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ابراهيم األمين

برنامج املجلس الوطني :نسخة ّ
سورية عن  14آذار

أص��دق��اء م��ن امل�ع��ارض��ة ال�س��وري��ة ق��ال��وا ل��ي أمس
«إن م��ا أص��ررت��م منذ ال�ي��وم األول على وج��وده،
أي املجموعات املسلحة واملناخات الطائفية ،بدأ
ي�ب��رز اآلن» .ه��ؤالء يعتقدون حتمًا ب��أن النظام
هو من يقف خلف هذه الظاهرة ،وهم يرفضون
ح�ت��ى اآلن اع�ت�ب��اره��ا ظ��اه��رة ،ب��ل م�ج��رد ح��االت
ف��ردي��ة ال يمكن أن تمثل ج��وه��ر املشهد السائد
ف��ي س��وري��ا .ل�ك��ن ه ��ؤالء ي �ق� ّ�رون م��ن ج�ه��ة ثانية
ب��أن إع�لان االل�ت��زام بطرف من أط� ّ�راف املعارضة
ليس أمرًا ضروريًا ،وإن كانوا يفضلون املجلس
الوطني على اآلخرين من املعارضني .أما في ما

ال يجرؤ المعارضون على
تسمية إسرائيل ويعدون الفقراء
واألقليات بحلول على طريقة
ّ
اللبنانية
الطوائف
ّ
ّ
خص «الجيش الحر» ،فهم يعتقدون أنه تشكيل
مبهم يعطى أك�ث��ر م��ن حجمه ،ول�ك��ن ق��د يتطور
األم��ر ليكون تنظيمًا متماسكًا إذا حظي بدعم
الناس وآخرين.
ل �ك��ن ،ك�ي��ف س�ت�س�ي��ر األم � ��ور م��ن اآلن ف �ص��اع �دًا؟
ي �ج �ي��ب األص� ��دق� ��اء ب �س��رع��ة :س� ��وف ل ��ن ي�ت��وق��ف
ّ
الحراك حتى سقوط النظام ،ومهما تطلب األمر
من وقت وتضحيات!
ي �م �ك��ن اس �ت �ح �ض��ار م��وق��ف م ��ن امل� ��وال �ي�ن ،ي�ك��ون
أكثر ش��دة في حماسته أو حتى في تشخيصه
ل �ل��واق��ع ال �ح��ال��ي .ل �ك��ن امل��وق��ف ع �ن��د امل �ع��ارض�ين
ل��ه أه�م�ي��ة ل�ك��ون��ه ي �ت��درج ص��وب ان�ع��زال�ي��ة تقود
إل��ى اس�ت�ن�ت��اج��ات خ�ط�ي��رة مل��ن يفكر ف��ي س��وري��ا
ع ��ن ب �ع ��د ،وم� ��ن ي �ب �ح��ث ع ��ن دور ل �ه ��ذه ال ��دول ��ة
املركزية في منطقتنا ،وال سيما أن املعارضني
الذين ي��أخ��ذون وقتهم في التفكير قبل صياغة
ّ
م��وق �ف �ه��م ،وج� � ��ل ه� � ��ؤالء م ��ن ج �م��اع��ة ال � �خ ��ارج،

ي �ق��دم��ون ن �ظ��ري��ات وم ��واق ��ف وت� �ص ��ورات ت�ص� ّ�ب
ج�م�ي�ع�ه��ا ف��ي خ��ان��ة أن س��وري��ا ال �ج��دي��دة ال�ت��ي
ي�ع��دون�ن��ا ب�ه��ا ،ه��ي س��وري��ا امل�ش�غ��ول��ة بنفسها،
وغير املهتمة ب��أي ش��يء خ��ارج�ه��ا .وك��ان ه��ؤالء
ي�ع�ت�ق��دون أن ��ه ب��إم �ك��ان أح ��د ،م�ه�م��ا ك�ب��ر حجمه
أو ص�غ��ر ،أن ي�ت�ص��رف ك��أن��ه ي�ع�ي��ش خ ��ارج ه��ذا
ال�ع��ال��م .وي�ت�ص��رف أص �ح��اب ه��ذا امل�ن�ط��ق بكثير
م��ن ال �س��ذاج��ة ،إن ل��م ن�ق��ل أك �ث��ر ،وه��م يتحدثون
ع��ن مواقفهم إزاء امل�س��ائ��ل االستراتيجية .وفي
هذا املجال ،من املفيد مناقشة املجلس الوطني
ّ
م��ن خ�ل�ال ب��رن��ام�ج��ه ال�س�ي��اس��ي ال ��ذي وزع قبل
أسبوعني تقريبًا ،وال��ذي تدل بنوده على هوية
ّ
من صاغه :إنه العقل األقلوي واالنعزالي الذي لم
يتعلم من التاريخ الحديث أي درس يذكر!
وبينما ّ
يصر ناطقون بارزون باسم املجلس على
أن �ه��م ي��رف�ض��ون ع�س�ك��رة ال �ح��راك وي��رف �ض��ون أي
تدخل خ��ارج��ي ف��ي ب�لاده��م ،وخصوصًا التدخل
العسكري ،إال أن البرنامج الذي يشدد على هدف
«إسقاط النظام بكل رموزه والحفاظ على سلمية
ال�ت�ح��رك» ي�ق��ول إن ال�ع�م��ل س�ي�ك��ون ع�ل��ى «تعبئة
امل�ج�ت�م�ع�ين ال �ع��رب��ي وال ��دول ��ي ل�ت�ع��زي��ز الضغط
على النظام بشتى أن��واع��ه» .وه��ذا أم��ر ال يحتاج
إل��ى أي ش��رح م��ا دام ال�ب��رن��ام��ج ل��م يشر صراحة
إل��ى رف��ض التدخل الخارجي .وه��و تدخل يمكن
أن يكون بـ«شتى األن ��واع» أي�ض��ًا ،م��ن السياسي
إل��ى العقوبات االقتصادية واملالية ،إل��ى الحملة
العسكرية ،علمًا بأن البرنامج نفسه يسارع إلى
القول في الفقرة التالية إنه سيعمل على «تأمني
الحماية ال��دول�ي��ة للمدنيني ودع ��م آل�ي��ات عربية
ودولية مشتركة لتحقيقها وتأمني تنفيذها من
خ�ّلال املؤسسات األممية في أس��رع وق��ت» ،وهل
منا من يحتاج إلى س��ؤال عن كيفية توفير هذه
اآلل�ي��ات األم�م�ي��ة ،أم علينا انتظار م��ا يقرر عرب
أميركا ومجلس األمن؟
وإذا ك��ان م��ن ح��ق امل�ج�ل��س ال��وط�ن��ي ال�س�ع��ي إل��ى
نيل اع�ت��راف ال�ع��ال��م ،فهو ي�ع��رف أن األم��ر ال يهم

م��ا ل��م ي�ك��ن مرتبطًا ب�خ�ط��وات عمالنية إلس�ق��اط
الرئيس األسد .وفي هذا اإلطار ،ينتقل البرنامج
إل��ى التناقض األول ،إذ بينما هو ال يمانع قيام
تشكيل عسكري مستقل (الجيش الحر) ويدعوه
إلى حماية املدنيني ،ألنه يعتبر الجيش النظامي
أداة ّ
طيعة بيد السلطة ،فهو يتعهد بالعمل مع
«املؤسسة العسكرية لتسيير املرحلة االنتقالية
وض� �م ��ان أم � ��ن ال� �ب�ل�اد ووح� ��دت � �ه� ��ا» .ه ��ل ي�ق�ص��د
املجلس هنا املؤسسة العسكرية الحالية أو تلك
التي سيعمل الجيش الحر على إنشائها؟
وإل � ��ى ج��ان��ب ع � �ب ��ارات ع ��ن األزم� � ��ة االق �ت �ص��ادي��ة
يمكن اقتباسها م��ن برنامج ح��زب البعث نفسه
أو م��ن البيانات ال��وزاري��ة لحكومات لبنان ،بما
خ��ص التنمية وم��واج�ه��ة الفقر وض�م��ان العدالة
السذاجة نفسها
وامل�س��اواة ،يعود البرنامج إل��ى
ّ
بحديثه عن «أن سوريا الجديدة ستمثل بنظامها
املدني الديموقراطي أفضل ضمانة لجميع فئات
الشعب ال�س��وري القومية والدينية والطائفية»،
ل�ك�ن��ه ي �ع��ود ل�ي�ق��ول إن ال��دس �ت��ور ال�ج��دي��د س��وف
«يكفل الحقوق القومية للشعب الكردي والشعب
ّ
األش� � ��وري ال �س��ري��ان��ي وح� ��ل امل �س��أل �ت�ين ال �ك��ردي��ة
ً
ً
واألش��وري��ة السريانية ح�ل�ا دي�م��وق��راط�ي��ًا ع��ادال
ف��ي إط��ار وح��دة س��وري��ا» ،م��ا يعني أن م��ن صاغ
ه ��ذه ال�ف�ق��رة ك ��ان ي�ف�ك��ر ف��ي كيفية ج ��ذب األك ��راد
واألش ��وري �ي�ن إل ��ى ص �ف��وف امل �ع��ارض��ة م��ن خ�لال
ترضيتهم بعبارات ليس هناك عاقل في سوريا
يمكنه تطبيقها ،كذلك التخلي املسبق عن سيادة
الدولة املطلقة ،والقبول بمنطق التقسيم الطائفي
الذي دمر بلدانًا على مر التاريخ ،وهذا هو لبنان
مثل قائم ليل نهار.
لكن السذاجة ،أو أكثر ،تظهر ّ
جلية في الشق املتعلق
بالسياسة ال�خ��ارج�ي��ة ل�س��وري��ا ،إذ إن البرنامج
ي�ع��د (م ��ن ي �ع��د؟ ش�ع�ب��ه أم ال �ع��ال��م؟) ب ��أن س��وري��ا
«ستكون دول��ة إيجابية وعامل استقرار حقيقي
في محيطها العربي واإلقليمي وعلى املستوى
الدولي» .وهذه العبارات يمكن استعادتها من كل

بيانات اإلدان��ة التي تقوم بها ال��والي��ات املتحدة
األميركية وأوروبا االستعمارية والخليج العربي
لسوريا ولكل حكومة أو جهة تعارض سياساتها
ف��ي املنطقة .أي إن املجلس الوطني يعدنا بأنه
سيقف على خاطر املجتمع ال��دول��ي (نفسه) في
م��ا خ� ّ�ص م��وق��ف س��وري��ا م��ن امل�س��ائ��ل اإلقليمية.
وس��وف تكون سوريا مثل «الولد الشاطر» الذي
لن يتدخل في شؤون اآلخرين ،علمًا بأن الجميع
يعرف أن «ش ��ؤون اآلخ��ري��ن» يقصد بها املسألة
الفلسطينية والسياسات األميركية والغربية في
منطقتنا.
ولكي ال يعتب أحد على «الفائض في الوطنية»
م ��ن ج ��ان ��ب م� �ع � ّ�دي ب��رن��ام��ج امل �ج �ل��س ال��وط �ن��ي،
فهو يبلغنا أن س��وري��ا «ال�ج��دي��دة ستعمل على
استعادة سيادتها في الجوالن املحتل باالستناد
إلى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ،وستدعم
الحقوق الكاملة واملشروعة للشعب الفلسطيني».
وه��ذه ال�ع�ب��ارات يمكن العثور عليها ،ف��ي ث��وان،
ضمن بيانات فريق  14آذار في لبنان ،علمًا بأن
ف��ارس سعيد يفقد صوته وه��و يصف إسرائيل
ّ
بالعدو ،بينما ال يجرؤ جهابذة املجلس الوطني
على ذكر اسم إسرائيل.
ّ
وإذا كان املعارضون يتهمون النظام الحالي بأنه
ال يقاتل الستعادة الجوالن ،فهم هنا ال يريدون
أن ي��أخ��ذ عليهم ال�غ��رب وع��رب��ه أن�ه��م ق��د يفكرون
في املقاومة ألجل استعادة الجوالن ،ألنهم سوف
ي �ب��ذل��ون أق �ص��ى ج �ه��وده��م م ��ن خ �ل�ال ال�ش��رع�ي��ة
ال ��دول �ي ��ة ،أي ت �م��ام��ًا ك �م��ا ت �ق��ول االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة
الدفاعية لقائد «القوات اللبنانية» سمير جعجع.
ليس معروفًا ّ
أي وص��ف يناسب ه��ذا البرنامج،
غير أنه يمكن التأكد مرة جديدة من أن هذا الجمع
من املعارضني يهتم بحكم مدينة دمشق وحدها،
وت � ��رك ب �ق �ي��ة ال� �ب�ل�اد م �ش��رع��ة ل�ل�ف�ق��ر وال �ت �ح��ارب
ال �ط��ائ �ف��ي ،م��ع أك �ب��ر ق ��در م��ن ال �ب �ي��ان��ات امل�ط��ال�ب��ة
بحرية الجوالن.
بئس معارضة كهذه!
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كالم في السياسة

رسائل إلى المحرر
لجنة واحدة
ال لجنتان
ي � �ه� � ّ�م ل �ج �ن��ة امل� �ت ��اب� �ع ��ة ل �ط�ل�اب
املاستر والدكتوراه (فرع العلوم
االجتماعية) في املعهد العالي
ل�ل��دك�ت��وراه ف��ي اآلداب والعلوم
االن� � �س � ��ان� � �ي � ��ة واالج � �ت � �م� ��اع � �ي� ��ة
توضيح اآلتي:
ً
أوال :م�ن��ذ ب��داي��ة ت �ح��رك ط�لاب
امل� ��اس � �ت� ��ر وال� � ��دك � � �ت� � ��وراه (ف � ��رع
ال� � �ع� � �ل � ��وم االج � �ت � �م � ��اع � �ي � ��ة) ف��ي
امل� �ع� �ه ��د ال � �ع� ��ال� ��ي ل� �ل ��دك� �ت ��وراه
ب �ت��اري��خ  2011/11/18ه �ن��اك
ُ
ل�ج�ن��ة واح � ��دة ت�ت�ك�ل��م وت �ص��در
بيانات باسم الطالب يرأسها
ط��ال��ب ال ��دك� �ت ��وراه ف ��ي ال �ع �ل��وم
االج �ت �م ��اع� �ي ��ة ي ��وس ��ف ك �ل ��وت.
ول �ي �س��ت ه� �ن ��اك ل �ج �ن��ة اس �م �ه��ا
«اللجنة العليا لطالب املاستر
والدكتوراه في املعهد العالي»
ّ
ال �ت��ي ت�ك��ل�م��ت ب��اس�م�ه��ا م��اه��رة
مروة في االعالم.
ث��ان �ي��ًا:إن م ��روة رغ ��م اح�ت��رام�ن��ا
ال�ش��دي��د ل�ه��ا ،ليست ط��ال�ب��ة في
امل�ع�ه��د (ال ف��ي امل��اس �ت��ر وال في
ال ��دك� �ت ��وراه) ،ب��ل ه��ي متخرجة
من كلية اآلداب (تاريخ)
ث��ال �ث��ا ً :إن �ن��ا ك�م�م�ث�ل�ين ل�ط�لاب
وض�ع��وا مصيرهم على ِاملحك،
ً
وقاطعوا فعال امتحانات السنة
التحضيـرية ال�ب��دع��ة (الخطية
وال�ش�ف�ه�ي��ة) ف��ي 2011/11/19
و ، 2011/11/23وي��دع��ون ،من
م��وق��ع شرعيتهم العملية على
األرض ،إل ��ى م�ق��اط�ع��ة امل �ب ��اراة
ال� �ت� �ص� �ف ��وي ��ة غ� �ي ��ر ال �ق��ان��ون �ي��ة
ل �ج �م �ي��ع االخ � �ت � � ُص� ��اص� ��ات ف��ي
 ،2012/12/10ن � �ق � � ِّ�در ن �ش��اط
ِّ
ونشجعها على التواصل
مروة
م ��ع ط �ل��اب ك �ل �ي��ة اآلداب ب�غ�ي��ة
ت �ش �ك �ي��ل ل �ج �ن��ة ل�ت�م�ث�ي�ل�ه��م ألن
ذلك ُيساهم في تصاعد الوعي
النقابي ُلدى الطالب بما يخدم
القضية املحقة التي نتحرك من
أجلها.
إن دي�ن��ام�ي��ة ال �ت �ح��رك ال�ط�لاب��ي
ف��ي ت �ص��اع��د ،وال �ت��واص��ل ي��زي��د
ب�ين ط�ل�اب ّك��ل االخ�ت�ص��اص��ات،
وال ��دل� �ي ��ل أن� � ��ه ع �ل��ى ال ��رغ ��م م��ن
ّ
أن ال �ل �ج �ن��ة دع� ��ت إل� ��ى ت��أج�ي��ل
االعتصام إل��ى  10كانون األول
امل �ق �ب��ل ،ت �ج �م��ع ع� ��دد ك �ب �ي��ر م��ن
ال� �ط�ل�اب ف ��ي م �ب �ن��ى امل �ع �ه��د من
ك� ��ل االخ � �ت � �ص ��اص ��ات ووق � �ع ��وا
عريضة رافضة ملباراة الدخول
التصفوية غير القانونية.
رئيس لجنة املتابعة
يوسف كلوت

♦♦♦

ترفيع الطالب
ج� ��اء ن� ��ا م� ��ن د .ن �ظ �ي��ر ج ��اه ��ل،
األس � �ت� ��اذ امل �ت �ق��اع��د م� ��ن م�ع�ه��د
ال �ع �ل��وم االج �ت �م��اع �ي��ة ،ردًا على
ما ورد في عدد «األخبار» أمس
بعنوان «التخبط يرجئ مباراة
دخ � ��ول دك � �ت � ��وراه ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة»،
ال �ت ��وض �ي ��ح اآلت � � ��ي« :ل � ��م أت �ك �ل��م
ع �ل��ى ت��رف �ي��ع االس � ��ات � ��ذة ال م��ن
قريب وال من بعيد ،بل عن آلية
ترفيع الطالب في املعهد العالي
ل�ل��دك�ت��وراه وق �ل��ت :ب�غ�ي��اب رب��ط
التعليم بالبحث العلمي هناك
اف� �ت� �ع ��ال ل� �ل� �ع ��وائ ��ق ب� �م ��ا ف�ي�ه��ا
اللغة األجنبية ،التي تصب في
ن �ظ��ام ت �ص �ف��وي ط��ائ �ف��ي طبقي
مناطقي ،وهذا ما يمثله القرار
 2656غير القانوني املتعارض
مع املراسيم اللبنانية واألل .أم.
دي األوروبي».
د .نظير جاهل

موسكو :قررنا الدفـ
معركة سوريا باتت
معركة روسيا .هكذا تجزم
أوساط دبلوماسية روسية
وثيقة الصلة بوزارة الخارجية
الروسية .وألن القرار بالدفاع
عن دمشق قد اتخذ ،جاءت
السفن الحربية ،وبدأ التفكير
بمنطق الحرب الباردة العائدة،
من كوبا إلى فيتنام
جان عزيز
«نعم لقد وصلت مجموعة من سفننا
ال�ح��رب�ي��ة إل��ى امل��وان��ئ ال �س��وري��ة» .ه��ذا
ما تؤكده أوساط دبلوماسية روسية
وث�ي�ق��ة ال�ص�ل��ة ب� ��وزارة ال�خ��ارج�ي��ة في
م ��وس� �ك ��و .ق� �ب ��ل أن ت �ض �ي��ف ج� ��ازم� ��ة:
أه �م �ي��ة ال �خ �ط��وة أن ال �س �ف��ن ال �ت��اب �ع��ة
لسالح البحرية الروسية تحمل أمرين
ً
اثنني :أوال أسلحة مضادة للطائرات،
م� ��ن ص� ��واري� ��خ ب �ح ��ر ـ �ـ �ـ ج� ��و وم� �ع ��دات
م �ت �ط��ورة ل��رص��د ال �ت �ح��رك��ات ال �ج��وي��ة
وال�ب�ح��ري��ة ،وث��ان �ي��ًا ،وه��و األه ��م ،أنها
تحمل رسالة روسية حاسمة إلى كل
من يعنيه األمر ،مفادها أننا قررنا أن
معركة سوريا هي معركة روسيا ،وأن
قرارنا الواضح واألكيد هو الدفاع عن
دمشق.
وت � � �ش� � ��رح األوس� � � � � � ��اط ن � �ف � �س � �ه ��ا ،ب �ع��د
جولتها االستطالعية ل�لأوض��اع بني
العاصمتني ال�س��وري��ة واللبنانية ،أن

امل�س��أل��ة ك��ان��ت م��وض��ع ب�ح��ث وت�ش��اور
ع �ل��ى أع �ل ��ى امل �س �ت��وي��ات ف ��ي م��وس�ك��و
ً
ط�ي�ل��ة األس��اب �ي��ع امل��اض �ي��ة :أوال لدينا
أس�ب��اب ت��اري�خ�ي��ة ،متعلقة بعالقاتنا
ال�ق��دي�م��ة وال��وث�ي�ق��ة ب�س��وري��ا وحكمها
ط�ق��ة م�ن��ذ ع�ق��ود
وس�ي��اس��ات�ه��ا ف��ي امل�ن� ّ
ط ��وي� �ل ��ة .وم � �ع� ��روف ع ��ن ��ا ف ��ي روس �ي��ا
أن � �ن� ��ا ن� �ل� �ت ��زم ب� �م� �ب ��ادئ� �ن ��ا وال ن �ح �ي��د
ع �ن �ه��ا .ث��ان �ي��ًا ل��دي �ن��ا ق��راء ت �ن��ا ل �ل��واق��ع
ال �ج �ي��وس �ت��رات �ي �ج��ي ال � �ع� ��امل� ��ي ،وه� ��ذا
ال � �ح � �ص� ��ار ال� � � ��ذي ت� � �ح � ��اول واش� �ن� �ط ��ن
ض � ��رب � ��ه ح� ��ول � �ن� ��ا ،م � ��ن ق � �ل� ��ب أوروب � � � ��ا
وح� � ��دودن� � ��ا ال� �ح� �ي ��وي ��ة ف � ��ي م ��واج� �ه ��ة
شبكة صواريخها ه�ن��اك ،حتى آسيا
ال ��وس �ط ��ى .ف��امل �س��أل��ة ت �ب��دو ب��ال�ن�س�ب��ة
إلينا كأنها اس�ت�ع��ادة أميركية كاملة
ل �ل�أج ��واء ال �ت ��ي ك ��ان ��ت س ��ائ ��دة ب�ي�ن�ن��ا
ق �ب��ل ن �ص��ف ق ��رن .مل �ج��رد أن واش�ن�ط��ن
أدرك � ��ت ف �ق��دان �ه��ا ألح ��ادي ��ة ق�ط�ب� ّ�ي�ت�ه��ا
ال� � �ع � ��امل� � �ي � ��ة ،ع � � � � ��ادت م � �ع� ��ال� ��م ال � �ح� ��رب
ال� �ب ��اردة ف ��ورًا ب�ي�ن�ن��ا .ث��م ل��دي�ن��ا ث��ال�ث��ًا
مصالحنا االستراتيجية والسياسية
واالق �ت �ص��ادي��ة ف��ي امل �ت��وس��ط .ل��م يعد
لدينا م��وط��ئ ق��دم هنا إال ف��ي دولتني
اثنتني :الجزائر وسوريا .ومن الخطأ
الفادح التفريط بأي منهما ،خصوصًا
ف��ي س��وري��ا ال��دول��ة امل��رك��زي��ة امل�ح��اذي��ة
لكل قضايا ال�ش��رق األوس��ط وامل�ش��رق
ً
العربي ،فضال ع��ن القضايا املالمسة
ل �ب �ع��دن��ا االس �ت��رات �ي �ج��ي ف ��ي أوراس �ي ��ا
وحدودنا الجنوبية.
قبل أن تختم األوس��اط الدبلوماسية
ال ��روس �ي ��ة ع��رض �ه��ا ألس� �ب ��اب ق��راره��ا
ال �س��وري :ول��دي�ن��ا سبب راب��ع وأخ�ي��ر،
مرتبط مباشرة بأولوياتنا األمنية.
إن��ه العمل على مواجهة األصوليات
الدينية اإلرهابية املتطرفة ،والسعي

إلى الحؤول دون وصولها إلى الحكم
ف��ي ال��دول التي تعنينا ،أو تلك التي
تحيط بنا .ألن في ذلك خطرًا مباشرًا
على أمننا القومي .إن مواجهة هذه
الحركات ،حيثما كانت ،شأن روسي

ق ��وم ��ي داخ � �ل� ��ي ،ال ي �م �ك��ن ال �ت �س��اه��ل
حيال مخاطره أو تجاهل تداعياته.
ك��ل ه��ذه األس �ب��اب ك��ان��ت ع�ل��ى ب�س��اط
ال � �ب � �ح� ��ث ف� � ��ي م� ��وس � �ك� ��و ف� � ��ي ال� �ف� �ت ��رة
امل ��اض� �ي ��ة ،خ �ص��وص��ًا ب �ع��د «ال �خ �ط��أ»

من املسلم به أن فالديمير بوتني هو من سيعود إلى الكرملني (رويترز)

تقـرير

الحريري :لن ُيسمح لحكومة ميقاتي

يوم الخميس املاضي،
اجتمع الرئيس سعد
الحريري بثالثة قياديني من
 14آذارُ .ح ِّمل هذا اللقاء
الكثير من الوزنُ ،وصنعت
حوله هالة تأسيسية لحسم
األمور .لكن سرعان ما نّ
تبي أن
كل هذا الوصف ليس سوى
عادات املعارضة،
عادة من
ّ
ّ
وأن االجتماع اتسم بلغة
الحوار واإلنقاذ
نادر فوز

ان� �ت� �ظ ��رت ق � ��وى  14آذار ال �ك �ث �ي��ر م��ن
م� �ه ��رج ��ان ط ��راب� �ل ��س أول م� ��ن أم� ��س.
خ � ��رج � ��ت ال � � �ق � � �ي� � ��ادات م� � ��ن االح � �ت � �ف� ��ال
ب �ت �ف��اؤل م �ف ��رط؛ ف �ه��ي ك��ان��ت ف ��ي قلب
ال �ح��دث وس �م �ع��ت ه �ت��اف��ات ال�ج�م�ه��ور
ال� � � ��ذي اس � �ت � �ج� ��اب ل ��دع ��وت� �ه ��ا وه �ت ��ف
بشعاراتها .لكن بالنتيجة ،بعد يوم
أو ي��وم�ين سينسى الجميع مهرجان
«خ��ري��ف ال �س�ل�اح ...رب�ي��ع االس�ت�ق�لال»،
وق ��د ي�س�ع��ى ع ��دد م��ن امل �ع��ارض�ين إل��ى

تناسي هذا املهرجان تفاديًا لإلحراج.
ف�ل�ا امل� ��واق� ��ف س �ج �ل��ت أي ج ��دي ��د ،وال
ال �ح �ش��د ت �م� ّ�ي��ز ع ��ن غ� �ي ��ره .أم� ��ر واح ��د
اخ� �ت� �ل ��ف :امل �ط��ال �ب��ة ب ��إس� �ق ��اط ال �ن �ظ��ام
�أت من فندق في بيروت
ال�س��وري لم ت� ِ
أو عبر تغريدة تويتر ،بل على بعد 40
كيلومترًا فقط من الحدود السورية.
يمتاز فريق  14آذار بتسويقه لنفسه
وتحركاته عبر فريق إعالمي ودعائي
ّ
ن �ش �ي��ط ،إال أن ه ��ذه ال �ق��اع��دة ل ��م تعد
تصيب أهدافها منذ سنتني على األقل.
ح�ت��ى إن �ه��ا ب��ات��ت ت��ؤث��ر ع�ل��ى ال�ن�ت��ائ��ج
السياسية التي يطلبها ه��ذا الفريق.
م �ث��ال آخ��ر س�ب��ق م�ه��رج��ان االس�ت�ق�لال
بأيام :لقاء الرئيس سعد الحريري مع
ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس ال �ن��واب ،النائب
ف ��ري ��د م � �ك ��اري وال� �ن ��ائ� �ب�ي�ن ال �س��اب �ق�ين
س�م�ي��ر ف��رن�ج�ي��ة وف ��ارس س�ع�ي��د .ض� ّ�ج
إع�ل�ام  14آذار ب �ه��ذا ال�خ�ب��ر وت �ع� ّ�ددت
ّ
قراء اته
وتنوعت معطياته ،حتى قيل
ّ
إن «االجتماع وض��ع خطة عمل تكون
أولى خطواتها مهرجان طرابلس» .إن
ّ
صح ذلك ،يكن االجتماع قد فشل عند
ح�ب��وت��ه األول� ��ى ،وإن ل��م ي�ك��ن ال��وص��ف
س��وى تهويل إع�لان��ي ك��ال�ع��ادة ،فماذا
جرى في لقاء يوم الخميس في منزل
الرئيس سعد الحريري في باريس؟
ي �ق��ول أح ��د امل �ط �ل �ع�ين ع �ل��ى س �ي��ر ذل��ك
ّ
االج� �ت� �م ��اع أن ال� �ح ��ري ��ري ل� ��م ي �ت �ك� ّ�ب��د
ّ
عناء إب�لاغ ضيوفه بتطورات املوقف
وال�ق��راء ة الفرنسية بشأن الوضع في

س��وري��ا وف��ي ل�ب�ن��ان .فبعد حديثه عن
حتمية سقوط النظام السوري ،ومعه
ّ
توابعه ف��ي لبنان ،ات�خ��ذ النقاش بني
ال �ح��اض��ري��ن م �ن �ح� ً�ى ع��رب �ي��ًا ب��ام�ت�ي��از،
ّ
التطرق إلى األوضاع في مصر
فجرى
وتونس وسوريا .وهو النقاش نفسه
ال��ذي ي��دور في مجالس املعارضة في
ب� �ي ��روت ،م��ن دون زي � ��ادة أو ن�ق�ص��ان:
ق� ��راء ات ف��ي ت�غ� ّ�ي��ر ك��ل م�ع��ال��م املنطقة،
ح ��دي ��ث ع� ��ن س� �ق ��وط ال� �ع ��ال ��م ال �ع��رب��ي
التغيير ،إض��اف��ة إلى
القديم وحتمية
ّ
ال �ت �ش��دي��د ع �ل��ى ال �ت �ي��ق��ظ ف ��ي امل��رح �ل��ة
املقبلة والقلق من انفجارات سياسية
قد تحرف التغيير عن مساره.
ً
بناء على موعد سابق ُح ِّدد قبل أيام،
ّ
ت��وج��ه ف��رن�ج�ي��ة وس�ع�ي��د إل ��ى ب��اري��س
ال �ت��ي س�ب�ق�ه�م��ا إل �ي �ه��ا ال �ح��ري��ري قبل
ي ��وم .ف��وج��ئ ال�ث�ن��ائ��ي ب��وج��ود م�ك��اري
في العاصمة الفرنسيةّ ،
فلبوا جميعًا
دع��وة إل��ى العشاء في منزل الحريري
ال� � ��ذي ح � ��رص ع �ل��ى إظ � �ه ��ار ارت �ي��اح��ه
ل �ل �ت �ط� ّ�ورات األخ� �ي ��رة وأن� ��ه ل ��ن ي �ت� ّ
�ردد
في تقديم الدعم ال�لازم لثوار سوريا،
م � �ش� ��ددًا ف� ��ي م �ج �ل �س��ه ال � �خ� ��اص ع �ل��ى
ّ
ّ
أن ه��ذا ال��دع��م ي��ت�خ��ذ ال �ي��وم امل�س��ان��دة
ّ
ال�س�ي��اس�ي��ة ف �ق��ط .وأش� ��ار إل ��ى أن دور
لبنان يجب أن يتكامل مع األدوار التي
تؤديها القوى اإلصالحية في املنطقة،
وأولها اململكة السعودية وتركيا.
وفي اإلط��ار نفسه ،توافق املجتمعون
على الزمة  14آذار منذ سقوط حكومة

الحريري :الحفاظ على شرعية الدولة
ع� �ب ��ر اح� � �ت � ��رام ال ��دس � �ت ��ور وال� � �ق � ��رارات
ال��دول �ي��ة ،ال �ح �ف��اظ ع �ل��ى ع�لاق��ة ل�ب�ن��ان
ب��ال �ش��رع �ي��ة ال �ع��رب �ي��ة وع � ��دم ال �خ ��روج
عنها ،احترام لبنان للشرعية الدولية
والعهود املقطوعة معها.
وبحسب املتابعني ،تناول املجتمعون
«ق� �ض� �ي ��ة س � �ق� ��وط ال � �ن � �ظ� ��ام ال � �س� ��وري
وم � �خ� ��اط� ��ر ت ��أث� �ي ��ره ��ا ع� �ل ��ى ل� �ب� �ن ��ان»،
فجددوا التحذير من خطر «استباحة
ح� ��زب ال �ل ��ه ل �ل �س��اح��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ع�ن��د
س �ق��وط األس� ��د» .ال ش��يء ج��دي��د حتى
اآلن ،ف �م��اذا ح�م��ل م�ع��ه االج �ت �م��اع من
ّ
تطورات في موقف املعارضني؟
م� ��اذا ع ��ن ال ��وض ��ع ف ��ي ل �ب �ن��ان؟ ت �ن��اول
املجتمعون هذا السؤال في جلستهم،
ف� ��وض � �ع� ��وا ال � �س � �ن � ��اري � ��وات امل �خ �ت �ل �ف��ة
ل� �س� �ق ��وط ال� �ح� �ك ��وم ��ة ف� ��ي ل� �ب� �ن ��ان ق �ب��ل
س� �ق ��وط ال �ن �ظ ��ام ال � �س� ��وري وال �ع �ك��س،
واح �ت �م��ال ب �ق��اء ال�ح�ك��وم��ة وس�ي�ن��اري��و
اس �ت �ق��ال��ة ع ��دد م��ن وزرائ� �ه ��ا .ك��ل ه��ذه
االحتماالت أفضت إل��ى أم��ر واح��د :لن
ّ
يتغير شيء في املعادلة ما دام النظام
السوري سيسقط .فأسقط املجتمعون
ال �ن �ظ��ري��ة ال� �ت ��ي س � � ّ�وق ل �ه��ا األس� �ب ��وع
ّ
امل ��اض ��ي ب �ع��ض ق� �ي ��ادات  14آذار ب ��أن
س �ق��وط ال��رئ �ي��س ن�ج�ي��ب م�ي�ق��ات��ي قبل
األسد لن يؤثر على الوضع السوري،
ب��ل س�ي��زي��د ال �ش��أن ال�ل�ب�ن��ان��ي ت�ع�ق�ي�دًا.
وس� �ب ��ق ل �ل �ح��ري��ري ق �ب��ل ذل � ��ك أن أك��د
ّ
ّ
ستمول،
لضيوفه أن املحكمة الدولية
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ـاع عن دمشق
ال��ذي وق�ع�ن��ا ف�ي��ه ف��ي ل�ي�ب�ي��ا .ل�ق��د أدرك
ال� ��رئ � �ي� ��س دي � �م � �ت� ��ري م ��دف� �ي ��دي ��ف ه ��ذا
ال�خ�ط��أ ،ه��و م��ن ك��ان��ت امل�س��أل��ة الليبية
ف��ي ع �ه��دت��ه م �ب��اش��رة وح �ص��ري��ًا .وه��و
ق��د اس�ت�خ�ل��ص م�ن��ه ال�ع�ب��ر وال� ��دروس،

خ �ص��وص��ًا أن رئ �ي��س ال � ��وزراء ب��وت�ين
ك� � ��ان ق� ��د ح � � ��ذره م� ��ن ت� �ل ��ك ال �س �ي��اس��ة
ال��روس �ي��ة ف��ي ط��راب �ل��س ال� �غ ��رب .ب�ع��د
سقوطها ف��ي  20آب امل��اض��ي ،تكثفت
امل� �ش ��اورات ع �ن��دن��ا ،ب��دف��ع م��ن ب��وت�ين،
وخصوصًا من مهندس سياستنا في
املنطقة ،يفغيني بريماكوف ،وانتهت
إلى قرارنا بالدفاع عن سوريا.
وت �ك �ش ��ف األوس � � � ��اط ن �ف �س �ه��ا أن ه ��ذا
ال � �ق� ��رار ق ��د أب� �ل ��غ ف ��ي األي � � ��ام امل��اض �ي��ة
ع �ب��ر ات � �ص� ��االت رئ ��اس� �ي ��ة ع �ل��ى أع �ل��ى
م �س �ت��وى ب�ي�ن دم �ش��ق وم��وس �ك��و ،قبل
تضيف ،ف��ي إش��ارة الفتة وخافتة:
أن ُ
ٍّ
لكنه أب�ل��غ م�ق��رون��ًا بتمن روس��ي على
ال �ق �ي��ادة ال �س��وري��ة ب ��أن ت �س��اع��دن��ا في
م�ه�م��ة ال��دف��اع ع�ن�ه��ا ،ب�م��ا ي�س� ّ�ه��ل ه��ذه
امل �ه �م��ة وي �ح� ّ�ص �ن �ه��ا .وه � ��ذا م ��ا ي�ف� ّ�س��ر
االستقباالت الروسية املتتالية لوفود
م��ن امل �ع��ارض��ة ال �س��وري��ة ف��ي م��وس�ك��و.
ح �ت ��ى اآلن اس �ت �ق �ب �ل �ن��ا أرب � �ع� ��ة وف� ��ود
س� ��وري� ��ة م� �ع ��ارض ��ة .ت �ب��اح �ث �ن��ا م�ع�ه��ا
ف ��ي س �ي��اس �ت �ن��ا ال �س ��وري ��ة ال��واض �ح��ة:
اإلصالح في دمشق ضرورة .والحوار
هو السبيل الوحيد إليه .كذلك أبلغنا
ه� ��ؤالء م��ا ن�ع�ت�ب��ره خ �ط��وط��ًا ح �م �رًا :ال
ل �ل �ت��دخ��ل ال � �خ ��ارج ��ي ف� ��ي س � ��وري � ��ا .ال
الس�ت�ع�م��ال ال�ع�ن��ف م��ن أي ط��رف ك��ان،
وال ل�ب�ق��اء ال��وض��ع ع�ل��ى م��ا ه��و عليه.
م� ��ا ق ��ال ��ه ب� ��ره� ��ان غ �ل �ي ��ون ع� ��ن أن � ��ه ل��م
ي�ق�ن�ع�ن��ا ول� ��م ن �ق �ن �ع��ه ص �ح �ي��ح .ل�ك�ن�ن��ا
ن��ؤم��ن ب� ��أن ال ��وق ��ت س �ي �س��اع��دن��ا ع�ل��ى
ت �ق ��ري ��ب وج � �ه� ��ات ال� �ن� �ظ ��ر ،خ �ص��وص��ًا
ب �م �س��اع��دة دم �ش��ق ل �ن��ا ع �ب��ر خ �ط��وات
ف �ع �ل �ي��ة وم �ل �م ��وس ��ة .وه� � ��ذا ض� � ��روري،
ألننا بصراحة عرضة لضغوط غربية
وأميركية ،خصوصًا لجهة موقفنا من
األح ��داث ف��ي دم �ش��ق .ال�ض�غ��وط طبعًا

اجتماع باريس
كان أيضًا باهتًا ،من
دون قرارات وال مواقف
وال حسم

ّ
وأن األج��واء الفرنسية ومعها العربية
ّ
ت�ش��دد على ه��ذا األم��ر ،وأن ه��ذه ال��دول
تقوم بالضغوط الالزمة على الحكومة
اللبنانية لتنفيذ هذا االلتزام.
وك �ش��ف ال �ح��ري��ري ل � ��زواره ع��ن أن أه��م
ال�خ�لاص��ات ال�ت��ي ت� ّ
�وص��ل إليها ه��ي أن
حزب الله ،إذا أراد إسقاط املحكمة فهو
ل��ن ي�ت�م�ك��ن م��ن ذل ��ك م��ن دون ال�ت�س� ّ�ب��ب
«بمشكلة ع�ل��ى األرض» ،وأن الرئيس
ن �ج �ي��ب م �ي �ق��ات��ي «إن� �م ��ا اف �ت �ع��ل األزم� ��ة

لم يعد لدينا
موطئ قدم هنا إال
في الجزائر وسوريا ،ومن
الخطأ الفادح التفريط
بأي منهما
تتذكر
على تركيا أن ّ
أن أوجالن كان في
ضيافتنا عندما كان بوتين
رئيسًا للـ«كي جي بي»

رئ��اس �ي��ة .وف ��ي األول م��ن أي ��ار يتسلم
الرئيس الجديد مهماته الدستورية،
ومن املسلم به أن فالديمير بوتني هو
من سيعود إلى الكرملني .هذه حقائق
ّ
بتمعن.
على الجميع قراء تها
ل� �ك ��ن م � � ��اذا ع� ��ن األص� � � � ��وات ال ��روس� �ي ��ة
ال��رس�م�ي��ة امل�ت�ب��اي�ن��ة ح�ي��ال امل��وق��ف من
األح� ��داث ف��ي دم �ش��ق؟ ت �س��ارع أوس��اط
الخارجية الروسية إلى نفي األمر :في
م��وس�ك��و ق ��رار واح ��د ح�ي��ال سياستنا
ّ
ّ
ويعبر
موحد،
الخارجيةُ .يتخذ بنحو
عنه بوضوح وزير خارجيتنا سيرغي
الفروف .قد يكون املقصود بالتساؤل
ب� � �ع � ��ض ال� � �ت� � �ص � ��ري� � �ح � ��ات اإلع �ل��ام� � �ي � ��ة
لرئيس لجنة العالقات الخارجية في

علم
و خبر

بالسقوط
بات في فريق
تخلت عن
 14آذار قيادات ّ
حدتها وحسمها في
ّ
المواقف

دبلوماسية وسياسية وإعالمية ،وال
يمكن أن تتعدى ه��ذه ال�ح��دود .وم��اذا
لو ّ
تعدتها؟ عندما اتخذنا قرارنا ،كنا
قد درسنا كل االحتماالت .إذا تزايدت
ال�ض�غ��وط األم�ي��رك�ي��ة ،ك��ل االح�ت�م��االت
واردة .قد نفكر في ال�ع��ودة إل��ى كوبا.
م��ع ك��ل م��ا ي�ع�ن�ي��ه ذل ��ك ع�ل��ى امل�س�ت��وى
ّ
االستراتيجي .لقد تخلينا طوعًا عن
قدرات هائلة كانت لدينا هناك ،تسمح
ل �ن��ا ب �م��راق �ب��ة واّش �ن �ط��ن م ��ن ن��اف��ذت�ه��ا
الخلفية .إذا تعقدت األم��ور أكثر ،فقد
ن �ف �ك��ر ف ��ي ال� �ع ��ودة ع ��ن ه� ��ذا ال �ت �خ �ل��ي.
ّ
ح �ت��ى ف �ي �ت �ن��ام ،ق ��د ن �ف��ك��ر ف ��ي س�ي��اس��ة
م�س�ت�ق�ب�ل�ي��ة م�خ�ت�ل�ف��ة ل�ج�ه��ة وج��ودن��ا
ف �ي �ه��ا ،وط �ب �ع��ًا ب��ال�ت�ن�س�ي��ق م ��ع ب�ك�ين،
خ�ص��وص��ًا ف��ي ظ��ل ع�لاق��ات�ن��ا امل�م�ت��ازة
م��ع ال �ص�ين .ال�ض�غ��وط األوروب� �ي ��ة أق��ل
وطأة بالنسبة إلينا .يمكن معالجتها
ب � ��ال� � �ح � ��وار ،ك� �م ��ا ف �ع �ل �ن��ا ون� �ف� �ع ��ل م��ع
باريس .حتى الضغوط التركية بدأنا
ن�ف�ك��ر ف��ي ك�ي�ف�ي��ة م�ع��ال�ج�ت�ه��ا أو حتى
م��واج �ه �ت �ه��ا .ف ��ي م��رح �ل��ة م �ع �ي �ن��ة ق��د
يكون هناك تفكير ف��ي توجيه رسالة
واض�ح��ة إل��ى ح�ك��ام أن�ق��رة ،م�ف��اده��ا أن
ً
ي�ت��ذك��روا م�ث�لا أن زع�ي��م ح��زب العمال
ال �ك��ردس �ت��ان��ي ع �ب��د ال �ل��ه أوج�ل��ان ك��ان
لفترة معينة ضيفنا في موسكو ،وأن
ي �ت��ذك��روا أك �ث��ر أن ��ه ك ��ان ي�ت�م�ت��ع بتلك
ً
الضيافة يوم كان بوتني مسؤوال عن
جهاز االستخبارات الروسية ،كي جي
بي...
وف��ي ه��ذا ال�س�ي��اق ،ي�ع��رف ال�غ��رب أننا
ن �ت �ج��ه إل � ��ى م��رح �ل��ة ج ��دي ��دة ل �ن��اح �ي��ة
ال �ح �ك��م ف ��ي م ��وس� �ك ��و .ف �ف��ي  4ك��ان��ون
األول املقبل ،أي بعد أي��ام قليلة فقط،
ل��دي �ن��ا ان �ت �خ��اب��ات ت �ش��ري �ع �ي��ة .وف ��ي 4
آذار  2012ستجري عندنا انتخابات

املجلس الفدرالي ال��روس��ي ،ميخائيل
م��ارغ �ي �ل��وف ،ق �ب��ل أن ت �س��ارع أوس ��اط
ال �خ��ارج �ي��ة ال ��روس� �ي ��ة إل� ��ى ال � �ق� ��ول :ال
م �عّ �ن��ى ل� �ه ��ذا ال � �ك�ل��ام .م ��ارغ� �ي� �ل ��وف ال
يمثل ّ املوقف ال��روس��ي الرسمي ،وهو
السلطة الحكومية
ال يمثل ج��زءًا م��ن ّ
ال��روس�ي��ة .ك��ل م��ا يمثله عالقة صداقة
م ��ع ال��رئ �ي��س م��دف �ي��دي��ف .ك�لاه �م��ا في
الخامسة واألربعني من العمر ،وترافقا
في العمل بداية عهد بوتني .وه��ذا ما
ّ
أهله في لحظة ما إلى أن يكون موفدًا
خ ��اص ��ًا ل �ل��رئ �ي��س ف� ��ي أف ��ري� �ق� �ي ��ا .ل�ك��ن
ّ
س�ج��ل��ه ه�ن��اك ك��ان ك��ارث�ي��ًا :م��ن تسليم
ً
ليبيا إلى قوات األطلسي ،وصوال إلى
س �ق��وط ك��ل ش �م��ال أف��ري �ق �ي��ا ف��ي أي��دي
اإلس�ل�ام� �ي�ي�ن ،م� � ��رورًا ب �م �ش��ارك �ت��ه ف��ي
تقسيم السودان وخروجنا منه ...املهم
أن ق ��رار ال �س �ي��اس��ة ال �خ��ارج �ي��ة ع�ن��دن��ا
ّ
ف��ي م�ك��ان آخ ��ر ،وق��د ات �خ��ذ ،وسنلتزم
ب��ه ح�ت��ى ال �ن �ه��اي��ة .أب�ل�غ�ن��ا أص��دق��اء ن��ا
ف��ي دم�ش��ق أن امل�ط�ل��وب ه��و ال�ص�م��ود،
لكننا
ربما م��ع بعض «التضحيات»ّ ،
س �ن��داف��ع ع �ن �ه��م .ك ��ل روس� �ي ��ا م �ج��ن��دة
ل��ذل��ك .ح �ت��ى زي� ��ارة ب �ط��ري��رك م��وس�ك��و
ك �ي��ري��ل األخ� �ي ��رة ل�ل�م�ن�ط�ق��ة ك��ان��ت ف��ي
ه��ذا السياق .ومل��ن يجهل ،فبطريركنا
دبلوماسي بامتياز .فهو أمضى مدة
ال ب� ��أس ب �ه� ّ�ا م ��ن ع �م �ل��ه ال �ك �ن �س��ي ف��ي
ً
ج�ن�ي��ف ،م�م��ث�لا ف��ي م�ج�ل��س ال�ك�ن��ائ��س
العاملي ،وعلى تماس مع كل املنظمات
الدولية والقضايا الدولية.
ه ��ل م ��ن رؤي � ��ة واض� �ح ��ة ل �ل �خ��روج م��ن
ال � �ظ� ��رف ال � ��راه � ��ن؟ ت �ك �ت �ف��ي األوس � � ��اط
الوثيقة الصلة بالخارجية الروسية
ب��ال �ق��ول :امل �ط �ل��وب ه��و ال �ص �م��ود ،مل��دة
ع��ام ع�ل��ى األق ��ل .ف�خ�لال ع��ام كثير من
ّ
يتغير ،وبعد عام نرى...
األمور قد

أحمد الحريري ينتقد نواب املستقبل

الحكومية األخيرة ال لشيء ،بل لحسم
موقعه في االنتخابات البرملانية عام
 .»2013كما نقل الحريري عن الرئيس
الفرنسي نيكوال س��ارك��وزي قوله «إن
ش��اء الله ال ّ
تمول الحكومة اللبنانية
امل� �ح� �ك� �م ��ة ،ف � �ه� ��ذا ي� ��وف� ��ر ل� �ن ��ا ال �ح �ج��ة
لنستبيحها ب�ض��رب��ات�ن��ا ال�س�ي��اس�ي��ة،
مضيفًا :ال تقلقوا ،التمويل سيتأمن
م� � ��ن ال � �ص � �ن� ��ادي� ��ق امل � ��ال � �ي � ��ة ال� ��دول � �ي� ��ة
وس � ُ�ي �ح �س ��م م� ��ن امل � �س� ��اع� ��دات امل� �ق ��ررة
ل �ل �ب �ن��ان» .وخ �ت��م ال �ح��ري��ري ب��ال�ت��أك�ي��د
لزواره أنه «ال أزمة حكومية .الحكومة
ل��ن ي�ن�ف��رط ع�ق��ده��ا ألن�ه��ا أول حكومة
ً
من لون واحد في تاريخ لبنان ،فضال
عن أن الظروف املحلية ووضع املنطقة
ال ي�س�م�ح��ان ل�ه��ا ب ��أن ت�س�ق��ط وي ��ؤدي
ذلك إلى هزيمة محور بكامله.
ّ
ب��اخ �ت �ص��ار ،ي�م�ك��ن ال �ق��ول إن اج�ت�م��اع
ب ��اري ��س ك� ��ان أي �ض ��ًا ب��اه �ت��ًا ،م ��ن دون
ق� � � � � � � ��رارات وال م � � ��واق � � ��ف وال ح � �س ��م.
ج� ��رى ف ��ي إط � ��ار م ��وع ��د ط �ل �ب��ه س�ع�ي��د
وف��رن �ج �ي��ة ل �ل��وق��وف ع �ن��د اق�ت��راح�ه�م��ا
ّ
امل �ت �ع��ل��ق ب� �ـ «امل� �ش ��روع اإلن � �ق� ��اذي» .أم��ا
ال� �ب ��اق ��ي ،ف� �ك ��ان ت � �ك� ��رارًا ل �ك��ل األس �ئ �ل��ة
والسيناريوات التي ُي�ت� َ
�داول بها منذ
أشهر.
الجديد :بات في فريق  14آذار قيادات
ّ
ت� �خ ��ل ��ت ع � ��ن ح � ّ�دت � �ه ��ا وح� �س� �م� �ه ��ا ف��ي
امل��واق��ف ،وباتت تعي خطورة املرحلة
وتدعو إلى الحوار من جديد.

ما قل
ودل
طلب طه ميقاتي
شقيق رئيس الحكومة
نجيب ميقاتي ،موعدًا
لزيارة الرئيس السوري
بشار األسد .وكان شقيق
رئيس الحكومة قد التقى
رئيس الجمهورية ميشال

ّ
وج ��ه األم�ي�ن ال �ع��ام ل�ت�ي��ار امل�س�ت�ق�ب��ل أح �م��د ال �ح��ري��ري ان �ت �ق��ادات الذع��ة
وشديدة إلى نواب التيار ،بسبب عدم تأمينهم حشدًا شعبيًا أكبر من
ال��ذي حضر مهرجان االستقالل ال��ذي أقيم ف��ي طرابلس أول م��ن أمس
وسمع صوت الحريري مرتفعًا وهو يقول ّ
األحدُ .
بحدة« :عندنا أكثر من
 15نائبًا في الشمال ،هل هذا هو جمهورهم؟».

يشتري أراضي
وزي ��ر س��اب��ق ف��ي ح�ك��وم��ة ال��رئ�ي��س س�ع��د ال�ح��ري��ري م��ن ال�ب�ق��اع الغربي
ّ
الزراعية في سهل جب جنني
يشتري منذ مدة مساحات من األراض��ي
إضافة إلى مناطق أخرى.

النأي بالنفس

سليمان قبل أيام .ونفت
دوائر قصر بعبدا ما
تناقلته أوساط سياسية عن
ً
كون اللقاء متصال باألزمة
الحكومية.

سألت مصادر وزارية ّ
عما إذا كان قرار رئيسي الجمهورية والحكومة
«ال �ن��أي ب�ل�ب�ن��ان» ع��ن ال�ت�ص��وي��ت ع�ل��ى ق ��رارات ال�ج��ام�ع��ة ا ّل�ع��رب�ي��ة بشأن
س��وري��ا سيخضع لالستفسار داخ��ل ال�ح�ك��وم��ة ،لكونه ات�خ��ذ م��ن دون
َّ
مراجعة مجلس الوزراء .وذكرت املصادر بما أثاره وزراء جبهة النضال
الوطني بشأن موقف وزير الخارجية عدنان منصور املعترض على قرار
تعليق مشاركة سوريا في أنشطة الجامعة العربية ،وقولهم حينذاك إن
منصور اتخذ قرارًا أحاديًا من دون العودة إلى مجلس الوزراء.

ّ
يؤيد تمويل املحكمة
ّ
تكتل التغيير واإلص�لاح) أنه ّ
يؤيد
أكد وزير من قوى  8آذار (ليس من
تمويل املحكمة الدولية ،من دون أن يعني ذلك أنه سيخالف توجيهات
ُ
ف��ري�ق��ه ال�س�ي��اس��ي إذا ط � ِ�رح ب�ن��د ال�ت�م��وي��ل ع�ل��ى ال�ت�ص��وي��ت ف��ي مجلس
الوزراء.
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تقــرير

إسرائيل تخشى تصعيدًا عسكريًا ...شما ًال
يحيى دبوق
أع �ل ��ن ال �ج �ي��ش اإلس ��رائ �ي �ل ��ي أم � ��س ،رف��ع
مستوى الجهوزية العسكرية لديه ،على
ط��ول ال �ح��دود الشمالية م��ع س��وري��ا ،في
م�ن�ط�ق��ة ال� �ج ��والن امل �ح �ت��ل ،وس ��ط ت��أك�ي��د
إسرائيلي ،بأن تل أبيب غير معنية بأي
تصعيد أو حرب في الشمال.
وق ��ال ض��اب��ط رف �ي��ع امل �س �ت��وى ف��ي ق�ي��ادة
املنطقة الشمالية في الجيش اإلسرائيلي،
إن «على إسرائيل أن تكون على استعداد
مل ��واج �ه ��ة أي س �ي �ن��اري��و م �ف ��اج ��ئ» ع�ل��ى
الحدود مع سوريا ،مشيرًا إلى أن «هناك
ما يكفي من القوات العسكرية في هضبة
ال� �ج ��والن ،ال �ت��ي ت ��واص ��ل ت��درب �ه��ا بنحو
مركز ملواجهة التحديات املختلفة» ،مؤكدًا
ّ
أن «م ��ن ال �س �ه��ل ن �ق��ل ال� �ق ��وات م��ن م �ي��دان
التدريب إلى الحدود ،عند الحاجة».
وذك� ��ر م��راس��ل م��وق��ع «وال �ل��ا» اإلخ �ب��اري
ع� �ل ��ى اإلن� � �ت � ��رن � ��ت ،أم � �ي� ��ر ب� ��وخ � �ب� ��وط ،أن
ال�ج�ي��ش اإلس��رائ �ي �ل��ي ق��رر ن�ق��ل ن�ش��اط��ات
األم � ��ن ال � �ج ��اري م ��ن ال � �ح ��دود ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة
اإلس ��رائ� �ي� �ل� �ي ��ة ،إل � ��ى ال � �ح� ��دود ال �س ��وري ��ة،
«م ��ن أج ��ل االس �ت �ع��داد الح �ت �م��ال ح�ص��ول
أح ��داث إره��اب �ي��ة ،وم �ح��اوالت تسلل إل��ى
ع�م��ق األراض � ��ي اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة» .وبحسب
مصدر عسكري إسرائيلي رفيع املستوى،
«ع�م�ل�ن��ا ي�ت��رك��ز ع�ل��ى زي ��ادة ح� ُ�ال��ة ال��وع��ي
في منطقة هادئة ،من أجل أال نفاجأ بأي
حادث قد يقع في امليدان».
وبحسب بوخبوط ،يأتي رف��ع مستوى
ال � �ج � �ه ��وزي ��ة ال� �ع� �س� �ك ��ري ��ة «ف� � ��ي أع� �ق ��اب
املواجهات في سوريا ،والصراع العنيف

م��ن ج �ه��ة ن �ظ��ام ال��رئ �ي��س ب �ش��ار األس ��د،
ل�ل��دف��اع ع��ن بقائه ف��ي السلطة» ،مشيرًا
إل��ى أن «ال�ج�ي��ش ي �س� ّ�رع م��ن اس�ت�ع��داده
على ط��ول الحدود السورية ،التي يبلغ
طولها  130كيلومترًا ،وق��د نفذ بالفعل
س �ل �س �ل��ة م ��ن ال �ن �ش ��اط ��ات واإلج � � � ��راءات
االح � �ت� ��رازي� ��ة م� ��ن م� �ج ��دل ش �م ��س ح�ت��ى
مثلث الحدود مع األردن» .وفي تفاصيل
اإلج� ��راءات اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة ،ذك��ر بوخبوط
أن� ��ه «ج � ��رى ال �ع �م��ل ع �ل��ى إق ��ام ��ة ع��وائ��ق

على ط��ول ال�ح��دود ،وتعرية املنطقة من
ّ
ال �ع��وائ��ق ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة ،األم ��ر ال ��ذي يمكن
ال� �ق ��وات م ��ن ج �م��ع امل �ع �ل��وم��ات» ،م��ؤك �دًا
إج ��راءات أخ ��رى ،م��ن بينها «زرع ألغام
مضادة لألفراد».
إل� � ��ى ج� ��ان� ��ب ال� �ن � �ش ��اط ��ات االح � �ت � ��رازي � ��ة،
«أقيم أيضًا سياج ذو ق��درات إلكترونية
م� �ت� �ط ��ورة ،ع �ل��ى ط� ��ول خ ��ط ي �ب �ل��غ ت�س�ع��ة
ك� �ي� �ل ��وم� �ت ��رات م� ��ن ال � � �ح� � ��دود» .وب �ح �س��ب
امل �ص��در ال �ع �س �ك��ري اإلس��رائ �ي �ل��ي ال��رف�ي��ع

قرر الجيش اإلسرائيلي
نقل نشاطات األمن من
الحدود اللبنانية إلى
الحدود السورية

امل�س�ت��وى« ،م��ن ش��أن ال�س�ي��اج وال��وس��ائ��ل
اإللكترونية املتطورة ،أن يزيدا من قدرة
م��راق �ب��ة امل�ت�س�ل�ل�ين وت�ع�ق�ب�ه��م ف��ي أم��اك��ن
اخ� �ت ��ارت� �ه ��ا وح � � ��دة غ � � ��والن ال �ع �س �ك��ري��ة،
وه ��و إج � ��راء ح �ث��ت ع�ل�ي��ه وزارة ال��دف��اع»
اإلسرائيلية.
وأوض � � � ��ح ض� ��اب� ��ط رف � �ي� ��ع امل � �س � �ت ��وى ف��ي
الشمالية ،أن «ل�ي��س لدى
ق�ي��ادة املنطقة ً
إس ��رائ� �ي ��ل ،دول� � ��ة وج �ي �ش��ًا ،أي م�ص�ل�ح��ة
ف � ��ي م� ��واج � �ه� ��ة أو ح � � ��رب ع� �س� �ك ��ري ��ة م��ع
السوريني» ،وأك��د أن «املصلحة املشتركة
ب�ين ال��دول�ت�ين ه��ي ال�ح�ف��اظ ع�ل��ى ال��وض��ع
ال�ه��ادئ على ال �ح��دود» ،لكنه ش��دد أيضًا
على أن «ال��وض��ع املتفجر ف��ي املنطقة قد
ي�ع�ن��ي أن أي خ �ط��أ ي�م�ك��ن أن ي� ��ؤدي إل��ى
إن �ف �ج��ار» .وب�ح�س��ب ك�ل�ام��ه« ،ي �ج��ب على
إس��رائ�ي��ل السيطرة على امل�ي��دان وتجنب
األخ � �ط� ��اء ،ب ��ل وأي� �ض ��ًا ت �ج �ن��ب االن� �ج ��رار
خلف االستفزازات ،كما حصل في يومي
النكسة والنكبة» قبل فترة.
وذكر املوقع اإلسرائيلي أن «وحدة غوالن
ال �ع �س �ك��ري��ة ،ت �ج��ري اس �ت �ع ��دادات خ��اص��ة
مل ��واج� �ه ��ة ت� �ظ ��اه ��رات ش �ع �ب �ي��ة م�ح�ت�م�ل��ة
ع �ل��ى ط� ��ول ال � �ح ��دود م ��ع س ��وري ��ا ،وذل ��ك
ل�ل�ت�ش��وي��ش ع �ل��ى ال �ج �ي��ش االس��رائ �ي �ل��ي،
وت �ح��وي��ل االن �ت �ب��اه ال ��دول ��ي ع �م��ا ي�ج��ري
ف��ي س ��وري ��ا» ،م�ش�ي�رًا إل ��ى أن «امل��ؤس�س��ة
العسكرية ت��زودت أخيرًا بوسائل تفريق
املتظاهرين ،وج��رى ت��دري��ب ال�ق��وات على
م��واج �ه��ة ال �ت �ظ��اه��رات ،وت� �ق ��رر م��واص �ل��ة
االس � �ت � �ع� ��داد ال � ��دائ � ��م الح� �ت� �م ��ال ح �ص��ول
م��واج �ه��ات ف�ج��ائ�ي��ة ،وض� ��رورة امل�س��ارع��ة
للتصدي للمتظاهرين».

خالل مناورات
عسكرية للجيش
االسرائيلي (أرشيف)

تقــرير

كبارة ...والجيش يدعو إلى عدم التضخيم
رصاص على مكتب ّ
عكار ـ روبير عبد اهلل
أع �ل �ن��ت ق� �ي ��ادة ال �ج �ي��ش أن م �ك �ت��ب أح��د
ال� �ن ��واب ف ��ي ط��راب �ل��س ت� �ع � ّ�رض إلط�ل�اق
ن��ار م��ن س�ل�اح ص�ي��د ل��م ي��ؤد ال��ى وق��وع
إص��اب��ات .وأك��د عضو كتلة «املستقبل»
ال�ن��ائ��ب محمد ك�ب��ارة ف��ي ح��دي��ث إذاع��ي
أن مكتبه «أص �ي��ب ب��أرب��ع رص��اص��ات»،
مشيرًا الى ان «اطالق الرصاص تم فجر
(أول من) أمس قبل مهرجان االستقالل،
ول �ك��ن ت�ج�ن�ب�ن��ا إث� � ��ارة امل ��وض ��وع ل�ع��دم
ال�ت��أث�ي��ر ع�ل��ى امل �ه��رج��ان» .وأوض� ��ح أن��ه
«تم القبض على شخص ويتم التحقيق
معه».
ال � ��ى ذل� � ��ك ،ش � ّ�ي ��ع أه� ��ال� ��ي ب� �ل ��دة ال �ش �ي��خ
عياش ،أمس ،الفتى محمد زكريا املولى
( 16ع ��ام ��ًا) ال� ��ذي ق �ت��ل ب �ع��دم��ا ص��دم�ت��ه
س�ي��ارة يقودها أحمد ح .ومعه شقيقه
علي من قرية تلحميرة .ووق��ع الحادث
أث � �ن� ��اء ت �ج � ّ�م ��ع ع � ��دد م� ��ن أب � �ن� ��اء ال �ش �ي��خ
عياش على الطريق الدولية بالقرب من
بلدتهم استعدادًا للتوجه إلى طرابلس
ل �ل �م �ش��ارك��ة ف� ��ي م� �ه ��رج ��ان االس� �ت� �ق�ل�ال
ال ��ذي دع ��ا إل �ي��ه ت �ي��ار امل�س�ت�ق�ب��ل ،فجرى
تالسن بني املتجمعني وراكبي السيارة،
اختلفت ال��رواي��ات ف��ي نقل وق��ائ�ع��ه ،ما

أكد كبارة أن مكتبه أصيب بأربع رصاصات (أرشيف)
أدى إل��ى مقتل امل��ول��ى وج��رح األخ��وي��ن،
أحدهما حالته حرجة.
وعلى خلفية الحادثة شاعت أجواء من
ال�ت��وت��ر ّف��ي س�ه��ل ع�ك��ار ال ��ذي تتقاسمه
قرى سنية وعلوية .فقطعت الطريق في
أكثر من مكان طوال ليل األحد  -اإلثنني،
وكانت القوى األمنية تعمل على فتحها
تباعًا .وبسبب تواتر أخبار عن احتمال

ردود ثأرية ،أقفلت املدارس التي يرتادها
ال �ط�لاب ال�ع�ل��وي��ون ن�ه��ار اإلث �ن�ي�ن ،وه��ي
م�ع�ه��د ال�ش�ه�ي��د ب��اس��ل األس� ��د ف��ي ب�ل��دة
ت�ل�ع�ب��اس ال �ش��رق��ي ،وم ��درس ��ة وث��ان��وي��ة
بالنة الحيصة الرسميتني.
ول��م تفلح الوساطات املبذولة ملعالجة
ذي ��ول ح ��ادث ال�ش�ي��خ ع�ي��اش ف��ي إج��راء
مصالحة بني ذوي القتيل والجريحني،

ف��اس�ت�م��رت أج� ��واء ال�ت�ش�ن��ج ق��ائ�م��ة بني
ق��رى ال�س�ه��ل ،علمًا ب��أن الشيخ خلدون
ع � ��ري� � �م � ��ط ،األم � �ي � ��ن ال � � �ع� � ��ام ل �ل �م �ج �ل��س
اإلس�ل�ام ��ي ال �ش��رع��ي األع� �ل ��ى ،م ��ن ب�ل��دة
تلحياة امل �ج��اورة ،دع��ا خ�لال التشييع
إل��ى ال �ه��دوء وإل��ى ت��رك األم��ر ف��ي عهدة
ال� �ق� �ض ��اء .ك �م��ا ك �ث �ف��ت ال � �ق ��وى األم �ن �ي��ة
دوري� ��ات � �ه� ��ا وأب� �ل� �غ ��ت امل �ع �ن �ي�ي�ن ب �ع��دم

ال�س�م��اح بقطع أي م��ن ط��رق��ات السهل.
وأم � �ل ��ت ق � �ي ��ادة ال �ج �ي��ش «م � ��ن وس��ائ��ل
اإلع �ل�ام ك��اف��ة ،ع��دم ت�ض�خ�ي��م ال �ح��وادث
الفردية التي تحصل بني الحني واآلخر،
وذل � ��ك م �ن �ع��ًا الس �ت �غ�ل�ال �ه��ا وإع �ط��ائ �ه��ا
ت�ف�س�ي��رات م�خ�ت�ل�ف��ة ،ب�م��ا ي�ث�ي��ر مشاعر
القلق والخوف لدى املواطنني».
يذكر أن��ه منذ إع�لان تيار املستقبل عن
إق��ام��ة م �ه��رج��ان��ه ال �خ �ط��اب��ي ف��ي م��دي�ن��ة
طرابلس ،قبل نحو أسبوع ،عادت ظاهرة
إطالق النار العشوائي إلى الظهور على
ن�ح��و الف ��ت ،وت �ح��دي �دًا ف��ي ب��اب التبانة
واألح�ي��اء املحاذية لجبل محسن .وقال
امل �س��ؤول اإلع�ل�ام��ي ف��ي ال �ح��زب العربي
الديموقراطي ،عبد اللطيف ص��ال��ح ،إن
الشاب محسن علي الدباشة أصيب في
ك�ت�ف��ه ،ف��ي ج�ب��ل م�ح�س��ن ،ج ��راء «إط�ل�اق
ال�ن��ار الكثيف ال��ذي ت��زام��ن م��ع مهرجان
طرابلس» .ولفت الى أن الحزب وأهالي
جبل محسن «ي�م��ارس��ون أع�ل��ى درج��ات
ض�ب��ط ال�ن�ف��س ح�ي��ال االس �ت �ف��زازات غير
امل � �ب ��ررة» ،م �ش �ي �رًا إل ��ى أن ��ه «ل� ��وال ال ��دور
الكبير ال ��ذي يلعبه ال�ج�ي��ش ،م��ن خ�لال
ع ��دي ��ده ال �ك �ب �ي��ر امل ��وج ��ود ف ��ي امل�ن �ط �ق��ة،
وجهاز استخباراته في الشمال ،لكانت
األمور قد انفلتت كليًا».

سياسة
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المشهد السياسي

أخبار
◄ قصف عبر الحدود
ّ
الجنوبية فجرًا

عون :التمويل فدية إلنقاذ لبنان
تمويل املحكمة ،إن
كان عدمه سيجلب عقوبات
على ُلبنان ،يكون كالفدية
التي تدفع إلنقاذ ابن
مختطف .هي باختصار
وجهة نظر الجنرال ميشال
عون ،في ظل استغراب
للمهلة التي ّ
حددها رئيس
الحكومة لتسديد املبلغ،
رغم أن األمم املتحدة نفسها
لم ّ
تحدد سقفًا لذلك
أق ��ل م��ن  36س��اع��ة ت�ف�ص��ل ع��ن امل��وع��د
املرتقب لجلسة مجلس ال��وزراء املقرر
ع �ق��ده��ا ب �ع��د ظ �ه��ر غ ��د ،وس ��ط ارت �ف��اع
مستوى التوقعات التي تشير إلى عدم
ان �ع �ق��اده��ا ،ل�لإف �س��اح ف��ي امل �ج��ال أم��ام
االت �ص ��االت ال �ت��ي س�ي�ج��ري�ه��ا ال��رئ�ي��س
ن�ب�ي��ه ب ��ري اب� �ت � ً
�داء م��ن ال� �ي ��وم .وم �س��اء
أم��س ،حصل ات�ص��ال غير مباشر بني
بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي
ال �ع��ائ��د م��ن روم� ��ا ،ع �ب��ر أح ��د م�ع��اون��ي
رئيس مجلس النواب .وقالت مصادر
ّ
مقربة من بري لـ «األخبار» إنه فوجئ
باملهلة الزمنية التي ح��دده��ا ميقاتي
ل� �ب � ّ�ت ت �م ��وي ��ل امل �ح �ك �م ��ة ،وخ� ��اص� ��ة أن
خطة رئيس املجلس ملعالجة القضية
ال�خ�لاف�ي��ة ك��ان��ت ت�ق�ض��ي ب�ط��رح�ه��ا في
م �ج �ل��س ال � � � � ��وزراء ث� ��م إح ��ال� �ت� �ه ��ا ع�ل��ى
مجلس النواب ،على أن يتزامن بحثها
ف ��ي امل �ج �ل��س م ��ع اس �ت �ح �ق��اق ت �ج��دي��د
ب ��روت ��وك ��والت ع �م��ل امل�ح�ك�م��ة ف��ي آذار
امل�ق�ب��ل .وح �ي �ن��ذاك ،ك��ان س� ُ�ي �ط� َ�رح ملف
امل �ح �ك �م��ة م ��ن ك ��اف ��ة ج ��وان� �ب ��ه .وت��ؤك��د
مصادر ثنائي حركة أم��ل ــــ ح��زب الله
أن ت� �ح ��رك ب � ��ري ال� �ح ��ال ��ي ي� �ه ��دف إل��ى
ال� �ت ��وص ��ل إل � ��ى ص �ي �غ��ة ت� �ح ��اف ��ظ ع�ل��ى
ح �ك��وم��ة م�ي�ق��ات��ي ال� ��ذي ع ��اد أم ��س من
روم��ا ،م��ن دون أن يعني ذل��ك أن حزب
ال �ل��ه س �ي �ت��راج��ع ع��ن م��وق �ف��ه امل �ع��روف،
وم� �ف ��اده أن «ال ت �م��وي��ل ل�ل�م�ح�ك�م��ة في
مجلس الوزراء».
من ناحية التيار الوطني الحر ،ينتظر
ال �ن��ائ��ب م �ي �ش��ال ع ��ون ت �ب �ل��ور ال �ص��ورة
على نحو أوض��ح ،علمًا ب��أن التواصل
ب�ي�ن ال ��وزي ��ر ج �ب��ران ب��اس �ي��ل وامل �ع��اون
ال �س �ي��اس��ي ل�ل�أم�ي�ن ال� �ع ��ام ل �ح ��زب ال �ل��ه
حسني الخليل قائم وبوتيرة مرتفعة،
فيما التواصل بني حزب الله وميقاتي
م �ق �ط��وع م �ن��ذ م ��ا ق �ب��ل ت �ه��دي��د رئ �ي��س
ال �ح �ك��وم��ة ب��االس �ت �ق��ال��ة .وي � ��وم أم ��س،
ب� � ��رز م� ��وق� ��ف وزي� � � ��ر ال� �س� �ي ��اح ��ة ف � ��ادي
ع �ب��ود ال ��ذي أع �ل��ن االس �ت �ع��داد لتمويل
امل� �ح� �ك� �م ��ة ،ب ��ال� �ت� �ش ��اور م � ��ع ال �ح �ل �ف � َ�اء،
ُ
إذا ك ��ان ال�ت�م��وي��ل ب�م�ث��اب��ة ف��دي��ة ت��دف��ع
لتجنيب ل�ب�ن��ان أي ع�ق��وب��ات محتملة.
وأك � ��د ع �ب ��ود ل � �ـ«األخ � �ب� ��ار» أن امل�ش�ك�ل��ة
ال�ك�ب��رى لتكتل التغيير واإلص�ل�اح في
الحكومة ليست قضية تمويل املحكمة،

ً
البابا مستقبال ميقاتي (ألسندرو بيانشيني ــ أ ب)

ب �ق ��در م ��ا ه ��ي م�ش�ك �ل��ة ت�ع �ط�ي��ل ال�ع�م��ل
الحكومي« .فما نطلبه ،ك ��وزراء تكتل،
م��ن مجلس ال� ��وزراء ،بحاجة إل��ى أكثر
من  10أضعاف ما يحتاج إليه زمالؤنا،
حتى حلفاؤنا منهم» .وقال أحد وزراء
التكتل إن ت�ص��ري��ح ع�ب��ود أم��س مبني
ع�ل��ى م��ا ك ��ان ق��د ذك ��ره ال �ن��ائ��ب ميشال
عون في اجتماع وزراء التكتل قبل أيام،
ع�ن��دم��ا ش� ّ�ب��ه ت�م��وي��ل امل�ح�ك�م��ة بالفدية
ال �ت��ي ي��دف�ع�ه��ا ش�خ��ص م��ا ل �ق��اء إط�ل�اق
س � ��راح اب� �ن ��ه امل� �خ� �ط ��وف .وش � ��رح ع��ون
وجهة نظره بالقول إن وال��د املخطوف
ال يكون موافقًا على الخطف ويعتبره
غير شرعي ،لكنه سيدفع الفدية إلنقاذ
اب�ن��ه .إال أن م�ص��ادر ال�ت�ي��ار ت��رى أن ما
ق��ال��ه ع��ون ال يعني التصويت لصالح
تمويل املحكمة« ،إذ إن موقفنا منها،
لناحية مخالفتها للدستور اللبناني،
أكثر تشددًا من موقف حزب الله».
ولفتت مصادر في التيار الوطني الحر

رسالة بان كي مون
إلى ميقاتي
زمنيًا
ال ّ
تحدد سقفًا ّ
للتمويل

ّ
مصرًا على عدم
إل��ى أن التكتل ال ي��زال
امل �ش��ارك��ة ف ��ي ج�ل�س��ة م�ج�ل��س ال � ��وزراء
أدرج
امل �ق��ررة ي��وم غ��د األرب �ع��اء ،إال إذا ِ
بند تصحيح األج��ور على رأس جدول
األع �م��ال ،علمًا ب��أن وزي��ر العمل شربل
نحاس أرس��ل أمس إلى رئاسة مجلس

ال� � � ��وزراء م �ج �م��وع��ة م �ش��اري��ع م��راس �ي��م
م �ت �ع �ل �ق��ة ب �ت �ص �ح �ي��ح األج � � � ��ور ،ط��ال �ب��ًا
إدراج� �ه ��ا ع�ل��ى ج ��دول ج�ل�س��ة ي ��وم غ��د.
ّ
سياسيو فريق  8آذار ارتياحهم
ويبدي
إل��ى إم�ك��ان تأجيل جلسة األر ّب �ع��اء من
خالل تطيير النصاب ،ما يمثل فرصة
إضافية للحوار.
وت� ��وق� ��ف ع � ��دد م� ��ن س �ي��اس �ي��ي  8آذار
وال�ت�ي��ار ال��وط�ن��ي ال�ح��ر أم��س ع�ن��د بند
ت �م��وي��ل امل �ح �ك �م��ة امل� � ��درج ع �ل��ى ج ��دول
االع�م��ال ،وخ��اص��ة لناحية كونه مبنيًا
ع�ل��ى رس��ال��ة م��وج�ه��ة إل ��ى م�ي�ق��ات��ي من
األمني العام لألمم املتحدة بان كي مون.
ف �ه��ذه ال��رس��ال��ة ال ت �ح��دد س�ق�ف��ًا زم�ن�ي��ًا
لدفع حصة لبنان من تمويل املحكمة.
ورغ� � ��م ذل� � ��ك ،ف � ��إن م �ي �ق ��ات ��ي ،ع �ل ��ى ح � ّ�د
ق��ول ال�س�ي��اس�ي�ين أن�ف�س�ه��م ،أل ��زم نفسه
وال �ح �ك��وم��ة ب �م �ه �ل��ة ت �ن �ت �ه��ي م�ن�ت�ص��ف
الشهر املقبلً ،
بناء على كالم رئيس قلم
املحكمة الدولية .ورأى غير سياسي من
التيار الوطني الحر ومن ثنائي حزب
الله ــــ حركة أمل أن الوقت ال يزال متاحًا
للتوصل إلى تسوية ،من دون أن يعني
ذلك أن شروط التسوية قد نضجت.
وج��دد رئ�ي��س جبهة ال�ن�ض��ال الوطني
النائب ول�ي��د جنبالط أم��س نصيحته
«إل � ��ى ك ��ل امل �ع �ن �ي�ين ب ��أن إم � ��رار ت�م��وي��ل
املحكمة ال��دول�ي��ة فيه مصلحة وطنية
ل �ب �ن��ان �ي��ة ع �ل �ي ��ا ،وب �ح �ص��ول ��ه ن �ت�لاف��ى
ال �س �ق��وط ف ��ي ع �ق��وب��ات اق �ت �ص��ادي��ة أو
ت �ش �ن �ج ��ات داخ � �ل � �ي� ��ة .ف� �م ��ا دام م �س��ار
املحكمة الدولية مستمرًا ،فقد يكون من
ّ
للحد
باب أول��ى سلوك طريق التمويل
م��ن االح �ت �ق��ان ال��داخ �ل��ي .وأج� ��دد أيضًا
ال��دع��وة للذهاب إل��ى املحكمة مباشرة
ل �ل��دف��اع ف ��ي وج ��ه ات �ه��ام��ات ق ��د ي��راه��ا
البعض ظاملة أو مغرضة».
وك��ان الرئيس ميقاتي ق��د التقى أمس
البابا بينيديكتوس السادس عشر في
ّ
الفاتيكان ،مسلمًا إياه دعوة من رئيس
الجمهورية لزيارة لبنان .ووعد البابا
بتلبية ال��دع��وة ف��ي خ��ري��ف ع��ام .2012
كذلك استقبل ميقاتي ف��ي مقر إقامته
في روما وزير خارجية إيطاليا غروليو
تيرزي دي سانتاغوتا .وبحسب بيان
املكتب اإلع�لام��ي مليقاتي ،أثنى الوزير
اإليطالي «على موقف رئيس الحكومة
اللبنانية من القرار الدولي الرقم 1701
والتزامات لبنان الدولية».
وف � � ��ي ب � � �ي� � ��روت ،ت� ��وق� ��ع رئ � �ي� ��س ح ��زب
ال� �ق ��وات ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة س �م �ي��ر ج �ع �ج��ع أن
ت �س �ق��ط ح �ك��وم��ة م �ي �ق��ات��ي ق �ب��ل ن�ه��اي��ة
ال� �ع ��ام ال � �ج� ��اري ،ألن «االن � �ق�ل��اب ال ��ذي
أط��اح حكومة الرئيس سعد الحريري،
سيطيح َ
نفسه بنفسه ،وسيعود الحق
إل� ��ى أص �ح��اب��ه ب �ن �ح��و م �ب��اش��ر أو غير
مباشر».
إل��ى ذل��كّ ،
عبر رئيس املحكمة الدولية
القاضي دايفد باراغواناث ،في بيان ،عن
ّ
اقتناعه «بأن قدرة األوساط القانونية
واألكاديمية في لبنان ستتيح للقضاء
الفرصة إلح��راز إنجازات جديدةّ .
وأما
ّ
الدعم الذي نتلقاه ،فسيساعد املحكمة
ال �خ��اص��ة ب �ل �ب �ن��ان ع �ل��ى امل �س��اه �م��ة في
ض� �م ��ان االس� �ت� �ق ��رار ال � ��ذي ي� �ت ��وق إل �ي��ه
الجميع ،باستثناء القتلة».

تضر سوى املواطنني السوريني ُ
حزب ّالله :العقوبات لن ّ
املكتوين بنار اإلرهاب
في ّأول ّ
رد له على قرارات الجامعة
ّ
العربية ،رأى حزب الله أن إقرار عقوبات
اقتصادية على سوريا «سابقة خطيرة
أقدمت عليها الجامعة العربية ،ما
ً
ً
إجراء ظاملًا ضد سوريا حكومة
يشكل
وشعبًا» .ورأى أن إقرار هذه العقوبات
«انتقام من شعوب بأكملها ،نظرًا
إلى ترابط الدول في ما بينها وتداخل

مصالحها» .وأكد الحزب ،في بيان ،أن
ّ
«االدعاء بكون هذه اإلجراءات تهدف
إلى معاقبة النظام هو حجة ساقطة،
ألن إجراءات كهذه لن يكون مردودها
سلبيًا إال على املواطنني السوريني
الذين يكتوون بنار اإلجرام الذي
تمارسه الجماعات اإلرهابية» .ووضع
حزب الله هذه العقوبات في سياق

ّ
األميركية.
السياسة
بدوره ،أعلن حاكم مصرف لبنان
رياض سالمة ،في مقابلة مع «أل بي
سي» ،أن املصرف ليس لديه أي مال
للمصرف املركزي السوري أو الحكومة
ّ
السورية ،مشيرًا إلى أن العقوبات
ّ
«لن يكون لها آثار وال تتطلب منا أي
مبادرات ،ونحن لسنا معنيني بها».

أك � � � ��د م� � � �س � � ��ؤول أم � � �ن � ��ي ل� �ب� �ن ��ان ��ي
ل � �ـ«األخ � �ب� ��ار» أن ق � ��وات االح� �ت�ل�ال
اإلس� ��رائ � �ي � �ل� ��ي أط� �ل� �ق ��ت ع � � ��ددًا م��ن
ال �ق��ذائ��ف امل��دف�ع�ي��ة ن�ح��و األراض ��ي
اللبنانية ،وسقطت في خ��راج بلدة
ح��ان�ين ال �ج �ن��وب �ي��ة ،ع �ن��د ال �س��اع��ات
األولى من فجر اليوم .وقال املسؤول
إن مجهولني أطلقوا صاروخًا قبل
ذل��ك م��ن داخ��ل األراض ��ي اللبنانية
نحو األراضي الفلسطينية املحتلة،
فسقط في منطقة الجليل الغربي.
ول��م ُي� ّ
�ؤد القصف اإلسرائيلي إلى
سقوط إصابات في األرواح ،علمًا
ب ��أن أص� ��داء االن �ف �ج��ارات ال�ن��ات�ج��ة
منه ُس� ِ�م� َ�ع��ت ف��ي ال�ب�ل��دات امل�ج��اورة
لحانني.

◄ أحمد الحريري :مهرجان
االستقالل ناجح
أك ��د األم�ي�ن ال �ع��ام ل�ت�ي��ار املستقبل
أح � �م� ��د ال � �ح� ��ري� ��ري أن م �ه ��رج ��ان
«االس � �ت � �ق �ل�ال ف� ��ي ط ��راب� �ل ��س ك��ان
ناجحًا وحقق الهدف منه» .وجزم
الحريري في حديث تلفزيوني بأن

امل �ه��رج��ان ك ��ان ن��اج �ح��ًا تنظيميًا
وش �ع �ب �ي��ًا ف ��ي ح �ش��د ال �ج �م��اه �ي��ر،
«علمًا بأن املهرجان حدث في ظل
عوامل صعبةّ ،أولها غياب الرئيس
سعد الحريري عن البلد ،ومع ذلك
ف��إن مشاركة ه��ذا الجمهور تؤكد
أن ��ه إل ��ى ج��ان��ب ال��رئ �ي��س ال�ح��ري��ري
الذي يتابع كل األمور من الخارج».
وأوض��ح الحريري أن ك��وادر التيار
املشاركة أك��دوا أن تيار املستقبل
ّ
تنظيمية ت�ت�ط��ور أكثر
«م��ؤس�س��ة
فأكثر وتتجه نحو األفضل».

◄ الصفدي يترك الحكم
ألهل طرابلس
رأى وزير املال محمد الصفدي أن
أهل طرابلس «أثبتوا كما في كل مرة
أن�ه��م ف��ي امل��وق��ع ال��وط�ن��ي الصحيح
وأنهم أبناء الثقافة الحاضنة ّ
للتنوع
وال �ح��ام �ي��ة ل�لاس �ت �ق�لال ال�ح�ق�ي�ق��ي
ول �ل �ح��ري��ات ،وف ��ي م�ق��دم�ه��ا ح��ري��ة
ال�ت�ع�ب�ي��ر» .ول �ف��ت إل ��ى أن ط��راب�ل��س
استوعبت ي��وم األح��د «بكل ه��دوء
مهرجان الكالم ،العاقل منه وغير
ّ
وسجل أبناؤها ،بغيابهم،
العاقل،
رفضهم للفوضى وحرصهم على
مشروع الدولة».
وأشار إلى أنه يترك ألهل طرابلس
الحكم على أو ملن «تناولوا الحكومة
بأسلوب الشتائم .فللناس ذاك��رة
ال تمحوها الخطابات الحماسية،
ول�ك��ل م �س��ؤول س�ج��ل ف��ي وج��دان
أهل املدينة».
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تقرير

عندما يجلس التلميذ في حضن شقيقه
يستمر أصحاب وسائل النقل املدرسي في إهمال تعيني مراقب،
ضاربني عرض الحائط بكل املراسيم والتعاميم الصادرة في
هذا الشأن وآخرها تعميم لقوى األمن الداخلي .أما املسؤولية
فتتقاسمها إدارات املدارس واألهل املطالبون بدور رقابي

إدارات املدارس الرسمية غير قادرة على تعيني مراقبني (أرشيف)

رامح حمية
ال ت �ج��د ال�ت�ع��ام�ي��م وامل��راس �ي��م املتعلقة
بالنقل امل��درس��ي طريقها إل��ى التطبيق
رغ ��م ال� �ح ��وادث امل �ت �ك��ررة ف��ي ال� �ش ��وارع.
أم ��س ،اص�ط��دم��ت ح��اف�ل�ت��ان مدرسيتان
ع�ل��ى أح��د ط��رق��ات ال�ج�ن��وب ،فيما أوق��ع
ح� � � ��ادث آخ� � ��ر ف � ��ي ج �ع �ي �ت��ا ـ ك� � �س � ��روان،
جرحى في صفوف التالمذة .ومع ذلك،
بقي تعميم مديرية قوى األمن الداخلي
ب��ال �ت �ش��دد ف ��ي ت �ط �ب �ي��ق أح � �ك ��ام ق��ان��ون
السير عمومًا ،واملرسوم  4018الخاص
ب�ت�ح��دي��د م�ه�م��ات امل��راق��ب ف��ي ال��وس��ائ��ل
امل �ع��دة ل�ن�ق��ل ت�لام��ذة امل� ��دارس الرسمية
وال � �خ� ��اص� ��ة وال� � �ق � ��ان � ��ون  551امل �ت �ع �ل��ق
ب��وس��ائ��ل نقل ال�ت�لام��ذة ،خ��ارج التنفيذ
رغم م��رور شهر على ص��دوره .والجدير
ّ
ذك ��ره ه�ن��ا أن إه �م��ال تعيني م��راق��ب في
ك��ل وس�ي�ل��ة ن �ق��ل ،ي�ح�ك��م ع�ل�ي�ه��ا ب�غ��رام��ة
ت ��راوح ب�ين قيمة ال�ح��د األدن ��ى الرسمي
لألجور وضعفيها ،استنادًا إلى محضر
منظم من القوى املولجة بتطبيق قانون
السير.
ّ
لكن القوى األمنية لم تنظم حتى اليوم
أي محضر مخالفة بحق وسائل النقل،
أو ه � ��ذا ع �ل��ى األق� � ��ل م ��ا ي ��ؤك ��ده رئ �ي��س
اللجنة اللبنانية للوقاية من الحوادث
املدرسية (السا) ،جو دكاش ،وذلك بعد
اتصاالت أجرتها اللجنة أخيرًا مع آمري
فصائل السير في ق��وى األم��ن الداخلي،
ّ
ما يعني ،بحسب دكاش ،أن «التعميم لم
يطبق نهائيًا» ،عازيًا السبب إلى ّ
تذرع
القوى األمنية «بمنح فترة إنذار إلدارات
املدارس ،حتى نهاية األسبوع األول من
الشهر املقبل أو بعد أعياد امليالد ورأس
السنة».
ّ
ويشدد الرجل على «أهمية اإلسراع في
تنفيذ تعميم قوى األمن في كل املناطق
اللبنانية ،بالنظر إلى املخاطر اليومية

املحدقة بأطفالنا» ،مشيرًا إلى «ضرورة
ع��دم مساواة الغرامة الخاصة بوسائل
ال �ن �ق��ل وامل � � � ��دارس امل �خ��ال �ف��ة م ��ع غ��رام��ة
مخالفة حزام األم��ان والوقوف املمنوع،
وأن يجري تطبيق التعميم املذكور ،ما
سيشكل رادعًا فعليًا للمخالفني».
أما املسؤولية فيتقاسمها ،برأي دكاش،
األه ��ل م��ع امل � ��دارس ،وذل ��ك ع�ب��ر «تفعيل
دور مجالس األهل الرقابي في املدارس
ع �ل��ى اخ� �ت�ل�اف� �ه ��ا» .وإلدارات امل� � ��دارس
دور كبير ،كما ي�ق��ول ،وخصوصًا أنها
تستوفي أقساطها على أكمل وج��ه ،في
ال��وق��ت ال��ذي ت�ف��رض فيه وزارة التربية
عليها التقيد بالقانون  551وامل��رس��وم
.4018

تساوي غرامة
عدم تعيين مراقب الحد
األدنى لألجور

ً
وبناء عليه ،بات النقل املدرسي مشكلة
يومية يعيشها أول�ي��اء األم��ور وإدارات
امل � � � � ��دارس ،وي� �م� �ك ��ن م�ل�اح �ظ ��ة امل �خ��اط��ر
امل �ح��دق��ة ب ��ال �ت�ل�ام ��ذة ،م ��ن خ�ل��ال غ �ي��اب
امل� ��راق� ��ب ف ��ي وس ��ائ ��ل ال� �ن� �ق ��ل ،واف �ت �ق��اد
غ��ال�ب�ي�ت�ه��ا مل��واص �ف��ات ال �س�لام��ة ال�ع��ام��ة
وال � �ص � �ح � ��ة .ول � � ��م ي� �ع ��د غ ��ري� �ب ��ًا م �ش �ه��د
ال � �ت �ل�ام� ��ذة امل� �ت� �ك ��دس�ي�ن ف� � ��وق ب�ع�ض�ه��م
البعض وبصورة متراصة ،فيما يتخذ
ال �ب �ع��ض اآلخ� ��ر م ��ن ح�ق�ي�ب�ت��ه أو حضن

شقيقه أو شقيقته مقعدًا له« .هيك أحلى،
ّ
مندفا على ب�ع��ض» ،يقول علي مشيك،
ال �ت �ل �م �ي��ذ ف ��ي ال� �ص ��ف ال� ��راب� ��ع أس ��اس ��ي،
ال� ��ذي ي �خ��رج رأس� ��ه م��ن ن��اف��ذة «ال �ف��ان»
ال�ص�غ�ي��ر ،وي�خ�ط��ئ م ��رات ع��دة ف��ي ع��دد
زم�لائ��ه داخ��ل ال�ف��ان « ،44..43ال ال ،»47
يقول.
ف � � ��ي امل � � �ق� � ��اب� � ��ل ،ي � �ص � ��ف م � ��دي � ��ر إح � � ��دى
املتوسطات الرسمية واقع وسائل النقل
امل��درس��ي ف��ي ال�ب�ق��اع ب��امل��زري ،نافيًا أن
ت�ك��ون إدارات امل� ��دارس ال��رس�م�ي��ة ق��ادرة
ع�ل��ى ت�ع�ي�ين م��راق �ب�ين ،وإل � ��زام أص�ح��اب
«ال� �ف ��ان ��ات» ب �ه��م ،ل�ك��ون�ه��ا وس ��ائ ��ل نقل
خاصة ،ويتذرع أصحابها بأوضاعهم
االقتصادية واملعيشية الصعبة التي ال
تسمح لهم بتعيني مراقبني .ويرى املدير
ّ
أن الحل يكمن «بيد الدولة» عبر فرض
غرامة مالية على املخالفني.
ب� ��دوره� ��ا ،ت �ش �ي��ر م ��دي ��رة م ��درس ��ة دون
بوسكو في حدث بعلبك لينا أبو نعوم،
إل��ى عجزها ع��ن إل��زام أص�ح��اب الفانات
بتحسني حالة وسائل النقل خاصتهم،
وأن محاوالتها السنوية ب��دع��وة األه��ل
والسائقني إلى حضور ن��دوات توعوية
ملخاطر ع��دم توفر معايير السالمة في
وسائل النقل« ،باءت بالفشل جميعها».
وك �ش �ف��ت أب� ��و ن �ع��وم ع ��ن إق ��دام �ه ��ا م�ن��ذ
أس �ب��وع�ي�ن ع �ل��ى ت��وج �ي��ه رس ��ائ ��ل إن ��ذار
خ� �ط� �ي ��ة م � ��ع ال � � �ت �ل��ام � ��ذة ،ت � �ح � ��ذر ف �ي �ه��ا
األه� ��ل م��ن امل �ش��اك��ل ال �ت��ي ي �ت �ع��رض لها
التالمذة ما خال ح��وادث السير ،ومنها
«ان �ت �ق��ال ال� �ع ��دوى امل��رض �ي��ة م ��ن تلميذ
إل ��ى آخ ��ر (ال ��رش ��ح ،األم � ��راض ال�ج�ل��دي��ة،
ّ
ال�ق�م��ل ،إل� ��خ ،).وخ�ص��وص��ًا أن ع ��ددًا من
أص�ح��اب «ال�ف��ان��ات» ي�ع�م��دون ،وتوفيرًا
ل� �ل� �م� �ح ��روق ��ات وال � ��وق � ��ت إل� � ��ى ت �ك��دي��س
ال �ط�ل�اب ب�ع�ض�ه��م ف ��وق ال �ب �ع��ض اآلخ ��ر،
ً
ف�ض�لا ع��ن ت �ع� ّ�رض ال�س��ائ�ق�ين بالضرب
للتالمذة».

تقرير

ً
ّ
املدارس املهنية تؤوي راسبني أم تخرج رجاال
ليا القزّي
لاّ
ّ
املهنية من مشاكل
يعاني ط ب املدارس
ع ��دي ��دة ،م �ن �ه��ا م ��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��امل �ن �ه��ج ،أو
س � ��وق ال� �ع� �م ��ل ،ل �ك ��ن ي� �ب ��دو الف� �ت ��ًا أن �ه��م
إل��ى ال �ي��وم ال ي��زال��ون ي�ع��ان��ون م��ن نظرة
ّ
امل�ج�ت�م��ع ال�س�ل�ب�ي��ة إل �ي �ه��م .وي� �ع ��زز ه��ذه
ال�ن�ظ��رة أن خ �ي��ار «امل �ه �ن��ي» ي��أت��ي غالبًا
ب�ع��د ال��رس��وب ف��ي ال��دراس��ة األك��ادي�م�ي��ة،
ب��اإلض��اف��ة إل��ى امل�ش��اك��ل ال�ت��ي «يشتهر»
ب�ه��ا ط�ل�اب امل �ه �ن �ي��ات .ن�س�م��ع ك�ث�ي�رًا عن
ّ
تتحول إلى «ساحة
بعض املهنيات التي
�اّ
ح� � � ��رب» ،وي �ن �ق �س��م ال� � �ط �ّل� ب ف �ي �ه��ا إل ��ى
جبهتني ،م��ع م��ا ي��راف��ق ذل��ك م��ن شتائم،
ض��رب ،تهديد ووع�ي��د .عندها تبرز إلى
ّ
ال �س �ط��ح ال�ت�ع�ل�ي�ق��ات ال �ت��ي ي�ت�س��ل��ح بها
ّ
م �ع��ارض��و ه ��ذه امل � ��دارس« :ك� ��أن أوالدن ��ا
ّ
ي�ت� ّ
�وج�ه��ون ك��ل ي��وم ال��ى ال �ش��ارع وليس
إلى مدرسة!».
ّ
«إال أن امل�ش��اك��ل ق��د ت�ق��ع ف��ي أي م�ك��ان»،
ّل�اّ
كما يقول بعض ال�ط� ب ال��ذي��ن التقينا
ب�ه��م ،ف��ي م��دارس�ه��م أو ف��ي األم��اك��ن التي
ي �ت��درب��ون ف �ي �ه��ا .ه ��م م ��ن ال ��ذي ��ن ي �ن��أون
بأنفسهم عن املشاكل وال يريدون «وجعة
ال ��راس» .لكنهم ف��ي معرض دفاعهم عن
امل�ه�ن�ي��ات وج ��ودة تعليمها واملستقبل
ال � ��ذي ت �ع��ده��م ب� ��ه ،ال ي �ن �ف��ون ش �ع��وره��م
ب��ال �غ�ب�ن ألن «امل �ج �ت �م��ع ي� �ص ��در ب�ح�ق�ن��ا
أح� �ك ��ام ��ًا ل �س �ن��ا ب ��ال� �ض ��رورة م �س��ؤول�ين
ع�ن�ه��ا» .ل��ذل��ك ي �ب��دون ح�م��اس��ة للحديث
ع��ن دراس �ت �ه��م ال �ت��ي أح� ّ�ب��وه��ا ،وإن ك��ان
معظمهم اختارها في البداية «مجبرًا».
ي�ع�ت��رف ّ ج ��ورج (ه�ن��دس��ة داخ �ل� ّ�ي��ة) بأنه
ن ��ادم ألن ��ه ل��م ي�ل�ج��أ إل ��ى امل�ه�ن��ي إال بعد
رس ��وب ��ه ف ��ي ّ
األول ث� ��ان� ��وي ،خ�ص��وص��ًا
عندما ي��رى الصعوبات التي ّ يواجهها
رف ��اق ��ه ف ��ي ال� �ج ��ام� �ع ��ة ،ك �م��ا أن� � ��ه ي�ش�ع��ر
ب��ال�ف�خ��ر ع�ن��دم��ا ي�س��اع��ده��م ع�ل��ى إن�ج��از

أع�م��ال�ه��م .ن�لاح��ظ الحماسة وال �ف��رح في
ّ
يتحدث عن تشجيع أهله
عينيه عندما
ّ
له ،باإلضافة الى حبه وشغفه للهندسة
ّ
يتخصص ب�ه��ا .لكنه ال
ال��داخ�ل� ّ�ي��ة ال�ت��ي
يخفي ح��زن��ه ع�ن��دم��ا يخبرنا ع��ن نظرة
ب �ع��ض ال� �ن ��اس ال �س �ل �ب� ّ�ي��ة ت �ج��اه��ه وه��ي
ت �ع��ود ب��رأي��ه ال ��ى ج�ه�ل�ه��م ب��أه �م� ّ�ي��ة ه��ذا
التعليم وتمسكهم باملظاهر.
ش �ف �ي��ق (ك� �م� �ب� �ي ��وت ��ر) رس� � ��ب أي � �ض ��ًا ف��ي
الثانوي األول ،وألنه يريد الحصول على
ش �ه��ادة ،اخ �ت��ار اال ّن �ت �س��اب إل��ى امل�ه�ن� ّ�ي��ة.
وي �ب ��دو واض �ح ��ًا أن� ��ه ال ي �ك �ت ّ��رث ب�ن�ظ��رة
ّ
اآلخ ��ري ��ن ال �ي ��ه ،خ �ص��وص��ًا أن� ��ه م�ط�م�ئ��ن
ال��ى مستقبله العملي امل� ّ
�ؤم��ن ف��ي شركة
املقاوالت التي يملكها والده.
أم� ��ا ري �ت ��ا (م �ح��اس �ب��ة) ف �ت �ب��دو م�ق�ت�ن�ع��ة
ّ
السلبية
بخيارها ،على الرغم من نظرتها
تجاهها في البدايةّ .
«غيرت رأيي بعدما
لقيت نتيجة إي�ج��اب� ّ�ي��ة» ت�ق��ول .حتى أن
رفاقها يحسدونها على خيارها نظرًا
إلى الخبرة التي حصلت عليها« .طالب
امل �ه �ن� ّ�ي ي�ت�ع�م�ق��ون ب��االخ �ت �ص��اص ال��ذي
يختارونه ويتدربون قبل دخولهم إلى
الجامعة ،األمر الذي يشكل امتيازًا لهم».
راشيل (تربية حضانة) اختارت املهني
ّ
األكاديمية لم تستهوني،
ألن «ال��دراس��ة
وبما أنني ّ
أحب األطفال كنت أعلم مسبقًا
ّ
بأنني سأستفيد أكثر» .وقد ّ وقف األهل
إلى جانبها وشجعوها ،لكنها واجهت
معارضة من آخرين.
ت� �ح � ّ�م ��ل م � ��دي � ��رة م � ��درس � ��ة ال� �ق ��رط� �ب ��اوي
ّ
املهنية األخت ماري-روبير نصر الدولة
ّ
ّ
امل�س��ؤول��ي��ة ع��ن ن�ظ��رة املجتمع السلبية
ل�ه��ذا ا ّل�ق�ط��اع «ف�ه��م ي�ن�ظ��رون إل�ي��ه دائ�م��ًا
ّعلى أن��ه العنصر الضعيف ويعتقدون
أن� � � ��ه أم� � ��ر ب �س �ي ��ط وس � �ه� ��ل وم �خ � ّ�ص ��ص
ف �ق��ط ل �ل �ت�لام �ي��ذ ال ��ذي ��ن ل ��م ي ��وف �ق ��وا ف��ي
األك��ادي�م��ي» .وتجزم األخ��ت نصر ب��أن ال

ّ
متخرج البكالوريا
س�ل�ب� ّ�ي��ات« ..ب��إم�ك��ان
ّ
املهنية الدخول إلى الجامعة التي يريد
تمامًا كزميله األكاديمي».
ّ
املهني في لبنان
يتوافق أساتذة التعليم
ع �ل��ى أه �م� ّ�ي �ت��ه .وب ��رأي �ه ��م ي �ت �م� ّ�ي��ز ط�لاب
املهني ،بقدرتهم على االستيعاب بسرعة
ن�ّظ�رًا إل��ى ال�ت��دري��ب ال ��ذي يتلقونه ،كما
ّ
األفضلية عند التوظيف.
أنهم يملكون
وت ��ؤك ��د أس � �ت ��اذة االق� �ت� �ص ��اد وال �ح �ق��وق
ّ
إيجابيات املهني،
سينتيا طربيه على

ّ
م �ع �ت �ب��رة أن «ط �ل��اب امل �ه �ن��ي م�س�ت��واه��م
أق��وى من مستوى الطالب االكاديميني،
ن � �ظ � �رًا إل� � ��ى ال � �خ � �ب ��رة وال� �ت� �ج ��رب ��ة ال �ت��ي
ّ
ي�ح�ص�ل��ون ع�ل�ي�ه��ا» .م�ض�ي�ف��ة أن «س��وق
العمل ف��ي لبنان بحاجة ال��ى ي��د عاملة
وأغلب املطلوبني يكونون من متخرجي
املهني».
أم� � ��ا أس � �ت� ��اذ ال� �ك� �ه ��رب ��اء اي� �ل ��ي ب ��ردوي ��ل
فيوضح أن «بلدان العالم قامت من بعد
ّ
العاملية الثانية بفضل التعليم
ال�ح��رب

ً
املهني ،لكن في لبنان مشكلتنا هي أوال
ّ
عقلية األهل ،وثانيًا في الدولة التي
في
ّ
تسمح للراسبني في الشهادة املتوسطة
بااللتحاق بالتعليم املهني» .ويضيف
ّ
أن متخرج املهني بإمكانه دخ��ول سوق
ال�ع�م��ل إذا ل��م ي�ك�م��ل ف��ي ال �ج��ام �ع��ة ،لكن
ّ
ت�ل�م�ي��ذ األك ��ادي� �م ��ي ي �ض��ط��ر ال� ��ى ال�ع�م��ل
ف��ي م��ا ال ي��رض��ي ط�م��وح��ه إذا ل��م يتابع
تحصيله ال �ج��ام �ع��ي» .وي�خ�ت��م «امل�ه�ن��ي
ّ
يخرج رجاال يعرفون ما يريدون».
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متفرقات

قضية

بلدية ّ
ّ
البداوي تنتخب رئيسًا جديدًا األربعاء

ّ
التسرب النفطي (أرشيف)
«الخارجية» تتجاهل  3خيارات للتعويض عن

ّ
لبنان يسابق كوبا في العداد األممي

قرار سادس يطالب إسرائيل بالتعويض
بصمت مطبق ،قابلت
ٍ
الخارجية اللبنانية القرار
السادس للجمعية العامة
لألمم املتحدة ،غير امللزم،
بمطالبة إسرائيل بتعويض
لبنان عن ّ
التسرب النفطي من
معمل ّ
الجية جراء حرب تموز.
ّ
فيما تغض الطرف عن درس
خيارات أخرى إللزام إسرائيل
والهيئات الدولية بالتعويض
بسّام القنطار
ل�ل�م��رة ال �س��ادس��ة ع�ل��ى ال �ت��وال��ي ،ات�خ��ذت
ال�ج�م�ع�ي��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�أم��م امل �ت �ح��دة ق ��رارًا
ي ��دي ��ن إس ��رائ� �ي ��ل وي �ط��ال �ب �ه��ا ب�ت�ع��وي��ض
وكاف بشأن «البقعة النفطية على
فوري
ٍ
ال�ش��واط��ئ اللبنانية» .ي�ن��درج التصويت
الذي حاز  ١٥٨صوتًا مع ٧ ،أصوات ضد،
و ٣أص��وات امتناع ،ضمن البند املتعلق
بـ«التنمية املستدامة» ،املدرج على جدول
أع �م��ال ال � ��دورة ال� �ـ  ٦٦ل�ل�ج�م�ع�ي��ة ال�ع��ام��ة.
وه��و نسخة منقحة ع��ن خمسة ق��رارات
ل�ل�ج�م�ع�ي��ة ال �ع ��ام ��ة (،٦١/٦٢،١٩٤/١٨٨
 )٦٥/١٤٧ ،٦٤/١٩٥ ،٦٣/٢١١ص��درت في
ال� �س� �ن ��وات ال �س��اب �ق��ة ع �ق��ب ق �ص��ف ق ��وات
ّ
املتعمد لصهاريج
االحتالل اإلسرائيلي
ال�ن�ف��ط امل �ج��اورة ملحطة ت��ول�ي��د الكهرباء
في الجية في اليوم الثالث لعدوان تموز
 ،٢٠٠٦م��ا أدى إل ��ى ت �س� ّ�رب  15أل ��ف متر
مكعب من الفيول إلى البحر ،أصابت ما
يقارب  150كيلومترًا من شواطئ لبنان،
ً
وصوال إلى الشواطئ السورية.
ورغ� � ��م أن ال � �ق� ��رار أب� �ص ��ر ال � �ن� ��ور ف� ��ي ١٧
ّ
تشرين ال�ث��ان��ي امل��اض��ي ،ل��م تكلف وزارة
ال �خ ��ارج �ي ��ة ن �ف �س �ه��ا ع� �ن ��اء إب� �ل��اغ ال � ��رأي
ال �ع��ام ع��ن ه ��ذا «اإلن� �ج ��از» ال��دب�ل��وم��اس��ي
لبعثة لبنان ال��دائ�م��ة ل��دى األم��م املتحدة
ف��ي ن�ي��وي��ورك ،وخ�ص��وص��ًا أن ع��ام ٢٠١١
ام�ت��از ب��أن��ه ع��ام الدبلوماسية اللبنانية
ف��ي ن �ي��وي��ورك ،إذ ت ��رأس ل�ب�ن��ان جلسات
مجلس األم��ن الدولي بمشاركة متقطعة
لرئيسي الجمهورية والحكومة وحضور
وزي ��ري ال�خ��ارج�ي��ة وامل�غ�ت��رب�ين وال�ب�ي�ئ��ة.
ل�ك��ن ال�ب��ري��ق األم �م��ي ك��ان خ��اف�ت��ًا ج �دًا في
م��ا يتعلق بملفات ال � ّن��زاع ب�ين إس��رائ�ي��ل
ول�ب�ن��ان ،وال �ت��ي ي�ص��ن��ف ق ��رار التعويض
ع��ن البقعة النفطية ب��أن��ه أب��رزه��ا .يمكن
ال �ق��ول إن ال��دب �ل��وم��اس �ي��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ،في
م � ��ا ي �ت �ع �ل��ق ب � �ه� ��ذا ال � � �ق� � ��رار ،ت �ش �ب ��ه ح ��ال
ال��دب �ل��وم��اس �ي��ة ال �ك��وب �ي��ة ف ��ي م ��ا ي�ت�ع�ل��ق
بقرار إدان��ة ّالحصار األميركي املفروض
عليها ،إذ تبنت الجمعية ال�ع��ام��ة لألمم
املتحدة بشبه إجماع ،وللسنة العشرين
على ال�ت��وال��ي ،ق��رارًا بغالبية  186صوتًا

يدين هذا الحصار ،لكن مفاعيله ال تزال
ّ
مجمدة منذ عقدين من الزمن!
امل�ف��ارق��ة أن ال��والي��ات امل�ت�ح��دة األميركية
ال �ت��ي ق��دم��ت م �س��اع��دة ب�ق�ي�م��ة  ٥م�لاي�ين
دوالر لتنظيف الشاطئ اللبنانيّ ،
صوتت
للسنة ال�س��ادس��ة أي�ض��ًا ض��د ه��ذا ال�ق��رار،
وان�ض�م��ت إليها ف��ي امل�ع��ارض��ة حليفتها
إس ��رائ� �ي ��ل وك � ��ل م ��ن ك� �ن ��دا وأوس� �ت ��رال �ي ��ا
وج ��زر م��ارش��ال وم�ي�ك��رون�ي��زي��ا ون� ��اورو.
وإذا ك � ��ان م �ف �ه��وم��ًا أن ت �ل �ت �ح��ق ال � ��دول
ال�ج��زري��ة الصغيرة بشكل ك��ام��ل بالقرار
األم �ي��رك��ي ،ف ��إن ال�ت�ص��وي��ت ال �ك �ن��دي ضد
لبنان مستجد وذلك نتيجة ضغط لجنة
الصداقة اإلسرائيلية الكندية.
وف� ��ي ق � � ��راءة ل �ل �ف �ق��رات ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ال �ت��ي
تضمنها القرار الجديد ،ك� ّ�ررت الجمعية
ال �ع��ام��ة اإلع � � ��راب ع ��ن ع �م �ي��ق ق�ل�ق�ه��ا إزاء
اآلث��ار السلبية الناجمة عن قيام القوات
اإلسرائيلية بتدمير صهاريج النفط في
معمل الجية ،وأعادت التأكيد على طلبها
إل ��ى ال �ح �ك��وم��ة اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة أن ت�ت�ح� ّ�م��ل
امل �س��ؤول �ي��ة ع ��ن ت �ق��دي��م ت �ع��وي��ض ف ��وري
�اف وال�ت�ع��وي��ض لحكومة وش�ع��ب كل
وك � ٍ
من لبنان والجمهورية العربية السورية

إضاعة وقت!

ذك ��ر ال�ق�ن�ص��ل ال�ل�ب�ن��ان��ي ت��وف�ي��ق ج��اب��ر
(ال � � �ص� � ��ورة) ،خ �ل��ال ج �ل �س��ة ال�ج�م�ع�ي��ة
ال�ع��ام��ة أن إس��رائ�ي��ل انتهكت  ٨٩ق��رارًا
ص ��ادرًا ع��ن مجلس األم ��ن ،وأك �ث��ر من
 ١٠٠ق��رار ص��ادر عن الجمعية العامة،
منتقدًا ع��دم تطبيق ع�ق��وب��ات ض��ده��ا.
ب � � ��دوره ،أع � ��رب ال �ق �ن �ص��ل اإلس��رائ �ي �ل��ي
ش��ول��ي داف �ي��دوف �ت��ش ع��ن أس ��ف ب�ل�اده
للقرار «ال��ذي ّ
يحرك بدوافع سياسية».
ّ
وأضاف «إن األمم املتحدة تضيع وقتها
في النظر في هذه السخرية» .ولم ينس
ال�ت��ذك�ي��ر ب�ت�ق��ري��ر ب��رام��ج األم ��م ّاملتحدة
للبيئة عقب ح��رب تموز ،ال��ذي قلل من
أه�م�ي��ة األث ��ر البيئي ل�ل�ح��رب ،علمًا ب��أن
مساعدة يونانية بقيمة  1.6مليار دوالر
ال تزال ّ
مجمدة نتيجة رفض لبنان لهذا
التقرير املنحاز.

امل� �ت� �ض ��رري ��ن ب ��ال� �ت� �س ��رب ال� �ن� �ف� �ط ��ي ،ع��ن
ت�ك��ال�ي��ف إص�ل�اح ال �ض��رر ال�ب�ي�ئ��ي الناجم
ع��ن ال�ت��دم�ي��ر ،ب�م��ا ف��ي ذل��ك إع ��ادة البيئة
البحرية ال��ى حالتها السابقة ،وخاصة
ف��ي ض ��وء االس �ت �ن �ت��اج ال � ��وارد ف��ي تقرير
ب ��ان ك��ي م ��ون ب ��أن ال�ق�ل��ق ال ي ��زال ش��دي�دًا
إزاء ع��دم تنفيذ األح �ك��ام ذات الصلة من
ق ��رارات الجمعية ال�ع��ام��ة ب�ش��أن تكاليف
اإلص� �ل ��اح .ك �م��ا ط �ل��ب ال � �ق ��رار م ��ن األم�ي�ن
العام لألمم املتحدة مواصلة بحث خيار
ت��أم�ين التعويضات م��ن ج��ان��ب الحكومة
اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة وال��وق��وف ع�ل��ى م��دى قيمة
تجربة لجنة األم��م املتحدة للتعويضات
ل�ج�ه��ة ت�ع��ري��ف ال �ض��رر ال�ب�ي�ئ��ي ف��ي حالة
مثل حالة البقعة النفطية هذه ،في قياس
ح�ج��م ال �ض��رر ال�ح��اص��ل واح�ت�س��اب��ه وف��ي
تحديد مقدار التعويض الواجب دفعه.
ّ
وم ��ن امل �ع �ل��وم أن ال�ح�ك��وم��ة اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة
ت��رف��ض تحميلها أي مسؤولية ع��ن دفع
وكاف للحكومة اللبنانية.
تعويض فوري
ٍ
وق ��د ّ
وج� ��ه ف ��رع «ح � ��االت م��ا ب �ع��د ان�ت�ه��اء
ال�ن��زاع وإدارة ال�ك��وارث» التابع لبرنامج
األم � ��م امل �ت �ح��دة ل�ل�ب�ي�ئ��ة ل�ل�ب�ع�ث��ة ال��دائ �م��ة
إلس��رائ�ي��ل ل��دى مكتب األم ��م امل�ت�ح��دة في
جنيف ،رسالة ّ
مكررة حول هذا املوضوع،
من دون الحصول على إجابة.
ي�س�ت�ن�ت��ج م��ن ال �ت �ج��اه��ل اإلس��رائ �ي �ل��ي أن
الجمعية العامة لألمم املتحدة ال تمتلك
وفق قواعد القانون الدولي صالحية إلزام
إسرائيل بدفع التعويضات ،وال صالحية
إن �ش��اء ل�ج�ن��ة ت �ع��وي �ض��ات ش�ب�ي�ه��ة بتلك
التي أنشئت عقب حرب الخليج ،إال أنها
ي�م�ك��ن أن ت��وص��ي م�ج�ل��س األم ��ن ب��إن�ش��اء
هذه اللجنة ،وه��ذا ما لم يتضمنه القرار
ال�ج��دي��د ،رغ��م أن دراس��ة قانونية أوص��ت
وزارة الخارجية اللبنانية بالسعي إلى
تضمني القرار الجديد هذا األمر .لكن على
ما يبدو أن وزراء الخارجية املتعاقبني،
واملحسوبني على طرف سياسي يفترض
أنه يعتبر ملف مقاضاة إسرائيل أولوية
وط� �ن� �ي ��ة ،ق� ��د ت �ج��اه �ل��وا ث�ل�اث ��ة خ� �ي ��ارات
متعلقة بإلزام إسرائيل واملجتمع الدولي
بدفع التعويضات وه��ي :طلب املساعدة
م ��ن ل �ج �ن��ة ال� �ت ��راث ال �ع��امل��ي وغ �ي��ره��ا من
ال�ه�ب��ات امل�ع�ت�م��دة ض�م��ن ات�ف��اق�ي��ة حماية
ال � �ت ��راث ال �ع��امل��ي وال ��وط� �ن ��ي ،ال �ط �ل��ب م��ن
الجمعية العامة لألمم املتحدة أن ترفع
طلبًا للحصول على رأي استشاري غير
ملزم م��ن محكمة ال�ع��دل ال��دول�ي��ة ،ودرس
خ� �ي ��ار ت �ح ��وي ��ل ال �ق �ض �ي��ة إل � ��ى امل �ح �ك �م��ة
الجنائية ال��دول�ي��ة .وه��ذه ال�خ�ي��ارات غير
م��رت�ب�ط��ة ،وال ت�ح�ت��اج إل ��ى م� ��وارد مالية
ك �ب �ي��رة .ك �م��ا أن ب��إم �ك��ان ل �ب �ن��ان أن ي��رف��ع
دع� � ��وى ق �ض��ائ �ي��ة أم� � ��ام إح� � ��دى امل �ح��اك��م
ال��وط�ن�ي��ة ال�ت��ي ت�ن�ظ��ر ف��ي ق�ض��اي��ا ج��رائ��م
الحرب غير املرتكبة على أرضها ،على أن
يجري درس هذا الخيار كخطوة أخيرة،
وأن ي �ت��م ال �ت��وس��ع ف ��ي ال ��دع ��وى لتشمل
جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية،
وال سيما امل �ج��ازر امل��رت�ك�ب��ة ف��ي ع��دوان��ي
 ١٩٩٦و.٢٠٠٦

حدد محافظ الشمال ،ناصيف قالوش ،غدًا األربعاء ،موعدًا النتخاب
رئيس جديد لبلدية البداوي (عبد الكافي الصمد) خلفًا للرئيس ماجد
غمراوي ،الذي استقال من منصبه منتصف الشهر املاضي ،بعد
خالفات داخل املجلس البلدي.
وأكد غمراوي لـ«األخبار» أنه سيحضر جلسة االنتخاب ،لكنه لن
يترشح مجددًا ،كما لم يحسم خياره لجهة من سينتخب خلفًا له.
ّ
وفور تلقي األعضاء دعوة رسمية للجلسة ،تسارعت وتيرة املشاورات
بهدف التوافق على واحد منهم للمنصب ،فعقد  13عضوًا منهم
اجتماعًا في مقر البلدية أعلن فيه حسن غمراوي ترشحه للمنصب.
ويعقد هؤالء ،بحسب عضو البلدية أنور قبيطري ،اجتماعًا آخر اليوم
قبل ساعات من موعد الجلسة.
أما الدافع إلى االجتماعات فهو ترشح عبد الحق عتال للرئاسة ،بعدما
ترشح في وجه غمراوي عام  ،2010وخسر يومها بصوت واحد.
محاولة عتال تكرار التجربة لم تحسم بعد ،إذ قال لـ«األخبار» إن
ترشحه «جاء بعد دعوة أعضاء وفاعليات لي بالترشح» ،لكنه أوضح
أنه «سأحسم خياري في الساعات القليلة املقبلة».
في مقابل ذلك ،أشار حسن غمراوي إلى أن «فوزي باملنصب مؤكد
بنسبة  ،»% 90كاشفًا أن « 12عضوًا من أصل  18أعلنوا تأييدهم لي،
وإذا لم يترشح أحد فإن احتمال فوزي بالتزكية وارد جدًا».

العيد الـ  75لـ ABC
تطفئ محالت الـ  ABCهذا العام  75شمعة .من فرع واحد في بيروت
أصبح الـ  ABCيمتلك اليوم  7فروع في لبنانّ ،
تتوزع بني باب ادريس
( ،)1936الحمرا ( ،)1948طرابلس ( ،)1959زحلة ( ،)1973الكسليك
( ،)1978ضبية ( ،)1979األشرفية ( ،)2003وفرع جديد في األردن.
يمتد  ABCاألشرفيه على مساحة  120ألف متر مربع ،وهو املركز
ّ
العاملية للمراكز
التجاري األول في لبنان الذي ُص ّمم بحسب املعايير
ّ
ّ
ويضم املركز أكثر من  200متجر ملاركات عاملية 8 ،صاالت
التجارية.
سينما ،ونحو  20مقهى ومطعمًا ،إضافة إلى  850مترًا مربعًا
ّ
مخصصة لتسلية األطفال ،يزورها أكثر من  120ألف طفل في العام
الواحد .وبإمكان زبائن الـ  ABCاالستفادة من بطاقات الهدايا ومكتب
خدمة الزبائن ،وكذلك من لوائح هدايا الزواج والوالدة .في عام ،2005
افتتح « »ABC Beauteفي باب إدريس .بني  2008وّ 2009تمت إضافة
 32،500متر مربع إلى مساحة املتجر في ضبية ،الذي شهد في عام
 2010انضمام أكبر قسم للتجميل في لبنان إليه ،ويجري توسيعه
ليشمل مطاعم وصاالت سينما ملتعة الزبائن.
في عام ّ ،2009تم استحداث « »Kidsvilleأكبر مكان للعب األوالد
على مساحة  8آالف متر مربع .وحصل الـ  ABCفي العام نفسه
على شهادة املنظمة الدولية للمعايير «أيزو» ،وابتكر برنامج «بطاقة
ّ
التميز».
أخيرًا ،أطلق  ABCحملة إعالنية ،بإمكان الزبائن من خاللها أن يفوزوا
بواحد من  75تصميمًا .التصاميم معروضة في املركز التجاري في
يتم توزيع ّ
األشرفية ،كما في ضبية ،كما ّ
كتيب بهذه التصاميم داخل
املركزين .بعد  75سنة ،أصبح الـ  ABCعند اللبنانيني رمزًا لألمل
والثقة باملستقبل واالنفتاح على العالم.
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متابعة
ّ
تتكثف االتصاالت إلدراج تصحيح األجور على رأس جدول أعمال جلسة الحكومة املقررة غ ّدًا،
تحسبًا الستقالتها أو تعطيل جلساتها ،وقد رفع وزير العمل إليها مشروع قرار يتضمن سلة
من اإلجراءات الهادفة إلى رفع ّ
الحد األدنى لألجور وضم بدالت النقل إلى األجر وتصحيحه
بنسبة غالء املعيشة وتسديد الدولة االشتراكات املتوجبة لفرع الضمان الصحي وتحويل
ّ
الصحية الشاملة
القيمة إلى دعم مباشر لألجر لحني تنفيذ نظام التغطية

تصحيح األجور قبل االستقالة
المقاربة المعدّلة :دعم لألجور بانتظار الضمان الصحي الشامل
رسم البيان الصادر أمس عن املكتب
اإلع�ل�ام ��ي ف ��ي وزارة ال �ع �م��ل امل�لام��ح
األس��اس �ي��ة مل�ق��ارب��ة تصحيح األج ��ور
ال �ج ��دي ��دة ،ال �ت��ي س�ي�ط��رح�ه��ا ال��وزي��ر
ش��رب��ل ن� ّ�ح��اس ع�ل��ى م�ج�ل��س ال� ��وزراء
ف��ي جلسته غ �دًا األرب �ع��اء  ...فقد جاء
في البيان أن وزارة العمل رفعت ظهر
أم ��س إل ��ى م�ج�ل��س ال � ��وزراء «م �ش��روع
ق��رار يتضمن مجموعة متكاملة من
م �ش��اري��ع امل��راس �ي��م وال �ق��وان�ي�ن اآلي�ل��ة
ال��ى تصحيح األج��ور ومواكبته ،بما
ي �ت��واف��ق م ��ع امل �ص �ل �ح��ة االق �ت �ص��ادي��ة
ال � �ع� ��ام� ��ة» .وب �ح �س��ب ال� �ب� �ي ��ان ن �ف �س��ه،
تشمل هذه املجموعة:
 .1م � �ش� ��روع م� ��رس� ��وم ل �ت �ع �ي�ين ال �ح��د
األدن ��ى ال��رس�م��ي ألج ��ور املستخدمني
وال �ع �م��ال ال�خ��اض�ع�ين ل �ق��ان��ون العمل

ونسبة غالء املعيشة وكيفية تطبيقها.
 .2م� �ش ��روع م ��رس ��وم ل �ت �س��دي��د ق�ي�م��ة
االش �ت ��راك ��ات امل �ت��وج �ب��ة ل �ف��رع امل��رض
واألم � ��وم � ��ة ف ��ي ال� �ص� �ن ��دوق ال��وط �ن��ي
ل�ل�ض�م��ان االج �ت �م��اع��ي ع�ب��ر ال�خ��زي�ن��ة
ال� �ع � ّ�ام ��ة دع� �م ��ًا ألج � � ��ور ال �ل �ب �ن��ان �ي�ين،
وم �ش��روع م��رس��وم ي��رم��ي ال ��ى إع�ط��اء
وزارة ال�ع�م��ل س�ل�ف��ة خ��زي�ن��ة لتسديد
قيمة هذه االشتراكات.
 .3م �ش��روع م��رس��وم ل�ت�ح��دي��د القيمة
ال �ش �ه��ري��ة ل�ل�م�ن��ح امل ��درس �ي ��ة وآل �ي��ات
ت�ط�ب�ي�ق��ه ،وم �ش��روع م��رس��وم لتعديل
م �ع��دل االش � �ت ��راك امل �ت��وج��ب ع �ل��ى رب
ال �ع �م��ل ل� �ف ��رع ال �ت �ق��دي �م��ات ال �ع��ائ �ل �ي��ة
والتعليمية.
 .4م �ش��روع م��رس��وم إلن �ش��اء ب��رن��ام��ج
«أول ع �م��ل ل �ل �ش �ب��اب» ف ��ي امل��ؤس �س��ة

ال ��وط� �ن� �ي ��ة ل �ل�اس � �ت � �خ� ��دام ،وم � �ش� ��روع
م��رس��وم ب��إع�ط��اء وزارة ال�ع�م��ل سلفة
خزينة لتمويل هذا البرنامج.
 .5م �ش��روع ق��ان��ون م�ع�ج��ل ي��رم��ي ال��ى
ت�ع��دي��ل ق��ان��ون ال �ض �م��ان االج�ت�م��اع��ي
الصادر باملرسوم رقم  13955الصادر
في  26أيلول  ،1963ومشروع مرسوم
اإلحالة الى مجلس النواب.
وأم �ل��ت وزارة ال �ع �م��ل ف��ي ب�ي��ان�ه��ا أن
يدرج هذا امللف الحيوي بالنسبة إلى
ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين ك��اف��ة ع�ل��ى ج ��دول أع�م��ال
مجلس ال ��وزراء ي��وم األرب �ع��اء ف��ي 30
تشرين الثاني ليتم إقراره.
في الواقع ،تجرى اتصاالت سياسية
ح� �ث� �ي� �ث ��ة ل �ت �ح �ي �ي ��د م � �ل� ��ف ت �ص �ح �ي��ح
األج � � ��ور ع ��ن أي س �ي �ن��اري��و ي �ن �ط��وي
ع �ل��ى اس �ت �ق��ال��ة ال �ح �ك��وم��ة أو تعطيل

440

معدلة
المقاربة األصلية ّ

ّ
في ضوء املناقشات في لجنة املؤشر ،ازداد
وزير العمل شربل ّ
نحاس (الصورة) ّ
تمسكًا
بمقاربته األصلية ،إال أنه أدخل تعديالت عليها،
تأخذ باالعتبار جملة واسعة من املعطيات
واملستجدات ،فهو أعلن أن تصحيح األجور
سيشمل جميع األجراء ،ولن يكون في أي حال
من األحوال تحت مستويات الزيادة التي جاءت
في القرار السابق ملجلس الوزراء ،إال أنه يطرح
أن تدعم الدولة مباشرة األجور في سياق العمل
التغطية الصحية الشاملة لجميع
على تطبيق
ّ
اللبنانيني ،وهي تمثل الركن األساسي في هذه
املقاربة لكونها تنطوي على دعم لجميع األسر
وتعديل بنيوي في النمط االقتصادي القائم.

مليار ليرة

هي قيمة االشتراكات
ّ
املتوجبة على أصحاب
العمل واألجراء العاملني
لديهم ملصلحة صندوق
ضمان املرض واألمومة،
بحسب البيانات املالية لعام
 ،2010في مقابل نفقات
بلغ مجموعها (لجميع
املستفيدين) نحو 596
مليار ليرة.

جلساتها ربطًا بأزمة تمويل املحكمة
ال��دول �ي��ة ،وق��ال��ت م �ص��ادر وزاري � ��ة إن
ّ
ت �ك��ت��ل ال�ت�غ�ي�ي��ر واإلص �ل��اح سيقاطع
ج �ل �س��ة ال� �غ ��د ،م ��ا ل ��م ي �ك��ن ه� ��ذا امل�ل��ف
على رأس جدول أعمالها ،وهو يعمل
ب� �ج � ّ�دي ��ة ع �ل��ى إق � �ن ��اع أط � � ��راف أخ ��رى
ف��ي ال �ح �ك��وم��ة ب�ت�ع�ط�ي��ل ن �ص��اب ه��ذه
ال�ج�ل�س��ة ف��ي ح ��ال ع ��دم إدراج � ��ه على
جدول األعمال أو في حال إدراجه بعد
بند تمويل املحكمة ،وذل��ك خوفًا من
ّ
أن تطير الحكومة قبل أن تبته على
خلفية إع�ل�ان رئ�ي��س مجلس ال ��وزراء
ن�ج�ي��ب م�ي�ق��ات��ي ن� ّ�ي�ت��ه االس �ت �ق��ال��ة إذا
ُ
وقالت
لم يمرر بند التمويل املذكورّ .
امل� �ص ��ادر ن�ف�س�ه��ا إن األج � � ��راء ت �ل��ق��وا
وع� � �دًا ص��ري �ح��ًا ب�ت�ص�ح�ي��ح أج��وره��م
ق �ب��ل ن �ه��اي��ة ه� ��ذا ال �ش �ه��ر ،وب��ال �ت��ال��ي
ّ
هناك مسؤولية كبيرة ستترتب على
ك��ل امل�ش��ارك�ين ف��ي ال�ح�ك��وم��ة ف��ي ح��ال
سماحهم ب�ح�ص��ول «ف ��راغ حكومي»
مديد يزيد من املخاطر على معيشة
الفقراء ومتوسطي الحال ،وال سيما
أن ف �ت��ح ال �ن �ق��اش ف��ي ش ��أن تصحيح
األجور منذ  3أشهر ،من دون التوصل

قطاعات

نقل جوي

اختبار لـ«نضج» لبنان في الطيران العربي
ّ ّ
م��ع ّال �ت �ط� ّ�ورات ال�ت��ي ت�ش�ه��ده��ا امل�ن�ط�ق��ةُ ،ي �ت��وق��ع أن
يتلقى قطاع الطيران «دفعة كبيرة» نتيجة لعمليات
إعادة التأهيل وتطوير األنظمة واالستثمارات .لكن
م��ا ه��و وض��ع لبنان ف��ي ه��ذا القطاع خ�لال املرحلة
املقبلة؟
ّ
املتغيرات التي تحدث
«يجب أن يراقب لبنان جديًا
ّ
ف��ي امل �ن �ط �ق��ة»ُ ،ي �ع��ل��ق امل��دي��ر ال �ع��ام ال �س��اب��ق لهيئة
ّ
الطيران املدني في لبنان ،حمدي شوق .فصحيح أن
ّ
لبنان صغير ،غير أن «بإمكانه اإلف��ادة كثيرًا؛ ألنه
ّ
يتمتع ب��أس��س التطوير م��ن بنية تحتية للقطاع
ّ
ّ
وت �ش��ري �ع��ات م � �ت � �ط ��ورة» .وامل� �ت� �غ ��ي ��رات ال �ح��اص �ل��ة
كثيرة ،وفي البلدان الخليجية ال يقتصر األمر على
االستثمارات لتطوير البنية التحتية؛ فالسعودية
ً
مثال ،وه��ي صاحبة أكبر اقتصاد عربي« ،فصلت
اآلن ق�ط��اع ال�ط�ي��ران امل��دن��ي ع��ن اإلدارة العسكرية
ّ
(وزارة الدفاع) ،ووضعت خطة اقتصادية لتحقيق
ّ
نقلة نوعية في هذا القطاع» .ويبدو أن هذا التغيير
ي�ع�ك��س ت� ّ
�وج �ه��ًا ص ��وب ح��ري��ة أك �ب��ر وه��ام��ش أك�ب��ر
لإلدارة الخاصة .أما في أفريقيا الشمالية ،فالبلدان

ً
ليس مقبوال ترك الناس يواجهون همومهم وحدهم (أرشيف ــ بالل جاويش)

ال�ت��ي ع��ان��ت اض �ط��راب��ات أخ �ي �رًا وش �ه��دت ت�ح� ّ�والت
«ستعمد إلى تطوير منشآت طيرانها املدني ،وأبرز
مثاالن هما تونس وليبيا»ُ .
ويشير حمدي شوق،
ّ
ال��ذي ُي ّ
قدم مشورات لبعض بلدان املنطقة ،إلى أن
ّ
«ال�ت�ح� ّ�والت ف��ي املنطقة س�ت��ؤدي إل��ى دف�ع��ة كبيرة
لقطاع النقل الذي ُي ّ
عد شريان العمل االقتصادي».
ّ
ّ
وبرأيه ،إن «لبنان يتمتع بمستوى عال من النضج،
ُ
ويمكنه اللحاق بسرعة».
لكن تحديد نضج لبنان مثير للجدل؛ ففي الحد
األدن� ��ى ال ت ��زال آل �ي��ات إع� ��ادة ت�ن�ظ�ي��م ه ��ذا ال�ق�ط��اع
عالقة من دون تحديد أسباب وجيهة .ويبقى غير
مفهوم أيضًا سبب عدم السماح لخطوط الطيران
ّ
االق �ت �ص��ادي بتسيير رح�ل�ات إل �ي��ه .م��ع ال�ع�ل��م ب��أن
أرب��اح شركات الطيران في املنطقة ستتراجع هذا
العام إل��ى  800مليون دوالر من  900مليون دوالر
ف��ي ال �ع��ام امل ��اض ��ي ،وف �ق��ًا ل�لات �ح��اد ال ��دول ��ي للنقل
الجوي ( ،)IATAوستنخفض أيضًا في العام املقبل
إلى  700مليون دوالر.
(األخبار)

ّ
الى توافق على الحل النهائي املقبول،
ت � ��زام � ��ن م � ��ع ارت � � �ف � ��اع اس� �ت� �ب ��اق ��ي ف��ي
أس� ّع��ار السلع األس��اس�ي��ة وزي ��ادة في
امل��ؤش��رات السلبية ،ف��ي ظ��ل اإلص��رار
على مواصلة النهج القائم وف��ي ظل
أوضاع محلية وإقليمية متدهورة.
ورأت امل�ص��ادر أن السعي ال��ى تأجيل
ج �ل �س��ة األرب � �ع� ��اء ال ُي �ع��ال��ج امل�ش�ك�ل��ة
القائمة ،بل يزيدها تعقيدًا ،وبالتالي
م��ن األج ��دى ال��ذه��اب ال��ى ت��واف��ق على
عقد الجلسة غ�دًا ّ
لبت امللف املطروح
ّ
وامللفات األخرى الحيوية التي تمس
حياة الناس وتأجيل ّ
بت بند تمويل
امل�ح�ك�م��ة (ول �ي��س ال�ج�ل�س��ة) ب��ان�ت�ظ��ار
التوافق في شأنه أو التصويت عليه
وال �ق �ب��ول ب��ال�ن�ت�ي�ج��ة أو م �م��ارس��ة كل
طرف حقه الديموقراطي باالستقالة،
ً
إذ ل �ي��س م �ق �ب��وال ال �ي ��وم ت ��رك ال �ن��اس
ي � � ��واج� � � �ه � � ��ون ه� � �م � ��وم� � �ه � ��م وح � ��ده � ��م
واالنصراف الى لعبة تعطيل أو فراغ
تمتد ألسابيع أو شهور أو أكثر.
على أي حال ،ال يزال املشهد ضبابيًا
حتى اآلن ،ولم تفض االتصاالت الى أي
نتيجة محددة ،وهذا ما ّ
حرك الهيئات

اتصاالت

تعويض مشتركي الخلوي :دوالرات للجميع؟
في الفترة األخيرةّ ،أد ّت مجموعة من أعمال الصيانة
ُ
وال�ت�ح��دي��ث ال�ت��ي ت�ن��ف��ذ ع�ل��ى شبكتي ال�خ�ل��وي إل��ى
ّ
ح� ��دوث خ�ل��ل ف��ي ال �خ��دم��ة .وب�ط�ب�ي�ع��ة ال �ح ��ال ،أدت
إل��ى ان��زع��اج املستهلكني .ه��ذا ال��وض��ع دف��ع سلطة
ال��وص��اي��ة إل��ى االج�ت�م��اع م��ع ال�ش��رك�ت�ين ،وي �ب��دو أن
النتيجة ستكون تعويضًا على الجمعّ ،ربما!
فقد اس�ت��د ّع��ى وزي��ر االت �ص��االت ،ن�ق��وال صحناوي،
أم��س ،ممثلي شركتي الخلوي ( mtcو )alfaوطلب
منهما «درس آلية تتيح التعويض على املشتركني
امل � �ت � �ض ��رري ��ن» .وب �ح �س ��ب امل� �ع� �ل ��وم ��ات امل � �ت ��واف ��رة،
سيشمل التعويض على األرج��ح منح املستهلكني
اع �ت �م��ادات ف��ي حساباتهم ال�خ�ل��وي��ة؛ بمعنى آخ��ر:
دوالرات ألصحاب الخطوط املسبقة الدفعّ ،
وربما
حسومات على الفاتورة ألصحاب الخطوط الالحقة
ّ
ال��دف��ع .وعلمت «األخ �ب��ار» أن صيغة التعويضات،
ُ َ
أو «اآلل �ي��ة» وفقًا لبيان وزارة االت �ص��االت ،ستعلن
خالل اليومني املقبلني ،والعقدة الوحيدة فيها هي
ُ
ما إذا كانت تلك التعويضات ستمنح للجميع أو
ُ
ست َ
ّ
تضرروا من الخلل (مع العلم
حصر فقط بالذين

ّ
ب��أن الخيار الثاني صعب ج �دًا ،نظرًا إل��ى صعوبة
ّ
تحديد هذه الفئة في لبنان) .ال شك في أن التعويض
على الجميع ،بمعنى تعويض فعلي على البعض
ون� ��وع م��ن امل �ك��اف��أة ( )Bonusل�ل�ب�ع��ض اآلخ� ��ر ُي �ع� ّ�د
ّ
من جانب املستهلكني؛ إذ ُيشار إلى
ّخطوة مستحبة ّ
أن العديد من مشغلي الهاتف الخلوي في مختلف
ّ
واملتقدم) يعمدون إلى مكافأة
بلدان العالم (النامي
زبائنهم ،وتحديدًا املشتركني في الخطوط املدفوعة
سلفًا .وفي العديد من البلدان األفريقية على سبيل
املثال ،قد يحصل املرء على «مكافأة» تفوق ضعف
ّ
الرصيد الذي شحن به خطه.
ّ
وف��ي ال�س�ي��اق ،أع�ل��ن ص�ح�ن��اوي أن ال� ��وزارة «للمرة
األول� ��ى ف��ي ص ��دد إن �ج��از م�خ�ط��ط ش��ام��ل لتحسني
ّ
ّ
«الحد نهائيًا
سيؤدي بحسب املأمول إلى
الجودة»،
م��ن ت��ذب��ذب ال�خ��دم��ة وت��دن�ي�ه��ا ف��ي ب�ع��ض امل�ن��اط��ق،
ع�ل��ى أن ي�ت��راف��ق م��ع ت��وس�ع��ة التغطية إل��ى غالبية
ّ
املطلعنيُ ،
سيعلن صحناوي
األراض ��ي» .وبحسب
ّ
ّ
هذا املخطط في  15كانون األول املقبل.
(األخبار)
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تقرير

ّ
صوتية في «بنك بيمو»
قنبلة

 13عرضًا لشراء ّ
حصة «السعودي ــ الفرنسي» خالل يومني

دعم األجور عبر تسديد
الدولة االشتراكات
المتوجبة لفرع ضمان
ّ
المرض واألمومة

امل �ع �ن �ي��ة م� �ب ��اش ��رة ب �م �ل��ف ت�ص�ح�ي��ح
األج � � � ��ور ،إذ ت �ع �ق��د ه �ي �ئ��ة ال�ت�ن�س�ي��ق
النقابية مؤتمرًا صحافيًا بعد ظهر
ال �ي��وم ل �ع��رض امل �س �ت �ج��دات ال�خ��اص��ة
ب�م�ل��ف ت�ص�ح�ي��ح ال ��روات ��ب واألج � ��ور.
وق��ال��ت م�ص��ادره��ا إن الهيئة ستعلن
م �ع��اودة ت�ح� ّ�رك��ات�ه��ا التصعيدية في
ح��ال ع��دم ب� ّ�ت مجلس ال � ��وزراء ال�ي��وم
م �ط ��ال �ب �ه ��ا ،ف �ي �م��ا أص� � � ��درت ج�م�ع�ي��ة
الصناعيني اللبنانيني بيانًا (باسم
نائب رئيسها زياد بكداش!) استبقت
عبره ما قد تفضي إليه نتائج جلسة
مجلس ال��وزراء (إذا حصلت) ،فكررت
موقفها ال��راف��ض «رفضًا تامًا» لدمج
ب��دل ال�ن�ق��ل بصلب ال��رات��ب .واع�ت�ب��رت
أن زي ��ادة ال�ح��د األدن ��ى ال��ى نحو 900
ألف ليرة ستشكل زيادة بنسبة %80
على املؤسسات الصناعية التي تنقل
ع �م��ال �ه��ا وم��وظ �ف �ي �ه��ا ع �ل ��ى ع��ات �ق �ه��ا
و %40للمؤسسات الصناعية التي
تدفع بدل نقل لعمالها ،باإلضافة إلى
ان�ع�ك��اس ه��ذه ال��زي��ادة ع�ل��ى م��ؤون��ات
ف� ��روق� ��ات ت �ع��وي��ض ن �ه��اي��ة ال �خ��دم��ة،
ً
فضال ع��ن زي��ادة االش�ت��راك��ات ،والتي

ستصبح ضعفي االشتراكات الحالية.
وخ�ل�ص��ت ال��ى امل�ط��ال�ب��ة ب��دع��م الطاقة
تزامنًا مع ص��دور ق��رار غالء ّاملعيشة،
ّ
ووض � ��ع خ ��ط ��ة م �ت �ك��ام �ل��ة ت ��وف ��ق ب�ين
تحسني ال�ق��درة الشرائية للمواطنني
وامل �ح��اف �ظ��ة ع �ل��ى ال� �ق ��درة ال�ت�ن��اف�س�ي��ة
ل �ل �ق �ط��اع��ات االق �ت �ص ��ادي ��ة ع �ب��ر ق �ي��ام
الدولة بوظيفتها االجتماعية.
ال� ��واض� ��ح أن ب� �ي ��ان ال �ج �م �ع �ي��ة ص��در
قبل بيان وزارة العمل ،إذ إن مالمح
امل � �ق ��ارب ��ة امل � �ط� ��روح� ��ة ،ك �م ��ا امل �ق ��ارب ��ة
ال �س��اب �ق��ة ال �ت��ي ل��م ي�ن��اق�ش�ه��ا مجلس
ال � � � ��وزراء ،ت ��وح ��ي ب��أن �ه��ا ت �ن �ط �ل��ق م��ن
استعادة وظيفة الدولة ،فهي تتضمن
دع � � ��م األج � � � ��ر ع � �ب ��ر ت � �س ��دي ��د ال� ��دول� ��ة
االش �ت��راك��ات امل�ت��وج�ب��ة ل �ف��رع ض�م��ان
امل��رض واألم��وم��ة وتحويل قيمة هذه
االشتراكات ( )%9ال��ى األج��راء ،وذلك
ال��ى ح�ين إق��رار م�ش��روع ق��ان��ون يرمي
ال � ��ى ت �ط �ب �ي��ق امل� � � ��ادة  12م� ��ن ق ��ان ��ون
الضمان االجتماعي ،التي تنص على
شمول جميع اللبنانيني بتقديماته
(وبالتالي إلغاء االشتراكات وتمويل
ن �ظ ��ام ال �ت �غ �ط �ي��ة ال �ص �ح� ّ�ي��ة ال �ش��ام �ل��ة
م��ن امل��وازن��ة ال �ع� ّ�ام��ة) ،ع�ل��ى أن يسبق
ذل��ك اع�ت�ب��ار ب��دل النقل (ب�ع��د ال��زي��ادة
ال��رض��ائ�ي��ة األخ �ي��رة) ج ��زءًا ّم��ن األج��ر
وت �ص �ح �ي �ح��ه ب �ن �س �ب��ة م� ��ؤش� ��ر إدارة
ً
اإلح � �ص � ��اء امل � ��رك � ��زي ( ،)%17ف �ض�لا
ع��ن زي��ادة امل�ن��ح التعليمية وصرفها
ع� �ب ��ر ف� � ��رع ال� �ت� �ع ��وي� �ض ��ات ال �ع��ائ �ل �ي��ة
وال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ف ��ي ص� �ن ��دوق ال �ض �م��ان
بعد رف��ع االش�ت��راك��ات ف��ي ه��ذا الفرع،
وتقديم الدعم للمؤسسات التي تقوم
بتوظيف ال�ش�ب��اب الباحثني ع��ن أول
عمل وتخصيص املناطق الصناعية
وامل � � �ن � � �ش � ��آت ال � �ص � �ن ��اع � �ي ��ة ال� �ك� �ب� �ي ��رة
ب �م �ع � ّ�دالت ت �غ��ذي��ة ك �ه��رب��ائ �ي��ة ع��ال�ي��ة
تسهم في خفض كلفتها.
(األخبار)

محمد وهبة
ق��ال م�ص��رف�ي��ون م�ط�ل�ع��ون إن «ب �ن��ك بيمو»
ت �ل �ق��ى أك� �ث ��ر م ��ن  13ع ��رض ��ًا ل� �ش ��راء ح� ّ�ص��ة
ش��ري �ك��ه االس �ت��رات �ي �ج��ي «ال �ب �ن��ك ال �س �ع��ودي
الفرنسي» الذي يملك  %27من أسهم «بنك
ب�ي�م��و ال �س �ع��ودي ال �ف��رن �س��ي» امل ��وج ��ود في
ال �س��وق ال �س��وري��ة ،و %10م��ن أس �ه��م «ب�ن��ك
بيمو» املوجود في السوق اللبنانية .ومن
بني العارضني مصرفان أجنبيان ،ومصرف
األفراد.
محلي ،وعدد من ّ
ه ��ذه ال� �ع ��روض ت �ل��ق��اه��ا «ب �ن��ك ب �ي �م��و» بعد
يومني على التصريح الذي أدلى به رئيس
م�ج�ل��س إدارة ال�ب�ن��ك ال �س �ع��ودي ال�ف��رن�س��ي
صالح العمير ،مشيرًا إلى أن مجلس اإلدارة
ق � ّ�رر ب��اإلج�م��اع االن�س�ح��اب م��ن «ب�ن��ك بيمو
السعودي الفرنسي» في سوريا ،ومن «بنك
بيمو» في لبنان ،وبيع األسهم التي يملكها
وفقًا لإلجراءات واألنظمة املتبعة .ولم ينس
العمير في تصريحه ،إعالن ّاستقالة أعضاء
م �ج �ل��س اإلدارة ال ��ذي ��ن ي �م��ث �ل��ون ح�ص��ص
البنك السعودي الفرنسي في كال املصرفني
اللبناني وال�س��وري .لكن ه��ذه الخطوة ،اي
االستقالة الفورية ،رآها مراقبون مصرفيون
ً
دليال على املضمون السياسي ،اذ ال يكفي
ان يعتبر ّ البنك السعودي الفرنسي نفسه
«غير ممثل في املصرفني» في ظل القوانني
واألح� �ك ��ام ال �ت��ي ت��رع��ى وج � ��وده ف��ي ل�ب�ن��ان
وس��وري��ا .أم��ا التبرير ال��ذي ساقه ،فلم يكن
مستفيضًا ،بل كان من وحي ما يحصل في
سوريا ،فأوضح العمير أن السوق السورية
«تحمل مخاطر كثيرة ال تسمح باستمرارية
البنك السعودي الفرنسي كشريك».
ف� ��ي ال� � ��واق� � ��ع ،ي� �ص ��ف امل� �ص ��رف� �ي ��ون ال � �ق ��رار
ال �س �ع��ودي ـ �ـ �ـ ال�ف��رن �س��ي امل �ت �خ��ذ ب��اإلج �م��اع،
ب��االن �س �ح��اب م ��ن «ب �ن��ك ب �ي �م��و» ،س� ��واء في
س��وري��ة أو ف��ي ل �ب �ن��ان ،ب��أن��ه ق ��رار م�ت�س� ّ�رع،
ول� �ي ��س إال «ق �ن �ب �ل��ة ص ��وت� �ي ��ة» ال م �ف��اع �ي��ل
واق�ع�ي��ة لها باستثناء «م�ح��اول��ة ان�ت�ح��ار».
فالتصريح ل��م ي��أت ضمن صفقة مصرفية
ي �ج��ري ال �ت �ح �ض �ي��ر ل �ه��ا ف ��ي ال �ك��وال �ي��س أو
استحالت اتفاقًا على البيع خرج إلى العلن،
ك�م��ا ي�ج��ري األم ��ر ع ��ادة ب�ين رج ��ال األع�م��ال
وامل� �ص ��رف� �ي�ي�ن ،ب� ��ل ك � ��ان م �ف��اج �ئ��ًا وع �ل �ن �ي��ًا
ويسبق أبسط خطوات البيع املعروفة .كما
أن مضمون التصريح ينطوي على الكثير
من املغالطات القانونية وسوء فهم األحكام
املصرفية في سوريا ولبنان ،فيما يفهم من
توقيته وعلنيته وت�س� ّ�رع��ه أن ال �ه��دف منه
إحداث ّ
ضجة عشية صدور العقوبات بحق
سوريا ،أي أنه ذو خلفية سياسية حصرًا.
ه��ذه املغالطات ،بحسب املصرفيني ،يمكن
إيجازها على النحو اآلتي:

�اف ع�ل��ى
ـ� �ـ رغ� ��م أن ال �ع �م �ي��ر ع �ل��ى اط �ل��اع ك � � ٍ
السوقني السورية واللبنانية ،وعلى آليات
وأح �ك ��ام ت��أس�ي��س امل �ص ��ارف وال �ت �ن��ازل عن
االس�ه��م والحصص ف��ي ك�لا البلدين ،إال أن
التصريح أغ�ف��ل امل ��ادة التاسعة م��ن قانون
ت ��أس� �ي ��س امل� � �ص � ��ارف ف � ��ي س � ��وري � ��ة وال� �ت ��ي
تقول اآلت��ي« :ال يجوز ال�ت�ن��ازل ع��ن األسهم
أو ال �ح �ص��ص م ��ن رأس م� ��ال امل� �ص ��رف ،إال
ألش �خ��اص س��وري�ين أو لجهة غ�ي��ر س��وري��ة
ي� ��واف� ��ق ع �ل �ي �ه��ا م �س �ب �ق��ًا م� �ص ��رف س ��وري ��ة
املركزي وبقرار من مجلس ال��وزراء» .أي أن
البيع يجب أن يحوز على موافقة الحكومة
السورية ،وعلى املصرف املركزي ،وبالتالي
ف ��إن إع�ل�ان م�ث��ل ه ��ذا ال �ق��رار ق�ب��ل ال�ح�ص��ول
على املوافقتني املطلوبتني أم��ر ال معنى له
وال يعفي الشريك املمثل في مجلس اإلدارة
م��ن م�س��ؤول�ي��ات��ه ت�ج��اه امل �ص��رف وم��ودع�ي��ه
ودائ � �ن � �ي� ��ه .ال ب� ��ل ي ��ذه ��ب ب �ع��ض امل �ط �ل �ع�ين
ّ
باتجاه تأكيد أن مثل هذه الخطوة يترتب
عنها مسؤوليات قانونية في حال حصول
تداعيات خطيرة على أموال املودعني.
أما في لبنان ،فإن األم��ر أسهل ألن املجلس
املركزي ملصرف لبنان ُيخضع انتقال ملكية
 %5م ��ن أس �ه ��م امل � �ص ��ارف وم� ��ا ي ��زي ��د ع�ل��ى
ه ��ذه ال �ن �س �ب��ة ،إل ��ى م��واف �ق �ت��ه امل �س �ب �ق��ة .لكن
ّ
في اإلج�م��ال ،إن التملص من األسهم ليس

مصرفيون :استقالة
أعضاء مجلس اإلدارة
«سياسية» وخرجت من
الديوان الملكي

ب��ال�س�ه��ول��ة ال �ت��ي ي� � ّ
�روج ل�ه��ا م�ج�ل��س إدارة
البنك السعودي الفرنسي.
ُ
ـ �ـ ك��ل ال�ق��وان�ين ف��ي ل�ب�ن��ان وس��وري��ا تخضع
اس�ت�ق��ال��ة أع �ض��اء م�ج�ل��س اإلدارة إل��ى ق��رار
يتخذ في الجمعية العمومية لالطالع على
االسباب وتقويم عملهم ومنحهم براءة ّ
ذمة
عن أعمالهم في املجلس .وبالتالي ،فإن قرار
االستقالة من مجلس اإلدارة ال ّ
يعد نافذًا،
وال ّ
يعتد به قبل موافقة الجمعية العمومية
عليه ،وإب ��راء ذم��ة العضو املستقيل ،وهو
م��ا ي�ع�ن��ي أن االن �س �ح��اب م��ن امل�ص��رف�ين في
سوريا ولبنان ال يحمل أي معنى قانوني،
وال وجود له قبل موافقة الجمعية العمومية
وإب��راء ذم��ة األعضاء املستقيلني ،وبالتالي
فإن مسؤوليتهم تجاه املودعني تبقى قائمة
حتى تحقيق شروط قبولها.
ـ � �ـ إع� �ل ��ان ب� �ي ��ع ال� �ح� �ص ��ص واألس� � �ه � ��م ال �ت��ي
ي �م �ت �ل �ك �ه��ا ال� �ب� �ن ��ك ال � �س � �ع� ��ودي ال �ف ��رن �س ��ي،
بالطريقة الحالية التي تؤكد أنه قرار ناجم
�ن وج � ��ود م �خ��اط��ر م��رت �ف �ع��ة ف ��ي ال �س��وق،
ع� ّ
ً
ي��ؤث��ر على أس�ع��ار األس�ه��م ويدفعها ن��زوال،
ويسمح للمشتري ب��أن «ي��ذب��ح» البائع ...ال
بل إنه قرار انتحاري بامتياز.
ّ
التسرع
ــ تقول املعطيات املتوافرة ،إن ه��ذا
ّ
والتهور في اتخاذ القرار ج��اء واضحًا في
ت �ص��ري��ح ال�ع�م�ي��ر «غ �ي��ر امل � � ��دروس» ،ل�ك��ون��ه
خ� ��رج ع �ل��ى ع �ج��ل م ��ن ال� ��دي� ��وان امل �ل �ك��ي ف��ي
السعودية من أجل استباق قرار العقوبات
على سوريا ،وبهدف ترك انطباع أن القرار
ال�ع��رب��ي ج � ّ�دي .وه��ذا األم��ر ك��اف لتوصيف
القرار بأنه سياسي بامتياز.
ّ
ــ لكن ما يعزز التوصيف السياسي ،هو أن
معايير املحاسبة الدولية تجبر املصارف
على اإلفصاح عن األثر املالي املتوقع لقرار
البيع ،فيما يؤكد امل��راق�ب��ون أن إع�لان ق��رار
مجلس اإلدارة في السوق املالية السعودية
ج��اء مخالفًا للفقرة رق��م  4م��ن التعليمات
العامة التي يجب على الشركات مراعاتها
عند نشر إعالناتها ،والتي تنص على أنه
املالية،
«إذا كان للحدث أثر مالي في القوائم
ّ
وج��ب ذك��ر األث��ر امل��ال��ي ل�ل�ح��دث ،وإذا تعذر
ذلك وجب ذكر السبب».
ـ� �ـ ص �ح �ي��ح أن امل �خ ��اط ��ر ت ��زي ��د ف ��ي ال �س��وق
السورية ،لكن هناك ظاهرة اجمعت عليها
امل�ص��ارف اللبنانية ال�ت��ي تملك مساهمات
ف ��ي م� �ص ��ارف س ��وري ��ة ،ت�ت�ع�ل��ق ب��اس �ت��رداد
التسليف .ففي الفترة األخيرة الحظ مديرو
ّ
امل �ص��ارف أن ال�ت�س�ل�ي�ف��ات ه �ن��اك ت�ت�ق��ل��ص،
ف�ت�ب�ّي�نّ ل�ه��م أن ال�س�ب��ب ي �ع��ود إل ��ى ّ
رد فعل
املقترضني على الظروف الحالية من خالل
إغ�ل�اق أرص��دت�ه��م وإع ��ادة األم ��وال املستلفة
لالستفادة من حسم الفوائد ،وه��ذا يخفف
ّ
ً
من تعثر الديون مستقبال.

قضية
ّ

طيارو «ُ »MEAيضربون  48ساعة ضد «الديكتاتور»!
حسن شقراني
م � ّ�رة ج��دي��دةُ ،ي �ب��دي رئ�ي��س مجلس إدارة
ش��رك��ة ط �ي ��ران ال �ش ��رق األوس � ��ط (،)MEA
ّ
محمد ال�ح��وت ،رف�ض��ًا قاطعًا للحوار مع
ط�ي��اري الشركة ال��ذي��ن يعانون اإلج�ح��اف
�ي ال� �ح� �ص ��ول ع �ل ��ى ح �ق ��وق �ه ��م .ه� ��م اآلن
ف� � ّ
ي�ن��ف��ذون إض��راب��ًا يستمر ي��وم�ينّ ،أم ��ا هو
ف �ي �س �ع��ى إل � ��ى ت �ث �ب �ي��ت م �خ��ال �ف��ة ال �ق��ان��ون
قاعدة في شركة ُوصفت
وتكريس سلوكه
ّ
في األزمنة الجميلة بأنها جناح لبنان.
إذًا ،هي الشركة نفسها ،لكن بقضية غنب
ج��دي��دة؛ فعلى خلفية س��وء معاملة إدارة
ّ
املصاب بمرض
الشركة للطيار الستيني ُ ّ
ع� �ض ��ال ج ��وزي ��ف ع � �ي ��اط ،ي� �ن ��ف ��ذ زم �ل��اؤه
إض��راب��ًا مل � ّ�دة  48س��اع��ة ب ��دأ ع�ن��د ال�س��اع��ة
العاشرة من ليل أمس.
ّ
ق�ض�ي��ة ال �ك��اب�تن ع �ي��اط ،ال ��ذي ت�خ��ل��ت عنه
ال �ش��رك��ة ب �ع��د اك �ت �ش��اف إص��اب �ت��ه ب�م��رض
ال �س��رط��ان ،ليست األس ��اس ،ب��ل ه��ي فتيل
جديد ُيشعل ح��رب الحقوق النقابية في

ّ
محمد
ال �ش��رك��ة ،إذ ت�ع�م��د اإلدارة ب�ق�ي��ادة
ال �ح��وت إل��ى االل �ت �ف��اف ع�ل��ى ت�ل��ك ال�ح�ق��وق
عبر «سياسة التعاميم ول�ي��س االستناد
إل� ��ى ق ��ان ��ون واض� � ��ح ،وه� ��ي ت �ت �ع��اط��ى م��ع
ال �ط �ي��اري��ن ،ان �ط�ل�اق��ًا م ��ن م��زاج �ي��ة رئ�ي��س
مجلس اإلدارة وليس ال�ق��ان��ون والحقوق
ّ
املكتسبة» ُيعلق أحد الطيارين الذين يبلغ
ع��دده��م 200؛ «وه��م ب��اق��ون ف��ي امل�ط��ار إلى
ّ
التوصل إلى تسوية أو اتفاق ما».
حني
ّ
لكن يبدو أن امل��دي��ر ال يريد سلوك طريق
ال� �ت� �س ��وي ��ة وم � �ن� ��ح ال� �ط� �ي ��اري ��ن ح �ق��وق �ه��م
ّ
«وأس ��اس ��ًا خ��ط �ت��ه ه ��ي ف��ي إص � ��دار ك�ت��اب
تحديد ّتلك الحقوق بعد قضمها وتقزيم
م �س �ت �ح��ق��ات ال� �ط� �ي ��اري ��ن ع �ب ��ر ال �ت �ع��ام �ي��م
ّ
املختلفة التي ُيصدرها» ُيعلق طيار آخر.
ً
وه �ن��اك ف �عل��ا م��ا ي �ب� ّ�رر غ �ض��ب ال�ط�ي��اري��ن
م� ��ن «م� ��دي� ��ره� ��م»« .ف� �ه ��و أس� ��اس� ��ًا ي��رف��ض
إج ��راء ح ��وار م�ع�ه��م ،وي�ت�ع��اط��ى ب�ن��وع من
ال��دي �ك �ت��ات��وري��ة» ي �ق��ول ال �ن �ق �ي��ب ال �س��اب��ق
ّ
م �ح �م ��ود ح ��وم ��ان ��ي ،ع �ل �م��ًا ب� � ��أن ال �ن �ق �ي��ب
ّ
ال�ج��دي��د ،ف ��ادي خ�ل�ي��ل ،أك ��د ل��دى انتخابه

ّ
سي ّ
في ّأيار املاضي ّأنه ُ
قدم خطة مبرمجة
تهدف إل��ى «متابعة تحسني ش��روط عمل
الطيار اللبناني ورف��ع مستوى املهنة في
لبنان»ّ .
املتوقع أن ّ
يمس اإلض��راب  60رحلة
وم��ن
ّ
تسيرها الشركة إل��ى ب�ل��دان مختلفةّّ ،أم��ا
ّ
الخسائر التي ستتولد عنه «فمن املتوقع
ّ
أن ُي �ض��خ �م �ه��ا (ال � �ح� ��وت) ه� ��ذه امل� � � ّ�رة إل��ى
محمود حوماني.
مليوني دوالر» يتابع
ّ
فبعد اإلضراب األخير الذي نفذه الطيارون
مل� � ّ�دة  24س ��اع ��ة ،أع �ل��ن م�ح�م��د ال �ح ��وت أن
الخسارة التي ترتبت على الشركة بلغت
 800ألف دوالر.
وي �ط��رح ال �ط �ي��ارون  11ب �ن �دًا ف��ي ورق�ت�ه��م
ال�ح�ق��وق�ي��ة ،وه ��ي ت�ت�م�ح��ور أس��اس��ًا ح��ول
م �ك �ت �س �ب��ات �ه��م وال � �ت� � ّ
�وص� ��ل إل� � ��ى أرض � ّ�ي ��ة
وش��روط لعملهم وديمومته (Conditions
 .)of Agreementففي مثال الكابنت جوزيف
عياط ،عمدت الشركة إلى فصله األسبوع
امل��اض��ي بسبب م��رض��ه ،م��ا دف��ع الطيارين
إل ��ى االح �ت �ج��اج وت��أخ �ي��ر ال ��رح�ل�ات .وف��ي

المرجح أن ُيضاعف
من
ّ
المرة
الحوت الخسائر هذه ّ
إلى مليوني دوالر

بيان أص��درت��ه اإلدارة ،أم��س ،تعليقًا على
تلك الخطوة ،ق��ال��ت« :الطيار امل��ذك��ور فقد
األه �ل �ي��ة ال�ص�ح�ي��ة مل �م��ارس��ة ع�م�ل��ه ط �ي��ارًا
ب �س �ب ��ب م� � ��رض ع � �ض � ��ال ،م � ��ا ي �ن �ج ��م ع�ن��ه
التوقف املباشر عن العمل» .وأش��ارت إلى
ّ
أن ال�ن�ق��اب��ة خ��ال�ف��ت «االت �ف��اق ع�ل��ى تأجيل
البحث في قانونية مطلب النقابة إلى حني
ّ ً
ّ
مشددة على أن
من السفر»،
ع��ودة
اإلدارة ّ
ّ
اإلدارة «تؤكد أنها وطياريها ومضيفيها

وموظفيها ك��ان��ت وال ت��زال عائلة واح��دة
تتأثر بأي عارض يحدث ألي من أفرادها».
ول�ك��ن م��ن ال��واض��ح أن ط��رف��ًا أس��اس�ي��ًا في
راض ع �ل��ى وض�ع�ه��ا
ه� ��ذه ال �ع��ائ �ل��ة غ �ي��ر ّ ٍ
وع �ل��ى إدارت� �ه ��ا .ف�ف��ي ك��ل م � ّ�رة ي�ل�ج��أ فيها
ال�ط�ي��ارون إل��ى االح�ت�ج��اج للحصول على
حقوقهم ،يلجأ املدير إلى مخالفة القانون
الحتواء ضغوطهم؛ وفي اإلضراب األخير،
عمد الحوت إلى استقدام طيارين أجانب
لتسيير ال��رح�ل�ات ،وه��ي خ�ط��وة مخالفة
ل �ل �ق ��ان ��ون« .وه � � ��ذه امل � � � ّ�رة أي� �ض ��ًا س�ي�ع�م��د
الحوت على األرجح إلى استقدام طيارين»
يقول محمود حوماني.
ّ
ّأم��ا األخ�ط��ر ف��ي ا ّمل��وض��وع فهو أن الحوت
ُي �ب� ّ�رر س�ل��وك��ه ب��أن��ه «م�ح�م� ّ�ي م��ن ال��دول��ة»؛
ّ
ب�م�ع�ن��ى آخ ��ر أن وزارة األش� �غ ��ال ال�ع��ام��ة
ّ
والنقل تغطي سلوكه ومخالفاته.
ّ
يؤكد الطيارون االلتزام بإضرابهم بعدما
م �ن �ح��وا اإلدارة ش �ه��ري��ن إلط�ل��اق ال �ح��وار
قبل تنفيذه؛ فهل تنزل اإلدارة عن عرشها
وتتحاور معهم؟
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قضية
ّ

الصفريوي
كنزة ّ
تتذكر
طويل القامة ،يغالبه الحياء ،مرة
ح ��ال ��م ،وم � ��رة ي ��راق ��ب ال�ت�ف��اص�ي��ل
ً
امل�ح�ي�ط��ة ح��ام�لا س �ي �ج��ارة .هكذا
تتذكره كنزة الصفريويُ .ص َو ُره
ً
ال � �ف ��وت ��وغ ��راف � �ي ��ة ت� �ح� �ف ��ظ رج �ل��ا
بعيون ه��ارب��ة يضع ن�ظ��ارات ذات
إط ��ار م��رب��ع ،ي�خ�ف��ي ج ��زءًا كبيرًا
ّ
م��ن وج �ه��ه ،ك��أن��ه خ ��رج ل �ت� ّ�وه من
الستينيات .ول��د لفتح ع��ام 1946
وع� ��اش ف ��ي ال � ��دار ال �ب �ي �ض��اء قبل
االن�ت�ق��ال إل��ى ب��اري��س .ك��ان تلميذ
ق��ام��ة أخ� ��رى ف��ي األدب امل �غ��رب��ي،
ه ��و إدم� � ��ون ع� �م ��ران امل �ل �ي��ح ال ��ذي
ّ
درسه في ثانوية «موالي يوسف»
الشهيرة في الرباط.
أب� � � ��دى ف � ��ي م ��رح� �ل ��ة ب � ��اك � ��رة م��ن
شبابه اهتمامًا باللغة الفرنسية
رغ��م متابعته لتخصص العلوم.
ان�ت�ق��ل للعيش ف��ي ب��اري��س نهاية
ال�س�ت�ي�ن�ي��ات ،وع ��اش أي ��ار (م��اي��و)
 1968وال� �ح� �ل ��م ال� �ط�ل�اب ��ي ب �ع��ال��م
أف�ض��ل .وم�ن��ذ ذل��ك ال�ح�ين ،الزمته
ل ��وث ��ة األدب .ك � ��ان ي �ك �ت��ب دائ �م��ًا
ق � �ص� ��ائ� � َ�د ون � �ص� ��وص� ��ًا ي �ت��رك �ه��ا
للنسيان ،بسبب الشك في قيمتها
األدبية ،خالل لحظات السكر.

المعركة األخيرة للكابتن محمد لفتح
ّ
املامونية» أعادت األديب املغربي
«جائزة
السجال في بالده ،بعدما
الراحل إلى دائرة ّ
ّ
اكتشف الجمهور أن أعماله اإلشكالية
ّ
مغيبة عن املكتبات .الوقائع الغريبة في
اختفاء «الكابنت نعمت»...
الرباط ـــ محمد الخضيري
ب�ع��د ث�لاث��ة أع� ��وام ع�ل��ى رح �ي �ل��ه ،ع��اد
م �ح �م��د ل �ف �ت��ح ( 1946ـ �ـ �ـ  )2008إل��ى
ال� �ض ��وء ب �ط��ري �ق��ة غ��ري �ب��ة .خ �ب��ر منع
رواي� �ت ��ه «امل �ع��رك��ة األخ� �ي ��رة ل�ل�ك��اب�تن
ن �ع �م ��ت» (ب ��ال �ف ��رن �س� ّ�ي ��ة ع� ��ن دار «ال
دي�ف��ران��س») شغل املثقفني املغاربة،
ّ
ب �ع��دم��ا اك �ت �ش �ف��وا أن ال �ع �م��ل ال�ح��ائ��ز
أخيرًا «جائزة املامونية» في دورتها
ال �ث��ان �ي��ة ،غ �ي��ر م �ت��واف��ر ف��ي األس� ��واق
ّ
املغربية .هل هي محض مصادفة أن
تختفي ال��رواي��ة م��ن ال �س��وق ،بعدما
ّ
تبرأت وزارة الثقافة من قرار منعها؟
ل�ي��س األم ��ر ك��ذل��ك ع�ل��ى م��ا ي �ب��دو؛ إذ
أص��درت املجلة األس�ب��وع� ّ�ي��ة الناطقة
بالفرنسية «أك�ت��وي��ال» ،ملفًا ّ خاصًا
ع��ن ال��رواي��ة ي��دي��ن امل �ن��ع امل �ق��ن��ع ،قبل
أن ت �ت ��وال ��ى ردود األف � �ع� ��ال امل� �ن � ّ�ددة
ف��ي ال�ص�ح��ف امل�غ��رب�ي��ة وف��ي أوس��اط

امل�ث�ق�ف�ين .ت�م�ن��ح «ج��ائ��زة امل��ام��ون�ي��ة»
ّ
املغربية
ب�م�ب��ادرة م��ن أح��د ال�ف�ن��ادق
ال �ش �ه �ي��رة ،وت�ب�ل��غ قيمتها  200أل��ف
دره� ��م (ن �ح��و  27أل ��ف دوالر) ،وه��ي
م�خ�ص�ص��ة ل�ت�ك��ري��م األدب � ��اء امل�غ��ارب��ة
ال ��ذي ��ن ي �ك �ت �ب��ون ب��ال �ل �غ��ة ال �ف��رن �س �ي��ة.
وأث � � �ن� � ��اء إع � �ل� ��ان ن �ت �ي �ج �ت �ه��ا م �ط �ل��ع
تشرين األول (أكتوبر) املاضي ،سأل
ص �ح��اف��ي ف��رن �س��ي م ��ن م�ج�ل��ة «ل �ي��ر»
ال �ل �ج �ن��ة« :م� ��ن ه ��و م �ح �م��د ل �ف �ت��ح؟»،
وف� ��ي م �ش �ه��د ع �ب �ث��ي ،ص �م��ت ج�م�ي��ع
أعضاء اللجنة من دون إجابة .ولوال
ح �ض��ور ال�ص�ح��اف�ي��ة وال �ن��اق��دة كنزة
ال �ص �ف��ري��وي ،ل �ت �ح� ّ�ول��ت امل �ه��زل��ة إل��ى
فضيحة! ّ
تحدثت االختصاصية في
أدب لفتح بإسهاب عن الروائي الذي
ولد عام  1946في مدينة سطات (72
ج�ن��وب��ي ال� ��دار ال�ب�ي�ض��اء)
ك�ي�ل��وم�ت�رًا ّ
ق �ب��ل أن ي�ت�ن��ق��ل ب�ي�ن م ��دن ع ��دة ح��ول
ال� �ع ��ال ��م ،وي �ن �ه ��ي أي� ��ام� ��ه ف� ��ي م �ن �ف��اه
االختياري في القاهرة .عن العاصمة
امل �ص� ّ
�ري��ة ت �ح��دي �دًا ،ك�ت��ب ل�ف�ت��ح عمله
اإلش � �ك� ��ال� ��ي ،وب� �ط� �ل ��ه ك ��اب�ت�ن ط �ي ��ران
يكتشف
متقاعد في الجيش املصري،
ً
ّ
الرواية جاءت صادمة
ميوله املثليةّ .
ل �ل �م �ح��اف �ظ�ين ،ل �ك��ن �ه��ا ت� �ن ��درج ضمن
ّ
خيار أدب� ّ�ي خطه الراحل بأال يهادن
أح�دًا؛ إذ كان لفتح هامشيًا بمحض
اخ �ت� �ي ��اره ،وك��ات �ب��ًا ك �ب �ي �رًا ت�ج��اه�ل�ت��ه

املؤسسات الثقافية املغربية.
تدور رواية «املعركة األخيرة للكابنت
ن �ع �م��ت» ،ح� ��ول ش �خ �ص� ّ�ي��ة ال�ق�ب�ط��ان
ال��ذي يعيش م��ع زوج�ت��ه ميرفت في
ح ��ي ب � ��ورج � ��وازي ،وي �ت �م �ت��ع ب�ح�ي��اة
م �ت��رف��ة ف ��ي ن� ��اد ق ��اه ��ري ،م ��ع رف��اق��ه
ال� �س ��اب� �ق�ي�ن ف � ��ي ال � �ج � �ي ��ش .ي �ك �ت �ش��ف
ال��رج��ل الستيني حبًا خفيًا للشباب
ّ
ال��ذي��ن يتحلقون ح��ول امل�س�ب��ح ،قبل
أن ي� � �م � ��ارس ال� �ج� �ن ��س م � ��ع خ ��ادم ��ه
إس�لام .وبعد البحث وال�س��ؤال ،تبينّ
أن امل�ح�ت��وى اإلش�ك��ال��ي للكتاب دف��ع
ّ
امل � � ��وزع امل �غ��رب��ي إل� ��ى أن ي�ت�ج��اه�ل��ه،
ّ
ويحرم ّ
القراء إي��اه .لكن املنع لم يكن
معلنًا ،بل بقي لغزًا ،إلى أن اكتشفته
ّ
املغربية بالتدريج...
الصحافة
أث �ن��اء حفلة ت��وزي��ع ال �ج��ائ��زة ،حضر
ال�ج�م�ي��ع ،م��ن وزي ��ر ال�ث�ق��اف��ة امل�غ��رب��ي
ب�ن�س��ال��م ح�م�ي��ش ،إل��ى وزي ��ر الثقافة
ّ
ال �ف��رن �س��ي األس� �ب ��ق ج� ��اك الن � ��غ .ل�ك��ن
الغائب األكبر ك��ان العمل بحد ذات��ه.
ّ
مهتمون باألدب
صحافيون مغاربة
ّ
ات �ص �ل ��وا ب��امل �ك �ت �ب��ات ال� �ك� �ب ��رى ،ل �ك��ن
الكتاب لم يكن موجودًا على رفوفها.
ّ
ات �ص �ل��وا ب �ع��ده��ا ب ��امل ��وزع ال��رئ�ي�س��ي
ل� �ل� �ك� �ت ��ب ال � �ف � ّ�رن � �س � �ي ��ة ف� � ��ي امل� � �غ � ��رب،
ل �ي �ك �ت �ش �ف��وا أن� � ��ه اش � �ت� ��رى ك �م �ي��ة م��ن
مزوده الفرنسيّ ،
ثم ألغى الطلبية!
تجهيل املسؤول الحقيقي عن غياب

قصة
يروي العمل ّ
كابتن متقاعد من
الجيش المصري
يكتشف ميوله
المثلية
ّ

للكابنت نعمت» أثار
«املعركة
األخيرة ّ
ّ
لغطًا كبيرًا .لكن مثقفني وجامعيني
وإعالميني مغاربة انتصروا للكاتب،
منهم عبد اللطيف اللعبي ،وأحمد
بوزفور ،والطاهر بن جلون ،ومحمد
ب � � � � ��رادة ،وه� � �ش � ��ام ف� �ه� �م ��ي ،وي ��اس�ي�ن
ع��دن��ان ،س��ائ�ل�ين ف��ي ب �ي��ان أص ��دروه
أمام منع حقيقي ،أم
أخيرًا« :هل نحن ّ
خطأ فظيع في حق كاتب لم تنصفه
امل��ؤس�س��ة الرسمية حيًا وال ميتًا؟».
واستنكر البيان «ه��ذا اإلج��راء ال��ذي
ّ
ي �م��ث��ل م � ّ�س ��ًا خ �ط �ي �رًا ب �ح��ري��ة ال �ف �ك��ر
وال �ت �ع �ب �ي��ر ف ��ي امل� �غ ��رب ،وال � ��ذي ي�ن��مّ
أيضًا عن احتقار سافر لذكاء القارئ
ّ
املغربي وتعطشه للمعرفة».
الكاتب الراحل اختار أن يبحر عكس
السائد ،ويعيش ويكتب على هامش
ُ ْ
«سكر
القيم املهيمنة .ك��ان يتنازعه
ْ
الشكُ ،سكر الاليقني ،السكر الثائر».
ت�ص��ف ال�ص�ف��ري��وي ح��ال�ت��ه القصوى

شردناه في حياته ...ونغتاله بعد رحيله
ّ
الرباط ـــ عماد استيتو
ب � ��ات � ��ت ال � ��رق � ��اب � ��ة ت� �ن� �ف ��ذ ح � �ت ��ى إل ��ى
ال� �ت ��واب� �ي ��ت ،ول� �غ ��ة امل� �ن ��ع ت �ص��ل ح� ّ�د
حظر أع�م��ال مبدعني ودع ��وا الدنيا
وضجيجها .واملثال األخير (وليس
ال ��وح � �ي ��د) ع �ل ��ى ذل � � ��ك ،م��ا
ّ
ّ
قضية اختفاء
تفجر حول
بورجوازية
رواي � ��ة «امل �ع��رك��ة األخ �ي��رة
مهزومة عاجزة
للكابنت ن�ع�م��ت» ل�ل��روائ��ي
ال � � ��راح � � ��ل م� �ح� �م ��د ل �ف �ت ��ح.
عن أي تغيير في
ال �ج �ه ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة ف��ي
تبد ّ
بنية المجتمع
أي مبررات
املغرب لم ِ
م��وض��وع �ي��ة ح� ��ول ح�ج��ب
ّ
�ادر
ال ��رواي ��ة ،رغ ��م أن م�ص� ّ
م�ق� ّ�رب��ة م��ن وزارة ال�ث�ق��اف��ة أك ��دت أن��ه
ال ق��رار منع رسميًا! وزارة االتصال
امل�غ��رب�ي��ة ال تجيب ع��ن اس�ت�ف�س��ارات

كثيرة وردت إليها من وسائل اإلعالم
وفاعلني في املشهد الثقافي ...فاألمر
ليس من أولوياتها .الصحافي هشام
ف�ه�م��ي ك�ت� ّ�ب ف��ي ج��ري��دة «ال �ش��روق»
امل�غ��رب�ي��ة أن ��ه ات �ص��ل ب��وزي��ر اإلع�ل�ام
امل�غ��رب��ي خ��ال��د ال�ن��اص��ري مستفسرًا
ع��ن أخ �ب��ار م�ن��ع دخ ��ول ال��رواي��ة إل��ى
األراض � ��ي امل�غ��رب�ي��ة ب�س�ب��ب ج��رأت�ه��ا،
ف �ك��ان رد ال��وزي��ر امل�غ��رب��ي ب��ال�ح��رف:
ّ
أهتم بالقضايا الكبرى للبلد ال
«أنا
ّ
بالتفاهات» ،ثم أغلق الهاتف.
ف��ي رواي��ة«امل �ع��رك��ة األخ �ي��رة للكابنت
نعمت» ،يمزج محمد لفتح بني اللذة
امل �ت �ق��دة وال� �ت� �ش ��اؤم .ي�ق�ت�ح��م ع��وال��م
ال �ط �ب �ق��ة ال � �ب ��ورج ��وازي ��ة ال �ق��اه��ري��ة،
ل� �ي� �ك� �ش ��ف ع � ��ن ط� ��اب � �ع� ��ه ال �ت �ق �ل �ي ��دي
امل� �ح ��اف ��ظ م �ع �ت �م �دًا أس� �ل ��وب ��ًا أدب� �ي ��ًا
يجمع الشاعرية والصرامة معًا ،في

م �ح��اول��ة إلدان � ��ة ث �ق��اف��ة ال�لات �س��ام��ح،
ب � �ن � �ب ��رة م � ��أس � ��اوي � ��ة ،ت � �غ � ��دو ص �ل�اة
جنائزية.
ّ
ت �ت �ق��ل��ب ح � ��ال ال� �ك ��اب�ت�ن ن �ع �م��ت ب�ين
ال � �ف � �ص � ��ول ال � �ث �ل��اث � ��ة ل� � �ل � ��رواي � ��ة ب�ين
االض � � �ط � � ��راب وال� � �ح � ��ب وال � �س � �ع� ��ادة،
�آل ح ��زي ��ن ع �ن��وان��ه
ل �ي �ن �ت �ه��ي إل � ��ى م� � � ٍ
ال �س �ق��وط واالن� �ح� �ط ��اط .ب �ع��د عيشه
ح �ل �م��ه «ال �غ �ل �م ��ان ��ي» ،وخ ��وض ��ه ف��ي
امل � �ح � � ّ�رم � ��ات ف � ��ي م � ��ا ي �ش �ب ��ه «ع� � ��ودة
امل �ك �ب��وت» ،م��ع خ��ادم��ه ال�ن��وب��ي وم��ع
مدلك النادي ،تطلب زوجته ميرفت
ال � � �ط �ل ��اق .ي� � �غ � ��ادر ال � �ك� ��اب�ت��ن م �ن��زل��ه
ال��راق��ي بعد ت�ه��دي��دات م��ن متطرفني
ب�ت�ص�ف�ي�ت��ه ب �س �ب��ب م �ي��ول��ه امل �ث �ل� ّ�ي��ة،
ل�ي�ن�ت�ه��ي ف ��ي ع��زل �ت��ه ع �ج ��وزًا م��دم�ن��ًا
الكحول.
من خالل الرواية ،يحاول لفتح إجراء

ف�ح��ص للمجتمع امل �ص��ري ويسائل
ال� �ب ��ورج ��وازي ��ة امل� �ص ��ري ��ة امل �ه��زوم��ة
ال�ع��اج��زة ع��ن إح��داث تغيير حقيقي
ف� ��ي ب �ن �ي��ة امل �ج �ت �م ��ع .ت� ��اري� ��خ م �ل��يء
بالتردد والخيانة والرضى بالحلول
الوسط واالنهزامية.
م��ن ت �ع��ودوا أن ي �ق��رأوا ملحمد لفتح
ال � ��ذي ب ��ال �ك ��اد ي �ع��رف��ه امل� �غ ��ارب ��ة ،ل��م
ت �ف��اج �ئ �ه��م ج � ��رأة ال� ��رواي� ��ة ،وق �ف��زه��ا

ّ
وهو يترقب هذا النص املعجزة أثناء
دراس�ت��ه ف��ي فرنسا .بعد ع��ودت��ه إلى
امل� �غ ��رب م �ط �ل��ع ال �س �ب �ع �ي �ن �ي��ات ،ع�م��ل
م� �ه� �ن ��دس م �ع �ل��وم ��ات �ي��ة ،وك� �ت ��ب ف��ي
ً
بعض الصحف .اخترع لنفسه حياة
ج��دي��دة ،وس��ط ّ
املهمشني ف��ي حانات
«ال �س �ف��ان �ك��س» ،و«ال � ��دون ك�ي�ش��وت»،
ّ
حيث ش��رب حتى ال�ث�م��ال��ة .خ��زن في
ذاكرته ص��ورًا لناس وأماكن ،قبل أن
ي�ص��در ب��اك��ورت��ه «آن �س��ات نوميديا»
( )1992ال� �ت ��ي ت� � ��دور أح ��داث� �ه ��ا ف��ي
أح ��د م��واخ �ي��ر ال � ��دار ال �ب �ي �ض��اء ،بعد
سنوات من رفض دور النشر الكبيرة
ملخطوطاته .وبعد س�ن��وات (،)2000
ه��اج��ر إل��ى م�ص��ر .ف��ي أح��د ال�ب��رام��ج،
ت �ح��دث ع�ن��ه م�غ��رب��ي آخ ��ر ه��و سليم
ال � �ج ��اي ،امل �ق �ي��م ف ��ي ف��رن �س��ا .وص �ف��ه
ص��اح��ب «م �ع �ج��م ال �ك �ت��اب امل �غ��ارب��ة»
ب ��أن ��ه أح� ��د أع �ظ ��م األق �ل ��ام امل �غ��رب �ي��ة،
وأسف ألن الرجل فارق ّالحياة! اتصل
لفتح بالجاي ليخبره أنه ّ
حي يرزق،
وأرس� ��ل ل��ه م�خ�ط��وط��ات أدب � ّ�ي ��ة ،دع��م
ال �ج��اي ن�ش��ره��ا ع�ن��د «ال دي �ف��ران��س»
ال�ف��رن�س� ّ�ي��ة م�ن��ذ ع��ام  ،2006واس�ت�م� ّ�ر
في ذلك بعد رحيل صاحبها ...ومنها
«س � �ع� ��ادة ال � �ه � �ض� ��اب» ،و«وردة ف��ي
ال�ل�ي��ل» ،و«امل �ع��رك��ة األخ �ي��رة للكابنت
ّ
نعمت» ...فهل يتمكن القارئ املغربي
من قراءتها يومًا؟

ّ
ف��وق امل�ح� ّ�رم��ات ...إنها رحلة الكابنت
ن� �ع� �م ��ت األخ� � � �ي � � ��رة ،وآخ � � � ��ر ح ��روب ��ه
الدونكيشوتية الخاسرة.
ال�ش��اع��ر واإلع�لام��ي امل�غ��رب��ي الزميل
ياسني عدنان قال لـ«األخبار» ،تعليقًا
ع �ل��ى امل � �ن ��ع« :ط� �ي ��ف ل �ف �ت��ح ب�ه�م�س��ه
املهذب يحاصرني ونحن نحكي عن
مغرب ّ
حر نستحقه ويستحقه لفتح
ف��ي ال �ح �ض��ور وال �غ �ي ��اب» .وأض� ��اف:
«ل �ق��د ت��ذك��رت ك�ي��ف ك ��ان مهتمًا ب�ّ�أن
يقرأ ف��ي امل�غ��رب ،وك��ان سعيدًا ألننا
اكتشفناه ول��و متأخرين في املغرب
م�ت�ح� ّ�م�س��ًا ل �ل�م��زي��د م ��ن ال� �ع ��ودة إل��ى
الحضن الثقافي املغربي ( )...لذلك
نرفض رفضًا قاطعًا أن يقتل لفتح
م��ن ج��دي��د ن��رف��ض أن ي�غ�ت��ال صوته
وتغتال حياته األدب�ي��ة ميتًا بعدما
ّ
شردناه حيًا».
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القوة الهادئة
ستيفان هسل :فيلسوف ّ

النص الذي وضعه املفكر
الفرنسي قبل سنة ونصف
سنة ،وألهم الغاضبني من
«بويرتا ديل سول» إلى وول
ستريت ،وصل أخيرًا إلى
ّ
العربية (صالح
املكتبة
األشمر /الجمل) ،بعدما باع
خمسة ماليني نسخة حول
العالم
باريس ـــ حسن شامي

ّ
م� ّ�ن امل ��ؤك ��د أن �ن��ا ح �ي��ال ظ ��اه ��رة ،وإن
ك ��ن ��ا ال ن� �ع ��رف م� ��داه� ��ا ب� �ع ��د .ح��رك��ة
االح � �ت � �ج ��اج ال� �ت ��ي ت �ش �ه��ده��ا م �ئ��ات
ّ
امل��دن ف��ي م��ا ال يقل ع��ن ثمانني بلدًا،
مرشحة لالتساع .قد يكون مفهومًا
أن تثير حركة «احتالل وول ستريت»
ف��ي أميركا اهتمامًا خ��اص��ًا ،بالنظر
إل� ��ى م��وق��ع ال� �ق ��وة األع� �ظ ��م ف ��ي رس��م
ال �س �ي ��اس ��ات االق� �ت� �ص ��ادي ��ة وامل��ال �ي��ة
ف��ي زم��ن ال �ع��ومل��ة ،وت�ش��اب��ك املصالح
العابرة للحدود الوطنية والقومية.
ّ
وال �ح��ال أن ال �ح��رك��ة ه ��ذه ب ��دأت قبل
خ �م �س��ة أش � �ه ��ر ف� ��ي س ��اح ��ة م ��دري ��د
حيث تظاهر واعتصم آالف الشبان
الرافضني لتوسيع الهوة بني الفقراء
واألث� � ��ري� � ��اء ،واالس� �ت� �ه� �ت ��ار ب��ال�ق�ي�م��ة
اإلنسانية للبشر .العديد من هؤالء
املنتفضني استلهموا نشاطهم من
انتفاضات الربيع العربي .وبعضهم
أفصح عن مرجعيات أخرى لحراكهم
ت��رق��ى إل� ��ى «األغ � � � ��ورا» أي «س��اح��ة»
التداول العام في أثينا زمن اإلغريق.
الالفت ـــ بحسب تحقيقات صحافية
ميدانية أج��ري��ت ح��ول املحتجني في
ّ
بروكسيل ـــ أن قلة من هؤالء سمعوا
ب ��اس ��م س �ت �ي �ف��ان ه� �س ��ل .وه � � ��ذا أم ��ر
ّ
مستغرب؛ إذ إن الناشطني اإلسبان
ال��ذي��ن اح�ت �ل��وا س��اح��ة «ب��وي��رت��ا دي��ل
س � � ��ول» ف � ��ي م � ��دري � ��د ،أط � �ل � �ق ��وا ع �ل��ى
أن �ف �س�ه��م اس �م��ًا م ��أخ ��وذًا م ��ن ع �ن��وان
ّ
كراس وضعه هسل قبل سنة ونصف
س�ن��ة ت�ق��ري�ب��ًا ،وب �ي��ع م�ن��ه ف��ي فرنسا
خالل األسبوعني األولني نحو نصف
مليون نسخة.
ّ
األصلية تقع في
النسخة الفرنسية
ّ
كتبها هسل
أق��ل من ثالثني صفحةُ ،
اب� ��ن ال ��راب� �ع ��ة وال �ت �س �ع�ي�ن .ن �ق ��ل ه��ذا
ال� �ك � ّ�راس إل ��ى ل �غ��ات ع� � ّ�دة ،وب �ل��غ رق��م
مبيعاته ق��راب��ة خمسة م�لاي�ين .وفي
إشارة إلى نجاح ّ
الكراس ،نشير إلى
ّ
أن النسخة التي في حوزتنا صدرت
م�ط�ل��ع ال �ع��ام ال �ح��ال��ي ،وه��ي الطبعة
الثالثة عشرة .وقد صدرت أخيرًا عن
«دار الجمل» بترجمة عربية ّ
للكراس
أن �ج ��زه ��ا ب� �ح � ّ�ب وح �م ��اس ��ة ب ��ادي�ي�ن،

ص��ال��ح األش� �م ��ر .ت �ض� ّ�م �ن��ت ال�ن�س�خ��ة
ال�ع��رب�ي��ة ال��واق�ع��ة ف��ي ن�ي��ف وسبعني
ص �ف �ح��ة ،م�ل�ح�ق��ًا م��ن ص �ف �ح��ات ع��دة،
هو بمثابة ملف يحتوي على مقاالت
وردود تعكس بعض وجوه املناظرة
ُ
ال �ت��ي أط�ل�ق�ه��ا ف��رن�س�ي��ًا ك �ت� ّ�ي��ب هسل.
امل�ل��ف ه��ذا ـــــ بحسب ت�ن��وي��ه الناشر
ـــــ أع � ّ�ده الشاعر والجامعي العراقي
ك ��اظ ��م ج� �ه ��اد امل �ت �ض �ل��ع ف ��ي ش ��ؤون
ال �ت ��رج �م ��ة وش �ج ��ون �ه ��ا وم �س��ائ �ل �ه��ا
الفلسفية والداللية.
حملت الترجمة العربية لكتاب هسل
ع �ن��وان «اغ �ض �ب��وا» .وال نستبعد أن
يكون املترجم قد حار بعض الشيء
الفرنسي وهو
ف��ي تعريب ال�ع�ن��وان
ّ
 indignez-vousال� ��ذي ي �ح��ض على
اإلفصاح عن التأثر واالنفعال رفضًا
المتهان ال�ك��رام��ة .ن� ّ
�رج��ح أن املترجم
ارتأى مجتهدًا استخدام كلمة تجيز
اشتقاق اسم الفاعل .وهذا ما ينطبق
على «غ�ض��ب» و«س �خ��ط» .وبالفعل،
اع �ت �م��دت وس ��ائ ��ل اإلع� �ل��ام ال�ع��رب�ي��ة
اس� �م ��ي ف ��اع ��ل ه� �م ��ا «ال� �غ ��اض� �ب ��ون»
و«ال �س��اخ �ط��ون» ل�ت�ع��ري��ب التسمية
ّ
املحتجون .تفضيل
التي اشتهر بها
كلمة على أ ّخ��رى ليس دائمًا مسألة
م � �ح� ��ض ف � ��ن� � �ي � ��ة .امل � �ع � �ن� ��ى األص � �ل� ��ي
ل�ل�غ�ض��ب وال �س �خ��ط ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ب �ح �س��ب اب��ن
م �ن �ظ��ور ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ي �ف �ي��د ع� ��دم ال ��رض ��ى ،مع
فارق داللي لطيف هو أن «الغضب»
نقيض الرضى ،فيما يدل «السخط»
ّ
على ع��دم الرضى .يبقى أن الشحنة
الداللية للكلمات ال تلتصق باملعنى
ال �ق��ام��وس��ي ،م ��ا دام � ��ت ال �ل �غ��ة تنمو
وتذهب حيثما تشاء ،أي بمقتضى

م � ��واص� � �ف � ��ات ال � � �ح� � ��راك أو ال� �ت� �ط ��ور
االج�ت�م��اع��ي وال�ت��اري�خ��ي وال�ث�ق��اف��ي.
وه ��ذا م��ا ح�م��ل ص��ال��ح األش �م��ر على
ّ
اخ�ت�ي��ار ال�غ�ض��ب .وال�ح��ال أن املعنى
األق � � � ��رب ب ��ال� �ع ��رب� �ي ��ة إل� � ��ى ال �ص �ي �غ��ة
الفرنسية هو رفض املهانة ،وهذا ما
يمكن ،بحسب اجتهادنا املتواضع،
ّ
أن ي��دل عليه فعل «ه ��ان» ي�ه��ون في
املعنى ال��ذي نشره املتنبي في بيته
الحكمي املعروف:
«م ��ن ي�ه��ن ي�س�ه��ل ال �ه ��وان ع �ل �ي��ه /ما
ّ
لجرح بميت إيالم» .إال أن من الصعب
اشتقاق اس��م فاعل من كلمة واح��دة،
ّ
ف�ل�ا ي�ب�ق��ى ل �ن��ا س ��وى م��رك��ب إض��اف��ة
م�ث��ل «راف �ض��و امل �ه��ان��ة» ،وه ��ذا ثقيل
بعض ال� ّش��يء ف��ي زمننا التواصلي.
ال��ذي��ن ف��ض�ل��وا السخط والساخطني
اف�ت��رض��وا ،على األرج ��ح ،أن الغضب
أق��وى م��ن السخط ،وأك�ث��ر استظهارًا
ً
فضال عن أن الغضب ّ
حمال
لالنفعال.

يستأنف دور المثقف
الخائض في الشأن
جسده
العام كما ّ
الفيلسوف جان بول
سارتر

ستيفان هسل

أوج��ه ف��ي ثقافات مجتمعات عربية
ش��دي��دة التنوع وال�ت�ف��اوت ،حتى في
ال�س�ل��وك ال�ي��وم��ي ال�ب�س�ي��ط .وال��رج��ل،
أي ه�س��ل ،اخ�ت��ار ّبالفرنسية صيغة
أم� ��ر ودع � � ��وة ت� �ح ��ض ع �ل��ى ال�ت�ع�ب�ي��ر
ّ
ومقيد بمحاذير
ع��ن غضب ملجوم
ك � �ث � �ي ��رة .وه � �ن� ��ا وج� � ��ه امل � �ف� ��ارق� ��ة ف��ي
ك� ّ�راس هسل .فهو دع��وة موجهة إلى
مواطني العالم ،وشبانه خصوصًا،
ل�ك��ي ي�ف�ص�ح��وا ع��ن «غ �ض��ب ه ��ادئ»
ض��د ال�ج�ش��ع امل��ال�ّ�ي وض��د سياسات
تستهني وتستخف بالناس وحقهم
في الحياة بكرامة.
يتمتع هسل برصيد أخ�لاق��ي كبير،
ّ
وبصدقية فكرية .يعلم أن تعقيدات
العالم ،وغموض الشبكات الحاجبة
مل� � ��راك� � ��ز ال � � � �ق � � ��رار ،وط � �غ � �ي� ��ان ث �ق ��اف ��ة
االس�ت�ه�لاك املفضية إل��ى ال�لام�ب��االة،
ّ
ك � ��ل ه � ��ذه ت �ج �ع��ل ال� �ش� �ب ��ان ف��اق��دي��ن
تقريبًا لنقاط استدالل تسعفهم في
ت�ل� ّ�م��س ال �ط��ري��ق .وق ��د اف �ت��رض وه��و
ّ
ف ��ي ال �ث��ال �ث��ة وال �ت �س �ع�ي�ن ،أن ح�ي��ات��ه
املديدة والحافلة بتجربة طويلة في
ال�ح�ق��ل ال��دب�ل��وم��اس��ي ،ت�ح�ت��وي على
أشياء تستحق أن تنقل إلى األجيال
الحالية .الصفحات التي يخصصها
ه�س��ل لغضبه ب�خ�ص��وص فلسطني،
أث � � � ��ارت ح �م �ي ��ة أص � �ح � ��اب ال � � ��رؤوس
ال� �ح ��ام� �ي ��ة وده � ��اق � �ن � ��ة ال� �ت� �ح ��ري ��ض،
فشنوا حملة مسعورة عليه نجد في
ال�ت��رج�م��ة ال�ع��رب�ي��ة ب�ع��ض ع�ب��ارات�ه��ا
الدنيئة ،مع ردود عليها من مثقفني
آخ� ��ري� ��ن .وك� � ��ان امل �ج �ل��س ال�ت�م�ث�ي�ل��ي
ل �ل �م��ؤس �س��ات ال �ي �ه��ودي��ة ق ��د اح�ت�ف��ى
قبل ع��ام تقريبًا بمنع ن��دوة ف��ي دار

ّ
تضم هسل وممثلة
املعلمني العليا،
ف�ل�س�ط�ين ف ��ي امل �ف��وض �ي��ة األوروب� �ي ��ة
ل�ي�ل��ى ش�ه�ي��د وآخ ��ري ��ن .وت �ج �م��ع في
ال � �ي ��وم ال� �ت ��ال ��ي ق ��راب ��ة أل � ��ف ش�خ��ص
ف ��ي س ��اح ��ة «ال �ب��ان �ت �ي��ون» ال �ق��ري �ب��ة،
اح �ت �ج ��اج ��ًا ع �ل ��ى ه � ��ذا امل � �ن� ��ع .وك� ��ان
امل�ج�ل��س امل��ذك��ور ق��د ت��وج��ه بالشكر
إل��ى ال��ذي��ن س��اه�م��وا ف��ي م�ن��ع ال��رج��ل
من التحدث داخل الصرح األكاديمي
الذي ّ
تخرج منه ،وهم بالطبع نجوم
بفضل صالتهم القوية
بدوائر النفوذ.
ض� � � ّ�د ه� � ��ذا ال � �ن� ��وع م��ن
ال�ن�ج��وم�ي��ة ـ�ـ�ـ�ـ�ـ صنيعة
االق � � � �ت � � � �ص� � � ��اد امل� � ��ال� � ��ي
والثقافة االستهالكية
ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ي��أت��ي ك� � � ّ�راس هسل
ل�ي�ش�ي��ر ب �ل �غ��ة بسيطة
إل��ى إم�ك��ان فعل ش��يء.
ف �ه��و ي �ق��دم م��رج�ع�ي��ات
أخ � � � � � ��رى م� � � ��ن ش ��أن� �ه ��ا
أن ت � � �خ� � ��رج ال � �ش � �ب� ��ان
وامل ��واط � �ن �ي�ن م ��ن ح��ال
ال �خ �م��ود وال�ل�ام �ب��االة.
ّ
ولد ستيفان هسل عام 1917
ف � �ي� ��ذك� ��ره� ��م ب �ت �ج��رب��ة
امل � � � �ج � � � �ل� � � ��س األع � � � �ل� � � ��ى
ف��ي برلني م��ن أب يهودي
ّ
ل �ل �م �ق��اوم��ة ال�ف��رن�س�ي��ة
مثقف وأم رسامة .انتقلت
ال� � � � ��ذي ض� � ��م م �خ �ت �ل��ف
العائلة إل��ى ب��اري��س عام
ال� � � �ق � � ��وى ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة
 1924ودخ��ل ستيفان إلى
وال � �ن � �ق� ��اب � �ي� ��ة ،ووض � ��ع
دار املعلمني العليا .خاض
ب � � ��رن � � ��ام� � � �ج � � ��ًا ل � � ��دول � � ��ة
ال��رع��اي��ة ومكتسباتها
تجربة مريرة في املعتقالت
االج� � � � � �ت� � � � � �م � � � � ��اع� � � � � �ي � � � � ��ة.
النازية ثم التحق باملقاومة
وي� � � �س� � � �ت � � ��أن � � ��ف دورًا
الفرنسية وبالجنرال ديغول،
للمثقف ال�خ��ائ��ض في
ّ
وفر من املعتقل أكثر من
ال �ش��أن ال �ع ��ام ،وامل�ق�ب��ل
ّمرة.
ب �ن��زاه��ة ع �ل��ى االل �ت ��زام
ب � �ق � �ض � ��اي � ��ا امل� �ج� �ت� �م ��ع
وال� � �ع � ��ال � ��م .وه � � ��و دور
ّ
جسده الفيلسوف جان
ّ
ب ��ول س��ارت��ر ق�ب��ل أن ي �ت��ردى املشهد
الفلسفي والفكري ،منذ ثالثة عقود
ت �ق��ري �ب��ًا ،وي �ت �ح � ّ�ول إل� ��ى اس �ت �ع��راض
لنجومية إعالمية فاقعة تخلط بني
ال ��رأس ،وتسريحة الشعر .وف��ي هذا
املعنى يكون هسل أقرب إلى نجومية
أخل��اق �ي��ة ن �ق �ي��ض ،ت�س�ت�ع�ي��د وت�ف� ّ�ع��ل
ص � ��ورت �ي��ن .واح � � � ��دة ع � ��ن ال �س �ي��اس��ة
باعتبارها فن حفظ الكرامة والحياة
والثانية عن الفرد امللتزم كما
الالئقة،
ّ
َّ
تصوره وحض على بنائه سارتر .إال
ّ
أن ��ه ي�ت�م�س��ك ب��رف��ض ال�ع�ن��ف وي��دع��و
إل��ى ت �م� ّ�رد م��دن��ي س�ل�م��ي .إن��ه غضب
هادئ ،يحاكي شعار «القوة الهادئة»
ال� �ع ��زي ��ز ع� �ل ��ى ال � �ح� ��زب االش� �ت ��راك ��ي
ال � �ف ��رن � �س ��ي .وال غ � ��راب � ��ة ف � ��ي األم� � ��ر.
الرجل ش��ارك منذ فترة في مهرجان
س �ي��اس��ي دع �م��ًا مل ��ارت�ي�ن أوب� � ��ري ف��ي
االنتخابات التمهيدية التي نظمها
ال�ح��زب االش�ت��راك��ي لتعيني مرشحه
ل�لان �ت �خ��اب��ات ال��رئ��اس �ي��ة ف ��ي ال�س�ن��ة
املقبلة.

سيرة

فالش
■ فاز الشاعر والصحافي السوري فرج بيرقدار
ب�ج��ائ��زة اب��ن ب�ط��وط��ة ل�ل�أدب ال�ج�غ��راف��ي ف��ي دورت�ه��ا
ال�ث��ام�ن��ة ( 2010ـ�ـ  ،)2011ع��ن ك�ت��اب��ه «ال �خ��روج من
الكهف ...يوميات السجن والحرية» .ورأى بيان لجنة
التحكيم أن الكتاب «يوميات جارحة لشاعر قضى
ش �ط �رًا م��ن ش�ب��اب��ه ورج��ول �ت��ه ف��ي زن��ازي��ن السجن
السياسي ول��م يفقد مل��رة األم��ل بالحرية .ب��ه تكافئ
لجنة التحكيم أدب الحرية ،والكفاح االنساني ألجل
ك��رام��ة البشر وسعادتهم» .تمنح الجائزة بمبادرة
من «املركز العربي لألدب الجغرافي؛ ارتياد اآلفاق»
(أب��وظ �ب��ي ول �ن ��دن) ،وق ��د ف ��از ب�ه��ا ل �ه��ذا ال �ع��ام أيضًا
املصريان محمد ح��رب وتسنيم محمد حرب،
وال �س��وري ن�ع�م��ان ال�ح�م��وي ،وامل�غ��رب�ي��ان مليكة
الزاهدي وعبد النبي ذاكر.
ّ
■ ب�ع��دم��ا اح�ت��ل��ت دورًا ن��اش�ط��ًا ف��ي ي��وم�ي��ات ش��ارع

ال �ح �م��را ،م�ن��ذ ان�ط�لاق�ت�ه��ا ق�ب��ل أش �ه��ر ،ت �ب��ادر «دار
امل �ص� ّ�ور» إل��ى تجربة ج��دي��دة ،تحت ع�ن��وان «َ 12ع
 .»12وت�ه��دف امل �ب��ادرة إل��ى استضافة  12معرضًا
ف��ردي��ًا وج �م��اع� ّ�ي��ًا ع�ل��ى م ��دار ع ��ام  .2012وفتحت
ّ
املصورين اللبنانيني وغير
الدار باب الدعوة إلى كل
اللبنانيني للمشاركة ف��ي ه��ذه امل �ب��ادرة عبر تقديم
ّ
م �ل��ف م��وج��ز ع��ن أع �م��ال �ه��م .مل��زي��د م��ن امل �ع �ل��وم��ات:
exhibition.daralmussawir@gmail.com
■ أعلنت البعثة الدائمة لدولة فلسطني في «منظمة
األم� ��م امل �ت �ح��دة ل�ل�ت��رب�ي��ة وال �ث �ق��اف��ة وال �ع �ل��وم»
(األونيسكو) أن علم فلسطني ،سيرفع إل��ى جانب
أع�لام ال��دول األع�ض��اء ،في احتفالية تقام منتصف
كانون األول (ديسمبر) املقبل في ّ
مقر املنظمة في
ب��اري��س .ورغ ��م ا ّل�ع�ق��وب��ات ال�ت��ي ف��رض�ت�ه��ا ال��والي��ات
ّ
الدولية ،قامت فلسطني بالتوقيع
املتحدة على املنظمة

ّ ّ
بت امللف الكامل
على ميثاقها رسميًا ،وينتظر إتمام
الستكمال عضويتها في األونيسكو رسميًا.
■ ق��د ت �ك��ون م �ق �ص��ورة ال �ش��اع��ر ال �ع��راق��ي ال��راح��ل
محمد م�ه��دي ال�ج��واه��ري (ال �ص��ورة) القصيدة
األكثر حظًا لتكون النشيد الوطني العراقي الجديد،
بدل النشيد الحالي «موطني» .ونقل موقع «إيالف»
عن رئيس اتحاد األدب��اء والكتاب في العراق فاضل
ثامر ،رئيس اللجنة املكلفة باختيار النصوصّ ،أن
آلية الخيار تعتمد على انتقاء نصوص
شعرية من دواوي��ن الشعراء العراقيني
البارزين الذين يمثلون اطياف الشعب
العراقي املختلفة ،وأب��رزه��م إل��ى جانب
ال�ج��واه��ري ،ال��رص��اف��ي ،ال�س�ي��اب .وك��ان
ال� �ع ��دي ��د م� ��ن امل �ث �ق �ف�ي�ن ال� �ع ��راق� �ي�ي�ن ق��د
اق� �ت ��رح ��وا امل� �ق� �ص ��ورة ن �ش �ي �دًا ج��دي �دًا

للعراق ،ويقول مطلعها «سالم على هضبات العراق
وشطيه والجرف واملنحنى /على النخل ذي السعفات
وشم الجبالُ ،ت ُ
شيع َ
الطوال ِّ
السنا».
■ تنطلق في السابع من كانون األول املقبل الدورة
ً
الثامنة من «مهرجان دبي السينمائي» ،منخذة
ص�ب�غ��ة ه��ول �ي��وودي��ة ب��ام �ت �ي��از .إذ أع �ل��ن أخ �ي �رًا عن
م �ش��ارك��ة ال�ن�ج��م األم �ي��رك��ي ت ��وم ك ��روز ف��ي اف�ت�ت��اح
امل �ه��رج��ان ،إلط�ل�اق ش��ري�ط��ه «م�ه�م��ة مستحيلة »3
ال��ذي ص��ورت بعض مشاهده في دب��ي .وسيشارك
ف ��ي امل� �ه ��رج ��ان  171ف �ي �ل �م��ًا ت �م �ث��ل  56دول� � ��ة .ك�م��ا
أعلنت اللجنة املنظمة للمهرجان عن ّنيتها تكريم
السينمائي األمل��ان��ي امل�خ�ض��رم فيرنر ه�ي��رت��زوغ،
بمنحه «جائزة تكريم إنجازات الفنانني» .وسيمنح
أحد آباء السينما األملانية الحديثة الجائزة إلى جانب
املمثل املصري القدير جميل راتب.
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بعد الثورة

القنوات المصرية ...سنة أولى ديموقراطية
للمرة األولى ،وجدت
الشاشات نفسها أمام
ٍّ
تحد يقضي بتقديم
تغطية ّ
مميزة لليوم
االنتخابي .منذ السابعة
القنوات حالة
صباحًا ،أعلنت ّ
تعبئة عامة وجندت نجومها
املعروفني وواكبت النهار
الطويل
القاهرة ـــ محمد عبد الرحمن
للمرة األول ��ى ،وج��دت ال�ق� ّن��وات املصرية
ن �ف �س �ه��ا أم � ��ام ت� �ح � ّ�د ي �ت �م��ث��ل ف ��ي ت�ق��دي��م
تغطية مختلفة لالنتخابات البرملانية
ال �ت��ي ان�ط�ل�ق��ت أم��س وت�ن�ت�ه��ي ال �ي��وم في
محافظات املرحلة األولى .كان أمام هذه
ال�ف�ض��ائ�ي��ات ت�س��ع م�ح��اف�ظ��ات ف�ق��ط و17
ّ
مليون ن��اخ��ب غ��ط��ت أخ�ب��اره��م ف��ي أول��ى
ّ
م��راح��ل االن�ت�خ��اب��ات البرملانية ،علمًا أن
آخ��ر ان�ت�خ��اب��ات ف��ي ع�ه��د م �ب��ارك أقيمت
ف ��ي ي � ��وم واح � � ��د .ل �ك��ن م ��ع ع� � ��ودة اآلل �ي��ة
االن�ت�خ��اب�ي��ة إل ��ى ث�ل�اث م��راح��ل ك�م��ا ك��ان
ع��ام  ،2005واس�ت�م��رار ك��ل مرحلة يومني
متتالني الستيعاب األع��داد الغفيرة من
الناخبني (أكثر من  50مليون مصري)...
ك ��ل ه� ��ذا دف� ��ع ال� �ش ��اش ��ات امل �ص ��ري ��ة إل��ى
االس � �ت � �ع� ��داد ب �ن �ح��و م �خ �ت �ل��ف ل� �ك ��ن م��ع
ت �س �ه �ي�لات ق��دم �ه��ا ال �ن �ظ��ام االن �ت �خ��اب��ي
ال �ق ��دي ��م وخ � �ب� ��رات ح �ص �ل��ت ع �ل �ي �ه��ا ت�ل��ك
القنوات من متابعتها للثورة في ميدان
التحرير وباقي ميادين مصر.
لقد ّأدت تلك املتابعة إل��ى ت��واف��ر شبكة

استعانت «دريم» بنجومها على رأسهم منى الشاذلي
مراسلني قوية ل��دى كل قناة ،وه��و األمر
الذي كان ينفرد به في السابق التلفزيون
امل � � �ص � � ��ري ب � �ح � �ك ��م ان� � �ت� � �ش � ��ار ش ��اش ��ات ��ه
وم �ح �ط��ات��ه ف ��ي م�خ�ت�ل��ف أن� �ح ��اء ال �ب�ل�اد.
كذلك ،أسهم إج��راء االنتخابات في تسع
ّ
محافظات فقط كمرحلة أول��ى في تمكن
الشاشات من متابعة التفاصيل عن في
ّ
معظم الدوائر االنتخابية .وألن التقارب
ب�ي�ن ال �ق �ن ��وات ك� ��ان واض� �ح ��ًا ،خ�ص��وص��ًا
ف��ي األس��اب �ي��ع األخ� �ي ��رة م��ن ح �ي��ث ش��رح
قواعد االنتخاب وبث دعايات األح��زاب،
حاولت كل شاشة االنفراد بشيء مميز.
ً
مثال ،بدأت قناة «أون .تي .في» البث في
السابعة صباحًا قبل أن تلحقها باقي

ّ
املحطات ،علمًا أن التصويت بدأ بعد ذلك
ب�س��اع��ة واح� ��دة .بينما اع�ت�م��دت «دري ��م»
ع�ل��ى نجميها ال�ك�ب�ي��ري��ن م�ن��ى ال�ش��اذل��ي
وحافظ امليرازي لالفادة من جاذبيتهما
على الشاشة .وشاركتهما النهار الطويل
جيهان منصور ،بحيث تم تقسيم اليوم
ع �ل��ى ن �ج��وم ال �ق �ن ��اة .وه� ��و م ��ا ت �ك��رر مع
ع �م��رو أدي � ��ب ،وج �م ��ال ع �ن��اي��ب ف ��ي ق�ن��اة
ّ
«ال �ي��وم» على شبكة «أورب� ��ت» .ل�ك��ن هذا
األم��ر لم ينطبق على باقي املحطات ،إذ
ً
ل��م ي�ظ�ه��ر م �ث�لا ك��ل ن �ج��وم ال �ـ«ت ��وك ش��و»
املسائي في التغطية الصباحية .وعلى
م �س �ت��وى امل �ت��اب �ع��ة االخ� �ب ��اري ��ة ،ن��اف�س��ت
«الحياة» و«سي سي سي» بقوة .وكانت

األخ�ي��رة ق��د ان�ف��ردت بتصريحات عضو
امل �ج �ل��س ال �ع �س �ك��ري ال � �ل� ��واء اس �م��اع �ي��ل
عثمان ،واملؤتمر الصحافي للمستشار
عبد املعز ابراهيم رئيس اللجنة العليا

استفادت «الجزيرة مباشر
مصر» من خبرتها في
الحية
التغطية ّ

ل�لان�ت�خ��اب��ات .بينما ان �ف��ردت «ال �ح �ي��اة»
ب �ت �ف ��اص �ي ��ل ت� �ص ��وي ��ت ال � �ب� ��اب� ��ا ش� �ن ��ودة
الثالث في أميركا ،وزيارة رئيس الوزراء
ع �ص��ام ش ��رف ل � ��وزارة ال��داخ �ل �ي��ة ول�ق��ائ��ه
بعضو املجلس العسكري اللواء محمود
ح� �ج ��ازي .ع��رب �ي��ًا ،اس �ت �ف��ادت «ال �ج��زي��رة
مباشر مصر» من خبرتها في التغطية
ّ
الحية ،فلفتت االنتباه بتقسيم الشاشة
إلى تسعة أقسام ملتابعة كل املحافظات
ف � ��ي وق� � ��ت واح � � � ��د .وك� � � ��ان الف � �ت� ��ًا ت �ق��دي��م
«ال �ح �ك �م��ة» ال�س�ل�ف� ّ�ي��ة ل�ت�غ�ط�ي��ة إع�لام �ي��ة،
وهي القناة التي ب��دأت تهتم بالسياسة
بعد ال�ث��ورة لكن م��ن دون أن ت�ق��دم دعمًا
م �ب��اش �رًا ل �ح��زب «ال� �ن ��ور» ال�س�ل�ف��ي ال��ذي
ي�ن��اف��س ب�ق��وة ع�ل��ى م�ق��اع��د ال �ب��رمل��ان .أم��ا
التلفزيون امل �ص��ري ،فاكتفى بالتغطية
اإلخبارية من خالل مراسليه مع االبتعاد
ع � ��ن األخ� � �ب � ��ار امل �ت �ع �ل �ق��ة ب ��االن� �ت� �ه ��اك ��ات
وال� �ح ��رص ع �ل��ى ال �ت �ش��دي��د ع �ل��ى اإلق �ب��ال
الجماهيري على التصويت.
أم��ا إل�ك�ت��رون�ي��ًا ،ف�ق��د ن�ش�ط��ت الصفحات
ال � �ت ��ي راح � � ��ت ت� ��واك� ��ب م� �ج ��ري ��ات ال� �ي ��وم
االن� �ت� �خ ��اب ��ي ال � �ط� ��وي� ��ل ،ف� �غ � ّ�ي ��رت ش�ب�ك��ة
ّ
«رص � ��د» ح��ل�ت�ه��ا ل�ت�ض��ع ع �ن��وان «ب��رمل��ان
ّ
مستمرة» ،فيما راحت
ال�ث��ورة :التغطية
الصفحات تنقل األج��واء لحظة بلحظة،
م�ن�ه��ا ص�ف�ح��ة «ت �ح��ري��ر ن �ي��وز» ال�ت��اب�ع��ة
لجريدة «التحرير» املصرية التي كانت
ن��اش �ط��ة ج � � �دًا ،ون �ق �ل��ت أج � � ��واء م�خ�ت�ل��ف
ّ
املحافظات بالتفاصيل ومنها أن «391
شكوى انتخابية وتوزيع األم��وال» كانا
من أهم املخالفات .والالفت هو النداءات
والتنبيهات التي انتشرت عبر صفحات
فايسبوك ومنها «ال تنتخبوا من يدعي
ال � �ث ��ورة إال ب �ع��د ال �ت �ح �ق��ق م ��ن م��واق �ف��ه»
وال � � ��دع � � ��وات إل� � ��ى ال� �ت� �ص ��وي ��ت ب �ك �ث��اف��ة،
فـ«االنتخابات الحرة حق انتزعته الثورة
وليست منحة من أحد ،ال تهدر حقك».
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كواليس

زينة يازجي موسم الهجرة إلى «دبي»
بعد استقالتها من قناة
«العربية» ،اختارت اإلعالمية
تمديد إقامتها
السورية ّ
في دبي لتطل عبر القناة
الحكومية ّ لهذه اإلمارة.
ومن املتوقع أن ينطلق
برنامجها الجديد مطلع
العام املقبل
دمشق ــ وسام كنعان
م�����ن�����ذ ان������ط���ل��اق ال�������ث�������ورة ال�����س�����وري�����ة،
ب����دأت ال��ش��ائ��ع��ات ت��ط��اول اإلع�لام��ي�ين
ال��س��وري�ين ال��ع��ام��ل�ين ف��ي الفضائيات
العربية ،خصوصًا تلك التي اتخذت
م����وق����ف����ًا م����ع����ادي����ًا ل���ل���ن���ظ���ام وأب�����رزه�����ا
ّ
«الجزيرة» ،و«العربية» .ولعل إحدى
أك���ث���ر امل���ذي���ع���ات ال���ت���ي ط��اول��ت��ه��ا ه��ذه
الشائعات ك��ان��ت زي��ن��ة ي��ازج��ي .حاملا
اندلعت األح��داث في س��وري��ا ،خرجت
ّ
أخ��ب��ار ت��ؤك��د أن��ه��ا ق ّ��دم��ت استقالتها
م��ن «ال��ع��رب��ي��ة» .لكن املذيعة السورية
ّ
أط����ل����ت ع���ب���ر ق����ن����اة «ال����دن����ي����ا» ل��ت��ن��ف��ي
ّ
ذل����ك .وب��ع��د أس��اب��ي��ع ق��ل��ي��ل��ة ،ت��ح��ول��ت
ال���ش���ائ���ع���ة إل�����ى خ���ب���ر ي���ق�ي�ن وغ�������ادرت
يازجي املحطة السعودية («األخبار»
 13أي��ار (م��اي��و)  ،)2011رغ��م أن إدارة
التلفزيون عرضت عليها «العمل في
الكواليس محررة لألخبار» كما يقول
مصدر م��ق ّ��رب منها ل��ـ «األخ��ب��ار» .لكن
ال��ش��ائ��ع��ات ع���ادت ل��ت�لاح��ق اإلع�لام��ي��ة
بسبب ح��ض��وره��ا حفلة ف��ي مناسبة

اإلعالمية السورية في استديوهات «العربية»
ال��ذك��رى العشرين الن��ط�لاق مجموعة
 .mbcل����ك����ن ه ّ�������ذه امل��������رة ي����ب����دو األم�����ر
نهائيًا .لقد وقعت يازجي اتفاقًا مع
قناة «دب��ي» لتقديم برنامج سياسي
ّ
منوع .ويبدو أن املحطة اإلماراتية قد
رصدت للبرنامج ميزانية وإمكانيات
ض��خ��م��ة ،ع��ل��ى أن ي���ع���اون اإلع�لام��ي��ة
ال��س��وري��ة ف��ري��ق إع���داد خ��اص بها من
خارج الفضائية ،إضافة إلى تعاونها

يتطرق البرنامج إلى
ّ
الثورات العربية وتأثيرها
في الجيل الجديد
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م�����ع م���ج���م���وع���ة م�����ن االخ��� ّت���ص���اص���ي�ي�ن
ّ
ال���ن���ف���س���ي�ي�ن .وم������ن امل����ت����وق����ع أن ت���ب���ث
أول���ى ال��ح��ل��ق��ات مطلع ال��ع��ام ال��ج��دي��د،
ع���ل���ى أن ي����غ����وص ال���ب���رن���ام���ج ف����ي م��ا
أنتجته ال��ث��ورات العربية من أح��داث،
وان���ع���ك���اس���ات ه�����ذه ال����ت����ط����ورات ع��ل��ى
ال���ج���ي���ل ال����ج����دي����د ،وح���ق���ي���ق���ة ال���ت���دخ���ل
الدولي في بعض الدول العربية .كما
ي��ط��رح ال��ب��رن��ام��ج أسئلة عما أنجزته
ه����ذه ال����ث����ورات ب��ال��ن��س��ب��ة إل����ى ال��ج��ي��ل
الشاب ،خصوصًا أن جزءًا كبيرًا منه
ان��خ��رط ف��ي ح���راك ط���ارئ على الوطن
ً
ال���ع���رب���ي ل����م ي���س���ب���ق أن ع�����اش م��ث��ي�لا
له.
إذًا ،ق����ررت امل��ذي��ع��ة ال���س���وري���ة ت��م��دي��د
إق���ام���ت���ه���ا ف�����ي دب������ي ب���ع���دم���ا ص��ن��ع��ت
لنفسها ف��رص��ة ل�لإط�لال��ة على إح��دى
القنوات العربية الهامة .وبتعاقدها
مع الفضائية الخليجية ،تضع زينة
يازجي حدًا للشائعات التي الحقتها
م��ن��ذ ب���داي���ة ال���ث���ورة ال���س���وري���ة .ك��ذل��ك،
ّ
فإنها ستطل على الجمهور بصورة
م��خ��ت��ل��ف��ة ب���ع���دم���ا اع���ت���اده���ا امل��ش��اه��د
العربي مذيعة أخبار.
م���ن ج���ان���ب آخ����ر ورغ�����م ال���ت���روي���ج ع��ن
إم��ك��ان ت��ع��اق��د «اإلخ��ب��اري��ة ال��س��وري��ة»
م��ع ي���ازج���ي ،إال أن ال��خ��ب��ر ظ��ل م��ج��رد
ش�����ائ�����ع�����ة .وب������ذل������ك ت����س����ت����م����ر ال����ق����ن����اة
الرسمية بأدائها املتواضع ،وتختبئ
وراء ع���ب���ارة ال���ب���ث ال��ت��ج��ري��ب��ي ال���ذي
ّ
يستمر منذ أشهر طويلة ،حتى كادت
ّ
امل��ح��ط��ة ت��ح��ط��م االرق����ام ال��ق��ي��اس��ي��ة في
ال���ب���ث ال��ت��ج��ري��ب��ي .ورغ�����م م�����رور نحو
تسعة أشهر على األزم��ة السورية ،ال
ت����زال ال��ق��ن��اة ت��غ��ط��ي األح�����داث بخجل
شديد ...وهنا يطرح السؤال نفسه عن
سبب تغاضي الفضائية عن إعالمية
محترفة مثل زينة يازجي؟

◄ ت����ح ّ����ول����ت امل����واج����ه����ة ال���ش���ه���ي���رة ب�ين
م���ص���ط���ف���ى ع�����ل�����وش وف������اي������ز ش��ك��ر
ف���ي ب��رن��ام��ج «ب��م��وض��وع��ي��ة» ع��ل��ى mtv
إل����ى إع��ل��ان ع���امل���ي ل��ج��م��ع��ي��ة «م��وف��م��ب��ر»
األس�����ت�����رال�����ي�����ة ال�����ت�����ي ت����ك����اف����ح س����رط����ان
البروستات بوسائل طريفة .طبعًا قامت
ال��ج��م��ع��ي��ة ب��ت��رج��م��ة اإلش����ك����ال ب��ط��ري��ق��ة
مختلفة ج��دًا ع ّ��م��ا حصل ف��ي البرنامج
لتناسب حملتها اإلعالنية.
◄ ينتهي زيد العظم قريبًا من كتابة
ن ّ
����ص امل��س��ل��س��ل ال����درام����ي «االن���ف���ص���ال»
ال���ذي ت���دور أح��داث��ه خ�ل�ال ف��ت��رة ال��وح��دة
ب�ي�ن م��ص��ر وس���وري���ا ( 1958ـ���ـ .)1961
وي����ض����يء ال���ع���م���ل ك���م���ا ج�����اء ف����ي م��وق��ع
«سيريانيوز» على املشاكل التي عانت
منها سوريا ولبنان بسبب هذه الوحدة.
وقال العظم إن «فضائية لبنانية ضخمة
ستنتج ال��ع��م��ل» م��ن دون أن ي��ح ّ��دد من
سيخرجه وم��ن هم أبطاله ،فيما أوضح
أن التصوير سيكون بني سوريا ولبنان.
◄ مطلع العام املقبل ،يبدأ عماد الدين
أدي��ب تقديم برنامجه الجديد «بهدوء»
على شاشة  cbcاملصرية .وقال اإلعالمي
املصري الشهير ،في بيان وزعته املحطة
إنه اختار « cbcألنها محايدة استطاعت
في الفترة األخيرة أن تثبت نفسها ،وهي
تحاول أن تكون قناة احترافية كما أنها
األقرب إلى رؤيتي وتفكيري».
ّ
◄ تنظم إذاعة «النور» اليوم بمشاركة
مجموعة من اإلذاعات العربية يومًا اذاعيًا
م��ف��ت��وح��ًا «ل���دع���م ال��ق��ض��ي��ة الفلسطينية
وص����م����ود ال�����ق�����دس» .وي���س���ت���م���ر ال��ن��ه��ار
ّ
ويتضمن
الطويل أكثر من سبع ساعات
مجموعة من اللقاءات والبرامج الخاصة.
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االنتفاضات العربية بين الماضي والحاضر
جوزيف مسعد*
ّ
إن وص � ��ف ّ م� ��ا ي� �ج ��ري م �ن ��ذ ع � ��ام ف� ��ي ال �ع��ال��م
العربي بأنه «صحوة» عربية ،ال ينم عن جهل
بتاريخ القرن املاضي فحسب ،بل يقدم حجة
ّ
استشراقية بأن الشعب العربي املستكني ،الذي
ل��م ي �ث��ر ع �ل��ى ال �ط �غ �ي��ان ال� ��ذي أخ �ض �ع��ه ل�ع�ق��ود
خلت ،استيقظ أخيرًا ،وفجأة ،من سبات عميق.
لقد ثار العرب في جميع أنحاء العالم العربي
ّ
ضد االستبداد االستعماري واملحلي ،في كل
ع�ق��د ،منذ ال�ح��رب العاملية األول ��ى .لكن القوى
األوروب �ي��ة االس�ت�ع�م��اري��ة ،ووري�ث�ه��ا األميركي،
ه� ��ي م� ��ن ك ��ان ��ت ت� �ع� �ت ��رض س �ب �ي �ل �ه��م ،وت �ض��ع
العراقيل أمام كل خطوة قاموا بها ،وبتحالف
م �ق �ي��ت م� ��ع ح �ك ��ام �ه ��م امل� �س� �ت� �ب ��دي ��ن وأس� ��ره� ��م
«الحاكمة» (وكان الغرب ،في كثير من الحاالت،
ّ
ويتوجهم
ه��و م��ن ينتقي ال�ح�ك��ام املستبدين
على العروش).
ّ
إذن ف � � � ��إن ال � �ت � �ح� ��دي� ��ات ال� �ش� �ع� �ب� �ي ��ة ال ��راه � �ن ��ة
للديكتاتوريات العربية التي يرعاها الغرب
ل �ي �س��ت ب ��دع ��ة ج ��دي ��دة ف ��ي ال� �ت ��اري ��خ ال �ع��رب��ي
ال� �ح ��دي ��ث .ف �ق��د ش �ه��دن��ا ث � � ��ورات م �م��اث �ل��ة ض��د
االستعمار األوروب ��ي ف��ي املنطقة منذ حلوله
ف��ي ال �ج��زائ��ر ف� � ��ي ،١٨٣٠وف ��ي م�ص��ر ف��ي .١٨٨٢
واتسمت الثورات في سوريا في العشرينيات
ض ��د ال �ح �ك��م ال �ف��رن �س��ي ،وف� ��ي ف �ل �س �ط�ين ،على
وج��ه الخصوص ،ف��ي فترة  ١٩٣٦ـ�ـ  ،١٩٣٩ضد
االستعمار البريطاني واالستعمار الصهيوني
االس �ت �ي �ط��ان��ي ،ب��ال �ض �خ��ام��ة ،وف �ق��ًا ل�ل�م�ع��اي�ي��ر
ّ
العاملية .والواقع أن الثورة الفلسطينية ألهمت
ّ
َ
آخرين في العالم املستعمر ،وظلت مصدر إلهام
للعرب ،حتى نهاية القرن العشرين وم��ا تاله.
وق��د تواصلت املقاومة املناهضة لالستعمار
ب �م �ع��ارض��ة األن �ظ �م��ة ال �ع��رب �ي��ة ال �ت ��ي ف��رض�ه��ا
ٍّ
االستعمار في كل من األردن ومصر والبحرين
وال�ع��راق وشمال وجنوب اليمن ،وف��ي سلطنة
ُعمان واملغرب والسودان .أما الثورة الجزائرية
املجيدة ،فقد انتصرت وحققت االستقالل في
 ،١٩٦٢ح�ي�ن دح ��رت االس �ت �ع �م��ار االس�ت�ي�ط��ان��ي
الفرنسي .وبذلك سقطت إح��دى املستعمرتني
االس �ت �ي �ط��ان �ي �ت�ي�ن األوروب� � �ي� � �ت �ي��ن ف� ��ي ال �ع��ال��م
العربي ،فيما بقيت الثانية ،في فلسطني .أما
ع �ل��ى ال�ج�ب�ه��ة االس �ت �ع �م��اري��ة ال �ت �ق �ل �ي��دي��ة ،فقد
ً
ب�ق��ي م�ع�ظ��م ال�خ�ل�ي��ج ال �ع��رب��ي م�ح�ت�لا م��ن قبل
البريطانيني ،بانتظار التحرير في الستينيات
وأوائل السبعينيات.

بعد حرب ١٩٦٧
في خضم النظرة السوداوية التي هيمنت على
ّ
التحدي
العالم العربي بعد هزيمة  ،١٩٦٧كان
والفدائيون
الذي شكلته املقاومة الفلسطينية
ّ
ل �ق��وة إس��رائ �ي��ل االس�ت�ع�م��اري��ة ال ��ذي ت�م��ث��ل في
م�ع��رك��ة ال �ك��رام��ة ف��ي آذار/م � � ��ارس ( ١٩٦٨ع�ل��ى
الرغم من مبالغات عرفات العديدة في سرده
مل��آث��ره ف��ي امل�ع��رك��ة) ،ق��د أح�ي��ا األم��ل ف��ي نفوس
عشرات املاليني من العرب ،وأع��اد كذلك القلق
للديكتاتوريات العربية النيوكولونيالية .وقد
الفلسطينية مصدر إلهام للعديد
مثلت الثورة
ّ
م ��ن ال �ش �ع��وب ،ل �ك��ن �ه��ا ل ��م ت �ك��ن م�ن�ب�ت��ة ال�ص�ل��ة
ع��ن جهود ث��وري��ة أخ��رى ف��ي أن�ح��اء ع��دي��دة من
العالم الثالث عمومًا ،وفي الدول العربية على
وجه الخصوص ،وتلك بدورها قدمت اإللهام
للفلسطينيني أيضًا.
وق��د ج��اءت أول��ى بشائر ان�ت�ص��ار ال �ث��ورة ضد
االس �ت �ع �م��ار ف��ي ال �ع��ال��م ال �ع��رب��ي ،ب �ع��د ه��زي�م��ة
ح ��زي ��ران/ي ��ون� �ي ��و  ،١٩٦٧م ��ن ش �ب��ه ال �ج��زي��رة
العربية .ففي تشرين الثاني /نوفمبر ،١٩٦٧
أل �ح��ق ث ��وار ال�ي�م��ن ال�ج�ن��وب��ي بالبريطانييني
هزيمة نكراء وحرروا بالدهم من نير االستعمار
البريطاني الذي حكم عدن منذ  .١٨٣٨وعلى اثر
ذل��ك ال�ت�ح��رر ،أق��ام اليمنيون جمهورية اليمن
الديموقراطية الشعبية ،التي استمرت مدة ٢٢
ّ
ع��ام��ًا ،قبل أن ت�ط��اح وي�ج��ري حلها ف��ي نهاية
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امل�ط��اف على ي��د الجمهورية العربية اليمنية
في الشمال وحلفائها السعوديني.
وف��ي ُع �م��ان امل� �ج ��اورة ،دخ��ل ال �ص��راع املستعر
ل �ت �ح��ري��ر ال �ب�ل�اد م��رح �ل��ة ج ��دي ��دة ت �ح��ت ق �ي��ادة
«ال�ج�ب�ه��ة ال�ش�ع�ب ُ�ي��ة ل�ت�ح��ري��ر ُع �م��ان وال�خ�ل�ي��ج
ال �ع ��رب ��ي» ،ال �ت��ي أع �ل �ن��ت ف ��ي أي�ل��ول/س�ب�ت�م�ب��ر
 ،١٩٦٨ن �ت �ي �ج��ة ان� ��دم� ��اج ع � ��دد م� ��ن ال �ح ��رك ��ات
ال �ث��وري��ة ال� ُ�ع �م��ان �ي��ة ال �ت��ي ك��ان��ت ث ��ائ ��رة آن ��ذاك
ع�ل��ى ال�س�ل�ط��ان سعيد ب��ن ت�ي�م��ور امل��دع��وم من
ب��ري �ط��ان �ي��ا .وق� ��د ح � ��ررت «ال �ج �ب �ه��ة ال�ش�ع�ب�ي��ة
لتحرير ُعمان والخليج العربي» أراضي إقليم
ظفار ،واتخذتها قاعدة لشن الهجمات لتحرير
ب��اق��ي ال�ب�لاد .وك��ان��ت ح��رك��ات التحرر الوطني
في الواقع نشطة في جميع أنحاء الخليج ،ال
سيما ف��ي البحرين ال�ت��ي ان�خ��رط��ت ف��ي بوتقة
النضال من أجل التحرر الوطني فيها حركات
عمالية ونسائية وط�لاب�ي��ة ،موحدين جميعًا
ضد الحكم االستعماري البريطاني وخدمهم
املحليني.

القمع
أص ��ر ت �ح��ال��ف ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة وب��ري�ط��ان�ي��ا
ّ
وال � �س � �ع� ��ودي� ��ة وإس � ��رائ� � �ي � ��ل ع� �ل ��ى س� �ح ��ق ك ��ل
ال� �ج� �م ��اع ��ات ال � �ث� ��وري� ��ة ال � �ت� ��ي ك� � ��ان ب ��اإلم� �ك ��ان
هزيمتها ،وع�ل��ى اح �ت��واء تلك ال�ت��ي ل��م يتمكن
ُ
م� ��ن س �ح �ق �ه��ا .واس ��ت� �ه� �ل ��ت ال �ح �م �ل��ة ال �ق �م �ع �ي��ة
ب �م �ن �ط �ق��ة ال �خ �ل �ي��ج .وق � ��د واص � �ل ��ت ال �ب �ح��ري��ن،
ال� �ت ��ي ك ��ان ��ت م �س��رح��ًا ل �ل �ن �ش��اط��ات ال �ع �م��ال �ي��ة
امل�ن��اه�ض��ة ل�لاس�ت�ع�م��ار ل �ع �ق��ود ،ن�ض��ال�ه��ا ضد
ال �ه �ي �م �ن��ة ال �ب��ري �ط��ان �ي��ة وال� �ع ��ائ� �ل ��ة ال �ح��اك �م��ة
امل �ت �ح��ال �ف��ة م ��ع االس �ت �ع �م��ار ال �ب��ري �ط��ان��ي .وق��د
اضطرت بريطانيا ،بعد انسحابها من اليمن
الجنوبي ،ونتيجة التهديد املستمر الذي كان
يتعرض له وكيلها في ُعمان ،إلى نقل قيادتها
العسكرية إل��ى ال�ب�ح��ري��ن ،وه��ي ال�خ�ط��وة التي
ت �ب �ع �ه��ا ت ��دف ��ق اس �ت �ث �م ��ارات ض �خ �م��ة ل� ��رؤوس
األم��وال البريطانية على ال�ب�لاد (وه��و م��ا كان
عليه ال �ح��ال أي�ض��ًا ف��ي دب ��ي) .وق��د جلبت تلك
ال �ت �ط��ورات ،كما ك��ان متوقعًا ،قمعًا أك�ب��ر ضد
ال�ش�ع��ب ال�ب�ح��ري�ن��ي وح��رك��ة ت �ح��رره ال��وط�ن��ي.
وف��ي ه��ذا السياق ،في ال��واق��ع ،أعلن ش��اه إي��ران
مطالبته ب��أرض البحرين ،وه��دد بضمها إلى
إيران بوصفها «املحافظة الرابعة عشرة ».ولم
ُ
تكبح طموحاته اإلقليمية إال بعدما ضمن له
حلفاؤه الغربيون واألمم املتحدة في  ١٩٧٠حق
إيران بالدخول باستثمارات ضخمة وبرؤوس
أموال إيرانية في الدول العربية الصغيرة قيد
اإلنشاء في الخليج ،بما في ذلك دولة اإلمارات
العربية املتحدة ،مما أدى إلى تخلي الشاه عن
مطالبته بالبحرين .وقد عبرت الدول الغربية
عن امتنانها لشهامة الشاه وكرمه ،بمكافأته
على الصعيدين الدبلوماسي والسياسي.
أم��ا على الجبهة األردن�ي��ة ،فقد رد جيش امللك
حسني في أيلول/سبتمبر ١٩٧٠على انتصارات
ال�ث��وار الفلسطينيني بشن هجوم شامل على
قواعدهم في األردن ،ملحقًا الهزيمة بهم .وقام
بطردهم م��ن ال�ب�لاد بالكامل ف��ي تموز/يوليو
 ،١٩٧١مقوضًا بذلك أيضًا الحركات اليسارية
األردن �ي��ة امل�ن��اه�ض��ة للحكم ال��دي�ك�ت��ات��وري في
ال �ب�لاد .لكن على ال��رغ��م م��ن ذل��ك ،فقد واصلت
م �ن �ظ �م��ة ال �ت �ح��ري��ر ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ال �ع �م��ل ض��د
إسرائيل والديكتاتوريات العربية من قاعدتها
القوية في لبنان.
أما في السودان ،فقد واصل الحزب الشيوعي
تعزيز حضوره في أواخ��ر الستينيات ،وحتى
ان� �ق�ل�اب ج �ع �ف��ر ال �ن �م �ي��ري ف ��ي  ،١٩٦٩ال � ��ذي لم
ي �ت �م �ك��ن ف ��ي ال� �ب ��دء م ��ن ت �ه �م �ي��ش ال�ش�ي��وع�ي�ين
ب��ال�ك��ام��ل ،إذ انتظر للقيام ب��ذل��ك حتى تثبتت
دعائم نظامه في  ،١٩٧١مقتنصًا فرصة فشل
محاولة انقالب ضد حكمه االستبدادي ،إذ شن
حملة اعتقاالت واسعة شملت آالف الشيوعيني
وق��ام ب��إع��دام جميع ق��ادة ال�ح��زب األس��اس�ي�ين،
م��دم �رًا ب��ذل��ك أك �ب��ر ح ��زب ش �ي��وع��ي ف��ي ال�ع��ال��م
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بائع أعالم في ميدان التحرير في القاهرة (رويترز)
العربي .واستمرت ديكتاتورية النميري حتى
 .١٩٨٥وب �ع��دم��ا ف�ش��ل ال �ن �ض��ال ال��دي�م��وق��راط��ي
ض ��ده ،أدى ذل ��ك إل ��ى اس �ت �ي�لاء م��رش��ح اململكة
السعودية عمر البشير على السلطة في ١٩٨٩
سائرًا على خطى النميري.
و لم يتبق مع أوائل السبعينيات من هذا الزخم
الثوري سوى «الجبهة الشعبية لتحرير ُعمان
وال �خ �ل �ي��ج ال �ع��رب��ي» ال �ت��ي اس �ت �م��رت ب��ال�ت�ق��دم.
وقد بذل تحالف الواليات املتحدة وبريطانيا
ً
والسعودية وإسرائيل جهدًا هائال لهزيمتها.
وت��م لهم ذل��ك من خ�لال التعاقد مع ش��اه إي��ران
وال� �ع ��اه ��ل األردن� � � ��ي ل �ل �ق �ي��ام ب��امل �ه �م��ة .إذ ق��ام
الديكتاتوران بإرسال وح��دات عسكرية تابعة
لجيشيهما ،م� ّ
�دع�م��ة بمستشارين عسكريني
ُ
ب��ري�ط��ان�ي�ين ،إل��ى سلطنة ع �م��ان .وق��د تمكنت
تلك القوات في نهاية املطاف من سحق الثورة
وإل �ح��اق ال�ه��زي�م��ة ب �ه��ا ،م�ح��اف�ظ�ين ب��ذل��ك على
ع ��رش ال�س�ل�ط��ان ق��اب��وس ،ال ��ذي ك ��ان ق��د أط��اح
والده السلطان سعيد في  ١٩٧٠بانقالب قصر
خ�ط��ط ل��ه ال �ب��ري �ط��ان �ي��ون .وم ��ع ه��زي�م��ة ال �ث��وار

الشعب الفلسطيني لن
يحقق استقالله ويهزم
إسرائيل طالما بقيت السلطة
الفلسطينية تقوده
ال� ُ�ع�م��ان�ي�ين ف��ي  ،١٩٧٦ظ�ل��ت منظمة التحرير
الفلسطينية ال�ح��رك��ة ال�ث��وري��ة ال��وح�ي��دة التي
نجت من هذه الهجمة الشرسة إلى جانب دولة
ال�ي�م��ن ال�ج�ن��وب��ي ال�ف�ق�ي��رة وال�ض�ع�ي�ف��ة ،وال�ت��ي
ابتلعتها في النهاية اليمن الشمالي املدعومة
سعوديًا في .١٩٩٠

االحتواء

ّ
ولضمان أن الثورة الفلسطينية ،التي هزمت
ّ
ج��زئ �ي��ًا ف��ي األردن ل��ن ت �ص��وب س�لاح �ه��ا ضد
أي نظام عربي آخ��ر ،أخ��ذت األم��وال السعودية
وال �خ �ل �ي �ج �ي��ة ب��ال �ت��دف��ق ع �ل��ى خ��زي �ن��ة م�ن�ظ�م��ة
التحرير الفلسطينية .وقد تمكنت تلك التدفقات
النقدية بالفعل م��ن تحويل منظمة التحرير
الفلسطينية إل��ى حركة تحرير «تقدمية» يتم
ت�م��وي�ل�ه��ا م��ن ق �ب��ل أك �ث��ر األن �ظ �م��ة رج �ع �ي��ة في
العالم الثالث .وعلى وقع هذا التمويل الهائل
ال� ��ذي أخ ��ذ ي�ت�ل�ق��اه ي��اس��ر ع��رف��ات ُب �ع�ي��د ح��رب
 ١٩٧٣من كل الديكتاتوريات العربية املتخمة
بالثروة النفطية ،من القذافي إلى صدام حسني
ً
وصوال إلى جميع ممالك وإمارات الخليج ،بدأ
ال�ق��ائ��د الفلسطيني السير ف��ي ط��ري��ق أوس�ل��و.
وقد أدى تدجني منظمة التحرير الفلسطينية

ذاك إلى اعتراف األنظمة العربية بها في ،١٩٧٤
باعتبارها املمثل ال�ش��رع��ي وال��وح�ي��د للشعب
الفلسطيني ،كما كان السبب الرئيس لتأييدهم
لها في األم��م املتحدة في العام ذات��ه .في واقع
األمر ،وصل تحالف عرفات الرجعي مع الطغاة
ال�ع��رب ح��د ت�ع��اون بعض أج�ه��زة استخبارات
منظمة ال�ت�ح��ري��ر الفلسطينية م�ع�ه��م ل�ت�ب��ادل
امل �ع �ل��وم��ات االس �ت �خ �ب��اري��ة ع ��ن م �ع��ارض �ي �ه��م،
ب �م��ا ف ��ي ذل� ��ك ق �ي��ام ج �ه��از اس �ت �خ �ب��ارات «أب ��و
ال��زع�ي��م» ،ال�ت��اب��ع للمنظمة ،بتسليم امل�ع��ارض
ال �س �ع��ودي ن��اص��ر س �ع �ي��د ف ��ي ك ��ان ��ون األول/
ديسمبر  ١٩٧٩إل��ى االس�ت�خ�ب��ارات السعودية،
ب� �ن � ً
�اء ع �ل��ى ط �ل��ب م ��ن ال �س �ف �ي��ر ال� �س� �ع ��ودي ف��ي
ّ
لبنان .واختفى سعيد من بعدها ،ويرجح أن
السلطات السعودية قامت بتصفيته .أما على
الجبهة الدبلوماسية والتضامنية ،فقد رفض
عرفات االعتراف باستقالل الصحراء الغربية
ال� ��ذي أع�ل�ن�ت��ه ف��ي  ١٩٧٦ج�ب�ه��ة ال�ب��ول�ي�س��اري��و
(املتضامنة مع الشعب الفلسطيني) ،احترامًا
منه لتحالفه مع امللك الحسن الثاني (املتعاون
ف ��ي ح�ي�ن�ه��ا وح �ت��ى آخ� ��ر ي� ��وم ف ��ي ح �ي��ات��ه مع
إسرائيل).

االنتفاضات الجديدة

ّ
ب �م��ا أن ال �ح��رك��ات ال �ث��وري��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة هي
الوحيدة التي بقيت ،في نظر الواليات املتحدة
وال �ق��وى ال�ك��ول��ون�ي��ال�ي��ة ّاألخ � ��رى ،غ�ي��ر مدجنة
بالكامل ،على الرغم من أنها كانت ،من وجهة
ن�ظ��ر األن�ظ�م��ة ال�ع��رب�ي��ة ،ق��د ُدج �ن��ت ب�م��ا يكفي،
فقد ج��اء التحدي الجديد في  ١٩٨٧من جانب
الشعب الفلسطيني نفسه الذي انتفض في وجه
محتليه اإلسرائيليني .وإذ كانت انتفاضته تلك
هي ثاني أكبر انتفاضة فلسطينية ّفي نصف
قرن (ينظر إليها الكثيرون اآلن على أنها ملهمة
االنتفاضات الحالية في العالم العربي) ،فكان
ال بد من سحقها .وبذل اإلسرائيليون قصارى
ج� �ه ��ده ��م ل �ه��زي �م �ت �ه��ا ،ل� �ك ��ن ج� �ه ��وده ��م ب� ��اءت
بالفشل .وس��رع��ان م��ا ق��ام��ت منظمة التحرير
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ب��االس �ت �ي�لاء ع�ل��ى ق �ي��ادة وس�ي��ر
االن�ت�ف��اض��ة خشية أن ت�ب��رز ق�ي��ادة فلسطينية
ج��دي��دة ت�ح��ل م�ح��ل سلطة املنظمة ف��ي تمثيل
الفلسطينيني .وم��ع استيالء منظمة التحرير
ع�ل��ى االن �ت �ف��اض��ة ،ب ��دأت ج �ه��ود اإلس��رائ�ي�ل�ي�ين
واألم�ي��رك�ي�ين ت�ت�ح� ّ�ول ب��ات�ج��اه اح �ت��واء منظمة
التحرير ،وتحييد قدرتها على إفساد السياسة
األميركية واإلسرائيلية في املنطقة .وق��د جاء
في هذا السياق التوقيع على اتفاق أوسلو في
 ،١٩٩٣الذي ّ
حول منظمة التحرير الفلسطينية
بالكامل من قوة تهدد الديكتاتوريات العربية
وراعيتهم اإلمبراطورية األميركية واالحتالل
اإلسرائيلي ،إلى عميل لكل منهم ،تحت مسمى
«السلطة الفلسطينية» ،ال�ت��ي ستصبح عونًا
ل�لاح �ت�لال اإلس��رائ �ي �ل��ي ب�ت�ح��ال��ف ب�غ�ي��ض مع
ط�غ��اة الخليج وال��والي��ات امل�ت�ح��دة .وم�ن��ذ تلك
اللحظة فصاعدًا ،سوف تصوب بنادق منظمة
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ال�ت�ح��ري��ر الفلسطينية/السلطة الفلسطينية
صوب الشعب الفلسطيني وحده.
ي�ت�ب��ع ت�ح��ال��ف ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة وب��ري�ط��ان�ي��ا
وال� �س� �ع ��ودي ��ة وإس ��رائ� �ي ��ل ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة ال �ي��وم
االستراتيجيات نفسها التي اتبعها في أواخر
ً
ال�س�ت�ي�ن�ي��ات وأوائ � ��ل ال�س�ب�ع�ي�ن�ي��ات ،م��واص�ل�ا
أي�ض��ًا اس �ت �خ��دام اإلس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ال�ت��ي اتبعها
م��ع منظمة ال�ت�ح��ري��ر الفلسطينية ،ف��ي أوائ��ل
ال�ت�س�ع�ي�ن�ي��ات .ي�ق��وم ه��ذا ال�ت�ح��ال��ف م��ن جديد
اليوم بسحق ما يمكن سحقه من االنتفاضات،
واح� �ت ��واء ت �ل��ك ال �ت��ي ال ي�م�ك��ن ه��زي�م�ت�ه��ا .وق��د
قطعت الجهود املبذولة الحتواء االنتفاضتني
كبيرة في األشهر
التونسية واملصرية أشواطًا
ّ
القليلة املاضية ،على الرغم من أنها لم تنجح
في إسكات أو تسريح الشعبني املعبأين .وعلى
الجانب اآلخ��ر ،كانت االنتفاضة في البحرين
أول انتفاضة يسحقها التحالف ،فيما يواصل
دون ه � � � ��وادة ج � �ه� ��وده ال �ح �ث �ي �ث��ة ف� ��ي س�ب�ي��ل
سحق انتفاضة الشعب اليمني .أم��ا اختطاف
االن �ت �ف��اض��ات وال �س �ي �ط��رة ع�ل�ي�ه��ا ك �ل �ي��ًا ،ف�ك��ان
م��ن نصيب االن�ت�ف��اض�ت�ين ف��ي ليبيا وس��وري��ا.
ف �ب �ي �ن �م��ا ي ��واص ��ل ال � �س� ��وري� ��ون ،ش��أن �ه��م ش��أن
الليبيني من قبلهم ،انتفاضتهم الباسلة ضد
نظام قمعي وحشي مطالبني بالديموقراطية
ّ
وال �ع��دال��ة االج�ت�م��اع�ي��ة ،ف ��إن ن�ض��ال�ه��م ق��د ب��ات
ُ
محسومًا بغير ما تشتهي سفنهم ،وحكم عليه
بالفشل ،وهو ما ال يمكن تداركه إال إذا تمكنوا
من إخراج محور الواليات املتحدة وبريطانيا
وال �س �ع��ودي��ة وق �ط��ر ال� ��ذي ن �ص��ب ن�ف�س��ه ق��ائ �دًا
لثورتهم ،وهو أمر بات بعيد املنال.

الفلسطينيون
ويحملنا ه��ذا إل��ى ال�س��اح��ة الفلسطينية .فقد
ك��ان��ت االن�ت�ف��اض��ة الفلسطينية ف��ي  ١٩٨٧أول
ان�ت�ف��اض��ة شعبية م��دن�ي��ة وغ �ي��ر مسلحة منذ
ع �ق��ود .وق ��د ق ��ررت ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة اح �ت��واء
االن�ت�ف��اض��ة عقب س�ق��وط االت �ح��اد السوفياتي
والغزو األميركي األول للخليج ،من خالل منح
مزايا سياسية ومالية لطبقة البيروقراطيني
املتنفذة داخ��ل منظمة التحرير الفلسطينية
ال �ت ��ي س �ت �م �ض��ي ب��امل �ق��اب��ل ق ��دم ��ًا ف ��ي ال�ت�خ�ل��ي
ع ��ن ال �ن �ض��ال ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي .وب� �ن � ً
�اء ع �ل��ى ه��ذه
ال �ت��رت �ي �ب��ات ال �ج��دي��دة ،ق ��ام ع��رف��ات ب�ت�ق��وي��ض
االنتفاضة الفلسطينية في أوسلو في ،١٩٩٣
وب �ي �ن �م��ا ك� ��ان ش �ع �ب��ه ال ي � ��زال ي �ع �ي��ش م �ش��ردًا
أو ي ��رزح ت�ح��ت االح �ت�ل�ال ك ��ان ه��و ي �ش��ارك في
السهرات االحتفالية وحفالت العشاء مع قادة
إسرائيل والواليات املتحدةّ .
وبينما ك��ان الفلسطينيون يقضون مضاجع
األنظمة العربية بعد  ،١٩٦٨خشية أن يلهموا
وي �س��اع��دوا إخ��وان �ه��م ال �ع��رب ف��ي ال �ث��ورة على
طغاتهم ،فقد باتت السلطة الفلسطينية ،اليوم،
هي من يشعر بالقلق من أن تلهم االنتفاضات
العربية فلسطينيي الضفة الغربية بالثورة
ع �ل��ى ال �س �ل �ط��ة ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة ،ال� �ت ��ي ت��واص��ل

التعاون األمني املكثف مع االحتالل اإلسرائيلي
وراع �ي �ه��ا األم �ي��رك��ي .وف �ي �م��ا أخ �ف �ق��ت ال�ج�ه��ود
اإلسرائيلية ،في أواخر السبعينيات ،في إنشاء
هيئة سياسية م��ن امل�ت�ع��اون�ين الفلسطينيني
ّ
م��ن خ�ل�ال «رواب � ��ط ال �ق ��رى» س�ي�ئ��ة ال ��ذك ��ر ،ف��إن
ال�س�ل�ط��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ال �ي��وم ل�ي�س��ت «رواب� ��ط
امل��دن» كما سماها العديد م��ن الفلسطينيني،
بل هي بمثابة «الرابطة الوطنية» للمتعاونني
الفلسطينيني م��ع االح �ت�ل�ال اإلس��رائ �ي �ل��ي ،في
ح �ض��ر وري � ��ف وب � � ��وادي ف �ل �س �ط�ين ب��أج�م�ع�ه��ا.
ّ
إن م �ح��اول��ة ال�س�ل�ط��ة الفلسطينية ف��ي اآلون ��ة
االخ �ي��رة ان �ت��زاع االع �ت��راف بها ك��دول��ة م��ن قبل
األمم املتحدة ومنظمة اليونسكو ليست سوى
محاولة للخروج من حالة الركود الحالي في
«عملية السالم» املتوقفة واملفاوضات العقيمة
م��ع اإلسرائيليني قبل أن يثور الفلسطينيون
عليها ،ال سيما مع تناقص املزايا التي تمنحها
عملية أوسلو للمستفيدين منها.
ك ��ان أم ��ام ال�س�ل�ط��ة الفلسطينية ف��ي م��واج�ه��ة
ان �ه �ي��ار م��ا ي�س�م��ى«ع�م�ل�ي��ة ال� �س�ل�ام» ط��ري �ق��ان:
إم ��ا أن ت �ق��وم ب�ح��ل نفسها وت �ت��وق��ف ع��ن لعب
دور وك �ي��ل االح �ت�ل�ال ،أو أن ت��واص��ل ال�ت�ع��اون
م��ع االح �ت�لال م��ن خ�ل�ال ت��رس�ي��خ نفسها أك�ث��ر،
عبر انتزاع اعترافات دولية ستساعدها على
الحفاظ على السلطة وم��زاي��اه��ا .وق��د اختارت
ال �س �ل �ط��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ال �خ �ي��ار ال �ث��ان��ي تحت
ذريعة «دعم االستقالل الوطني الفلسطيني».
وال ن �ع��رف إل��ى اآلن م��دى ن �ج��اح أو ف�ش��ل تلك
ّ
امل �ح��اول��ة ،ل�ك��ن م��ا ن�ع��رف��ه ه��و أن ن�ج��اح�ه��ا أو
ف�ش�ل�ه��ا س �ي �ك��ون ك��ارث �ي��ًا ب��امل �ق��دار ن�ف�س��ه على
الشعب الفلسطيني ال��ذي لن يحقق استقالله
وي�ه��زم االس�ت�ع�م��ار االستيطاني اإلس��رائ�ي�ل��ي،
طاملا بقيت السلطة الفلسطينية تقوده.
ك� �م ��ا س� �ب ��ق وع � ��رض � ��ت ف � ��ي م� � �ق � ��االت س ��اب �ق ��ة،
ّ
ف � ��إن ال� �خ�ل�اف ب�ي�ن ال �س �ل �ط��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة من
ج�ه��ة وإس��رائ �ي��ل وال��والي��ات امل�ت�ح��دة م��ن جهة
أخ � ��رى ،ه��و ح ��ول ش� ��روط وم �س��اح��ة األراض� ��ي
امل �ت �ن��اث��رة ال �ت��ي س �ت �ح� ّ�ول إل ��ى ب��ان�ت��وس�ت��ان��ات
ُ
وت�ع�ط��ى للسلطة الفلسطينية ،وك��ذل��ك ح��ول
طبيعة وك�م�ي��ة األس�ل�ح��ة وح�ج��م ق��وة الشرطة
ال �ت��ي س�ي�ك��ون ب �م �ق��دور ال�س�ل�ط��ة اس�ت�خ��دام�ه��ا
ّ
لقمع الشعب الفلسطيني ،م��ع ضمان أن هذه
األسلحة لن تقع بأيدي من سيتستخدمونها
ض��د إس��رائ �ي��ل .ف ��إن أظ �ه��رت إس��رائ �ي��ل بعض
االعتراف
املرونة في هذا الشأن ،عندئذ سيتم
ّ
ب��ال�ب��ان�ت��وس�ت��ان��ات ف��ي أس ��رع وق ��ت ع�ل��ى أن�ه��ا
«دول� � � ��ة ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة ذات س� � �ي � ��ادة» ،دون أن
ي �ض �ط��ر أي م �س �ت��وط��ن ي� �ه ��ودي غ �ي��ر ش��رع��ي
التخلي عن أي شبر من األراضي املسروقة من
الفلسطينيني والعودة إلى بروكلني ،بلد املنشأ
للكثير م��ن املستوطنني اليهود املستعمرين.
الفلسطينية
والسيناريو الذي تحاول السلطة
ّ
إقناع إسرائيل والواليات املتحدة به ،هو أنه إن
ّ
لم يقوما بمساندتها في القريب العاجل ،فإن
فلسطينيي الضفة الغربية سيثورون عليها،
م�م��ا س�ي�ع��ود ب�ن�ت��ائ��ج وخ�ي�م��ة ع�ل��ى إس��رائ�ي��ل
وال � ��والي � ��ات امل� �ت� �ح ��دة .أم� ��ا ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة
وإسرائيل بدورهما ،فال تزاالن غير مقتنعتان
بحجج وتحذيرات السلطة.

ويستمر النضال

ّ
أم ��ا ف ��ي ال �س �ي��اق ال �ع��رب��ي األك� �ب ��ر ،ف� ��إن رع��اي��ة
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة وأوروب� ��ا ل�ل�ث��ورات امل�ض��ادة
الجارية في مختلف أنحاء العالم العربي اليوم
ه��ي اس �ت �م��رار للتقاليد االم�ب��ري��ال�ي��ة ال�ع��ري�ق��ة،
ّ
كما أن استمرار املقاومة العربية لإلمبريالية
واالستبداد املحلي هو أيضًا استمرار لتقاليد
املقاومة العربية العريقة .فال تزال االنتفاضات
التي بدأت من تونس في كانون أول/ديسمبر
 ٢٠١٠م�س�ت�م��رة ع �ل��ى ق ��دم وس� ��اق ع �ل��ى ال��رغ��م
ّ
جميعًا .وه��ذا ال
م��ن
نكسات ك�ب��رى ح��ل��ت بها ّ
ّ
يعني أن األم ��ور ل��م تتغير أو أن �ه��ا ل��م تتغير
ّ
ب �ش �ك��ل ك �ب �ي��ر ،ب ��ل ي �ع �ن��ي أن ه� ��ذه ال �ت �غ �ي �ي��رات
ي�م�ك��ن إب�ط��ال�ه��ا وإع � ��ادة ال�ك�ث�ي��ر م�ن�ه��ا إل ��ى ما
كانت عليه م��ن قبل ،وه��و بالفعل م��ا تقوم به
ال � �ث� ��ورات امل� �ض ��ادة ال �ت��ي ت �ع �م��ل ج ��اه ��دة على
ذل��ك .فعلى ال��ذي��ن يناضلون م��ن أج��ل التغيير
الديموقراطي والعدالة االجتماعية أن يكونوا
متيقظني ف��ي ت�ل��ك األوق � ��ات م��ن االض �ط��راب��ات
ّ
وال �ح �ش��د االم �ب��ري��ال��ي ال �ه��ائ��ل ،إذ إن ال�ي�ق�ظ��ة
ضرورية وأساسية لنجاح مساعيهم .قد يكون
املنتفضون ق��د خ �س��روا ب�ع��ض امل �ع��ارك املهمة
في العام املاضي ،ولكن حرب الشعوب العربية
ض��د اإلم�ب��ري��ال�ي��ة ،وف��ي سبيل ال��دي�م��وق��راط�ي��ة
وال� �ع ��دال ��ة االج �ت �م��اع �ي��ة ال ت � ��زال م �س �ت �م��رة في
جميع أنحاء العالم العربي.
* أستاذ السياسة والفكر العربي الحديث في جامعة
كولومبيا في نيويورك

بدر اإلبراهيم*
ال �ح �م��اس��ة امل �ف��رط��ة ف ��ي ت��أي �ي��د ال � �ث� ��ورات ب��ات��ت
ب�ح��اج��ة إل ��ى وق �ف��ة ن �ق��دي��ة .ت�ل��ك ال �ح �م��اس��ة عند
أنصار الثورات على امتداد العالم العربي بادرة
ّ
إيجابية جدًا ،وهي تدل على تطلع كبير للتغيير
في كل دولة عربية ،لكن ــ وحرصًا على أن تؤتي
ه ��ذه ال �ح �م��اس��ة م�ف�ع��ول�ه��ا ع �ب��ر ال ��دف ��ع ب��ات�ج��اه
تغييرات حقيقية في البلدان العربية ،وخاصة
ت �ل��ك ال �ت��ي ل��م ت �ع��رف ال� �ث ��ورات ـ �ـ ي �ب��دو ال�ح��دي��ث
النقدي تجاهها مهمًا في إطار النقاش املفتوح
منذ بداية الربيع العربي حول الثورة وجدواها
وأهدافها واملرجو منها.
ّ
الب��د م��ن ال�ق��ول إن عقلنة الفعل ال�ث��وري وامل��زاج
ّ
الثوري عملية غير ممكنة ،ببساطة ألن طبيعة
ال � �ث ��ورة ب �م��ا ه ��ي غ �ض��ب م �ت �ف �ج��ر ي �ه ��دم ال�ب�ن��ى
ال �ق��ائ �م��ة ،ال ت �ت��واف��ق ف��ي ك�ث�ي��ر م��ن األح �ي ��ان مع
التفكير بعقل بارد ،خاصة عندما تكون الثورة
ف ��ي م��واج �ه��ة ق �م��ع وح �ش��ي م �م �ن �ه��ج ،ال ي��راع��ي
خ�ط��ًا أح �م��ر ف��ي س�ب�ي��ل إج �ه��اض �ه��ا .ل�ك��ن ذل ��ك ال
ي �ع �ن��ي االن �س �ي ��اق وراء االن� �ف� �ع ��االت ب �م��ا يلغي
الهدف املنشود من الثورة وجانبها اآلخر األهم:
ال�ت��أس�ي��س ل�ح��ال��ة ج��دي��دة ت�ق��وم ع�ل��ى التناقض
م��ع الحالة االستبدادية القائمة ،وتخلق وطنًا
يحتضن الجميع ويمنحهم فرصة التعبير عن
ذواتهم.
م��ن ه �ن��ا ي�ص�ب��ح ال �ح��دي��ث ع��ن ال �ح��ال��ة ال�ن�ق��دي��ة
ّ
ل �ل �ث��ورات ،وم ��ا أف ��رزت ��ه ،ض ��روري ��ًا ،ت �ح��دي �دًا ألن
ذل��ك الحديث يجب أن ي�ك��ون أح��د أه��م منجزات
ال� � �ث � ��ورات ع �ب ��ر ف �ت �ح �ه��ا األب � � � ��واب أم� � ��ام ال �ن ��اس
لتتحدث بما تعتقده ،دون خ��وف .لكن الحالة

لم تكتمل صورة الثورات
بعد حتى يمكن نقدها بنحو
جاد وكامل
ال�ن�ق��دي��ة مل�س��ار ال �ث��ورات ل��م ت�ت�ب�ل��ور ب�ع��د بشكل
ن ��اض ��ج .ي �ع��ود ه� ��ذا ف ��ي ج� ��زء م �ن��ه إل� ��ى ان �ق�لاب
ّ
تلك ال �ث��ورات على ك��ل اللغة القديمة وأدوات �ه��ا،
مما يجعل استخدامها نقديًا غير ذي ج��دوى.
كذلك لم تكتمل ص��ورة تلك ال�ث��ورات بعد ،حتى
ّ
يمكن نقدها بنحو ج��اد وكامل .غير أن الحالة
النقدية غير املكتملة تظل ضرورية ،ال سيما إذا
كان األمر يتعلق باستحقاقات اللحظة واآلمال
مستقبل ت�س��وده ال�ح��ري��ة يحمل
امل�ع�ق��ودة على
ٍ
إمضاء هذه الثورات.
ّ
يالحظ أن ثالثة أنواع من النقد ظهرت مع ظهور
ال�ث��ورات .النوع األول ــ إن صحت تسميته نقدًا
ـ �ـ ان�ط�ل��ق ف��ي األس � ��اس م��ن أب � ��واق ال�س�ل�ط��ة على
ام �ت��داد ال�ع��ال��م ال�ع��رب��ي ،ف��ي ّ
رد فعل س��ري��ع على
الحراك الشعبي املفاجئ .وتفنن ه��ؤالء في كيل
الشتائم واالتهامات للثوار ،وربطهم بأجندات
خارجية معبرين عن إف�لاس فكري .لكن األكثر
مدعاة للشفقة هو من ح��اول «فلسفة» التضاد
م��ع ال� �ث ��ورات ،ع�ب��ر ت�ص��وي��ره��ا ك�ف��وض��ى شاملة
ّ
ت �ه��دد ال�س�ل��م االج �ت �م��اع��ي واالق �ت �ص ��ادي ،وك ��أن
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الحكومات التي يدافع عنها كانت تدير عملية
تنموية باهرة أو تحرص على تماسك النسيج
الوطني.
�اول ال� �ت ��راج ��ع الح �ق��ًا
�
�
ح
�اب
�
ت
�
ك
�
ل
ا
�ؤالء
�
�
ه
ب �ع��ض
ّ
ورك � ��وب م��وج��ة ال � �ث� ��ورات ،ل �ك��ن��ه ك ��ان م�ض�ح�ك��ًا،
وآخ��رون حاولوا مع تزايد ع��دد ال�ث��ورات انتقاء
بعضها وتأييده ما دام هو يتماشى مع املزاج
الحكومي في بلده .لكن املحصلة النهائية هي
ال�ت�ب��اع��د ال�ك�ب�ي��ر ب�ي�ن ه ��ؤالء وال �ج �م �ه��ور امل��ؤي��د
ل�ل�ث��ورات ال��ذي لفظهم وأص��ر على وضعهم في
قوائم العار للتذكير بمواقفهم.
النوع الثاني من النقد ك��ان انتقائيًا ،ومنطلقه
ال�ح�س��اب��ات األي��دي��ول��وج�ي��ة وامل��ذه�ب�ي��ة الضيقة.
وأصحابه تمكنوا من استثمار حالة االنقسام
املذهبي ح��ول ال�ث��ورت�ين ال�س��وري��ة والبحرينية،
ليصوبوا سهام نقدهم راكبني موجة الجمهور
وهؤالء يقدمون أحيانًا نقاطًا جديرة
املستنفر.
ّ
ب��ال�ن�ق��اش ،لكنهم ي��ري��دون ب�ه��ا ب��اط��ل التسعير
املذهبي وتشويه هذه الثورات وأهلها .لذلك كان
من الطبيعي أن يتعاطى معظم أنصار الثورات
مع حديثهم بسلبية ،فاملذهبية في تأييد ثورة
ورفض أخرى ال تتفق في األساس مع االنتصار
للثورة من املنطلق اإلنساني والقيمي.
أم��ا ال �ن��وع ال�ث��ال��ث وال ��ذي ل��م يظهر بنحو جيد
وق��وي حتى اآلن ،رغ��م ظ�ه��ور ب ��وادره ،فهو نقد
امل�س�ت�ق�ل�ين وأن� �ص ��ار ال� �ث ��ورات أن�ف�س�ه��م لبعض
امل �ظ��اه��ر وال �س �ل��وك �ي��ات وال� �ح ��االت ال �ث��وري��ة في
البلدان العربية .وهذا النوع من النقد هو حاجة
م�ل�ح��ة ل �ه��ذه ال� �ث ��ورات .ف�ه�ن��اك م�ظ��اه��ر ال يمكن
معها إال تفعيل الحس النقدي ،وهناك قضايا
ه��ي إش�ك��ال�ي��ة بطبيعتها وأخ � ��رى م �ض��رة ب��أي
ثورة البد من نقدها واإلشارة إليها.
ط �ل �ب��ات ال �ت��دخ��ل ال �خ��ارج��ي ف��ي ب �ل��دان م�ع�ي�ن��ة،
وظهور شعارات مذهبية أو دعوات صريحة إلى
العنف ،واس�ت�خ��دام لغة الشتائم م��ن معارضني
ب� �ح ��ق م� �ع ��ارض�ي�ن آخ � ��ري � ��ن ،وامل� � ��زاي� � ��دة ع�ل�ي�ه��م
ورش�ق�ه��م ب�م��ا ت�ي�س��ر ،وك ��ذب ب�ع��ض امل�ع��ارض�ين
ومبالغاتهم بشأن أح��داث معينة ،والخطابات
ال �خ��ارج��ة ع ��ن اإلج� �م ��اع ال��وط �ن��ي ال �ت��ي ت �ح��اول
ّ
احتكار الثورة أليديولوجيا معينة،كلها قضايا
عال ونقاش مستفيض
بحاجة إلى صوت نقدي ٍ
ح ��ول � �ه ��ا ،ل �ك ��ون �ن ��ا ج �م �ي �ع��ًا ف � ��ي إط � � ��ار م��رح �ل��ة
تأسيسية بحاجة إلى قواعد صلبة يبنى عليها
مستقبل منطقتنا.
ّ
ما يحدث هنا بالتحديد أن لغة إقصائية تسود
بسبب االنفعال فتحجب كل رؤي��ة نقدية وتبدأ
ب��امل��زاي��دات ال �ت��ي ت�ص��ل أح�ي��ان��ًا الس �ت �خ��دام لغة
تخوينية معاكسة للغة األنظمة في التفاصيل
وش�ب�ي�ه��ة ب�ه��ا ف��ي امل �ب��دأ .وال ي�م�ك��ن ت�ف�ه��م األم��ر
عندما يصدر من نشطاء وسياسيني ومثقفني
ي�ت�ط�ل�ع��ون ل�ب�ن��اء دول دي �م��وق��راط �ي��ة وي��ري��دون
إنهاء االستبداد برموزه وقيمه.
ه��ذا االن �ف �ع��ال ق��د ي�ك��ون م�ف�ه��وم��ًا ب�ع��ض ال�ش��يء
مبرر) في ظل تصاعد األح��داث وضغط
(وغير ّ
القمع ،لكنه في حال تكريسه سيؤسس ملكارثية
جديدة تخلف سابقتها وال تختلف عنها .وفي
ال�ت��اري��خ ش��واه��د كثيرة مؤسفة على استخدام
«ال �ش��رع �ي��ة ال �ث��وري��ة» م��ن ق� ��ادة ث � ��ورات شعبية
وانقالبات عسكرية في تصفية الخصوم وقمع
الرؤيات واألفكار املختلفة مع الثوار ومن معهم،
مما ّ
حول هذه الحركات التغييرية إلى استمرار
ل �ل �ح��االت ال �ت��ي ت��م االن� �ق�ل�اب ع�ل�ي�ه��ا م��ع تغيير
املسميات.
ّ
ي �ج��در ب��أن �ص��ار ال � �ث ��ورات أن ي �ع��وا أن ال�ث�ق��اف��ة
الديموقراطية وال�ق��درة على تحمل ال��رأي اآلخر
وال �ق �ب��ول ب�م�ن��اق�ش�ت��ه ه ��و امل �ط �ل��ب ال��رئ �ي��س في
ه��ذه املرحلة لينجح التأسيس لديموقراطيات
حقيقية وراسخة .فال يمكن ّ
تخيل ديموقراطيات
ت�ق��وم إذا ل��م ت��وج��د طليعة م��ن الديموقراطيني
ال�ح�ق�ي�ق�ي�ين ت��رف��ض ك ��ل أش �ك ��ال ال �ق �م��ع وت��ؤم��ن
بالتعددية ،إيمانًا ال تشوبه شائبة.
ال يفهم م��ن ذل��ك اإلح �ج��ام ع��ن م�ج��اب�ه��ة رؤي��ات
نقدية متطرفة أو معتدلة بالحجة واملنطق ،لكن
هذا األم��ر الضروري والهام ال ينبغي أن يخرج
ّ
ليتحول إلى حفلة شتائم وتخوين،
عن مساره
ً
خ ��اص ��ة إذا ك ��ان ��ت ه � ��ذه ال �ح �ف �ل��ة ال ت ��دي ��ر ب ��اال
للفروقات بني أنواع النقد ومنطلقاته وخلفيات
الناقدين وتوجهاتهم املختلفة.
ّ
إن العقل النقدي ه��و أس��اس ك��ل عمل تغييري،
وقد وفر النقد للحالة االستبدادية القائمة ــ على
ع�لات��ه ون�ق�ص��ه ـ �ـ أرض �ي��ة ه��ام��ة ل�ل��وع��ي بأهمية
ال�ت�غ�ي�ي��ر .ل��ذل��ك ت�ح�ت��اج ال� �ث ��ورات ،وخ��اص��ة في
ُ
ه��ذه املرحلة ،لنقاشات مستفيضة تطرح فيها
م�خ�ت�ل��ف اآلراء ح ��ول امل�س�ت�ق�ب��ل ال� ��ذي ي �ج��ب أن
تصنعه .ال�ن�ق��د ه�ن��ا ي�ب��دو ح��اج��ة ملحة ال ترفًا
ف�ك��ري��ًا ،وه��و ف��ي ه��ذه اللحظة أه��م أل��ف م��رة من
ألف قصيدة مديح للثوار.
* كاتب سعودي
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دمشق تشترط إلغاء العقوبات الستئناف التعاون مع الجـ

ّ
حدد وزير الخارجية السوري وليد املعلم شروط بالده إلعادة فتح النوافذ
التي أقفلها العرب في التعاون مع دمشق .ال خوف من العقوبات
العربية ،وال خشية من ضربة عسكرية .أما حكومة الوحدة الوطنية
فمرفوضة قبل الحوار

المعلم :حكومة وحدة
ّ
ممكنة بعد الحوار
ج��ري��ًا على ع��ادت��ه ف��ي ك��ل مرة
تتعرض فيها ب�ل�اده لتحذير
أو ل� �ع� �ق ��وب ��ات ع ��رب� �ي ��ة ،خ ��رج
وزي� � � ��ر ال � �خ ��ارج � �ي ��ة ال � �س� ��وري
ول �ي��د امل �ع �ل��م ،أم � ��س ،ب�م��ؤت�م��ر
ص� �ح ��اف ��ي ،ج� � � ّ�دد ف �ي��ه ال �ط �م��أن��ة إل � ��ى أن
ال �ع �ق��وب��ات االق �ت �ص ��ادي ��ة ال �ت ��ي ف��رض�ه��ا
مجلس الجامعة العربية على مستوى
وزراء ال �خ��ارج �ي��ة ،ض��د س��وري��ا ،أول من
أم� ��س ،ل ��ن ت �س� ّ�ب��ب األذى ل �ل �م��واط �ن�ين إال
على مستوى الكماليات ،مشيرًا إل��ى أنه
ل��ن ت� َّ
�وج��ه ضربة عسكرية ل�س��وري��ا .وفي
ّ
حني ج��دد املعلم اتهام الجامعة العربية
بإغالق «جميع النوافذ مع س��وري��ا» ،من
خ�لال ق��رارات�ه��ا األخ �ي��رة ،وبسعي بعض
أعضاء الجامعة إلى دفع األم��ور باتجاه
ت ��دوي ��ل األزم � ��ة ال �س ��وري ��ة ،ح �ض��ر ضيف
جديد في مؤتمره الصحافي ،كان عبارة
َّ
مصور يعرض ص��ورًا ّ
مروعة
عن شريط
ّ
مل ��ا ق ��ال إن �ه��ا أع �م ��ال وح �ش��ي��ة ارت�ك�ب�ت�ه��ا
ّ
«امل�ج�م��وع��ات اإلره��اب �ي��ة امل�س��ل�ح��ة» بحق
امل ��دن� �ي�ي�ن وع� �ن ��اص ��ر ال �ج �ي��ش ال � �س ��وري.
م ��ؤت� �م ��ر ص� �ح ��اف ��ي ق ��اط� �ع ��ت ف �ض��ائ� ّ�ي �ت��ا
«ال� �ج ��زي ��رة» و«ال �ع ��رب �ي ��ة» أج � � � ً
�زاء ك�ب�ي��رة
ّ
منه ،وهما اللتان نالتا قسطًا مهمًا من
ان �ت �ق��ادات ال ��وزي ��ر ال� �س ��وري ع �ل��ى ق��اع��دة
أنهما «ال تسعيان إل��ى تقديم الحقيقة،
وت� � � �ق � � ��ودان ح� ��رب� ��ًا ه ��دف� �ه ��ا س� �ف ��ك دم � ��اء
السوريني».
وعن العقوبات االقتصادية التي فرضها
وزراء ال�خ��ارج�ي��ة ال �ع��رب ،رأى امل�ع�ل��م أن
امل �س �ت �ه��دف م�ن�ه��ا ه��و ال �ش �ع��ب ال �س��وري،
ً
متسائال عن قيمة الجامعة العربية «إذا
ل��م تكن فيها س��وري��ا» ،داع�ي��ًا ال�ع��رب إلى
«دراس��ة تاريخ سوريا منذ إن��ذار غ��ورو،
لئال يوجهوا إلينا إن��ذارات أو عقوبات».
وفي السياق ،أكد الوزير السوري أن وقف
ال�ت�ع��ام��ل م��ع ال�ب�ن��ك امل��رك��زي ه��و «إع�ل�ان
ح��رب اقتصادية من وجهة نظر القانون
ال ��دول ��ي» ،م �ش �ي �رًا إل ��ى أن �ه��م «إذا أرادوا
التعامل مع سوريا بعقل وحرص ،فعليهم
إل�غ��اء ك��ل ه��ذه العقوبات» .كذلك اشترط
على العرب إلغاء عقوباتهم االقتصادية
واالل�ت��زام بخطة العمل العربية« ،عندها
يمكن فتح ال�ب��اب للتعاون م��ع س��وري��ا».
وأوض��ح أن «الخروج عن الخطة العربية
ب�ّي�نّ أن هناك بعض ال��دول العربية التي
ارت�ض��ت أن تكون طرفًا ف��ي م�ش��روع ضد
س ��وري ��ا» .وع ��ن ال �ع �ق��وب��ات االق �ت �ص��ادي��ة
أيضًا ،شدد وزير الخارجية على ضرورة
«أن ن �ث��ق ب��اق �ت �ص��ادن��ا ،وال خ �ش �ي��ة م��ن
ه ��ذه ال �ع �ق��وب��ات ع �ل��ى م�ع�ي�ش��ة امل ��واط ��ن،
فشعبنا اع �ت��اد ال �ض �غ��ط» .وت��اب��ع «نحن
بلد يعتمد في  60في املئة من اقتصاده
على اإلنتاج الزراعي ،وبالتالي ال خوف
ع�ل��ى شعبنا م��ن ج��وع أو ب ��رد ،ول�ك��ن قد
نتأثر ببعض الكماليات إلى حني .كذلك
ف � ��إن م �ع �ظ��م االس� �ت� �ث� �م ��ارات ي �ت �ج��ه ن�ح��و
امل �ش��اري��ع ال �ع �ق��اري��ة ،ول��دي �ن��ا ج �ي��ش من
املهندسني يستطيع تعويض ذلك» .وردًا
على تجميد األص��ول السورية في الدول
ال �ع��رب �ي��ة ،ك �ش��ف امل �ع �ل��م أن� ��ه ت ��م «س �ح��ب
 95ف ��ي امل �ئ��ة م ��ن ال ��ودائ ��ع ال �س��وري��ة في
ال��دول العربية» .وت��اب��ع مطمئنًا «عندنا
م �خ ��زون اس �ت��رات �ي �ج��ي م ��ن ال �ق �م��ح يكفي
ل �ع��ام�ي�ن ،ول��دي �ن��ا ف ��ائ ��ض ف ��ي م�ح�ص��ول
القطن وزيت الزيتون .إن مبدأ أن تفرض

الجامعة العربية عقوبات على شعب هو
أم��ر م��رف��وض ،وه ��ذا غ�ي��ر م�س�ب��وق .عيب
عليهم أن يصلوا إلى هذه النقطة» .على
صعيد آخر ،جزم املعلم بأنه «ليس هناك
عمل عسكري ضد سوريا» ،الفتًا إلى أن
يمكن أن يحصل هو عقوبات
«أقصى ما ُ َ
اقتصادية ترفق بها أخرى سياسية».
واس� �ت� �ف ��اد امل � �س� ��ؤول ال � �س� ��وري م ��ن ه��ذه
ّ
ّ
«املشرف
ليحيي املوقف العراقي
املناسبة
وال � �ح� ��ري� ��ص ع� �ل ��ى ال� �ش� �ع� �ب�ي�ن ال � �س� ��وري
وال�ع��راق��ي وك��ذل��ك ال�ل�ب�ن��ان��ي» ،ف��ي إش��ارة
إلى رفض كل من بغداد وبيروت تطبيق
ال �ع �ق��وب��ات ع �ل��ى س ��وري ��ا ،الف �ت ��ًا إل� ��ى أن
ب�ل�اده «س�ت�خ��رج م��ن ه��ذا ال��وض��ع أق��وى،
م��ا سيضع ح�دًا لكل م��ن رك��ب امل��وج��ة من
الخارج ويعيد للبعض صوابه» .وأعرب
ع� ��ن ف� �خ ��ر دم � �ش ��ق «ب� ��امل� ��وق� ��ف ال ��روس ��ي
الصديق .وم��ن خ�لال املعلومات ،ال حرب
أو ع�م��ل ع�س�ك��ري��ًا خ��ارج�ي��ًا ض��د س��وري��ا،
ب��ل ه�ن��اك تسليح وت��دري��ب للمجموعات
اإلرهابية ،وهذا مقدور عليه».
وق��د خ� ّ�ص��ص ال��وزي��ر امل�ع�ل��م ج ��زءًا كبيرًا

قاطعت
فضائيتا
«العربية»
و«الجزيرة»
أجزاء من
مؤتمر
املعلم (لؤي
بشارة ــ
أ ف ب)

من مؤتمره الصحافي النتقاد الجامعة
العربية ووزرائ�ه��ا ،معتبرًا أنهم «عندما
ي � ��دع � ��ون ال� �ج� �ي ��ش ال� � �س � ��وري إل� � ��ى وق ��ف
ً
ال�ع�ن��ف ،يتهمونه ب��اط�لا ب��ذل��ك ،والسبب
أن �ه��م ال ي �ع �ت��رف��ون ب ��وج ��ود م�ج�م��وع��ات

مسلحة إرهابية تمارس القتل والخطف
وال� �ه� �ج ��وم ع �ل ��ى امل � �ق � � ّ�ار ال � �ع� ��ام� ��ة» .وف ��ي
ّ
ال� �س� �ي ��اق ،ذك � ��ر ب ��ال� �ت ��زام ق �ي ��ادت ��ه ب�خ�ط��ة
العمل العربية التي وافقت عليها دمشق
ف��ي ال��دوح��ة الشهر امل��اض��يَ ،
و«م ��ن خرج

ع��ن ّ
نصها ه��و اللجنة ال��وزاري��ة العربية
وال �ج��ام �ع��ة ال �ع��رب �ي��ة» .وع � ��اد امل �ع �ل��م في
ح��دي�ث��ه إل��ى ق ��رار ال � ��وزراء ال �ع��رب تعليق
مشاركة سوريا في اجتماعات الجامعة
العربية ،عازيًا سبب هذا القرار إلى «عدم

العربي يعرض «تعديالت طفيفة» على البروتوكول
العقوبات التي فرضها
الخارجية العرب
وزراء
ِّ
على سوريا ُبر َرت
بعدم توقيع سوريا
على بروتوكول بعثة
املراقبني .غير أنه بعد
فرض العقوبات ،عادت
الجامعة العربية لتبلغ
دمشق استعدادها
إلدخال بعض التعديالت
على البروتوكول

ج ��اء دور االت� �ح ��اد األوروب � ��ي
أمس كي يفرض حزمة جديدة
من العقوبات االقتصادية على
س ��وري ��ا ،ب �ع��د ي� ��وم واح � ��د من
قرار العقوبات العربية ،وسط
تهنئة أوروب �ي ��ة ل�ل�ع��رب ع�ل� ّ�ى خطوتهم،
ب �ي �ن �م��ا ت �س �ت �ع��د ت��رك �ي��ا ل �ت �ب��ن��ي رزم �ت �ه��ا
ال� �خ ��اص ��ة .ع �ق ��وب ��ات ّ
رد ع �ل �ي �ه��ا أن �ص��ار
ال �ن �ظ��ام ب�ت�ظ��اه��رات م��وال �ي��ة ج��اب��ت ع��ددًا
من املدن السورية ،بينما تواصل سقوط
القتلى من طرفي السلطة واملعارضة.
وأع� � � ��رب األم �ي ��ن ال � �ع� ��ام ل �ج��ام �ع��ة ال � ��دول
ال �ع��رب �ي��ة ن �ب �ي��ل ال �ع��رب��ي ع ��ن اس �ت �ع��داده
إلدخ� � � � � � ��ال ت� � �ع � ��دي �ل��ات «ط � �ف � �ي � �ف � ��ة» ع �ل��ى
ب��روت��وك��ول ب�ع�ث��ة م��راق�ب��ي ال�ج��ام�ع��ة إل��ى
سوريا ،مطمئنًا إلى أن توقيع الحكومة
السورية عليه سيؤدي إل��ى إع��ادة النظر
ُفي العقوبات االقتصادية العربية التي
فرضت أول من أمس على دمشق .وكشف
م�ص��در ف��ي الجامعة العربية أن العربي
بعث أم��س برسالة إل��ى وزي��ر الخارجية
ال �س��وري ول�ي��د امل�ع�ل��م ،أك��د فيها أن «م��ن
ش��أن التوقيع (على ب��رت��وك��ول املراقبني)
أن يعيد النظر في جميع اإلجراءات التي
ات �خ��ذه��ا» وزراء ال �خ��ارج �ي��ة ال �ع��رب ي��وم
أن رسالة العربي
األحد .وأوضح املصدر ّ
تأتي ردًا على رسالتني تلقاهما من املعلم
ي��وم��ي  25و 26ت�ش��ري��ن ال�ث��ان��ي ال �ج��اري،
وتضمنتا استفسارات عن بعض النقاط
ال ��واردة ف��ي ب��روت��وك��ول امل��راق�ب�ين ال�ع��رب.
وع��ن التعديالت ال�ت��ي كشف العربي عن
استعداد اللجنة الوزارية العربية املعنية
بسوريا إلدخالها على ّ
نص البروتوكول
ال�ق��ان��ون��ي ،يصبح «م �ش��روع ب��روت��وك��ول
بني سوريا واألمانة العامة لجامعة الدول
العربية بشأن متابعة الوضع في سوريا
ً
بدال من مشروع البروتوكول بني سوريا
واألمانة العامة للجامعة العربية بشأن
امل ��رك ��ز ال �ق��ان��ون��ي وم �ه ��ام ب�ع�ث��ة م��راق�ب��ي

جامعة الدول العربية إلى سوريا» .وتابع
العربي في رسالته أن «مجلس الجامعة
أيضًا على استعداد للتأكيد مجددًا على
مسألة التنسيق بني بعثة املراقبني العرب
والجانب السوري لتمكني البعثة من أداء
التفويض امل�م�ن��وح ل�ه��ا» ،وف�ق��ًا للمصدر
ن �ف �س��ه .إال أن ال �ع��رب��ي ل �ف��ت ف��ي رس��ال�ت��ه
الجوابية إل��ى أن «الهدف من اإلب�لاغ هو
ت��وف�ي��ر ال��دع��م ل�ج�ه��ود ال�ج��ام�ع��ة العربية
ف��ي تسوية ال��وض��ع امل �ت��أزم ،أي إن الدعم
امل�ط�ل��وب يقتصر ع�ل��ى ال�ت��أي�ي��د ال��دول��ي،
وخ��اص��ة م��ن األم ��م امل �ت �ح��دة وأج�ه��زت�ه��ا،
للجامعة وبعثتها في سوريا».
وف��ي ال�س�ي��اق ،ات�ف�ق��ت ح�ك��وم��ات االت�ح��اد
األوروب � � � � � ��ي ف � ��ي ب� ��روك � �س� ��ل ع� �ل ��ى ف ��رض
عقوبات مالية إضافية على س��وري��ا ،إذ
ق��ررت إض��اف��ة  12شخصًا و 11ش��رك��ة أو
م��ؤس�س��ة س��وري��ة ع�ل��ى األق ��ل إل ��ى قائمة
م�س�ت�ه��دف��ة بتجميد األص� ��ول وامل �ن��ع من
السفر .إضافة إل��ى ذل��ك تشمل العقوبات
إج � � ��راءات م �ص��رف �ي��ة وت �ج��اري��ة ون�ف�ط�ي��ة
واس� �ت� �ث� �م ��اري ��ة .ول � ��ن ي �س �م��ح ل �ل �ش��رك��ات
األوروبية باالستثمار في شركات تبني
م�ح�ط��ات ت��ول�ي��د ك�ه��رب��اء ف��ي س��وري��ا ،مع
ح �ظ��ر ب �ي��ع ال �ب��رم �ج �ي��ات وامل � �ع ��دات ال�ت��ي
يمكن استخدامها في مراقبة اإلنترنت أو
االتصاالت.
ّ
ورحب االتحاد بالعقوبات غير املسبوقة
التي اتخذها وزراء الخارجية العرب ضد
سوريا .وإضافة إلى الترحيب األوروب��ي
امل� ��وح� ��د ،ارت � � ��أت ب ��اري ��س وص � � ّ�ف ال� �ق ��رار
العربي بأنه «نموذجي» و«يمثل خطوة
أخ��رى ل�ع��زل س��وري��ا ال�ت��ي ال ت��زال ّ
صماء
أم� ��ام ج�م�ي��ع ن � ��داءات امل�ج�ت�م��ع ال ��دول ��ي».
ورأت وزارة الخارجية الفرنسية أن هذا
ً
ال �ق��رار «ي�ج��ب أن ي�ك��ون م �ث��اال للمجتمع
ال��دول��ي ب��أس��ره» .وك ��ان وزي ��ر الخارجية
الفرنسية آالن ج��وب�ي��ه ق��د رأى ف��ي وق��ت
س��اب��ق أن أي� ��ام ال �ن �ظ��ام ال �س ��وري «ب��ات��ت

م � �ع ��دودة» .وج � � ّ�دد ت��أك �ي��د أه �م �ي��ة إن �ش��اء
م � �م� ��رات إن� �س ��ان� �ي ��ة ف� ��ي س� ��وري� ��ا «ألن� �ه ��ا
ض��رورة» ،رغم إش��ارة األم��م املتحدة ،قبل
أيام ،إلى أنه ال حاجة إلى تطبيق الفكرة
الفرنسية بإنشاء «ممرات إنسانية آمنة».
ه� � ��ي م � � �م� � ��رات إن � �س� ��ان � �ي� ��ة ،أع� � �ل � ��ن ك �ب �ي��ر
م �س �ت �ش��اري رئ �ي��س ال �ح �ك��وم��ة ال �ت��رك �ي��ة،
إبراهيم كالني ،أنها «ليست على جدول
أعمال أنقرة في الوقت الحالي».
وق ��د دع ��ت ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة واالت �ح��اد
األوروب� � � � ��ي ،ف ��ي ب� �ي ��ان م �ش �ت��رك ت�ل�ا ق�م��ة
ّ
أوروب�ي��ة ـــــ أميركية في واشنطن تركزت
ع�ل��ى األزم ��ة االق �ت �ص��ادي��ة أس��اس��ًا ،أم��س،
س��وري��ا إل��ى «وض ��ع ح��د ف ��وري للعنف».
وج � � ��اء ف� ��ي ال � �ب � �ي� ��ان« :ن� ��دع� ��و ال �ح �ك��وم��ة
ال �س��وري��ة إل ��ى وض ��ع ح��د ف� ��وري للعنف
وال � �س � �م� ��اح ب � ��دخ � ��ول م ��راق � �ب �ي�ن ل �ح �ق��وق
اإلن � �س ��ان (إل � ��ى أراض� �ي� �ه ��ا) وص �ح��اف �ي�ين
دول � �ي �ي�ن وإف � �س� ��اح امل � �ج ��ال أم� � ��ام ان �ت �ق��ال
ديموقراطي وسلمي للحكم».
كذلك طلبت فرنسا من االتحاد األوروبي
دع��وة تركيا إل��ى ح�ض��ور اج�ت�م��اع وزراء
ال �خ��ارج �ي��ة األوروب� � �ي �ي��ن ي� ��وم ال�خ�م�ي��س
«لبحث الخطوات املقبلة» في التعامل مع
األزمة السورية.
ب� � ��دوره ،ش� � ّ�دد وزي� ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ال�ت��رك��ي
أح�م��د داوود أوغ�ل��و على أن «العقوبات
ال� �ت ��ي س �ت �ف��رض �ه��ا ت��رك �ي��ا ع �ل��ى س��وري��ا
بالتنسيق مع الدول العربية ستعلن في
األيام القليلة املقبلة» .وعلى صعيد األمم
امل�ت�ح��دة ،أعلنت لجنة التحقيق الدولية
في األح��داث في سوريا ،في تقرير صدر
أمس في جنيف ،سيطرح في آذار املقبل
ع �ل��ى ال� � � ��دورة ال �ت��اس �ع��ة ع� �ش ��رة مل�ج�ل��س
ّ
حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة ،أن
قوات األمن السورية ارتكبت «جرائم ضد
اإلنسانية».
أما على الجبهة الدولية الداعمة للنظام
ال �س��وري ،ف�ق��د ج ��ددت روس �ي��ا إص��راره��ا
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ــامعة
رغبتهم في سماع الصوت اآلخر»ِّ ،
مكررًا
وصف مشروع البروتوكول ال��ذي قدمته
اللجنة الوزارية العربية الذي ينظم عمل
بعثة امل��راق�ب�ين ال�ع��رب ب��أن��ه «ب��روت��وك��ول
ّ
إذع � � � � ��ان ،ألن ف� �ي ��ه م� �س ��اس ��ًا ب �س �ي��ادت �ن��ا
ّ
ال��وط�ن�ي��ة» .وج ��دد ال��وزي��ر اإلص� ��رار على
ّ
ال�س�ي��ر ف��ي خ��ط��ة ق �ي��ادت��ه إلن �ه��اء األزم ��ة،
و«السير قدمًا في اإلص�لاح��ات والجدية
ف��ي ال�ح��وار الوطني ال��ذي ل��ن ي�ك��ون فقط
بني السلطة واملعارضة ،ألن هناك ماليني
الشعب السوري لديهم مطالب ويجب
من ّ
أن ي�م��ث�ل��وا ف��ي ال� �ح ��وار ،وم ��ن ل��دي��ه روح
وط�ن�ي��ة وي �ح��رص ع�ل��ى ال�ب�ل��د ف�ل�ي��دع إل��ى
ال �ح��وار» .وع��ن ه��ذا امل��وض��وع أيضًا اتهم
امل �ع �ل��م ال �ج��ام �ع��ة ال �ع��رب �ي��ة ب��ال �ع�م��ل على
ت �ح��ري��ض امل �ع��ارض��ة ،م��ن خ�ل�ال «س�ح��ب
معارضة الداخل إلى القاهرة ونقلها من
عاصمة إلى أخرى» .واختصر رؤية بالده
ل �ل �م��وق��ف ال �ع��رب��ي ب��ال �ق��ول إن «ال �ج��ان��ب
ال �ع��رب��ي ب ��ات واض� �ح ��ًا :ي��ري��د ح � ��وارًا في
القاهرة وحكومة وح��دة وطنية ومرحلة
ان �ت �ق��ال �ي��ة ،وه� ��ذا م ��رف ��وض .أم ��ا ف��ي ح��ال
ح�ص��ول ح��وار يشترك فيه الجميع ،فقد
يحصل اتفاق على حكومة وحدة وطنية
ولكن بعد الحوار».
أم� ��ا ف ��ي م ��ا ي �ت �ع �ل��ق ب��ال��وض��ع امل �ي��دان��ي،
ف �ق��د ج ��زم امل �ع �ل��م ب ��أن ال �ج �ي��ش ال �س��وري
«ي �ق��وم بمهماته ع�ل��ى أك�م��ل وج ��ه .ومنذ
ت �س �ع��ة أش �ه��ر ح �ت��ى ال� �ي ��وم ل ��م ي�س�ت�خ��دم
مدفع دبابة واحدة أو طائرات أو أسلحة
ثقيلة ،ب��ل أسلحة ف��ردي��ة .وال �ي��وم معظم
امل��دن أصبح فيها ق��وات لحفظ النظام».
وردًا ع�ل��ى س ��ؤال ب�ش��أن ت�ص��ري��ح نظيره
الفرنسي آالن جوبيه ال��ذي رأى أن «أي��ام
ال�ن�ظ��ام (ال �س��وري) ب��ات��ت م �ع��دودة» ،ق��ال
املعلم «أقول له عيش وبتشوف ،إذا كتب
له الله طول العمر».
(سانا ،يو بي آي)

ع �ل��ى ض � ��رورة أن ت �ق��وم ال� � ��دول ال�ع��رب�ي��ة
بنفسها بتسوية الوضع في سوريا من
دون ت��دخ��ل خ ��ارج ��ي ،وذل� ��ك ف��ي تعليق
ل� � ��وزارة ال �خ��ارج �ي��ة ال��روس �ي��ة ع �ل��ى ق ��رار
ج��ام �ع��ة ال � ��دول ال �ع��رب �ي��ة ف ��رض ع�ق��وب��ات
اق �ت �ص��ادي��ة ع �ل��ى س ��وري ��ا .ول �ف��ت ال�ب�ي��ان
إل� ��ى أن «األول � ��وي � ��ة ت �ت �م �ث��ل ف ��ي ال �ح �ف��اظ
على وح��دة أراض��ي س��وري��ا وسيادتها».
وقد صدر موقف مشابه أيضًا عن وزارة
الخارجية الصينية.
داخ�ل�ي��ًا ،ع�ق��دت اللجنة ال��وط�ن�ي��ة املكلفة
ب ��إع ��داد م �ش��روع دس �ت��ور س� ��وري ج��دي��د
اج� �ت� �م ��اع� �ه ��ا األول أم� � � ��س ،درس� � � ��ت ف �ي��ه
ّ
املسودة األولى ملشروع
«صياغة جزء من
ال��دس�ت��ور ال��ذي أن�ج��زت��ه ال�ل�ج��ان الفرعية
املتخصصة» ،وفق ما كشف عنه املتحدث
ال��رس �م��ي ب��اس��م ال �ل �ج �ن��ة س ��ام دل ��ة ال ��ذي
ج��زم ب��أن ال��دس�ت��ور ال�ج��دي��د «ال يتضمن
مادة شبيهة باملادة الثامنة من الدستور
ال �ح ��ال ��ي» ،ال �ت��ي ت�ع�ت�ب��ر ح ��زب «ال �ب �ع��ث»
الحزب القائد للدولة واملجتمع.
ش �ع �ب �ي ��ًا ،ش � �ه ��دت م� � ��دن دم � �ش ��ق وح �ل��ب
والحسكة ودي��ر ال��زور والرقة والسويداء
وم �ش��رف��ة ح �م��ص وط ��رط ��وس ت �ظ��اه��رات
مل� ّ
�ؤي��دي ال �ن �ظ��ام ال��ذي��ن ه��اج �م��وا ق ��رارات
ال �ج��ام �ع��ة ال �ع ��رب �ي ��ة .أم � ��ا م �ي ��دان �ي ��ًا ،ف�ق��د
أفادت وكالة األنباء السورية «سانا» عن
تشييع « 14شهيدًا م��ن عناصر الجيش
اس �ت �ه��دف �ت �ه��م امل� �ج� �م ��وع ��ات اإلره ��اب� �ي ��ة
املسلحة أثناء تأديتهم لواجبهم الوطني
في ري��ف دمشق وحمص وح�م��اة» .كذلك
ت �ح��دث��ت م � �ص ��ادر رس �م �ي��ة ع ��ن ان �ف �ج��ار
س� �ي ��ارة م �ف �خ �خ��ة أم � ��ام م �ط��ران �ي��ة ال� ��روم
األرث��وذك��س ف��ي مدينة ال�لاذق�ي��ة .ب��دوره،
أعلن «املرصد السوري لحقوق اإلنسان»
امل� �ع ��ارض أن «ث �م��ان �ي��ة أش �خ ��اص ق�ت�ل��وا
ب� ��رص� ��اص ق � � ��وات األم � � ��ن وال� �ج� �ي ��ش ف��ي
حمص وحماة وريف دمشق».
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز ،يو بي آي)

شركات التأمني
تبحث عن معيدين جدد لبوالصها
تنال العقوبات املفروضة
على سوريا من جميع
القطاعات ،وبينها التأمني،
الذي يواجه مشاكل مع
معيدي التأمني ،وغالبيتهم
أوروبيون
السلاخ
روله ّ
ل � ��ن ت � �ك� ��ون أوض� � � � ��اع ش � ��رك � ��ات ال� �ت ��أم�ي�ن
ً
ال � �س� ��وري� ��ة أف � �ض� ��ل ح � � ��اال م � ��ن ق �ط ��اع ��ات
االق �ت �ص ��اد األخ� � ��رى ف ��ي ظ ��ل ال �ع �ق��وب��ات
ال ��دول� �ي ��ة وال �ع ��رب �ي ��ة ،وال س �ي �م��ا ف ��ي م��ا
ي �ت �ع �ل��ق ب �ت �ع��اط��ي ه � ��ذه ال � �ش� ��رك� ��ات م��ع
األس� ��واق ال �خ��ارج �ي��ة؛ ف�ك��ل ش��رك��ة تأمني
ت �ح �ت��اج إل� ��ى م �ع �ي��د ت��أم�ي�ن ف ��ي ال �خ��ارج
ي � �ق� � ّ�دم ل �ه ��ا ال �ت �غ �ط �ي��ة ل �ل�أخ � �ط ��ار ،وه ��ي
تواجه صعوبة اليوم في إع��ادة تجديد
االت�ف��اق�ي��ات م��ع ش��رك��ات إع ��ادة ال�ت��أم�ين،
وال س�ي�م��ا األوروب� �ي ��ة ،ال�ت��ي ب ��دأت ترفع
الصوت للمطالبة بوضع شروط جديدة
ُوإضافية عن السنوات السابقة ،جراء ما
فرض على سوريا من عقوبات اقتصادية
ّ
م��ن ج�ه��ة ،إض��اف��ة إل��ى أن منطقة الشرق
األوس��ط ،وم��ن ضمنها سوريا أصبحت
من املناطق ذات األخطار املرتفعة ،ما زاد
من حذرها في تقديم التغطيات املطلوبة
ل�ل�أخ �ط ��ار .وال ُي �خ �ف��ي م ��دي ��رو ش��رك��ات
التأمني قلقهم إزاء ما ستكون عليه ردود
أف�ع��ال ش��رك��ات إع ��ادة ال�ت��أم�ين النهائية،
وم �ع �ظ �م �ه��ا أوروب� � � �ي � � ��ة ،ت � �ج� ��اه ت �ج��دي��د
ع �ق��وده��م م ��ع س� ��وق ال �ت��أم�ي�ن ال� �س ��وري،
ّ
وخ�ص��وص��ًا أن ال�ش��رك��ات ال�س��وري��ة ترى
أن ب�ح�ث�ه��ا ع ��ن ش ��رك ��ات إع� � ��ادة ج��دي��دة
سيستغرق وق �ت��ًا؛ ف��إي�ج��اد ش��رك��ة واح��د
ف��ي ال �س��وق ال��روس��ي اح �ت��اج إل ��ى ش�ه��ر،
كذلك فإن جهات اإلعادة التي لم تتعامل
في السابق مع سوريا قد ترى أنها غير
م �ض �ط��رة إل� ��ى دخ � ��ول ال� �س ��وق ال �س��وري

حاليًا وتحمل أخطارًا عالية .هذا إضافة
إلى ما يمكن أن تواجهه شركات التأمني
م��ع ش��رك��ات اإلع ��ادة م��ن تكبد ال�ت��زام��ات
إض ��اف� �ي ��ة إن ك ��ان ��ت ب��ول �ي �ص��ة ال �ت��أم�ي�ن
تعود ألحد األسماء التي فرضت عليها
عقوبات من الخارج.
وي� �ش ��رح امل ��دي ��ر ال� �ع ��ام ل �ش��رك��ة «آروب»
للتأمني ،بشار الحلبي ،طبيعة الشروط
الجديدة التي تفرضها شركات اإلع��ادة
م ��ع س ��ري ��ان م��وع��د ت �ج��دي��د االت �ف��اق �ي��ات
اب�ت� ً
�داء من نهاية الشهر العاشر .ويقول
إن «ش ��رك ��ات ال �ت��أم�ي�ن ت��دخ��ل ع � ��ادة في
اتفاقيات اإلعادة مع نوعني من املعيدين،
إحداهما تسمى االتفاقية امللزمة وتكون

شركات اإلعادة تريد
إلغاء الشرط المتعلق
بتغطية أعمال الشغب
واالضطرابات

م��ع ال �ج �ه��ة األك �ب��ر وت �ك��ون ل �ه��ا ال�ح�ص��ة
العظمى ف��ي ال �س��وق ،وي��أت��ي م��ن خلفها
معيدون آخرون تتوزع بينهم الحصص
األص �غ��ر وي� ��راوح ع��دده��م ب�ين خ�م��س أو
س��ت ش ��رك ��ات» .وي�ض�ي��ف ال�ح�ل�ب��ي« :ك��ي
يتمكن ال�س��وق م��ن تقديم رؤي��ة واضحة
ع ��ن ال �ش �ك��ل ال �ج��دي��د ل �ع �ق��ود ات �ف��اق �ي��ات
ش ��رك ��ات ال �ت ��أم�ي�ن م ��ع امل �ع �ي��دي��ن ع�ل�ي�ن��ا
االنتظار ما يقارب عشرين يومًا» ،قبل أن
يشير إلى أنه «في كل األح��وال ،نحن في
شركات التأمني السورية ،قمنا بتجهيز
ال� �ب ��دائ ��ل إن رف� �ض ��ت ش� ��رك� ��ات اإلع � � ��ادة
األوروب�ي��ة تجديد اتفاقياتها ،وأجرينا
اتصاالتنا باألسواق اآلسيوية والعربية،
واألخيرة هي أول البدائل املتاحة» .لكنه
أضاف أن «بعض الشركات لم تعبر حتى
اآلن عن مواقفها من السوق السوري».
وع� ��ن ال �ب �ن��ود اإلض ��اف �ي ��ة ف ��ي ات �ف��اق �ي��ات
ش��رك��ات اإلع � ��ادة ،ي �ق��ول إن «امل�ع�ل��وم��ات
األول �ي ��ة ت�ش�ي��ر إل ��ى أن ش��رك��ات اإلع� ��ادة
الراغبة في تجديد االتفاقيات تريد إلغاء
ال�ش��رط املتعلق بتغطية أع�م��ال الشغب
واالضطرابات من بوالص املمتلكات».
م ��ن ج �ه �ت��ه ،ي �ق��ول امل ��دي ��ر ال� �ع ��ام ل�ش��رك��ة
العقيلة للتأمني التكافلي ،فراس العظم،
ّ
إن «الجديد ال��ذي الحظناه من املعيدين
ف ��ي ش � ��روط ع �ق��ود اإلع � � ��ادة ه ��و طلبهم
ألم��ور ل��م نعتدها ف��ي ال�س��اب��ق ،ك��إدخ��ال
ش� � ��رط ال � �ع � �ق� ��وب� ��ات ،م � ��ا ي �ع �ن ��ي ح �م��اي��ة
املعيد لنفسه إن أصدر البلد األم لشركة
إع��ادة التأمني قوانني معينة سيلتزمها
امل �ع �ي��د وي�ط�ب�ق�ه��ا ع �ل��ى ال �ع �ق��ود امل��وق�ع��ة
م��ع ش��رك��ات �ن��ا ،وي �ش �م��ل ذل ��ك ال�ع�ق��وب��ات
ّ
ضد أشخاص فرضت عليهم عقوبات».
ويضيف أن «األم��ر اآلخ��ر ال��ذي يمكن أن
ُيفرض على الشركات يتعلق ب��أن تكون
كل املطالبات السابقة لتغطيات تأمينية
غ �ي��ر م ��دف ��وع ��ة ،ب ��ل ت ��وض ��ع ف ��ي ح �س��اب
خ ��اص ري�ث�م��ا ت�ت�غ�ي��ر ال �ق��وان�ي�ن ،حينها
ستدفع األم��وال امل��ودع��ة في الحسابات،
وال �ج��ان��ب ال�س�ل�ب��ي ف��ي ه ��ذا ال �ش��رط هو
ش �م��ول �ي �ت��ه ألن � ��ه ق ��د ي �ض��م أي ن � ��وع م��ن
العقوبات».

«جيش األسعد» ّ
ينسق مع «الوطني» وبلحاج
كشف املجلس الوطني السوري ،أمس،
النقاب ع��ن ل�ق��اء ،غير محدد التاريخ،
ت� ��م ب�ي��ن وف � ��د م� ��ن امل� �ج� �ل ��س ،ب��رئ��اس��ة
ب � ��ره � ��ان غ � �ل � �ي� ��ون ،وق � � �ي� � ��ادة ال �ج �ي��ش
السوري الحر ،برئاسة رياض األسعد،
ح�ي��ث ت��م االت �ف��اق ع�ل��ى ت�ش�ك�ي��ل لجنة
مشتركة تعنى بالتنسيق في الحراك
امليداني واإلغاثة واإلع�لام والعالقات
ال � �س � �ي� ��اس � �ي� ��ة ،ب � ��ال� � �ت � ��زام � ��ن م� � ��ع ن �ش��ر
ص�ح�ي�ف��ة «دي �ل��ي ت �ل �غ��راف» م�ع�ل��وم��ات
ع��ن م�ب��اح�ث��ات أج��راه��ا ق��ائ��د امل�ج�ل��س
ال�ع�س�ك��ري ف��ي ط��راب�ل��س ع�ب��د الحكيم
ب �ل �ح��اج م ��ع ق � ��ادة «ال �ج �ي��ش ال �س��وري
ال� �ح ��ر» ت �ط��رق��ت إل� ��ى م �س��أل��ة «إرس � ��ال
مقاتلني ليبيني لتدريب جنوده».
ووف �ق��ًا ل�ب�ي��ان ن�ش��ره امل�ج�ل��س ال��وط�ن��ي
ال � �س� ��وري ،ع �ل��ى ص �ف �ح�ت��ه ع �ل��ى م��وق��ع
ال �ت��واص��ل االج �ت �م��اع��ي «ف��اي �س �ب��وك»،
ات� �ف ��ق ال � ��وف � ��دان ع� �ل ��ى ت �ش �ك �ي��ل ل�ج�ن��ة
مشتركة من الجانبني تعنى بالتنسيق
ف��ي مسائل ال�ح��راك امل�ي��دان��ي واإلغ��اث��ة
واإلع�ل�ام وال�ع�لاق��ات ال�س�ي��اس�ي��ة ،على
أن تباشر اللجنة عملها على ال�ف��ور،
وم��ن امل�ق��رر أن يعقد ال�ط��رف��ان ل�ق��اء ات
دورية بهدف تعزيز الرؤى السياسية

املشتركة.
وأك��د غليون اع�ت��زاز املجلس الوطني
«ب� ��ال � �ض � �ب� ��اط وال � �ج � �ن � ��ود ال� �س ��وري�ي�ن
ال��ذي��ن ان �ح��ازوا إل��ى ص�ف��وف شعبهم،
وت� �ق ��دي� �م� �ه ��م ال� �ت� �ض� �ح� �ي ��ات ل �ح �م��اي��ة
امل �ت �ظ��اه��ري��ن وامل��دن �ي�ي�ن» ،م �ش �ي �رًا إل��ى
التزام املجلس بتوفير الوسائل التي
ّ
الحر على أن
تساعد الجيش السوري
ي�ك��ون «ق ��وة داع �م��ة ل�ل��وح��دة الوطنية
وس�ي��اج��ًا ل�ح�م��اي��ة س��وري��ا م��ن ال�ن�ظ��ام
وخ �ط �ط��ه ال��رام �ي��ة إل ��ى ت�ف�ت�ي��ت وح ��دة
الوطن والشعب» .وأوضح أن املجلس
ب ��وص� �ف ��ه م �ظ �ل ��ة وط� �ن� �ي ��ة وس �ي��اس �ي��ة
ل�ل�ث��ورة ال �س��وري��ة ح��ري��ص ع�ل��ى إق��ام��ة
ع�لاق��ات ت�ن�س�ي��ق م��ع «ال �ج �ي��ش ال �ح� ّ�ر»
ل � �ض � �م� ��ان س �ل��ام � ��ة األداء امل � �ي� ��دان� ��ي
وانسجامه مع الجهد السياسي القائم
على املستويني اإلقليمي والدولي.
من جهته ،أوضح األسعد أن «الجيش
ال�س��وري ال�ح� ّ�ر يدعم املجلس الوطني
ال � �س� ��وري وي �ع �ت �ب��ره اإلط� � ��ار ال��وط �ن��ي
ال �ج��ام��ع ل�ل�س��وري�ين وم �ل �ت��زم ب��أه��داف��ه
وب ��رن ��ام� �ج ��ه ال �س �ي��اس��ي ال� �ق ��ائ ��م ع�ل��ى
س �ل �م �ي��ة ال � �ث� ��ورة» ،وي ��ؤك ��د أن «ه��دف��ه
األس� ��اس ي�ت�م�ث��ل ف��ي ت��وف �ي��ر ال�ح�م��اي��ة

ل�ل�س��وري�ين ال��ذي��ن ي�ت�ظ��اه��رون سلميًا،
ورف��ض االن�ج��رار إل��ى أي ن��زاع داخلي
أو ص� ��دام م �س �ل��ح وف ��ق م ��ا ي �خ �ط��ط له
النظام».
ف � ��ي غ � �ض� ��ون ذل � � ��ك ،ك �ش �ف ��ت ص �ح �ي �ف��ة
«دي � �ل ��ي ت � �ل � �غ ��راف» ،أم� � ��س ،أن رئ �ي��س
املجلس الوطني االنتقالي في ليبيا،
م �ص �ط �ف��ى ع �ب��د ال �ج �ل �ي��ل ،أرس � ��ل ق��ائ��د
امل�ج�ل��س ال�ع�س�ك��ري ف��ي ط��راب�ل��س عبد
ال �ح �ك �ي��م ب� �ل� �ح ��اج إل � ��ى ت ��رك� �ي ��ا ،ح�ي��ث
«التقى قادة الجيش السوري الحر في
اس�ط�ن�ب��ول ،ع�ل��ى ال �ح��دود م��ع ت��رك�ي��ا».
ون�س�ب��ت إل��ى م �س��ؤول ع�س�ك��ري يعمل
م ��ع ب �ل �ح��اج أن األخ� �ي ��ر ن ��اق ��ش أي �ض��ًا
م ��ع ق � ��ادة «ال �ج �ي ��ش ال � �س� ��وري ال �ح��ر»
م � �س ��أل ��ة «إرس� � � � � ��ال م� �ق ��ات� �ل�ي�ن ل �ي �ب �ي�ين
ل �ت��دري��ب ج� �ن ��وده» .وأوض� ��ح امل �س��ؤول
العسكري أن «الجميع يريد أن يذهب
ب�ع��دم��ا ح��ررن��ا ب �ل��دن��ا ،وي�ت�ع�ين علينا
اآلن أن نساعد اآلخ��ري��ن» ،فيما نقلت
ال�ص�ح�ي�ف��ة ع ��ن أع �ض ��اء م ��ن «ال �ج �ي��ش
ال �س��وري ال �ح��ر» نفيهم م��ا ي �ت��ردد في
طرابلس عن إرسال املئات من الليبيني
لعبور الحدود إلى سوريا.
(يو بي آي)

عبد العظيم:
ّ
العقوبات ال تمس الشعب

رأى املنسق العام لـ«هيئة
التنسيق الوطنية لقوى التغيير
الديموقراطية» املعارضة،
حسن عبد العظيم (الصورة)،
ّأن العقوبات االقتصادية التي
فرضها وزراء الخارجية العربية
على سوريا «تمس النظام ال
الشعب» .وفيما ّ
جدد رفض
املعارضة التدخل العسكري
الخارجي في سوريا ،اتهم
النظام بـ«املماطلة والتسويف»
واالستمرار في «القتل والعنف
والتعذيب» .وقال عبد العظيم
لقناة «العالم» ،إن «املستهدف
من العقوبات االقتصادية
العربية على سوريا هو السلطة
إلصرارها على العنف والقتل
والحلول األمنية والعسكرية ،التي
لم يكن لديها سواها على امتداد
األشهر املاضية».
(األخبار)

مطار القاهرة :ال
تعليمات بتنفيذ العقوبات
ّ
أكدت مصادر مصرية في مطار
القاهرة لوكالة األنباء األملانية
أمس ،عدم تلقيها تعليمات
بتطبيق العقوبات التي فرضتها
جامعة الدول العربية على
سوريا ،بمنع كبار املسؤولني
والشخصيات السورية من
الدخول إلى البالد .وقالت املصادر
إن التعليمات «لم تصل بعد ،لذلك
فلن ننفذها قبل وصولها ولن
ُيمنع أي مسؤولني أو شخصيات
سورية قادمة إلى مصر».
(األخبار)

أسطول روسي
إلى سوريا ولبنان

كشفت صحيفة «إيزفستيا»
الروسية أمس ،أن روسيا
ً
سترسل في عام  2012أسطوال
من السفن الحربية إلى سوريا.
ونقلت الصحيفة عن ناطق باسم
رئيس أركان البحرية الروسية
قوله إن السفن التي ستكون
بقيادة حاملة الطائرات الروسية
الوحيدة األميرال كوزنيتسوف،
سترسو في ربيع  2012في
مرفأ طرطوس حيث تقع قاعدة
بحرية روسية .وشدد الناطق
باسم البحرية على أن مشروع
إرسال سفن إلى سوريا «غير
مرتبط باملواجهات التي يشهدها
هذا البلد» ،بدليل أن األسطول
سيتوقف في بيروت وجنوى
(إيطاليا) وقبرص أيضًا.
(أ ف ب)

 20العالم

الثالثاء  29تشرين الثاني  2011العدد 1573

السعودية

قوات األمن تنسحب من القطيف مع بدء عاشوراء
في خطوة من شأنها
تخفيف االحتقان والتوتر
في املنطقة الشرقية،
عمدت قوة أمنية سعودية
إلى االنسحاب من القطيف،
تفاديًا ألي اضطرابات إضافية
مع بدء ذكرى عاشوراء ،فيما
سادت دعوات التهدئة
تزامنًا مع لقاء الحاكم بأعيان
املحافظة

ان �س �ح �ب��ت ق� ��وة أم �ن �ي��ة س �ع ��ودي ��ة ،فجر
أمس ،من منطقة القطيف الشرقية التي
شهدت اضطرابات أخيرة راح ضحيتها
قتلى وجرحى ،فيما التقى حاكم املنطقة
مع وفد من أعيان املحافظة ،في خطوة
من شأنها تخفيف التوتر واالحتقان.
وق��ال��ت م�ص��ادر حقوقية وش�ه��ود عيان
إن «ال� �ق ��وة األم �ن �ي��ة ان �س �ح �ب��ت ت�ح��دي�دًا
من بلدتي الشويكة والعوامية» اللتني
شهدتا األسبوع املاضي توترًا إثر مقتل
أربعة شبان .وأك��دوا انسحاب «اآلليات
وامل ��درع ��ات وال �ح��اف�لات امل�ص�ف�ح��ة التي
تقل قوات مكافحة الشغب من مواقعها
باتجاه ال��دم��ام ،ورفعت نقاط وحواجز
التفتيش».
وأع � ��رب � ��ت امل � �ص � ��ادر ع� ��ن اع� �ت� �ق ��اده ��ا أن
س� �ح ��ب ال� � �ق � ��وة ال � �ت� ��ي ان � �ت � �ش� ��رت أث� �ن ��اء
أح��داث األس�ب��وع امل��اض��ي هدفه تنفيس
االح �ت �ق ��ان وت�ل�اف ��ي االح �ت �ك ��اك امل �ب��اش��ر
خ�لال إح�ي��اء ذك��رى ع��اش��وراء م��ع إقامة

ً
الشيعة املجالس الحسينية ليال طوال
عشرة أيام.
وف��ي وق��ت الح ��ق ،ال�ت�ق��ى ح��اك��م املنطقة
الشرقية ،األمير محمد بن فهد ،وفدًا من
القطيف ّ
عبر عن «رفضه وأسفه ملا آلت
له االمور ،وأنه ال يقر ما بدر من البعض
من تجاوزات» ،بحسب مصدر رسمي.
وذكرت الوكالة الرسمية لألنباء «واس»
أن أعضاء الوفد من رجال دين ومشايخ
ووج � �ه� ��اء «أك � � � ��دوا والء ه � � ��م ل �ق �ي��ادت �ه��م
وح ��رص �ه ��م ع �ل��ى اس �ت �ت �ب��اب األم� � ��ن ف��ي
أنحاء القطيف» .ونقلت عن األمير قوله
إن «الدولة بتوجيهات من امللك عبد الله
وولي العهد وزير الداخلية األمير نايف
حريصة على سالمة املواطنني وأمنهم
ول��ن تسمح ملثل ه��ؤالء على قلتهم بأن
ي�ع�ك��روا ص�ف��و األم� ��ن» .وه ��ذا ال�ل�ق��اء هو
الثاني من نوعه منذ أسبوع.
م� ��ن ج� �ه ��ة ث ��ان� �ي ��ة ،أك� � ��د م � �ص ��در ش� ��ارك
ف ��ي ال �ل �ق��اء أن األم� �ي ��ر م �ح �م��د «اس �ت �م��ع

إل��ى م�ط��ال��ب أب �ن��اء امل�ح��اف�ظ��ة ،وت�ح��دي�دًا
إطالق سراح املعتقلني وتحقيق العدالة
ال�ش��ام�ل��ة ب�ي�ن ج�م�ي��ع امل��واط �ن�ين وإل �غ��اء
التمييز وال �ف��رز امل��ذه �ب��ي» .وأض ��اف أن
ال �ل �ق��اء ات �س��م ب��اإلي �ج��اب �ي��ة ،م �ش �ي �رًا إل��ى
أن األم �ي ��ر «وع� ��د ال ��وف ��د خ �ي �رًا بتفعيل
النظر ف��ي امل�ط��ال��ب .وج��رى التطرق إلى
األمور السابقة والحالية ،ونحن ننتظر
النتائج الحقيقية لهذا اللقاء».
ف��ي امل�ق��اب��ل ،ط��ال��ب رج��ل ال��دي��ن الشيعي
ال �ب��ارز ف��ي ب �ل��دة ال�ع��وام�ي��ة ال�ش�ي��خ نمر
آل ن�م��ر ،امل �ط��ارد م��ن ال�س�ل�ط��ات ،بإطالق
التظاهرات
سراح املعتقلني «على خلفية
ّ
وكل سجناء ال��رأي من الشيعة والسنة،
وت �ح �ق �ي��ق ال� �ع ��دال ��ة وال� �ح ��ري ��ة وخ � ��روج
ق� ��وات «درع ال �ج��زي��رة» م��ن ال �ب �ح��ري��ن».
وق��ال إن «ال�ح��راك املطلبي ،إن خ��رج عن
سلميته سيخسر ال�غ�ط��اء االج�ت�م��اع��ي
وال�ت�ع��اط��ف ال��دول��ي» .وح ��ذر م��ن «إراق ��ة
ُ
الدماء؛ ألن ثمنها باهظ جدًا ،ولن تنسى

وستولد عشرات ومئات الشهداء الذين
سيسلكون ال ��درب ن�ف�س��ه» ،وردد خ�لال
ت��أب�ي�ن ال �ق �ت �ي��ل ع �ل��ي آل ق��ري��ري��ص «أن ��ا
الشهيد التالي».
ب� � ��دوره ،دع ��ا رج ��ل ال ��دي ��ن ال� �ب ��ارز منير
ال � �خ � �ب ��از ،خ �ل��ال م �ج �ل��س ف� ��ي م �ن��اس �ب��ة
ع ��اش ��وراء ،إل ��ى ق �ي��ام ال� ��دول اإلس�لام�ي��ة
«ال�ت��ي تضم م��ذاه��ب مختلفة بخطوات
ّ
لسد ب��اب االخ�ت�لاف الطائفي م��ن خالل
االع �ت��راف ال��رس�م��ي ب��امل��ذاه��ب ،وتحريم
لغة التكفير أو التخوين ،وتنقية الكتب
ووسائل التعليم واإلعالم».
وأكد الشيخ عبد الكريم الحبيل أن «أبناء
القطيف ال ينفذون أجندة خارجية ،بل
ي�ط��ال�ب��ون ب�ح�ق��وق�ه��م» .ودع ��ا املحتجني
إل � ��ى «ات � �ب� ��اع األس ��ال� �ي ��ب ال �ح �ض ��اري ��ة»،
م��ؤك�دًا أن «االص �ط��دام ب��رج��ال األم��ن أمر
محرم» ،مشددًا على عدم تحويل مواكب
العزاء في عاشوراء إلى تظاهرات».
(أ ف ب)

املعارضة الكويتية تربح جولة باستقالة الحكومة
ّ
االعتصامات متواصلة للمطالبة برحيل الخرافي وحل البرملان ومكافحة الفساد

لجأ رئيس الحكومة
الكويتية ،ناصر املحمد،
كما اعتاد على ّمر سبع
حكومات ،إلى االستقالة بعد
مطالبة املعارضة باستجوابه
ورحيله ،التي اتخذت
من ساحة اإلرادة ميدانًا
ملعركتها ،وهذا يفتح الباب
أمام مرحلة جديدة سيحدد
معاملها األمير
الكويت ـــ فادي الزين
استبق رئيس الحكومة الكويتية ،ناصر
املحمد الصباح ،أمس ،اعتصام املعارضة
التي تطالب برحيله ،واالستجواب الذي
كان مقررًا أن ّ
يقدم إليه اليوم بشأن الفساد
املالي ،بتقديم استقالة حكومته السابعة
إل��ى أمير البالد صباح األحمد الصباح،
ال��ذي قبلها ب ��دوره ،رغ��م أن��ه ك��ان ق��د أكد
ّ
تتحداه
ف��ي وق��ت س��اب��ق أن��ه ل��ن يقبل أن
امل�ع��ارض��ة ،وأن��ه ل��ن يقيل الحكومة ،ولن
يقبل استقالة رئيسها ،ولو ّ
تقدم بها.
وج � ��اء ف ��ي ك �ت��اب االس �ت �ق��ال��ة أن «ب�ع��ض
امل �م��ارس��ات السلبية ال�ت��ي أص � ّ�ر البعض
على االستمرار بها على حساب املصلحة
ال �ع��ام��ة ،وع�ل��ى ح�س��اب ال �ت �ع��اون امل��أم��ول
ب�ين ال�س�ل�ط�ت�ين ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة والتنفيذية
قد ّأدت إلى تعثر مسيرة العمل الوطني
وتعذر اإلنجاز املنشود» .وأش��ار املحمد
ف � ��ي ك� �ت ��اب ��ه إل� � ��ى أن «ه� � � ��ذه ال �س �ل �ب �ي��ات
ت �م �ث �ل��ت ف� ��ي امل � �م ��ارس ��ة ال �ن �ي��اب �ي��ة ال �ت��ي
أب��رزت�ه��ا االس�ت�ج��واب��ات امل�ق��دم��ة والتفرغ
ل �ل �م �س��اج�ل�ات وامل� �ش ��اح� �ن ��ات وت �س �ج �ي��ل
امل� ��واق� ��ف ال �س �ي��اس �ي��ة ب� ��أي ث� �م ��ن» .ك��ذل��ك
ت�ح��دث ع� ّ�م��ا س�م��اه «ال�ت�ش�ك�ي��ك ف��ي ال��ذم��م
بالباطل واإلدان��ة بغير
وكيل االتهامات
ّ
م �ح��اك �م��ة» ،م�ض�ي�ف��ًا أن � ��ه ج� ��رى «ت�ه�ي�ي��ج
ال� �ش ��ارع ال �ك��وي �ت��ي وإث ��ارت ��ه وزرع ال�ف�تن
والبغضاء بني أبناء املجتمع ،بما ّ
يقوض
أمن الوطن واستقراره ،وهو أمر ال يمكن
ق�ب��ول��ه أو ال �ت �ه��اون ب�ش��أن��ه ب��أي ح��ال من
األحوال ،وقد بات معه استمرار الحكومة
في القيام بمسؤولياتها وواجباتها أمرًا
ً
متعذرًا ومستحيال».
وت��أت��ي اس �ت �ق��ال��ة امل�ح �م��د ( 71ع��ام��ًا) في
أع �ق��اب ت�ق��دي��م ث�لاث��ة وزراء اس�ت�ق��االت�ه��م،
أول من أم��س ،على خلفية التوتر الكبير

املعارضة اعتصمت ليال أمام قصر العدل في الكويت تضامنا مع املعتقلني (ياسر الزيات ــ أ ف ب)
الذي تشهده البالد ،والذي أعقب اقتحام
نواب املعارضة وأنصارها مجلس األمة
قبل نحو أسبوعني ،احتجاجًا على عدم
خ �ض��وع رئ �ي��س ال �ح �ك��وم��ة ل�لاس�ت�ج��واب
ال ��ذي ت �ق� ّ�دم ب��ه ن ��واب م �ع��ارض��ون .وه��ذه
ليست ّ
املرة األولى التي تستقيل الحكومة
في الكويت عند حشرها في استجوابات
أو خ�ل�اف ف��ي ال �ب��رمل��ان ،ب��ل ع ��ادة م��ا لجأ
رئيس الحكومة الحالي إلى هذا الخيار
في معظم حكوماته السبعة السابقة ،لكن
األم�ي��ر ك��ان ي�ع��ود ف��ي ك��ل م� ّ�رة ويسميها
لتأليف الحكومة.
ل� � �ه � ��ذا ت� � �س � ��ود م � � �خ� � ��اوف ل � � ��دى أوس � � ��اط

املعارضة من إعادة تكليف ناصر املحمد
رئاسة الحكومة للمرة الثامنة منذ توليه
ّ
امل�ن�ص��ب ف��ي ش�ب��اط  ،2006وأك ��د نوابها
ض � ��رورة ت�ك�ل�ي��ف ش �خ��ص ج��دي��د رئ��اس��ة
ال� ��وزراء ،ي�ك��ون بعيدًا ع��ن ال�ف�س��اد ويبدأ
نهجًا جديدًا في الحكمّ .
ورغم استقالة الحكومة ،نفذت املعارضة
اعتصامها ف��ي «س��اح��ة اإلرادة» القريبة
م ��ن م �ج �ل��س األم � ��ة م� �س � ً
�اء ،ت �ح��ت ع �ن��وان
«ل�ل�ك��وي��ت ك �ل �م��ة» ،وح� ّ�ول �ت��ه م��ن امل�ط��ال�ب��ة
باستقالة رئ�ي��س ال� ��وزراء إل��ى االح�ت�ف��ال
ب��اس�ت�ق��ال��ة ال�ح�ك��وم��ة ،م��ع ت��أك�ي��ده��ا أنها
ُ
س��ت�ب�ق��ي ت�ح��رك��ات�ه��ا ل�ت�ظ��ل ب��امل��رص��اد ملا

الحل
قد يلجأ األمير إلى ّ
غير الدستوري لمجلس
األمة ،ما يعني تعليق
بعض مواد الدستور

ستتجه إليه األمور.
وأطلق املعتصمون ،الذين قدروا باآلالف،
وك ��ان ��وا م ��ن ال ��رج ��ال وال� �ن� �س ��اء وج�م�ي��ع
الفئات العمرية ،هتافات تدعو إلى رحيل
رئ �ي��س م �ج �ل��س األم � ��ة ج��اس��م ال �خ��راف��ي.
وأك ��دوا تضامنهم م��ع امل��وق��وف�ين بتهمة
املشاركة في اقتحام مجلس األمة في 16
م��ن الشهر ال�ج��اري ،علمًا ب��أن مواجهات
ع �ن �ي �ف��ة وق � �ع ��ت األس� � �ب � ��وع امل� ��اض� ��ي ب�ين
الشرطة وع��دد من املحتجني على خلفية
االعتقاالت.
وكانت النيابة العامة قد انتهت أول من
أمس ،من التحقيق مع  31متهمًاّ ،
وقررت
حبس  24منهم  21يومًا ،واإلف��راج عن 7
موقوفني بكفالة مالية بلغت أل��ف دينار
( 3600دوالر).
وك��ان��ت امل�ع��ارض��ة تستعد ال�ي��وم لتقديم
استجواب لناصر املحمد ،ف��ي م��ا يعرف
ب �ـ«اإلي��داع��ات امل�ل�ي��ون�ي��ة» ،وه��ي القضية
التي تتعلق بدفع رش��ى بلغت نحو 350
م �ل �ي��ون دوالر ل�ن�ح��و  15ن��ائ �ب��ًا ،وك��ان��ت
تستعد أيضًا للمبيت في ساحة «اإلرادة»
ملتابعة األم ��ور ع��ن ك�ث��ب ،وال�ض�غ��ط ملنع
رئيس الحكومة من إسقاط االستجواب،
ك�م��ا ف�ع��ل ف��ي االس �ت �ج��واب األخ �ي��ر ،ال��ذي
سقط بعدما ُعرض للتصويت في مجلس
األمة ،ما دفع  26نائبًا (من أصل  )50إلى
االن�س�ح��اب م��ن الجلسة رف�ض��ًا لـ«العبث
بالدستور».
ّ
من جهة ثانية ،أكد بعض نواب املعارضة
ّ
ض ��رورة ح��ل م�ج�ل��س األم ��ة ال�ت��ي تنتهي
واليته في ع��ام  ،2013وإج��راء انتخابات
مبكرة ،علمًا بأن األمير الحالي ( 82عامًا
) الذي تولى الحكم في  29كانون الثاني
ّ
 ،2006كان قد حل املجلس مرتني ،األولى
ف��ي آذار  2008وال �ث��ان�ي��ة ف��ي آذار .2009
ودع ��ا ف��ي ك��ل م��رة إل��ى إج ��راء ان�ت�خ��اب��ات
مبكرة في غضون شهرين.
إال أن��ه مع استقالة الحكومة واعتبارها
حكومة تصريف أعمال ،لم يعد بإمكانها
أن ت��رف��ع م��رس��وم��ًا إل� ��ى األم� �ي ��ر وت�ط�ل��ب
ّ
فيه حل املجلس .وبالتالي ،فإن الطريقة
ّ
ال��وح �ي��دة ل�ح��ل امل�ج�ل��س ،ه��ي إم��ا تأليف
ح�ك��وم��ة ان�ت�ق��ال�ي��ة ،أو ل �ج��وء األم �ي��ر إل��ى
ّ
ال�ح��ل غير ال��دس �ت��وري ،م��ا يعني تعليق
ب� �ع ��ض م� � � ��واد ال � ��دس� � �ت � ��ور ،وه� � ��ي امل� � ��واد
الخاصة بدور مجلس األمة وصالحياته،
وهو ما قد يضع البالد في أزمة كبيرة.
ومن السيناريوات املطروحة أيضًا دمج
م �ن �ص��ب والي � ��ة ال �ع �ه��د ب�م�ن�ص��ب رئ��اس��ة
م�ج�ل��س ال� � ��وزراء ،م��ا ق��د ي ��ؤدي إل ��ى ع��دم
�س ال�ح�ك��وم��ة ل�لاس�ت�ج��واب،
إخ �ض��اع رئ�ي� ّ
ع �ل��ى اع �ت �ب��ار أن � ��ه س �ي �ك��ون أم �ي ��ر ال �ب�ل�اد
ً
مستقبال.
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ُ
إسالميو املغرب :بعد فلسفي للعالقة مع أميركا وأوروبا
أكد حزب العدالة والتنمية اإلسالمي أنه لن يخالف
الدستور ،وسيترك أمر تسمية رئيس الوزراء للملك ،في وقت
قللت فيه فرنسا وأميركا من فوز الحزب ،مشيرتني إلى أن
الحكم سيكون على النتائج
أعلن األمني العام لحزب العدالة والتنمية
اإلسالمي ،عبد اإلله بن كيران ،الفائز في
االن �ت �خ��اب��ات ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة ف��ي امل �غ��رب ،أن
العاهل املغربي محمد السادس يستطيع
أن يختار من يشاء من مسؤولي الحزب
ل�ت�س�م�ي�ت��ه رئ �ي �س��ًا ل � �ل� ��وزراء .وأض � ��اف أن
حزبه ال يمكن أن يغامر بمبدأ استقرار
ال�ب�ل��د ،وأن��ه ُب�ن��ي على ق��اع��دة ذهبية هي
ال �ح �ف��اظ ع �ل��ى االس� �ت� �ق ��رار وامل �ل �ك �ي��ة ،مع
الصرامة في املطالبة باإلصالحات .وأكد
أن مسؤولي الحزب سيكون لهم املوقف
ال��واج��ب تبنيه ،إذا اخ�ت��ار امل�ل��ك شخصًا
آخر غير األمني العام رئيسًا للوزراء.
وأك��د ب��ن ك�ي��ران أن «عالقاتنا م��ع أوروب��ا

وأميركا لها بعد فلسفي وتاريخي ،شئنا
ذل��ك أو ال» .وأض ��اف« :ال يمكن أي حزب
أن يغير ه��ذا االت �ج��اه» ،م�ش��ددًا م��ن جهة
أخرى على أن العرب «إخواننا».
وك��ان��ت وزارة ال��داخ �ل �ي��ة ق��د أع�ل�ن��ت ف��وز
حزب العدالة والتنمية بـ  107من مقاعد
البرملان الـ  395في االنتخابات التي جرت
ال�ج�م�ع��ة امل ��اض ��ي ،م ��ا ي�ع�ط�ي��ه ال �ح��ق في
ترؤس حكومة ائتالفية.
م � ��ن ج� �ه� �ت� �ه ��ا ،ق � ��ال � ��ت ق � � ��وى امل � �ع� ��ارض� ��ة
ال��رئ �ي �س �ي��ة ،إن االن �ت �خ��اب��ات ال �ب��رمل��ان �ي��ة
أظ� �ه ��رت أن أغ �ل��ب ال� �ن ��اس غ �ي��ر مهتمني
باإلصالحات التي أقرها امللك ،وتعهدت
امل�ض��ي ق��دم��ًا ف��ي االح�ت�ج��اج��ات للضغط
إلقامة ملكية دستورية وإلنهاء الفساد.
وقال فتح الله أرسالن ،الشخصية البارزة
ف��ي جماعة ال�ع��دل واإلح �س��ان املحظورة،
إن رب ��ع امل �غ��ارب��ة امل��ؤه �ل�ين ل�لان�ت�خ��اب��ات
ش��ارك��وا فيها ،مرجحًا أن ي�ك��ون السبب
وراء ذلك الفساد وضغوط من مسؤولني
حكوميني.

وف� ��ي ردود ال �ف �ع��ل ال ��دول� �ي ��ة ع �ل��ى ف��وز
اإلس �ل��ام� � �ي �ي��ن ،ق� �ل ��ل وزي� � � ��ر ال� �خ ��ارج� �ي ��ة
ال�ف��رن�س��ي آالن ج��وب�ي��ه أم��س م��ن أهمية
ال�ف��وز ،م��ؤك�دًا أنهم ال يملكون األغلبية
امل �ط �ل �ق��ة ،وك ��ان ��وا ف ��ي األص� ��ل ج� ��زءًا من
البرملان السابق.
وأضاف أن «انتخابات املغرب جرت في
ش ��روط ج �ي��دة ك�م��ا ف��ي ت��ون��س وأع�ط��ت
نتيجة يجب احترامها» .وقال إن العدالة
والتنمية «م��واق�ف��ه م�ع�ت��دل��ة .ال يمكننا
االن�ط�لاق م��ن مبدأ أن ك��ل ح��زب مرجعه
اإلسالم يجب أن يدان».
ب� � ��دوره� � ��ا ،ه � �ن� ��أت وزي � � � ��رة ال� �خ ��ارج� �ي ��ة
األميركية هيالري كلينتون املغرب على
االنتخابات التشريعية ،غير أنها حذرت
من أن مهمة بناء ديموقراطية ستتطلب
امل��زي��د م��ن «ال �ع �م��ل ال� �ش ��اق» ،م��ؤك��دة أن
الحكم على القادة السياسيني لن يصدر
فقط ب�ن� ً
�اء على أق��وال�ه��م ،ب��ل أي�ض��ًا على
أفعالهم.
(أ ف ب ،رويترز)

ّ
هادي :أسباب األزمة اليمنية اقتصادية!
أكد نائب الرئيس اليمني ،عبد ربه منصور هادي ،أمس ،أن
ّ
الخليجية جاء تلبية الستقرار املنطقة
توقيع املبادرة
والعالم ،في موازاة استمرار التوتر األمني في شمال البالد
وجنوبها
ب�ي�ن�م��ا ي�س�ت�ع��د م�ج�ل��س األم� ��ن ال��دول��ي
ل�ل�اس� �ت� �م ��اع إل � ��ى ت� �ق ��ري ��ر م� ��ن امل �ب �ع��وث
األم �م��ي ال �خ��اص إل��ى ال�ي�م��ن ،ج�م��ال بن
ع �م��ر ،ح ��ول امل �س �ت �ج��دات ع �ل��ى ال�س��اح��ة
اليمنية ،وخصوصًا بعد التوقيع على
امل �ب��ادرة الخليجية ،أك��د نائب الرئيس
اليمني ،عبد ربه منصور هادي ،أمس،
أن توقيع املبادرة جاء تلبية الستقرار
املنطقة والعالم بأسره وليس من أجل
اليمن فقط.
وقال هادي خالل لقائه عددًا من السفراء
األج ��ان ��ب وال� �ع ��رب ،أم ��س ،إن «ال�ن�ج��اح
الذي تحقق في توقيع االتفاقية لم يكن
من أجل سالمة اليمن وأمنه واستقراره،
بل من أجل سالمة أمن املنطقة والعالم،
ألن امل� ��وق� ��ع ال� �ج� �غ ��راف ��ي ل �ل �ي �م��ن ي��ؤث��ر
ب�ص��ورة كبيرة على مختلف الصعد».

ما قل
ودل
تظاهر العشرات من أفراد
وضباط قوات األمن في تونس،
أمس ،احتجاجًا على التهميش
والتعاطي السلبي مع مطالبهم.
وشارك في التظاهرة التي نظمتها
النقابة الوطنية لقوات األمن
الداخلي والجمعية التونسية من
أجل شرطة وطنية ،عدد كبير
من أفراد وضباط كافة األجهزة
األمنية .وانطلقت بوقفة
احتجاجية أمام مقر املحكمة
العسكرية في تونس ،ثم تحولت
إلى مسيرة ،واتجه املشاركون
فيها إلى ساحة القصبة حيث
املقر الرسمي للحكومة.
(يو بي آي)

وأك��د أن الخطوات التنفيذية للمبادرة
ب��دأت بالدعوة إل��ى االنتخابات العامة
ال �ت��ي س �ت �ج��رى ب �ن� ً
�اء ع �ل��ى االت� �ف ��اق مع
امل� �ع ��ارض ��ة ،ع ��ازي ��ًا أس� �ب ��اب األزم� � ��ة ف��ي
اليمن إلى «املشكلة االقتصادية وزيادة
ّ
متخرجي
البطالة إلى مئات اآلالف من
الجامعات واملعاهد واملدارس».
وتأسيسًا على ذل��ك ،تمنى ه��ادي على
دول ال �خ �ل �ي��ج أن ت �س �ت��وع��ب ال �ب �ط��ال��ة
«حتى ال ُيجذب بعض الشباب وتحت
وطأة الحاجة إلى مسارات غير سوية،
مثل العمل اإلرهابي أو غيره».
ف� ��ي غ� �ض ��ون ذل � � ��ك ،ت �ش �ه��د ال �ج �ب �ه �ت��ان
الشمالية والجنوبية ف��ي اليمن توترًا
أمنيًا .ففي شمال اليمن ،وتحديدًا في
منطقة دم��اج ،تتهم مجموعات سلفية
أن � �ص� ��ار ع� �ب ��د امل � �ل� ��ك ال� �ح ��وث ��ي ب �ف��رض

مقتل  9مسلحين
يشتبه في انتمائهم
إلى القاعدة في زنجبار،
بينهم أجانب
حصار على املنطقة التي شهدت خالل
األي��ام األخ�ي��رة اشتباكات متقطعة بني
الطرفني ّأدت الى مقتل العشرات.

ط��ال��ب أئ �م��ة م �س��اج��د ل�ي�ب�ي��ا ب ��أن ي�ك��ون
ق��ان��ون الشريعة اإلس�لام�ي��ة ه��و أس��اس
دس� � �ت � ��ور ال � � �ب �ل ��اد ،وح� � �ث � ��وا ال �ح �ك ��وم ��ة
االنتقالية على نزع السالح من املقاتلني
السابقني الذين شاركوا في القضاء على
نظام العقيد معمر القذافي.
واج �ت �م��ع أم ��س ن�ح��و  250إم ��ام مسجد
ورجل دين ليبيني في العاصمة طرابلس
خ �ل�ال م��ؤت �م��ر ن�ظ�م�ت��ه وزارة ال �ش��ؤون
اإلسالمية ،للتوصل إلى «صوت مشترك
ّ
امللحة» ،حسبما
حول القضايا الليبية
ذكرت وكالة «أسوشييتد ب��رس» .وحث
امل �ج �ت �م �ع��ون ق � ��ادة ل �ي �ب �ي��ا ال� �ج ��دد ع�ل��ى
االت � �ف ��اق ع �ل��ى ن� ��زع ال� �ت ��وت ��رات ال�ق�ب�ل�ي��ة
ون � ��زع ال� �س�ل�اح م ��ن «ال � �ث� ��وار ال �س��اب �ق�ين
ال� ��ذي� ��ن أط� ��اح� ��وا ال� �ق ��ذاف ��ي ووص �ف �ت �ه��م
باملجاهدين».
وكان زعماء القبائل في ليبيا قد عقدوا
السبت املاضي مؤتمرًا في بلدة الزاوية،
مل �ح��اول��ة ت�خ�ف�ي��ف ح� ��دة ال �ت ��وت ��ر ،حيث
ال ت� ��زال ال �ح �ك��وم��ة ال �ج��دي��دة ف ��ي ب��داي��ة
عهدها ،وال تزال األسلحة منتشرة على

رئيس اإلمارات
يعفو عن ناشطني
بعد أقل من  24ساعة على
إصدار أحكام بالسجن بحقهم
تراوح بني  2و  3سنوات بتهمة
إهانة قيادة البالدّ ،قرر الرئيس
اإلماراتي الشيخ خليفة بن زايد
آل نهيان العفو عن خمسة
ناشطني مطالبني بالديموقراطية.
وقال املحامي محمد الركن:
«أبلغنا أحد املسؤولني بقرار
العفو» .وأضاف أن «األمر صدر
إلدارة سجن الوثبة ،واإلفراج
عنهم في طريقه للتنفيذ» ،مشيرًا
إلى أن إطالق سراحهم سيكون
في وقت الحق (أمس).
والناشطون الخمسة هم املدون
واملهندس أحمد منصور وناصر
أحمد خلفان بن غيث وفهد سالم
دلك وحسن علي آل خميس
وأحمد عبد الخالق أحمد.
(أ ف ب)

مذكرة توقيف كينية
بحق عمر البشير
وف� � � � ��ي ال� � � �س� � � �ي � � ��اق ،ك � �ش � �ف� ��ت ص �ح �ي �ف ��ة
«ال �ش ��روق» أن «أك �ث��ر م��ن  500ج��زائ��ري
ي� �ع� �ي� �ش ��ون ب ��رف� �ق ��ة أس � ��ره � ��م ه � ��م ت �ح��ت
الحصار ،منذ أكثر من شهر في مدينة
صعدة» ،مشيرة إلى أنهم «لم يتمكنوا
م��ن االت �ص ��ال ب��ال �س �ف��ارة أو القنصلية
ال �ج ��زائ ��ري ��ة ب �س �ب��ب ان �ت �ش��ار ال �ق �ن��اص��ة
وامل �س �ل �ح�ي�ن ال �ت��اب �ع�ي�ن ل �ج �ي��ش ال�ش�ي��خ
صادق األحمر ويفتحون النار على أي
شخص يغادر منزله».
أم� ��ا ف ��ي ال� �ج� �ن ��وب ،ف �ت �ت��واص��ل امل �ع ��ارك
بني الجيش اليمني ومسلحني يشتبه
ف� ��ي ان �ت �م��ائ �ه��م إل � ��ى ت �ن �ظ �ي��م ال� �ق ��اع ��دة.
وأع� � �ل � ��ن م� � �س � ��ؤول م� �ح� �ل ��ي ف � ��ي م��دي �ن��ة
زن�ج�ب��ار ،ك�ب��رى م��دن محافظة أب�ي�ن ،أن
«ال �ل��واء  119امل�ن�ش��ق امل��راب��ط ف��ي جبهة
ال �ك��ود ش��ن ه �ج��وم��ًا ع�ن�ي�ف��ًا ب �ص��واري��خ
ال �ك��ات �ي��وش��ا ،م�س�ت�ه��دف��ًا ح��ي ب��اظ��روس
وال�ف�ل��وج��ة وب��اج��دار وال �ك��دم��ة ،م��ا أدى
الى مقتل  9من مسلحي القاعدة ،بينهم
ول��د ب��وم�س��ي (م��وري�ت��ان��ي) والسلياني
(ج � � ��زائ � � ��ري) وال � �ن � �ج� ��ران� ��ي (س � �ع� ��ودي)
وج��وب��ه وع �ب��د ال �ل��ه (ص��وم��ال �ي�ي�ن) ،أم��ا
البقية فمن عدة محافظات يمنية».
(أ ف ب ،يو بي آي ،رويترز)

أئمة ليبيا يطالبون بالشريعة اإلسالمية
ن�ط��اق واس ��ع ،وال�خ�لاف��ات مستمرة بني
جماعات مسلحة متنافسة.
ف ��ي ه� ��ذه األث � �ن� ��اء ،أع �ل��ن ق��ائ��د امل�ج�ل��س
العسكري ملدينة طرابلس ،عبد الحكيم
بلحاج ،في حديث مع وكالة «رويترز»
أن ��ه ي��دع��م ال�ح�ك��وم��ة ال �ج��دي��دة ،رغ ��م أن
مؤيديه يطالبون بمنصب رفيع له في
ه ��ذه ال �ح �ك��وم��ة ،ح �ي��ث ك ��ان م�ت��وق�ع��ًا أن
يتسلم وزارة الدفاع.
من جهة ثانية ،ذكرت «فرانس برس» أن
نحو ثالثني عسكريًا فرنسيًا ينشطون
ف��ي م��راف��ئ ل�ي�ب�ي��ا ،مهمتهم ال�ب�ح��ث عن
الذخائر واألل�غ��ام التي لم تنفجر خالل
النزاع الذي شهدته البالد ثمانية أشهر.
ون �ق �ل ��ت ال ��وك ��ال ��ة ع� ��ن ال� �ك ��اب�ت�ن دي �ف �ي��د
ب� ��ون � �ي � �ف� ��وا ،م� � ��ن ع � � ّل� ��ى م� �ت��ن ال �س �ف �ي �ن��ة
«الشيرون» التي تمثل قاعدة للغواصني
الفرنسيني املتخصصني بنزع األل�غ��ام،
قوله« :قبل وصولنا ،كانت هناك أربعة
م��داخ��ل إل ��ى م��رف��أ ط��راب �ل��س ال �ت �ج��اري.
وب �ع��د م ��رورن ��ا ،أص �ب �ح��ت ه �ن��اك ع�ش��رة
مداخل».

عربيات
دوليات

وغ � ��داة إع �ل�ان ان �ت �ه��اء ع�م�ل�ي��ات ال�ح�ل��ف
األطلسي ف��ي  31تشرين األول ،أبحرت
ال �س �ف �ي �ن��ة «الش � �ي� ��رون» م ��ن ت ��ول ��ون ف��ي
ج� �ن ��وب ف��رن �س��ا إل� ��ى ل �ي �ب �ي��ا ب �ط �ل��ب م��ن
ال �س �ل �ط��ات ال�ل�ي�ب�ي��ة ال �ت��ي ت��ري��د ض�م��ان
سالمة املرافئ.
وت �ق��ل ال�س�ف�ي�ن��ة ط��اق�م��ًا م��ن  16شخصًا
وأحد عشر غواصًا وفريقًا للحماية من
ثالثة أشخاص.
إل� ��ى ذل � ��ك ،أع �ل �ن��ت امل ��ؤس �س ��ة ال��وط �ن �ي��ة
للنفط الليبية في بيان أن شركة سرت
ل �ل �ن �ف��ط ب� � ��دأت إن � �ت ��اج ال � �خ ��ام م ��ن ح�ق��ل
ال��راق��وب��ة ب �م �ع��دل ث�م��ان�ي��ة آالف ب��رم�ي��ل
ي��وم �ي��ًا .وق ��ال ��ت امل��ؤس �س��ة ف ��ي ال �ب �ي��ان:
«يمثل هذا اإلنتاج نحو تسعة في املئة
م��ن إج�م��ال��ي ال�ط��اق��ة اإلنتاجية للشركة
التي تسعى إل��ى ال��وص��ول إل��ى معدالت
إنتاجها القصوى في أقرب وقت ممكن».
وأض��اف��ت امل��ؤس�س��ة ،ال�ت��ي تمتلك شركة
سرت إلنتاج وتصنيع النفط والغاز ،إن
اإلنتاج بدأ األسبوع املاضي.
(أ ب ،أ ف ب ،رويترز)

أصدر قاضي املحكمة العليا
نيكوالس أومبيغا في كينيا،
أمس ،مذكرة توقيف بحق الرئيس
ُالسوداني عمر البشير (الصورة)
املالحق من املحكمة الجنائية
الدولية بتهم إبادة وارتكاب جرائم
ّ
ضد اإلنسانية في دارفور .وقال
إن «املحكمة تصدر ً
بناء عليه
مذكرة توقيف بحق عمر البشير.
ويعود إلى املدعي العام ووزير
األمن الداخلي إصدار قرارات
التوقيف إن عاد البشير إلى
كينيا».

ويأتي القرار إثر طلب تقدم
به الفرع الكيني للجنة الدولية
لقانونيني مفاده أن كينيا التي
وقعت املعاهدة التأسيسية
للمحكمة الجنائية الدولية مرغمة
على توقيف البشير ،وهو ما لم
يحصل حني زارها في أواخر آب.
(أ ف ب)

العراق :عشرات القتلى
في تفجير انتحاري
شهدت بالد الرافدين ،أمس،
سلسلة من أعمال العنف،
راح ضحيتها عشرات القتلى
والجرحى .وهاجم انتحاري في
حافلة صغيرة قاعدة عسكرية
في بلدة التاجي ،ما أدى إلى
ً
سقوط ما ال يقل عن  19قتيال،
بينهم  11حارسًا وإصابة 24
آخرين .وتضم القاعدة سجنًا
يحتجز فيه أفراد من تنظيم
«القاعدة» وجيش املهدي وسجناء
وفي اعتداء آخر ،قتل 3
آخرونُ .
أشخاص وأصيب  6على األقل،
بينهم النائب مؤيد الطيب في
تفجير عند مدخل البرملان في
بغداد.
(رويترز ،أ ف ب)
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على الغالف
وس��ط إقبال كثيف ،انطلقت أم��س املرحلة األول��ى من
االنتخابات البرملانية بعد ثورة  25يناير ،تخللها عدد من
التجاوزات ،بعضها لوجيستي ،فيما كان بعضها اآلخر مرتبطًا
بممارسات الفلول والقوى اإلسالمية

مصري يرفع شارة
النصر بعد ادالئه
بصوته في القاهرة
القديمة أمس (أود
اندرسن  -أ ف ب)

مصر :اقتراع برعاية العسكر

ّ
انتخابات بعد الثورة تشهد ارتباكًا وتجاوزات أبطالها الفلول
ل
أو
ّ
واإلخوان تذكر بمشاهد تعود للحكم البائد
القاهرة ــ رضوان آدم
محمد الخولي

هل تنتخب؟ السؤال لم يكن فقط يطرح
ع�ل��ى امل�ص��ري�ين مل�ع��رف��ة امل��وق��ف م��ن أول
ان �ت �خ��اب��ات ب��رمل��ان �ي��ة ب �ع��د ال � �ث ��ورة ،ب��ل
ل �ل �ت��أك��د م ��ن اخ �ت �ب��اره��م ألول ي� ��وم م��ن
االن�ت�خ��اب��ات التشريعية م��ا ب�ع��د ث��ورة
 25يناير ،الذي كان في ما مضى ينظر
إل �ي��ه ع�ل��ى أن��ه ي��وم ع�ط�ل��ة ي�ت�ف��رج فيها
ع �ل��ى م � �ب� ��اراة ف ��ي ت ��زوي ��ر اإلرادة ب�ين
مرشحني برعاية الحزب الحاكم.
يوم أمس ،كانت التجربة مختلفة ،بدأت
وس��ط ج��دل ح��ول دور االن�ت�خ��اب��ات في
امل��رح�ل��ة االنتقالية ،لتتحول ش��وارع 9
محافظات مصرية إلى طوابير بشرية
طويلة ،بانتظار السماح لهم باملشاركة
ف��ي أول ان�ت�خ��اب��ات ب��رمل��ان�ي��ة ب�ع��د قيام
ث� ��ورة  25ي �ن��اي��ر ،ال �ت��ي س �ت �ج��ري ع�ل��ى
ثالث مراحل بدأت املرحلة األولى منها
أم��س ويتنافس فيها  3809مرشحني،
ع�ل��ى  168م�ق�ع�دًا ،ف��ي ت�س��ع محافظات:
«ال�ق��اه��رة ،واإلسكندرية ،ودم�ي��اط وبو
رس �ع �ي ��د ،وال �ب �ح ��ر األح� �م ��ر وأس� �ي ��وط،
والفيوم ،وأسيوط ،وكفر الشيخ».
ف�ت��واف��د ال�ن��اخ�ب��ون ع�ل��ى م�ق��ار االق �ت��راع
منذ الساعات األولى من الصباح ،رغم
سوء األحوال الجوية وتساقط األمطار
ع �ل ��ى ع � ��دد م� ��ن امل� �ح ��اف� �ظ ��ات ،م �ص��ري��ن
على اإلدالء بأصواتهم ،وش��ارك�ه��م في
ذل� ��ك امل ��رش� �ح ��ون امل �ح �ت �م �ل��ون ل��رئ��اس��ة
ال �ج �م �ه��وري��ة ،ل �ي �ظ �ه��ر ع� �م ��رو م��وس��ى،
وح �م��دي��ن ص �ب��اح��ي ،وع �ب��د امل �ن �ع��م أب��و
الفتوح ،وهم يقفون بانتظار التصويت،
فيما ح��رص��ت السلطات امل�ص��ري��ة على
متابعة اليوم االنتخابي الطويل .فقام
املشير حسني طنطاوي بجولة تفقدية
على عدد من مراكز االقتراع لالطمئنان
إلى سير العملية االنتخابية ،ومتابعة
ال �ح��ال��ة األم �ن �ي��ة ،أم ��ا ال�ل�ج�ن��ة ال��وزاري��ة
ل�ل�أزم��ات ف��ي ح�ك��وم��ة ت�س�ي�ي��ر األع �م��ال
ال �ت��ي ت�ض��م وزارات «ال �ع��دل وال�ت�ن�م�ي��ة
امل�ح�ل�ي��ة وال��داخ �ل �ي��ة وال ��دف ��اع» ف�ع�ق��دت
بدورها اجتماعًا طارئًا برئاسة عصام
شرف ملتابعة سير العملية االنتخابية
ف��ي مختلف املحافظات بالتنسيق مع
ال�ل�ج�ن��ة ال�ع�ل�ي��ا ل�لان�ت�خ��اب��ات ،وال�ب�ح��ث
عن حلول سريعة للمشاكل التي ظهرت
مع بداية اليوم االنتخابي.
إذًا ،ل � ��م ت �ح �ج ��ب ح� �م ��اس ��ة ال �ن��اخ �ب�ي�ن
وح� ��رص ال �س �ل �ط��ات ع �ل��ى إم � ��رار ال �ي��وم
األول م��ن االن �ت �خ��اب��ات االرت �ب ��اك داخ��ل
م��راك��ز ال �ت �ص��وي��ت .ف � ��أوراق ال�ت�ص��وي��ت
غ �ي��ر م ��وج ��ودة ف ��ي ال �ل �ج��ان ،وال �ق �ض��اة
ت� ��أخ� ��روا ع� ��ن م ��واع� �ي ��د ب � ��دء االق � �ت� ��راع،
وع��م ال��زح��ام أم��ام ال�ل�ج��ان االنتخابية.
وك��ان اص�ط�ف��اف الناخبني ف��ي طوابير
طويلة أمام املقار التي تأخرت في فتح
أب��واب�ه��ا ل�س��اع��ات ،واح ��دة م��ن املشاكل
ال � �ت� ��ي رص� ��دت � �ه� ��ا م� �ن� �ظ� �م ��ات امل �ج �ت �م��ع
امل��دن��ي وغ��رف��ة ال�ع�م�ل�ي��ات ب��وح��دة دع��م
االن � �ت � �خ� ��اب� ��ات ،ف � ��ي امل� �ج� �ل ��س ال �ق ��وم ��ي
ل �ح �ق ��وق اإلن� � �س � ��ان ،ال� �ت ��ي ذك� � ��رت أن �ه��ا
ت�ل�ق��ت  391ش �ك��وى م �ن��ذ ب��داي��ة م��رح�ل��ة
ال �ت �ص��وي��ت ،وح �ت��ى ال �ث��ان �ي��ة وال�ن�ص��ف
ظهر أم��س ،تتعلق أغلبها بالتأخر في
فتح اللجان ،وعدم وجود بطاقات إبداء
ال ��رأي ،واس�ت�م��رار ال��دع��اي��ة االنتخابية
ل�ل�م��رش�ح�ين أم ��ام ال �ل �ج��ان االن�ت�خ��اب�ي��ة،
وت��أخ��ر وص��ول القضاة ل�لإش��راف على
ال�ع �م�ل �ي��ة االن �ت �خ��اب �ي��ة ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى
وج ��ود أع �م��ال ب�ل�ط�ج��ة ،وإط �ل�اق أع�ي��رة
نارية ،ما أدى إلى إصابة  25حالة في

أول ي ��وم ل�لان �ت �خ��اب��ات ،وف �ق��ًا ل�ب�ي��ان��ات
وزارة الصحة.
مراقبو الجمعية املصرية لدعم التطور
ال��دي �م��وق��راط��ي رص� ��دوا ب��دوره��م ع��ددًا
من ت�ج��اوزات اليوم األول لالنتخابات
ف��ي محافظة ال�ق��اه��رة ،م��ن بينها تأخر
االق� � �ت � ��راع .وات� �ه ��م ع� ��دد م ��ن امل��رش �ح�ين
م�س��ؤول�ين ف��ي وزارة ال��داخ�ل�ي��ة بتعمد
إحداث هذا االرتباك ،فيما أعلنت غرفة
العمليات ب�ن��ادي القضاة وق��ف مأمور
ق �س��م ش��رط��ة ع�ي�ن ش �م��س ل�ت�س�ب�ب��ه ف��ي
ت ��أخ ��ر وص � ��ول ب �ط��اق��ات االق � �ت� ��راع إل��ى
اللجان .بدورها ،أعلنت اللجنة العليا
ل�لان �ت �خ��اب��ات ت �م��دي��د ف �ت��رة ال�ت�ص��وي��ت
ً
ً
مساء بدال من السابعة،
حتى التاسعة
ن �ت �ي �ج��ة ل�ل�إق� �ب ��ال غ �ي��ر امل� �ت ��وق ��ع .وق ��رر
امل�س�ت�ش��ار ع�ب��د امل �ع��ز إب��راه �ي��م ،رئ�ي��س
ال �ل �ج �ن��ة ال �ع �ل �ي��ا ل�ل�ان �ت �خ ��اب ��ات ،ال��دف��ع
بثالثة آالف صندوق انتخابي إضافي
ل �ل �ج��ان ال �ت��ي ام �ت�ل�أت ال �ص �ن��ادي��ق بها
ب ��أوراق االق �ت��راع ،لتضاف إل��ى  18ألفًا
و  536صندوقًا م��ن صناديق االق�ت��راع
توزعت على مستوى املحافظات التسع
ال �ت��ي ت �ج��ري ف�ي�ه��ا ان �ت �خ��اب��ات امل��رح�ل��ة
األولى.
كذلك تكفل أول يوم في املرحلة األولى

اتهمت منظمات
حقوقية جماعة اإلخوان
المسلمين بتوزيع رشى
نقدية على الناخبين

ل�لان �ت �خ��اب��ات ال �ب��رمل��ان �ي��ة ،ب ��إع ��ادة تلك
املشاهد الهزلية التي عرفها املصريون،
أي � ��ام ن �ظ��ام ال��رئ �ي��س امل �خ �ل��وع ح�س�ن��ي
م � �ب� ��ارك  ،وظ � �ن� ��وا أن� �ه ��ا س �ت �س �ق��ط م��ن
ال��ذاك��رة بعد ال �ث��ورة ،لكنها أب��ت إال أن
تتجدد ،على ي��د فلول ال�ح��زب الوطني
امل� �ن� �ح ��ل ،وأن � �ص� ��ار وم ��رش� �ح ��ي ال �ق��وى
اإلس �ل�ام � �ي� ��ة ،وف � ��ي ص ��دارت� �ه ��ا ج �م��اع��ة

اإلخوان املسلمني .أنصار حزب الحرية
وال �ع��دال��ة ،ال� ��ذراع ال�س�ي��اس�ي��ة لجماعة
اإلخ � ��وان ،ن �ش��روا أن �ص��اره��م خ ��ارج كل
ال�ل�ج��ان ،ب��أج�ه��زة الكمبيوتر املحمول
ل�ت��وع�ي��ة ال�ن��اخ�ب�ين ب�ط��ري�ق��ة االن�ت�خ��اب،
و«باملرة انتخاب األخ املرشح».
وق��ال��ت م�ن�ظ�م��ات ح �ق��وق �ي��ة ،م��ن بينها
جمعية النهوض باملشاركة املجتمعية،

وم��ؤس �س��ة ع ��ال ��م واح� � ��د ،إن �ه ��م وزع� ��وا
رش ��ى ان�ت�خ��اب�ي��ة ب�ك�ث��اف��ة ،ف��ي ع ��دد من
املحافظات على الناخبني ،م��ن أبرزها
م�ن�ط�ق��ة ال �س �ي��دة ع��ائ�ش��ة ال �ف �ق �ي��رة ،ذات
ال� �ت� �ص ��وي ��ت ال� �ك� �ث� �ي ��ف ،ح� �ي ��ث وزع � � ��وا
خ�م�س�ين جنيهًا ف��ي لجنتي م��درس�ت��ي
السيدة عائشة ،واإلش��راف .األمر نفسه
تكرر في مدرسة روض الفرج ،بمنطقة

إسرائيل تستنفر للحفاظ على حكم املشير
مجددًا ،تجد إسرائيل
نفسها محرجة ومرتبكة
إزاء التطورات املصرية.
الرغبة كبيرة في تل أبيب
بعدم تكرار سيناريو
سقوط الحليف حسني
مبارك ،واليوم الحاجة
ّ
ماسة لإلبقاء على املشير
طنطاوي في الحكم

محمد بدير
ُّ
ب � �ق � �ل� ��ق وت � � � ��رق � � � ��ب ،ت� � �ت � ��اب � ��ع إس � ��رائ� � �ي � ��ل
االن�ت�خ��اب��ات امل �ص��ري��ة .ق�ل��ق دف�ع�ه��ا إل��ى
إط�ل�اق ح�م�ل��ة دب�ل��وم��اس�ي��ة ه��دف�ه��ا ع��دم
ت �ك��رار ال�خ�ط��أ ال ��ذي ارت�ك�ب�ت��ه واش�ن�ط��ن
ّ
حني تخلت عن الرئيس املخلوع حسني
م � �ب� ��ارك ،ق �ب��ل ع� �ش ��رة أش� �ه ��ر ،م ��ن خ�ل�ال
إح��اط��ة ح�ك��م امل�ج�ل��س ال�ع�س�ك��ري ب��دع� ٍ�م
غ��رب��ي يحفظ صالحياته وي�ح��ول دون
م�م��ارس��ة ال�ض�غ��وط ع�ل�ي��ه م��ن أج ��ل نقل
السلطة إل��ى امل��دن�ي�ين .وذك ��رت صحيفة
«م �ع��اري��ف» أم ��س أن وزارة ال�خ��ارج�ي��ة
اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة ن�ق�ل��ت ف��ي اآلون� ��ة األخ �ي��رة
رس ��ائ ��ل إل� ��ى ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة ودول

مساع لعدم ممارسة الضغوط األميركية على الجيش لنقل السلطة (أرشيف ــ أ ف ب)
ٍ

أوروب� �ي ��ة رئ�ي�س�ي��ة م �ف��اده��ا أن ��ه «ي�ج��ب
الحفاظ على الجنرال (حسني طنطاوي)
واالمتناع عن أعمال تضعف صالحياته
وصالحيات الجيش السلطوية» .وقالت
ال �ص �ح �ي �ف��ة إن ت� �ح ��رك ال��دب �ل��وم��اس �ي��ة
اإلسرائيلية يأتي على خلفية املعارضة
ال �ش��دي��دة ال �ت��ي ي�ل�ق��اه��ا رئ �ي��س املجلس
ال �ع �س �ك��ري ال �ح��اك��م ،امل �ش �ي��ر ط �ن �ط��اوي،
وان �ط�ل�اق��ًا م ��ن ال �ت �خ��وف ع �ل��ى م�ك��ان�ت��ه،
م�ش�ي��رة إل ��ى ان �ت �ق��ادات ح ��ادة ّ
وج�ه�ت�ه��ا
م �ح��اف��ل س �ي��اس �ي��ة إس��رائ �ي �ل �ي��ة رف�ي�ع��ة
املستوى ضد البيت األبيض ال��ذي دعا
ي��وم الجمعة الجيش امل�ص��ري إل��ى نقل
صالحياته إلى حكومة مدنية في أقرب
وقت ممكن.
ون�ق�ل��ت الصحيفة ع��ن م�ص��در سياسي
رف� �ي ��ع امل� �س� �ت ��وى ق ��ول ��ه إن «ال � ��والي � ��ات
امل �ت �ح��دة ت �ك � ّ�رر خ �ط��أه��ا ال� ��ذي ارت�ك�ب�ت��ه
ف��ي ب��داي��ة ال �ث��ورة ف��ي م�ص��ر ح�ي�ن دع��ت
مبارك إلى التنحي عن الحكم ،فاالنتقال
املتسرع (في السلطة) وإجراء انتخابات
حرة مبكرة جدًا من شأنه أن يؤدي إلى
ص�ع��ود اإلخ ��وان املسلمني إل��ى الحكم».
ووف�ق��ًا للمصدر ن�ف�س��ه ،ف��إن «ه��ذا خطأ
جسيم يزيد أكثر فأكثر عدم ثقة الدول
ال �ع��رب �ي��ة ال �ح �ل �ي �ف��ة ل� �ل ��والي ��ات امل �ت �ح��دة
ف� ��ي ال � �ش� ��رق األوس � � ��ط ب � �ه� ��ا» .وب �ح �س��ب
ّ
«م� � �ع � ��اري � ��ف» ،ف � � ��إن وزارة ال �خ ��ارج �ي ��ة
اإلسرائيلية تعمل م��ن خ�لال سفاراتها
ف ��ي ف��رن �س��ا وأمل��ان �ي��ا وب��ري �ط��ان �ي��ا على
ن� �ق ��ل رس� ��ال� ��ة ع� �ن ��وان� �ه ��ا االم � �ت � �ن� ��اع ع��ن
ّ
ات�خ��اذ إج ��راءات يمكنها أن تهز املبنى
ال �س �ل �ط��وي ف ��ي م �ص��ر ،وم ��ن ش��أن �ه��ا أن
ت��ؤدي إل��ى ح��رب أهلية قد تصل آثارها
إلى الدول األوروبية .كما أشارت إلى أن
وزارة الخارجية تعتبر أنه في إطار هذه
السياسة اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة ،يجب االمتناع
عن القيام بأية خطوة عملية قد تستفز

الشارع العربي ،ويمكن أن تشعل النار
ف��ي ال�ش��رق األوس��ط .ورب�ط��ت الصحيفة
بني ه��ذا التوجه اإلسرائيلي وب�ين قرار
رئ �ي��س ال �ح �ك��وم��ة ،ب�ن�ي��ام�ين ن�ت�ن�ي��اه��و،
ت��أج�ي��ل ه ��دم ج�س��ر امل �غ��ارب��ة ف��ي ال�ح��رم
القدسي ال��ذي ًك��ان م�ق��ررًا مساء السبت
امل� ��اض� ��ي ،الف� �ت ��ة إل� ��ى ت �ق ��اري ��ر إع�لام �ي��ة
إسرائيلية بهذا الخصوص تحدثت عن
ّ
رس��ائ��ل تحذير مصرية وأردن�ي��ة م��ن أن
تنفيذ الهدم من شأنه أن يحرف وجهة
التظاهرات في ميدان التحرير باتجاه
إس��رائ �ي��ل ،ك�م��ا أن م��ن ش��أن ذل��ك إط�لاق
موجة اضطرابات في أرجاء األردن.
وف� � � ��ي ال � � �س � � �ي � ��اق ،ن� �ق� �ل ��ت «م� � �ع � ��اري � ��ف»
تصريحات للسفير األم�ي��رك��ي السابق
في تل أبيب ،مارتن إن��دي��ك ،أع��رب فيها
ع��ن تخوفه م��ن أن يكون الرئيس ب��اراك
أوب � ��ام � ��ا ي� �خ ��اط ��ر ب� �ت� �ع ��ري ��ض ع�ل�اق ��ات
واش �ن �ط��ن ب��ال �ج �ي��ش امل� �ص ��ري ل�ل�خ�ط��ر،
م �ش �ي �رًا إل ��ى أن ه ��ذا ال �ج �ي��ش ب �ق��ي على
مدى  30عامًا «الواقي األساسي ملصلحة
أميركية هامة في الشرق األوسط» ،هي
اتفاقية السالم بني مصر وإسرائيل .وفي
مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز»،
ق��ال إن��دي��ك ،ال��ذي يشغل حاليًا منصب
م��دي��ر ال �س �ي��اس��ة ال �خ��ارج �ي��ة ف��ي معهد
«ب��روك �ي �ن �غ��ز» ،إن «م ��ا ن�ف�ع�ل��ه ه��و أن�ن��ا
نقول للجيش املصري إذا كنت تعتقد أن
بوسعك أن تواصل الحفاظ على قوتك،
فإننا ال نعتزم دعمك في ذلك .نحن نريد
لاّ
أن تلعب مصر دور و دة الديموقراطية،
ال دور الطغمة العسكرية» .ورأى إنديك
أن هذه استراتيجية خطيرة «وذلك ألن
ال��راب��ح األك�ب��ر م��ن ه��ذا ه��م ال�ن��اس الذين
ال يتقاسمون معنا بالضرورة املصالح
ذاتها ،أي اإلسالميني الذين من شأنهم
أال ي �ك��ون��وا م �ل �ت��زم�ين ب��ات �ف��اق ال �س�ل�ام
كالجيش».
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ّ
«مجلس فاقد لشرعية» امليدان
القاهرة ــ رضوان آدم

ش� �ب ��را« ،ح� �ي ��ث ق� ��ام اإلخ� � � ��وان ب �ت��وزي��ع
أوراق نقدية ،من فئة  10و 20جنيهًا».
وف �ي �م ��ا ي �ت ��وق ��ع امل� ��راق � �ب� ��ون أن ي �ت��أل��ف
ال�ب��رمل��ان املقبل بعد ال �ث��ورة ،م��ن القوى
اإلس�لام �ي��ة وال �ف �ل��ول ،ات �ج��ه ال�ت�ص��وي��ت
ف � ��ي األق � �ص � ��ر ال� ��واق � �ع� ��ة ج � �ن� ��وب م �ص��ر
لغير مصلحة م��رش�ح��ي ح��زب الحرية
وال � �ع � ��دال � ��ة ،ح �س �ب �م��ا ق � ��ال م ��واط� �ن ��ون،

ي �ع �م �ل��ون ب �ق �ط��اع ال �س �ي��اح��ة وي�خ�ش��ون
م��ن وص��ول ال�ت�ي��ار ال��دي�ن��ي إل��ى أغلبية
ال � �ب ��رمل ��ان ،وه � ��و ت �ق��ري �ب��ًا ن �ف��س ات �ج��اه
التصويت ل��دى األق�ب��اط ،في املحافظة.
أما في بورسعيد ،فاتشح مئات اآلالف
من الناخبني باملالبس السوداء ،حدادًا
على أرواح شهداء بورسعيد ،وتضامنًا
مع ثوار التحرير.

«ب��رمل��ان م��ا برملانشي ،ب��رمل��ان العسكر
الزم يمشي» و«اللي باعك في امليدان،
ب� �ك ��را ي �ب �ي��ع ف ��ي ال � �ب ��رمل ��ان» ،ع �ب��ارت��ان
هتف بهما امليدان يوم أمس ،فانتشرا
ك �س �ح��ر ب�ي�ن ث � ��وار ال �ت �ح��ري��ر .إذًا ه��ي
رسالة ميدان التحرير الرافضة إلجراء
االن � �ت � �خ� ��اب� ��ات ق� �ب ��ل ت �ش �ك �ي��ل ج�م�ع�ي��ة
تأسيسية لوضع ال��دس�ت��ور ،واختيار
ح �ك��وم��ة إن� �ق ��اذ وط� �ن ��ي .اآلالف ال��ذي��ن
أفلحت أمطار أول من أم��س في تقليل
أعدادهم ،لم يفلح ضجيج اليوم األول
النتخابات مجلس الشعب ،في التقليل
م ��ن ع��زائ �م �ه��م ال ��راف� �ض ��ة الن �ت �خ��اب��ات
هزلية ،يشرف عليها «مجلس عسكري
فاقد للشرعية ،وسارق لثورة الشعب،
وق��ات��ل ل�ل�ث��وار» ،حسب م��راد محمود،
الذي وقف يوزع منشورًا ،لكل من يزور
خيمته في قلب امليدان.
ي�ض�ح��ك ع�ي�س��ى ع�ب��د ال �س �ت��ار ،ال�ش��اب
ال�ص�ع�ي��دي ،ال�ع��اط��ل م��ن ال�ع�م��ل ،ال��ذي
ج��اء م��ن أس �ي��وط ،ل�ي��داف��ع ع��ن أشقائه
ال�ث��وار ،في التحرير .يكشف عن مكان
الرصاصة التي أصابت كتفه اليسرى،
ي� ��وم ج �م �ع��ة ال �غ �ض��ب (ف� ��ي  28ك��ان��ون
الثاني املاضي) .ويقول إنه «ال برملان
قبل وضع الدستور ،واختيار حكومة
إن� � �ق � ��اذ ،ي� �ت ��رأس� �ه ��ا رج� � ��ل ش ��ري ��ف م��ن
اختيار الشعب .ال املجلس العسكري،
وغ�ي��ر ه��ذا ،س��وف ن��دف��ن ه��ذا ال�ب��رمل��ان،
كما دفنت الثورة برملان الفلول».
يرفض عيسى حكومة كمال الجنزوري،
ويقول إنه قبل يومني بات ليلته عند
ش ��ارع م�ج�ل��س ال� � ��وزراء ،ال ��ذي يتخذه
الثوار مقرًا ملنع وصول الجنزوري إلى
ه�ن��اك .ويضيف «ال�ج�ن��زوري م��ات من
س�ن�ين .ك��ان األول ��ى أن يختار املجلس
العسكري رئيس وزراء ميتًا منذ فترة
قريبة» .وي�ق��ول «االن�ت�خ��اب��ات الحالية
ه��ي م�ح��رق��ة إلرادة ال �ث��ورة الشعبية،

ع � �ب ��ر ان � �ت � �خ� ��اب ب� � ��رمل� � ��ان ،ن� �ص� �ف ��ه م��ن
الفلول ،ونصفه اآلخ��ر من اإلسالميني
واإلخوان الذين باعوا الثوار».
ووزع � ��ت ح��رك��ة «ام �س ��ك ف �ل ��ول» ب�ي��ان��ًا
ي� �ف� �س ��ر ل� � �ث � ��وار امل � � �ي� � ��دان أن امل �ج �ل��س
العسكري واللجنة العليا لالنتخابات
استبعدت «القضاة الشرفاء م��ن تيار
اس �ت �ق�لال ال �ق �ض��اء م ��ن اإلش� � ��راف على
االن�ت�خ��اب��ات عقابًا لهم على فضحهم
ت ��زوي ��ر ان �ت �خ��اب��ات  ،2005م ��ا ي�ح�م��ل
م�ع�ن��ى ال ي�خ�ف��ى ع �ل��ى أح� ��د .وال ي ��زال
أس� ��ات� ��ذة ال� �ت ��زوي ��ر ب� � � ��وزارة ال��داخ �ل �ي��ة
يشرفون على االنتخابات ،ويباشرون

تبادل الثوار
نكتتهم الرائجة:
«ما اجتمع صندوق
والعسكري ،إال كان
الشيطان ثالثهما»

ع �م �ل �ه��م ،وس �ت �ب �ي��ت ال� �ص� �ن ��ادي ��ق ف��ي
أحضانهم ليلة كاملة ،بحجة الحماية،
وال يكفي أن يختم القضاة الصناديق
بالشمع األحمر ،لسهولة نزعه وتزوير
أوراق االن �ت �خ��اب وإع� ��ادة وض�ع��ه م��رة
أخرى».
أم��ا س�ك��ان امل �ي��دان ،ال��ذي��ن ّ
رددوا وراء
أح ��ده ��م «ي � ��ا ب �ل��دن��ا ث� � ��وري ث � � ��وري .ال
ط� �ن� �ط ��اوي وال ج � � �ن� � ��زوري» ،رأوا أن
«ال� �ب ��رمل ��ان امل �ق �ب��ل ه ��و م� �ج ��رد دي �ك��ور
للمجلس العسكري االستبدادي الذي
لن يحكم مصر طاملا أن هناك ثوارًا في

امليادين» ،وهو في نظر شخص ،رفض
ذك��ر اس �م��ه« ،ح�ك��اي��ة أق ��رب إل��ى مهزلة
االستفتاء ال��ذي أش��رف عليه املجلس
ال�ع�س�ك��ري وج �م��اع �ت��ه» ،ق��اص �دًا ب��ذل��ك
جماعة اإلخوان املسلمني .في حني قال
آخر إن املجلس العسكري «سارق لـ 24
مليار دوالر ،كانت ف��ي خ��زان��ة ال��دول��ة،
بعد سقوط الديكتاتور مبارك ،راحت
ف�ين؟ واملجلس متورط في قتل الثوار
في شارعي محمد محمود وماسبيرو،
ي �ع �ن��ي أن � ��ه م �ج �ل��س ف ��اق ��د ل �ل �ش��رع �ي��ة،
ي�ش��رف على ب��رمل��ان ح��رام�ي��ة» .وت�ب��ادل
ال� �ث ��وار ن�ك�ت�ت�ه��م ال��رائ �ج��ة «م ��ا اج�ت�م��ع
صندوق والعسكري ،إال كان الشيطان
ثالثهما».
ّ
الف �ت��ة ال �ب��رمل��ان ال�ش�ع�ب��ي ،ال �ت��ي ظللت
ع� � ��ددًا م ��ن ال� � �ث � ��وار ،م ��ن ف� �ئ ��ات ع �م��ري��ة
م�خ�ت�ل�ف��ة ،ش �ه��دت ع � � ّ�دة ن �ق� ّ�اش��ات بني
ال�ث��وار ع��ن االن�ت�خ��اب��ات ،لكنهم اتفقوا
على ض��رورة املحاكمات ال�ث��وري��ة لكل
رموز النظام السابق ،وتنحية املجلس
ال �ع �س �ك��ري ع� ��ن ال �س �ل �ط��ة ،وم �ح��اك �م��ة
قتلة الثوار من قبل الشرطة والشرطة
العسكرية ،ورفض حكومة الجنزوري.
وع �ل��ى م �ق��رب��ة م ��ن ال �ب��رمل��ان ال�ش�ع�ب��ي،
وقف الشباب ّ
يؤمنون مداخل شارعي
ق �ص��ر ال�ع�ي�ن��ي وق �ص��ر ال �ن �ي��ل ،ال�ل��ذي��ن
ش �ه��دا ت��واف��د ال �ث��وار ب�ع��د ظ�ه��ر أم��س.
وعلى البوابة الحديدية ملدخل مبنى
م�ج�ل��س ال � � ��وزراء ،ع �ل��ق ال� �ث ��وار ،ال��ذي��ن
احتلوا ال�ش��ارع الفاصل ب�ين مجلسي
ال� �ش� �ع ��ب وم� �ب� �ن ��ى ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة ،الف �ت ��ة
ورق � �ي ��ة ت� �ق ��ول «ب ��أم ��ر ال� � �ث � ��ورة :م�غ�ل��ق
ل �ح�ين إس� �ق ��اط ال� �ن� �ظ ��ام» ،ف �ي �م��ا ق��ام��ت
مجموعة من الشباب بتشكيل حكومة
افتراضية ،يترأسها الجنزوري وأربعة
عشر وزيرًا ميتًا ،أبرزهم :فاروق سيف
ال �ن �ص��ر ل �ل �ع ��دل ،وامل �ش �ي ��ر أب � ��و غ��زال��ة
للدفاع ،وأنيس منصور للثقافة «على
أن تعقد أول جلسات هذه الحكومة في
مقابر البساتني».

املعركة املقبلة :برملان بال أنياب
ما قل
ودل
سارعت كل من الواليات
املتحدة وبريطانيا ،أمس ،إلى
الترحيب باالنتخابات املصرية.
ورأت وزارة الخارجية األميركية
أن األنباء األولية بشأن انتخابات
مصر «إيجابية إلى حد بعيد».
وأشار املتحدث باسم الوزارة مارك

تونر (الصورة) إلى أنه «لم ترد أي
أنباء تفيد بوقوع أعمال عنف أو
مخالفات» ،مضيفًا إن اإلقبال على
التصويت كبير .بدوره ،رأى السفير
البريطاني لدى مصر جيمس وات
أن االنتخابات «حدث سياسي
مهم» ،مشيدًا بإجرائها «بشكل
منظم وسلمي» .وقال وات إن «هذه
االنتخابات حدث مهم في التحول
الديموقراطي ملصر .زار العاملون
معي عددًا من اللجان االنتخابية
وشاهدوا اإلدالء باألصوات يجري
ّ
منظمة ّ
وجيدة».
بطريقة
(رويترز)

القاهرة ــ محمد شعير
أرب ��ك إق �ب��ال امل�ص��ري�ين ع�ل��ى امل�ش��ارك��ة في
االن �ت �خ��اب��ات ال�ب��رمل��ان�ي��ة ،أم ��س ،ال�ج�م�ي��ع.
ك �ث �ي��رون ت��وق �ع��وا إح� �ج ��ام ف �ئ ��ات ك�ث�ي��رة
ع ��ن امل� �ش ��ارك ��ة خ ��وف ��ًا م ��ن ان � � ��دالع أع �م��ال
ع�ن��ف داخ ��ل ال �ل �ج��ان االن�ت�خ��اب�ي��ة ،ورب�م��ا
أي�ض��ًا ألن�ه��ا امل ��رة األول ��ى الحقيقية التي
ّ
يصوتون فيها مع إحساس بأن أصواتهم
َّ
َ
مؤثرة ،وأنها لن تزور ،وستذهب إلى من
يعتقدون أن��ه األص�ل��ح .ولكن هل سيكون
البرملان املقبل بأنياب تشريعية حقيقية؟
ك ��ل األدل � ��ة وال �ت �ص��ري �ح��ات ال� �ص ��ادرة من
امل� �ج� �ل ��س ال� �ع� �س� �ك ��ري ال� �ح ��اك ��م ت ��ؤك ��د أن
ال �ب��رمل��ان امل �ق �ب��ل س �ي �ك��ون ب�ل�ا ص�لاح�ي��ات
تقريبًا ،أو بأحسن األح��وال «برملان العام
ال � ��واح � ��د» ،ع �ل��ى ح ��د اع �ت �ق��اد آخ ��ري ��ن ،إذ
يتوقع البعض أن يتم ح��ل ال�ب��رمل��ان بعد
ان �ت �خ��اب��ات ال ��رئ ��اس ��ة ف ��ي ش �ه��ر ح��زي��ران
امل� �ق� �ب ��ل .ان� �ط�ل�اق ��ًا م� ��ن ذل � � ��ك ،ق� ��د ت�ح�ص��ل
امل�ع��رك��ة األك�ث��ر ش��راس��ة م��ع إع�ل�ان نتيجة
االنتخابات ح��ول «صالحيات البرملان».
وب� �ح� �س ��ب ت� �ص ��ري� �ح ��ات ع� �ض ��و امل �ج �ل��س
ّ
العسكري ممدوح شاهني ،ف��إن «البرملان
امل�ق�ب��ل ب��أي أغلبية ك��ان��ت ،ل�ي��س م��ن حقه
اخ�ت�ي��ار أو إق��ال��ة ال�ح�ك��وم��ة» .وق��د اعتمد
ّ
شاهني على أن «اإلعالن الدستوري ينص
على أن تشكيل الحكومة هو من سلطات
رئ �ي ��س ال �ج �م �ه��وري��ة» ،أي أن ال �ح �ك��وم��ة
س �ت �ك ��ون ب �ص�ل�اح �ي ��ات ك ��ام �ل ��ة ال ي �ج��وز
م��ن األس ��اس أن يحاكمها ال�ب��رمل��ان أو أن
يعزلها .هذه التصريحات أربكت جماعة
«اإلخوان املسلمني» التي تتعامل وكأنها
ضمنت الحصول على األغلبية البرملانية،
وأع � ّ�دت نفسها ف��ي شهر آذار املقبل لكي
تحل محل حكومة كمال الجنزوري التي
َّ
ل��م ت��ؤل��ف بعد ،حتى إن بعض أعضائها
أع �ل �ن��وا اخ �ت �ي��ار خ �ي��رت ال �ش��اط��ر ،ال��زع�ي��م

«اإلخ��وان��ي» ،رئيسًا ل �ل��وزراء« .الصدمة»
ال�ث��ان�ي��ة ل�ل�ب��رمل��ان أن��ه ل��ن يسهم ب�ق��وة فى
إع � ��داد ال��دس �ت��ور امل �ق �ب��ل أي �ض��ًا ،وخ��اص��ة
ّ
أن امل��ؤس �س��ة ال�ع�س�ك��ري��ة أع �ل�ن��ت أن �ه��ا لم
تسحب وثيقة املبادئ الدستورية ،وإنما
ج � ��رى ت��أج �ي��ل م �ن��اق �ش �ت �ه��ا ب �ع��د أح � ��داث
ميدان التحرير ،أي أن الوثيقة في مرحلة
«بيات شتوي» ،كما أن املجلس أعلن في
م��ؤت �م��ره ال�ص�ح��اف��ي ال� ��ذي ع �ق��ده تعليقًا
على أح��داث م�ي��دان التحرير منذ أي��ام أن
هناك نية إلصدار قانون بإعالن دستوري
ي� �ح ��دد ت �ش �ك �ي��ل ال �ج �م �ع �ي��ة ال �ت��أس �ي �س �ي��ة
لكتابة الدستور ،بحيث يكون معبرًا لكل
أط �ي��اف امل�ج�ت�م��ع ال األغ �ل �ب �ي��ة ال�ب��رمل��ان�ي��ة
وح��ده��ا .حقيقة تنذر ب�ص��دام متوقع مع

ال �ت �ي��ارات ال��دي�ن�ي��ة ال�ت��ي ك��ان��ت ت�ت��وق��ع أن
ّ
ت�ن�ف��رد ب��إع��داد ال��دس �ت��ور .ك�م��ا أن ال�ج��دل
حول وضع الجيش في الدستور الجديد،
وتحديدًا امل��واد  9و 10في وثيقة املبادئ
الدستورية ،حسمتها تصريحات املشير
حسني طنطاوي أول من أمس في املؤتمر
الصحافي ال��ذي عقده بأن وضع الجيش
سيكون مثلما كان في الدساتير السابقة.
م � ��ن ج� �ه ��ة أخ� � � � ��رى ،ي� � � ��درس ال � �ع� ��دي� ��د م��ن
التيارات املدنية ،فور انتهاء االنتخابات،
تشكيل برملان م��واز لكي يكون ِّ
معبرًا عن
ٍ
الشرعية الثورية التي يمكن أن يسحبها
البرملان ،ويقوم بدور رقابي على البرملان
«ال ��رس� �م ��ي» ،وه ��و اق� �ت ��راح ط��رح��ه امل�ف�ك��ر
امل �ص��ري امل�ق�ي��م ف��ي ب��اري��س س�م�ي��ر أم�ي�ن،

ً
مراكز االقتراع في منطقة عني شمس شهدت اقباال كثيفًا على التصويت أمس (عمرو مراغي ـ أ ف ب)

والق��ى ترحيبًا كبيرًا م��ن ع��دد م��ن القوى
السياسية املدنية.

الخريطة االنتخابية

َّ
ويقدر عدد الذين يحق لهم االقتراع بنحو
 50مليون ناخب لالقتراع ملجلسي الشعب
وال �ش ��ورى .وت �ج��رى العملية االنتخابية
ت�ح��ت إش� ��راف ق�ض��ائ��ي ك��ام��ل .وي�ت�ن��اف��س
ف��ي االن�ت�خ��اب��ات ب�م��راح�ل�ه��ا ال �ث�لاث 6951
مرشحًا عن املقاعد الفردية ،و 590مرشحًا
ع �ب ��ر ال� �ق ��وائ ��م ال� �ح ��زب� �ي ��ة .وس �ي �ت ��م خ�ل�ال
االنتخابات بمراحلها الثالث اختيار 498
عضوًا ملجلس الشعب ،على أن يتم اختيار
ث�ل�ث��ي األع� �ض ��اء ف��ي  46دائ � ��رة ان�ت�خ��اب�ي��ة
بنظام القوائم االنتخابية املغلقة ،والثلث
اآلخر بنظام االنتخاب الفردي في  83دائرة
ان�ت�خ��اب�ي��ة ،وف ��ي ال�ن�ظ��ام�ين ي �ك��ون نصف
األعضاء املنتخبني على األق��ل من العمال
والفالحني .ووفق اللجنة القضائية العليا
لالنتخابات ،هناك  25ألف منظمة مجتمع
م��دن��ي م�ص��ري��ة حصلت ع�ل��ى إذن ملراقبة
االنتخابات .وفي ما يلي بعض التواريخ
عن انتخابات مجلسي الشعب والشورى:
 28و 29ت�ش��ري��ن ال �ث��ان��ي ان �طل��اق امل��رح�ل��ة
األولى من االنتخابات في  9محافظات14 .
و 15كانون األول تبدأ املرحلة الثانية من
االنتخابات في  9محافظات 3 .و 4كانون
 2املرحلة األخ�ي��رة م��ن انتخابات مجلس
الشعب في املحافظات التسع الباقية.

انتخابات مجلس الشورى
 29ك��ان��ون الثاني ب��دء املرحلة األول��ى من
ان �ت �خ ��اب ��ات م �ج �ل��س ال � �ش� ��ورى ف ��ي ن�ف��س
املحافظات التي جرت فيها املرحلة األولى
م��ن انتخابات مجلس الشعب 14 .شباط
امل��رح �ل��ة ال �ث��ان �ي��ة م ��ن ان �ت �خ��اب��ات مجلس
ال�ش��ورى 4 .آذار املرحلة الثالثة واألخيرة
من انتخابات مجلس الشورى.
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قضية

ّ
وقعت قوى تحالف الجبهة الثورية السودانية ،املؤلفة من عدد من حركات التمرد في دارفور
والحركة الشعبية لتحرير السودان ــ قطاع الشمال ،قبل حوالى أسبوعني على ميثاق التغيير
السوداني «كادوا» ،بهدف العمل على إطاحة النظام السوداني الحالي .تحالف يشكك املراقبون
في قدرته على تحقيق أهدافه بعدما اصطدم برفض املعارضة السياسية اللجوء إلى السالح

ّ
ّ
الجبهه الثورية السودانية

فسيفساء حركات لن تسقط النظام
الخرطوم ــ مي علي

ات�ف�ق��ت ق ��وى ال �ه��ام��ش ال �س��ودان��ي على
ت �ط��وي��ق امل��رك��ز وإن �ه ��اء ال �ن �ظ��ام ال�ق��ائ��م
ف � ��ي ال� � �خ � ��رط � ��وم ب � � �ث � ��ورة ت� �ن� �ط� �ل ��ق م��ن
األط ��راف ،ب�م�س��اع��دة ال�ق��وى السياسية
في ال��داخ��ل .وتوافقت تلك القوى تحت
مسمى الجبهة الثورية السودانية على
إسقاط الحكومة لتشهد مدينة جوبا،
ع��اص�م��ة دول��ة ج�ن��وب ال �س��ودان ،ميالد
الكيان الجديد الذي ّ
ّ
بتوحد أربع
تكون
ح ��رك ��ات م �س �ل �ح��ة ه� ��ي :ح ��رك ��ة ت �ح��ري��ر
ال �س��ودان ف�ص�ي��ل م �ن��اوي ،وح��رك��ة عبد
الواحد محمد نور ،باإلضافة إلى حركة
ال �ع ��دل وامل � �س� ��اواة وال �ح��رك��ة ال�ش�ع�ب�ي��ة
لتحرير السودان قطاع الشمال بقيادة
ي��اس��ر ع ��رم ��ان .ص �ف��ة م �ش �ت��رك��ة ت�ج�م��ع
ه ��ذه ال �ح��رك��ات ت�ت�م�ث��ل ف ��ي اخ �ت �ي��اره��ا
ط ��ري ��ق ال �ع �م��ل امل �س �ل��ح ض ��د ال �ح �ك��وم��ة
ال �س��ودان �ي��ة ،ب �ع��دم��ا رف �ض��ت ال�ج�ل��وس
ل�ل�ت�ف��اوض م�ع�ه��ا ،وب��ال�ت��ال��ي ف��إن�ه��ا في
تكوينها الوليد ل��ن تحيد ع��ن الطريق
الذي رسمته ،حيث أعلنت أنها ستعمل
ع�ل��ى إس�ق��اط ال�ن�ظ��ام ف��ي ال�خ��رط��وم عن
ط��ري��ق ال �ع �م��ل امل �س �ل��ح وأن �ه��ا س �ت��زاوج
بني العمل الجماهيري والعمل الثوري.
وع �ل��ى ش��اك�ل��ة ث� ��ورات ال��رب �ي��ع ال�ع��رب��ي،
ن ��اش ��دت ال� �ق ��وى ال� �ث ��وري ��ة ال �س��ودان �ي��ة
ج�م�ي��ع أط �ي��اف ال �ش �ع��ب وج �م �ي��ع أف ��راد
ال� �ق ��وات ال �ن �ظ��ام �ي��ة االن �ح �ي ��از ل �ل �ث��ورة.
ّ
وشددت الجبهة على أولوية قيام دولة
املواطنة واملساواة في الحقوق ،ودعت

إيران

وليام هيغ (رويترز)

إلى تشكيل حكومة انتقالية ملدة ستة
أع� ��وام وإق ��ام ��ة ن �ظ��ام الم ��رك ��زي للحكم
واالحتكام إلى دستور انتقالي يراعي
التنوع اإلثني والقبلي في السودان.
وع� �ل ��ى ال ��رغ ��م م ��ن أن ب �ع��ض م �ك��ون��ات
ال � �ج � �ب � �ه� ��ة ،وت� � �ح � ��دي� � �دًا ح � ��رك � ��ة ال � �ع� ��دل
وامل �س��اواة ،أك��دت ل �ـ «األخ �ب��ار» ف��ي وقت
س� ��اب� ��ق أن � �ه� ��ا ض � ��د ان � �ف � �ص� ��ال دارف� � � ��ور
وت �ح �ق �ي��ق ال �ح �ك��م ال ��ذات ��ي ل�لإق �ل �ي��م ،إال
أن �ه��ا واف �ق��ت ع�ل��ى إق� ��رار م �ب��دأ ال��وح��دة
الطوعية لجميع أقاليم السودان ،التي
ي ��ؤم ��ن ب �ه��ا ت �ح��ال��ف ال� �ق ��وى ال �ث ��وري ��ة،

المجتمع الدولي غير
مستعد اآلن لمساعدة
ّ
مسلح من شأنه
عمل
أي
ّ
ّ
أن يناهض ما بناه طيلة 6
أعوام في السودان
لكن وف��ق ش��روط خاصة ،وفقًا ملا أكده
املتحدث باسم حركة العدل وامل�س��اواة
جبريل بالل.
وي � � � ��وض � � � ��ح ب � � �ل � � ��ال ،ف � � � ��ي ح � � ��دي � � ��ث م ��ع
«األخ �ب��ار» ،م��وق��ف ح��رك�ت��ه ،مشيرًا إلى
أن الوحدة الطوعية مقصود بها إزالة

الغنب والضغائن التي أصابت الهامش
ال �س��ودان��ي م �ن��ذ ع �ش��رات ال �س �ن�ين .كما
ش� ��دد ع �ل��ى أن� ��ه «ي� �ج ��ب م �ع��ال �ج��ة آث ��ار
الحروب التي راح ضحيتها املاليني في
الهامش حتى ال تتسبب تلك الظلمات
ال �ت ��اري �خ �ي ��ة ،ح �س��ب وص� �ف ��ه ،ب ��أزم ��ات
س�ي��اس�ي��ة ل �ل �س��ودان ف��ي امل�س�ت�ق�ب��ل بعد
التخلص م��ن النظام الحاكم ،وحينها
ت�ك��ون ًك��ل أق��ال�ي��م ال �س��ودان ق��د أجمعت
�ال من
ط��واع�ي��ة على البقاء ف��ي وط��ن خ� ٍ
ال�ش��وائ��ب ،ي�ت�س��اوى فيه ال�ن��اس ويسع
الجميع».
وف ��ي ال��وق��ت ال ��ذي ت �ش��رع ف�ي��ه الجبهة
باختيار قياداتها في املكتب السياسي،
ت�م�ه�ي�دًا ل�ت�ف�ع�ي��ل ال�ت�ن�س�ي��ق م��ع ال �ق��وى
ال�س�ي��اس�ي��ة ف��ي ال ��داخ ��ل ،وج ��دت دع��وة
ت �ح��ال��ف «ال �ج �ب �ه��ه ال �ث��وري��ة» م�ع��ارض��ة
شديدة من أح��زاب املعارضة الداخلية،
ال � �ت� ��ي ت �ن �ب ��ذ ط� ��ري� ��ق ال� �ع� �ن ��ف وال �ع �م ��ل
امل �س �ل��ح ،وإن ات �ف �ق��ت م�ع�ه��ا ع �ل��ى م�ب��دأ
ض��رورة التغيير بعدما وصلت البالد
إلى مرحلة «خانقة من األزمات» ،حسب
تعبير نائب رئيس حزب األمة القومي،
فضل الله برمه ناصر ،ال��ذي استهجن
م � �ب� ��دأ اس � �ت � �خ� ��دام «ال� �ب� �ن ��دق� �ي ��ة» ورف� ��ع
السالح طلبًا للتغيير واإلصالح.
وق� ��ال ن��اص��ر ل� �ـ «األخ� �ب ��ار»« :ن �ح��ن ضد
اس�ت�خ��دام ش��رع�ي��ة ال�ب�ن��دق�ي��ة وال نؤمن
ب� �ف ��رض ق� ��وة ال� �س�ل�اح ك �م��ا ف �ع��ل ن �ظ��ام
ال �خ��رط��وم ،ال ��ذي ق ��اد ان �ق�لاب��ًا عسكريًا
ض ��د ح �ك��وم��ة دي �م��وق��راط �ي��ة م�ن�ت�خ�ب��ة.
وأض � ��اف «ال � �س� ��ودان ف ��ي خ �ط��ر وال ب��د

مخاوف من أن يسهم التحالف الجديد في تعطيل الحلول السلمية في املناطق املضطربة (فيل مورو  -أ ف ب)
م��ن التغيير ،لكن ب��ال��وس��ائ��ل الشرعية
ال �س �ل �م �ي��ة» .ودع � ��ا ال �ح ��رك ��ات امل�س�ل�ح��ة
ال� ��ى أه �م �ي��ة االت � �ف� ��اق إلي� �ج ��اد م �خ��ارج
ت � ��ؤدي ال ��ى ال �ت �غ �ي �ي��ر ب��ال��وس��ائ��ل ال�ت��ي
ال ت��دخ��ل ال �ب�ل�اد ف��ي ف��وض��ى .وأك� ��د أن
حزب األم��ة يؤيد مبدأ أن يكون العالج
عن طريق ال�ح��وار ،ال العنف ،فيما أكد
احترام القضايا التي ترفعها الحركات
املسلحة وال�ت��ي أدى تجاهل الحكومة
امل�س�ت�م��ر ال ��ى ت�ف��اق�م�ه��ا .وي �ب��دو أن ظن
ال�ق��وى الثورية العسكرية ق��د خ��اب في
امل�ع��ارض��ة ال��داخ�ل�ي��ة ب��االع�ت�م��اد عليها
ل�ت�ح��ري��ك ال� �ش ��ارع وق� �ي ��ادة اإلض ��راب ��ات
املدنية إلسقاط النظام ،بينما قلل حزب
امل��ؤت �م��ر ال��وط �ن��ي ال �ح��اك��م م��ن االت �ف��اق،
ّ
ورك��ز ُج��ل اهتمامه على اتهامه لدولة
ج �ن ��وب ال � �س� ��ودان إلي ��وائ� �ه ��ا «ع �ن��اص��ر
متمردة تخطط لعمل عسكري إلطاحة
الحكومة القائمة في الخرطوم».
وي��ذه��ب محللون محليون إل��ى ال�ج��زم
ب�ف�ش��ل ت�ح��ال��ف ال �ح��رك��ات امل�س�ل�ح��ة في
خ�ل��ق ع�لاق��ات م��ع األح� ��زاب السياسية
ف��ي ال��داخ��ل ،مستبعدين إم�ك��ان تطوير
أفكار السياسيني التقليديني في أحزاب

تحديات ّ
طهرانّ :
أمنية تواجه االنتخابات املقبلة
أك��د وزي��ر األم��ن اإلي��ران��ي حيدر مصلحي،
أم� � ��س ،أن االن� �ت� �خ ��اب ��ات امل �ق �ب �ل��ة مل�ج�ل��س
ال � �ش� ��ورى اإلس�ل��ام� ��ي (ال � �ب� ��رمل� ��ان) ت��واج��ه
ت� �ح ��دي ��ات أم �ن �ي��ة ب �ع��دم��ا وض � ��ع األع� � ��داء
مخططات عديدة لتشويه هذه االنتخابات.
وتزامن هذا التصريح مع تصديق مجلس
ص�ي��ان��ة ال��دس�ت��ور ب��اإلج�م��اع ع�ل��ى خفض
مستوى العالقات مع بريطانيا ،غداة قرار
البرملان بهذا الشأن.
وأش� � � � ��ار وزي � � � ��ر األم � � � ��ن اإلي � � ��ران � � ��ي ،خ�ل�ال
امللتقى الوطني ال��راب��ع للتعبئة وال��دف��اع
الوطني أمس في طهران ،إلى االنتخابات
ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة امل�ق�ب�ل��ة امل �ق ��رر إج ��راؤه ��ا في
ً
شهر آذار عام  ،2012قائال «إن انتخابات
امل�ج�ل��س ال�ت��اس��ع ت��واج��ه ت�ح��دي��ات أمنية،
وال �ع��دو ل��دي��ه مخططات ع��دي��دة لتشويه
ه ��ذه االن �ت �خ��اب��ات ،وط �ب �ع��ًا ه ��ذا ال يعني
ال �خ��وف ،لكننا ن��وض��ح ه��ذه ال�ت�ه��دي��دات،
ول ��دي� �ن ��ا إش � � ��راف ع �ل ��ى ج �م �ي��ع ت �ح��رك��ات
العدو» .وفي السياق ،نفى معاون محافظ

م �ن �ط �ق��ة أص � �ف � �ه ��ان اإلي � ��ران � �ي � ��ة ل �ل �ش ��ؤون
األم �ن �ي ��ة ،م �ح �م��د م �ه��دي إس �م��اع �ي �ل��ي ،ما
ذكرته صحيفة «هآرتس» اإلسرائيلية عن
وق��وع ان�ف�ج��ار ضخم ف��ي امل��دي�ن��ة الواقعة
وسط البالد .وق��ال إن أي مصدر حكومي
ّ
يصرح عن ذلك.
لم
ف ��ي غ �ض ��ون ذل � ��ك ،أع �ل ��ن امل �ت �ح��دث ب��اس��م
مجلس صيانة الدستور في إيران ،عباس
علي كدخدائي ،أن أعضاء املجلس ّصدقوا
ب��اإلج �م��اع ع�ل��ى م �ش��روع ال �ق��رار ال�ق��اض��ي
بخفض العالقات اإليرانية مع بريطانيا،
وال��ذي ص� ّ�دق عليه ال�ب��رمل��ان اإلي��ران��ي أول
م��ن أم��س بعد دراس �ت��ه ومناقشته .إال أن
وزي��ر ال�خ��ارج�ي��ة ال�ب��ري�ط��ان��ي ول�ي��ام هيغ،
وص ��ف ه ��ذا اإلج � ��راء ب��أن��ه «ع�ل�ام��ة أخ��رى
على استمرار عدم استعداد إيران للدخول
في حوار» ،مهددًا بأنه «إذا أكدت الحكومة
اإلي��ران�ي��ة عزمها على التحرك بشأن ذلك
ف �س �ن��رد ب� �ق ��وة ب��ال �ت �ش��اور م ��ع ش��رك��ائ �ن��ا
ال��دول �ي�ي�ن» .م��ن ج�ه��ة ث��ان�ي��ة ،ق��ال��ت وك��ال��ة

األنباء اإليرانية الرسمية (ارن��ا) إن إيران
ً
ابتداء من  17كانون األول املقبل
ستعرض
علی م��دی أس�ب��وع «دورة ال��وق��ود النووي
واالكتشافات واالستخراجات التي تتعلق
بالنووي اإليراني وإنتاج الكعكة الصفراء
وإن� �ت ��اج ال �ی��وران �ی��وم و ت�ج�م�ی��ع ال��وق��ود،
وذلك من خالل معرض یقام في مدینه قم»
جنوبي العاصمة طهران.
إل ��ى ذل� ��ك ،ك�ش�ف��ت ص�ح�ي�ف��ة «دي �ل��ي م�ي��ل»
أمس أن طائرات الركاب اإليرانية املمنوعة
من التزود بالوقود في البلدان التي لديها
ع�لاق��ات اقتصادية م��ع ال��والي��ات املتحدة،
ت �ت �ه��رب م� ��ن ه � ��ذه ال� �ع� �ق ��وب ��ات ف� ��ي م �ط��ار
«مانستون» اململوك م��ن القطاع الخاص
ف��ي م�ق��اط�ع��ة «ك �ن��ت» ،وال� ��ذي ُي �ع��د أص�غ��ر
مطار م��ن نوعه ف��ي بريطانيا ،حيث عقد
م��ال �ك��وه ص�ف�ق��ة ل �ت��زوي��د ال �ط ��ائ ��رات ال�ت��ي
تحمل م��ا ي�ص��ل إل��ى  266راك �ب��ًا ب��ال��وق��ود
الذي تحتاج إليه.
(مهر ،يو بي آي ،رويترز)

امل �ع ��ارض ��ة ال �ت��ي ت �ن �ظ��ر ال� ��ى ال �ح��رك��ات
امل �س �ل �ح��ة ب� �ش ��يء م ��ن ال �ت ��وج ��س ألن �ه��ا
تطرح نفسها كبديل في سدة الحكم.
وح � � �س� � ��ب م � � �ص� � ��در ح � � �ك� � ��وم� � ��ي ،ف �ض ��ل
ع ��دم ال �ك �ش��ف ع ��ن ه��وي �ت��ه ،ف ��إن ال �ن �ب��رة
ال�ع�ن�ص��ري��ة وال �ج �ه��وي��ة ال �ت��ي يحملها
ال�ت�ح��ال��ف ب�ين ط�ي��ات��ه ه��ي ال�ت��ي حفزت
األح��زاب السياسية الداخلية على عدم
امل��واف�ق��ة على منهج التحالف ال�ث��وري.
وق��ال امل �ص��در ل �ـ «األخ �ب��ار» «امل��واط�ن��ون
ف��ي ال��داخ��ل ليسوا جميعًا م��ع النظام،
ل �ك �ن �ه��م ض� ��د م� ��ا ي� �ل ��وح ف� ��ي األف� � ��ق م��ن
ف ��وض ��ى وراء أه � � ��داف ه � ��ذا ال �ت �ح��ال��ف
ال��ذي يحمل ط��اق��ة ه��دم ال ط��اق��ة ب�ن��اء».
وأض � ��اف «ح ��ال ��ة ال �ع �ن �ص��ري��ة وال��رغ �ب��ة
في ّاالنتقام والتدمير التي يشعر بها
امل��وق�ع��ون على تحالف ال�ق��وى الثورية
ه��ي ال�ت��ي أب �ع��دت ال �ش��ارع ع�ن�ه��م ،ليس
ت��أي�ي�دًا للنظام ال�ق��ائ��م ،ب��ل ألن امل��واط��ن
ّ
مل الحروب والصراعات التي استمرت
طيلة نصف قرن من الزمان».
وب �ح �س��ب امل� �ص ��در ن �ف �س��ه« ،ف� ��إن ف��رص
ن � �ج� ��اح ه� � ��ذا ال� �ت� �ح ��ال ��ف ق �ل �ي �ل��ة إن ل��م
ت �ك��ن م �ع��دوم��ة ،م��ا ع ��دا االس �ت �ف��ادة من

ما قل
ودل
دانت وزارة الصحة الفلسطينية،
أمس ،تنظيم مؤتمر ملنظمة الصحة
العاملية في القدس ،التي تحتل
إسرائيل الشطر الشرقي منها.
واعتصم مئات األطباء والعاملني في
القطاع الصحي الفلسطيني أمام مقر
األمم املتحدة في رام الله في الضفة
الغربية احتجاجًا على تنظيم مؤتمر
في القدس ملنظمة الصحة العاملية
حول سياسات الصحة في أوروبا .وقال
وزير الصحة الفلسطيني فتحي أبو
مغلي للصحافيني إن «هذا االعتصام
يحمل رسالة الى العالم تكمن بإنصاف
حقنا وعدم مكافأة إسرائيل على
االستمرار في احتاللنا».
(أ ف ب)
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عربيات
دوليات
تأجيل تدمير جسر املغاربة

ال��ح��ال��ة ال��ذه��ن��ي��ة ال��ت��ي يعيشها أف���راده
م���ع ال��ت��ك��ه��ن��ات ال���ت���ي ت��ت��وق��ع أن ي��ك��ون
ال����س����ودان ه���و امل��ح��ط��ة امل��ق��ب��ل��ة ل��ل��رب��ي��ع
العربي ،وه��م يحاولون االس��ت��ف��ادة من
تلك األجواء وتثبيت أن نسمات الربيع

ً
ال��س��ودان��ي ه��ب��ت أوال م��ن ل ُ���دن الجبهة
الثورية السودانية».
وف��ي السياق نفسه ،استبعد املختص
في الشأن الدارفوري ،الخبير في األمم
امل��ت��ح��دة ،ي��وس��ف ب��خ��ي��ت ،ال���ذي تحدث

لـ «األخبار» ،ق��درة تلك التحالفات على
إح���داث أي أث���ر .وأوض���ح أن «ال��ح��رك��ات
املسلحة ستشكل م��ص��در قلق وإزع��اج
للحكومة في الخرطوم ،لكنها لن تفلح
في إزالتها» ،وه��و أم��ر رفضه املتحدث
ب��اس��م ح��رك��ة ال��ع��دل وامل���س���اواة جبريل
بالل ،مؤكدًا قدرة التحالف على إسقاط
النظام.
وأك������د ل�����ـ «األخ�����ب�����ار» أن ق�����وى امل���ق���اوم���ة
ال��ت��ي ش��ك��ل��ت ال��ت��ح��ال��ف وب��ك��ل م��ا تملك
م��ن ت��رس��ان��ة ع��س��ك��ري��ة وم���ا ح��ول��ه��ا من
ش���ع���ب���ي���ة واس����ع����ة ت��س��ت��ط��ي��ع أن ت��غ ّ��ي��ر
النظام في أقرب وقت ممكن ،مستفيدة
من مواضع الخلل التي صاحبت دخول
حركة العدل واملساواة ّأم درمان.
ب��دوره��ا ،تؤكد حركة تحرير ال��س��ودان
ف���ص���ي���ل م�����ن�����اوي أن ت���ح���ال���ف ال��ج��ب��ه��ة
ال��ث��وري��ة ال يحتاج ال��ى م��ن ُيملي عليه
م���������اذا ي����ف����ع����ل ،وأن ال���ج���ب���ه���ة ت��ح��ت��ف��ظ
ب���آل���ي���ات���ه���ا ال���خ���اص���ة إلس����ق����اط ال���ن���ظ���ام
واملتمثلة ف��ي العمل العسكري .وش��دد
القيادي في الحركة ،عبد العزيز سام،
ع��ل��ى أن ال��ق��وى ال��ث��وري��ة ال ت��ح��ت��اج من
ال���ق���وى ال��س��ي��اس��ي��ة ف���ي ال���خ���رط���وم إل��ى
ُ
أن ت��ق��ت��رح أو ت���م ِ���ل���ي ع��ل��ي��ه��ا م���ا ق��دم��ت
م��ن أجله ال��ش��ه��داء .وأض���اف ف��ي حديث
م���ع «األخ�����ب�����ار» «ل����م ن��ط��ل��ب م���ن ال��ق��وى
السياسية الداخلية أن تتبنى وسيلة
ال��ك��ف��اح امل��س��ل��ح ،م��ط��ل��وب منها االت��ف��اق
م���ع���ن���ا ع���ل���ى ال�����رؤي�����ة وال����ب����رن����ام����ج ،أم���ا
اآلل���ي���ات ف��ل��م ن��ط��ل��ب م��ن��ه��ا ت��ب��ن��ي العمل
املسلح ،وكما يجب عليها أن ال تطلب
م���ن���ا ال��ت��خ��ل��ي ع����ن اآلل����ي����ة ال���ت���ي ن��ع��ت��ق��د
أن ال���ن���ظ���ام ل���ن ي�����زول ب���دون���ه���ا» .وب���رر

تاريخ قوى الهامش
لم يكن تحالف قوى الهامش هو األول من نوعه في التاريخ السياسي السوداني،
الذي عرف في القرن املاضي تحالف قوى الريف كما عرف أيضًا التجمع الوطني
الديموقراطي ،لكن التغييرات اإلقليمية والدولية املحيطة بالسودان اآلن ربما
لن تأتي في مصلحة الجبهه الثورية .وفيما يستبعد املتحدث باسم الخارجية
السودانية العبيد أحمد مروح أن يلبي الهامش دعوة إسقاط الحكومة في املركز
نتيجة ما ّ
سماه املقاومة الذاتية املناهضة إلطاحة الحكومة املركزية ،باعتبار أن
الحكم الفيدرالي أوجد شبه إجماع بأن قضايا الهامش لم تعد مباشرة مع املركز،
بل مع الحكومات الوالئية التي يقوم عليها أبناء الوالية ذاتهاّ ،
نبه املختص في
الشأن الدارفوري والخبير في األمم املتحدة ،يوسف بخيت إلى أن الوقت والجهد
ال��ذي ستبذله الحكومة م��ع الحركات املسلحة سيصرفها ع��ن إع���ادة ال��س�لام الى
دارفور وتطبيق اتفاق الدوحة.

إسرائيل

ال��ح��دي��ث ع��ن أه��م��ي��ة اح��ت��ف��اظ ك��ل ط��رف
ب���اآلل���ي���ة ال���ت���ي ي���راه���ا م��ن��اس��ب��ة ب��ال��ق��ول
«ل���ي���س ب���ال���ض���رورة ت��ب��ن��ي آل���ي���ة واح����دة
في املقاومة ،وتعدد اآلليات والوسائل
ضمانة حقيقية لنجاح أي عمل ،وعلى
ال��ق��وى ال��س��ي��اس��ي��ة ف��ي امل��رك��ز أن ت��ف��رق
ب�ين األش��ي��اء ،عليهم اس��ت��خ��دام اآلليات
ال���ت���ي ت��ن��اس��ب��ه��م وي���ت���رك���وا ل���ن���ا ال��ع��م��ل
املسلح ضد النظام».
وأض���اف «امل��ه��م أن نتفق على امل��ش��روع
ال����وط����ن����ي ون����ت����واث����ق ع���ل���ي���ه ،ف��ل�ا ن��ض��ع
ال��ص��ن��دوق أم����ام ال��ع��رب��ة ،دع���ون���ا نتفق
ع���ل���ى م���ح���ت���وى امل����ش����روع ال���وط���ن���ي ،ث��م
ن��ت��ف��ق ع��ل��ى ال��ب��رن��ام��ج ال��وط��ن��ي ،وع��ل��ى
ح��ت��م��ي��ة ت��غ��ي��ي��ر ال��ن��ظ��ام ب��ك��ل ال��وس��ائ��ل
امل���ت���اح���ة ،ث���م ن���ج���دول ال���وس���ائ���ل بحيث
ن��س��ت��خ��دم األك��ث��ر ات��ف��اق��ًا ع��ل��ي��ه��ا واألق���ل
كلفة ،ث��م نتقدم نحو الوسيلة التالية
في حال عدم نجاح أو فاعلية الوسيلة
األولى».
ك��ذل��ك ال ي��ب��دو أن ال��ت��ح��ال��ف ق��د يحظى
ب��دع��م خ��ارج��ي ع��ل��ى غ����رار ال��دع��م ال��ذي
ت��ل��ق��ت��ه ال���ح���رك���ات امل���ت���م���ردة ال��س��ودان��ي��ة
ف���ي ال���س���اب���ق .وي��ف��س��ر امل���ت���ح���دث ب��اس��م
ال��خ��ارج��ي��ة ال��س��ودان��ي��ة ،ال��ع��ب��ي��د أح��م��د
مروح ،االنتقادات التي وجهها املجتمع
ال�����دول�����ي ل���ت���ح���ال���ف ال���ج���ب���ه���ة ال���ث���وري���ة،
ب��اإلش��ارة إل��ى أن املجتمع ال��دول��ي غير
م��س��ت��ع ّ��د اآلن مل��س��اع��دة أي ع��م��ل مسلح
من شأنه أن يناهض ما بناه املجتمع
ال��دول��ي طيلة ستة أع��وام في ال��س��ودان.
وأوضح مروح لـ «األخبار» أن الحكومة
واف����ق����ت ع���ل���ى ات����ف����اق ال����دوح����ة ب��ض��غ��ط
م��ن املجتمع ال��دول��ي ،ك��م��ا أن ال��والي��ات
امل��ت��ح��دة وب��ع��ض دول ال��ع��ال��م م��ن أك��ب��ر
املستثمرين ف��ي قضية دارف���ور وبعثة
ح���ف���ظ ال����س��ل�ام امل���ش���ت���رك���ة ف����ي اإلق���ل���ي���م
«ي���ون���ام���ي���د» ت���ع ّ���د م����ن أك���ب���ر ال��ب��ع��ث��ات
األممية.
إال أن املتحدث باسم حركة العدل يقلل
م���ن ن��ق��د امل��ج��ت��م��ع ال���دول���ي ،م��ش��ي��رًا إل��ى
أن امل���وق���ف ال���دول���ي اك��ت��ف��ى ب��االن��ت��ق��اد،
ولم يرتق إلى مستوى إدان��ة التحالف.
وأض���اف ب�لال «امل��ج��ت��م��ع ال��دول��ي أع��رب
ع���ن م��وق��ف��ه م���ن ال���ح���رب ألن أض���راره���ا
ك���ب���ي���رة ،ل��ك��ن ب��امل��ق��اب��ل ن��ح��ن أوض��ح��ن��ا
موقفنا بأن الحكومة ال تريد التسوية
ال����س����ي����اس����ي����ة وف������رض������ت ع���ل���ي���ن���ا ال���ح���ل
ال��ع��س��ك��ري ،وأوض��ح��ن��ا ل��ه��م أن ال��ح��رب
اتسعت لشمال ك��ردف��ان والنيل األزرق
وأن ع��دد الضحايا قد ازداد في اآلون��ة
األخ��ي��رة ،ول��ذل��ك ال خيار س��وى إسقاط
النظام بكل الوسائل»

ّ
الفلسطينية
نتنياهو يرضخ للضغوط ويطلق األموال

علي حيدر
ّ
رغ���م أن االت��ف��اق��ي��ات امل��وق��ع��ة ب�ين السلطة
الفلسطينية وإسرائيل تلزم األخيرة بنقل
األم�����وال ال��ت��ي تجبيها ب��ح��ك��م سيطرتها
على املنطقة الجمركية الفلسطينية ،إال أن
موقف رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني
نتنياهو ،ال��داع��ي إل���ى اإلف����راج ع��ن أم���وال
ال��ض��رائ��ب الفلسطينية ال��ت��ي تحتجزها
إس���رائ���ي���ل م��ن��ذ ن��ح��و ش��ه��ري��ن ،ي��ع��ود ال��ى
ضغط التطورات اإلقليمية والحرص على
عدم التسبب بما يؤدي الى انهيار السلطة
الفلسطينية ،وال سيما أن ق��رار اإلف��راج ال
ي��زال يحتاج الى موافقة املجلس ال��وزاري
املصغر.
ويأتي املوقف اإلسرائيلي في الوقت الذي
َّ
ح����ذر ف��ي��ه ن��ت��ن��ي��اه��و م��ن ت��داع��ي��ات امل��وج��ة
اإلس�لام��ي��ة ال��ت��ي تكتسح ال��ع��ال��م ال��ع��رب��ي،
وم���ن ت��داع��ي��ات االن��س��ح��اب األم��ي��رك��ي من
العراق ومن فقدان السيطرة على مخزون

األس����ل����ح����ة ال���ل���ي���ب���ي ع���ل���ى األم�������ن ال���ق���وم���ي
اإلسرائيلي .وف��ي محاولة لتبرير موقفه
امل��غ��اي��ر لكل ال��ش��ع��ارات وال��ت��ه��دي��دات التي
أطلقها امل��س��ؤول��ون اإلس��رائ��ي��ل��ي��ون تجاه
السلطة ،أعلن املتحدث باسم مكتب رئيس
ال��ح��ك��وم��ة أن م��واف��ق��ة ن��ت��ن��ي��اه��و ع��ل��ى نقل
األم��وال الفلسطينية إلى السلطة جاء في
أع���ق���اب ت��راج��ع��ه��ا ع���ن ال��ت��وج��ه ال����ى األم���م
املتحدة ،ولفت املتحدث أيضًا الى «أن��ه ال
يوجد لنا أي مصلحة أو رغبة في التسبب
بانهيار السلطة ماليًا ،وأكد أن قادة كثرًا
ات��ص��ل��وا بنتنياهو م��ث��ل (رئ��ي��س ال����وزراء
البريطاني السابق) طوني بلير و(األمني
العام لألمم املتحدة) بان كي مون وطالبوا
بتحويل أموال السلطة فورًا».
ف���ي امل���ق���اب���ل ،أك�����دت م���ص���ادر إس��رائ��ي��ل��ي��ة،
إلذاع�������ة ال���ج���ي���ش ،أن س���ب���ب ت��غ��ي��ر م��وق��ف
نتنياهو ه��و كثرة االت��ص��االت م��ن زعماء
ال��ع��ال��م وال��خ��ش��ي��ة م��ن تحميله مسؤولية
انهيار السلطة ماليًا.

ف��ي ه��ذا ال��وق��ت ،يبحث املجلس ال����وزاري،
خ�ل�ال ج��ل��س��ت��ه ي���وم غ���د األرب����ع����اء ،مسألة
ت��ج��م��ي��د أم�������وال ال��س��ل��ط��ة الت����خ����اذ ال���ق���رار
ال��ن��ه��ائ��ي ،ب��ع��دم��ا ق���رر ق��ب��ل أك��ث��ر م��ن شهر
تجميدها في أعقاب قبول فلسطني عضوًا
في منظمة «اليونسكو».
وك��م��ا ه���ي ال���ع���ادة ف���ي ال��ت��ن��اف��س ال��ح��زب��ي
وال��س��ي��اس��ي ال��داخ��ل��ي ف��ي إس��رائ��ي��ل ،ح ّ��ول
وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة رئ��ي��س ح���زب «إس��رائ��ي��ل
بيتنا» ،أفيغدور ليبرمان ،قضية األموال
الفلسطينية ال���ى م��ن��اس��ب��ة إلظ��ه��ار مزيد
م��ن ال��ت��ش��دد ال��ي��م��ي��ن��ي ف��ي م��واج��ه��ة ح��زب
«الليكود» الذي يترأسه رئيس الحكومة،
إذ انتقد بشدة موقف نتنياهو من مسألة
نقل األموال الى السلطة ،وأعرب عن موقفه
امل����ع����ارض ب���ش���دة ل���ه���ذا امل����س����ار ،م��وض��ح��ًا
«سنفعل ك��ل ش��يء م��ن أج��ل أن ال يتم نقل
ّ
وسنصر على موقفنا».
هذه األموال
في املقابلّ ،
عبر وزير الدفاع إيهود باراك
ع���ن م��وق��ف��ه ال���داع���م ل��رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة في

ه����ذا امل����وض����وع ،ك��م��ا رف����ض رئ���ي���س لجنة
ال��خ��ارج��ي��ة واألم�����ن ،ش����اؤول م���وف���از ،ك�لام
ليبرمان ،ورأى أن رئ��ي��س الحكومة يقف
أم������ام خ���ي���اري���ن :إم�����ا ات����خ����اذ ق������رار ق���ي���ادي
وم������س������ؤول ،أو ال����خ����ض����وع ل���ل���ت���ط���رف ف��ي
حكومته.
م�����ن ج���ه���ة أخ���������رى ،ق������دم ن���ت���ن���ي���اه���و خ�ل�ال
جلسة للجنة ال��خ��ارج��ي��ة واألم���ن التابعة
للكنيست ،ع��رض��ًا ل��ل��وض��ع ال����ذي يشهده
ال��ع��ال��م ال��ع��رب��ي ،م��ش��ي��رًا ال���ى «أن��ن��ا نشهد
م��وج��ة إس�لام��ي��ة ت��ك��ت��س��ح ال��ع��ال��م ال��ع��رب��ي
بعد عشرات السنوات من استقرار الحكم
ال���ع���س���ك���ري» ،وان���ت���ق���د ن��ت��ن��ي��اه��و ت��س��م��ي��ة
«الربيع العربي» ،داعيًا الى استخدام اسم
«أي فصل آخ��ر» ،محذرًا من أن «إسرائيل
موجودة في واق��ع غير مستقر ،وم��ن غير
املمكن التقدير ك��م سيستغرق م��ن الوقت
ح��ت��ى ي��س��ت��ق��ر ه���ذا ال���وض���ع» .وش����دد على
ض��رورة «التصرف بمسؤولية وح��ذر ،ألن
الوقت ليس وقت أعمال متهورة».

طلب رئيس الحكومة ،بنيامني
نتنياهو ،من بلدية القدس ووزارة
الدفاع ،تأجيل تدمير جسر
املغاربة الذي يربط بني منطقة
حائط البراق واملسجد األقصى.
وأكد مسؤول إسرائيلي رفيع
املستوى أن قرار نتنياهو يأتي
بسبب حساسية املوضوع ،وبعد
تحذيرات من مصر ،تفيد بأن
تدميره في هذا الوقت سيؤدي
إلى تظاهرات في ساحة التحرير
حول املوضوع اإلسرائيلي.
وأفادت تقارير إعالمية إسرائيلية
بأن نتنياهو سيجري نقاشًا
واسعًا إليجاد حل لهذه املشكلة،
ّ
التي تمثل إحدى بؤر التوتر بني
إسرائيل والفلسطينيني واألردن.
ولفتت هذه التقارير إلى أن اتفاقًا
جرى التوصل إليه قبل عدة
أشهر ،بني إسرائيل واألردن
بشأن استبدال الجسر الحالي
بآخر ،لكن األردنيني تراجعوا في
اللحظة األخيرة ،ومنذ ذلك الوقت
تجري اتصاالت بني البلدين
إليجاد حل ملشكلة الجسر.
(األخبار)

بيريز يلتقي امللك
األردني في ّ
عمان
أجرى الرئيس اإلسرائيلي
شمعون بيريز (الصورة) أمس
محادثات مع العاهل األردني
الله الثاني في عمان في
امللك عبد ُ َ
زيارة لم تعلن مسبقًا.
وأفاد الديوان امللكي األردني في
بيان بأن امللك عبد الله والرئيس
اإلسرائيلي بحثا خالل اللقاء
«سبل تجاوز العقبات التي

تعترض إحياء مفاوضات السالم
بني الفلسطينيني واإلسرائيليني
على أساس حل الدولتني وفي
إطار قرارات الشرعية الدولية
واملرجعيات املتفق عليها،
وخاصة مبادرة السالم العربية
وبما يعيد الحقوق املشروعة
للشعب الفلسطيني».
(أ ف ب)

إسرائيل تسمح ببناء
 119وحدة استيطانية
أعلنت حركة السالم اآلن
اإلسرائيلية املناهضة
لالستيطان أمس أن وزارة الدفاع
وافقت على بناء أكثر من 119
وحدة استيطانية ،من بينها
 50في مرحلة البناء حاليًا في
مستوطنة شيلو شمال الضفة
الغربية.
ووفقًا لحاغيت أوفران ،املسؤولة
في الحركة ،لم تحصل عملية
البناء التي بدأت قبل نحو عام
على التراخيص الحكومية
الالزمةُ ،
وحصل عليها قبل شهر
واحد فقط من وزارة الدفاع.
(أ ف ب)
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الجمهورية تبدأ التصا ُلح مع تاريخها
ّ

المجزرة حصلت
عام  1937وراح ضحيتها
 13ألف قتيل كردي
وعلوي على األقل

ّ
سجل رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان إنجازًا
داخليًا جديدًا عندما كسر تابو كبيرًا بالنسبة إلى العقل
 1937التي كان
التركي ،واعترف بحصول مجزرة درسيم عام ُ
ضحاياها األساسيون اآلالف من األكراد الذين قتلوا بأمر
من قيادة الجمهورية الوليدة في ّحينها ،وتحديدًا من
مصطفى كمال الذي أرسل ابنته بالتبني صبيحة غوكشن،

ّ
لتدك
القائدة األول��ى للطائرات في التاريخ الحديث،
املحافظة الشرقية طيلة أيام .اعتراف أرفقه أردوغان
باعتذار نيابة عن الدولة بأكملها ،وهو ما يفتح أبواب األمل
بالنسبة إلى كثر بأن تقدم الحكومة على خطوات مماثلة
في سياق االعتراف بحقبات سوداء من تاريخ الجمهورية،
أكان في إطار املجازر بحق األرمن أم غير األرمن

تفتح سابقة درسيم
على احتمال االعتراف
بمجازر أخرى لكن ليس
في المستقبل القريب

تظاهرة
ّ
تركية ضد
األكراد في
هولندا
(روبرت فوس
ــ أ ف ب)

ّ
َّ
مجزرة درسيم :أول اعتراف واعتذار تركيني
إسطنبول ــ فاطمة كايابال
خطت تركيا ال��رس�م�ي��ة ،قبل أي ��ام ،خطوة
تاريخية غير مسبوقة لناحية التصالح
م��ع ت��اري�خ�ه��ا ال�ج�م�ه��وري املمتلئ ب��ال��دم،
ف��اع �ت��رف��ت ب��إح��دى م �ج��ازر األي � ��ام األول ��ى
ل� � � � � ��والدة ج � �م � �ه� ��وري� ��ة م� �ص� �ط� �ف ��ى ك � �م� ��ال،
واعتذرت عنها على لسان رئيس الحكومة
رج ��ب ط �ي��ب أردوغ � � ��ان .امل ��وض ��وع يتعلق
بمجزرة «درسيم» التي اتخذت اسمها من
املحافظة ذات الغالبية ال�ك��ردي��ة الواقعة
ش ��رق ال �ب�ل�اد ،وال �ت��ي أص �ب��ح اس�م�ه��ا بعد
املجزرة «تونجلي» .وتنبع أهمية االعتراف
الرسمي بحصول املجزرة من عوامل ّ
عدة
ُت �ض��اف إل ��ى ك ��ون ه ��ذا االع� �ت ��راف ف��ي ح��دّ
ذات ��ه ه��و س��اب�ق��ة ف��ي ت��اري��خ ال�ج�م�ه��وري��ة؛
ً
أوال ألنها حصلت بحق األكراد والعلويني
معًا ،لكون ج��زء كبير من أك��راد تونجلي،
ّ
أو درس�ي��م ،ه��م علويني .ثانيًا ألن تقارير
ّ
كثيرة تؤكد أن مصطفى كمال «أتاتورك»
م� �ت � ّ
�ورط ش�خ�ص�ي��ًا ف��ي امل� �ج ��زرة امل��ذك��ورة
ال �ت ��ي ح �ص �ل��ت ع� ��ام  ،1937وال� �ت ��ي أودت
ب�ح�ي��اة أك�ث��ر م��ن  13أل��ف ش�خ��ص بحسب
الحصيلة الرسمية ،بينما تؤكد مصادر
األك� ��راد أن ال �ع��دد الحقيقي للقتلى يزيد
على  70أل�ف��ًا ،غالبيتهم أك ��راد وع�ل��وي��ون.
ّ
ثالثًا ألن االع�ت��راف باملجزرة يتعلق على
ن �ح��و م �ب��اش��ر أو غ �ي��ر م �ب��اش��ر ب ��األرم ��ن،
ّ
وبالتالي ف��إن االعتذار باملجزرة قد يفتح
ّ
ث �غ��رة ،وإن ك��ان��ت ض��ي�ق��ة ،ع�ل��ى اح�ت�م��االت
ُّ
تحرك العقل التركي باتجاه إيجاد صيغة
اعتذار أو اعتراف أو تعويض عن اإلب��ادة
األرمنية لعام .1915
وك� �ع ��ادت ��ه ،ع� ��رف أردوغ� � � ��ان ك �ي��ف ي�ق�ط��ف
جهدًا قام به غيره ،وخصوصًا خصومه؛
فقد انطلق النقاش قبل أسبوعني بشأن
مجزرة درسيم على لسان النائب حسني
أيغون عن الحزب املعارض ،حزب أتاتورك
تحديدًا« ،الشعب الجمهوري» ،عندما رأى
ّأن «م��ا ُي ّ
سمى أح��داث درسيم هو مجزرة
ّ
حقيقية خططت لها سلطات الدولة وعلى
رأسها مصطفى كمال» .كالم جريء يصدر
ع��ن نائب م��ن ح��زب م� ِّ
�ؤس��س الجمهورية،
أثار مثلما كان متوقعًا حملة شرسة ضده
م��ن زم�ل�ائ��ه ،غ�ي��ر أن ��ه ن ��ال دع ��م وت�ض��ام��ن

مفكرين ومثقفني كانوا ينتظرون موقفًا
ً
�لا م��ن ٍّ
أي ك��ان إلع ��ادة فتح موضوع
م�م��اث
ضرورة اعتراف تركيا باملجزرة واالعتذار
عنها والعمل على إزال��ة آث��اره��ا سياسيًا
وقانونيًا وإنسانيًا .وأول املستفيدين من
ً
فتح السجال كان أردوغان مباشرة ،وذلك
ً
على صعيدين :أوال اع�ت��ذر ب��اس��م ال��دول��ة
ّ
ع��ن امل� �ج ��زرة ال �ت��ي س��م��اه��ا ك��ذل��ك .ث��ان�ي��ًا،
ّ
ركب على ظهر االعتذار ليشن حملة على
خ�ص��وم��ه ،أي «ال�ش�ع��ب ال�ج�م�ه��وري» ،بما
ّ
أن «املجزرة حصلت في عهد حكم الحزب
ّ
األوحد» (أي الحزب املذكور أعاله) ،وحث
هذا الحزب على «مواجهة تاريخه».
وم �ج��زرة درس�ي��م حصلت ف��ي  1937غ��داة
إعالن تأسيس الجمهورية ،وكان سببها
ق � ��رار أك� � ��راد امل �ن �ط �ق��ة ح �م��اي��ة م��واط�ن�ي�ه��م

األرم � ��ن امل�س�ت�ه��دف�ين م��ن ق� ��وات مصطفى
ك� �م ��ال ،م �ث �ل �م��ا ف �ع �ل��وا ف ��ي ع� ��ام  1915ف��ي
عهد اإلب ��ادة األرم�ن�ي��ة ال�ت��ي ت�ص� ّ�ر ال��رواي��ة
الرسمية التركية على أن األرم��ن تعاونوا
م ��ع ال � � ��روس ال ��ذي ��ن ك ��ان ��وا ي �ح �ت �ل��ون ف��ي
ذل ��ك ال��زم��ن ال �ش��ق ال �ش��رق��ي ل �ت��رك �ي��ا .غير
ّ
ّ
أن ال��رواي��ة غير الرسمية ت��ؤك��د أن سكان
درس � �ي� ��م ل� ��م ي� �ح� �م ��وا امل� ��واط � �ن�ي��ن األرم� � ��ن
ف�ح�س��ب ،ب��ل ح��ارب��وا ال ��روس أي�ض��ًا ألنهم
ك ��ا ّن ��وا م��وع��ودي��ن ب �ن �ي��ل اس �ت �ق�ل�ال ذات ��ي.
بغض النظر عن االخ�ت�لاف في ال��رواي��ات،
ي �ش � ّ�دد ك �ث �ي��رون ،ك��ال �ب��روف �س��ور ب��اس�ك�ين
ّ
أوران ،ع�ل��ى أن أح� ��داث اإلب � ��ادة األرم�ن�ي��ة
( )1915وم �ج��زرة درس �ي��م ( )1937هدفتا
إلى «تتريك» منطقة األناضول بغية خلق
مجتمع متجانس سكانيًا وقوميًا .ويفيد

ال �ت��اري��خ ب��أن��ه ب� ��دءًا م��ن ع ��ام  1935ب��دأت
السلطات ترغم عائالت كاملة من درسيم
ع �ل��ى م � �غ� ��ادرة امل �ن �ط �ق��ة .ك ��ذل ��ك ف � ��إن اس��م
املنطقة ّ
تغير إلى «تونجلي» .ووصل األمر
ّ
إلى قصف عنيف للمنطقة ،حتى إن تقارير
ّ
كثيرة ّ تجزم بأن صبيحة غوكشن ،االبنة
بالتبني ملصطفى كمال ،شاركت شخصيًا
كقائدة طائرة عسكرية في قصف درسيم،
وه��و ما دف��ع حكام أنقرة إل��ى إط�لاق اسم
ص�ب�ي�ح��ة غ��وك �ش��ن ع �ل��ى ث��ان��ي م �ط��ار في
إسطنبول (األول اس�م��ه م�ط��ار أت��ات��ورك).
وك ��ان ال�ك��ات��ب ال�ت��رك��ي ـ�ـ�ـ األرم �ن��ي الشهير
ال��ذي اغتيل ع��ام  ،2007ه��ران��ت دي�ن��ك ،قد
ً
بدأ يتعرض لتهديدات منذ نشر مقاال قال
ّ
فيه إن صبيحة غوكشن جذورها أرمنية
وخ �س ��رت ع��ائ�ل�ت�ه��ا ف ��ي إب � ��ادة ع ��ام 1915

«لن نستغرب االعتراف باإلبادة»
رغم التعليقات اإليجابية الكثيرة التي أجمعت على أهمية
ال�خ�ط��وة ال�ت��ي أق ��دم عليها رج��ب ط�ي��ب أردوغ � ��ان ،ب�م��ا هو
يمثل ال��دول��ة التركية ،بتقديم اع�ت��ذار رسمي ع��ن مجزرة
درسيم ،ظهرت مفارقة الفتة حني
اس �ت �ن �ك��ر االع� � �ت � ��ذار زع� �ي ��م ح ��زب
ال�ش�ع��ب ال�ج�م�ه��وري ،اب��ن محافظة
درس �ي��م (أو ت��ون�ج�ل��ي ال �ي��وم ،وهنا
تكمن امل�ف��ارق��ة) ،كمال كليتش دار
أوغ�ل��و (ال �ص��ورة) .فقد ش� ّ�ن زعيم
امل �ع��ارض��ة ال�ت��رك�ي��ة ح�م�ل��ة ش��رس��ة
ع �ل��ى أردوغ � � ��ان وخ �ط��وت��ه ،ع�ن��دم��ا
س��أل��ه «ب �م ��اذا ت �ن��وي االن �ت �ق��ام بعد
هذه الخطوة؟ هل تحاول استهداف
أت ��ات ��ورك؟ أن � َ�ت ت�س�ع��ى إل ��ى تدمير
ال �ج �م �ه ��وري ��ة ال� �ت ��رك� �ي ��ة .ال ت �ح � ّ�ول

(أح��داث) درسيم إل��ى م��ادة لالستغالل السياسي» .كالم
وجهه كليتش دار أوغلو إلى أردوغان في كلمته إلى نواب
ّ
حزبه ،وأضاف في متنها أنه «إذا واصل رئيس الحكومة
سلوكه هذا ،فيجب أال نستغرب إذا
طلب من األمة التركية قريبًا املوافقة
على ّادع��اءات اإلب��ادة األرمنية .فهو
(أي أردوغان) يمتلك العقلية نفسها
التي تمتلكها الجالية األرمنية التي
ّ
تصر
تعيش خ��ارج أرمينيا (ال�ت��ي
ع�ل��ى االع �ت��راف ب��اإلب��ادة واالع �ت��ذار
ّ
استفز أردوغان الذي
عنها)» .كالم
ج ��زم ب��أن��ه س�ي�ق��ف ب �ق��وة ف��ي وج��ه
م��ن ي�ح��اول وض��ع رئ�ي��س الحكومة
َ
ف��ي امل��وق��ع ال ��ذي ي��وض��ع ف�ي��ه أرم��ن
الشتات.

ّ
فتبناها أت��ات��ورك .وبعد م�ج��زرة درسيم،
درج ��ت ظ��اه��رة س� ّل��ب ف�ت�ي��ات امل�ن�ط�ق��ة من
ّ
ّ
ذويهن ليجري تبنيهن في مناطق أخرى،
ُ ّ
وفق ما أثبته فيلم وثائقي بث في الفترة
األخيرة.
ً
وب� �ع ��د اع � �ت� ��ذار ال� ��دول� ��ة ال �ت ��رك �ي ��ة م �م �ث �ل��ة
بأردوغان عن املجزرة ،كثرت ردود الفعل
ّ
امل �ت �ف��ائ �ل��ة ب��ال �خ �ط��وة ـ �ـ �ـ ال �س��اب �ق��ة ،ل�ع��ل�ه��ا
تكون قفزة تمهيدية ملصالحة تركيا مع
ت��اري �خ �ه��ا ،ول�ل�اع �ت��ذار ع��ن ب��اق��ي امل �ج��ازر
امل �ح �س��وب��ة ع �ل��ى ع �ه��د ال �ج �م �ه��وري��ة؛ فقد
رأت رئ�ي�س��ة ن�ق��اب��ة م�ح��ام��ي ت��ون�ج�ل��ي (أو
درسيم) ،فاطمة كلسن ،أن االعتذار التركي
«ب��داي��ة إيجابية» ،مشيرة ف��ي املقابل إلى
ض��رورة القيام بخطوات إضافية ،كإعالن
أس�م��اء ضحايا امل�ج��زرة وتحديد عددهم
الرسمي والبحث عن األطفال الذين ُسلبوا
م��ن ذوي �ه��م ،إض��اف��ة إل ��ى ال �ح��اج��ة إلن�ش��اء
لجنة تحقيق برملانية في حيثيات املجزرة
والعثور على املقابر الجماعية التي ُدفن
فيها ضحايا املجزرة .كذلك طالبت كلسن
باعتذار البرملان نيابة عن الدولة التركية،
ً
ف �ض�ل�ا ع ��ن إع � ��ادة اس ��م درس �ي ��م مل�ح��اف�ظ��ة
ُّ
تونجلي .وأشارت إلى أنه إذا اتخذت هذه
ّ
ّ
ال �خ �ط��وات ،ف ��إن ال��دي�م��وق��راط�ي��ة ستتعزز
َّ
ف ��ي ت��رك �ي��ا ،و«س �ت �م��ه��د ال �ط��ري��ق إلي �ج��اد
ح �ل��ول س�ل�م�ي��ة مل �ش��اك��ل أخ� ��رى ت��واج�ه�ه��ا
تركيا» .كالم يحيل على عدد من الحقبات
ال�ت��رك�ي��ة ال �س��وداء ال�ت��ي ال ت ��زال مطروحة
أم ��ام ال�ع�ق��ل ال �ت��رك��ي ال�ش�ع�ب��ي وال��رس �م��ي،
ً
كـ«إبادة» األرمن مثال ،إضافة إلى ضريبة
الثروة التي فرضتها السلطات عام 1942
ع �ل��ى األت � ��راك غ �ي��ر امل�س�ل�م�ين وت�ج��ري��ده��م
من أمالكهم ،وإرغ��ام  30ألف يهودي على
مهاجرة تركيا ،أو األحداث التي استهدفت
ّ
يونانيي إسطنبول عام ...1955
ّ
املتفائلون كثر ،لكن املحذرين من اإلفراط
في التفاؤل أيضًا كثر؛ على سبيل املثال،
يشير الباحث في العلوم االجتماعية من
ّ
جامعة بلجي ،أيهان أكتر ،إلى أن اعتراف
تركيا بباقي حقباتها السوداء لن يحصل
في املستقبل القريب« ،من ضمنها حمالت
تهجير األرمن وقتلهم .لكن ما رأيناه حتى
اآلن (م��ن اع �ت��ذار ع��ن م�ج��زرة درس �ي��م) هو
بداية جيدة جدًا».
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عربيات
دوليات
باكستان :هجوم األطلسي
ّ
يضر بالتعاون في أفغانستان
أكد املتحدث باسم الجيش
الباكستاني ،الجنرال أطهر
عباس ،أن الغارة الجوية التي
ّ
شنها حلف شمالي األطلسي،
في مطلع األسبوع ،من املمكن
ّ
تضر بالتعاون ،في ما يتعلق
أن
بأفغانستان وأن يكون لها
عواقب خطيرة على مستوى
وحجم التعاون بني الطرفني .من
جهة أخرى ،نفت إسالم أباد
أمس أن تكون قد ّ
تسببت بغارة
الحلف األطلسي.
وفي ردود الفعل على الحادثة،
رأى الرئيس األميركي باراك
أوباما (الصورة) أن الحادث هو

بمثابة «مأساة» ،وقال املتحدث
باسم البيت األبيض ،جاي
كارني ،في مؤتمره الصحافي
اليومي ،إن بالده «تتعامل
بجدية كبيرة» مع هذا الحادث.
وأضاف «في ما يتعلق بعالقتنا
مع باكستان ،ستبقى على
الدوام عالقة تعاون وعالقة
معقدة جدًا» في الوقت نفسه.
وتابع «ثمة مصلحة فعلية
لألمن القومي األميركي في
الحفاظ على عالقة تعاون مع
باكستان ،ألننا نتقاسم مصالح
في مكافحة اإلرهاب».
من جهته ،دعا وزير الخارجية
الروسي ،سيرغي الفروف ،إلى
إجراء تحقيق مستفيض في
الحادث ،ونقلت قناة «روسيا
اليوم» ،عن بيان للخارجية أن
الفروف أكد في اتصال هاتفي
مع نظيرته الباكستانية ،هينا
رباني ،أنه ال يمكن «خرق
سيادة الدول حتى أثناء إجراء
عمليات مكافحة اإلرهاب
والتخطيط لها».
(أ ف ب ،يو بي آي)

مبوب
◄

وفيات

ب�م��زي��د م��ن األس ��ى وال �ل��وع��ة ن�ن�ع��ى إليكم
فقيدنا الغالي:
املقدم املتقاعد حسني أسعد سلمان

ابنته :والء زوج��ة النقيب في األم��ن العام
علي ترمس
أش � �ق� ��اؤه :األس � �ت� ��اذ خ ��ال ��د ،امل � �ع� ��اون أول
امل�ت�ق��اع��د ع �ل��ي ،امل �ه �ن��دس ن��اج��ي ،امل��ؤه��ل
محمد واملهندس حسام
ش�ق�ي�ق�ت��اه :رج ��اء زوج ��ة امل��ؤه��ل امل�ت�ق��اع��د
ع�ل��ي س�ي��ف ال ��دي ��ن ،م�ن��ى زوج ��ة األس �ت��اذ
محمد سلمان
ت �ق �ب��ل ال �ت �ع ��ازي ن �ه��ار ال �خ �م �ي��س ال ��واق ��ع
فيه  2011/12/1من الساعة الثانية بعد
الظهر ولغاية الساعة الرابعة بعد الظهر
في حسينية البرجاوي ـــــ بئر حسن.
األسفون :آل سلمان ،آل محبوبة ،آل سيف
الدين وآل ترمس.
انتقلت إل��ى رح�م��ة ال�ل��ه ت�ع��ال��ى امل��أس��وف
عليها املرحومة:
الحاجة سعاد علي ترشيشي
زوجة :الحاج محمد حسن ترشيشي (أبو
عاطف)
أوالده��ا :عاطف ،اإلع�لام��ي ط��ارق ،حسني
وعلي
بناتها :نهى ،عايدة ،فاطمة ،راوية ،أحالم
ونعم
أص� �ه ��رت� �ه ��ا :م �ح �م��د ف� �ي ��اض ت��رش �ي �ش��ي،
م �ح �م��د ع �ل��ي ج �ع �ف��ر ،ح �س�ين ع �ل��ي ش�ك��ر،
حسني شحادة وعبدو ترشيشي
ّ
ص��ل��ي ع�ل��ى ج�ث�م��ان�ه��ا ال �ط��اه��ر وووري ��ت
ف ��ي ال� �ث ��رى ف ��ي م �س �ق��ط رأس� �ه ��ا ف ��ي ب�ل��دة
الناصرية ـــــ قضاء زحلة.
تقبل التعازي ،للرجال والنساء ،في مقر
الجمعية اللبنانية للتخصص والتوجيه
ال�ع�ل�م��ي ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ال��رم �ل��ة ال �ب �ي �ض��اء ،خ �ل��ف مقر
امل��دي��ري��ة ال�ع��ام��ة ألم��ن ال��دول��ة ،وذل ��ك ي��وم
الخميس في األول من كانون األول ،2011
م��ن ال�ث��ان�ي��ة ب�ع��د ال�ظ�ه��ر وح�ت��ى السابعة
ً
مساء.
الرجاء اعتبار هذه النشرة إشعارًا خاصًا.
اآلس� �ف ��ون :آل ت��رش �ي �ش��ي وج �ع �ف��ر وش�ك��ر
وشحادة وعموم أهالي بلدة الناصرية.

◄

►
ذكرى أسبوع

تصادف نهار الجمعة املوافق فيه الثاني
من كانون االول  2011ذكرى مرور أسبوع
على وفاة فقيدتنا الغالية املرحومة
الحاجة إلهام حسني حجازي
حرم الحاج محمد سليمان َ
صباح
(أبو جمال)
أب �ن ��اؤه ��ا :ج �م ��ال ،أح �م ��د ،ي ��وس ��ف ،ع�ل��ي،
رباح َ
صباح.
صهرها :السيد علي بدر الدين.
أشقاؤها :الحاج علي ،الحاج غالب ،عبد
األمير ،محمد ،وأدهم حجازي.
وب� � �ه � ��ذه امل � �ن ��اس� �ب ��ة س �ت �ت �ل ��ى آي � � � ��ات م��ن
الذكرالحكيم ومجلس ع��زاء حسيني عن
روح �ه��ا ال �ط��اه��رة ف��ي ال �ن��ادي الحسيني
مل��دي �ن��ة ال�ن�ب�ط�ي��ة ،ع �ن��دال �س��اع��ة ال �ع��اش��رة
صباحًا.
للفقيدة الرحمة ولكم االجرو الثواب.
اآلس�ف��ون :آل َ
صباح ،آل حجازي ،وعموم
أهالي مدينة النبطية.

◄

مبوب

►

مفقود
ُ
ف�ق��د ج��واز سفر ب��اس��م عليا سميح مطر
ل�ب�ن��ان�ي��ة ال�ج�ن�س�ي��ة ،ال ��رج ��اء م�م��ن ي�ج��ده
االتصال على الرقم 07/530884
ُ
ف �ق��د ج� ��واز س �ف��ر ب��اس��م اب��راه �ي��م ع�ب��اس
ش�ع�ي��ب ل�ب�ن��ان��ي ال�ج�ن�س�ي��ة ،ال��رج��اء ممن
يجده االتصال على الرقم 03/724737
ُ
فقد ج��واز سفر باسم ع�لاء سعيد حكيم
ل �ب �ن��ان��ي ال �ج �ن �س �ي��ة ،ال ��رج ��اء م �م��ن ي�ج��ده
االتصال على الرقم 71/553038
ف �ق��د ج� ��واز س �ف��ر ب��اس��م م �ع��ارف ق�ح�ط��ان
ف��اض��ل ل�ب�ن��ان�ي��ة ال�ج�ن�س�ي��ة ،ال��رج��اء ممن
يجده االتصال على الرقم 03/111756

خرج ولم يعد
ف � � � � ّ�رت ال � �ع ��ام � �ل ��ة اإلث � �ي � ��وب � � ّ�ي � ��ة ABERA
 TSEGENET ASSEFAم� � ��ن م� �ن ��زل
م�خ��دوم�ي�ه��ا ف��ي ك �ف��ررم��ان .ال��رج��اء م� ّ�م��ن
يعرف عنها شيئًا االتصال بأحد الرقمني:
 07/762345ـــ .03/645506
ف� ّ�رت العاملة MELINDA MELEGRITO
ّ
فيليبينية ال�ج�ن�س� ّ�ي��ة .ال��رج��اء
،SANTO
م� ّ�م��ن ي �ع��رف ع�ن�ه��ا ش�ي�ئ��ًا االت �ص ��ال على
الرقم.01/738575 :

مطلوب

بريطانيا تستدعي جواسيس
للمساعدة في أوملبياد لندن
كشفت صحيفة «ديلي ميرور»،
أمس ،أن جهاز األمن الداخلي
البريطاني (إم آي  )5استدعى
املئات من جواسيسه السابقني
بمهمة البحث عن مهاجمني أو
مسلحني يحاولون التسلل إلى
مواقع دورة األلعاب األوملبية
التي تستضيفها لندن من 27
تموز إلى  12آب من العام املقبل،
ّ
لينضموا بذلك إلى 4000
عنصر من أجهزة األمن السرية
البريطانية .ونسبت الصحيفة
إلى مصدر أمني قوله إن
«تهديد أوملبياد لندن هو أكبر
عملية من نوعها تشغل جهاز
(إم آي  )5على املدى القصير،
وتم استدعاء عدد كبير من
العمالء السابقني والفنيني
واملتخصصني في املراقبة».
(يو بي آي)

اعالنات 27

م � ��دي � ��ر مل� �ص� �ن ��ع م � � � ��واد غ� ��ذائ � �ي� ��ة ح ��دي ��ث
ف � ��ي ال � �ش� ��وي � �ف� ��ات ح � ��ائ � ��ز ع � �ل� ��ى ش � �ه� ��ادة
 Agroalimentaireخبرة  3سنوات مع إملام
ب��ال �ت �ج��ارة وال �ت �س��وي��ق ـ ت01/801590 :
فاكس 01/801588

في المكتبات

إعالنات رسمية

إعالن
ت� �ع� �ل ��ن وزارة ال � �ص � �ح� ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة ع��ن
ق� � �ب � ��ول ط � �ل � �ب� ��ات ال � �ت� ��رش � �ي� ��ح مل �ج ��ال ��س
إدارة امل �س �ت �ش �ف �ي��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة ال �ت��ي
أن� �ش� �ئ ��ت م ��ؤس� �س ��ات ع ��ام ��ة إلدارت� � �ه � ��ا،
وذل� ��ك ب��االس �ت �ن��اد إل ��ى آل �ي��ة وم�ع��اي�ي��ر
ال �ت �ع �ي �ي �ن��ات ف ��ي امل �س �ت �ش �ف �ي��ات ال �ع��ام��ة
ال �ص ��ادرة ب �ق��رار وزي ��ر ال�ص�ح��ة ال�ع��ام��ة
َرقم  1/1115تاريخ .2011/11/14
مل� ��ن ي ��رغ ��ب ال �ت �ق ��دم ب �م �ل �ف��ه إل� ��ى وزارة
ال �ص �ح��ة ال �ع��ام��ة ف ��ي م �ه �ل��ة ال ت�ت�ع��دى
األس� �ب ��وع�ي�ن م ��ن ت ��اري ��خ ن �ش��ر اإلع�ل��ان
وت �س �ج �ي �ل��ه ف� ��ي م �ص �ل �ح��ة ال � ��دي � ��وان ـ�ـ�ـ�ـ�ـ
ال �ط ��اب ��ق ال �ث ��ال ��ث ـ �ـ �ـ �ـ �ـ امل �ت �ح��ف ـ �ـ �ـ �ـ �ـ م�ب�ن��ى
م� �ن� �ص ��ور ـ �ـ �ـ �ـ �ـ ع� �ل ��ى أن ي �ت �ض �م��ن امل �ل��ف
امل� �س� �ت� �ن ��دات امل� �ط� �ل ��وب ��ة وال � �ت� ��ي ي �م �ك��ن
االطالع عليها من موقع وزارة الصحة
ال�ع��ام��ة االل�ك�ت��رون��يwww.moph.gov. :
lb/public Hospitals/Nominations
وزير الصحة العامة
علي حسن خليل
التكليف 1866
إعالن إلى املشتركني
في مشروع ري القاسمية ورأس العني
ومشروع ري صيدا ـــــ جزين
تعلن املصلحة الوطنية لنهر الليطاني
امل��واف �ق��ة ب �ص��ورة اس�ت�ث�ن��ائ�ي��ة ول�ل�م��رة
األخ �ي��رة على إع�ف��اء املشتركني باملياه
ف��ي إط��ار م�ش��روع ري القاسمية ورأس
العني وم�ش��روع ري صيدا ـــــ جزين من
غ ��رام ��ة ال �ت��أخ �ي��ر ع �ل��ى رس � ��وم وب� ��دالت
ال��ري بنسبة  %90شرط أن يسددوا ما
يترتب عليهم قبل تاريخ 2011/12/27
ف� ��ي م� ��راك� ��ز امل �ص �ل �ح��ة امل� � �ح � ��ددة ل��دف��ع
ال ��رس ��وم (م �ح �ط��ة ال �ق��اس �م �ي��ة ـ�ـ�ـ�ـ�ـ م�ك�ت��ب
صيدا ـــــ مكتب لبعا).
املدير العام بالتكليف
للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني
املهندس علي عبود
التكليف 1858
اعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ حلبا
القاضي باسم نصر
رقم املعاملة2011/1380 :
امل�ن�ف��ذ :ن�ع�ي��م اس �ط �ف��ان /وك�ي�ل��ه امل�ح��ام��ي
ربيع الطويل.
امل �ن �ف��ذ ع �ل �ي��ه :ل �ط��ف ال �ل ��ه م �خ��اي��ل دي� ��ب ـ
مجهول االقامة.
ال �س �ن��د ال �ت �ن �ف �ي��ذي :اس �ت �ن��اب��ة م ��ن دائ� ��رة
ت�ن�ف�ي��ذ ط��راب �ل��س رق ��م  2011/369ت��اري��خ
 2011/9/26بمتابعة التنفيذ على العقار
/31ال � ��زواري � ��ب ع��ن ط��ري��ق ط��رح��ه للبيع
باملزاد العلني بموضوع ازالة شيوع.
تطرح ه��ذه ال��دائ��رة للبيع باملزاد العلني
كامل العقار /31الزواريب مشجر بكامله
ب��اش�ج��ار ال��زي �ت��ون ،م�س��اح�ت��ه/3847 :م،2
ي�ح��ده غ��رب��ًا ال�ع�ق��ار  30وم�ج��رى م��اء عام
يشكل ح��دود منطقة الجديدة العقارية،
ً
ش ��رق ��ًا :ط ��ري ��ق ع � ��ام ،ش � �م ��اال :ال �ع �ق��ار 30
وط ��ري ��ق ع � ��ام وم� �ج ��رى م � ��اء ع � ��ام ي�ش�ك��ل
ح ��دود منطقة ال �ج��دي��دة ،ج�ن��وب��ًا :طريق
عام ومجرى ماء عام يشكل حدود منطقة
الجديدة العقارية.
ت��اري��خ ق��رار الحجز ،2011/5/16 :تاريخ
تسجيله في السجل العقاري 2011/10/7

►

التخمني والطرح.$76940 :
م� ��وع� ��د امل� � ��زاي� � ��دة وم� �ك ��ان� �ه ��ا :ال �خ �م �ي��س
 2012/1/26ال �س��اع��ة  10ص �ب��اح��ًا ام ��ام
رئيس دائرة تنفيذ حلبا .للراغب الدخول
باملزايدة دفع مثل بدل الطرح املقرر نقدًا
أو ت�ق��دي��م ك�ف��ال��ة ق��ان��ون�ي��ة واف �ي��ة وات�خ��اذ
محل الق��ام�ت��ه ضمن ن�ط��اق دائ ��رة تنفيذ
حلبا اذا كان مقيمًا خارجها واال عد قلم
هذه الدائرة مقامًا مختارًا له ودفع عالوة
ع �ل��ى ال �ب ��دل م�ب�ل��غ م �ل �ي��ون ل.ل .ك�ن�ف�ق��ات
ت��وض��ع ام��ان��ة ب��اس��م دائ� ��رة ت�ن�ف�ي��ذ حلبا
وع �ل��ى ال� �ش ��اري رس� ��م ال ��دالل ��ة واالح ��ال ��ة
والتسجيل.
رئيس القلم
ابراهيم شلهوب
إعالن
ي�ع�ل��ن م�ج�ل��س ادارة م�س�ت�ش�ف��ى ت�ن��وري��ن
ال�ح�ك��وم��ي ع��ن اج� ��راء اس� �ت ��دراج ع��روض
ل �ش��راء امل ��واد ال�ت��ال�ي��ة ل�ل�ع��ام ( 2012م��واد
ع ��ذائ� �ي ��ة ،م� � ��واد ط �ب �ي��ة ،ادوي � � � ��ة ،ام �ص��ال
وخ � � �ي� � ��وط ج � ��راح� � �ي � ��ة ،ل� � � � � ��وازم م �ك �ت �ب �ي��ة
ومطبوعات ،م��واد مخبرية ،اف�لام اشعة،
غ � ��ازات ط �ب �ي��ة ،م �ح ��ارم وورق � �ي� ��ات ،م ��واد
تنظيف وتطهير واعمال التنظيفات).
تقبل ال �ع��روض م��ن  2011/12/1ولغاية
 2011/12/15ضمنًا خالل الدوام الرسمي
لدى أمانة سر االدارة
تنورين في 2011/11/23
رئيس مجلس االدارة ـ املدير
د .وليد حرب
إعالن قضائي
بتاريخ  2011/11/15قرر رئيس محكمة
ب��داي��ة صيدا القاضي ج��ورج مزهر نشر
خالصة ع��ن االس�ت��دع��اء امل�ق��دم م��ن وفيقه
ط��راب�ل�س��ي وامل �س �ج��ل ب��رق��م 2011/1294
وال��ذي يطلب فيه شطب اش��ارة ال��دع��وى
عن العقار رقم  1635كفرحتى:
ـ االول � � � � � ��ى ب � ��رق � ��م ي � ��وم � ��ي  718ت� ��اري� ��خ
 1971/3/31ت��أم�ين م�ق��دم م��ن ك��ري��م رضا
حاموش ملصلحة منير يوسف روحانا.
ـ الثانية برقم يومي  400تاريخ 1974/8/8
ان � � ��ذار وم �ح �ض��ر ح �ج��ز م� �ق ��دم م ��ن م�ن�ي��ر
روحانا على سهام كريم رضا حاموش.
ـ ال �ث��ال �ث��ة ب��رق��م  533ت ��اري ��خ 1975/5/7
حجزًا احتياطيًا على سهام عبد الكريم
حاموش ملصلحة محمد مرعي الخنسا.
فمن له مصلحة باالعتراض ان يتقدم به
خالل عشرين يومًا من تاريخ النشر.
رئيس القلم
سالم الغوش
إعالن تبليغ
صادر عن دائرة تنفيذ مرجعيون
ب��امل �ع��ام �ل��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة رق� ��م 2011/117
ينفذ نزيه فرحات حكم محكمة التمييز
رقم  2011/316بوجه جان خليل ضاهر
املجهول املقام
ف �ع �ل��ى امل �ن �ف��ذ ع �ل �ي��ه ال �ح �ض ��ور وارس � ��ال
ممثل قانوني الس�ت�لام االرواق واالن��ذار
ف��ي م�ه�ل��ة س�ت�ين ي��وم��ًا م��ن ت��اري��خ النشر
باالضافة الى املهلة االصلية ،وبانقضاء
املهلة القانونية ينفذ الحكم بمقتضى
القانون.
رئيس القلم
ذيب لزيق
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السلة اللبنانية

«ذهاب» املفاجآت في بطولة السلة :الشانفيل وبيبلـ
لم يتوقع أهم خبراء كرة السلة اللبنانية أن يكون شكل ترتيب
بطولة لبنان بعد ختام الذهاب على النحو الذي هو عليه اآلن ،مع وجود
فرق كبيرة تحتل مراكز متأخرة ،مقابل صعود فرق لم يكن متوقعًا
دخولها إلى منطقة املربع الذهبي
عبد القادر سعد
اختتم ال��ذه��اب والرياضي ليس على
رأس ال �ت��رت �ي��ب .ه ��ي امل �ف ��اج��أة أول� ��ى.
ف��ري��ق ب�ي�ب�ل��وس ي�ح�ت��ل امل��رك��ز ال�ث��ال��ث
أمام أنيبال بفارق املواجهات .مفاجأة
ث��ان �ي��ة .ال �ف��ري��ق ال �خ��ام��س في
الجدول هو بجة الصاعد من
ال��درج��ة الثانية للمرة األول��ى
ف��ي ت��اري �خ��ه .م �ف��اج��أة أخ ��رى.
ال� �ح� �ك� �م ��ة س � ��ادس � ��ًا وامل� �ت� �ح ��د
سابعًا .ك�ب��رى امل�ف��اج��آت .عدد
ال �ف��رق امل �ش��ارك��ة ف��ي ال�ب�ط��ول��ة
تراجع إلى تسعة مع انسحاب
ف��ري��ق الشباب ح��وش األم��راء.
ل� �ي� �س ��ت م � �ف� ��اج� ��أة ن � �ظ � �رًا إل ��ى
الظروف التي رافقت مشاركة
ال �ش �ب��اب ف��ي ال �ب �ط��ول��ة ،لكنها
خ� �ط ��وة ل �ي �س��ت ف� ��ي م�ص�ل�ح��ة
اللعبة مهما كانت األسباب.
ه ��ذا واق� ��ع ال �ح��ال ق �ب��ل دخ��ول
السلة اللبنانية في استراحة
ط � ��وي� � �ل � ��ة م � �ح � �ل � �ي� ��ًا إف � �س� ��اح� ��ًا
ف� ��ي امل � �ج� ��ال أم� � ��ام ح �ض��وره��ا
العربي مع مشاركة الرياضي
والشانفيل في دورة دبي من 1
إل��ى  4كانون األول ،ومشاركة
م�ن�ت�خ��ب ل �ب �ن��ان ف ��ي ال�ب�ط��ول��ة
العربية في قطر من  9إلى 23
منه .فترة استراحة طويلة قد
ت�ك��ون مناسبة إلع ��ادة النظر
ً
ط��وي�لا لعدد م��ن ال�ف��رق ،ف��ي طليعتها
الحكمة واملتحد اللذان سجال واحدة
م ��ن أس � ��وأ االن� �ط�ل�اق ��ات ف ��ي ال �ب �ط��ول��ة
املحلية منذ سنوات طويلة.
ّ
تصدر
البداية من املفاجأة األول��ى مع
ال �ش��ان �ف �ي��ل ل �ل �ت��رت �ي��ب وف � � ��وزه امل �ث �ي��ر
ع�ل��ى ال��ري��اض��ي ف��ي واح ��دة م��ن أجمل
م �ب ��اري ��ات ك� ��رة ال �س �ل��ة ال �ت��ي ش�ه��ده��ا
ال� �ج� �م� �ه ��ور ال �ل �ب �ن ��ان ��ي م� ��ن س � �ن ��وات.
م �ف��اج��أة ال ت �ت��واف��ق م��ع ن �ظ��رة م��درب
ال � �ف� ��ري� ��ق غ � �س � ��ان س ��رك � �ي ��س إل � � ��ى م��ا
حصل ،مشيرًا إل��ى أن ف��وز فريقه أمر
ط�ب�ي�ع��ي؛ «ألن ��ه ي�س�ت�ح��ق؛ ف��ال�لاع�ب��ون
م �م �ي��زون وم �ن��دف �ع��ون وم�ن�ض�ب�ط��ون
ّ
ومحب بعضهم لبعض .وأن��ا توقعت
ال �ف��وز وأع �ل �ن��ت ذل ��ك ق �ب��ل ال �ل �ق��اء؛ ألن

سركيس
كان متأكدًا
من الفوز
ومشنتف
مستاء من
الوضع
الحكماوي

ال�ف��ارق في املستوى ال��ذي ك��ان يتمتع
ب��ه الرياضي استطعنا تقليصه منذ
سنتني وح�ت��ى ال �ي��وم .وم��ا زال هناك
الع� �ب ��ون ص �غ ��ار ي �ج ��ري ال �ع �م��ل ع�ل��ى
إع� ��داده� ��م وس �ي �ش��ارك��ون ف ��ي م��رح�ل��ة
اإلياب كعبد الرحمن الفرخ وإدواردو
بشارة وبول وربيع إسكندر
وإي � � �ل� � ��ي غ� � ��ال� � ��ب ،وه � � � ��ذا م��ن
ضمن سياسة التنويع التي
أتبعها .وأنا ّ
أشبه الشانفيل
والرياضي ببرشلونة وريال
م ��دري ��د م ��ن ن��اح �ي��ة س�ي��اس��ة
الرياضي ف��ي ش��راء األسماء
ال� �ك� �ب� �ي ��رة ك� �م ��ا ي �ف �ع ��ل ري � ��ال
مدريد ،في حني أن الشانفيل
ي � �خ� � ّ�رج الع � �ب �ي�ن ك� �م ��ا ي�ف�ع��ل
برشلونة» .وتوقع سركيس
أن ي�غ� ّ�ي��ر ال��ري��اض��ي أجنبيًا
ف ��ي امل��رح �ل��ة امل �ق �ب �ل��ة؛ إذ من
الصعب عليه تقبل الخسارة،
وقد يكون الحل بتبديل أحد
األجنبيني ديواريك سبنسر
أو إسماعيل أحمد.
أم� ��ا ب��ال�ن�س�ب��ة إل� ��ى م�س�ت��وى
ال� � �ب� � �ط � ��ول � ��ة ال� � � � � ��ذي ان � �ت � �ق� ��ده
ك �ث �ي��رون ،م�ش�ي��ري��ن إل ��ى أن��ه
م � �ت� ��راج� ��ع ،ف � �ي ��رى س��رك �ي��س
ع� �ك ��س ذل� � ��ك م� ��ن ن ��اح� �ي ��ة أن
البطولة ه��ذا امل��وس��م ،وال��ذي
م �ض��ى أي� �ض ��ًا ،م�ش�ت�ع�ل��ة م��ع
ت� �ط ��ور ف� ��ي م �س �ت ��وى ال �ف ��رق
األخ� � � ��رى ،م ��ن دون ت ��راج ��ع م �س �ت��وى
الفرق الكبيرة .ففي السابق كان هناك
 14أو  15الع �ب��ًا م �م �ي �زًا ،أم ��ا اآلن فقد
ارتفع العدد إلى  30أو  35العبًا.
امل� �ف ��اج ��أة ال �ث��ان �ي��ة ف ��ي ال �ب �ط��ول��ة ه��ي
ف ��ري ��ق ب� �ي� �ب� �ل ��وس ،ال � � ��ذي ص � � ��ارع ف��ي
امل��وس��م امل��اض��ي للهروب م��ن الهبوط،
فيما يمكن ع� ّ�ده الحصان األس��ود في
ال�ب�ط��ول��ة ال�ح��ال�ي��ة م��ع اح�ت�لال��ه امل��رك��ز
ال�ث��ال��ث ب��رص�ي��د  16نقطة ( 4ف��وز و4
خ �س��ائ��ر) .ل�ك��ن امل �ف��اج��أة األخ� ��رى هي
كالم مدرب الفريق جو مجاعص الذي
رأى أن ّ
تفوق بيبلوس سببه املستوى
املتراجع للبطولة ،إضافة إل��ى تقهقر
ف��ري�ق�ين كالحكمة وامل�ت�ح��د ،م��ا سمح
لباقي ال�ف��رق أن تحقق نتائج جيدة،

كانت مباراة الشانفيل والرياضي األروع فنيًا منذ سنوات (برو فوتو)
وه��ذا قد ال يستمر في مرحلة اإلي��اب
ح�ي�ن ت �ع��ال��ج ف� ��رق ال �ح �ك �م��ة وامل �ت �ح��د
وأنيبال مشاكلها.
ل �ك��ن م �ج��اع��ص ال ي �ق �ل��ل م ��ن م�ج�ه��ود
العبيه واألداء الجماعي الذي يقدمونه
وال ��ذي ي �ع� ّ�ده ال �س�لاح األب ��رز للفريق،
إض��اف��ة إل��ى امل�س�ت��وى الجيد لالعبني
األجنبيني تشادني غراي ودايسموند

بينيغار« .ففي السابق كانت مشكلة
الفريق أن أحد األجنبيني يكون جيدًا،
ف�ي�م��ا اآلخ � ��ر م �س �ت��واه م �ت��واض��ع .أم��ا
ه��ذا امل��وس��م ف��األم��ور مختلفة» يختم
مجاعص كالمهّ .
ب �ج��ة ب� � ��دوره م ��ث ��ل ح ��ال ��ة خ ��اص ��ة ف��ي
ً
مرحلة الذهاب ،محتال املركز الخامس
ب��رص�ي��د  14ن�ق�ط��ة .أم ��ا ال �س �ب��ب ،فهو

ك�م��ا يعلله م��دي��ر ال�ف��ري��ق س�ع��د سعد
ب � � �ـ«اإلرادة» ال�ت��ي أوص�ل��ت ال�ف��ري��ق من
ال��درج��ة الرابعة ال��ى األول��ى وسمحت
ل � ��ه ب �ت �ح �ق �ي��ق ه� � ��ذه ال� �ن� �ت ��ائ ��ج ،وه ��ي
ول �ي��دة أج � ��واء ال �ع��ائ �ل��ة ال �ت��ي تسيطر
ع�ل��ى ال�ف��ري��ق داخ ��ل امل�ل�ع��ب وخ��ارج��ه،
ّ
إض ��اف ��ة إل� ��ى ت ��أل ��ق ب �ع��ض ال�ل�اع �ب�ي�ن،
وفي طليعتهم نديم سعيد .كذلك فإن

ّ
لبنان يحرز املركز األول للذكور واإلناث في بطولته الدولية للجودو
جودو

تتويج اللبنانية كارن شماس بذهبية وزن تحت  63كلغ

أح ��رز الع�ب��و ل�ب�ن��ان والع �ب��ات��ه امل��رك��ز
األول ف� ��ي ب �ط ��ول ��ة ل �ب �ن ��ان ال ��دول �ي ��ة
ل � �ل � �ج� ��ودو ال � �ت� ��ي ن �ظ �م �ه ��ا االت � �ح� ��اد
ال�ل�ب�ن��ان��ي ف��ي ال �ق��اع��ة امل�ق�ف�ل��ة ل�ن��ادي
ب � ��ودا ف ��ي أدم � ��ا ب �ح �ض��ور وإش � ��راف
رئ� �ي ��س االت� � �ح � ��اد ف ��رن� �س ��وا س� �ع ��ادة
وأركان االتحاد .وشارك في البطولة
العبون من العراق وقبرص واألردن
وال� �ج ��زائ ��ر ،إل ��ى ج��ان��ب ل �ب �ن��ان .وق��د
أش��رف على املباريات حكام دوليون
من البلدان املشاركة.
ب ��دأت امل �ب��اري��ات ب��اس�ت�ع��راض ال�ف��رق
امل � �ش� ��ارك� ��ة ،ت �ل��اه ال �ن �ش �ي��د ال��وط �ن��ي
ال �ل �ب �ن��ان��ي ،ث ��م أل� �ق ��ى س � �ع ��ادة ك�ل�م��ة
رح��ب فيها ب��ال�ح�ض��ور ،متمنيًا لهم
إق� ��ام� ��ة ج� �ي ��دة ف� ��ي وط� �ن� �ه ��م ال �ث��ان��ي
ل �ب �ن��ان ،ش��اك �رًا م�ش��ارك�ت�ه��م ف��ي ه��ذه
ً
الدورة الدولية ،آمال أن تسود الروح
الرياضية كافة املنافسات .ثم بدأت

بعد ذلك فاعليات هذه الدورة .ولدى
ال��ذك��ور ف��از ال�ل�ب�ن��ان��ي دان �ي��ال زي��ادة
بذهبية وزن تحت  60كلغ ،وحصل
مايكل مرعب على الفضية .وفي وزن
ت �ح��ت  66ك �ل��غ ف ��از ال�ل�ب�ن��ان��ي وس��ام
حايك بالذهبية .وف��ي وزن تحت 73
ك�ل��غ أح ��رز ال��ذه�ب�ي��ة ال �ج��زائ��ري عبد
الله سفيان ،وحصد اللبنانيان إيلي
حويك وستيفن ع��ازار البرونزيتني.
وفي وزن تحت  81كلغ فاز القبرصي
روب � � �ي � ��ر ن � �ي � �ك ��وال ب ��ال ��ذه� �ب� �ي ��ة أم � ��ام
ال �ل �ب �ن��ان��ي ج ��ون� �ي ��ور س � �ع ��ادة ال ��ذي
أح� ��رز ال�ف�ض�ي��ة .وف ��ي وزن ت�ح��ت 90
ك� �ل ��غ ،ف� ��از ال �ل �ب �ن��ان��ي ج � ��ورج م��رع��ب
ب��ال��ذه�ب�ي��ة وم��واط �ن��ه م�ح�م��د حالني
بالبرونزية ،وفي وزن تحت  100كلغ
أح��رز األردن��ي محمد ذي��اب الذهبية
أم ��ام اللبناني ض��وم�ي��ط م�ط��ر .وف��از
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ان ب �ي��ار ب ��و ع �ب��ود وخ��ال��د

دق��و ب��ال�ب��رون��زي�ت�ين .وف��ي وزن ف��وق
 100كلغ أح��رز األردن��ي محمد خلف
ال��ذه�ب�ي��ة وال�ل�ب�ن��ان�ي��ان وس �ي��م عبيد
وحسام الشل البرونزيتني.
ول � � ��دى اإلن � � � ��اث ،ف� ��ي وزن ت �ح ��ت 48
ك �ل��غ أح� � ��رزت ال �ق �ب��رص �ي��ة اي �ف��ودك �ي��ا
ه � ��ادي� � �ج� � �ي � ��ادام � ��و ال� ��ذه � �ب � �ي� ��ة أم� � ��ام
اللبنانية روم��ي بشارة ،وحلت زلفا
ال �ح �س��ن ث��ال �ث��ة .وف ��ي وزن ت �ح��ت 52
كلغ ،أح��رزت بطلة لبنان ليا فرحات
الذهبية ،فيما نالت جميلة عواركة
ال�ب��رون��زي��ة .وف��ي وزن  63ك�ل��غ ف��ازت
اللبنانية كارن شماس بالذهبية.
وح ��ل ل �ب �ن��ان أول ف��ي ت��رت �ي��ب ال �ف��رق
للذكور أم��ام األردن الثاني وقبرص
ال�ث��ال�ث��ة .وك��ذل��ك ل��دى اإلن ��اث ،ف�ف��ازت
ال� �ل� �ب� �ن ��ان� �ي ��ات ب ��امل ��رك ��ز األول أم � ��ام
ال�ق�ب��رص�ي��ات ،وح �ل��ت االردن� �ي ��ات في
املركز الثالث.
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ـوس أبرز الرابحني

رأي

مشنتف :سأقلب الطاولة على الجميع
ك �ش��ف امل� �س ��ؤول ال �ح��ال��ي ع ��ن ن��ادي
ال�ح�ك�م��ة ،وال��رئ �ي��س امل�ح�ت�م��ل ،إيلي
م �ش �ن �ت��ف ،أن وض� ��ع ال � �ن� ��ادي س�ي��ئ
«وه � ��و أش �ب��ه ب �س �ي��ارة ف� �ي ��راري بال
وق� � � � ��ود .ف� �ه ��ي ج� �م� �ي� �ل ��ة ،وال �ج �م �ي��ع
يحبونها ويود أن يشاهدوها ،لكنها
غير ق��ادرة على السير» ،م��ؤك�دًا أنه
ل��ن يستمر بالسكوت عما يحصل،
وه � ��و س �ي �ع �ق��د م ��ؤت� �م� �رًا ص �ح��اف �ي��ًا
يفضح فيه ك��ل ش��يء وليتحمل كل
ط��رف م�س��ؤول�ي�ت��ه .وأش ��ار مشنتف
إل��ى أن بعض ال��ذي��ن وع ��دوا ال�ن��ادي
ب��دأوا يتساقطون ك��أوراق الخريف،
«وإذا ل � ��م ي � �س ��اع ��دون ��ي ف �س��أق �ل��ب
ال �ط ��اول ��ة ع �ل��ى ال �ج �م �ي��ع؛ ف��ال�ح�ك�م��ة
ليس ملك أب��ي ،فإما أن يكون هناك
عمل جماعي ف��ي ال�ن��ادي أو «بالها
أحسن»» .وبالنسبة إلى األشخاص

سركيس :الشانفيل
يشبه برشلونة باتباعه
سياسة تفريخ العبين،
في حين أن سياسة
الرياضي كريال مدريد
في شراء األسماء
الكبيرة
المتحد أول الفرق
غيرت مدربها
التي ّ
بفسخ العقد مع
كوفتر وتعاقدت
مع فيكيو

للمدرب البوسني ألن أباز دورًا كبيرًا
ف��ي «ت �ح� ّ�ول ال�ح�ل��م إل ��ى ح�ق�ي�ق��ة .فهو
يتمتع بالحرية الكاملة وممنوع على
أي ش�خ��ص ال�ت��دخ��ل ف��ي ع�م�ل��ه .وه��ذه
سياستي في أن أفسح املجال للعمل
ثم أحاسب الحقًا».
تبقى املفاجأتان األخ�ي��رت��ان ،الحكمة
وامل � �ت � �ح ��د .ف ��األخ� �ض ��ر ي �ح �ت��ل امل ��رك ��ز

ال � � �س� � ��ادس ب ��رص� �ي ��د  14ن� �ق� �ط ��ة ،م��ع
ت�ل�ق�ي��ه خ�م��س خ �س��ائ��ر ،م�ح�ق�ق��ًا ث�لاث��ة
ان� � �ت� � �ص � ��ارات ف � �ق� ��ط .ن� �ت ��ائ ��ج ي �ل �خ��ص
مشنتف
أسبابها مسؤول النادي إيلي ّ
بأربع كلمات« :يد واح��دة ال تصفق».
ف��أزم��ة ن��ادي الحكمة مستمرة ،وي��رى
م �ش �ن�ت��ف أن م ��ن ي ��ري ��د ف �ش��ل ال �ن ��ادي
أك �ث��ر م�م��ن ي��ري��د ن�ج��اح��ه« .وح �ت��ى ما

أخبار رياضية

ق �ب��ل ل �ق��اء ب �ج��ة ال � ��ذي خ �س��رن��اه ،فقد
كان الحكمة يحقق أفضل املمكن ،أما
ف��ي اللقاء األخ�ي��ر ،فقد هبط مستوى
ال �ف��ري��ق ب�ش�ك��ل ك�ب�ي��ر .ف��ال �خ �س��ارة في
امل �ب��اري��ات ال�ك�ب�ي��رة م �ع��روف سببها،
وه��و غ�ي��اب ال�ق��ائ��د ف��ي أرض امللعب،
إضافة إلى ضعف العنصر األجنبي،
وه ��و م ��ا أح � ��اول م�ع��ال�ج�ت��ه ف ��ي ف�ت��رة

الذين وفوا بوعودهم حتى اآلن ،قال
م�ش�ن�ت��ف« :ط �ل�ال م �ق��دس��ي وج ��ورج
ش �ه��وان وودي� ��ع ال�ع�ب�س��ي ي��دع�م��ون
النادي ،فيما هناك أشخاص آخرون
غ ��ائ� �ب ��ون ع� ��ن ال � �س � �م� ��ع» .وي �ض �ي��ف
م�ش�ن�ت��ف أن ال �ع �م��ل اإلداري خل��ال
ف �ت��رة ال ��ذه ��اب ك ��ان ك �م��ن ي�ح�ف��ر في
ال�ص�خ��ر م��ن ن��اح�ي��ة ت��وف�ي��ر األم ��وال
ل�ل�ف��ري��ق .وه ��ذا ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ال ش��ك ـ�ـ�ـ�ـ�ـ انعكس
س �ل �ب��ًا ع �ل��ى أج � ��واء ال �ف��ري��ق نتيجة
غ �ي��اب االس� �ت� �ق ��رار .وب��ال �ن �س �ب��ة إل��ى
االن �ت �خ��اب��ات ف ��ي  11ك ��ان ��ون األول،
رأى مشنتف أن األمور مظلمة ،وإذا
اس�ت�م��ر ال��وض��ع ع�ل��ى م��ا ه��و عليه،
فمن املستحيل أن تحصل انتخابات
في التاريخ املذكور ،وهو ما يدخل
ال �ن��ادي ف��ي دوام� ��ة أخ ��رى غ�ي��ر تلك
التي يدور فيها حاليًا.

ت��وق��ف ال�ب�ط��ول��ة ،إل��ى ج��ان��ب انضمام
دانييل فارس إلى الفريق بعد تعافيه
من اإلصابة».
وع��ن امل�ش�ك�ل��ة ال�ت��ي حصلت م��ع حكم
امل � �ب� ��اراة م� � ��روان إي� �غ ��و ،وم� ��ا ق �ي��ل عن
ت �ع��رض م�ش�ن�ت��ف إلي �غ��و ب �ك�لام ق��اس،
يجيب الرئيس املقبل للحكمة« :هناك
ع�لام��ة اس�ت�ف�ه��ام ك�ب�ي��رة ح��ول الحكام
ال��ذي��ن ه��م أكبر مشكالت اللعبة .فأنا
عشت حياتي في كرة السلة ،ولم أعرف
أن ��ك ال تستطيع أن ت �س��أل ح�ك�م��ًا عن
صافرة ما .وهذا ما حصل في اللقاء؛
إذ س��أل�ت��ه ع��ن خ�ط��أ خ�ي��ال��ي احتسبه
على فريقي ،فأجابني ً :إجلس مكانك
أو أح�ت�س��ب ع�ل�ي��ك خ�ط��أ ت�ق�ن�ي��ًا .ل�ه��ذا،
كانت ردة فعلي قاسية .لكن يجب أن
يعلم إي�غ��و أن��ه ل��وال األن��دي��ة ل�ك��ان هو
جالسًا في منزله ،نظرًا إلى عدم وجود
مباريات يقودها».
أم � ��ا امل �ت �ح��د ال� �س ��اب ��ع ،ف� �ك ��ان ض�ح�ي��ة
اإلص��اب��ات وع��دم وج��ود تجانس بني
ال�ل�اع �ب�ي�ن .وه ��و أم ��ر ت �ح��رك��ت اإلدارة
ت �ج��اه��ه وف �س �خ��ت ال �ع �ق��د م ��ع امل� ��درب
بول كوفتر وتعاقدت مع األرجنتيني
غ�ل�ي��رم��و ف�ي�ك�ي��و ال� ��ذي س �ب��ق أن درب
ال�ح�ك�م��ة س��اب�ق��ًا .وت�ع�ل��م إدارة املتحد
أن كوفتر ال يتحمل املسؤولية وحده
ك�م��ا أف ��اد م��دي��ر ال�ف��ري��ق س��ام��ر ن�ش��ار،
ل�ك��ن ف��ي ال��وق��ت ع�ي�ن��ه ال ي�م�ك��ن تقبل
ال �خ �س ��ائ ��ر ال� �ك� �ب ��رى ال� �ت ��ي م �ن ��ي ب�ه��ا
الفريق ،وخصوصًا أمام أنيبال بفارق
 44نقطة وأم ��ام ال��ري��اض��ي ب �ف��ارق 46
ن�ق�ط��ة .ب �ن� ً
�اء ع�ل��ى ذل ��ك ،ك ��ان ال ب��د من
التغيير ،لكن بطريقة ودية ومن دون
إشكاالت مع كوفتر الذي ّ
تفهم وجهة
نظر اإلدارة.

• الرياضة الميكانيكية •

جو غانم أول في سباق دبي لـ«فورموال غولف»
أض ��اف ال�س��ائ��ق اللبناني ج��و غ��ان��م ف ��وزًا ج��دي�دًا
ف��ي ب�ط��ول��ة «ف ��ورم ��وال غ��ول��ف» األول� ��ى لسباقات
ال� �س� �ي ��ارات ،ل�ي�ب�ت�ع��د أك �ث��ر ف ��ي ص � ��دارة ال�ت��رت�ي��ب
العام بعد املرحلتني الخامسة والسادسة اللتني
استضافتهما حلبة «دبي أوتودروم» في اإلمارات
العربية املتحدة.
ول ��م ي�ت��أث��ر غ��ان��م إط�ل�اق��ًا ب��ال�ت�ع��ب ج ��راء رح�لات��ه
الطويلة بني النمسا ،حيث انخرط في أكاديمية
االت �ح��اد ال��دول��ي ل�ل�س�ي��ارات «ف �ي��ا» ،وال�س�ع��ودي��ة
حيث ش��ارك ف��ي مسابقة «ري��د ُب��ل راس ب��راس»،
ث��م دب��ي التي وص��ل إليها للمنافسة ف��ي سباقي
ال �ف��ورم��وال غ��ول��ف ح�ي��ث خ�ط��ف امل��رك��ز األول في
التجارب رغم املزاحمة الكبيرة التي واجهها من
الهندي زامني جافر واإلماراتي محمد املطوع.
ً
ولم يكن السباق األول سهال على السائق اللبناني
عطل
الذي خسر مركزه عند املنعطف األول بسبب
ٍ
م�ف��اج��ئ ف��ي ج �ه��از ت�ب��دي��ل ال �س��رع��ات ،ل�ك�ن��ه قاتل

الس�ت�ع��ادة امل��رك��ز ال�ث��ان��ي ،ضاغطًا على املتصدر
جافر الذي حافظ على مركزه حتى النهاية بقيادة
ح � ��ذرة ،ح�ي��ث أن �ه��ى ال �س �ب��اق م�ت�ق� ّ�دم��ًا ع�ل��ى غ��ان��م
بفارق  2.6ثانية ،بينما جاء املطوع ثالثًا.
إال أن غ��ان��م ع ��اد ل�ي�ف��رض س�ي�ط��رت��ه ف��ي ال�س�ب��اق
ّ
فتصدر
الثاني بعد انطالقه من الخانة الثانية،
سريعًا من دون أن يرتكب أي خطأ ،رغم الضغوط
التي أوجدها جافر ،لكن في كل لفة كان اللبناني
ً
ّ
يحسن من سرعته ،مسجال أفضل األوق��ات حتى
الهندي ،في الوقت
عبر خط النهاية أمام منافسه ً
الذي ذهب فيه املركز الثالث ثانية إلى املطوع.
وت �ق��ام امل��رح�ل�ت��ان ال�س��اب�ع��ة وال�ث��ام�ن��ة ع�ل��ى حلبة
«ياس مارينا» في العاصمة اإلماراتية أبو ظبي
ف��ي  16ك��ان��ون األول امل�ق�ب��ل ح�ي��ث سيخوضهما
غ��ان��م وب��رص �ي��ده  143ن�ق�ط��ة م �ق��اب��ل  100نقطة
للمطوع الثاني ،و 97لجافر الثالث.
غانم مع كأس السباق

كالم إيجابي لنجارين
سيكون اجتماع اليوم حاسمًا بني إدارة
نادي النجمة والعبها بالل نجارين لحل
املشكلة الحاصلة بني الطرفني .وما يريح
النجماويني رغبة جميع األطراف في حل
املشكلة ،وخصوصًا مع دخول مصطفى
ّ
العدو على خط املصالحة ،ملا يمثله من
عنصر إيجابي قادر على جمع األطراف
املتخاصمة .وفي اتصال لـ«األخبار» مع
ّ
نجارين ،أكد أنه لم يشتم نادي النجمة
خالل االجتماع األخير؛ «فالنجمة هو
بيتي ،وال يمكن أن أشتمه» .ورحب
ّ
نجارين باملساعي القائمة لحل املشكلة،
«وخصوصًا أن من يقوم بها (أي العدو) ال
يمكن رفض طلب له؛ إذ وقف معي كثيرًا
سابقًا» .وفي ما يتعلق بحديث بعض
النجماويني عن افتعال نجارين لإلشكال
مع النجمة بسبب عرض احترافي حصل
عليه للعب في ماليزيا ،يشير العب منتخب
لبنان إلى أن فكرة االحتراف الخارجي
غير واردة حاليًا« ،ولو أردت االحتراف ملا
عدت إلى لبنان .كذلك فإنني ال يمكن أن
أجري مفاوضات خارج علم نادي النجمة؛
فلطاملا انتقدت قيام بعض الالعبني بمثل
هذه التصرفات ،فكيف يمكن أن أقوم بها
شخصيًا».

شلهوب وممجوغليان بطال الزوجي
أحرز الثنائي جوزيف شلهوب (الرياضي
بيروت) وآفو ممجوغوليان (هومنتمن
بيروت) لقب بطولة لبنان لزوجي الرجال
الطاولة في نهائي هذه الفئة
في كرة ُ
املؤجلة التي أقيمت في مون السال بعد
تغلبهما على الثنائي رشيد البوبو ومحمد
الهبش (الرياضي بيروت)  3ـ  .1وحل
في املركز الثالث كل من الثنائيني أسامة
حمصي (الرياضي بيروت) ـ ـ فادي كيوان
(الجمهور) وسهاك بدينيان ـ ـ مالك الطويل
(أنترانيك بيروت).

كأس االستقالل في الفروسية
نظم نادي مون السال عني سعادة ،بإشراف
االتحاد اللبناني للفروسية كأس االستقالل
للسنة السابعة والعشرين على التوالي.
وتنافس في املسابقة  29فارسًا وفارسة
ينتمون إلى  6أندية اتحادية هي :سبرينغ
هيلز ،كاونتري فارم ،الغزال ـ ـ ـ طرابلس،
فقرا ،زغرين واملون السال ،وحل في املراكز
األولى ليا سعد على  ،Delgadoإلسا
جارخيديان على  ،Déesseنجيب الشامي
على  ،Lauréatجاسمني بوسون على
 Erbilمن نادي كاونتري فارم ،قد تسلمت
باإلضافة إلى كأس املون السال ،كأس راعي
املسابقة قائد الجيش اللبناني العماد جان
قهوجي من ممثله العقيد علي عبيد.

فوز الجمهور في «الركبي يونيون»
حقق الجمهور فوزًا مهمًا على ضيفه
بيروت الفينيقي  11ـ ـ  ،5في ختام مباريات
مرحلة الذهاب من بطولة لبنان «الركبي
يونيون» ،على ملعب مدرسة الجمهور،
بحضور جمهور كبير تقدمه رئيس
االتحاد عبد الله ّ
جمال .ورغم خسارته،
حافظ الفينيقي على الصدارة بفارق النقاط
التي حصل عليها بعد فوزه على «الذئاب
الرمادية» في األسبوع األول من البطولة.
وهذه هي املرة الثانية التي يفوز فيها
الجمهور على حامل اللقب منذ انطالق
النشاط الرسمي التحاد اللعبة.
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الدولية
الرياضة
ّ
غاري سبيد ،ضحية جديدة تقضي انتحارًا في عالم كرة القدم ،التي
يعتقد البعض أنها تحمل نجومها الى «السماء السابعة» ،لكن
املرة هي أن الثراء أو النجومية ال يمكنهما أن ّ
الحقيقة ّ
يغطيا على
مشاكل أخرى تؤدي الى االنتحار

تصنع األتراح كما األفراح

كرة القدم سبب لالنتحار
شربل كريم
صحيح أن��ه لم ّ
يتم إثبات أي شيء
ح �ت��ى اآلن ح � ��ول ارت � �ب� ��اط م �س��ائ��ل
ك��روي��ة بانتحار م��درب ويلز غ��اري
س �ب �ي��د ،ل �ك��ن ال ي�م�ك��ن إس �ق��اط ه��ذه
الفرضية ،إذ كانت كرة القدم سببًا
في حاالت انتحار كثيرة أو أن هذه
ال��ري��اض��ة ل ��م ت�ل�ع��ب دوره � ��ا لجعل
ممارسيها يرمون مشاكلهم بعيدًا
ويتمتعون ب��األي��ام الجميلة ضمن
م�لاع�ب�ه��ا ال �ت��ي ق��د ت�ت�ح��ول أح�ي��ان��ًا
ل��دى ال�ب�ع��ض ال��ى جهنم وتدفعهم
ال��ى ّاإلق��دام على ع�م� ٍ�ل غير طبيعي
يتمثل باالنتحار!
األكيد أن كرة القدم ليست كل شيء
ف��ي ال�ح�ي��اة بالنسبة ال��ى كثير من
ال � �ن � �ج ��وم ،وه � ��ي ال ت �س �ت �ط �ي��ع س � ّ�د
ال�ث�غ��رات امل��وج��ودة ف��ي حياتهم أو
إب� �ع ��اد ش �ب��ح ال� �ي ��أس ع �ن �ه��م ،وه ��ذا
ما ثبت عند انتحار ح��ارس مرمى
م �ن �ت �خ��ب أمل ��ان� �ي ��ا ون � � ��ادي ه��ان��وف��ر
روبرت إنكه العام املاضي.
ه��ذا ال�ح��ارس ال��ذي ك��ان متوقعًا أن
ي��أخ��ذ م�ك��ان��ه أس��اس�ي��ًا ف��ي تشكيلة
«امل��ان�ش��اف��ت» خ�لال نهائيات كأس
ال�ع��ال��م ُ ،2010وج ��د م��ده��وس��ًا على
إح� � � ��دى س� �ك ��ك ال� � �ق� � �ط � ��ارات ب �ع��دم��ا
ق� ��رر ق �ت��ل ن �ف �س��ه إث� ��ر م �ع��ان��ات��ه م��ن
م � �ش� ��اك� ��ل ن� �ف� �س� �ي ��ة ج� � � � ��راء ف� �ق ��دان ��ه
ط �ف �ل �ت��ه ال �ت ��ي ت��وف �ي��ت ف ��ي ال �ث��ان �ي��ة
�رض ن� ��ادر في
م��ن ال �ع �م��ر ب�س�ب��ب م� � ٍ
القلب .ت�ح� ُّ�ول إنكه ال�لاع��ب املفضل
ل��دى ج�م�ه��ور ه��ان��وف��ر وال�ث�ق��ة التي
منحه إي��اه��ا م��درب أمل��ان�ي��ا يواكيم
ل ��وف ل��م ي �ح��وال دون ات �خ ��اذه ق��رار
ّ
التخلص م��ن حياته ،فلم تكن كرة
القدم هي كل شيء بالنسبة إليه أو
هي حياته بعكس ما قالته زوجته
تيريزا.
ق �ب��ل إن� �ك ��ه ،ك� ��ان ه �ن��اك ال �ك �ث �ي��ر م��ن
أول�ئ��ك ال��ذي��ن ل��م تستطع ك��رة القدم

غاري سبيد

فقيد الكرة البريطانية
ال ت��زال ردود الفعل تتواصل في أوس��اط ك��رة القدم
البريطانية بعد انتحار غاري سبيد ،وفي أبرزها قال:
◄ ن�ج��م م��ان�ش�س�ت��ر ي��ون��اي�ت��د ال��وي �ل��زي راي ��ن غيغز
(ص��ورة « :)1أشعر بحزن عميق .كان غ��اري سبيد
ً
رجال رائعًا على الصعيد الكروي وشخصًا تتشرف
ً
بأن تتخذه زميال في الفريق وصديقًا شخصيًا».
◄ الع��ب منتخب ويلز السابق روب��ي س��اف��دج« :فقد
ً
العالم رجال عظيمًا .كنت أتحدث معه صباح السبت
(أي قبل يوم على انتحاره) .سأفتقده بشدة .كان في
حالة معنوية مرتفعة .ال أستطيع أن أصدق ذلك ،كان
ً
زميلي وت��رك خلفه طفلني رائ�ع�ين .ك��ان رج�لا قويًا
ومدربًا كبيرًا ،كان يمزح ويضحك يوم تحدثنا».
◄ قائد ويلز الحالي أرون رامسي (صورة « :)2سمعت
ّ
ّ
الخبر املأساوي فتحطمت وتحطمت أفكاري .فقدنا
ً
مدربًا كبيرًا ورجال عظيمًا سيفتقده الجميع».
◄ م �ه��اج��م م��ان�ش�س�ت��ر ي��ون��اي �ت��د م��اي �ك��ل أوي � ��ن« :ال
أص ��دق ه ��ذه األن �ب ��اء .ك�ن��ا ن�ت�ح��دث ق�ب��ل ب�ض�ع��ة أي��ام
ّ
ونلوح ألطفالنا وهم ذاهبون إلى املدرسة .هذا خبر
مأساوي ،وأنا أشعر بالحزن حقًا .أنا أعرفه وأعرف
عائلته وأوالده».

ّ
فرضية أن كرة القدم كانت سبب قرار غاري سبيد في االنتحار (إيان كينغتون  -أ ف ب)
ال يمكن إسقاط
انتشالهم من مشاكلهم .أحد هؤالء
ج ��وان غ��ام�ب��ر ب��ان��ي «إم �ب��راط��وري��ة
ك��روي��ة» اسمها أف س��ي برشلونة،
فهذا الالعب والرئيس السويسري
ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ال�ك��ات��ال��ون��ي واج ��ه ك��ل امل�ص��اع��ب
ال �س �ي��اس �ي��ة ب �ع ��د م� �ح ��ارب ��ة ن ��ادي ��ه
املولود على أسس إقليم كاتالونيا
ال �ث��ائ��ر ،ل�ك�ن��ه ل��م ي�ت�م�ك��ن م��ن إن �ق��اذ
نفسه م��ن خ�لال ك��رة ال�ق��دم ،إذ على
ن �ح��و م�س�ت�غ��رب ع��ان��ى م��ن م�ش��اك��ل
م��ال�ي��ة ،م��ا دف�ع��ه ال��ى االن�ت�ح��ار ع��ام
.1930
كرة القدم ال تكون بريئة في حاالت
ك �ث �ي��رة ف ��ي م ��ا ي �خ �ت��ص ب��ان �ت �ح��ار
أب �ن��اء م�لاع �ب �ه��ا ،إذ ش �ه��دت ك��وري��ا
ال�ج�ن��وب�ي��ة م�ّ�وج��ة م�م��اث�ل��ة ف��ي أي��ار
امل ��اض ��ي ت �م��ث �ل��ت ب��ان �ت �ح��ار الع�ب�ين
اث �ن�ي�ن ب �ع��د ض�ل��وع�ه�م��ا ف��ي عملية
تالعب بنتائج املباريات ،وقد ذهب
ض�ح�ي�ت�ه��ا ي ��ون ك��ي ـ�ـ�ـ وون ح��ارس
م��رم��ى إي �ن �ش �ي��ون ي��ون��اي �ت��د ال�ب��ال��غ
م ��ن ال �ع �م��ر  23ع ��ام ��ًا ،ث ��م ل �ح��ق ب��ه
العب سيول يونايتد تشونغ يونغ
ـــ ك��وان ( 30ع��ام��ًا) ال��ذي وج��دت مع
جثته ورقة كتب عليها« :أنا آسف،

أشعر بالعار لضلوعي في التالعب
بنتائج املباريات».
ك��رة ال�ق��دم ال ت��رح��م ،وضحيتها قد
يكون أيًا من املوجودين على أرض
امل �ل �ع��ب .ه ��ذا م��ا ح�ص��ل ق�ب��ل ع�ش��رة
أي ��ام ع�ن��دم��ا ح ��اول ال�ح�ك��م األمل��ان��ي
باباك راف��ات��ي وض��ع نهاية لحياته
ق �ب��ل م� �ب ��اراة ك��ول��ن وم��اي �ن �ت��س ف��ي
«ال �ب��ون��دس �ل �ي �غ��ا» ح �ي��ث ُوج � ��د ف��ي
�ال حرجة
غ��رف�ت��ه ف��ي ال�ف�ن��دق ف��ي ح� ٍ
ب� �ع ��دم ��ا أح � � ��دث ب �ج �س �م��ه ج ��روح ��ًا
ت�س� ّ�ب�ب��ت ب �ن��زف ف��ي أوردت� � ��ه .إن �ق��اذ

الحكم املذكور وحديثه عن التجربة
ال�ت��ي م� ّ�ر ب�ه��ا أك��د أن امل�س�ت��دي��رة قد
ت �ص �ن��ع األت � � ��راح أي� �ض ��ًا ،ال األف � ��راح
فقط ،إذ كشف أن فعلته ناتجة من
عدم قدرته على ّ
تحمل الضغوط من
وسائل اإلع�لام والجماهير بسبب
أخ � �ط � ��اء ت �ح �ك �ي �م �ي��ة ارت� �ك� �ب� �ه ��ا ف��ي
ب�ع��ض امل �ب��اري��ات .وراف��ات��ي اعتبره
ك� �ث� �ي ��رون خ �ل �ي �ف��ة ال �ح �ك ��م ال �ش �ه �ي��ر
م ��ارك ��وس م� �ي ��رك ،ل �ك��ن ال �ت �ح��ري��ض
الذي مارسته مجلة «كيكر» املحلية
ضده بعدما اختارته أسوأ حكم في
أملانيا أسقط عنه ال�ش��ارة الدولية،

ثم وصل عدد منتقديه على إحدى
الصفحات اإللكترونية االجتماعية
ال��ى  2500ش�خ��ص ،ق�ب��ل أن تتفاقم
األم ��ور وي��واج��ه ه�ج�م��ات عنصرية
ب�س�ب��ب أص��ول��ه اإلي��ران �ي��ة .ك��ل ه��ذه
ال� �ض� �غ ��وط ك ��ان ��ت ك �ف �ي �ل��ة ب��ات �خ��اذ
ال��رج��ل ق ��رار االن �ت �ح��ار ،ف��ي خ�ط��وة
ل��م ي�س�ت�غ��رب�ه��ا أب � �دًا أط �ب��اء ال �ع�لاج
النفسي.
ّ
ت � ��دخ � ��ل ال� �ع� �ل ��م ف � ��ي ح� � � ��االت ك �ه ��ذه
ي�ك�ش��ف ع��ن ك�ث�ي� ٍ�ر م��ن األم� ��ور ،إذ ال
ش��ك ف��ي أن ال�ض�غ��وط ال�ت��ي تتركها
اللعبة على نفسية الالعبني تؤدي
ال��ى ان�ه�ي��ار بعضهم أو املنشطات
التي يتناولونها تؤثر على ذهنهم
بعد سنوات االعتزال .لكن رغم ذلك،
ّ
ه�ن��اك م��ن يملك ت�ع��ل�ق��ًا باللعبة قد
ي��دف�ع��ه ال��ى م�ح��اول��ة االن�ت�ح��ار عند
ان�ف�ص��ال��ه ع�ن�ه��ا ،ت�م��ام��ًا ك�م��ا حصل
م ��ع الع ��ب وس ��ط م�ن�ت�خ��ب إي�ط��ال�ي��ا
س��اب�ق��ًا ج��ان�ل��وك��ا بيسوتو ال��ذي لم
ّ
ّ
وتحوله
يتقبل فكرة اعتزاله اللعب
إداري� � � ��ًا ،ف ��رم ��ى ب �ن �ف �س��ه م ��ن إح ��دى
ن ��واف ��ذ م �ك��ات��ب ن ��ادي ��ه ي��وف �ن �ت��وس،
لكنه كان محظوظًا بنجاته.

الفورموال 1

معانقة هاميلتون ملاسا خطفت األضواء في اختتام املوسم
وص � �ل� ��ت ال � �ع �ل�اق ��ة ب �ي��ن ال �ب ��ري �ط ��ان ��ي
ل��وي��س ه��ام�ي�ل�ت��ون س��ائ��ق م��اك�لاري��ن
م� ��رس � �ي� ��دس ،وال � �ب� ��رازي � �ل� ��ي ف �ي �ل �ي �ب��ي
م ��اس ��ا س ��ائ ��ق ف� �ي ��راري،
إل ��ى ن �ه��اي��ة س �ع �ي��دة مع
خ �ت��ام امل ��وس ��م ،ب �ع��د أن
ت� ��ده� ��ورت ب �ن �ح��و ك�ب�ي��ر
منذ اصطدام البرازيلي
ب� ��ال � �ب� ��ري � �ط� ��ان� ��ي خ �ل��ال
ج � � ��ائ � � ��زة س � �ن � �غ� ��اف� ��ورة
ال � �ك � �ب� ��رى ،م� ��ا أدى إل ��ى
خ � � � � � � ��روج األخ� � � � �ي � � � ��ر م ��ن
ال � � �س � � �ب� � ��اق ل� � �ي � ��وج � ��ه ل��ه
انتقادات الذع��ة بعدها،
راف �ض ��ًا م�ص��اف�ح�ت��ه وال �ح��د ّي��ث إل �ي��ه،
لتنسحب هذه األجواء املتشنجة على
نهاية سباق
السباقات األخيرة .إال أن ّ
ج��ائ��زة ال �ب��رازي��ل ال� ��ذي م��ث��ل امل��رح�ل��ة

قام الصحافيون
بالتصفيق
عند معانقة
هاميلتون لماسا

أثنى دومينيكالي وويتمارش على خطوة هاميلتون (نلسون أمليدا ــ أ ف ب)

األخيرة من بطولة العالم للفورموال
 ،1ش �ه��دت م �ص��ال �ح��ة ب�ي�ن ال�س��ائ�ق�ين
بمبادرة من هاميلتون عندما توجه
واالب� �ت� �س ��ام ��ة م��رت �س �م��ة ع �ل��ى وج �ه��ه
ص � ��وب م ��اس ��ا خ �ل��ال ح ��دي ��ث األخ �ي��ر
للصحافيني وأخ��ذه من يديه وعانقه
وسط تصفيق الصحافيني.
وق� � ��ال ه��ام �ي �ل �ت��ون« :ل� �ق ��د ك � ��ان ع��ام��ًا
ً
ط��وي�لا وق��اس�ي��ًا ج �دًا ل�ك��ل ال�س��ائ�ق�ين،
وأت �م �ن��ى أن ي �ق �ض��ي ال �ج �م �ي��ع ع�ط�ل��ة
شتاء جيدة .كان أمرًا جيدًا أن أتحدث
إل ��ى ف�ي�ل�ي�ب��ي .ل ��دي اح� �ت ��رام ك�ب�ي��ر له
وأتطلع ب�ف��ارغ الصبر إل��ى مواجهته
في املوسم املقبل».
وت� �ل� �ق ��ف م ��اس ��ا م� ��ن ج �ه �ت��ه م � �ب ��ادرة
ً
هاميلتون بسعادة قائال« :أنا مسرور
ألن��ه ج��اء ل��رؤي�ت��ي .إن�ه��ا ح��رك��ة جيدة
م��ن جانبه .ل��م أك��ن أحمل أي ضغينة

تجاهه .أك��ن ل��ه اح�ت��رام��ًا دائ�م��ًا ،حتى
ف��ي ه��ذا ال �ع��ام ،رغ��م م��ا ح��دث بيننا.
إن�ه��ا خ�ط��وة مميزة أن��ه ج��اء لرؤيتي
ألن��ه ل��م ي�ك��ن ي�ت�ع�ّي�نّ ع�ل� ّ�ي أن��ا أن أق� ِ�دم
على ذلك؛ ألنني لم أؤذه».
م � ��ن ج� ��ان � �ب� ��ه ،أث � �ن� ��ى م� ��دي� ��ر ف� � �ي � ��راري،
اإليطالي ستيفانو دومينيكالي على
ً
خ �ط��وة ه��ام�ي�ل�ت��ون ،ق��ائ�ل�ا« :ل �ق��د كنت
ّ
سعيدًا جدًا لرؤية لويس يقبل فيليبي.
ه��ذا م��ا يبقى ف��ي ال�ن�ه��اي��ة .ل�ق��د كانت
مبادرة جيدة منه ،وأنا سعيد ألن كل
شيء أصبح واضحًا بني االثنني».
وع � � ّ�ب � ��ر رئ � �ي� ��س م � ��اك �ل��اري � ��ن ،م ��ارت ��ن
وي �ت �م��ارش ،ب � ��دوره ،ع��ن س �ع��ادت��ه ملا
فعله هاميلتون ،مشيرًا إل��ى أن هذه
القصة انتهت و«بإمكاننا أن ننتقل
إل � ��ى ص� � ��راع ج �م �ي��ل ع �ل��ى ال �ل �ق��ب ف��ي
املوسم املقبل».
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البطوالت األوروبية الوطنية

مونديال 2022

رئيس االتحاد األوسترالي :استضافة
قطر للمونديال قرار غير نهائي!
ل��م يهضم األوس��ت��رال��ي��ون ب��ع��د ،خ��س��ارت��ه��م ال��س��ب��اق إل���ى استضافة
مونديال 2022؛ حيث ال يتوانون عن إبداء تذمرهم من هذه النتيجة.
وق��د وص��ل األم���ر إل��ى ح��د اع��ت��ب��ار رئ��ي��س االت��ح��اد األوس��ت��رال��ي لكرة
ّ
القدم ،فرانك ل��وي ،أن حق تنظيم ك��أس العالم  2022قد ُيسحب من
قطر.
ون��ال��ت ق��ط��ر مطلع ك��ان��ون األول امل��اض��ي ح��ق اس��ت��ض��اف��ة امل��ون��دي��ال
ّ
بتفوقها على ال��والي��ات املتحدة األميركية في الجولة النهائية من
التصويت ،فيما نالت أوستراليا في الدور األول صوتًا واحدًا فقط.
ُ
��والي��ة ج��دي��دة ت��م��ت��د ألرب��ع
وأع���ي���د ان��ت��خ��اب ل���وي ( 81ع��ام��ًا) أم���س ل ّ
سنوات في رئاسة االتحاد األوسترالي ،وملح إلى أن االتحاد الدولي
«الفيفا» قد يستسلم للضغوط من جميع أنحاء العالم بشأن عملية
التصويت التي جرت.
وقال لوي في مؤتمر صحافي« :لست أدري إذا كنتم تذكرون عندما
ع��دت م��ن ذاك ال��ي��وم امل��ش��ؤوم (ب��ع��د خ��س��ارة ال��ت��ص��وي��ت) وق��ل��ت إنها
ليست الكلمة األخيرة (القرار النهائي) بالنسبة إلى منح استضافة
كأس العالم» .وتابع« :حسنًا ،لم تكن كذلك ،فالكلمة األخيرة لم تعلن
بعد».
ً
ومضى لوي قائال« :ال أحد يسألني عن الوضع؛ ألنني ال أملك كرة
سحرية ،لكن وسائل اإلعالم في جميع أنحاء العالم تتحدث عن ذلك،
وتحديدًا عن مونديال .»2022
وب��دا رئيس االت��ح��اد األوسترالي حازمًا بقوله« :األم��ر لم ينته ،وال
أع��رف بالضبط إل��ى أي��ن سيصل ،األم��ر الوحيد ال��ذي أع��رف��ه ه��و أن
املوضوع لم ينته».
وفيما يستمر الغضب في أوستراليا على إه��دار مبلغ  43.7مليون
دوالر في حملة الترشيح الستضافة ك��أس العالم ،ش��دد ل��وي على
أن التركيز ف��ي السنوات املقبلة سيكون على تعزيز اللعبة محليًا
وإنجاح استضافة كأس آسيا .2015

نتائج اللوتو اللبناني
24 32 28 17 11 10 4
األرقام الرابحة 4 :ـ ـ  10ـ ـ  11ـ ـ  17ـ ـ  28ـ ـ  32الرقم
اإلضافي24 :
¶ املرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة):
ـ ـ قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة:
ـ ـ عدد الشبكات الرابحة :ال شيء.
ـ ـ الجائزة اإلفرادية لكل شبكة :ال شيء.
¶ املرتبة الثانية (خمسة أرقام مع الرقم اإلضافي):
ـ��ـ��ـ ق��ي��م��ة ال��ج��وائ��ز اإلج��م��ال��ي��ة ح��س��ب امل��رت��ب��ة:
 145.541.190ل.ل.
ـ ـ عدد الشبكات الرابحة :شبكة واحدة.
ـ ـ الجائزة اإلفرادية لكل شبكة145.541.190 :
ل.ل.
¶ املرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
ـ��ـ��ـ ق��ي��م��ة ال��ج��وائ��ز اإلج��م��ال��ي��ة ح��س��ب امل��رت��ب��ة:
 45.441.090ل.ل.
ـ ـ عدد الشبكات الرابحة 25 :شبكة.
ـ ـ ال��ج��ائ��زة اإلف��رادي��ة لكل شبكة1.817.644 :
ل.ل.
¶ املرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
ـ��ـ��ـ ق��ي��م��ة ال��ج��وائ��ز اإلج��م��ال��ي��ة ح��س��ب امل��رت��ب��ة:
 45.441.090ل.ل.
ـ ـ عدد الشبكات الرابحة 1.024 :شبكة.
ـ ـ الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 44.376 :ل.ل.
¶ املرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
ـ��ـ��ـ ق��ي��م��ة ال��ج��وائ��ز اإلج��م��ال��ي��ة ح��س��ب امل��رت��ب��ة:
 119.976.000ل.ل.
ـ ـ عدد الشبكات الرابحة 14.997 :شبكة.
ـ ـ الجائزة لكل شبكة 8000 :ل.ل.
ـ ـ املبالغ املتراكمة للمرتبة األول��ى واملنقولة
للسحب املقبل 683.981.065 :ل.ل.
نتائج زيد
جرى مساء أمس سحب زيد رقم  939وجاءت
النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح.38125 :
¶ الجائزة األولى:
ـ ـ ـ قيمة الجوائز اإلجمالية:
ـ ـ ـ عدد األوراق الرابحة:
ـ ـ ـ الجائزة اإلفرادية لكل ورقة:
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.8125 :
ـ ـ ـ الجائزة اإلفرادية 450.000 :ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.125 :
¶ الجائزة اإلفرادية 45.000 :ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.25 :
ـ ـ ـ الجائزة اإلفرادية 4.000 :ل.ل.
املبالغ املتراكمة للسحب املقبل:
 25.000.000ل.ل.

ينتظر متابعو كرة القدم موعدين مرتقبني الليلة في ال��دور ربع النهائي من كأس رابطة األندية
اإلنكليزية ،حيث يحل مانشستر سيتي ضيفًا على أرس��ن��ال (ال��س��اع��ة  22.00بتوقيت ب��ي��روت)،
وليفربول على تشلسي ( ،)21.45فيما يلتقي بالكبيرن روفرز مع مضيفه كارديف سيتي (.)21.45
ويختتم هذا الدور غدًا بلقاء مانشستر يونايتد وضيفه كريستال باالس (.)21.45
ويرجح أن يلجأ كل من مانشستر سيتي وجاره يونايتد وأرسنال وتشلسي وليفربول إلى إراحة
عدد كبير من الالعبني األساسيني ،وخصوصًا أن قطبي مدينة مانشستر ،إضافة إلى تشلسي،
تنتظرهما مباريات مصيرية األسبوع املقبل في دوري أبطال أوروبا.

ّ
يتطلع برشلونة الى تقليص فارق
النقاط الست التي تفصله عن
غريمه ريال مدريد املتصدر مؤقتًا،
عندما يستضيف رايو فاليكانو،
الليلة (الساعة  22.00بتوقيت
بيروت) ،في مباراة مقدمة من
املرحلة السابعة عشرة من الدوري
اإلسباني ،وذلك بسبب ارتباط النادي
الكاتالوني منتصف الشهر املقبل
بكأس العالم لألندية.

لن يكون يوفنتوس ،املتصدر ،في
ّ
نزهة الى الجنوب ،عندما يحل الليلة
( )21.45ضيفًا على نابولي ،في مباراة
مؤجلة من املرحلة الـ  11من الدوري
ّ
وتصب اإلحصائيات في
اإليطالي.
مصلحة نابولي الذي خرج فائزًا من
املواجهات األربع األخيرة التي
جمعته بيوفنتوس على ّملعبه ،كان
آخرها بثالثية نظيفة وقع عليها
األوروغوياني إدينسون كافاني.

استراحة
كلمات متقاطعة

sudoku
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49 97 0

أفقيا

 -1منطقة في طرابلس شمالي لبنان – للتأوه –  -2بلدة لبنانية بقضاء عاليه – مدينة
هولندية هي ّ
مقر البعثات الدبلوماسية ومحكمة العدل الدولية –  -3من عناصر الحياة
– ولد الفيل أو الذئب –  -4حرف نصب – مغنية وممثلة مصرية – حجة بملكية عقار –
 -5محمية طبيعية في منطقة جبيل –  -6خالف معلوم – مدينة سورية –  -7برد – منزل
ودار – منعطف الطريق بلغة العامة –  -8ثغري – نذيع وننشر الخبر – تعب وأعيا –  -9من
أبطال اليونان األسطوريينّ في حرب طروادة وهو زوج بينيلوب وأبو تيليماك – حيوان
خرافي من رابع املستحيالت –  -10مدينة لبنانية – ماركة سيارات

عموديًا

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.

 -1مؤلف عربي فارسي األص��ل نقل من البهلوية ال��ى العربية كتاب كليلة ودمنة –  -2مقول أو
في الفم – الذكر من أوالد الذئب أو كشاف صغير –  -3ميناء ومرفأ باألجنبية – خاصته وملكه
– يواظب على ال��س��ؤال ّ
بشدة –  -4شعور – ّ
تهيأ للحملة في الحرب – من األم���راض –  -5عائلة
روائ��ي أملاني راح��ل –  -6الخديعة في البيع وال��ش��راء – دخ��ان أو تنت فيه م��واد سامة –  -7إحدى
ّ
للتمني – -9
مدن محافظة طرطوس في سوريا – لباس –  -8حرف إستفهام – أه��دم الحائط –
متشابهان – فقير ال مال له أو في عرف التاريخ األدبي شخص من شذاذ العرب –  -10من اآلثار
الرومانية الرائعة والثمينة في البقاع اللبناني

مشاهير

حلول الشبكة السابقة

1

أفقيا

 -1ساعات ساعات –  -2عميد – دركوش –  -3أسد – أستانا –  -4دك – دم – اي –  -5معك – يم – حسك
–  -6حك – روميو –  -7معاركهم – سف –  -8التفيا –  -9تيمو – ّ
ضحاك –  -10النجمة ّ -
جلي

عموديًا

 -1سعاد محمد –  -2أم سكعكع – تل –  -3عيد – الني –  -4إد – برامج – ّ -5
أمي – كتوم –  -6سدس –
ّ
مرهف –  -7أرتل – وميض –  -8عكا – حم – أحج –  -9اوناسيس – ال –  -10تشايكوفسكي
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أشخاص

جورج البهجوري
«بهجر» يرسم السعادة بين القاهرة والمهجر

ّ
اسمه في الوالدة فلتس وتعني حبيب ّ
ّ
بالقبطية .اختار اسمه الفني بنفسهً ،فحمله ليصير
الرب
واحدًا من أشهر التشكيليني ،موزعًا إنتاجه بني الرسم والنحت والكاريكاتور ،وصوال إلى الرواية.
تأثر في بدايته بالتيار التكعيبي ،وحملته تجربته ّ
الغنية إلى متاحف العالم ...في خضم الثورة
ّ
ّ
املصرية املتجددة ،يحلم ببلد متحرر ،متخلص من خدر الدين.
رضوان آدم

عمل في
مجلة «صباح
ّ
الخير» مع صالح
جاهين وحجازي
وبيكار

مل� �ع ��ت ع� �ي� �ن ��اه وه� � ��و ال �ط �ف��ل
الكبير الذي يمنحك ،ويمنح
ن� � �ف� � �س � ��ه ،ش� � � �ع � � ��ورًا س ��اخ� �ن ��ًا
بالفرح« .أك�ث��ر ش��يء يؤملني
ّ
ف��ي ه��ذا ال �ع��ال��م ،أن �ن��ي ل��م َأر
ّ
أم� ��ي .ل�ك�ن��ي أراه � ��ا ف��ي ك ��ل أم تحنو
ع �ل��ى ول� �ي ��ده ��ا» .ال ش� ��يء غ �ي��ر ه��ذه
ّ
ال ��ذك ��رى ه ��ز روح ال �ط �ف��ل ف �ل �ت��س ،أو
«ح�ب�ي��ب ال� ��رب» ب��ال�ل�غ��ة ال�ق�ب�ط�ي��ة .لم
ي �ع �ج �ب��ه اس� �م ��ه ي� ��وم� ��ًا« :ي� ��وح� ��ي ل��ي
ّ
ب ��أن �ن ��ي ُم �ف �ل ��س ،اس� ��م غ ��ري ��ب ج � �دًا»،
ي� �ق ��ول م �ق �ه �ق �ه��ًا .ل� �ه ��ذا اخ� �ت ��ار اس �م��ًا
آخ��ر ،هو ج��ورج البهجوري ،ليصير
اس�م��ًا ل��واح��د م��ن أش�ه��ر التشكيليني
ف��ي ج�ي�ل��ه ،ب�ي�ك��اس��و م �ص��ر ،ال�ن�ح��ات
ورس��ام الكاريكاتور وأخ�ي�رًا الكاتب
والروائي.
ّ
ّ
إن � � ��ه ف� ��ي م� �ص ��ر اآلن ،ل� �ك ��ن ��ه ي �ت��وق��ع
ال� �ع ��ودة إل ��ى ف��رن �س��ا ن �ه��ائ �ي��ًا .قضى
في بالد األنوار ما يزيد على أربعني
عامًا .ينتظر من ال�ث��ورة املصرية أن
ُ
ترجعه ع��ن ه��ذا ال�ق��رار« .لست فرحًا
بما يجري .عندما كنت أسمع صراخ
امل�ص��ري�ين ف��ي م�ي��دان ال�ت�ح��ري��ر ،كنت
ّ
أق��ول إن�ه��ا نهاية ال�ظ�لام .لكن مصر
تعود إلى الخلف .أنا قلق عليها من
م �خ� ّ�دري ال��دي��ن ،وت�ق��ال�ي��د ال�ص�ح��راء
ال� �ب ��دوي ��ة ...م�س�ت�ق�ب�ل�ن��ا ف��ي ال �ت �ح��رر،
وامل��دن �ي��ة ،واالن �ف �ت��اح ع �ل��ى ال �ع��ال��م».
ال ي � �ح ��ب رس � � ��م ال� ��رئ � �ي� ��س ال� �س ��اب ��ق
ح�س�ن��ي م �ب��ارك« .ل �ي��س ل��ه ط �ع��م ،وال

ك � ��اري � ��زم � ��ا ،ل �ك �ن ��ي رس� �م� �ت ��ه م �ت �ج �ه��ًا
ّ
إل� ��ى م �ن� ّ�ص��ة م �ج �ل��س ال �ش �ع ��ب ،وك ��ل
األعضاء واقفون ،يصفقون بحرارة،
فيقول لهم الرئيس املخلوع :قيام...
جلوس».
ّ
عندما ي�ح��ن ج��ورج ال�ب�ه�ج��وري إلى
ّ
أي � ��ام امل ��راه� �ق ��ة ،ي �ت ��ذك ��ر رس ��ال ��ة اب��ن
خالته س�م�ع��ان ،يهنئه بنجاحه في
ام�ت�ح��ان ال��دخ��ول إل��ى «ك�ل�ي��ة الفنون
ال�ج�م�ي�ل��ة» ( .)1950ك �ت��ب ي �ق��ول« :ال
ت �ن��س أن� �ن ��ي ق �ل��ت ل ��ك إن � ��ك م��وه��وب
ً
ف��ي ال��رس��م ،وت��رك�ت��ك ي��وم��ًا ك��ام�لا في
غرفتي ،وقعدت ترسم ،طول النهار.
ف� �ل� �ت ��س! ك � ��ان ع� �م ��رك س� ��ت س� �ن ��وات.
وخ��رج��ت علينا بلوحة جميلة ج�دًا.
أت��ذك��ره��ا ح �ت��ى اآلن ،ن �س��اء وزه ��ور
وطيور».
ي� ّ
�ردد البهجوري اسم شقيقه جميل
ك �ث �ي� �رًا ،وه� ��و ه ��اج ��ر إل� ��ى ال ��والي ��ات
املتحدة ،حيث يقيم منذ زمن .يحتفظ
ب �ص��ورة م��ن رس��ال��ة ب�ع�ث�ه��ا إل �ي��ه من
والي� ��ة ب�ن�س�ل�ف��ان�ي��ا (« :)1970أرج ��و
أن ي �ك��ون ال�ب��ال�ط��و ال �ص��وف وص�ل��ك.
س�ع��دت بإنتاجك امل��ذه��ل .ف�ق��دان األم
وض �ي ��ق ذات ال� �ي ��د ،دف �ع��ان��ا ل�ن�ك��ون
ش��دي��دي ال�ح�س��اس�ي��ة ،وروم��ان�س�ي�ين
إل��ى ح��د بعيد .أرج��وك ارس��م ب��أل��وان
م �ب �ه �ج��ة .ك� �ف ��اك ال� �ح ��زن ال � �ب� ��ادي ف��ي
وج��وه الشعب املصري .ارس��م زهورًا
يا أخي».
يعشق البهجوري فرنسا ،كما يعشق
مصر .سافر إليها بعد نكسة يونيو
 .1967ترك رسام الكاريكاتور الالمع

ّ
ف ��ي م �ج �ل��ة «ص� �ب ��اح ال �خ �ي��ر» ك� ��ل م��ا
بناه في أم الدنيا ،ت��رك محبني كثرًا
ّ
وأص��دق��اء ف��ي م �ج��االت ال �ف��ن واألدب
وال � �س � �ي� ��اس� ��ة وال � �ص � �ح� ��اف� ��ة .ي �ت��ذك��ر
رفاقه من تلك املرحلة ،ومنهم رسام
ال �ك��اري �ك��ات��ور ح �ج��ازي ال ��ذي ف��ارق�ن��ا
أخيرًا« .خسارة يموت» ،يقول« .كان
رس ��ام ��ًا ش�ع�ب�ي��ًا رائ� �ع ��ًا .ك ��ان زم�ي�ل��ي
ّ
ف ��ي امل �ج��ل��ة ،وم �ع �ن��ا ص�ل�اح ج��اه�ين،
وزه ��دي ،وص�ل�اح ال�ل�ي�ث��ي ،وغ�ي��ره��م،
العظيم حسني بيكار،
وطبعًا الفنان ّ
وكان هو من تبناني».
ل ��م ي �ك��ن امل� �ن ��اخ ف ��ي م��ؤس �س��ة «روز
ال �ي��وس��ف» ح �ي��ث ع �م��ل ال �ب �ه �ج��وري،
السلطة« .كنت
يساعده على انتقاد
ّ
أحب جمال عبد الناصر ،لكنني كنت
أستخدم الرمز النتقاد سلطة يوليو،
والقارئ الذكي يفهم».
ف��ي ع�ه��د ال� �س ��ادات ،ك��ان ال�ب�ه�ج��وري
السادات
في باريس .ومن هناك رسم
ّ
ً
ً
رج�لا م�ع��زوال م�ن�ب��وذًا .وب�ع��دم��ا وق��ع
ات �ف��اق �ي��ة ك��ام��ب داي �ف �ي��د م ��ع ال �ك �ي��ان
الصهيوني ،رسمه حائرًا في جزيرة
بعد غرق سفينته .لم يعد إلى مصر
إال ب �ع��د م ��وت ��ه« .ل� ��و ُع � � ��دت ،ل �ك��ان��وا
سجنوني بالتأكيد» .مواقفه الحادة
من الحقبات الثالث بعد ثورة ،1952
أب �ع��دت��ه ع��ن م �س��رح ج��وائ��ز ال��دول��ة،
ع�ل��ى رغ��م ح�ص��ول��ه ع�ل��ىّ ال�ع��دي��د من
ال� �ج ��وائ ��ز ال �ع��امل �ي��ة .ل �ك��ن��ه ال ي�ش�غ��ل
ّ
ب��ال��ه ب ��أن م�ص��ر ل��م ت �ك� ّ�رم��ه .ل��وح��ات��ه
الزيتية دخلت «متحف اللوفر» عام
 ،1990ووض ��ع اس�م��ه ف��ي ق��اع��ة كبار
امل� �ش ��اه� �ي ��ر .ول � ��ه ه �ن��ا أي� �ض ��ًا م�ن�ط��ق
مغاير« .أن��ا أرس��م الشعب ،والشعب
يحبني .هذه ّ
أهم جائزة في العالم».
�ان ف� ��ي ب � ��اري � ��س« ،ع �ل��ى
ن� �ج ��ح ال� �ف� �ن � ّ
ّ
ع�ك��س م��ا ت��وق��ع ك�ث�ي��رون ل ��ي» .تعلم
من خبرات فنانني كبار  ،مثل آنغر،
وه��ول �ب��اي��ن ،وب �ي �ك��اس��و ،ف ��ي ال��رس��م
ب�خ��ط ب�س�ي��ط ،وال�ش�ف��اف�ي��ة ف��ي درج��ة
ّ
ال �ل��ون .ب�ع��د س �ن��وات ق�ل�ي�ل��ة ،تخلص
ال � �ب � �ه � �ج� ��وري م � ��ن ه � � ��وس امل � ��درس � ��ة
ال� �ت� �ك� �ع� �ي� �ب� �ي ��ة ف� � ��ي رس � � ��وم � � ��ه ،وع� � ��اد
ل�ل�ت�ب�س�ي��ط ف��ي ال �خ �ط��وط ،مستلهمًا
األي �ق ��ون ��ة امل �ص��ري��ة امل �س �ت��وح��اة م��ن
ال� ��رس� ��وم ال� �ف ��رع ��ون� �ي ��ة .ث � � ّ�م ت� �ط � ّ�ورت
أع � ّم��ال��ه اآلن م��ع اس �ت �خ��دام��ه اإلب� ��رة.
ّ
ل �ك��ن��ه ق �ب��ل ه� � ��ذا ،ك � ��ان ق ��د ت �ع��ل��م ف��ن
النحت على يد نحات روماني هارب
م ��ن ح �ك��م ت �ش��اوش �ي �س �ك��و« .ع�ل�م�ن��ي
ك� �ي ��ف أن � �ح ��ت ب ��ورت ��ري� �ه ��ًا م� ��ن ج ��ذع
ش� �ج ��رة» .ال �ب �ه �ج��وري م �ش �غ��ول اآلن
ب��إع��ادة رس��م أع�م��ال الفنانني الكبار
ف��ي مصر وال�ع��ال��م .س��اع��دت��ه الفنانة
ال�ف��رن�س�ي��ة ن��وب�ل��ي ك��ور املتخصصة
ف � ��ي ال � �خ � �ط� ��وط امل � �ص� ��ري� ��ة ال �ق ��دي �م ��ة
ف��ي م�س��اع�ي��ه ل�ل�ح�ص��ول ع �ل��ى درج��ة
ال ��دك �ت ��وراه م��ن ج��ام �ع��ة ال �س��ورب��ون،
ّ
وك� ��ان م��وض��وع �ه��ا «ال� �خ ��ط امل � ّص��ري
ف � ��ي ل � ��وح � ��ات ب � �ي � �ك ��اس ��و» .ل� �ك ��ن ��ه ل��م
يكمل البحث النشغاله باستكشاف
ف ��رن � �س ��ا ،ه � ��و ال � � ��ذي ي �ع �ش ��ق ب��اب �ل��و
ب �ي �ك ��اس ��و« :ال� �خ� �ط ��وط ف� ��ي رس ��وم ��ه
رشيقة جدًا ،هذا الفنان أجبر العالم

على رؤية األشياء بعينه».
حياة البهجوري الفنية كادت تنهار،
ب �ع��دم��ا ش��ب ح��ري��ق ف��ي م��رس �م��ه في
ّ
ّ
الباريسية ،إال أن
ج��زي��رة س��ان ل��وي
النجدة جاء ته من إسبانيا (،)1989
إذ ف ��از ب��امل��رك��ز األول ف ��ي امل�س��اب�ق��ة
ّ
ال �ع��امل �ي��ة ل �ف��ن ال ��وج ��وه ،ع ��ن ل��وح�ت��ه
ال �ض��اح �ك��ة امل ��رس ��وم ��ة ب �خ��ط واح ��د
متصل لوجه الجنرال فرانكو .كانت
قيمة الجائزة حينها  12ألف دوالر،
وك ��ان م�ب�ل�غ��ًا خ�ي��ال�ي��ًا ل��رج��ل ف��رض��ت
عليه الشرطة الفرنسية غرامة مالية،
ّ
ألن أث � ��اث م��رس �م��ه امل� �ح� �ت ��رق ش�غ��ل
الرصيف لثالثة أيام متتالية.
أق� � ��ام ال �ت �ش �ك �ي �ل��ي امل � �ص� ��ري ع �ش ��رات
امل � �ع � ��ارض ل ��رس ��وم ��ه ول ��وح ��ات ��ه ف��ي
م �ع �ظ��م ال �ع��واص��م ال �ع��امل �ي��ة .وي�ح�ف��ل
م ��رس � �م ��ه ال� � �ي � ��وم ب � �ل� ��وح� ��ات زي �ت �ي� ً�ة
ج��دي��دة ع��ن ال�ث��ورة امل�ص��ري��ة ،إض��اف��ة
إل� � ��ى ب ��ورت� � ّ�ري � �ه ��ات ّع� ��ن ال � �ن� ��اس ف��ي
الشوارع .لكنه ال يتوقف عن الجنون
وال� �ط� �م ��وح« .م ��ا زال أم ��ام ��ي ال�ك�ث�ي��ر
ألرس � ��م وأك� �ت ��ب وأض � �ح� ��ك» .ال �ك �ت��اب��ة
ّ
يسميها ،تشغله كثيرًا
األدب�ي��ة ،كما
ّ
منذ سنوات .يعد ثالثيته «األيقونة»
(ف� �ل� �ت ��س /ال � �ف ��ن /ب� ��اري� ��س) وك �ت��اب��ه
«ب�ه�ج��ر ف��ي امل �ه �ج��ر» ،ن��وع��ًا م��ن أدب
اليوميات الذي يلخص تاريخ مصر
ب��ال�ك�ل�م��ات ،وي�ص��ل إل��ى آف ��اق ال��رس��م
بالكلمات .في ص��دارة مؤلفه األخير
«أيقونة شعب :رواي��ة ب��دون كلمات»
( ،)2008ك �ت��ب ال�ش��اع��ر
ّ
أدون� � �ي � ��س ب � �خ� ��ط ي � ��ده:
«ج � � ��ورج .رأي � ��ت ش�م��س
م� �ص ��ر ،ت �غ �ط��ي وج �ه��ك
ب � �م � �ن ��دي � �ل � �ه ��ا .ب� ��اري� ��س
.»1995
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2008
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كلمات» (دار الجميل)
2011
أقام معارض ّ
عدة في القاهرة ،بينها «لوحة
ّ
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