��ة م��اي��ا
مومنة الصفحة ،لتجعلها أرشيفًا

م �ص � ّ
�ورًا ألب� ��رز إن �ت��اج��ات التصميم
وال ��رس ��م وال �غ��راف �ي��ك ال �ع��رب �ي��ة حتى
م �ن �ت �ص��ف ال� �ث� �م ��ان� �ي� �ن� �ي ��ات .ك � ّ�رس ��ت
امل�ت�خ� ّ�رج��ة م��ن «ال�ج��ام�ع��ة األميركية
في بيروت» وقتها للبحث والتنقيب
ّ
مصورة نادرة ،وكتب رسوم
عن كتب
ل�ل�أط� �ف ��ال ،وم � �ج�ل��ات ،راج� � ��ت خ�ل�ال
ال �س �ب �ع �ي �ن �ي��ات .ه� �ك ��ذا ،ع� �ث ��رت ع�ل��ى
ً ّ
أرش �ي��ف م �ن� ّ�وع ي �ض� ّ�م أع �م��اال ل��ل�ب��اد،
وحلمي التوني ،وبرهان كركوتلي،
ورسامني لبنانيني وعرب آخرين.
http://soorah.tumblr.com

