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المشهد السياسي

ّ

تصحيح األجور :األكثرية تريد
ازدحم جدول أعمال بداية األسبوع بجملة عناوين داخلية
وإقليمية كبيرة ،فرضت نفسها على معظم املواقف والتحركات،
من االنسحاب األميركي من العراق ،إلى توقيع سوريا على بروتوكول
عني الحلوة ،وتفعيل
املراقبني العرب ،فاملوضوع األمني في مخيم ً
املعارضة لشعار «بيروت منزوعة السالح» ،وصوال إلى «صواريخ
الجنوب» التي تطل كل مرة بشكل مختلف
يبدو أن نكسة التصويت على قرار زيادة
األج � ��ور أح��دث��ت ص��دم��ة إي �ج��اب �ي��ة ك�ب�ي��رة
لدى أطراف األكثرية ،ودفعتها إلى إجراء
«ن� �ف� �ض ��ة» ش ��ام �ل ��ة ل� �ش ��دش ��دة ت��واص �ل �ه��ا
وزي ��ادة ج��رع��ة تنسيقها وزاري ��ًا ونيابيًا.
وقد ّ
توجت لقاءات التنسيق أمس بـ«أكلة
س�م��ك» ع�ل��ى م��ائ��دة ال��وزي��ر ح�س�ين ال�ح��اج
ح �س ��ن ،ش � ��ارك ف �ي �ه��ا امل � �ع ��اون ال �س �ي��اس��ي
ل�لأم�ين ال�ع��ام ل�ح��زب ال�ل��ه ح�س�ين الخليل،
وال � ��وزراء :محمد ف�ن�ي��ش ،ج�ب��ران باسيل،
ش��رب��ل ن �ح��اس وع �ل��ي ح �س��ن خ �ل �ي��ل .وق��د
استمرت الجلسة خمس ساعات ونصف
الساعة ،ولخصتها مصادر شاركت فيها
ب��أن�ه��ا ت��ؤك��د «ان �ت �ظ��ام اآلل �ي��ة ال�ت��ي اتفقنا
عليها لناحية تفعيل التنسيق الحكومي
بيننا .وامل�ه��م ف��ي ه��ذه الجلسة أن م��ا كنا
نحكيه تراشقًا في السابق صار مطروحًا
وجهًا لوجه».
وذكرت هذه املصادر أن املجتمعني تناولوا
جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء املقررة
غ�دًا بالتفصيل ،لكن قضية األج��ور نالت
حصة األسد من الوقت ،حيث جرى تفنيد
ق��رار ال��زي��ادة األخ�ي��ر ،وم��ا يمكن أن ت��ؤول
إليه األمور على ضوء قرار مجلس شورى
ّ
ال��دول��ة .وات �ف��ق ع�ل��ى ض ��رورة إع ��ادة ط��رح

امللف في املجلس ،و«لدينا إرادة للتوصل
إل��ى ق ��رار م��وح��د وال�ت��وج��ه ب��ه إل��ى جلسة
الغد» .وأشارت املصادر إلى التوافق أيضًا
على الجزء األكبر ّ
مما يطرحه وزير العمل
بشأن تركيبة األجور ،لكننا ال نزال بحاجة
إل � ��ى ب �ع ��ض األخ� � ��ذ وال� � � ��رد ب� �ش ��أن ب�ع��ض
التفاصيل» .وقد كشف أحد املشاركني في
اللقاء أن ما لم يتفق عليه املجتمعون هو
«ب�ن��د دع��م األج ��ور ال ��ذي ي�ط��رح��ه ن�ح��اس،
وال�ق��اض��ي ب��أن ت��دف��ع ال��دول��ة اش �ت��راك فرع
امل��رض واألمومة في الضمان االجتماعي
ً
بدال من أرباب العمل ،لقاء أن يحول هؤالء
ما كانوا يدفعونه إلى الضمان إلى زيادة
على أجور العمال» ،لكنه أعلن أن هذا األمر
سيجري التشاور بشأنه اليوم وغ�دًا قبل
جلسة مجلس ال � ��وزراء ،م��ع اإلش� ��ارة هنا
إل��ى أن أط ��راف األك�ث��ري��ة ك��ان��وا ق��د أبلغوا
أم� ��س رئ �ي ��س ال �ح �ك��وم��ة ن �ج �ي��ب م�ي�ق��ات��ي
تأييدهم إلص��دار ق��رار ج��دي��د ع��ن مجلس
ال� ��وزراء ب��زي��ادة األج� ��ور ،ال االك�ت�ف��اء فقط
بتصحيح القرار الذي صدر سابقًا.
ك ��ذل ��ك ب� �ح ��ث امل �ج �ت �م �ع ��ون أم � ��س ق�ض�ي��ة
امل� ��وازن� ��ة ،وج� ��رى ال �ت��واف��ق ع �ل��ى ض ��رورة
التوجه إلى مجلس ال��وزراء من أجل طرح
نظرة موحدة ملسألة الضرائب ،علمًا بأن

وزي ��ري ح��رك��ة أم��ل سيطرحان ف��ي جلسة
الحكومة غدًا ورقة تتضمن مالحظاتهما
على مشروع املوازنة ،إضافة إلى رؤيتهما
للسياسة الضريبية.
وم� � ��ن امل �ن �ت �ظ ��ر أن ي �ش �م��ل ال� �ن� �ق ��اش ب�ين
األط ��راف ال�ث�لاث��ة (ال�ت�ي��ار ال��وط�ن��ي وح��زب
ال�ل��ه وح��رك��ة أم��ل) ال�ي��وم وغ �دًا بند تعيني
األم�ي��ن ال �ع ��ام ل� � ��وزارة ال �خ��ارج �ي��ة وم��دي��ر
ل �ل �ش��ؤون ال �س �ي��اس �ي��ة وال�ق�ن�ص�ل�ي��ة ف�ي�ه��ا.
وسيجري البحث فيه من زاوي��ة أن يدعم
وزراء ال �ح��رك��ة وال� �ح ��زب م��وق��ف ال �ن��ائ��ب
ميشال ع��ون بشأن اقتراح تعيني السفير
ش��رب��ل وه �ب��ة م��دي �رًا ل �ل �ش��ؤون القنصلية
وال�س�ي��اس�ي��ة ،ع�ل�م��ًا ب��أن األط� ��راف ال�ث�لاث��ة
ل��دي �ه��م م�ل�اح �ظ��ات س �ل�ب �ي��ة ع �ل��ى امل��رش��ح
ّ
لتولي األمانة العامة للخارجية.
وك��ان العماد ميشال ع��ون ق��د أوف��د نهارًا
ال� �ن ��ائ ��ب إب ��راه� �ي ��م ك �ن �ع ��ان ل �ل �ق ��اء رئ �ي��س
مجلس ال �ن��واب نبيه ب��ري ،ووض�ع��ه «في
تفاصيل ع��دد م��ن امل�ل�ف��ات ال�ت��ي نتابعها
مع دولته ككتلة» ،بحسب ما ذكر كنعان.
وع��ن م��واض�ي��ع ه��ذا ال�ل�ق��اء ق��ال��ت م�ص��ادر
ل �ـ«األخ �ب��ار» إن�ه��ا متابعة مل��ا ت��داول��ه بري
وكنعان في لقائهما السابق قبل  10أيام
لجهة التشاور في امللفات اآلنية ،كاملوازنة
وح �س��اب��ات ال��دول��ة وال�ت�ع�ي�ي�ن��ات وق��ان��ون
االن�ت�خ��اب��ات .وت�ح��دث��ت ه��ذه امل �ص��ادر عن
وج��ود توجه ل��دى ب��ري وع��ون يهدف إلى
إق � ��رار آل �ي��ة ل �ل �ت �ع��اون ب�ي�ن ك�ت�ل��ة ال�ت�ح��ري��ر
والتنمية وتكتل التغيير واإلص�لاح على
م �س �ت��وى ال �ع �م��ل ال �ن �ي��اب��ي ،أس� ��وة ب��اآلل�ي��ة
التي ّ
أقرت للتعاون على املستوى الوزاري.
ّ
وك �ش �ف��ت ف ��ي م ��ا خ ��ص م �ل��ف األج � ��ور عن
ت��واف��ق ب�ي�ن ب ��ري وع ��ون ع�ل��ى ض� ��رورة أن
ي��أخ��ذ م�ج�ل��س ال � ��وزراء ف��ي االع �ت �ب��ار رأي
مجلس شورى الدولة ،وأن ّ
يبت األمر قبل

نهاية العام «ليكون عيدية للبنانيني».
وعلى مائدة غداء في بنشعي ،اجتمع أمس
أي�ض��ًا ،ال�ن��ائ�ب��ان ط�لال أرس�ل�ان وسليمان
فرنجية ،يحيط بهما الوزير م��روان خير
الدين والنائب السابق م��روان أب��و فاضل
وال��وزي��ر السابق يوسف س�ع��ادة وطوني
سليمان فرنجية .وقد وضع أرسالن اللقاء

وزراء حزب اهلل وأمل
والتيار الوطني قرروا
توحيد الموقف بالنسبة
إلى الزيادة والضرائب
والتعيينات
عون أوفد كنعان
إلى عين التينة إلقرار آلية
تعاون نيابي بين كتلة
وتكتل التغيير
التحرير ّ
«نواب بيروت» طالبوا
بنزع السالح من بيروت
لضم نواب الضاحية
الكبرىّ :
إلى النقاش

في إطار «التداول في الشأن الوطني العام
الذي ّ
يهم الجميع للتأكيد على كل ما هو
ً
ملصلحة البلد وحماية السلم األهلي أوال،
وللتأكيد على تماسكنا وتحالفنا داخل
ال�ح�ك��وم��ة ال �ت��ي ي��رأس �ه��ا ال��رئ �ي��س نجيب
ميقاتي على الصعد كافة».
أما فرنجية ،فانطلق من اإلشادة بالعالقة
م��ع أرس�ل�ان للتصويب ع�ل��ى م��ن ّ
سماهم
ّ
ّ
املتقلبني ومستغلي الفرص ،متحدثًا عن
ال� �ظ ��روف ال��راه �ن��ة «ال �ت��ي أص �ب �ح��ت فيها
املصالح وال�ظ��روف تتغلب على الصداقة
وال� �ع�ل�اق ��ات ال �ش �خ �ص �ي��ة ،وأص� �ب ��ح ن��اك��ر
ّ
الجميل ذك�ي��ًا واملتقلب حربوقًا وال�ك��ذاب
ي�ق��رأ م��اذا ي��دور خلف ال�ك��وال�ي��س .ولكننا
ن�ح��ن ن�ب�ق��ى ون �ص �م��د ،ن �ع��رف ك�ي��ف ن��رب��ح
وك �ي��ف ن �خ �س��ر ،وك �ي��ف ن �ج �ت��از ال �ظ��روف
ال �ص �ع �ب��ة ك �م ��ا ن �ج �ت ��از األم � � ��ور ال �س �ه �ل��ة،
وب��ال�ن�ت�ي�ج��ة ه ��ذا ه��و امل��وق��ف ال� ��ذي ي�ن��ال
ّ
اح � �ت� ��رام ال� �ج� �م� �ي ��ع» ،م� ��ردف� ��ًا «امل �ت �ق��ل �ب��ون
يستغلون ال�ف��رص لكنهم ال ي�ن��ال��ون أب�دًا
احترام أحد ،عدوًا كان أو صديقًا» .وتابع:
«نحن ثابتون في مواقفنا وال ّ
نتغير ،ألننا
على اقتناع ت��ام بما نفعل ،ونؤمن بذلك،
وإيماننا نابع من حرصنا على مستقبل
شعبنا وعلى قراءتنا السياسية ملستقبل
ش�ع�ب�ن��ا ،وإي �م��ان �ن��ا ب�م�ص��ال��ح ك��ل ال �ن��اس
ب �ع �ي �دًا ع ��ن امل �ص��ال��ح ال �ش �خ �ص �ي��ة اآلن �ي��ة.
ولهذا عندما نربح يكون خطنا صحيحًا
ّ
ونهجنا سليمًا ،وع�ن��دم��ا نخسر يتسلم
ال �ق �ي��ادة غ�ي��رن��ا ول�ك�ن�ن��ا ن�ب�ق��ى» ّ .وق ��ال في
املوضوع السوري ،إن سوريا وقعت على
بروتوكول املراقبني العرب «وفق شروطها
هي ،وليس وفق أي شروط أخرى» ،مؤكدًا
أن النظام فيها «صامد وب��اق ،وهو نظام
ق ��وي وم�ت�م��اس��ك ب��رئ��اس��ة ال��دك �ت��ور بشار
األسد» ،لكنه رأى أن «املؤامرة على سوريا

تقـرير

متهم
االدعاء األميركي ضد «اللبناني الكندي»ّ :
ّ
محمد وهبة
ب�ع��د  10أش�ه��ر ع�ل��ى ق ��رار وزارة ال�خ��زان��ة
األميركية وض��ع البنك اللبناني الكندي
ع�ل��ى ال�لائ �ح��ة ال �س ��وداء وح �ظ��ر ال�ت�ع��ام��ل
م �ع ��ه ،أع � � ّ�د ال �ن��ائ��ب ال� �ع ��ام ف ��ي ض��واح��ي
ن� �ي ��وي ��ورك ال �ج �ن��وب �ي��ة ب ��ري ��ف ب � �ه� ��ارارا،
وف��ري �ق��ه ،دع ��وى ق�ض��ائ�ي��ة ع�ل��ى امل�ص��رف
ّ
اللبناني ،متهمني إي��اه بتنفيذ عمليات
ّ
تبييض أموال تجارة املخدرات ومهربي
األم��وال النقدية واألمل��اس ،ملصلحة حزب
ال� �ل ��ه ،ب �م �س��اع��دة م �ج �م��وع��ات م�ن�ف�ص�ل��ة،
ب �ي �ن �ه��ا ش� �خ ��ص م �ن �ت �س��ب إل� � ��ى ال �ت �ي ��ار
الوطني ال�ح� ّ�ر «حليف ح��زب ال�ل��ه» ،وهي
ّ
تمتد من غرب أفريقيا إلى لبنان وأوروبا
والواليات املتحدة أيضًا.
ّ
وت �ض �م��ن��ت ال ��دع ��وى ال �ت��ي أع � ّ�ده ��ا ف��ري��ق
ال �ن��ائ��ب ال �ع��ام ف��ي  65ص �ف �ح��ة ،وامل��رف �ق��ة
بإفادة العميل الخاص في إدارة مكافحة
امل � �خ ��درات ك��ري �س �ت��وف��ر م �ي �ل��ر ،م ��ا ت� ّ�دع��ي
أن�ه��ا تفاصيل دقيقة ع��ن ع�لاق��ات وثيقة
تربط البنك اللبناني الكندي بحزب الله
«اإلرهابي».
ت�ق��ري��ر ّ
االدع� ��اء ي��ذك��ر معطيات واض�ح��ة،
ل�ك�ن��ه ي�ض�ع�ه��ا ف ��ي س �ي��اق «م �ن �س��وج» ال
يشير إلى وج��ود وقائع ّ
جدية عن عالقة
ح ��زب ال �ل��ه ب��ال�ب�ن��ك ال�ل�ب�ن��ان��ي ال �ك �ن��دي ،ال
ب��ل يظهر األم ��ر ك��أن��ه تمكن م��ن تضييق
ال � �خ � �ن ��اق ع� �ل ��ى ح� � ��زب ال � �ل� ��ه وال� � �ح � � ّ�د م��ن
مصادر تمويله .وأظرف دليل استند إليه
ّ
االدع��اء األميركي هو أن سلسلة شركات
«سيبامار سويس» العائلية اململوكة من
أس��ام��ة سلهب« ،ك��ان لها دور تفصيلي،
ألن�ه��ا م��وج��ودة ف��ي ردف ��ورد وميشيغان

وس � ��وي� � �س � ��را» .ف� �ق ��د وج� � � ��دت ال �س �ل �ط��ات
األميركية «صورة األمني العام لحزب الله
حسن نصر الله في جيب سلهب ،وصور
أخ ��رى مل�ج�م��وع��ات م�ق��ات�ل��ة ت �ح��رق العلم
اإلسرائيلي .»...
االت � �ه� ��ام ي� �ب ��دأ ب ��رس ��م خ��ري �ط��ة ع�م�ل�ي��ات
ال �ت �ج��ارة وت �ب �ي �ي��ض األم � � ��وال ب�م�س��اع��دة

وش ��راك ��ة م��ع م��ؤس �س��ات م��ال �ي��ة لبنانية
وم��ؤس �س��ات م �م �ل��وك��ة م ��ن ل�ب�ن��ان�ي�ين في
ال�خ��ارج ،ثم يربطها بأسماء ّ
يدعي أنها
ت �ع �م��ل ض� �م ��ن ش� �ب� �ك ��ات مل �ص �ل �ح��ة ح ��زب
ال�ل��ه ومنتجي ال�ك��وك��اي�ين ف��ي كولومبيا
وفنزويال.
وأبرز ما ورد في ّ
أساسية:
أمور
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ـــ يشير نص ّ
االدعاء بحق البنك اللبناني
الكندي إلى مجموعة كبيرة من املعطيات
الدقيقة عن التحويالت املالية وحجمها،
وع��ن املستفيدين م�ن�ه��ا ،واالس�ت�ث�ن��اءات
ال � �ت ��ي ُم� �ن� �ح ��ت ألش � �خ� ��اص وم ��ؤس� �س ��ات
ع ��دي ��دة ،وب��واس �ط��ة أي ف � ��روع .وب �ص��رف
ضعت فيه هذه
النظر عن السياق الذي ُو
IXSIR NP 15x10 AW.ai
1

IT LOOKS LIKE OUR WINE
IS NOT THE ONLY
THING THE WORLD
IS IN LOVE WITH.

املعطيات ،إال أن ما يثير االستغراب هو
كيفية حصول وزارة الخزانة األميركية
على هذه املعلومات الدقيقة التي ليست
متوافرة س��وى ل��دى املصرف والسلطات
الرسمية .فهل يكون العميل اإلسرائيلي
ال � � ��ذي ك � ��ان ي �ع �م��ل ف� ��ي وح � � ��دة م �ك��اف �ح��ة
ت �ب �ي �ي��ض األم� � � ��وال ف ��ي ال �ب �ن��ك ال �ل �ب �ن��ان��ي
الكندي ،هو مصدر هذه املعلومات؟
ـــ يطال االتهام نائب املدير العام املساعد
أح �م ��د ص �ف ��ا ،ال � ��ذي ُع �ّي��نّ ع �ض �وًا ل�ل�ج�ن��ة
ال��رق��اب��ة ع �ل��ى امل� �ص ��ارف وال ي � ��زال حتى
اليوم في هذا املنصب.
ـ �ـ �ـ ي ��ذك ��ر ّ
االدع � � � � ��اء  3م � �ص� ��ارف ل �ب �ن��ان �ي��ة
ّ
«متورطة» في القضية هي« :بلوم بنك»،
«ف � � ��درال ب� �ن ��ك» و«ب� �ن ��ك ال� �ش ��رق األوس� ��ط
وأفريقيا».
ـ �ـ ي�ش�ي��ر ّ
االدع� � ��اء إل ��ى «ت� � � ّ
�ورط»  30ت��اج��ر
ّ
مسجلني في الواليات
سيارات مستعملة
امل�ت�ح��دة م��ن ال�ف�ئ��ة (أ) ،وإل ��ى  57حسابًا
ّ
تخصهم بقيمة  248مليون
فيها ودائ��ع
دوالر.
ت�ت�ض�م��ن ق��ائ�م��ة امل �ح �ت��وي��ات ف��ي ّ
االدع� ��اء
األم � �ي � ��رك � ��ي  6أب� � � � � ��واب؛ ال � �ب � ��اب � ��ان األول
والثاني يتطرقان إلى تعريف العقوبات
وال �ن �ص��وص ال�ق�ض��ائ�ي��ة امل�س�ت�ن��د إل�ي�ه��ا،
فيما ال�ب��اب الثالث يتحدث ع��ن عقوبات
اإلره� ��اب وامل�ن�ظ�م��ات اإلره��اب �ي��ة ول��وائ��ح
إيران وسوريا في هذا املجال .الباب الرابع
ي�ت�ح��دث ع��ن ح ��زب ال �ل��ه ب��وص�ف��ه منظمة
ّ
إره��اب �ي��ة «م�س��ل�ح��ة ج �ي �دًا» و«ميليشيا»
و«األكثر قدرة بني املجموعات اإلرهابية
في العالم على تهديد الواليات املتحدة»
و«األك �ث ��ر خ �ط��ورة» و«ي �م � ّ�ول م��ن إي ��ران»
ّ
و«أس� � � � ��س ش� ��رك� ��ات ت� �ج ��اري ��ة وش �ب �ك��ات
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قرارًا جديدًا
أيضًا مستمرة» ،ولكن ّ
العد العكسي لها
قد بدأ« ،لقد اجتازت سوريا القطوع».
بيروت منزوعة السالح
ف��ي ه ��ذا ال��وق��ت ك ��ان  13ن��ائ �ب��ًا م��ن ن��واب
ب �ي��روت ،م��ن أص��ل  ،19ي�ع�ي��دون ط��رح نزع
السالح من العاصمة ،بعدما ت��داع��وا إلى
اجتماع في مجلس النواب ،بحثوا فيه «ما
حصل في مناطق عدة من بيروت ،وآخرها
في محلة الزيدانية من اشتباكات مسلحة
منذ أي��ام» ،معتبرين أن ذل��ك «ال يمكن أن
يمر كأنه قضية عابرة» ،وطالبوا بـ«قرار
ج � ��ريء م ��ن ال� �ق ��وى ال �س �ي��اس �ي��ة واألم �ن �ي��ة
ج�م�ع��اء ب��رف��ع ال �غ �ط��اء ع��ن امل��رت �ك �ب�ين ،أي��ًا
ك��ان��وا ،وت�س�ل�ي�م�ه��م ال ��ى ال �ق �ض��اء ل�ي�ن��ال��وا
عقابهم ،وليكونوا أمثولة لكل من يتطاول
ع�ل��ى اآلم �ن�ي�ن وي � � ّ
�روع أه��ال��ي ال�ع��اص�م��ة».
وح� ّ�م �ل��وا «ال�ح�ك��وم��ة م�س��ؤول�ي��ة اس�ت�م��رار
هذا االنفالت الذي يغيب ويعود كأن هناك
ّ
يتقصد تكريس سلطة حملة السالح
من
على األحياء وعلى الناس» ،معتبرين «أن
ً
السلم األه�ل��ي ينطلق م��ن العاصمة أوال،
وال يمكن أي منطقة م��ن ل�ب�ن��ان أن تبقى
ب�م�ن��أى ع��ن ه ��ذا الن �ف�ل�ات إذا اس�ت�م��ر ه��ذا
املسلسل ،وإذا ظلت املعالجات تنتهي عند
األم ��ن ب��ال�ت��وس��ل أو ب��ال �ت��راض��ي» .وق ��رروا
«ت��أل�ي��ف وف ��ود للقيام ب��زي��ارات ل�ل��رؤس��اء
الثالثة تأسيسًا لتحرك مستمر ،من أجل
تحقيق بيروت كبرى منزوعة السالح».
عبارة «بيروت الكبرى» ،أكد النائب نهاد
املشنوق لـ«األخبار» أنها مقصودة« ،في
ّ
لضم ن��واب الضاحية الجنوبية
محاولة
ّ
ّ
إلى النقاش الذي يهم جميع القوى ويغلب
م �ص �ل �ح��ة امل ��واط� �ن�ي�ن ع �ل ��ى ّ
أي م�ص�ل�ح��ة
أخ��رى» .وأوض��ح أن هذا النقاش ال يشمل
إال ال �س�ل�اح ال�خ�ف�ي��ف وامل �ت��وس��ط املنتشر
ف��ي ال �ش��وارع وال �ب �ي��وت« ،وال ي�ت��دخ��ل في

ً
م �ن �ظ��وم��ة ص ��واري ��خ امل � �ق ��اوم ��ة» ،آم �ل��ا أن
ّ
يكون هذا الطرح مقدمة لبدء نقاش جدي
مع ن��واب ح��زب الله وق��وى  8آذار ،تمهيدًا
لنقاش أوس��ع ف��ي ك��ل االخ �ت�لاف��ات» .وأك��د
ّ
أن اج �ت �م��اع ال � �ن ��واب أم� ��س ات� �س ��م ب�ك�ث�ي��ر
م��ن ال�ه��دوء واإليجابية .وإذ أش��ار إل��ى أن
«ال�ج�م�ي��ع ي�ت�ح��دث��ون ع��ن ح��رب أه�ل�ي��ة في
سوريا ستنتقل إلى لبنان» ،طالب الجميع
بإبعاد هذا االحتمال بالتعاطي اإليجابي.
وق� ��ال إن ال ��وف ��ود ال �ت��ي س �ت��زور ال��رؤس��اء
الثالثة ستعود باإلجابات الالزمة ،ليعاد
ف �ت��ح ال �ن �ق��اش ف ��ي إم �ك ��ان اس �ت �ك �م��ال ه��ذه
الخطوة مع القوى السياسية.
ولم يتوقف رئيس حزب القوات اللبنانية
س �م �ي��ر ج �ع �ج��ع ع �ن��د ح ��ادث ��ة ال��زي��دان �ي��ة
ح � �ص � �رًا ،ب ��ل ت� �ح ��دث ع ��ن ال �ج �ن ��وب وع�ي�ن
الحلوة ،ورأى أن «الحل الوحيد لن يكون
إال م� ��ن خ� �ل��ال ح� ��ل ج �م �ي��ع ال �ت �ن �ظ �ي �م��ات
ّ
املسلحة» .وإذ شكك «في أن تتعدى املسألة
القالقل» ،طالب الحكومة «بنشر الجيش
ب�ش�ك��ل ف��اع��ل ع�ل��ى ال �ح ��دود ،وال �ط �ل��ب ال��ى
األجهزة االمنية السهر على االم��ن بشكل
واع ودقيق».
أما املكتب السياسي الكتائبي فانطلق من
الحوادث التي شهدها مخيم عني الحلوة
ل �ي �ج��دد م �ط��ال �ب �ت��ه ب � ��أن «ت �ب �س��ط ال ��دول ��ة
س�ل�ط�ت�ه��ا ع �ل��ى األراض � ��ي ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة دون
استثناء» ،داع�ي��ًا ال��دول��ة «وجامعة ال��دول
العربية واملجتمع الدولي إلى إيجاد حل
ن �ه��ائ��ي ل �ل��وض��ع ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ف ��ي ل�ب�ن��ان
( )...بما يحفظ املصلحة اللبنانية العليا
واالس � �ت � �ق ��رار ع �ل��ى األراض � � ��ي ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة،
وي��ؤم��ن ل�ل�ش�ع��ب ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ط�م��وح��ات��ه
الوطنية».
في الجنوب استمرت إشكالية الصواريخ،
وج ��دي ��ده ��ا أم� ��س إع �ل��ان ق� �ي ��ادة ال�ج�ي��ش

وزراء األكثرية قرروا إعادة االعتبار ملشروع شربل نحاس (أرشيف ـ هيثم املوسوي)

ال� �ع� �ث ��ور ف� ��ي خ� � ��راج ب� �ل ��دة امل � � ��اري ق �ض��اء
حاصبيا «على  4صواريخ نوع غراد غير
ّ
معدة لإلطالق ،وكانت مطمورة بالتراب»،
فيما أك��د م �س��ؤول ال �ع�لاق��ات ال��دول �ي��ة في
ح ��زب ال �ل��ه ع �م��ار امل ��وس ��وي ،خ�ل�ال ل�ق��ائ��ه
املمثل املؤقت لألمني العام لألمم املتحدة
روبرت واتكنز« ،مرجعية الجيش اللبناني
ف��ي ال �ح �ف��اظ ع �ل��ى األم� ��ن واالس �ت �ق ��رار في
الجنوب بالتعاون مع ق��وات اليونيفيل».
كذلك أك��د رف��ض الحزب «ك��ل ما من شأنه
امل��س باالستقرار الداخلي ،خصوصًا في
منطقة الجنوب» .وانتقد «اإليجاز األخير
حول القرار  1701ال��ذي قدمه األم�ين العام
لألمم املتحدة أمام مجلس األمن» ،معتبرًا
أنه «لم يكن متوازنًا».
وت �ح��ت ع �ن ��وان ب �ح��ث ال ��وض ��ع ف ��ي ل�ب�ن��ان
وخ �ص��وص��ًا ف��ي ال �ج �ن��وب ودور الكتيبة
ال �ف ��رن �س �ي ��ة ،وص � ��ل إل � ��ى ب � �ي � ��روت ،أم� ��س،
م��دي��ر دائ ��رة املنظمات ال��دول�ي��ة ف��ي وزارة
ال�خ��ارج�ي��ة ال�ف��رن�س�ي��ة ن�ي�ك��وال دوري�ف�ي�ي��ر،
وال�ت�ق��ى ب�ع�ي��د وص��ول��ه رئ�ي��س ال�ح�ك��وم��ة،
ع�ل��ى أن يلتقي ع ��ددًا آخ��ر م��ن امل�س��ؤول�ين
خ�ل�ال زي��ارت��ه ال�ت��ي تستمر ي��وم�ين ،فيما
أعلن الوزير حسني الحاج حسن أن سفير
ف��رن �س��ا دون� ��ي ب �ي �ي �ت��ون ال� ��ذي زاره أم��س
«أوضح املوقف الفرنسي من التصريحات
بشأن موضوع ق��وات ال�ط��وارئ الدولية»،
في إش��ارة إل��ى تصريحات وزي��ر خارجية
ف��رن�س��ا آالن ج��وب �ي��ه .وق ��ال ال �ح��اج حسن
إن ��ه أك ��د ل�ل�س�ف�ي��ر ال�ف��رن�س��ي ح ��رص ح��زب
الله واملقاومة والحكومة على االستقرار،
وإن ب�ي�ي�ت��ون «أب ��دى ت�ف� ّ�ه�م��ه ل�ه��ذا امل��وق��ف
واق � �ت � �ن ��اع ��ه ب� � ��أن ح� � ��زب ال � �ل� ��ه وامل � �ق ��اوم ��ة
والحكومة حريصون على االستقرار في
ل�ب�ن��ان وف��ي ال �ج �ن��وب .وع� ّ�ب��ر ب��ال�ت��ال��ي عن
ثقته بهذا املوقف».

بحيازة صورة نصر اهلل!
ت� ��واص� ��ل خ � � ��ارج ل � �ب � �ن� ��ان» .أم � ��ا األب � � ��واب
األخرى فتشير إلى العقوبات والغرامات
وامل�ط��ال�ب��ة ب�م�ص��ادرة أص ��ول األش�خ��اص
واملؤسسات املتهمة.
ي �م� ّ�ه��د ّ
االدع � � ��اء األم �ي��رك��ي الت �ه ��ام ال�ب�ن��ك
اللبناني الكندي بجرائم تبييض أموال
ّ
ومهربي األم��وال باإلشارة إلى
املخدرات
«زي��ادة نشاط منظمات تجارة املخدرات
ف��ي ب �ل��دان غ ��رب أف��ري�ق�ي��ا ك�م��رك��ز وس�ي��ط
الس �ت �ي��راد امل �خ��درات ب�ك�م�ي��ات ك�ب�ي��رة من
ج �ن��وب أم �ي��رك��ا ،وت��وزي �ع �ه��ا ف��ي أوروب� ��ا
أو أي م �ك��ان آخ ��ر ف ��ي أف��ري �ق �ي��ا» .ول �ه��ذه
امل �ن �ظ �م��ات «م �ل �ك �ي��ات خ��اص��ة ل �ل �ط��ائ��رات
وسفن الشحن تمكنت من تصدير مئات
أطنان الكوكايني بمليارات الدوالرات ،من
ف�ن��زوي�لا وك��ول��وم�ب�ي��ا إل��ى غ��رب أفريقيا،
م�ث��ل ب�ن�ين وس �ي��رال �ي��ون وت ��وغ ��و .وت �ق� ّ�در
ّ
االدع � � � � ��اءات األم �ي��رك �ي��ة أرب� � ��اح امل �ه��رب�ين
بنحو  3.5مليارات دوالر.
ي��رس��م ّ
االدع� � � ��اء خ��ري �ط��ة واض� �ح ��ة للبنك
اللبناني الكندي والشركات املرتبطة به.
ف�ه��و ث��ام��ن أك �ب��ر امل �ص��ارف ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة في
عام  ،2009وتبلغ أصوله  5مليارات دوالر،
ول��ه  35ف��رع��ًا ف��ي ل�ب�ن��ان ،ويملك ع��ددًا من
الشركات.
ال يغفل ّ
االدعاء األميركي أنه بعدما أعلنت
وزارة ال�خ��زان��ة األم�ي��رك�ي��ة وض��ع املصرف
على ال�لائ�ح��ة ال �س��وداء وح�ظ��رت التعامل
م �ع��ه ،دخ ��ل امل� �ص ��رف ف ��ي م �ف��اوض��ات مع
«سوسييتيه ج�ن��رال» الس�ت�ح��واذ أصوله
ف��ي صفقة ت� ّ�م��ت ف��ي أي�ل��ول  .2011ويشير
إل� ��ى أن� ��ه ب�ي�ن ك ��ان ��ون ال �ث��ان��ي  2007و10
ش �ب��اط  2011ج ��رى ت�ح��وي��ل ن�ح��و 229.8
م�ل�ي��ون دوالر م��ن ح�س��اب��ات امل �ص��رف إل��ى

تجار سيارات مستعملة.
وي�ص��ف ّ
االدع� ��اء ب��دق��ة أن وح ��دة مكافحة
ت �ب �ي �ي��ض األم � � � � ��وال ف � ��ي امل� � �ص � ��رف ك��ان��ت
ضعيفة ،ويؤكد أنها «كانت بالفعل على
ع �ل��م ب��ال �ب��زن��س م ��ع ح� ��زب ال� �ل ��ه ،واألف � ��راد
امل��رت �ب �ط�ي�ن ب �ت �ه��ري��ب األمل � � ��اس وت�ب�ي�ي��ض
األم��وال وامل�خ��درات في أفريقيا» .ويعطي
ً
م� �ث ��اال ع �ل��ى ذل� ��ك ع�ل�اق��ة ش��رك �ت��ي ُ«ي �س��ر»
لالستثمار والتمويل و«بيت املال» اللتني
ك��ان �ت��ا ت� � ��داران م��ن خ�ل�ال ف ��رع «ال�ل�ب�ن��ان��ي
ال �ك �ن��دي» ع�ل��ى ط��ري��ق امل �ط��ار ف��ي ب�ي��روت
وف��ي النبطية ،فكانت ال�ق��روض املمنوحة
مضمونة من قبل مديرها حسني
لـ«يسر»
ّ
ال� �ش ��ام ��ي امل� �ص ��ن ��ف «إره ��اب � �ي ��ًا دول � �ي ��ًا …
ك ��ان ق��ائ �دًا ف��ي ح ��زب ال �ل��ه وخ ��دم ف��ي م�ق� ّ�ر
ً
ال� �ش ��ورى ،وك� ��ان م� �س ��ؤوال ع��ن ال�ت�ب��رع��ات
ً
األجنبية التي ّ
تمول حزب الله» ،فضال عن
أن هاتني الشركتني «مملوكتان من حزب
الله بطريقة غير رسمية».
وللبنك اللبناني الكندي عالقة مع شركة
«فرح» التابعة لشركة «يسر» ،ومع الشركة
اللبنانية ال�ع��رب�ي��ة للسياحة وال�خ��دم��ات
اململوكة م��ن «جمعية امل �ب��رات الخيرية»،
ول� ��ه ع�ل�اق ��ة وث �ي �ق��ة م ��ع ش ��رك ��ة «ال� ��ري� ��ان»
امل�م�ل��وك��ة م��ن «ال�ع�م�ي��د ري ��اض امل��وس��وي،
وهو أخ غير شقيق لنائب املدير العام في
ال�ب�ن��ك اللبناني ال�ك�ن��دي محمد ح�م��دون،
وهو عسكري سابق في الجيش اللبناني،
إضافة إلى عالقته مع أحد نواب حزب الله
نواف املوسوي»!
ويتحدث التقرير عن قيام املدير املساعد
ف ��ي امل� �ص ��رف أح �م ��د ص �ف��ا (ع �ض ��و ل�ج�ن��ة
ال��رق��اب��ة على امل�ص��ارف ح��ال�ي��ًا) ،ف��ي أيلول
 ،2003ب �ض �م��ان اس� �ت� �ث� �ن ��اءات ل� �ع ��دد م��ن

زب��ائ��ن امل�ص��رف م��ن أج��ل تحويالت نقدية
ت�ف��وق  10آالف دوالر ،بمن فيهم عناصر
ُ
ومؤسسات تابعة لحزب الله .فاستثنيت
ُ«يسر» من التصريح عن مصادر األم��وال
حتى سقف  50أل��ف دوالر أسبوعيًا على
فرع النبطية ،وحتى  60ألف دوالر يوميًا
ع�ل��ى ف ��رع امل �ط��ار ،وأي �ض��ًا ح�ص�ل��ت شركة

«ف��رح» و«امل�ب��رات» و«األي�ت��ام» و«مؤسسة
الشهيد» وغيرها على مثل هذه اإلعفاءات.
وي �ت �ح��دث ّ
االدع � � ��اء األم �ي ��رك ��ي ع ��ن ع�لاق��ة
حسن عياش وشركته للصيرفة مع البنك
اللبناني الكندي ،مشيرًا إل��ى أن��ه «ب��إدارة
أح�م��د صفا أص�ب��ح حسن ع�ي��اش مصدرًا
رئ�ي�س�ي��ًا ل�ل�ع�م�لات األج�ن�ب�ي��ة ال � ��واردة إل��ى

افتراء ساقط

في أول ّ
رد فعل رسمي من حزب الله على ما
أوردته السلطات والصحف األميركية بشأن
دور الحزب في تبييض األم��وال ،نفى نائب
األم�ي�ن ال �ع��ام ل�ل�ح��زب ال�ل�ب�ن��ان��ي ال�ش�ي��خ نعيم
ق��اس��م وج ��ود أي ع�لاق��ة ل�ح��زب��ه ب� ّ
�االدع��اءات
األميركية .وقال أمس ،أمام وفد تجمع علماء
جبل عامل ،إن «االتهامات الظاملة ضد حزب
الله لن تنفع ،ولن تنطلي على الناس ّادعاءات
أمريكا بتمويل ال�ح��زب م��ن أم��وال امل�خ��درات
أو ما شابه .فحزب الله ال يؤمن وال يسلك
طريقًا ّ
محرمًا لتنمية ق��درات��ه ،وك��ل ما ذكر
أمريكيًا عن التمويل ال عالقة لحزب الله به،
ال من قريب وال من بعيد ،وهو افتراء ساقط
ال��دالل��ة واإلم�ك��ان ،ول��ن يمس بسمعة الحزب
ومكانته املعروفتني».

املصرف» .ويؤكد أن التحويالت إلى البنك
اللبناني الكندي بني  2007و 2011بلغت
 329.5مليون دوالر ،بعضها ك��ان يجري
ع�ب��ر ح�س��اب��ات م��ن ث�لاث��ة م �ص��ارف (ب�ل��وم
ب �ن��ك ،ف� ��درال ب �ن��ك ،وب �ن��ك ال �ش��رق األوس ��ط
وش�م��ال أف��ري�ق�ي��ا) وبعضها عبر شركتي
«عياش» و«اليسا».
ويذكر التقرير أيضًا أن حسن شكر ،وهو
ّ
«منفذ صفقات السالح لحزب الله ،أدخل
 12.5م �ل �ي��ون دوالر و 3.8م�ل�اي�ي�ن ي ��ورو
ومبالغ بعمالت أخ��رى عبر غانا ـــ توغو،
وهو على عالقة بمارون سعادة».
وي �ع� ّ�د س �ع��ادة م��ن األس �م��اء ال �ب��ارزة إل��ى
ج ��ان ��ب أي �م ��ن ج �م �ع��ة .ف �س �ع��ادة «ش��ري��ك
ألس ��ام ��ة س �ل �ه��ب وم �ن �ت �س��ب إل� ��ى ال �ت �ي��ار
ال��وط�ن��ي ال�ح��ر امل�ت�ح��ال��ف م��ع ح��زب ال�ل��ه،
وي � �ق� � ّ�دم خ ��دم ��ات ل �ع �ن��اص��ر ف ��ي ال �ح��زب
م��رت �ب �ط�ين ب�ع�م�ل�ي��ات ت �ه��ري��ب امل �خ ��درات
واألم��وال في غرب أفريقيا» .فهذا الرجل
ّ
«ي �ق��ود منظمة ت�ن�ق��ل وت� ��وزع امل �خ��درات،
وق��د أدي��ن ب��ات�ه��ام��ات ف��ي ن�ي��وي��ورك على
اتفاق بيع  1000كيلوغرام من الكوكايني
ألف� ��راد ك ��ان يعتقد أن �ه��م ي�ن�ت�س�ب��ون إل��ى
«ط ��ال� �ب ��ان» ،وب �ت �ه �م��ة االت� �ف ��اق ع �ل��ى نقل
الهيرويني الطالباني وتوزيعه في غرب
أفريقيا».
في املحصلة ،يبدو االتهام كمن يريد رسم
خ��ري �ط��ة م�ب�ن�ي��ة ع �ل��ى ب �ع��ض اإلح��داث �ي��ات
الحقيقية ،لكنه لم يتمكن من العثور على
صالت واقعية في ما بينها .فما كان منه
إال أن ل�ج��أ إل��ى «اخ �ت��راع» ص�ل�ات وهمية
بني شخصيات لبنانية وح��زب الله ،على
ق ��اع ��دة أن ك ��ل ف ��رد ي�ن�ت�م��ي إل ��ى ال�ط��ائ�ف��ة
الشيعية هو حكمًا ينتمي إلى حزب الله.
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في الواجهة
رسائل إلى المحرر
قرض «اإلنماء التربوي»
ردًا ع �ل��ى م ��ا ورد ف ��ي األخ �ب ��ار
( )2011/12/16ف��ي زاوي��ة «علم
وخبر» ،أوضح املكتب اإلعالمي
ف ��ي وزارة ال �ت��رب �ي��ة وال�ت�ع�ل�ي��م
ال�ع��ال��ي م��ا ي��أت��ي« :إن ال��دك�ت��ورة
ن ��دى م�ن�ي�م�ن��ة ق ��د ب � ��دأت ال�ع�م��ل
في إطار مشروع التعليم العام،
الذي عرف باسم مشروع اإلنماء
التربوي ،بموجب عقد مع وزارة
التربية والتعليم العالي والبنك
ال��دول��ي لإلنشاء والتعمير منذ
 2001/1/1بصفة اختصاصية
ت��رب��وي��ة ،وع� ّ�ي �ن��ت م ��دي ��رة ل�ه��ذا
امل �ش��روع ب�ت��اري��خ ،2006/6/15
ون � ��ود ال �ت��أك �ي��د أن ال �ح �س��اب��ات
ال �خ��اص��ة ب��ال �ق ��رض امل� �ق ��دم من
البنك املذكور ،تم تحريكها منذ
أن ب � ��دأ ه � ��ذا امل � �ش� ��روع ف ��ي ع��ام
 2001حتى ت��اري��خ انتهائه في
ع��ام  ،2010وف��ق أح�ك��ام القانون
ال��ذي أج��از إب��رام االتفاقية التي
أع �ط��ي ه ��ذا ال �ق��رض بموجبها،
وال� ��ذي ح�م��ل ال��رق��م  245عندما
نشر ف��ي ال�ج��ري��دة الرسمية في
 .2000 /8/14تجدر اإلشارة إلى
أن الدكتورة منيمنة تخلت عن
أي مسؤولية مالية أو توريدات
في خالل الفترة التي تولى فيها
زوج�ه��ا الدكتور حسن منيمنة
وزارة التربية والتعليم العالي».

♦♦♦

ّ
نقابية التظاهرة

ّ
ج��اء ن��ا م��ن ّ
منسق هيئة املعلمني
ف��ي ال �ق �ط��اع ال��رس �م��ي ف��ي ال�ت�ي��ار
ال��وط �ن��ي ال �ح��ر ،خ�ل�ي��ل السيقلي،
ّ
ّ
ومنسق هيئة املعلمني في القطاع
ّ
ّ
الخاص رودولف عبود التوضيح
اآلتي« :ورد في صحيفتكم ّ
الغراء
العدد  1587بتاريخ ،2011/12/16
ضمن تغطيتكم لخبر التظاهرة
ال�ت��ي دع��ت إليها هيئة التنسيق
النقابيةّ ،أن وجود ّ
ّ
ّ
الوطني
التيار
ال� �ح � ّ�ر ك� ��ان ش �ب��ه م� �ع ��دوم بسبب
ّ
غ� �ي ��اب األع � �ل ��ام ال �ب ��رت �ق ��ال �ي ��ة .إن
ّ
ه�ي�ئ�ت��ي امل �ع��ل �م�ين ف ��ي ال�ق�ط��اع�ين
ال ��رس� �م � ّ�ي وال � �خ � � ّ
�اص ف ��ي ال �ت �ي��ار
ال��وط �ن� ّ�ي ال �ح� ّ�ر ،إذ ت��أس�ف��ان لهذا
االس �ت �ن �ت��اج غ �ي��ر امل �ن �ط �ق� ّ�ي وغ�ي��ر
ال�ص�ح�ي��ح ،ي�ه� ّ�م�ه�م��ا أن توضحا
ّ
ّ
أن م� �ع ��ل� �م ��ي ال � �ت � � ّ�ي � ��ار ال ��وط� �ن � ّ�ي
ّ
ال � �ح� ��ر ف� ��ي ال� �ق� �ط ��اع�ي�ن ال��رس �م��ي
وال � �خ� � ّ
�اص ش� ��ارك� ��وا ب �ك �ث��اف��ة في
ّ
هذه التظاهرة ...أما غياب األعالم
البرتقالية ّ
فمرده الى التزام ّ
ّ
التيار
ّ
بنقابية التظاهرة وع��دم صبغها
ّ
ّ
بأي صبغة سياسية».

♦♦♦

مستشفى زحلة
ج ��اء ن ��ا م ��ن امل��وظ �ف�ي�ن ع �ل��ي ن��ون
وك�لادي��س عيسى ،ال�ل��ذي��ن وردت
ش �ه��ادت �ه �م��ا أم� � ��س ف� ��ي ت�ح�ق�ي��ق
«م�س�ت�ش�ف��ى زح �ل��ة :ال�ت�ص�ن�ي��ف ال
ّ
ي �ح��ل أزم�ت�ي��ه امل��ال�ي��ة واإلداري� � ��ة»،
أن �ه �م��ا ح�ي�ن ت �ح��دث��ا م ��ع ال��زم �ي��ل
أسامة القادري لم يكونا يعرفان
أن� � ��ه ص � �ح ��اف ��ي ،ب � ��ل اع � �ت � �ق ��دا أن ��ه
يسألهما عما رآه ف��ي املستشفى
بصفته مواطنًا ع��ادي��ًا ي�س��أل عن
س�ي��ر ال �ع �م��ل .ك�م��ا أك� ��دا أن�ه�م��ا لم
ي �ت �ط� ّ�رق��ا ف ��ي ال �ح��دي��ث م �ع��ه إل��ى
أي أم��ور تتعلق ب��أي ش��أن إداري
داخ�ل��ي ،ب��ل اقتصر الحديث معه
ع�ل��ى أم ��ور ع��ام��ة تتعلق ب�م��ا رآه
الزميل القادري في املستشفى ّ
بأم
العني.
علي نون وكالديس عيسى

ّ

ّ

جنبالط ـ حزب اهلل ـ سوريا :ساعة التـ
عادت عالقة النائب
وليد جنبالط بحزب الله إلى
الصفر ،وبسوريا إلى ما دون
الصفر .ولكن من دون مواجهة
علنية في الوقت الحاضر على
األقل .عادت إليهم ساعة
ّ
الحالية
الغالبية
أن
إال
ي.
التخل
ّ
ّ
ستظل تراوح مكانها في ظل
حكومة الرئيس نجيب ميقاتي
التي ّ
يتمسك بها الزعيم الدرزي
نقوال ناصيف
أل� �ق ��ي ع �ل ��ى ال � ��زي � ��ارة األخ � �ي � ��رة مل �س��اع��د
وزي� � ��رة ال �خ��ارج �ي��ة األم �ي��رك �ي��ة ل �ش��ؤون
الشرق األدنى ،السفير جيفري فيلتمان،
الكثير من
لبيروت ،ف��ي  7ك��ان��ون األولُ ،
ردود الفعل التي نتجت منها ،وذك��ر أن
أف��رق��اء س�ي��اس�ي�ين ال�ت�ق��وا ال��دب�ل��وم��اس��ي
ال ��زائ ��ر وس �م �ع��وا م�ن��ه ال�ك�ث�ي��ر م��ن اآلراء
التي رفعت من نبرة حماستهم ّ
وحدتها،
وخصوصًا حيال أحداث سوريا.
ف� ��ي ال � �ل � �ق� ��اءات ال� �ت ��ي ع� �ق ��ده ��ا ،وح �ض��ر
ب�ع�ض�ه��ا أع �ض��اء ف��ي ال �ط��اق��م امل��راف��ق له
وآخ � � � ��رون م ��ن ف ��ري ��ق ال � �س � �ف ��ارة ،ب�ي�ن�ه��م
السفيرة م��ورا كونيللي ،رغ��ب فيلتمان
ف ��ي ن �ق��ل ان �ط �ب ��اع ��ات إدارت� � � ��ه ح� �ي ��ال م��ا
ي �ج��ري ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة ،وأورد م�لاح�ظ��ات
تلقفها بعض َمن اجتمع بهم ،سواء في
بيت الوسط أو مع شخصيات في قوى
 14آذار ،إال أن أكثرهم حماسة ب��إزاء ما
ّ
ّ
التقدمي
تحدث عنه ،كان رئيس الحزب
االشتراكي النائب وليد جنبالط.
استنتج ه��ذه الخالصة ح��زب ال�ل��ه ال��ذي
ي�ع�ت��رف ب�ف�ت��ور ي�ع�ت��ري ع�لاق�ت��ه بالزعيم
ال ��درزي ،من دون إيصاد األب��واب نهائيًا
في وجهه .ال يكتم الحزب استعداد أمينه
ّ
السيد حسن نصر الله الستقبال
ال�ع��ام
جنبالط إذا رغب في االجتماع به ،انطالقًا
من حسابات سياسية ال تدخل في تقويم
حزب الله موقف جنبالط التحالف معه.
بات الحزب يعتقد تمامًا أنه أصبح خارج
االئ �ت�ل�اف ال�س�ي��اس��ي ،ال خ ��ارج الغالبية
النيابية الحالية ،وي�ق��ول إن االت�ص��االت
املباشرة وغير املباشرة بجنبالط صارت
نادرة للغاية منذ آخر لقاء جمعه بنصر
الله ف��ي  13تشرين األول ،عشية مقابلة
املنار ،هاجم فيها
تلفزيونية مع محطة ّ
جنبالط نظام الرئيس بشار األسد.
ي�ت��زام��ن ت� ّ
�وج��س ح��زب ال�ل��ه م��ع األص��داء
ّ
ال� �ت ��ي خ��ل �ف �ت �ه��ا أح� ��ادي� ��ث ف �ي �ل �ت �م��ان ف��ي
ب�ي��روت ،وت��رك��زت على معطيات أورده��ا

في أكثر من اجتماع خالل الساعات الـ 48
التي أمضاها:
أول � �ه � ��ا ،ت ��أك �ي ��د واش� �ن� �ط ��ن أن ال��رئ �ي��س
السوري يوشك على السقوط ،وأن نهاية
ّ
املرجحة لهذا
نظامه حتمية ،لكن املهلة
السقوط غير واضحة بعد .قد تستغرق
ش �ه��ورًا ،وال ت�ق��دي��ر م �ح� ّ�ددًا ل�ل��وق��ت ،وال
كذلك لكيفية انهيار النظام.
ثانيها ،تعتقد بأن العقوبات األميركية
واألوروب � � �ي � ��ة وال �ع ��رب �ي ��ة أخ � ��ذت ت�ع�ط��ي
ث� �م ��اره ��ا ّع �ل��ى ال� �ن� �ظ ��ام ال � �س� ��وري ال ��ذي
ب� ��دأ ي �ت �ح��ض��ر الس �ت �ج��اب��ة ال ��وس ��اط ��ات،
ّ
وأخصها الجامعة العربية ،بعد تشديد
ال �ض �غ��وط ع �ل �ي��ه .ل �ك��ن اإلدارة ت��أم��ل في
فاعلية أسرع لالئحة العقوبات هذه في
سبيل تقصير عمر األزمة.
ثالثها ،أع��رب فيلتمان عن رغبة إدارت��ه
في أن تكون قريبة من أصدقائها وإلى
ج ��ان� �ب� �ه ��م ،ت �ص �غ��ي إل� �ي� �ه ��م وت �س �ت �ط �ل��ع
وج� �ه ��ات ن �ظ��ره��م ح �ي ��ال م ��ا ي �ج ��ري ف��ي
ل�ب�ن��ان وس��وري��ا وامل�ن�ط�ق��ة .وه��و السبب
ال ��ذي ج�ع��ل زي ��ارت ��ه ل �ب �ي��روت ض��روري��ة،

س � � ��واء ل�ل��اط�ل��اع م� ��ن امل � �س� ��ؤول�ي��ن ع�ل��ى
م ��ا ي� �ج ��ري ه� �ن ��ا ،أو م �ك��اش �ف��ة ال �ح �ل �ف��اء
هواجسهم ومخاوفهم.
رابعها ،أبرز اعتقاد واشنطن بأن الوضع
ّ
يتطور إلى األسوأ
في املنطقة خطير ،وقد
كلما أوشك نظام األسد على السقوط .لم
يستبعد توترًا أمنيًا في املنطقة ،مراهنًا
على ّ
تحول روسيا والصني عن تصلبهما
في الدفاع عن النظام السوري ،والوقوف
إل��ى ج��ان��ب مجلس األم ��ن .ق��ال أي�ض��ًا إنه
ّ
التذمر تمامًا
يعتقد بأنهما يقتربان من
من نظام األسد.
خ��ام �س �ه��ا ،ت��أك �ي��ده أن إدارت � � ��ه ف��وج�ئ��ت
بالثورات العربية التي لم تكن تتوقعها.
وكشف أن بالده لم تخطط لها ،وقد هالها
ال �ح �ج��م ال � ��ذي ان��دف �ع��ت ب ��ه ال �ت �ظ��اه��رات
في ال��دول العربية التي شهدتها .إال أن
واشنطن وجدت من الضروري التعاطي
معها بواقعية وتحديد مصلحتها بإزاء
ما يحصل.
س ��ادس� �ه ��ا ،ت ��وق �ع ��ت اإلدارة ح� �ي ��ال م��ا
ش � ��اه � ��دت وص� � � ��ول ال� � �ق � ��وى اإلس�ل�ام� �ي ��ة

امل �ت �ش� ّ�ددة وت� ّ�ي��ارات �ه��ا إل ��ى ال�س�ل�ط��ة في
بالدها ،ولم َتر عند مناقشة هذا التطور
غير املسبوق سببًا للوقوف ف��ي وجهه
متى انبثق من الديموقراطية ومن إرادة
املتظاهرين.
س��اب�ع�ه��ا ،ال ت�ج��د واش�ن�ط��ن ف��ي وص��ول
ال �ت� ّ�ي��ارات اإلس�لام �ي��ة إل ��ى ح�ك��م ب�لاده��ا
خ� �ط� �رًا ،وه� ��ي س ��ارع ��ت إل� ��ى ف �ت��ح ح ��وار
م ��ع اإلخ � � ��وان امل �س �ل �م�ين وأج� � ��رت م�ع�ه��م
أكثر من جولة بغية تغليب ه��ؤالء على
ال �ت � ّ�ي ��ارات ال�س�ل�ف�ي��ة .اع �ت �ق��دت واش�ن�ط��ن
كذلك بأن اإلخوان املسلمني ورقة يصيب
ّ
أقل ّ
تطرفًا
الرهان عليها ،نظرًا إلى أنهم
ويتأثرون بالنموذج التركي.
ع �ن��د ت �ق��اط��ع ه � ��ذه امل � ��واق � ��ف ،ق � ��رأ ح��زب
ال �ل��ه ت �ص��اع��د ن �ب��رة ج �ن �ب�لاط ّ
ورج � ��ح أن
تكون قد تأثرت ببعض ما قاله صديقه
ال��دب �ل��وم��اس��ي األم� �ي ��رك ��ي ،وخ �ص��وص��ًا
ح�ي��ال م��ا ي�ج��ري ف��ي س��وري��ا .وال��واض��ح
أن جنبالط أعاد في اليومني املنصرمني
ت ��أك � �ي ��د اف� � �ت � ��راق � ��ه ع � ��ن ح � � ��زب ال � �ل � ��ه ف��ي
املوضوعني األكثر سخونة لدى الحزب،

النائب وليد جنبالط (أرشيف ــ هيثم املوسوي)

ّ

الخفية
القطيعة
ّ
ثائر غندور
ه��ي ع�لاق��ة ال �ح� ّ�د األدن� ��ى .ه�ك��ذا ي� ّ
�وص��ف
أح��د امل �س��ؤول�ين ف��ي ال �ح��زب االش�ت��راك��ي
العالقة مع ح��زب الله .عالقة ُيريد منها
ّ
االشتراكيون الحفاظ على السلم األهلي،
وعدم ّ
جر الوضع الداخلي إلى مزيد من
التوتر .بعض حلفاء حزب الله يقولون
كالمًا آخ��ر :عالقة الحزب بالنائب وليد
ُ
ج �ن �ب�ل�اط ت � �ق� ��ارب ال �ق �ط �ي �ع��ة .ي�ض�ي�ف��ون
أن ال �ح ��زب ال ُي ��ري ��د أن ُي �ع �ل��ن ال�ق�ط�ي�ع��ة
ّ
سياسية
بنفسه« ،ألنه (جنبالط) حاجة
ف ��ي ال �ح �ك��وم��ة وف� ��ي األك � �ث� � ّ
�ري� ��ة»ُ .ي�ش�ي��ر
االش �ت��راك� ّ�ي��ون إل��ى وف��د ح��زب ال�ل��ه ال��ذي
شارك في تكريم املقدم شريف فياض في
ّ
يتحدثون
بيت الدين السبت املاضي ،ثم
ع��ن ل �ق��اء أول م��ن أم ��س ف��ي ال�ش��وي�ف��ات،
ُ
وي � � �ك� � ��ررون ك� �ل��ام ج� �ن� �ب�ل�اط ع� ��ن ت��أك �ي��د
ال�ت�ح��ال��ف ال�س�ي��اس��ي م��ع أف��رق��اء حكومة

الرئيس نجيب ميقاتي.
ف � ��ي امل � �ق � �ل ��ب اآلخ � � � � ��ر ،ي � �ت � �ح� � ّ�دث ح �ل �ف��اء
ال �ض��اح �ي��ة ع ��ن ت��وت��ر وج� �ف ��اء ك �ب �ي��ر في
ال�ع�لاق��ة .ينقلون ع��ن ال�ح��زب أن العالقة
ّ
السياسية
مع جنبالط تحكمها الحاجة
ال التحالف .لديهم الكثير من املآخذ على
أداء زعيم املختارة .وبني السلبية املفرطة
ال�ت��ي تحكم ن�ظ��رة بعض حلفاء الحزب
إلى جنبالط ،واملعلومات املتقاطعة من
ّ
ّ
سياسية متحالفة مع حزب
عدة أطراف
ُ
الله ،يمكن الخروج بخالصة أن العالقة
ّ
تمر بأسوأ مراحلها منذ إعادة التواصل
ّ
السياسي بعد أح ��داث ال�س��اب��ع م��ن أي��ار
 .2008لكن ه��ذا الجفاء ل��ن يدفع الحزب
ّ
سلبية تجاه جنبالط .
إلى أي خطوة
ي�ل�ف��ت ه� ��ؤالء ال �ح �ل �ف��اء نّ إل ��ى أن ج�ن�ب�لاط
ه��و م��ن ل��م ُي ��رد أن ُي �م�ّت� ع�لاق�ت��ه بفريق
الثامن من آذار منذ البداية .يلفتون إلى
أن ال �ح��زب ال�ت�ق��دم��ي االش �ت��راك��ي ح��اف��ظ

ع �ل��ى ع�ل�اق��ات��ه ف ��ي م�خ�ت�ل��ف ال �ق ��رى مع
ّ
ّ
اللبنانية ،وفي
تيار املستقبل والقوات
ُ
امل �ق��اب��ل ل��م ي �ق��دم ع�ل��ى ت�ح�س�ين عالقته
ً
�لا .ي� ّ
ب��ال�ت� ّ�ي��ار ال��وط�ن��ي ال�ح� ّ�ر م�ث
�رد أحد
املسؤولني االشتراكيني على هذ الكالم
ّ
الحر
ب��اإلش��ارة إل��ى أن ال�ت� ّ�ي��ار الوطني
ه� ��و ال ��وح� �ي ��د م� ��ن ب�ي��ن ج �م �ي��ع ال� �ق ��وى
ال �س �ي��اس� ّ�ي��ة ال� �ت ��ي ُدع� �ي ��ت إل � ��ى ت �ك��ري��م
امل �ق��دم ش��ري��ف ف� ّ�ي��اض ال ��ذي ل��م ي�ش��ارك
ب��أي ممثل ،ب��أي مستوى ك��انُ .يضيف
امل� �س ��ؤول ال �ج �ن �ب�لاط��ي أن ح��زب��ه طلب
م��وع�دًا م��ع العونيني ف��ي إط��ار جوالته
ّ
السياسية من دون
مختلف القوى
على ّ
أن يتلقى أي جواب حتى اليوم.
ينتقل حلفاء ح��زب ال�ل��ه إل��ى امل��وض��وع
االن � �ت � �خ� ��اب� ��ي ،وي� � �س � ��أل � ��ون ع � ��ن م ��وق ��ع
ج� �ن� �ب�ل�اط ف � ��ي االس� �ت� �ح� �ق ��اق ال �ن �ي��ا ّب��ي
املقبل ( .)2013ال يملكون جوابًا ،لكنهم
ي�م�ل�ك��ون ت �ق��دي �رًا ،وه��و أن ج�ن�ب�لاط لن

يكون حليفهم .يرفض حلفاء الضاحية
أي ح��دي��ث ع��ن أن زع �ي��م االش �ت��راك��ي لم
يستطع ال�س�ي�ط��رة ع�ل��ى ج�م�ه��وره ال��ذي
ّ
ّ ً
مياال إلى فريق  14آذار ،بل يؤكدون
بقي
أنه منذ البداية لم يكن في وارد القطيعة
مع هذا الفريق.
يصل الحلفاء إلى النقطة األهمُ .ي ّ
رددون
أن جنبالط يؤدي دورًا مناهضًا للنظام
ال� �س ��وري .ط �ي��ب ،ل �ك��ن ج �ن � ّب�لاط ُي�ج��اه��ر
بموقفه ،ويعلن أن هذا حقه في التمايز
ال�س�ي��اس��ي .ل�ك��ن ه ��ذا األم ��ر ال ي�ق��ف عند
ً
ه ��ذا ال �ح � ّ�د؛ ول �ي��د ج �ن �ب�لاط ي �ض��ع رج�ل�ا
ً
هنا ورج�ل�ا ه�ن��اك .يضيف حلفاء حزب
ّ
املحببة،
الله أن أبا تيمور ُيمارس لعبته
وهي الرهان على الوقت لتبيان من هو
ال �ف��ري��ق امل�ن�ت�ص��ر ل�لان�ض�م��ام إل �ي��ه .لكن
هؤالء يعتقدون أن هذه اللعبة باتت غير
مجدية.
يستفيض ه ��ؤالء ف��ي ال�ح��دي��ث ع��ن ع��دم
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مجددًا
ـخلي ّ
ّ
مواقف فيلتمان في
بيروت رفعت نبرة حماسة
خصوم سوريا
أرسل جنبالط إشارة
إلى حزب اهلل وسوريا،
فتجاهالها
ُأ ِخ َذ على ناصيف
قوله إنه يضمن جنبالط
إلى جانب دمشق «120
في المئة»

متن
لم ُيرد جنبالط أن ُي ّ
عالقته بفريق  8آذار
وحافظ الحزب االشتراكي
على عالقاته مع
المستقبل والقوات
التواصل بين الضاحية
والمختارة يتناقص
رغم نوايا االشتراكيين
الحفاظ عليه

وهما :أحداث سوريا واملحكمة الدولية،
وتأييده سالح املقاومة.
بيد أن الحزب يفصح أيضًا عن معطيات
إضافية تتصل بعالقته برئيس الحزب
ّ
التقدمي االشتراكي:
 1ـ � �ـ أن ج� �ن� �ب�ل�اط وج� � ��ه إل � �ي� ��ه إش � � ��ارات
م �ت �ن��اق �ض��ة .ب �ع��د ت��وق �ع��ه س �ق ��وط ن�ظ��ام
األسد ،أرسل إليه رسالة تعكس اختالفًا
ف��ي م�ق��ارب�ت��ه ال��وض��ع ال �س ��وري ،ه��و أن��ه
يعتقد بأن هذا النظام باق إلى أمد آخر،
وأن الرئيس السوري لن يسقط.
 2ــ أرسلت هذه اإلشارة أيضًا عبر قنوات
غير مباشرة إل��ى دم�ش��ق ،وتحديدًا إلى
م�ع��اون ن��ائ��ب رئ�ي��س الجمهورية ال�ل��واء
محمد ناصيف .بيد أن دمشق ـــــ في ظل
انقطاع كامل للعالقة مع الزعيم الدرزي
ـــــ ل��م تكتف بتجاهل اإلش ��ارة ،ب��ل ّ
تعمد
ِ
األسد استقبال وفد درزي كبير برئاسة
ال �ن��ائ��ب ط �ل�ال أرس �ل ��ان .ع �ب��ر ال ��وف ��د في
 50سيارة إل��ى ال��داخ��ل ال�س��وري ،وقصد
السويداء ،قبل أن ّ
يعرج على دمشق ،في
إي�ح��اء إض��اف��ي إل��ى وق��وف دروز سوريا
إلى جانب األسد ونظامه.
ّ
يتحدث في دمشق عن
الواقع أن أكثر َمن
الخيبة من عالقة جنبالط بها ُهو َ اللواء
ناصيف واملحيطون ب��ه ،وق��د أ ِخ��ذ على
م�ع��اون ن��ائ��ب رئ�ي��س الجمهورية قوله،
ّ
ف ��ي ع ��ز م �ص��ال �ح��ة ج �ن �ب�لاط م ��ع دم�ش��ق
عام  ،2010أنه يضمنه إلى جانبه وإلى
جانب القيادة  120في املئة .في ما بعد،
قيل لناصيف إنه ُيكثر في املبالغة أكثر
ّ
ّ
مما اعتاده نظام شكاك ال يثق بسهولة،
وال يطمئن دائمًا إلى كل الحلفاء ،ويثابر
على امتحانهم مرة تلو أخرى.
 3ـ �ـ ي�ل�ت�ق��ي ح ��زب ال �ل��ه وس��وري��ا ع�ل��ى أن
ج�ن�ب�لاط ل��م ي�ع��د معهما ،وأن ��ه ع��اد إل��ى
ق � ��وى  14آذار .ي� �ق ��ول ال� �ح ��زب إن � ��ه ف�ق��د
األمل في إع��ادة ترميم الثقة به ،لكنه لن
يدخل في خالف علني معه ،ولن ينقطع
كليًا عنه ،ويعرف أن هواجسه الحالية
ه��ي مصير ال�ن�ظ��ام ف��ي س��وري��ا وق��ان��ون
االن �ت �خ��اب ف��ي ل�ب�ن��ان .ب �م��رارة ي�ق��ول إن��ه
ص � � ّ�دق ال��زع �ي��م ال � � ��درزي ع �ن��دم��ا صحب
نجله تيمور معه مرة إلى دمشق ،ومرة
إلى اجتماعه بنصر الله ،بذريعة تدريبه
ع�ل��ى ال �ع��ودة إل��ى ال �ج��ذور ف��ي االرت �ب��اط
بالقومية العربية.
 4ـ� �ـ ي �ت �ف� ّ�ه��م ال� �ح ��زب ّ
رد ال �ف �ع��ل ال�س�ل�ب��ي
لدمشق على كل ما يعلنه جنبالط حيال
أحداث سوريا .بل تذهب دمشق إلى أبعد
من ذلك ،عندما تخبر ّ
زوارها وحزب الله
بأنها ترى في مواقف جنبالط من دروز
س��وري��ا محاولة لتأليبهم على النظام،
ناهيك باتصاالته باملعارضة السورية
وأخصها رئيس املجلس الوطني برهان
غليون الذي التقاه جنبالط ساعتني في
باريس.
ع� ��ادت س��اع��ة ال �ت �خ �ل��ي م ��ن ت �ل �ق��ائ �ه��ا ،أم
أعيدت؟

حسم جنبالط ملواقفه وت � ّ
�ردده ب�ين هذا
الفريق وذاكُ .يشيرون إلى زيارة مساعد
وزي � ��رة ال �خ��ارج� ّ�ي��ة األم �ي��رك� ّ�ي��ة ،ج�ي�ف��ري
فيلتمان ،وينقلون بعض ما وصلهم من
ال�ك�لام ال��ذي قيل ف��ي ه��ذا ال�ل�ق��اء ،وال��ذي
يوحي بأن جنبالط أعاد تثبيت عالقته
مع األميركيني.
ال يبدو أن قنوات التواصل بني الضاحية
واملختارة كثيرة .تتناقص هذه القنوات
م� ��ع ال� ��وق� ��ت ،ب �ي �ن �م��ا ُي � �ك� � ّ�رر م �س ��ؤول ��ون
اش�ت��راك� ّ�ي��ون ك�لام��ًا ع��ن ض ��رورة الحفاظ
ع�ل�ي�ه��ا ك �م��دخ��ل ل �ل �ت �ف��اه��م ،م ��ن دون أن
يخفوا قلقهم من استخدام أي سالح في
ال�ش��ارعُ .ي�ك��ررون ح��ذره��م م��ن طموحات
 14آذار ومن ّ
رد فعل حزب الله تجاه أي
ت �ط ��ورات ف��ي س ��وري ��ا« .ع �س��ى أن ي�ك��ون
ت��وق�ي��ع ال �ب��روت��وك��ول م��ع ج��ام�ع��ة ال ��دول
ً
ّ
العربية مدخال إلى تهدئة األمور» ،يقول
أحد املسؤولني االشتراكيني.
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كالم في السياسة

ّ
ّ
البكركويني وخطيئة الشتامني
خطأ
جان عزيز
ك ��ان س��ول�ج�ن�ت�س�ين ،ف��ي ظ��ل ح�ك��م ال �س �ت��ار ال �ح��دي��دي في
موسكو ،منتقدًا شرسًا للكنيسة األرثوذكسية الروسية.
ك ��ان ي�ص��ف ع�لاق�ت�ه��ا ب��ال�ن�ظ��ام األح �م��ر ب ��أن ف�ي�ه��ا الكثير
م��ن ال �ت �ه��اون وال �س �ك��وت ع��ن ال �ظ �ل��م وع� ��دم ن �ص��رة ال�ح��ق
ّ
والتقصير ف��ي ال�ش�ه��ادة لعريسها ،كما ه��ي ع��ل��ة وج��ود
كل كنيسة في كل زمان وأرض .بعد خروجه من االتحاد
ال�س��وف�ي��ات��ي وان�ت�ق��ال��ه ال��ى ال �غ��رب ،ت�ه��اف��ت عليه خصوم
ال�ب�ط��ري��رك�ي��ة ف��ي ال �خ��ارج .أرادوه راف �ع��ة ف�ك��ري��ة وثقافية
وأدبية ،الستكمال معركتهم ضد أصحاب األثواب السود
ف��ي زاغ��ورس��ك ودانييلوفسكي .كأنهم اع�ت�ق��دوا :إذا كان
ان�ت�ق��اده لهم ب�ه��ذا العنف وه��و تحت نير «األخ األك�ب��ر»،
فكيف به اآلن وقد صار متحررًا من كابوس الغوالغ؟! غير
أن مبدع «األرخبيل» لم يلبث أن صدمهم .بكلمتني أوجز
ل�ه��م درس ��ًا ف��ي ال�ح�ي��اة ب�لا ان�ت�ه��ازي��ة ،وال�ن�ض��ال م��ن دون
وصولية ،واملقاومة بال إس�ف��اف .ق��ال لهم :ي��وم كنت مثل
البطريرك واألساقفة والكهنة خلف القضبان نفسها ،كان
يحق لي أن أنتقدهم .أما اليوم ،فهم وحدهم في «السجن
ال�ك�ب�ي��ر» ،فيما أن��ا خ��ارج��ه ،م��ا يعني أن�ن��ي ف�ق��دت الحق
األدب��ي واألخ�لاق��ي في أن ّ
أوج��ه لهم حتى مجرد اللوم أو
العتب أو املالحظة ...
شيء من تلك املماثلة يحضرك وأنت تقرأ االنتقادات وحتى
الشتائم ،حيال ما ص��در عن بكركي في موضوع مشروع
ُ
ق��ان��ون االن�ت�خ��اب��ات .تتأملها وت�س��أل نفسك :ت��رى َم��ن ِمن
هؤالء نبس ببنت شفة ـــــ طوال ربع قرن من الزمن ـــــ حيال
تحويل س��اح��ة عبد الحميد ك��رام��ي ،ف��ي عاصمة الشمال
ولبنان الثانية ،الى بوابة مذهبية تحت عنوان« :طرابلس
قلعة املسلمني»؟؟ من تجرأ منهم على الرفض أو الكالم أو
اإلشارة حيال «انعزال» أو «ال عقل» أو «أمر مقلق» أو «غير
مطمئن»؟! ثم من منهم رمى ّوليد جنبالط بوردة ،ال بكلمة
عن تفكير حقد أو سلوك حض على كراهية جماعية ،حني
شهدوه بالصوت والصورة في نيسان  ،2009يشتم جماعة
لبنانية كاملة ،واصفًا املوارنة بأنهم «جنس عاطل»؟
أو حتى ،إذا كانت ذاكرتهم الطرابلسية أو الجنبالطية
ق��د خ��رف��ت ،م��ن م�ن�ه��م ي �س��أل ع��ن ن �م��وذج «ال�ض��اح�ي��ة
األمة» ،إال بخلفية أبرامز أو كبسة زر من كوندي؟ أو من
استفسر ملاذا باتت عاصمة الجنوب ،للمرة األولى منذ
ألفي عام ،محظورة على شجرة امليالد؟؟ صيدا الحارة
وال �ق �ن��اي��ة وم ��ار ال �ي��اس ،ص �ي��دا ب�ن��ائ�ب�ي�ه��ا «امل�ع�ت��دل�ين
امل�ن�ف�ت�ح�ين ال �ح ��واري�ي�ن» ،ال �س �ن �ي��ورة وال �ح��ري��ري ،ب��ات
اليوم ممنوعًا عليها بابا نويل ،كأنها بعض رمل من

ما قل
ودل
اتهم مسؤول الكفاح
ّ
املسلح في عني الحلوة،
محمود العيسى ،امللقب
باللينو ،في مجالس
ّ
خاصة ،حركة حماس
بإيواء أحد املتهمني بقتل
أحد مرافقيه .وعندما

وصل الكالم إلى مسامع
مسؤولني في حركتي
فتح وحماس ،اشتغلت
االتصاالت لتطلب من
اللينو وقف هذا الكالم،
وخصوصًا أن املكان الذي
لجأ إليه املتهم معروف.
ودفع األمر برئيس الكتلة
البرملانية في فتح ،عزام
األحمد (الصورة) ،إلى
ليطلب
االتصال باللينو َ
منه عدم تكرار ما ُينقل عنه،
ملنع ّ
تطور األمور وتخريب
املصالحة بني الحركتني.

مملكة بني سعود ،فمن سأل أو كتب أو تحدث؟؟
ت�ل��ك ج��ري�م��ة ك �ب��رى ارت�ك�ب�ه��ا ك��ل امل�ت�ش��دق�ين ،ح �ي��ال هفوة
املسيحيني املجتمعني في بكركي .تلك خطيئة مميتة ،إزاء
خطأ فادح.
ّ
البكركويون؟ ف��ي أنهم ذه�ب��وا عكس رسالتهم
أي��ن أخطأ
التاريخية ،جنحوا ضد دعوتهم امليثاقية .خافوا ،وتركوا
أنفسهم أسرى الخوف .كأنهم مسحوا إيمانهم ،ومن بعده
ذاكرتهم .لو أن سيد الصرح ذكرهم بوقائع ثالث على األقل:
ً
أوال ،ي��وم أس��س سلفه ال�ح��وي��ك ه��ذا ال�ل�ب�ن��ان س�ن��ة ،1920
وانتزعه من شدق املستعمر وطمع الصحراء وخوف أهله
بالذات .يومها حاول الفرنسي تأليبه على نزعة انفتاحه.
ّ
ح ��ذره غ ��ورو م��ن ال�ت�ح��ول «ك�ب�ي�رًا ف��ي ل�ب�ن��ان الصغير ال��ى
صغير في لبنان الكبير» .فما سمع منه .أرسل إليه دوكيه
ً
ناصحًا ب��إزاح��ة ال �ح��دود بعض ال�ش��يء ش �م��اال ،ليستبدل
شيعة ع��ام��ل بنصارى ال ��وادي ،فلم ي��رد .وك��ان على كتفه
أكثر م��ن ح� َّ�م��ال ،إميل إده العائد على ال�ب��ارج��ة ،وامل�ط��ران
مبارك ووثيقة «الوطن القومي املسيحي» ،ودعوة الفدرالية
السورية التي انضم إليها حتى شقيقة سعد الله  ...ومع
ذلك تمسك بحلم االنفتاح والدعوة الرسالية ،فكان له وطن
كبير.
ّ
ث��م ل��و ذك��ره��م ثانيًا بالسياق التاريخي لوضع الدستور
اللبناني األول سنة  .1926كان املسيحيون يومها أكثرية
في الديموغرافيا ،وكانت في بيروت مؤسستان يتيمتان
للتعليم العالي ،تسعون باملئة من طالبهما مسيحيون .ومع
ذلك كتب ميشال شيحا تلك امل��ادة الدستورية التاريخية،
امل ��ادة « ،95ال�ت�م��اس��ًا ل�ل�ع��دل وال��وف��اق ب�ين ال �ط��وائ��ف» ،من
أجل شركائه في الوطن ،ال من أجل أبناء دينه وجماعته.
وضعها ضمانًا لشراكة اآلخرين في الوظيفة والسلطة ،ال
امتيازًا للمسيحي في الفساد والتسلط.
ّ
ثم لو ذكرهم ثالثًا ،بأن حضورهم وبقاءهم ليسا نتيجة
رقمية ل�ع��دد ن��واب�ه��م ،ب��ل ت��راك��م تاريخي لقيمة مبدعيهم
ومفكريهم .فحني يكون لديهم  64نائبًا مسيحيًا ،ال تجد
لهم في مكتبات الوطن إال كتابني الثنني منهم ،وحني تكون
لهم أح��زاب لم تنتخب قياداتها فعليًا وال م��رة ،ولم ّ
تجدد
نخبها إال بالتعيني ،وال تعرف من الديموقراطية إال وأد
البارزين خوفًا على التافهني  ...عندها ال يكون الحل بأن
ينتخب الالتني نبيل دو فريج وال سواه ...
ه ��ذا ك ��ان خ�ط��أ ال �ب �ك��رك� ّ
�وي�ين ،أن �ه��م ت �ن��اس��وا ك��ون�ه��م أب�ن��اء
ال��رج��اء .وأنهم هم الشهود كل صباح على اج�ت��راح أعظم
معجزة في تاريخ البشر مع إفخارستيا السيد ،وأنهم هم
أنفسهم ش�ه��ود القيامة .أم��ا خطيئة الشتامني ،فأنهم ال
يعرفون ماذا يشتمون.

علم
و خبر
حسومات حتى  85في املئة
بعث دي ��وان املحاسبة بكتاب إل��ى وزارة الصحة ي�س��أل فيه ع��ن سبب
انخفاض أسعار أدوية أمراض مستعصية بنسب «خيالية» ،وما إذا كان
هذا األمر قد تم على حساب جودة األدوية .وأتى الرد من وزارة الصحة
ليكشف أنها أج��رت مفاوضات مع شركات كانت قد ف��ازت بمناقصات
الستيراد هذه األدوية قبل أكثر من ثمانية أشهر ،وأن نتيجة املفاوضات
أدت إلى خفض األسعار املتفق عليها بنسبة وصلت في بعض األحيان
إلى نحو  85في املئة ،من دون أي تعديالت على النوعية أو الكمية.

إطالق كرم إلحراج حزب الله
تسري بني بعض األوساط القضائية مقولة تفيد بأن محكمة التمييز
ال�ع�س�ك��ري��ة س�ت�ص��در حكمًا ب�ح��ق ال�ع�م�ي��د امل��وق��وف ف��اي��ز ك ��رم ،يقضي
بتثبيت ح�ك��م إدان �ت��ه ب��ال�ت�ع��ام��ل م��ع االس �ت �خ �ب��ارات اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة ،لكن
م��ع االك�ت�ف��اء ب�م��دة توقيفه «ألس �ب��اب ص�ح�ي��ة» .وي ��رى ال�ق��ائ�ل��ون بهذه
النظرية أن رئيسة املحكمة بذلك ستحرج في آن معًا حزب الله ،الذي
انتقد بقسوة قرارات املحكمة التي أخلت سبيل عمالء مدانني ،والنائب
ميشال ع��ون ال��ذي يرفض ترشيحها لرئاسة مجلس القضاء األعلى.
لكن مصادر قضائية بارزة نفت هذه املقولة ،مؤكدة أن الحكم على كرم
ّ
سيثبت الحكم األولي.

طلب اإلعدام لحسن م.
أص��در قاضي التحقيق العسكري عماد الزين ق��رارًا اتهاميًا طلب فيه
محاكمة رجل الدين املوقوف حسن م .بجرم التعامل مع االستخبارات
اإلسرائيلية ،سندًا للمواد  274و 275و 278من قانون العقوبات ،وهي
املواد التي تصل عقوبتها القصوى إلى اإلعدام.

ماروني ّ
متفرد
ّ
شهدت كتلة نواب زحلة اجتماعًا صاخبًا ،تخلله تهديد أحد األعضاء
باالنسحاب من الكتلة إذا واص��ل النائب إيلي ماروني التفرد باتخاذ
مواقف في اإلعالم يعارضها بقية األعضاء.

 6مجتمع

الثالثاء  20كانون األول  2011العدد 1590

تحقيق

المربع التربوي
ّ
غير آمن
كما في مخيم عني الحلوة،
كذلك على حدوده .الحذر
ّ
سيد املوقف ،واملدارس
املحيطة باملخيم عاشت
أمس ارتباكًا ملحوظًا،
وخصوصًا أن عددًا من األهالي
اتخذ قرار التبكير بعطلة
عيدي امليالد ورأس السنة
ّ
تحسبًا ألي تدهور في الوضع
األمني .النيران الصديقة لها
سوابق ،وهي ال توفر أحدًا.
الوضع في املخيم ليس
أفضل ،وأهله ّ
عطلوا بدورهم
للبقاء قرب األوالد

خالد الغربي
لعلع الرصاص مجددًا داخل عني الحلوة،
واستأنف املتحاربون على السلطة جوالت
اشتباكات تكاد فصولها ال تنتهي .هكذا
يعيش أبناء عاصمة اللجوء الفلسطيني
ّ
تحت رح�م��ة س�لاح ع��اب��ث وم�خ��ل ب��األم��ن،
ن� �ي ��ران ��ه م �ت ��ى ان �ط �ل �ق��ت ال ت �ت ��وق ��ف ع�ن��د
ً
أحياء
حدود املخيم ،بل تطاول شظاياها
ص �ي��داوي��ة .أق ��رب ه ��ذه ال �ن �ق��اط اللبنانية
إلى مرمى النيران الفلسطينية ،ما يعرف
ف��ي ص �ي��دا ب �ـ«امل��رب��ع ال �ت��رب��وي» ،الن�ت�ش��ار
م��دارس لبنانية رسمية وخاصة وكليات
جامعية ف�ي��ه .ق��رب��ه م��ن املخيم جعل آالف
التالمذة يعيشون «تحت مبضع املتقاتلني
الفلسطينيني ورصاصهم» يقول األهالي.
فاللبنانيون بدورهم ،خافوا على أنفسهم
من االشتباكات داخل املخيم ،إذ ما املانع
أن يصيب رصاص طائش تالمذة مدارس
وحتى مدنيني لبنانيني؟ وكم من رصاص
طائش نال من لبنانيني في أماكن بعيدة
عن «أرض املعركة».
يتذكر صيداويون« :ألم تقتل فتاة لبنانية
قبل س �ن��وات ،عندما ك��ان��ت ت�ع��ود جدتها
ف��ي أح��د مستشفيات امل��دي�ن��ة فأصابتها
ط�ل�ق��ة ق��ات �ل��ة ب��رأس �ه��ا م �ص��دره��ا اش�ت�ب��اك
ف �ل �س �ط �ي �ن��ي» .م �ح �م ��ود ف �ض ��ل ل� ��م ي�ص��ب
ب��ال��رص��اص ،ب��ل ده �س �ت��ه س �ي��ارة «ك��ان��وا
م �ش �ت �ب �ك�ين ب��امل �خ �ي��م وك� �ن ��ت راك � ��ض م�ت��ل

امل �ج �ن��ون ت �ج �ي��ب ب �ن �ت��ي م ��ن م��درس �ت �ه��ا».
ت� �ق ��ول م �ع �ل �م��ة ف� ��ي م� ��درس� ��ة «ع ��ائ� �ش ��ة أم
امل ��ؤم� �ن�ي�ن» ،ال �ت��اب �ع��ة ل �ج �م �ع �ي��ة امل �ق��اص��د
ال � �خ � �ي ��ري ��ة إن � � ��ه «م � � ��ش ك � ��ل م � � ��رة ب �ت �س �ل��م
ال �ج��رة» .م��درس�ت�ه��ا ت�ض��م م�ئ��ات ال�ت�لام��ذة
االب �ت��دائ �ي�ين .وف��ي اش�ت�ب��اك س��اب��ق أن��زل��وا
إلى طبقة تحت األرض تحاشيًا لرصاص
كثيف م�ص��دره ح��ي السكة داخ��ل املخيم.
وق�ب��ل ذل��ك ،ن��ال رص��اص ع��اب��ر م��ن مهنية
صيدا .الرصاصة ال عيون لها ،وال ّ
تميز
ب�ين م�ق��ات��ل وم��دن��ي ،وت�ت�خ�ط��ى ح��دوده��ا.
واق � ��ع ت �ه �ك��م ع �ل�ي��ه ت�ل�م�ي��ذ ف ��رع ال �ك �ه��رب��اء
ً
م�ح�م��ود س �ع��د ،ق��ائ�ل�ا« :اط �ل��ب ال�ع�ل��م ول��و
على إيقاع أزيز الرصاص» ،وخصوصًا أن
التالمذة يالحظون االرتباك الذي تعيشه
إدارات م��دارس �ه��م م�ت��ى ك ��ان ال �ج��و ملبدًا
داخ��ل ع�ين ال�ح�ل��وة ،ف�ـ«امل�س��ؤول�ي��ة كبيرة،
وف��ي أرواح ن ��اس» ت�ق��ول م��دي��رة م��درس��ة،
اس �ت �ف �س��ارات �ه��ا دائ � �م� ��ة« :ك� �ي ��ف ال ��وض ��ع؟
بتكبر؟ بتهدا؟ أو بيشتبكوا؟».
ي�س��أل تلميذ ف��ي ث��ان��وي��ة ص�ي��دا الرسمية
للصبيان ،القريبة ج�دًا من املخيم ،بينما
ك ��ان ال��رص��اص ي�ن�ه�م��ر ف��ي ت�ش�ي�ي��ع قتيل
ف�ل�س�ط�ي�ن��ي« :أس �ّ �ت ��اذ ،ك �ي��ف ب��دن��ا نتعلم
وال � ��رص � ��اص ش ��غ ��ال ب ��امل� �خ� �ي ��م؟» .أط �ف��ال
روض��ة الشهيد معروف سعد كانوا على
موعد مع احتفال ميالدي ينظمه برنامج
األم ��م امل�ت�ح��دة اإلن �م��ائ��ي ـــــ  ،UNDPأل�غ��اه
التوتر داخل املخيم ،فلم يوزع بابا نويل

شجرة امليالد ترتفع في صيدا والتحضيرات ّ
تعم املناطق
رفعت بلدية صيدا أمس شجرة ميالدية
ض �خ �م��ة ف ��ي س��اح��ة ال �ن �ج �م��ة ف ��ي وس��ط
م��دي�ن��ة ص �ي��دا (خ��ال��د ال �غ��رب��ي)ّ ،
وزي �ن��ت
س��اح��ات امل��دي �ن��ة وامل �س �ت��دي��رات ب��أزه��ار
امل �ي�لاد ال �ح �م��راء ،وم�خ�ت�ل��ف أن ��واع زينة
امل � �ي �ل�اد .وت ��أت ��ي ه� ��ذه ال �خ �ط��وة ل�ت�ن�ه��ي
جملة م��ن ال�ت�س��اؤالت ،وال�س�ج��االت ،عن
أس�ب��اب ت��أخ��ر البلدية ف��ي ال�ق�ي��ام بزينة
امل �ي�ل�اد .ف�ق��د ت �خ� ّ�وف ك �ث �ي��رون م��ن أب�ن��اء
املدينة من أن يكون التأخر في التزيني،
مقدمة لعدم التزيني وعدم رفع الشجرة،
م��ا ي��ؤك��د معلومات ت ��رددت ع��ن ّ
تعرض
ال �ب �ل��دي��ة ل �ض �غ��وط أو «ل �ت �م �ن �ي��ات» م��ن
ج�ه��ات إس�لام�ي��ة ت��رف��ض ف�ك��رة االحتفاء
ّ
ب �ع �ي��د امل� �ي�ل�اد ف ��ي امل ��دي� �ن ��ة .وع� � ��زز ه��ذه
امل �خ��اوف أن�ه��ا امل��رة األول ��ى ال�ت��ي تتأخر
فيها الزينة حتى هذا الوقت من السنة،
علمًا ب��أن مصادر بلدية كانت قد أكدت
ّ
ستزين
أن أسباب التأخير تقنية ،وأنها
على جاري العادة.
ّ
زي�ن��ة امل�ي�لاد غ��ط��ت معظم امل��دن وال�ق��رى
اللبنانية ،التي تستعد لالحتفاء بالعيد
ل �ي��ل ال �س �ب��ت امل �ق �ب��ل .ول �ل �م �ن��اس �ب��ة ت�ق��ام
م �ج �م��وع��ة م ��ن االح� �ت� �ف ��االت وامل� �ع ��ارض

ف��ي أك�ث��ر م��ن م �ك��ان ،وم�ن�ه��ا م��ا يستفيد
م��ن امل �ي�لاد ليشجع ع�ل��ى تنمية امل ��وارد
املحلية.
فقد ّ
كرمت اللبنانية األولى وفاء سليمان
ملناسبة عيد امل�ي�لاد ،أط�ف��ال املؤسسات
االجتماعية املعنية بالوقاية من انحراف
األح � ��داث امل �ت �ع��اق��دة م��ع وزارة ال �ش��ؤون
االجتماعية ،خالل حفل غداء أقامته في
القصر الجمهوري على شرفهم تخلله
عرض مسرحي بعنوان «رحلة سانتا»،
ف��ي ح�ض��ور وزي��ر ال �ش��ؤون االجتماعية
وائل أبو فاعور.
ّ
جمعية
وفي البترون (جوانا عازار) ،تقيم
ّ
بترونيات معرض امليالد في بيت املونة.
ه��ي ال�س�ن��ة ال�ث��ال�ث��ة ع�ل��ى ال �ت��وال��ي ال�ت��ي
ت � ��زور ال� �س � ّ�ي ��دة س �ع ��اد ال � �خ ��وري ب��رف�ق��ة
�رض.
ول��دي�ه��ا م ��ارون وس��ان��دي ه��ذا امل�ع� ّ
ت �ق ��ول« :األج � � ��واء ج�م�ي�ل��ة ،واأله� � � ّ�م أن �ه��ا
طبيعية يتخللها عرض ملنتجات ّ
ّ
بلدية
ّ
ّ
ّ
وألش�غ��ال ي��دوي��ة وحرفية» .ري��م طنوس
ّ
ه��ي األخ � ��رى ،ت ��رى ف��ي امل �ع��رض محطة
ّ
سنوية تستقطب الزائرين من مختلف
املناطق ليحتفلوا معًا بالعيد ولتكون
ّ
بلدية تغني
لهم فرصة ش��راء منتجات

م��ون�ت�ه��م .امل �ع��رض ال ��ذي أص �ب��ح تقليدًا
س�ن� ّ
�وي��ًا يجمع أه��ل ب�ل��دات ال�ب�ت��رون إلى
ج ��ان ��ب زائ � ��ري � ��ن م� ��ن م� �ن ��اط ��ق م�خ�ت�ل� ّف��ة
ل�لاح�ت�ف��ال بالعيد «ط�ب�ي�ع� ّ�ي��ًا» ،إذ تمثل
الطبيعية وال�ب�ل� ّ
ّ
املنتجات
�دي��ة م��ن زيت
ال��زي�ت��ون وال�ن�ب�ي��ذ وم ��اء ال��زه��ر والعسل
ّ
ّ
اليدوية
واملربيات ،إضافة إلى األشغال
ّ
م ��ن ال �ش �م��ع وغ� �ي ��ره «ال �ع �م��ود ال �ف �ق��ري»
للمعرض.
أكثر من ثالثني بلدة في قضاء البترون
ت� �ش ��ارك ب �ش �ك��ل أو ب ��آخ ��ر ف ��ي امل �ع ��رض،
ّ
فجمعية «ب �ت��رون� ّ�ي��ات» ت�ش�ت��ري العديد
ّ
م��ن امل ��واد األول��ي��ة وامل�ن�ت�ج��ات م��ن أب�ن��اء
ً
ه��ذه البلدات ،فتشتري مثال الزعتر من
بلدة آسياّ ،القاورما من بلدة دوما ،دبس
ّ
الرمان من تنورين وغيرها من املنتجات
وت� �ت� �ك� �ف ��ل ت� �ص ��ري ��ف إن� � �ت � ��اج امل � ��زارع �ي��ن
واأله ��ل« .ه��ي طريقة لتثبيت امل��زارع�ين
ف ��ي أرض� �ه ��م» ت �ق��ول م ��دي ��رة ب �ت��رون� ّ�ي��ات
ّ
إي �م �ي��ه ف ��اع ��ور ،م �ش �ي��رة إل� ��ى أن ط�م��وح
ّ
الجمعية يبقى في زيادة إنتاج املزارعني
وت�ص��ري�ف��ه وت�س��وي�ق��ه بالطريقة املثلى،
على أم��ل ت�ص��دي��ره ف��ي ال�ق��ري��ب العاجل.
ف � ��اع � ��ور ت � �ح� � ّ�دث� ��ت ع � ��ن م� �ش� �غ ��ل خ � � ّ
�اص

أكثر من  30بلدة
شاركت في معرض
بترونيات للميالد

ّ
ّ
ّ
التدريبية
بالجمعية تنظم فيه الدورات
ّ
ال� ّ
�دوري��ة لألهالي بالتعاون م��عّ جمعية
ينّ
ّ
الشبان املسيحي  YMCAلحثهم على
ّ
اإلن� �ت ��اج ب �ط��ري �ق��ة ط �ب �ي �ع��ي��ة م �ئ��ة ب��امل�ئ��ة
واحترام في الوقت عينه مختلف معايير
ال �ن �ظ��اف��ة وال �س�ل�ام��ة ال �ع � ّ
�ام ��ة .ال�ج�م�ع� ّ�ي��ة
ّ
شجعت أي�ض��ًا منتجي النبيذ ف��ي بالد
البترون وع��دده��م نحو  8منتجني على
املزيد من اإلن�ت��اج وعملت على تسويق
منتجاتهم ،إل��ى ج��ان��ب ت�ع��زي��ز صناعة
زيت الزيتون حسب الطرق السليمة.
ض� � ّ�م امل� �ع ��رض إذًا امل �ن �ت �ج��ات ال �ب �ل� ّ
�دي��ة،
وع��دده��ا ي��زي��د ع�ل��ى خ�م�س�ين ن��وع��ًا إل��ى
ج ��ان ��ب األش � �غ� ��ال ال � �ي � ّ
�دوي ��ة وال �ح��رف� ّ�ي��ة
ّ
حسبما أكدت شانتال عون باسيل التي

ّ
ترعى امل�ع��رض .باسيل رأت أن املعرض
يستقطب الزائرين من املناطق اللبنانية
ّ
كافة بعدما أصبح تقليدًا سنويًا« .بدل
ّ
أن نعطي املواطن سمكة نعلمه الصيد»،
ّ
خ �ت �م��ت ب ��اس� �ي ��ل ،ف ��ي إش � � ��ارة إل � ��ى ح��ث
البترونيينّ على أن ينتجوا بأنفسهم.
وفي صور ،أقيم احتفال ميالدي ألطفال
امل��دي �ن��ة «ت �ح��ت ش �ع��ار ل �ك��ل ط �ف��ل ه��دي��ة،
ّ
ب��رع��اي��ة ب �ل��دي��ة ص� ��ور ،ح �ي��ث وزع ب��اب��ا
نويل ف��ي نهاية االحتفال ه��داي��ا امليالد
على أكثر من  500طفل.
وف��ي ع�ين إب��ل ،ق�ض��اء بنت جبيل (دان��ي
ً
األم � �ي � ��ن) ،ت� �ج � ّ�م ��ع أك � �ث ��ر م� ��ن  250ط �ف�ل�ا
اج �ت �م �ع��وا ،ن �ه ��ار أم � ��س ،ف ��ي ق ��اع ��ة األب
م ��اري ��وس خ �ي��ر ال �ل��ه ف ��ي م�ب�ن��ى ال�ب�ل��دي��ة
ل�لاح�ت�ف��ال ب�ع�ي��د م �ي�لاد ال�س�ي��د امل�س�ي��ح.
ّ
االحتفال الذي نظمته البلدية بالتعاون
م ��ع ن � ��ادي «ال� �ل� �ي ��ون ��ز» وج �م �ع �ي��ة «ب �ي��ت
ري�ت��ا ال�خ�ي��ري��ة» ،ح�ض��ره رئ�ي��س البلدية
فاروق بركات ذياب وممثلون عن النادي
والجمعية وأهالي األطفال الذين وزعت
عليهم الهدايا بعد سلسلة من النشاطات
الخاصة باملناسبة وأغاني ميالدية.
(األخبار)
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متفرقات
مدارس
تربوية
نزحت
باتجاه
مناطق
أكثر أمنًا
(األخبار)

ً
هداياه على أطفال الروضة «أصال أهلهم
ل ��م ي �غ��ام��روا ف ��ي إرس��ال �ه��م إل ��ى ال��روض��ة
لقربها من املخيم ،كتدبير احترازي خشية
ت �ف� ّ�ج��ر ال� ��وض� ��ع» ،ت �ق��ول م ��دي ��رة ال��روض��ة
م ��ري ��م ال ��دي ��ران ��ي ،م �ض �ي �ف��ة« :امل �ت �ق��ات �ل��ون
ف��ي املخيم وزع ��وا ه��داي��اه��م على األط�ف��ال
رعبًا وت��روي�ع��ًا» .أم��ا م��درس��ة ع�ين الحلوة
ال��رس�م�ي��ة االب �ت��دائ �ي��ة ،ف�ل�ه��ا ق�ص��ة أخ ��رى.
املدرسة تقع في آخر تعمير عني الحلوة،
حدودها تالمس مخيم الطوارئ املعروف
ب��أن��ه ع��اص�م��ة األص��ول�ي�ين ال��ذي��ن ع ��ادة ما
ي �ك ��ون ��ون ال� �ط ��رف اآلخ � ��ر ف ��ي اش �ت �ب��اك��ات
امل � �خ � �ي ��م .وق� � ��د ت �م ��وض �ع ��ت ف �ي �ه ��ا وح � ��دة
م��ن ال�ج�ي��ش ال�ل�ب�ن��ان��ي ل�ح�م��اي��ة ال�ت�لام��ذة
ول �ح��راس��ة أح �ي��اء ال�ت�ع�م�ي��ر .ل�ن�ت�خ� ّ�ي��ل ّ
أي
وض��ع يكون عليه التالمذة واملعلمني في
ل�ح�ظ��ة «االش �ت �ب ��اك» ،وم��درس �ت �ه��م ع��رض��ة

المتقاتلون في
المخيم وزعوا هداياهم رعبًا
وترويعًا
لنيران متبادل ومن اتجاهات مختلفة؟
م��ؤس�س��ات ت��رب��وي��ة ق��ررت ع��دم االس�ت�م��رار
ب��ال �ص �م��ود وت �ع��ري��ض ت�لام��ذت �ه��ا لخطر
ح �ق �ي �ق ��ي داه � � � � ��م ،ف � �ن ��زح ��ت م � ��ن امل �ن �ط �ق��ة
باتجاه أماكن «آم�ن��ة» ال يصلها رصاص
«األع� ��دق� ��اء» ك �م��ا ه��ي ح ��ال م�ك�ت�ب��ة أط �ف��ال
ص �ي��دا ال�ت��اب�ع��ة مل��ؤس�س��ة ال �ح��ري��ري ال�ت��ي
انتقلت سابقًا إلى مكان خارج التعمير.
ه ��ذا خ � ��ارج امل �خ �ي��م ،أم ��ا داخ �ل ��ه ف �ق��د مللم
س�ك��ان��ه أم ��س ج� ��راح ج��ول��ة ع�ن��ف ج��دي��دة
اج �ت��اح �ت��ه ،ب��ان �ت �ظ��ار ج��ول��ة ج ��دي ��دة كما
يعتقدون .سوق الخضر بدا أمس على غير
ّ
ومتسوقوه كانوا
عادته .الحركة خجولة،
قلة .بدورهم ،الزم العاملون في ورش بناء
بصيدا منازلهم ،وضحى العامل محمود
ع �م �ي��رات ب�ع�ش��ري��ن أل ��ف ل �ي��رة ه��ي يومية
عمله ناطورًا في صيدا ،مؤثرًا البقاء إلى

ج��ان��ب أط�ف��ال��ه ت�ح�س�ب��ًا .م ��دارس األون ��روا
أقفلت أبوابها ،كما عدد من املحال الواقعة
على خطوط تماس مفترضة بني مقاتلي
ف �ت��ح وال �ع �ن��اص��ر األص��ول �ي��ة ،ع �ل��ى عكس
م �ح��ل ت�س�ل�ي��ة ل �ع��ب داخ �ل��ه أط �ف��ال امل�خ�ي��م
ل�ع�ب��ة ال �ب �ل �ي��اردو وس� � � ّ�ددوا ك��رات �ه��ا .لعبة
ً
ّ
شبه صاحب املحل واقع املخيم بها قائال:
«دول وأجهزة عم تشتغل فينا» .مسلحون
انكفأوا داخل مراكزهم ،لكن عيونهم بقيت
«مفتحة منيح» كما ق��ال��وا .ه��دوء نسبي
داخ��ل املخيم ع�ك��ره رص��اص كثيف أطلق
إث��ر ش��ائ�ع��ات ع��ن وف��اة أح��د ج��رح��ى فتح،
استراحة املحاربني أتاحت ملقاتل فتحاوي
ً
ّ
ري نبتة مزروعة أمام مركزه باملاء ،قائال:
«جنود الفتح سقوا تراب املخيم بدمهم»،
سألناه عن دماء سالت على أسفلت املخيم
في مكان خاطئ ،فأجاب« :املعركة واحدة
ال ت�ت�ج��زأ ض��د إس��رائ�ي��ل وال�ع��اب�ث�ين بأمن
املخيم من عمالئها».
م�ح��اس��ن ع�ب��د ال��رح�م��ن أب ��دت قلقها على
مصير ع�ين ال�ح�ل��وة وع��دم أهلية ق�ي��ادات
فلسطينية ل �ق �ي��ادة م��رح�ل��ة م�ع�ق��دة «ال�ل��ه
بالنا بقيادات طائشة تفضل مصلحتها
الخاصة على مصلحة املخيم وسكانها».
ال �ط �ف��ل م �ح �م��د ال� ��دن� ��ان اس �ت �غ��ل ال� �ه ��دوء،
فـ«كزدر» على دراجته ،متمنيًا أن يستمر
ال � � �ه � ��دوء« ،ب� ��دن� ��ا ن �ع �ي��ش ب� �س�ل�ام وأم � ��ان
م��ن دون ط�خ�ط�خ��ة» .أم ��ا ال �ح��اج محمود
ميعاري فقد تهكم على شعارات مرفوعة
داخل املخيم تحدثت عن أمنه واستقراره،
ب ��ال� �ق ��ول« :إن � �ه� ��م م� �ن ��اف� �ق ��ون ،ال ي ��ري ��دون
اس �ت �ق ��رار ع�ي�ن ال� �ح� �ل ��وة» ،وت ��دم ��ع ع�ي�ن��اه
ح�ي�ن ي�ت�ن�ب��ه إل ��ى ت ��زام ��ن األم � ��ر م ��ع إت �م��ام
املرحلة الثانية من تبادل األسرى ،فيقول:
«املعارك الجانبية ألهتنا عن موقع الحدث
وال�ن�ض��ال ال�ح�ق�ي�ق��ي» .وم�ق��اب��ل ف��رح أب��داه
ل�ح��ري��ة األس� ��رى ،ع� ّ�ب��ر ع��ن ح��زن��ه لتحويل
ً
امل �خ �ي��م إل ��ى م ��ا س �م��اه «م �ع �ت �ق�لا ك �ب �ي �رًا»،
ً
ق ��ائ�ل�ا« :ه� �م ��وم اج �ت �م��اع �ي��ة وق �ه��ر وظ �ل��م،
وفلتان وتقاتل ،أليست هذه مأساة كبرى،
وبعدين يا جماعة؟».

نصب للرئيس الحريري في مكان نصب األسير سكاف؟
المنية ــ عبد الكافي الصمد
دخ�ل��ت قضية النصب ال�ت��ذك��اري لألسير
ف��ي ال�س�ج��ون اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة يحيى سكاف
مرحلة جديدة بعد نحو  4أشهر ونصف
شهر على ب��دء السجال بني لجنة األسير
وبلدية املنية ،وإزال��ة النصب في العاشر
م��ن آب امل��اض��ي .ه��ذه امل ��رة ،طلبت اللجنة
من وزير الداخلية والبلديات مروان شربل
«التدخل العاجل إلعادة النصب التذكاري
إل��ى مكانه ،عند امل��دخ��ل الجنوبي ملنطقة
املنية».
ويتحدث شقيق األسير جمال سكاف عن
«ورود معلومات بشأن موافقة بلدية املنية
على وضع نصب للرئيس رفيق الحريري
ف��ي امل�ك��ان ذات��ه ،وسينفذ ذل��ك ف��ي غضون
أي��ام قليلة ،ما دفعنا إل��ى استباق الحدث
ك ��ي ال ي �ج��ري ذل ��ك ف ��ي غ�ف�ل��ة م �ن��ا ،وع�ل��ى
ح �س��اب ن �ص��ب ّاألس �ي��ر س �ك ��اف» .وي �ج��دد
سكاف التأكيد أننا «ال نرفض وضع نصب
للرئيس الحريري أو غيره في امل�ك��ان ،بل
نعترض على إزال ��ة نصب أس�ي��رن��ا ،ال��ذي
كان موجودًا هنا ،وقد عرضنا أن يوضع
النصبان معًا ،لكن بلدية املنية لم توافق،
بل تقدمت بعرض آخر رفضناه ويقضي
ب��وض��ع نصب األس�ي��ر س�ك��اف ف��ي الطرف
الشمالي للمنية ،عند مدخل بلدة بحنني
املجاورة ،مسقط رأس��ه» .ويستدرك« :هذا
ً
العرض ليس مقبوال ألنه ُيقلل من أهمية
األس �ي��ر ،وال ي�ل�ي��ق ب�ت��اري�خ��ه ف��ي م�ق��اوم��ة
العدو اإلسرائيلي».

عرضت لجنة
سكاف وضع
النصبين في المكان
نفسه

لكن ال شيء يشير إلى استعدادات تجري
ع�ن��د امل��دخ��ل ال�ج�ن��وب��ي ملنطقة امل�ن�ي��ة ،في
امل �س �ت ��دي ��رة ال� �ت ��ي ت �ت��وس��ط أوت ��وس� �ت ��راد
املنية الدولي ،فوضع الساحة ال يزال على
ح��ا ّل��ه ،م�ن��ذ أواخ ��ر أي �ل��ول امل��اض��ي ،عندما
ت��دخ��ل محافظ ال�ش�م��ال ناصيف ق��ال��وش،
ط��ال�ب��ًا م��ن رئ �ي��س ب�ل��دي��ة امل�ن�ي��ة مصطفى
عقل «تطبيق القانون في هذا املجال على
الجميع».
وك� ��ان� ��ت ل �ج �ن��ة األس � �ي� ��ر ق� ��د ط ��ال� �ب ��ت ف��ي
كتابها إلى وزير الداخلية بإعادة النصب
ال�ت��ذك��اري لعميد األس ��رى اللبنانيني في

البلدية وافقت...
لم توافق
أشارت مصادر مسؤولة في بلدية املنية
لـ «األخ�ب��ار» إلى أن «ما قامت به البلدية
ب �ش��أن ن�ص��ب األس �ي��ر ي�ح�ي��ى س �ك��اف هو
ت�ط�ب�ي��ق ق� ��رار وزارة ال��داخ �ل �ي��ة ال�ق��اض��ي
ب �ع��دم ال �س �م��اح ب��رف��ع ص ��ور أو م��ا ش��اب��ه
بال ترخيص ،وأن البلدية لم توافق بعد
على وض��ع أي نصب في امل�ك��ان» ،متهمة
في الوقت ذات��ه لجنة األسير «بتسييس
امل��وض��وع وتحميله أك�ث��ر م�م��ا يحتمل».
وك ��ان ��ت ق ��د رف �ع��ت الف �ت��ة ت�ش�ي��ر إل ��ى أن��ه
س� ُ�ي �ق��ام ن �ص��ب ت ��ذك ��اري ل �ل �ح��ري��ري بعد
تسوير املستديرة بسياج من ألواح التنك
(التوتياء) ،ثم أزيلت من املكان في انتظار
حسم األمور ،في موازاة رفع البلدية الفتة
أخ��رى تحظر ّأي��ًا ك��ان من رف��ع الفتات من
دون الحصول على موافقتها.

سجون ال�ع��دو اإلسرائيلي يحيى سكاف
إل� ��ى م �ك��ان��ه ،ع �ن��د امل ��دخ ��ل ال �ج �ن��وب��ي ف��ي
املنية ،الذي أزالته بلدية املنية في / 8/ 10
 2011عن طريق القص والجرف ،من دون
العودة إلى لجنة األسير بهذا الخصوص.
وأش��ارت اللجنة إل��ى أننا «تقدمنا بطلب
إلى بلدية املنية إلعادة النصب إلى مكانه،
فرفضت البلدية تسجيل الطلب ،وم��ن ثم
تقدمنا بطلب إلى محافظ لبنان الشمالي
ناصيف ق��ال��وش ف��ي  ،2011/ 9/ 28ال��ذي
وع ��د ب �ت �ح��وي��ل ال �ط �ل��ب إل ��ى ب �ل��دي��ة امل�ن�ي��ة
كي ُيعاد النصب إل��ى مكانه ،إال أن بلدية
املنية ترفض حتى اآلن إعطاء اإلذن بعودة
النصب إل��ى مكانه ،علمًا أن��ه ت� ّ�م��ت إع��ادة
معظم اللوحات اإلعالنية إلى مكانها على
أوتوستراد املنية».
ّ
وت�م�ن��ت ع�ل��ى ال��وزي��ر «ال �ت��دخ��ل ل�ح��ل ه��ذه
امل�س��أل��ة امل��رت�ب�ط��ة ارت�ب��اط��ًا وث�ي�ق��ًا مباشرًا
ب��ال�ص��راع م��ع ال�ع��دو الصهيوني ،ال��ذي ال
ي��زال يعتقل األس�ي��ر س�ك��اف ف��ي سجونه،
حارمًا ّإياه حقوقه اإلنسانية التي تكفلها
وتقرها القوانني الشرعية والدولية ،ونحن
من خالل إعادة النصب والنشاطات التي
نقوم بها نرمي إل��ى إب�ق��اء قضية األسير
س �ك��اف ح� ّ�ي��ة ،ون �ه��دف إل ��ى ال�ض�غ��ط على
امل�ن�ظ�م��ات ال��دول �ي��ة وال�ه�ي�ئ��ات اإلن�س��ان� ّي��ة
والشعب اللبناني عمومًا ،من أج��ل تبني
ه��ذه القضية اإلنسانية والوطنية ،حتى
اإلف� ��راج ع�ن��ه وع��ودت��ه إل��ى وط�ن��ه ل�ب�ن��ان».
وم� ��ع ذل � ��ك ،ال ت � ��زال امل �س��اع��ي ب�ل�ا نتيجة
إيجابية ،في ظل تمسك كل طرف بموقفه.

طرح البلدية
مقبوال وال
ليس
ً
يليق بالتاريخ المقاوم
لألسير

ّ
ّ
ّ
السلطانية
لجمعية
توافقية
الئحة ّ
ّ
بعد تشنج بني السلطانية ودير انطار
ّ
بعد أجواء التشنج التي سبقت انتخابات الهيئة اإلدارية لجمعية
النهضة الخيرية في بلدة السلطانية (داني األمني) ،على خلفية
النزاع العقاري الدائر بني بلديتي السلطانية ودير انطار ،واتهام آل
ّ
حجيج (دير انطار) بالتدخل في انتخابات الجمعية ،بعد ترشح
أشخاص مقربني منهم النتخاباتهاّ .تم التوافق ،أمس ،على الئحة
ّ
املرشحني ّ
املقربني
توافقية فازت بالتزكية ،بعد انسحاب عدد من
ّ
من الطرفني ،بينهم املرشح لرئاسة الجمعية خضر مسلماني الذي
تربطه عالقة طيبة مع آل حجيج ،واملرشح حسني الشاعر ،الذي
ّ
ّ
وتضم الالئحة الفائزة أربعة
يعد من أكثر املقربني من العائلة ذاتها.
ياسني الذي
أعضاء محسوبني على البلدية ،بينهم الرئيس محمد
ّ
توافق عليه جميع األطراف ،إضافة إلى ثالثة أعضاء مستقلني.
يذكر أن النزاع العقاري بني البلدتني ال يزال في القضاء ،بعدما
أزيلت اإلشارات التي وضعتها بلدية دير انطار على جميع عقارات
السلطانية ،وحصر النزاع القضائي باألراضي املتنازع عليها والتي
تقارب مساحتها  250دونمًا.

ّ
ّ
ّ
السياسية
الدولية في أدراج الخالفات
االتفاقية
«اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ليست عالقة في أدراج
املجلس النيابي ،بل في أدراج الخالفات السياسية» ،بحسب وزير
الشؤون االجتماعية ،وائل أبو فاعور ،الذي أضاف ّإن االتفاقية
الدولية هي واحدة من  69مشروع قانون مختلف عليها سياسيًا
البلد .وأضاف خالل «املؤتمر الوطني للنساء ذوات اإلعاقة»
في ّ
الذي نظمته «الجمعية الوطنية لحقوق املعاق في لبنان» و«مؤسسة
أبو جهاد الوزير» لتأهيل ّ
املعوقني ،بالشراكة مع وزارة الشؤون
االجتماعية ،تحت عنوان «نحو غد جديد في ظل اتفاقية حقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة»ّ ،إن هذا «موضوع اجتماعي يعني كل
اللبنانيني ،وال يجوز أن يكون أيضًا عرضة للتجاذب .املرسوم
التطبيقي ملواصفات ومعايير البناء صدرت ،ووافق عليه مجلس
الوزراء األربعاء املاضي ،وبالتالي من اآلن وصاعدًا لن يكون هناك
مستوف شروط
أي بناء في لبنان في أي منطقة ومدينة وقرية غير
ٍ
مواصفات البناء ،التي تراعي حاجات أصحاب اإلعاقات» .بدورها،
ذكرت رئيسة الجمعية اللبنانية لرعاية ّ
املعوقني ،رندى بري ،أن
إحصائية صادرة عن جامعة ألبرت األميركية وتقارير صادرة عن
األمم املتحدة تفيد بأن املرأة ّ
املعوقة تتعرض للعنف ،ومنه العنف
الجنسي ،أكثر من املرأة العادية ،وأن نسبة تعرضها لإلساءة تتراوح
من  4إلى  10أضعاف املرأة عمومًا.

أصحاب البسطات على نهر أبو علي
ّ
يحتجون على قرار ّ
البلدية
ّ
نفذ أصحاب البسطات في محلة جسر
نهر أبو علي ،في طرابلس ،اعتصامًا،
أمس ،احتجاجًا على قرار البلدية الذي
يلزم أصحاب البسطات بإزالتها قبل نهاية
العام الجاري .وطالب املعتصمون بتأمني
إزالتها حرصًا على تأمني لقمة
البديل قبل ّ
عيشهم ،وحذروا من اللجوء إلى التصعيد
في حال تنفيذ القرار دون تأمني البديل.

ّ
األميركية» تزيد املساعدات املالية للطالب
«اللبنانية
مع انتهاء العام الجاري ،توقفت إدارة الجامعة اللبنانية األميركية
في بيان أصدرته عند ما حققته «حملة التميز» املخصصة لدعم
الجامعة .ولفت البيان إلى ّأن الحملة أتمت جمع  ٦٥مليون دوالر
عال لطالبها ،وزادت نسبة املساعدات املالية للطالب
لتوفير تعليم ٍ
غير املقتدرين ،كما زادت منح الجدارة لتبلغ  15مليون دوالر
للسنة التعليمية الحالية .وأشارت اإلدارة إلى ّأن الجامعة تمكنت

من االعتماد املطلق من وكالة «نياسك» األميركية .وعلى خط
مواز ،منحت كلية الهندسة االعتماد من «مجلس اعتماد الهندسة
والتكنولوجيا» األميركي لبرامجها وكذلك قسم علوم الكمبيوتر
والرياضيات في كلية اآلداب والعلوم .وجدد االعتماد لكلية الصيدلة
التي وضعت اتفاقات تعاون مع جامعات أميركية ومستشفيات
ومراكز طبية ّ
تخول طالبها متابعة تدريبهم العيادي .وفي إطار
ّ
الخطة االستراتيجية ،استحوذت الجامعة على معظم أسهم
«املركز الطبي الجامعي ـ ـ ـ مستشفى رزق» ،وتطوره حاليًا ليصير
مستشفى جامعيًا ومركزًا للتعليم العيادي واألبحاث .وتستعد
الجامعة إلطالق الحملة الثانية لجمع التبرعات ودعم برامجها بما
يهدف إلى املواءمة بني عطاءات ّ
ّ
املتخرجني.
الخيرين وجهود
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تحقيق
العدلية تحتاج إلى إصالح .الشعار ليس جديدًا ،ويحظى بإجماع نادر ،لكنه لم ّ
ّ
يتخط يومًا
التمنيات ،ولم ُيقرن باألفعال .أزمة القضاء تفاقمت إلى ّ
ّ
حد بات إصالحه أكثر من ضرورة.
حدود
ً
ّ
هنا تبرز «نظرية البيضة والدجاجة» ،أيهما أوال :تطهير الجسم القضائي أم توفير استقالليته
قبل املطالبة بمحاسبته؟

مالمح حراك قضائي مطالب باإلصالح

العدلية
في
فساد
ّ

رضوان مرتضى
يتجاوز راتبه الشهري
قاض ،ال
اشترى
ٍ
ّ
ث�لاث��ة م�لاي�ين ل �ي��رة ،ش��ق��ة فخمة بمبلغ
مليون ونصف مليون دوالر في إحدى
أرق��ى ّمناطق العاصمة .زميل ل��ه ،يحب
«ال� �ج ��خ» ،ي�ص��ل س�ع��ر ب��ذل�ت��ه م��ن إح��دى
«امل��ارك��ات» العاملية إل��ى أك�ث��ر م��ن ثالثة
ً
آالف دوالر ،فضال عن «األكسسوارات»،
ك�س��اع��ة «ال��رول �ك��س» ال�ت��ي أه ��داه إي��اه��ا
أح��د املتقاضني ف��ي قضية ينظر فيها،
والسيارة الفخمة التي يتجاوز ثمنها
خمسني أل��ف دوالر .ق��اض ثالث احتفل
ب �ع �ي��د م �ي�ل�اد اب �ن �ت��ه ،ال �ت ��ي ال ت �ت �ج��اوز
العاشرة ،في أحد أرقى فنادق العاصمة.
راب ��ع ّ
زور وص �ف��ات ط�ب�ي��ة وق��دم�ه��ا إل��ى
ُ
ص�ن��دوق تعاضد القضاة .خامس ع��زل
خالل العام املاضي ،في سابقة في تاريخ
العدلية ،بسبب تلقيه رشوة بقيمة 200
ألف دوالر من أحد املتقاضني .وللتهرب
م ��ن ال �ت �ه �م��ة ،أط �ل��ق ال �ن ��ار ع �ل��ى ق ��دم ��ه...
سادس ...سابع ...إلخ.
ف��ي رئ��اس��ة ق�ل��م إح ��دى امل�ح��اك��م ُ
«ي �ك��رم»
محامون أحد املوظفني لتحويل ملفات
دع � ��اوى ُو ّك� �ل ��وا ف�ي�ه��ا إل ��ى ق� ��اض م�ع�ّي�نّ
ٍ
ألنه «بالجيبة» ،وألنهم بذلك يضمنون
ال �ح �ك��م مل�ص�ل�ح�ت�ه��م م �ق��اب��ل «ت�س�ع�ي��رة»
ت �ت �ج��اوز ف ��ي ب �ع��ض األح � �ي� ��ان  15أل��ف
دوالر ،ب�ح�س��ب دس ��ام ��ة امل �ل��ف و«ك� ��رم»
ّ
املوكل.
ّ
ّ
وألن «فرخ البط ع��وام» ،يتسابق بعض
أص� �ح ��اب ال� ��دع� ��اوى ع �ل��ى أب� �ن ��اء ق�ض��اة
ّ
وتدرجوا في مهنة
ممن درسوا الحقوق
امل �ح��ام��اة؛ ال ألن ل�ه��م ص ��والت وج��والت
في قاعات املحاكم ،بل ،ببساطة ،كرمى
لعيون آبائهم ال��ذي��ن «ي�ع��رف��ون م��ن أين
تؤكل الكتف».
املشاهد تتعدد ،حالها كحال الروايات
التي تكثر األلسن التي تتناقلها .قضاة
وم � �ح� ��ام� ��ون وم� ��وظ � �ف� ��ون ف� ��ي ال �ع��دل �ي��ة
ّ
يعددون أسماء قضاة راكموا ثروات لم
ّ
يرثوها .املتهمون قد ال يتجاوزون ّ عدد
أص��اب��ع ال �ي��دي��ن االث �ن �ت�ين ،وال ي�م��ث�ل��ون
ع� ��ددًا ك �ب �ي �رًا ن�س�ب��ة إل ��ى  500ق ��اض هم
م �ج �م��وع ق� �ض ��اة ل �ب �ن��ان م �م��ن ي �ب��ذل��ون
أكثر مما تحتمله طاقاتهم أحيانًا .إال
أن��ه ف��ي م��ؤس�س��ة ي��رت�ك��ز عملها أس��اس��ًا
على ال�ب�ق��اء ف��وق ال�ش�ب�ه��ات ،ف��إن وج��ود
أش� �خ ��اص ك� �ه ��ؤالء ي �س��يء إل� ��ى ال�ج�س��م
ّ
برمته ،ويعني أن «جسم القضاء ليس
بخير ،وأن سير العدالة مهدد» .العبارة
ليست ش �ع��ارًا ،ب��ل تعكس واق�ع��ًا يشكو
ف�ي��ه ع ��دد ك�ب�ي��ر م��ن ال �ق �ض��اة «ال�ت�ش��وي��ه
ال� � � ��ذي ي� �ن� �خ ��ر ج� �س ��م ال � �ق � �ض� ��اء ب �س �ب��ب
ال �ش��وائ��ب ال �ت��ي ت �ع �ت��ري��ه» ،و«ان �غ �م��اس
قضاة في الفساد حتى العظم».
ال� � �ش� � �ك � ��اوى ال ت �ن �ح �ص ��ر ف � ��ي ال� �ف� �س ��اد
والرشى ووضع «الئحة أسعار» لبعض
ال�ق�ض��اة ،وف��ي «ع��دم األه�ل�ي��ة األخالقية
وامل �س �ل �ك �ي��ة» ،ب��ل ت�ن�س�ح��ب ع�ل��ى وج��ود
ق �ض��اة «غ �ي��ر أس��وي��اء ع�ق�ل�ي��ًا» أو «ع�ل��ى
البركة» ،كما يصفهم زمالء لهم! رغم ذلك،
يستمر هؤالء في عملهم ،بصرف النظر
عما يرتبه ذل��ك م��ن ض��رر معنوي كبير
يطاول جميع القضاة ،وهو ما يستلزم،
بحسب بعض القضاة املتابعنيّ ،
تحركًا
ً
ع��اج�لا؛ ألن «امل�س��أل��ة تطاولنا ،جميعًا،
ف ��ي ال �ص �م �ي��م ،وم ��ا ي �ج��ري ي��ؤث��ر سلبًا
على الجسم القضائي عمومًا» ،وهو ما

أيها القاضي ..من أين لك هذا؟
ي��ؤك��د أح��د ال�ق�ض��اة أن ال�ح��د م��ن ال�ف�س��اد
ً
في السلك القضائي ليس أمرًا مستحيال.
ويشير ف��ي حديث ال��ى «األخ �ب��ار» إل��ى أنه
«ي �م �ك��ن ف �ض��ح ال� �ت� �ج ��اوزات ل �ج �ه��ة قبض
الرشى عبر طلب كشف ملكية مفاجئ من
كل قاض يثير الريبة» .ويلفت إلى أنه يمكن
القاضي عند
تحديد األمالك التي يملكها ً
دخوله إل��ى سلك القضاء ،مقدمة لحصر
املكتسبات التي قد يكون ّ
حصلها خالل
وج ��وده ف��ي ال�خ��دم��ة الفعلية .وذل��ك يكون
بمثابة القاعدة التي ُيرجع إليها في أي وقت،
ملقارنتها بعد مرور سنني على وجوده في
ُ
الخدمة ،بحيث تستخدم لسؤاله :من أين
لك ه��ذا؟ كما يشير القاضي امل��ذك��ور إلى
أن «قانون اإلثراء غير املشروع الذي لم ُي ّ
قر
بنية مقصودة» ،كان يمكن أن يؤدي دورًا
ً
فاعال في هذا املضمار.
وي �ل �ف��ت ال �ق��اض��ي ن�ف�س��ه إل ��ى أن «ق��ان��ون
ال�س��ري��ة امل�ص��رف�ي��ة ال ُي�ط� ّ�ب��ق ع�ن��د تطبيق
قانون اإلث��راء غير امل�ش��روع» ،مشيرًا إلى
أنه «يمكن طلب إفادة نفي ملكية ألي كان
من القضاة ،ملعرفة كيف حصل على ماله
وأمالكه».

م��ن ناحية أخ��رى ،يذكر مصدر قضائي
أن ثمة مخالفات كثيرة ترتكب م��ن قبل
ق �ض��اة ،منها مسلكية وم�ن�ه��ا م��ا يتعلق
ب��ال �ع �م��ل ،ول �ك��ن م ��ع ذل ��ك «ال ت�ح�ص��ل أي
مالحقة لهم ،وذلك بسبب كونهم مدعومني
سياسيًا من جهات حزبية نافذة ،فيما ال
يالحق إال القضاة الذين ال حول لهم وال
قوة من هذه الناحية».
وي� ��ردف امل �ص��در أن ه ��ذا «ال ي�ع�ن��ي ع��دم
وجوب معاقبة املخالفني ،ولكن ،في املقابل،
يجب معاقبة جميع املخالفني انطالقًا من
مبدأ املساواة ،لكي ال يتسلح البعض بذلك
لرفض العقوبة ّ
وعدها ظلمًا».
في باحة قصر العدل (أرشيف ــ بالل جاويش)

يعني أن إصالح سلك القضاء بات أمرًا
ّ
ملحًا وذا أولوية قصوى.
انطالقًا م��ن ذل��ك ،تشهد العدلية ب��وادر
ح��راك لم يألفه الجسم القضائي ،ويرى
فيه املتفائلون بشائر «رب�ي��ع قضائي»
ب�ع��دم��ا ت�ح��ول��ت امل�ه�ن��ة ــــ ال��رس��ال��ة ،ل��دى
ب� �ع ��ض ال � �ق � �ض� ��اة« ،م � � �ص � ��درًا ل �ل �ب��زن��س
وال�ك��وم�ي�س�ي��ون» .وتتجلى م�لام��ح ه��ذا
ال �ت �ح��رك ف��ي أرب �ع��ة م �س ��ارات ت�ت�ف��ق في
م �ن �ط �ل �ق��ات �ه��ا ،وإن ك ��ان ��ت ت �خ �ت �ل��ف ف��ي
وسائلها وأولوياتها:
امل�س��ار األول« :ح��راك» قضائي ل��م تألفه
ال� �ع ��دل� �ي ��ة س ��اب� �ق ��ًا؛ إذ ال� �ت� �ق ��ى ع � ��دد م��ن
ال �ق �ض��اة أخ� �ي� �رًا ل �ب �ح��ث س �ب��ل «ت�ط�ه�ي��ر
ال �ج �س��م م ��ن ال � �ف � �س ��اد»؛ ألن «ال �ق��اض��ي
الفاسد يسيء إلينا قبل أن يسيء إلى
نفسه» ،وألن «إص�ل�اح القضاء ال يكون
لاّ
ّ
ّ
«سريًا» في
التحرك كان
إ من داخله».
ب��داي��ات��ه ،واق�ت�ص��ر ع�ل��ى أس �م��اء م�ح��ددة
اخ� �ت� �ي ��رت ب �ع �ن��اي��ة «ح ��رص ��ًا ع �ل��ى ع��دم
تسييس ال�ت�ح��رك وإض��اع��ة ب��وص�ل�ت��ه»،
لكن عدد املعنيني به وصل إلى نحو 40
التقى وفد منهم رئيس هيئة التفتيش
ال�ق�ض��ائ��ي أك ��رم ب�ع��اص�ي��ري للبحث في
سبل اإلصالح.
أحد املشاركني الفاعلني في هذا الحراك
ّ
ّ
موجهًا ضد
«التحرك فيه ليس
يؤكد أن
أح��د» ،لكنه يهدف إل��ى «إح ��داث صدمة
م��ا ع�ل��ى م�س�ت��وى ال�ق�ض��اة إلي �ج��اد نقلة
نوعية» ،وللدفع باتجاه وض��ع إصالح
الجسم على نار حامية بعدما بلغ تردي

األم ��ور ح �دًا ال ي �ط��اق .وه��و إذ ي��ؤك��د أن
القضاة املعنيني مصممون على السير
قدمًا في ه��ذا التحرك ،إال أن��ه يلفت إلى
أن ت�ح��رك��ًا ك�ه��ذا ل��ن ي�ص��ل إل��ى ال �ش��ارع؛
«ألن االع�ت�ص��ام وال�ت�ظ��اه��ر ش��أن خاص
باملوظفني ،ال القضاة أصحاب السلطة».
القائمون على هذا الحراك يصرون على
إبعاده عن السياسة ،وهو ما أثار نفورًا
لدى زم�لاء لهم رأوا أن ال��رأي السياسي

ل �ل �ق��اض��ي ال ي �ت �ع��ارض ب ��ال �ض ��رورة مع
مهنيته ونظافة كفه ،وأن القائمني على
هذا التحرك ّ
ضيعوا فرصة إيجاد إطار
جامع يضم كافة األطياف بهدف ضمان
وحدة صف القضاة.
املسار الثاني ،بروز دعوات إلى تحقيق
«االستقاللية الفعلية» للقضاء .ويسأل
أص� �ح ��اب ه� ��ذه ال � ��دع � � َّ�وات :ك �ي��ف ت�م�ك��ن
محاسبة ق��اض لم َ
توفر له االستقاللية
ٍ

ّ
ي��وم��ًا ،ف��ي ب�ل��د ت�م��ث��ل ال�ت�ب�ع�ي��ة للسلطة
ال�س�ي��اس�ي��ة ول�ل�س�ي��اس�ي�ين ف�ي��ه ضمانة
لألمان الوظيفي ،مع ما يستتبعه ذلك
م��ن خ �ض��وع ال�ق��اض��ي مل��ن ي�ح�م�ي��ه؟ ّ
يقر
ه��ؤالء ب��أن «م�خ��ال�ف��ات ك�ث�ي��رة ،مسلكية
وأخ�لاق �ي��ة ،يرتكبها م��ن دون التعرض
ألي م�لاح �ق��ة ل �ه��م؛ ل �ك��ون �ه��م م��دع��وم�ين
سياسيًا من جهات حزبية نافذة ،فيما
ال ي�ل�اح ��ق إال ال �ق �ض ��اة ال ��ذي ��ن ال ح��ول

تحت المجهر:

مؤيدون ومعارضون
المادة ّ :95
تنقسم آراء القضاة حيال مسألة تفعيل
امل � � ��ادة  95م ��ن ق ��ان ��ون ت �ن �ظ �ي��م ال �ق �ض��اء
ال�ع��دل��ي .ي��رى م��ؤي��دو تفعيل ه��ذه امل��ادة
أن �ه��ا ت�س�م��ح ب��ال �ب��دء ب�ت�ن�ق�ي��ة ال �ش��وائ��ب
املتمثلة بـ«قضاة قاموا بارتكابات تدل
ع�ل��ى ن�ق��ص أخ�لاق��ي وع �ق �ل��ي» .وبحسب
ً
ه��ؤالء ف��إن «ال�ق��اض��ي ال��ذي يرتكب فعال
شائنًا ال ينبغي أن يبقى ف��ي القضاء».
ح��ال��ه ك�ح��ال ال�ق��اض��ي ال ��ذي ف�ق��د األهلية
ب �ع��د دخ��ول��ه س �ل��ك ال �ق �ض��اء .ف �ـ«ال �ق �ض��اة
امل � �ي� ��ؤوس م �ن �ه��م ي �ج��ب أن ي �ك ��ون ��وا ف��ي
منازلهم» بحسب أحد القضاة .وعن مدى
ال�ح��اج��ة إل��ى تفعيل ه��ذه امل ��ادة ب��وج��ود
ً
املجلس التأديبي ،يأتي الجواب س��ؤاال:

ُ
«ك�ي��ف ومل ��اذا ت �ح� ّ�ول قاضيًا فقد أهليته
إلى مجلس التأديب؟».
في املقابل ،يطالب عدد من القضاة بإلغاء
ه��ذه امل ��ادة بوصفها «سيفًا مصلتًا من
كبار القضاة على رؤوس بقية القضاة».
وي��ؤك��د أص �ح��اب ه ��ذا ال� ��رأي أن �ه��ا سيف
ُ
ً
ذو ح� ّ�دي��ن ،ف�ب��دال م��ن أن تستخدم لطرح
قاض معينّ على نحو محق ،يمكن
أهلية
ٍ
ُ
أن تستخدم «بابًا لالنتقام السياسي».
ُ َ
قاض «تعلن عدم
ويشير هؤالء إلى أن أي
ٍ
أهليته يمكن أن يتذرع بأن ما جرى بحقه
ال ي�ع��دو ك��ون��ه ان�ت�ق��ام��ًا وإج � � ً
�راء ك�ي��دي��ًا».
ّ
ً
وي�ت�ح��دث��ون ع��ن أن �ه��ا ق��د ت ��ؤدي مفعوال
ع�ك�س�ي��ًاُ ،ي�س�ت�خ��دم ل� �ـ«إره ��اب ال �ق �ض��اة».

العدل
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أخبار القضاء واألمن
ش��رط��ًا أس��اس�ي��ًا لتحقيق اإلص �ل�اح .أم��ا
ُ
إذا استبقت االستقاللية بالتطهير ،فإن
اإلص�ل�اح ل��ن يتحقق وس�ي�ك��ون مجحفًا
وظاملًا بحق من يطاوله» .ويرفع هؤالء
شعار «إذا ك��ان العدل أس��اس امللك ،فإن
استقالل القضاء هو أساس العدل».
وتعزيز استقاللية السلطة القضائية،
ب�ح�س��ب ه ��ؤالء ،ي �ك��ون ب��ال�ت�ع��ام��ل معها
على أنها سلطة قائمة بذاتها ،ال هيئة
تابعة للسلطة السياسية ،عبر إعطاء
ال �ق �ض��اة ح��ق ان �ت �خ��اب أع �ض��اء مجلس
ال�ق�ض��اء األع�ل��ى م��ن ب�ين ال�ق�ض��اة األكثر
ك � �ف� ��اءة وت� � �ج � � ّ�ردًا ون � ��زاه � ��ة ،ب �ع �ي �دًا ع��ن
املحسوبيات والوالءات السياسية .وإذا
ُ
م��ا ط� ّ�ب��ق ذل ��ك ،ي�ن�ه��ي ال�ق�ض��اة بأيديهم
«م��أس��اة ش�غ��ور منصب رئ�ي��س مجلس
توافق
القضاء األعلى التي تنتظر دائمًا ّ
امل ��راج ��ع ال �س �ي��اس �ي��ة» ،ع�ل�م��ًا ب ��أن ت��أخ��ر
تعيني رئيس مجلس القضاء هذه املرة
أدى إل��ى ب��دء السنة القضائية م��ن دون

ل�ه��م وال ق��وة م��ن ال�ن��اح�ي��ة ال�س�ي��اس�ي��ة».
وي ��ردف ��ون« :ه ��ذا ال ي�ع�ن��ي ع ��دم وج��وب
معاقبة املخالفني ،لكن في املقابل ،يجب
م�ع��اق�ب��ة ج�م�ي��ع امل �خ��ال �ف�ين ان �ط�لاق��ًا من
م�ب��دأ امل �س��اواة ،لكي ال يتسلح البعض
ب��ذل��ك ل��رف��ض ال�ع�ق��وب��ة وع � ّ�ده ��ا ظ�ل�م��ًا».
انطالقًا من ذلك ،يرى أصحاب هذا الرأي
أن الحل ُيفترض أن يكون جذريًا« ،وهو
ي �ب��دأ م��ن ت��وف�ي��ر االس�ت�ق�لال�ي��ة للقاضي

اف�ت�ت��اح�ه��ا ك�م��ا ك��ان ي �ج��ري ف��ي ك��ل ع��ام
واملجلس
بحضور رؤس��اء الجمهورية
ّ
النيابي وال�ح�ك��وم��ة .أم��ا ف��ي ح��ال تعذر
ذل��ك ،فيطالب ه��ؤالء ب�ـ«إل�غ��اء استئثار
م� �ج� �ل ��س ال � �ق � �ض� ��اء األع� � �ل � ��ى ب��ال �س �ل �ط��ة
املهيمنة على الجسم عبر إن�ش��اء هيئة
موازية ينتخبها القضاة ،تخلق توازنًا
يحمي القاضي في وجه سطوة مجلس
القضاء األعلى ،فتضمن حرية املنتسبني

إليها واستقاللهم وتحول دون الكيدية
في التعاطي ،التي وق��ع ضحيتها عدد
من القضاة الشرفاء».
امل � �س� ��ار ال � �ث� ��ال� ��ث ،دع� � � ��وات ال � ��ى ت�ف�ع�ي��ل
امل� � ��ادة  95م ��ن ق ��ان ��ون ت �ن �ظ �ي��م ال �ق �ض��اء
ال�ع��دل��ي ال�ت��ي تجيز ملجلس ال�ق�ض��اء أن
«ي�ق��رر ف��ي أي وق��ت ع��دم أهلية القاضي
األص �ي��ل ب �ق��رار م�ع� ّ�ل��ل ي�ص��در ب �ن� ً
�اء على
اق�ت��راح هيئة التفتيش القضائي وبعد
االستماع إل��ى القاضي املعني بأكثرية
ث �م��ان �ي��ة م ��ن أع� �ض ��ائ ��ه» .وي � ��رى م��ؤي��دو
تفعيل ه��ذه امل� ��ادة أن �ه��ا ت�س�م��ح ب��ال�ب��دء
بتنقية ال �ش��وائ��ب امل�ت�م�ث�ل��ة ف��ي «ق�ض��اة
ق� ��ام� ��وا ب� ��ارت � �ك� ��اب� ��ات ت� � ��دل ع� �ل ��ى ن�ق��ص
أخالقي وعقلي».
املسار الرابع ،إصدار املجلس التأديبي،
املؤلف من القضاة سهير حركة وأيمن
عويدات وسهيل عبود ،قرارات تأديبية
بحق ستة قضاة م��ن بينها ق��رار بطرد
قاض على خلفية تزويره حكمًا يتعلق
ب��ان �ت �خ��اب��ات ب� �ل ��دي ��ة ،وق� � � � ��رارات ق�ض��ت
ً
ب ��إن� �ق ��اص درج � � ��ات ق � �ض� ��اة ،ف� �ض�ل�ا ع��ن
توجيه إنذار إلى أحد القضاة .علمًا بأن
ق ��رارات املجلس التأديبي غير نهائية؛
إذ إن القاضي ال��ذي ص��در ق��رار بصرفه
م��ن ال�خ��دم��ة ت�ق��دم ب��اس�ت�ئ�ن��اف ،وت��رج��ح
م� � �ص � ��ادر ق� �ض ��ائ� �ي ��ة أن ي �ن �ت �ه��ي األم � ��ر
ب��اس�ت�ب��دال عقوبة ال�ص��رف ب��أخ��رى أقل
ّ
شدة لضمان بقائه في سلك القضاء.
م �س��ؤول ق�ض��ائ��ي مطلع أك��د أن ق ��رارات
امل �ج �ل ��س ال� �ت ��أدي� �ب ��ي «ال ت �ت �ع �ل��ق ك�ل�ه��ا
بقضايا ف �س��اد ،فثمة ع�ق��وب��ات ص��درت
بسبب ال�ب��طء ف��ي إص��دار األح�ك��ام أو ما
يمكن تسميته ضعف الهمة في العمل».
وأوض ��ح أن ال �ق��رارات ل��م ت�ص��در ف��ي كل
القضايا املحالة على املجلس ،إذ «ثمة
ق �ض��اي��ا م �ح��ال��ة م ��ا زال � ��ت ق �ي��د ال � ��درس،
ويمكن أن تصدر القرارات فيها قريبًا».
وع �ل �م��ت «األخ � �ب � ��ار» أن أح� ��د ال � �ق ��رارات
ال� �ص ��ادرة أخ �ي �رًا ف��ي ح��ق أح ��د ال�ق�ض��اة
«س �ب �ب��ه ت� �ع � ّ�رض ��ه ل �ض��ائ �ق��ة م ��ال� �ي ��ة ،م��ا
دفعه إل��ى استدانة مبلغ م��ن امل��ال عجز
ع��ن ت�س��دي��ده ،فما ك��ان م��ن امل��دي��ن إال أن
اشتكى عليه أم��ام ال�ق�ض��اء» .وق��د ع� ّ�دت
ه �ي �ئ��ة ال �ت �ف �ت �ي��ش ال �ق �ض��ائ��ي ه� ��ذا األم ��ر
ً
«فعال يسيء إلى صورة القضاة».
وس��ط تعدد اآلراء ،يجمع القضاة على
أن اإلص �ل ��اح ال �ق �ض��ائ��ي ب� ��ات أك �ث��ر م��ن
ضرورة .أحالم بعضهم «تشطح» إلى أن
الوضع الحالي ب��ات بحاجة إل��ى حملة
«أياد نظيفة» تيمنًا بالحملة التي قادها
القاضي اإليطالي أنطونيو ديل بيترو،
ف��ي ت�س�ع�ي�ن�ي��ات ال �ق��رن امل ��اض ��يّ ،
وأدت
إل��ى استقاللية تامة للقضاء اإليطالي
ع��ن السلطتني التنفيذية والتشريعية،
فبات مجلس القضاء األعلى ينتخب من
القضاة بكامل أعضائه ،ولم يعد قضاة
ال �ن �ي��اب��ة ال �ع��ام��ة ي��رت �ب �ط��ون ت�س�ل�س�ل�ي��ًا
ب ��وزي ��ر ال� �ع ��دل وال ي �خ �ض �ع��ون لسلطة
املدعي العام ،بل يتمتعون باالستقاللية
نفسها ال�ت��ي يتمتع بها ق�ض��اة الحكم،
ّ
وه � ��ذا م ��ا م ��ك ��ن ال �ق �ض��اء اإلي� �ط ��ال ��ي م��ن
مواجهة أشرس عصابات املافيا ومن دكّ
حصون الفساد في السلطة السياسية
عبر ما عرف بحملة «األيادي النظيفة»،
فهل يأتي الترياق من ...الطليان؟

وبحسب ال��راف�ض�ين لتفعيل ه��ذه امل��ادة،
ف ��إن «امل �ض��ي ف��ي تفعيلها س�ي�س�ه��م في
زيادة سطوة مجلس القضاء األعلى على
بقية القضاة» .وهناك من يرى أنها «أداة
ّ
طيعة ف��ي ي��د أي سلطة مقبلة يمكن أن
ّ
ت�س�ت�غ��ل�ه��ا ل�ت�س�ت�ب�ع��د ق �ض��اة ال يتفقون
وم�ي�ل�ه��ا ال�س�ي��اس��ي ،م��ن دون أن يتمكن
أحد من االعتراض» .ويذهب أحد القضاة
إلى اعتبار هذه املادة لزوم ما ال يلزم ،في
املجلس التأديبي ،فيلفت إلى
ظل وجود ّ
أن �ه��ا «ال ت��وف��ر ل�ل�م�ت�ق��اض��ي ح��ق ال��دف��اع
واملرافعة واملناقشة واالستمهال» أسوة
ب�م��ا ه��و م �ت��واف��ر ل ��دى ج�ل�س��ات املجلس
التأديبي ،علمًا أن ّ
نصها يمنح القاضي

ح��ق االس �ت �م��اع إل �ي��ه ف �ق��ط م��ن دون حق
الدفاع.
وت �ج��در اإلش� ��ارة إل��ى أن امل ��ادة امل��ذك��ورة
ُ
ط� ّ�ب�ق��ت م� ّ�رت�ين منذ س�ن��وات ط��وي�ل��ة ،لكن
ق �ب��ل ت �ع��دي �ل �ه��ا ل�ت�ش�م��ل ق �ض��اة أص�ي�ل�ين
ع� ��ام  .2001وي ��ذك ��ر أح� ��د ال �ق �ض��اة أن �ه��ا
ط ��اول ��ت ق��اض �ي�ين م �ت��درج�ي�ن ف ��ي معهد
القضاء ،حيث تقرر ع��دم أهلية القاضي
املتدرج ح .د .بذريعة أن «شخصيته غير
ّ
متزنة وال تمكنه م��ن أن يكون قاضيًا».
أم��ا ال�ق��اض��ي امل �ت��درج ال�ث��ان��ي س.ل .فقد
ت�ق��رر ع��دم أهليته ألن��ه «ي �م��ارس نشاطًا
س�ي��اس�ي��ًا م �ح �ظ��ورًا» ،ع�ل�م��ًا أن ��ه ي �م��ارس
مهنة املحاماة اليوم.

يذكر أن املادة  95من قانون تنظيم القضاء
ال�ع��دل��ي ت�ن��ص ع�ل��ى أن��ه «خ��ارج��ًا ع��ن كل
مالحقة تأديبية ،ملجلس القضاء أن يقرر
في أي وق��ت ع��دم أهلية القاضي األصيل
بقرار معلل يصدر ً
بناء على اقتراح هيئة
التفتيش القضائي ،بعد االس�ت�م��اع إلى
ال�ق��اض��ي امل�ع�ن��ي ،وذل ��ك ب��أك�ث��ري��ة ثمانية
أع�ض��ائ��ه» ،كما تلحظ امل ��ادة أن «ق ��رارات
م�ج�ل��س ال�ق�ض��اء األع �ل��ى ف��ي ش��أن أهلية
امل ��رش ��ح ل�ل�اش �ت��راك ف ��ي امل � �ب� ��اراة ،ك�ق��اض
متدرج أو أصيل ،أو بشأن أهلية القاضي
املتدرج أو األصيل ،ال تقبل أي طريق من
ط��رق امل��راج �ع��ة ،ب�م��ا فيها ط�ل��ب اإلب�ط��ال
لسبب تجاوز حد السلطة».

في رئاسة قلم إحدى
المحاكم ،يرشو محامون
موظفًا لتحويل ملفاتهم
معين؛ ألنه «في
إلى ٍ
قاض ّ
الجيبة»
شكاوى من «الئحة أسعار»
لبعض القضاة ومن
األخالقية
األهلية
غياب
ّ
ّ
والمسلكية للبعض ومن
ّ
قضاة «غير أسوياء عقليًا»
 40قاضيًا يقودون حراكًا
غير مسبوق في العدلية
للمطالبة بإصالحات عاجلة
الحد من
ودعوات إلى ّ
سلطة مجلس القضاء
األعلى

إتالف ّ
مخدرات في صيدا
أتلف املكتب اإلقليمي ملكافحة املخدرات في الجنوب (خالد الغربي)،
في باحة مجمع قوى األمن الداخلي في صيدا ،كمية كبيرة من
املخدرات وحشيشة الكيف ،تم ضبطها في مناطق عدة .حضر
عملية اإلتالف النائب العام االستئنافي في الجنوب القاضي سميح
الحاج ورئيس املكتب املركزي ملكافحة املخدرات العقيد عادل
مشموشي ورئيس مكتب الجنوب اإلقليمي املقدم هنري منصور،
وجرى خاللها إضرام النار في املواد املخدرة املضبوطة التي قدرت
بحوالى  55كيلوغرامًا من مادة الهيرويني و 14كيلوغرامًا من
حشيشة الكيف وحوالى  40سيجارة مخدرات .وقد أوقف القضاء
املختص عددًا من ّ
مروجي املخدرات ومن ضبطت معهم هذه
الكميات.

استجواب خاطف األستونيني
استجوب قاضي التحقيق العسكري فادي صوان املوقوف وائل
عباس ،املشتبه فيه بأنه رئيس عصابة خطف األستونيني السبعة،
ُ
وذلك بعدما نفذت في حقه مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة عن
القاضي صوان في ملفي خطف األستونيني السبعة ،وقتل املؤهل
راشد صبري .وقد استمر االستجواب في امللفني قرابة  11ساعة.
التحقيق ما زال مستمرًا لالستماع إلى إفادات عدد من الشهود.

تأجيل محاكمة محمود رافع
أرجأت املحكمة العسكرية الدائمة ،برئاسة العميد نزار خليل،
جلستي محاكمة املتهم بالتعامل مع العدو اإلسرائيلي محمود رافع
إلى السابع والعشرين من شباط املقبل ،لالستماع إلى الشهود،
وذلك الستئناف املحاكمة في االتهامني املوجهني ضده في اغتيال
الشهيد علي صالح في الضاحية الجنوبية ،والعبوة التي زرعت على
مثلث الزهراني.

تسليم نظارة عدل جديدة في بعبدا
يجري في الثانية عشرة والربع من ظهر اليوم ،تسليم نظارة عدل
جديدة في جبل لبنان ،في عدلية بعبدا الطابق األرضي ،أنشأها
عدد من بلديات املنطقة ،وذلك في إطار الورشة القائمة لتحسني
وضع السجون في لبنان ،برعاية وزير العدل شكيب قرطباوي
وحضوره.

توقيف لص سيدة املعونات
تمكن فرع املعلومات في قوى األمن الداخلي من توقيف حبيب س.
لالشتباه بدخوله ،بواسطة الخلع والكسر ،بتاريخ  ،2011/12/10إلى
كنيسة سيدة املعونات في ذوق مصبح ،حيث سرق بعض ما في
داخلها .وكانت الحادثة قد أثارت موجة من ردود الفعل املستنكرة.

قتيل من الجيش في انقالب شاحنة
ّ
توفي جندي في الجيش اللبناني وأصيب آخر بعد انقالب شاحنة
عسكرية أمس على طريق بيت ياحون ،قبالة املدخل الجنوبي لبدة
تبنني الجنوبية .إثر ذلك ،حضرت فرقة من الصليب األحمر اللبناني
ُ
وسيارات اسعاف ونقل القتيل والجريح الى مستشفى تبنني
الحكومي.

 ...و 4جرحى في حادث سير
وقع حادث سير بني ثالث سيارات على
طريق عام حاصبيا ـ ـ ـ مرجعيون ،أدى إلى
جرح ثالثة مواطنني سوريني ومواطنة
لبنانية .نقل الجرحى الى مستشفى
مرجعيون الحكومي ،فيما عمل العناصر
األمنيون على توقيف سائق الشاحنة ،التي
تسببت بالحادث.

سرقة بواسطة الكسر والخلع
دخل مجهول بواسطة الكسر والخلع إلى صيدلية في محلة اللويزة
بقصد السرقة .وقد تمكن املشتبه فيه من سرقة مبلغ  800ألف
ليرة وجهاز كمبيوتر محمول وأدوية مخدرة .وقدرت قيمة املسروق
بحوالى مليوني ليرة.
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غسان ديبة
¶ ّ

¶

حول األجور واألسعار []2/1
ال ش��ك أن دورات امل �ف��اوض��ات ،ال �ت��ي ح�ص�ل��ت في
ال�ش�ه��ري��ن امل��اض �ي�ين ب �ش��أن ت�ص�ح�ي��ح األج� ��ور في
ل�ب�ن��ان ،أث ��ارت ال�ع��دي��د م��ن ال �ت �س��اؤالت وال�ق�ض��اي��ا
ح ��ول ت��أث�ي��ر زي� ��ادة أج ��ور ال �ع �م��ال وامل��وظ �ف�ين في
القطاعني الخاص والعام على أمور كثيرة ،منها:
م��ال�ي��ة ال��دول��ة وامل��ؤس �س��ات ،االس �ت �ه�لاك وال�ط�ل��ب
ال��داخ �ل��ي ،ال �ب �ط��ال��ة ،وت�ح�س�ين ت��وزي��ع ال��دخ��ل في
ّ
ً
ل �ب �ن��ان ،ال ��ذي اخ �ت��ل اخ �ت�ل�اال ك�ب�ي�رًا ف��ي ال�س�ن��وات
املوضوع الذي
املاضية ،ملصلحة الرأسمال ،إال أن
ّ
أثار الجدل األكبر كان تأثيره في التضخم وزيادة
األس �ع��ار .واس �ت �ح��وذ ه��ذا امل��وض��وع ع�ل��ى ّ
مخيلة
امل��واط�ن�ين واإلع�ل�ام ،بعد ت�ق��اري��ر ع��دة ع��ن زي��ادات
ف��ي األس �ع��ار سبقت التصحيح ،ال��ذي ل��م يحصل
بعد .وقد زادت في هواجس املواطنني تصريحات
بعض املسؤولني واالقتصاديني وممثلي الهيئات
االق �ت �ص��ادي��ة ،ال��ذي��ن ك��ان��وا ي �ج��زم��ون ب ��أن زي ��ادة
األج � � ��ور س� �ت ��ؤدي إل � ��ى زي � � ��ادة م� ��وازي� ��ة وم �م��اث �ل��ة
باألسعار ،تأكل هذه الزيادة ،وبالتالي «ما ُيعطى
باليمني يؤخذ باليسار» ،ب��ل األس��وأ م��ن ذل��ك هو
ال�ت��روي��ج أن االق�ت�ص��اد س�ي�ك��ون م �ه��ددًا باالنهيار
حلزونة تضخم األجور واألسعار.
تحت ً ما يسمى ّ
تمثل ج��زءًا م��ن بنية األك�ل�افّ ،
وأي
ب��داي��ة ،األج��ور
زيادة في األجور االسمية ستؤدي إلى ارتفاع هذه
ال�ك�ل�ف��ة .إال أن ه��ذه ال�ع�لاق��ة السببية ب�ين األج��ور
واألكالف لن تترجم إلى عالقة سببية بني األجور
واألس �ع��ار ،وم��ن ث��م إل��ى نسبة زي��ادة مماثلة على
كلفة املعيشة ،إال في ظروف محدودة جدًا ،ليست
ح��اض��رة ف��ي االق�ت�ص��اد اللبناني ال �ي��وم ،ل�ك��ن قبل
أن أدخ��ل ف��ي ه��ذا امل��وض��وع ال ب��د م��ن اإلش ��ارة إلى

السوابق التاريخية لزيادة األجور في لبنان ،منذ
زمن التثبيت النقدي والسيطرة على التضخم ،أي
منذ عام  ،1993ولنر ما كان تأثيرها في التضخم،
وبالتالي إذا ّ
تحسن وضع اإلجراء بعدها أم ال.
ففي ع��ام  1994زي��د الحد األدن��ى ل�لأج��ور م��ن 118
الف الى  200الف ليرة ،أي بمقدار  ،%70وفي عام
 1995من  200ألف إلى  250أل��ف ،أي بمقدار ،%25
وفي عام  1996إلى  300ألف ليرة ،أي بمقدار .%20
وب�ل��غ التضخم  %8و %10.5و %9ع�ل��ى ال�ت��وال��ي.
فقد تحسن األج��ر الفعلي (ال�ح��د األدن ��ى) بمقدار
 %96ب�ي��ن ع ��ام ��ي  1994و،1996
وب��ال �ت��ال��ي م ��ا أع �ط ��ي ب��ال �ي �م�ين ل��م
يؤخذ بالشمال ،وارتفعت معدالت
االستهالك في تلك الفترة ،وترافقت
ه ��ذه ال� ��زي� ��ادات م ��ع أك �ث��ر ال �ف �ت��رات
ن �م �وًا ف��ي م��رح�ل��ة م��ا ب�ع��د ال �ح��رب.
واس � � �ت � � �ط� � ��رادًا ف � � ��إن ع � � ��دم ح �ص ��ول
ح �ل ��زون ��ة ت �ض �خ��م أج � ��ور وأس �ع ��ار
ف ��ي ت �ل��ك ال� �ف� �ت ��رة ،ع �ل��ى ال ��رغ ��م م��ن
ه��ذه ال��زي��ادات املتتالية واملتواترة
ي��ؤك��د أن ه ��ذه ال��دي �ن��ام� ّ�ي��ات امل�ح�ت�م�ل��ة ال تتحقق
دائمًا ،وبالتالي يجب أال ترفع كفزاعة في كل مرة
يجري فيها النقاش بشأن تصحيح األجور .وهذه
االستنتاجات تنطبق أيضًا على زيادة عام ،2008
حيث ُرفع الحد األدن��ى من  300ألف ليرة إلى 500
أل ��ف ل �ي��رة ( ،)%66وب �ل��غ ال�ت�ض�خ��م ف��ي ذل ��ك ال�ع��ام
 %10.7ك��ان أك �ث��ر م�ك� ّ�ون��ات��ه زي� ��ادة أس �ع��ار ال �غ��ذاء
العاملية في تلك الفترة.
كما أن تجربة البلدان التي تعتمد تصحيح األجور

زيادة األسعار ستطاول
أقل من  %50من سلة
االستهالك

مصارف

سالمة :مقال
«نيويورك تايمز»
سياسي واستخباري

ال �ش �ه��ري ال � ��ذي ُع �ق ��د ف ��ي  15ال�ش�ه��ر
ال �ج��اري م��ع جمعية م �ص��ارف لبنان
ول�ج�ن��ة ال��رق��اب��ة ع�ل��ى امل �ص��ارف .ففي
هذا اللقاء نوقشت نقاط عديدة تتعلق
بالعمل امل�ص��رف��ي ،ك��ان أب��رزه��ا املقال
املنشور في «نيويورك تايمز» ،الذي
أع��اد التذكير ب��االت�ه��ام��ات األميركية
للبنك اللبناني الكندي واتهام حزب
الله بالوقوف وراء عمليات تبييض
األم��وال التي رصدها األميركيون في
عمليات املصرف.
ب � �ع� ��د ذل� � � ��ك ش� � � � � ّ�دد س �ل��ام � ��ة ع � �ل� ��ى أن
امل �ص��ارف ف��ي ل�ب�ن��ان ت�ل�ت��زم ب��ال�ك��ام��ل
القواعد واملعايير املصرفية الدولية،
وه��ي م��رت��اح��ة لعالقاتها املهنية مع
م� �ص ��ارف امل ��راس� �ل ��ة ،م ��ؤك� �دًا أن «ه ��ذا
م��ا ي�ه��م ف��ي ك��ل امل ��وض ��وع ،ع�ل�م��ًا ب��أن
عالقاتنا كسلطات نقدية مع الجهات
الدولية ،ومنها األميركية والفرنسية،
هي عالقات عمل جيدة».
وف� ��ي ال �ل �ق ��اء ،ي �ث �ن��ي س�ل�ام��ة ع �ل��ى ما

محمد وهبة
وص ��ف ح��اك��م م �ص��رف ل�ب�ن��ان ري��اض
س �ل��ام � ��ة ،امل � �ق � ��ال ال � � � � ��وارد أخ � �ي � �رًا ف��ي
ص �ح �ي �ف��ة «ن � �ي ��وي ��ورك ت ��اي� �م ��ز» ب��أن��ه
«موقف سياسي استخباري ال يمت
إل ��ى ع�م��ل ال �ق �ط��اع امل �ص��رف��ي ب�ص�ل��ة».
م� ��وق� ��ف س�ل��ام� ��ة ج� � ��اء خ �ل ��ال ال �ل �ق ��اء

ال لرفع سقف القروض
تبلغت املصارف من حاكم مصرف لبنان رياض سالمة
(الصورة) رفضه رفع السقف املسموح باستعماله في
آليات اإلقراض املتخصصة كالقروض السكنية واملشاريع
املؤاتية للبيئة والتحصيل الجامعي وغيرها« ،وذلك حفاظًا
على توازن مدروس بني السيولة بالليرة الضروري توافرها
وسائر التوظيفات».

طاقة

على نحو مؤسساتي ب�ن� ً
�اء على نسب التضخم،
مثل قبرص ولوكسمبورغ وبلجيكا ومالطا ،تؤكد
على إمكان ربط زي��ادة األج��ور بمؤشرات األسعار
ع�ل��ى ن�ح��و دوري (ال ال�ح��د األدن ��ى ف�ق��ط) م��ن دون
حصول آثار سلبية على االقتصاد ،بل على العكس
من ذلك ،فإن هذه امليكانيزمات املركزية تؤدي إلى
استقرار في االقتصاد ،بل في بعض األحيان تؤدي
إلى االستقرار في معدالت التضخم ،نتيجة وضع
حدود علمية لزيادة األجور.
وإذا عدنا إلى العالقة السببية بني زي��ادة األجور
وت��أث�ي��ره��ا ف��ي أك�ل�اف امل�ع�ي�ش��ة في
االق � �ت � �ص� ��اد ال ��رأس� �م ��ال ��ي ع �م��وم��ًا،
وف� � � � ��ي ل� � �ب� � �ن � ��ان خ � � �ص � ��وص � ��ًا ،ف �ق��د
ب� ّ�ي �ن��ت ال � ��دراس � ��ات أن ال �ك �ث �ي��ر م��ن
ال�ق�ط��اع��ات االق�ت�ص��ادي��ة ف��ي لبنان
ت�ت�م�ت��ع ب ��درج ��ة اح �ت �ك��ار م��رت�ف�ع��ة،
وبالتالي ف��إن زي��ادة األج��ور يمكن
ام �ت �ص��اص �ه��ا ع �ب��ر خ �ف��ض درج� ��ة
االح �ت �ك��ار ،وذل� ��ك ب��إب �ق��اء األس �ع��ار
ث��اب�ت��ة أم ��ام ارت �ف��اع الكلفة الحدية
الناتجة عن زي��ادة األج��ور ،وبالتالي يكون تأثير
زي ��ادة األج ��ور عبر رف��ع حصة األج ��ور م��ن القيمة
امل�ض��اف��ة ع�ل��ى ح�س��اب األرب� ��اح واألك �ل�اف األخ ��رى،
التي تتأتى منها مداخيل كالريع .أما في القطاعات
ال�ت��ي تبلغ التنافسية فيها درج��ة ع��ال�ي��ة ،وحيث
إن زي ��ادة أج ��ور ال�ع�م��ال ت ��ؤدي إل��ى زي ��ادة مماثلة
ف��ي األك�ل�اف ،ف��إن زي ��ادة األس �ع��ار ستكون م��وازي��ة
ل��زي��ادة ه��ذه األج��ور .وم��ن هنا ف��إن زي��ادة األسعار
ّ
ستكون مركزة في قطاعات محددة من االقتصاد،

بعد تصريح للنائب وليد جنبالط ،تقدم النائب
بطرس حرب باستجواب إلى الحكومة في أسباب
رفضها ع��رض ال�ص�ن��دوق الكويتي والصناديق
العربية لتمويل مشروع إنتاج  700ميغاوات من
الكهرباء .وج��اء ف��ي االس�ت�ج��واب أن وزي��ر الطاقة
واملياه رفض عرض تمويل املشروع من الصندوق
الكويتي ،رغم أن قبول عرض الصندوق الكويتي
ي��وف��ر ع �ل��ى ال �خ��زي �ن��ة وع �ل��ى ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين ع �ش��رات
ماليني ال��دوالرات ،باعتبار أن فوائد ق��روض هذه
ال�ص�ن��ادي��ق متدنية ج �دًا ،بحيث ال ت�ت�ج��اوز ،%2
ف��ي ال��وق��ت ال ��ذي ت��دف��ع ف�ي��ه ال�خ��زي�ن��ة ل�ق��اء توفير
االع� �ت� �م ��اد ف ��وائ ��د ت �ص��ل إل� ��ى  ،%7وب��اع �ت �ب��ار أن
ق��روض الصندوق الكويتي تقسط على ما يفوق
ع �ش��ري��ن س �ن��ة ،م ��ع ف �ت��رة س �م ��اح ،ب�ي�ن�م��ا ق ��روض
الدولة من السوق تقسط على خمس سنوات ،وال
فترة سماح فيها .إال أن قبول ع��روض صناديق
ال�ت�ن�م�ي��ة ال�ع��رب�ي��ة ي �ف��رض ع�ل��ى ال��دول��ة املقترضة
أن ت �ق �ب��ل ب��رق��اب��ة ع �ل��ى امل �ن��اق �ص��ات وع �ل��ى دف�ت��ر
ال �ش��روط وع�ل��ى تنفيذ امل �ش��روع ،وذل ��ك كضمانة

ق ��ام ��ت ب ��ه ج �م �ع �ي��ة امل � �ص� ��ارف ل�ج�ه��ة
ت �م��وي��ل امل�ح�ك�م��ة ال��دول �ي��ة ب�م�ب�ل��غ 32
مليون دوالر ،فيؤكد أن «هذه املبادرة
م�ف�ي��دة لسمعة ل�ب�ن��ان وان �خ��راط��ه في
املجتمع ال��دول��ي واح�ت��رام��ه للشرعية
ال��دول�ي��ة» ،ث��م يشير إل��ى أن «التعاون
بني الجمعية والسلطة النقدية ،سمح
ب��اح �ت��واء آلث ��ار األح� ��داث ال �ت��ي ط��رأت
خالل عام  2011كملف البنك اللبناني
ال �ك �ن��دي ،وت �م��وي��ل امل�ح�ك�م��ة ال��دول �ي��ة
والتطورات في املنطقة العربية».
وف � ��ي امل � �ج ��ال ن �ف �س��ه ،ي � �ش� � ّ�دد رئ �ي��س
جمعية املصارف جوزف طربيه ،على
«أهمية الحفاظ ،بل وتطوير عالقاتنا
مع الجهات الخارجية؛ حماية للقطاع
ّ
وللمودعني ،وعلى أن املصارف وظفت
موارد كبيرة خالل السنوات املاضية
ف��ي م�ج��ال م�ك��اف�ح��ة تبييض األم ��وال
وتمويل اإلرهاب».
كل هذا الحديث عن تأثيرات األوضاع
الخارجية وكيفية تعاطي السلطات

قطاعات

حرب يسأل عن «رفض» التمويل الكويتي للكهرباء
لحسن استعمال القروض املمنوحة والحترامها
ل�ل�أص ��ول ال �ق��ان��ون �ي��ة وال �ف �ن �ي��ة .وس � ��أل ح ��رب عن
األسباب واملبررات التي دفعت الحكومة اللبنانية
إلى رفض عرض الصندوق الكويتي والصناديق
ال �ع��رب �ي��ة رغ ��م ال �ت��وف �ي��ر ال�ك�ب�ي��ر ال� ��ذي سيستفيد
منه لبنان ،وه��ل الحكومة ال تحتاج إل��ى ق��روض
ّ
ميسرة ،وما هي وسائل توفير االعتماد املقرر في
قانون إنتاج الكهرباء ،وما مدى صحة الشائعات
عن تهرب الحكومة من أية رقابة عربية أو دولية
على دف��ات��ر ش��روط االل �ت��زام��ات وت��وف�ي��ر املنافسة
الشفافة الحقيقية وح�س��ن التنفيذ ،وم��ا إذا كان
رفض عروض الصناديق عائد إلى رغبة الحكومة
في التفلت من أي رقابة جدية على املشاريع.
وف��ي ال�س�ي��اق ،رف�ض��ت م �ص��ادر ف��ي وزارة الطاقة
واملياه الرد على ما تقدم به النائب حرب ،مكتفية
ب��ال�ق��ول إن ه��ذا امل��وض��وع غير صحيح .وأش��ارت
إلى أن الرد على هذا املوضوع سيكون في الوقت
املناسب.
(األخبار)

ق ��د ت �ق �ت �ص��ر ع �ل��ى ج� ��زء م ��ن ال �ص �ن��اع��ات امل�ح�ل�ي��ة
وب �ع��ض أس �ع��ار ال �خ��دم��ات ،م�ث��ل ال �ط �ع��ام ال�ج��اه��ز
وغيره ،إضافة إلى التعليم والصحة .وهذه السلع
تمثل ج��زءًا من سلة االستهالك التي تبنى عليها
حسابات أكالف املعيشة.
الكثير من السلع لن تتأثر بزيادة األج��ور ،ومنها
سلع الكهرباء واالت �ص��االت والنقل وال�ط��اق��ة على
أنواعها ،التي إما أسعارها ثابتة ومحددة من قبل
ال��دول��ة ،وإم��ا هي تتبع األس��واق العاملية ،وإضافة
إلى هذه السلع ،فإن السلع املستوردة بأكثريتها من
وسائل نقل وسلع معمرة وحتى سلع استهالكية
عادية كالثياب واألطعمة لن تتأثر بزيادة األجور،
ألن التأثير في أسعار هذه السلع يكون عبر التأثير
ف��ي أس �ع��ار ال�ج�م�ل��ة ف��ي ه ��ذه ال �ق �ط��اع��ات ،ال �ت��ي لن
إضافة إلى ذلك ،فإن أسعار
تتأثر بزيادة األج��ور،
ّ
السلع ال��زراع�ي��ة غير املصنعة م��ن خضار وفواكه
ولحوم لن تزيد بمقدار زيادة األجور ،بسبب عدم
زي��ادة أك�لاف العمالة في القطاع ال��زراع��ي ،بمقدار
زي��ادة األج��ور ف��ي القطاعات النظامية ،إذ يعتمد
هذا القطاع على العمالة املوسمية وغير النظامية.
نستطيع االستنتاج بأن زي��ادة األسعار ستطاول
أقل من  %50من سلة االستهالك ،وأكثرها ستكون
زي��ادات أقل من نسبة زي��ادة الحد األدن��ى لألجور،
ّ
باملحصلة ال�ع��ام��ة ،فإن
أو األج��ور املخفوضة .إذًا
زي� ��ادة األج� ��ور ف��ي ل�ب�ن��ان ح��ال�ي��ًا ل��ن ت ��ؤدي ال إل��ى
دورة تضخم أسعار وأج��ور ،وال إل��ى بقاء العمال
وامل��وظ�ف�ين ف��ي وضعيتهم السابقة نفسها ،إذ إن
أك�ث��ري�ت�ه��م س ��وف ت�ت�ح�س��ن أوض��اع �ه��م امل�ع�ي�ش�ي��ة،
وستتحسن حصة األجور من الناتج املحلي.

النقدية واملصارف معها ،كان ال بد من
أن تكون لها ترجمة أخرى؛ فاملصارف
ال�ت��ي م� ّ�ول��ت املحكمة ال��دول�ي��ة حديثًا
لها مطالب جديدة عرضتها في اللقاء
الشهري ،وربما كانت تريدها ثمنًا ملا
قامت به تجاه املحكمة الدولية .أبرز
ه��ذه املطالب تتمحور ح��ول ض��رورة
ت �ع��زي��ز أرب � ��اح امل� �ص ��ارف ال �ت��ي ُس � ّ�دد
منها التزام لبنان للمحكمة الدولية.
ف��أع �ض��اء ال�ج�م�ع�ي��ة «أع �ل �م��وا س�لام��ة
أن م�ف�ت�ش��ي ال �ض��رائ��ب ب� ��دأوا تكليف
امل � �ص � ��ارف ب �ض��ري �ب��ة م �ع��دل �ه��ا %10
على املوجودات خ��ارج امليزانية التي
ت��دي��ره��ا ملصلحة ال��زب��ائ��ن ،كضريبة
رب ��ح م �ق��در وم �ق �ط��وع وب �غ��ض ال�ن�ظ��ر
ع��ن أن امل�ح��اف��ظ املعنية حققت أو لم
تحقق أرباحًا» ،وأشارت إلى أن «هذه
املقاربة سترتب تهجير ه��ذا النشاط
إل��ى خ ��ارج ل �ب �ن��ان» ،ف��وع��ده��م سالمة
«ب ��دراس ��ة امل ��وض ��وع م ��ع وزارة امل ��ال
وإعالم املصارف».

زراعة

املزارعون يرفضون «استهزاء» الحكومة بالزيت
«هذا القرار مرتجع إلى الحكومة من دون شكر»،
هكذا كان ّ
ّ
جمعية املزارعني اللبنانيني على قرار
رد
الحكومة بدعم مزارعي الزيتون عبر شراء  50ألف
تنكة زي��ت للجيش اللبناني في موسم يبدو أنه
كان أكرم من قدرة ّ
تحمل القطاع على التصريف،
ومن قدرة الحكومة على اإلدارة.
فقد استنكرت الجمعية ف��ي ب�ي��ان أص��درت��ه أمس
ق ��رار مجلس ال � ��وزراء األس �ب��وع امل��اض��ي القاضي
بتخصيص م �ل �ي��اري ل �ي��رة ل �ش��راء ك�م�ي��ات ال��زي��ت
املذكورةّ ،
وعدته «استمرارًا في االستهزاء بعقول
ال �ل �ب �ن��ان �ي�ين وزي � � ��ادة االح� �ت� �ق ��ان ف ��ي ال � �ش ��ارع م��ن
ج��راء ال �ق��رارات السيئة ال�ت��ي تتخذ ح��ول مشاكل
ّ
امل � ��زارع �ي��ن» .وق ��ال ��ت إن «ال �ك �س��اد ي �ش �م��ل م�لاي�ين
ّ
الليترات» بعدما كان اإلنتاج زاخرًا في موسم ذكر
مزراعي القطاع الذين يبلغ عددهم  25ألفًا ،بعام
 .2002وطالبت الجمعية الحكومة بشراء  200ألف
تنكة ،أي  4أضعاف املطروح حاليًا «بحسب نسب
زراعة الزيتون وبواسطة الهيئة العليا لإلغاثة»،
ّ
م��ع ال�ع�ل��م ب ��أن ق ��رار ال�ح�ك��وم��ة ي�ح�ت�ك��م إل ��ى أرق ��ام

ُ
ّ
املسح الذي أجري عام  ،2008وتفيد بأن  %80من
امل�س��اح��ات امل��زروع��ة ف��ي محافظة ال�ش�م��ال ،و%40
ف��ي محافظتي ال�ج�ن��وب وال�ن�ب�ط�ي��ة ،ليبقى %15
و %5في محافظتي دبل لبنان والبقاع.
ول � ��م ت �ك �ت��ف ال �ج �م �ع �ي��ة ب � ��اإلش � ��ارة إل � ��ى م��وض��وع
الزيتون؛ إذ انتقدت أداء وزارة الزراعة في إدارتها
للقطاع عمومًا وع��دم تحقيق «نقلة نوعية فيه».
كذلك ّ
شددت على «املطلب األساسي للقطاع ،وهو
إدخ� ��ال ك��اف��ة امل ��زارع�ي�ن ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين إل ��ى ال�ض�م��ان
الصحي واالج�ت�م��اع��ي بغض النظر ع��ن النقاش
وال�خ�لاف القائم بشأن الضمان الصحي الشامل
لكافة اللبنانيني واملمول من املوازنة العامة».
ّ
ُي�ش��ار إل��ى أن منسق تجمع الهيئات الفاعلة في
ّ
القطاع ،جورج قسطنطني العيناتي ،كان قد شدد
في حديث لـ«األخبار» عشية صدور قرار الحكومة،
على أن املطروح ال ُي ّلبي مطالب امل��زارع�ين .ولفت
ّ
مؤسسة ّ
إلى ضرورة إنشاء ّ
عامة تتولى االهتمام
بالزيت اللبناني.
(األخبار)
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تقرير

هل تدخل سوق املازوت في لبنان في متاهة لعبة جديدة من االحتكار؟ يبدو السؤال مشروعًا بعد دخول آلية مجلس الوزراء للدعم ّ
حيز التطبيق
أمس بهدف دعم األسر وليس االحتكارات

ُ َ
نْ
«دعم املازوت» إفادة مضاعفة للمعفي من الـ TVA

حسن شقراني
أصدرت وزارة الطاقة واملياه ،أمس ،جدول
تركيب أس�ع��ار امل�ح��روق��ات ال��ذي يتضمن
خفضًا لسعر صفيحة امل��ازوت ً
بناء على
ُ
آلية الدعم التي أق� ّ�رت في مجلس ال��وزراء
األسبوع املاضي .وبموجبه أضحى سعر
صفيحة هذه املادة الحيوية  27100ليرة،
ب�ع��د ت�خ�ص�ي��ص «دع� ��م» ب�ق�ي�م��ة  136أل��ف
ّ
ليرة لكل كيلوليتر ـــ أي أل��ف ليتر ـــ أو ما
ّ
يوازي  50صفيحة ،ما يعني أن الدعم على
الصفيحة الواحدة يبلغ  2720ليرة.
ويأتي هذا الدعم بعد قرار مجلس الوزراء
األسبوع املاضي تخصيص سلفة خزينة
قيمتها  22.5م�ل�ي��ار ل�ي��رة ل� ��وزارة الطاقة
ل �ت �ح �ق �ي��ق ه � ��ذا ال� ��دع� ��م ب ��ان �ت �ظ ��ار ص� ��دور
قانون في مجلس النواب ُيعفي امل� ّ�ادة من
ال�ض��ري�ب��ة ع�ل��ى ال�ق�ي�م� ّ�ة امل �ض��اف��ة (،)TVA
وه��ي ف�ت��رة ُي�ف�ت��رض أن�ه��ا ق��د تمتد لشهر
تقريبًا.
ّ
ونص القرار على تقديم مشروع قانون إلى
البرملان إلضافة املازوت األحمر املستورد
م� ��ن ق� �ب ��ل م� �ن� �ش ��آت ال �ن� �ف ��ط ف� ��ي ط��راب �ل��س
والزهراني إلى «األم��وال واألشياء املعفاة
من الضريبة على القيمة املضافة» ،وفقًا
آلل� ّ�ي��ة صيغت ب�ين وزارت ��ي الطاقة وامل�ي��اه
ّ
وامل � ��ال .وك��ل��ف م�ج�ل��س ال � ��وزراء ال � ��وزارات
امل�ع�ن� ّ�ي��ة (ط��اق��ة وم �ي��اه ،اق�ت�ص��اد وت �ج��ارة،
داخلية وبلديات) «اتخاذ التدابير الالزمة
ل�ض�ب��ط ت �ع��ري �ف��ات امل ��ول ��دات ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة
ال � �خ � ��اص � ��ة ،وت� �ك� �ل� �ي ��ف م� ��دي� ��ري� ��ة ح �م��اي��ة
املستهلك في وزارة االقتصاد بالسهر على
منع الغش في بيع أنواع املحروقات».
ّ
ّ
ول �ك��ن ح��ت��ى ص � ��دور ال� �ق ��ان ��ون ،ف � ��إن ق ��رار
م�ج�ل��س ال � � َ��وزراء س �ي �ك��ون دع �م��ًا م�ب��اش�رًا
ُيتيح ُ
للمعفني من الضريبة اإلفادة مرتني،
ّ
ّ
وع �ل��ى ن�ح��و م �ض��اع��ف ،وق ��د ي� ��ؤدي ح��ت��ى
ـــ ف��ي أس��وأ السيناريوات ـــ إل��ى نقص في
املادة في السوق.
وت�ح �ص��ل اس �ت �ف��ادة امل �ص��ان��ع وال �ش��رك��ات
التي تتمتع بإعفاء من الـ TVAعلى النحو
ً
اآلت��يّ :أوال ،تستفيد من «ال��دع��م» املذكور،
أي  2720ل �ي��رة ع �ل��ى ال �ص �ف �ي �ح��ة ،وث��ان�ي��ًا
ت �س �ت �ف �ي��د م ��ن ّ
ردي� � � ��ات ال �ض ��ري �ب ��ة .ووف �ق��ًا
ّ
للجدول املذكور ،فإن قيمة الضريبة على
ّ
القيمة امل�ض��اف��ة ع�ل��ى ك��ل كيلوليتر تبلغ
ّ
 123200ليرة ،أي  2464ليرة لكل صفيحة،
ّ
بطبيعة ال َ�ح��ال أن ال��دع��م ال��ذي
م��ا يعني
ُ
سيحصل عليه «املعفون» يبلغ  5184ليرة،
أي تقريبًا ضعف الدعم الذي يحصل عليه
املستهلك العادي.

سعر صفيحة املازوت يتراجع  700ليرة غدًا ما يفسح املجال للعبة التجار (هيثم املوسوي)
وإذا كان دعم املصانع ضروري ــــ وإن ليس
ّ
الهجينة ــــ فإن الفجوة التي
عبر هذه اآللية ُ ّ
ُيحدثها القرار تمثل فرصة للمصانع التي
ّ
تتمتع بسيولة مرتفعة لكي تخزن املازوت
بسعر أدنى من الذي سيسود بعد صدور
ال� �ق ��ان ��ون .وه � ��ذا ي �ع �ن��ي أن �ه��ا ق ��د ت�س�ح��ب
ُ
ك �م �ي��ات ك �ب �ي��رة م��ن ال� �س ��وق ،وق ��د ت�ن�ق��ص
ّ
امل� �ع ��روض ،ورب �م��ا أي �ض��ًا ت �ب��دأ ب��االت �ج��ار
بهذه ّ
املادة.
«إذا ك �ن��ت ص �ن��اع �ي��ًا أو ت ��اج� �رًا يشملني
اإلع �ف��اء م��ن ال � �ـ TVAول ��دي س�ي��ول��ة كافية،
ّ
أشتري مازوتًا بقيمة مليون دوالر وأخزن
ّ
ّ
ّ
الكمية!»ُ ،يعلق أحد الخبراء املطلعني على
قطاع املحروقات في لبنان .وقد أبدى أكثر
من تاجر محروقات في السوق اللبنانية
ت� ّ
�ذم��ره م��ن ع ��دم ت��واف��ر ال�ك�م�ي��ات ال�لازم��ة
ّ
م��ن امل � ��ازوت .وب�ح�س��ب أح��ده��م ،ف ��إن آل�ي��ة
إدارة القطاع ـــ لناحية دوام العمل وإدارة
السيولة ـــ غير مجدية وال ّ
تؤمن الكميات
املطلوبة في الوقت الالزم.
ّ
ول�ك��ن ف��ي مقابل ه��ذا ال�ت� ّ
�ذم��ر ي��ؤك��د املدير

جدول سعر مبيع املازوت األحمر (ل .ل).
كيلوليتر

البيان
ثمن البضاعة

1327000

دعم

136000

ثمن البضاعة بعد الدعم

1191000

الرسوم

صفر

حصة شركة التوزيع

7000

أجرة النقل

14000

عمولة صاحب املحطة

20000

الكلفة دون الضريبة

1232000

ال� �ض ��ري� �ب ��ة ع� �ل ��ى ال �ق �ي �م��ة 123200
املضافة عند املبيع
سعر مبيع العشرين ليتر 27100

* املصدر :وزارة الطاقة واملياه.

العام للمنشآت النفطية ،سركيس حليس،
ّ
أن ّامل� � ��ازوت م��وج ��ود ب��وف��رة ف ��ي ال �س��وق،
«وفرنا للسوق  10ماليني ليتر من املازوت
أخ� �ي� �رًا ،ب �ي��ع م �ن �ه��ا  4.8م�ل�اي�ي�ن ل �ي��رة في
(منشآت) طرابلس و 2.8مليون ليتر في
ّ
(منشآت) الزهراني ،ما يعني أن هناك 2.4
متوافرة».
مليون ليتر ال تزال ّ
ّ
ُ
ويفيد هذا املسؤول بأنه في ظل توقعات
تراجع سعر صفيحة امل��ازوت بقيمة 700
ل�ي��رة وف�ق��ًا ل�ج��دول ت��رك�ي��ب األس �ع��ار ال��ذي
ّ
ّ
تتحول إلى
ي�ص��در غ �دًا ،ف��إن آل�ي��ة ال�س��وق
«لعبة ّ
تجار».
ّ
وال�ل��اف� ��ت ه ��و أن ق� � ��رار م �ج �ل��س ال � � ��وزراء
ال �ق��اض��ي ب��ال �ل �ج��وء ال ��ى إل �غ ��اء ال�ض��ري�ب��ة
ّ
ض��ًا ع��ن الدعم
ل��دع��م األس��ر اللبنانية ،ع��و ّ
املباشر ،يهدف تحديدًا إلى كف ممارسات
االح � �ت � �ك� ��ار ال � �ت� ��ي س � � ��ادت ال � �س � ��وق خ�ل�ال
السنوات املاضية ،حيث عمدت الشركات
الكبرى إل��ى سحب الكميات املتوافرة من
ال�س��وق ـــ وت�ح��دي�دًا ف��ي امل�ن��اط��ق البقاعية
حيث الحاجة األكبر إلى هذه امل� ّ�ادة خالل

فصل الشتاء من أجل التدفئة ـــ وممارسة
االحتكار وفرض األسعار التي تناسبها.
وك � � ��ان األم � � ��ر ي �ن �ت �ه��ي ب� � ��أن ذه� � ��ب ال ��دع ��م
ملصلحة الشركات عوضًا عن املستهلكني،
حاجة في األطراف.
وتحديدًا األكثر
ّ
والالفت أيضًا هو أن��ه ف��ور ص��دور القرار،
األس �ب��وع امل��اض��ي ،ص��درت م��واق��ف كثيرة
م ��ن أوس � � ��اط ال �ص �ن��اع �ي�ي�ن ت �ن �ت �ق��د اآلل �ي��ة
امل �ع �ت �م��دة وت �ع �ت �ب��ره��ا غ �ي��ر ع�ل�م�ي��ة .وق ��ال
رئ �ي��س ت �ج� ّ�م��ع ص�ن��اع�ي��ي امل�ت�ن ال�ش�م��ال��ي
ّ
ش��ارل م��ول��ر حينها إن اإلج ��راء «مبتور»
ول � ��ن ي �س �ه��م ف ��ي خ �ف��ض أك �ل ��اف اإلن� �ت ��اج
الصناعيني.
بالنسبة إلى
ّ
كذلك كان هناك تحفظ من جانب املعنيني
ّ
في القطاع يفيد بأن الدعم يجب أن يشمل
لاّ
ّ
امل� ��ازوت ب�ن��وع�ي��ه ،وإ ف ��إن ح�ص��ر «إل�غ��اء
بالنوع
ال�ض��ري�ب��ة ع�ل��ى ال�ق�ي�م��ة امل �ض��اف��ة»
ّ
األحمر سيفتح الباب واسعًا أم��ام الغش
ّ
وال�ت�لاع��ب؛ بمعنى أن ال�ش��رك��ات املختلفة
ت� ّ
�روج أن ال �ن��وع األح �م��ر غ�ي��ر م�ت��واف��ر في
ّ
السوق ـــ فيما خزاناتها مألى ّبه ـــ وتبيع
ُ
ال�ن��وع األخ�ض��ر ،وبالتالي تحقق أرب��اح��ًا
مضاعفة.
وه �ن��اك ف�ج��وة ت�ج��اري��ة إذا ص��ح التعبير
ّ
تسمح ب�م�م��ارس��ات ك �ه��ذه ،إذ إن امل ��ازوت
األحمر تستورده الحكومة ،فيما امل��ازوت
األخضر يستورده القطاع الخاص!
ّ
ع�ل��ى أي ح ��ال ،ف ��إن ق ��رار ال��دع��م ال ��ذي ب��دأ
ّ
تطبيقه ُ«ي�ف�ت��رض أن ي�ت�ح��ول إل��ى قانون
ّ
شهر .وإذا لم يحدث ذل��ك ،ف��إن الدعم
بعد ّ
ّ
سيتوقف» ،كما يؤكد سركيس حليس.
ولكن من املستبعد جدًا ح��دوث ذلك نظرًا
إل��ى وج ��ود ت��واف��ق ف��ي ش��أن ه��ذه املسألة
ّ
حسبما يتضح .ولكن إن حصل أمر كهذا،
ّ
�إن الغالء ُ
سيعيد املستهلكني إلى األيام
ف�
الصعبة التي ّ
مرت عليهم أخيرًا مع ارتفاع
سعر صفيحة املازوت إلى مستويات عليا.
ّ
ُ
وي � �ش� ��ار إل � ��ى أن ال� �ه ��وام ��ش ب�ي�ن س �ع� َ�ري
ال �ب �ن��زي��ن وامل� � � ��ازوت وص� ��ل إل� ��ى م�س�ت��وى
ق�ي��اس��ي خ�ل�ال ال�ف�ت��رة األخ �ي��رة ،ن�ظ�رًا إل��ى
الطلب الكبير على امل � ّ�ادة الثانية بسبب
م� ��وج� ��ات ال � �ب� ��رد ال� �ت ��ي ض ��رب ��ت م�خ�ت�ل��ف
ّ
ّ
البلدان باكرًا ،وحتى في لبنان فإن بوادر
الشتاء ظهرت منذ أيلول.
ّ
ك��ذل��ك ُي �ش ��ار إل ��ى أن امل��رح �ل��ة األول � ��ى من
�روع وزارة ال �ط��اق��ة وامل� �ي ��اه ل�ت�خ��زي��ن
م �ش � ُ
النفط أطلقت أخ�ي�رًا ،لكي يستفيد لبنان
م��ن م��وق �ع��ه ال �ج �غ��راف��ي وي � ّ
�ؤم ��ن م��داخ�ي��ل
ل �ل �خ��زي �ن��ة «وم � �خ� ��زون اس �ت��رات �ي �ج��ي غ�ي��ر
م �ت ��واف ��ر ح ��ال� �ي ��ًا» ،وف� �ق ��ًا ل �ل ��وزي ��ر ج �ب��ران
باسيل.

باختصار
◄ مشروع دع��م زراع��ة الشمندر السكري ُ
سيرفع
إلى ميقاتي ونحاس
الكالم لوزير الزراعة حسني الحاج حسن ال��ذي لفت إلى
أن «إعادة إحياء زراعة الشمندر السكري بدعم من الدولة
ه��ي ض ��رورة زراع �ي��ة واق�ت�ص��ادي��ة واج�ت�م��اع�ي��ة» ،مبديًا
مجددًا «أسفه لقرار قطع الدعم عن هذه الزراعة في عام
 ،2002فيما القطاع الزراعي بقي على تراجعه ولم يتعاف،
كما لم تنخفض نسب ّ
التلوث في بحيرة القرعون».
ول �ف��ت ال��وزي��ر ال �ح��اج ح�س��ن إل ��ى «أن
ج��زءًا من استراتيجية وزارة الزراعة
ل �ح��ظ إح� �ي ��اء دع� ��م زراع� � ��ة ال �ش �م �ن��در
ال� �س� �ك ��ري ب �م �س��اح��ة  50أل � ��ف دون ��م
م ��ن ال� ��زراع� ��ات ال��رب �ي �ع �ي��ة وال�ص�ي�ف�ي��ة
وال�خ��ري�ف�ي��ة م��ن ض�م��ن دورة زراع�ي��ة
متكاملة».
◄ االتحاد العاملي للنقابات يتضامن مع االتحاد
الوطني
ّ
هذا ما جاء في بيان تلقاه االتحاد الوطني لنقابات العمال
وامل�س�ت�خ��دم�ين ف��ي ل�ب�ن��ان م��ن االت �ح��اد ال�ع��امل��ي للنقابات

ّ
 WFTUال��ذي يمثل أكثر من  80مليون عامل من 120
بلدًا في العالم.
وج��اء في البيان« :إن االتحاد العاملي للنقابات ّ
يعبر عن
ت�ض��ام�ن��ه ال�ك��ام��ل م��ع االت �ح��اد ال��وط�ن��ي ل�ن�ق��اب��ات ال�ع�م��ال
وامل�س�ت�خ��دم�ين ف��ي ل�ب�ن��ان ( ،)FENASOLوي��دع�م��ه في
ّ
تصب في مصلحة الطبقة العاملة
نضاله ومطالبه التي
في البالد».
وق ��ال ال �ب �ي��ان «ن �ع �ت��رض ع�ل��ى ت �ص� ّ�رف��ات ال�ح�ك��وم��ة غير
الديموقراطية التي تخدم مصالح البنوك ،والتي تعتدي
على مطالب االتحادات والنقابات التي تعارض الحكومة
في سبيل تحقيق مطالب العمال والشغيلة والشباب ،في
ظ��ل األزم��ة االق�ت�ص��ادي��ة الرأسمالية ،وجميع العمال في
العالم ي�ح��ارب��ون لتحقيق حقوق العمل ،والعمل الكامل
والثابت».
◄ سداد قسم من ّ
رديات «إكسبورت بالس»
فقد أعلنت املؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في
لبنان «إي��دال» أنها ستعمد إل��ى تسديد  90في املئة من
ال � ّ
�ردي ��ات ال �ع��ائ��دة إل��ى ت�ص��دي��ر م�ن�ت�ج��ات زراع �ي��ة ضمن
ب��رن��ام��ج دع��م ال �ص��ادرات ال��زراع�ي��ة  Export Plusخالل
النصف األول من عام  ،2011وذلك يوم األربعاء املقبل 21

ّ
املصدرين واملزارعني إلى قبض
الحالي .ودعت املؤسسة
ً
ابتداء من الساعة التاسعة صباحًا وضمن
مستحقاتهم
الدوام الرسمي.
ّ
تحسن التغذية الكهربائية في األعياد
◄
إذ أعلنت «مؤسسة كهرباء لبنان» ّ
تحسن التغذية بالتيار
َ
الكهربائي خ�لال ف�ت��رت��ي امل�ي�لاد ورأس ال�س�ن��ة ،اعتبارًا
م��ن ص�ب��اح الخميس امل�ق�ب��ل ،وذل��ك بعد ان�ت�ه��اء ج��زء من
أعمال الصيانة ال��دوري��ة الجارية على بعض مجموعات
اإلن �ت��اج ال �ت��ي س�ت��وض��ع ع�ل��ى ال�ش�ب�ك��ة ت �ب��اع��ًا ،ح�ي��ث من
املتوقع أن يلمس املواطنون ّ
تحسنًا تدريجيًا في التغذية
الكهربائية.
ّ
ستسجل
◄ حركة الحاويات
رقمًا قياسيًا نهاية العام
هذا ما أعلنته الغرفة الدولية للمالحة في بيروت برئاسة
إي�ل��ي زخ ��ور ،خ�ل�ال ل�ق��اء ال��رئ�ي��س م��ع امل��دي��ر ال �ع��ام ملرفأ
بيروت حسن قريطم .وأشار بيان صادر عن الغرفة إلى
أن «أزمة االزدحام ّأدت إلى اضطرار البواخر إلى االنتظار
للرسو والعمل .وتبينّ
ّ
أكثر من ثالثة أيام لحلول دوره��ا

أن السبب املباشر لهذا االزدحام هو الحركة الجيدة التي
يحققها املرفأ بحركة الحاويات التي يتعامل معها على
صعيد ال�ح��اوي��ات امل�س�ت��وردة ب��رس��م االس�ت�ه�لاك املحلي
واملسافنة».
وذك � ��ر ال �ب �ي��ان أن ح��رك��ة ال� �ح ��اوي ��ات ف ��ي م��رف��أ ب �ي��روت
ّ
ستسجل رق�م��ًا قياسيًا ف��ي نهاية ال�ع��ام ال�ح��ال��ي ،حيث
سيتجاوز مجموعها ألول مرة مليون حاوية نمطية.
◄ استكمال جلسات لجنة التحقيق املالي
إذ تجتمع اللجنة الفرعية للتحقيق في
املخالفات املالية ،املنبثقة عن لجنة املال
واملوازنة اليوم ،بعد أن توقف انعقادها
ملدة شهر.
وي��أت��ي االج�ت�م��اع بعد أن طلبت وزارة
امل ��ال إع �ط��اءه��ا م�ه�ل��ة ل�ك��ي ُي �ت� ّ�م ف��ري��ق
عملها دراسة عدد من امللفات املتعلقة
ُ
بمخالفات ارتكبت في السابق في ال��وزارة ،وكانت مادة
تساؤل لدى عدد من النواب في لجنة املال واملوازنة .ومن
املتوقع أن يقدم وزير املال محمد الصفدي ما ّ
توصل إليه
فريق العمل في هذا اإلطار.
(وطنية ــ مركزية)
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قضية

ّمسرح بيروت

استملكوه!
بيار أبي صعب

ماذا يبقى من املدن حني يأتي
العمران على حساب الروح؟ يكفي أن
ّ
نتأمل في «إعادة إعمار» بيروت التي
ّ
ّ
على
تعرى من نفسها كل يوم أكثرّ ،
أنغام :البزنس بخير ،لبنان بخير .إنها
ّ
ّ
رعوية في زمن
ملعادلة فريدة ّ:ذهنية ّ
ّ
العوملة ،ونفسية تاجر الكشة في عز
هيمنة السوق .الحصيلة بلد مقامر
وانتحاريّ ،
تحركه املصالح ّ
الضيقة
ّ
والعصبيات .بلد كل شيء
واألهواء
فيه لالستثمار والبيع :القضايا الكبرى
قبل سواها .تقول لوزير الثقافة:
سيقفل «مسرح بيروت» ،يجيبك :ما
ً
ّ
هم ،سنبني أوبرا بدال منه« .أوبرا»؟
ّ
الوطنية» منذ
كما ننتظر «املكتبة
سنوات على األرجح .كما ستبنى «دار
الثقافة والفنون» (هل يعرف عنها
شيئًا؟) .كما تعمل الدولة بكل قواها
على تطوير الكونسرفاتوار الوطني
وتحديثه .كما ينتظر الـ«بيكاديللي»
أن يأتي مستثمر ويبتلعه .كما
ّ
بريطانية بفندق
ستفاجئنا شركة
سوبر دو لوكس مكان «التياترو
الكبير».
ّ
معالي الوزير لم يكن قد سمع بقضية
«مسرح بيروت» من أساسها ،حني
ذهبت إليه زميلتنا .نشط واستفسر
وأصدر بيانًا ،واعتبر أن ّ
مهمته تنتهي
ليس ذنبه ،بل ذنب
هنا .الذنب ّ
ّ
املؤسسات الهشة وديموقراطية
املحاصصة .يفترض بوزير ثقافة آت
من املشروع السياسي الذي ينتمي
إليه غابي ّليون ،أن يجعل من الدفاع
عن التراث املادي وغير املادي لبيروت
ولبنان ّ
قضيته األولى .كال ،معالي
َ
الوزير ،لست «غلبان» ،بإمكان وزارتك
وحكومتك أن تنقذ هذا املكان
الذي لن ّ
يعوضه أي مبنى آخر من زمن
ّ
«اإلعمار» .لعلك سمعت بـ«غودو»
الذي دعاه عصام محفوظ وشكيب
خوري ذات ّمرة إلى «مسرح بيروت»،
يوم كانت املدينة مختبر ّ
الحرية
والنهضة والعدالة والعروبة .هل
تعرف بطل بيكيت الشهيرّ ،
سيدي
الوزير؟ الشباب الذي سيحتشد غدًا،
تحت نافذتك ،يطالبك بحماية ذاكرة
«غودو» من غزو الهمبرغر والبترودوالر
 ...تلك ّ
مهمة وزير الثقافة أساسًا!
بوسع الدولة أن تستملك «مسرح
بيروت» .اتركوا لنا ّ
بقية روح في هذا
املاخور العظيم.

إ ّنهم يقتلون
ذاكرتنا
ّ

تحرك الفرصة األخيرة ...في انتظار البرابرة
ّ
زينب مرعي
«م� �س ��رح ب� �ي ��روت» ف ��ي ع�ي�ن امل��ري �س��ة
ي �ع �ي��ش آ ّخ � ��ر أي� ��ام� ��ه .ه � ��ذا م ��ا ي�ش�ع��ر
ب��ه وي�ت��وق�ع��ه ال �ف �ن��ان��ون ...ل�ق��د اخ�ت��ار
ه ��ؤالء أن ينظموا ط ��وال ه��ذا الشهر
ّ
ّ
يتضمن
وداعيًا في املسرح
برنامجًا
أم� �س� �ي ��ات وع � ��روض � ��ًا .ف �ي �م��ا ت ��داع ��ى
امل� �س ��رح � ّ�ي ��ون وامل �ث �ق �ف ��ون إل � ��ى وق �ف��ة
ّ
احتجاجية غ �دًا أم��ام وزارة الثقافة،
رام�ين ال�ك��رة ف��ي ملعب ال��وزي��ر (ال��ذي
ّ
تنصل منها سلفًا) وحكومته .الدولة
ّ
ال�ل�ب�ن��ان��ي��ة ال�ت��ي ط��امل��ا ك��ان��ت الثقافة
ّ
تتحرك
آخر اهتماماتها ،آن األوان ألن
إلبقاء هذا الصرح.
«مسرح بيروت» شاهد على العصر
ال ��ذه� �ب ��ي ل �ل �ث �ق��اف��ة ف ��ي ل� �ب� �ن ��ان ،ب�ق��ي
ي �ن �ب��ض إل� ��ى ال� �ي ��وم ب �ف �ض��ل م� �ب ��ادرة
فريدة ألحد ّأصحاب العقار السابقني،
س �ع �ي��د ّس ��ن ��و وزوج � �ت � ��ه .ف ��ي ،1965
افتتح سنو «مسرح بيروت» لتنطلق
ف ��ي امل��دي �ن��ة ت �ج��رب��ة خ ��اص ��ة .اخ �ت��ار
أن يعطيه اس��م «ت�ي��ا ّت��ر دو ب �ي��روت»
ليبعد عنه شبهة الخفة التي ارتبطت
ب �م �ص �ط �ل��ح «م� � �س � ��رح» ذل � ��ك ال ��وق ��ت!
وس��رع��ان م��ا ص��ار امل �س��رح «مختبرًا
ل�ل�م�س��رح ال�ل�ب�ن��ان��ي ف��ي الستينيات،
ون � ��اف � ��ذة ع� �ل ��ى ال� �ت� �ج ��دي ��د وت � �ج ��ارب

ال �ع ��رب ف ��ي ال �ت �س �ع �ي �ن �ي��ات» ،بحسب
الروائي إلياس خ��وري .بالنسبة إلى
الفنانني الذين تعاقبوا على «مسرح
بيروت» ،كان نجاح ّ العمل املسرحي
ّ
أهم من أي شيء ّ لسنو .ويرى روجيه
ع �س��اف ال �ي��وم أن� ��ه «ب��إق �ف��ال «م �س��رح
ب �ي��روت» ،ي�م��وت ش��يء م��ن ه��ذا الفكر
الذي سمح بازدهار الفن واملسرح في
الستينيات».
دف ��اع ��ًا ع ��ن ت �ل��ك ال� ��ذاك� ��رة ،ول �ل �ح��ؤول
دون إق�ف��ال امل�س��رح ف��ي نهاية الشهر
ال � �ح ��ال ��ي ،ي �ع �ت �ص��م ال� �ف� �ن ��ان ��ون ع�ن��د
ال �ع ��اش ��رة وال �ن �ص��ف م ��ن ص �ب��اح غد
أمام وزارة الثقافة في الحمرا بهدف
«ض �م ��ان دي �م��وم��ة «م �س��رح ب �ي��روت»
واح�ت�ج��اج��ًا ع�ل��ى غ �ي��اب دور ال��دول��ة
ووزارة ال �ث �ق��اف��ة ف ��ي وض ��ع س�ي��اس��ة
ث�ق��اف� ّ�ي��ة ت�ح�م��ي ال �ف �ض��اءات ال�ث�ق��اف� ّ�ي��ة
ّ
والفنية في لبنان».
ّ
ل� �ك ��ن م� � � ��اذا س� �ي� �ح ��ل ب ��امل � �س ��رح ب �ع��د
اإلق � �ف ّ� ��ال؟ ي �ب ��دو األم � ��ر م �ب �ه �م��ًا ح�ت��ى
للممثل عصام بو خالد الذي أعاد مع
«مسرح
مجموعة من زمالئه افتتاح
ّ
ّ
بيروت» عام  .2009يؤكد بو خالد أنه
ال يدرك ما سيؤول إليه املسرح .خبر
هدم املبنى ال��ذي يشاع منذ سنوات،
ّ
وإنشاء مركز تجاري مكانه لم يؤكده
ّ
أحد .كذلك هناك َمن أخبره بأن املبنى

وامل �س ��رح ق��د ي�ب�ق�ي��ان ع �ل��ى ح��ال�ه�م��ا،
لكن «بعد نزع هوية مسرح بيروت»
َّ
ليؤجر باسم آخر.
ويضيف ب��و خ��ال��د« :ال أح��د يعطينا
معلومات دقيقة .يكتفون بإخبارنا
ّ
ب � � ��أن األم � � � ��ور س �ت �ت �ض��ح م� �ّ�ع ن �ه��اي��ة
الشهر ال�ح��ال��ي» .سعيد سنو ب��دوره
ّ ّ
ي��ؤك��د أن ّال��ورث��ة اآلخ��ري��ن ف��ي املبنى
م��ن آل س��ن��و أي �ض��ًا ،وم��ال�ك��ي امل�س��رح
ال � �ج ��دد س � �ي � ّ
�ؤج ��رون ا ّمل � �س � ّ�رح ب��اس��م
آخر .يضيف سعيد سنو أنهم رفعوا
دع��وى ض� ّ�ده ليحصلوا على املسرح
ّ ّ
بعدما اعتقدوا أن تعلقه به عائد إلى
الربح الذي ّ
يدره عليه .يضحك قبل أن
ّ
يضيف« :ال يعلمون أن امل�س��رح كان
مصدر خسارة لي طوال  47سنة .لقد

لم يؤكد أحد بعد خبر
هدم المبنى وإنشاء
مركز تجاري مكانه كادر

ُ
هدم مرتني في الحرب وأعدت إعماره
يبقى».
فقط كي ّ
ي �ش �ع��ر س ��ن ��و ب ��أس ��ى ت �ج ��اه ّ خ �س��ارة
«م� �س ��رح ب � �ي� ��روت» ،ح �ت��ى إن � ��ه ي �ل��وم
فخصومه
الفنانني أكثر من غيرهم،
ّ
ربحوا املسرح بدعوى إخ�لاء .أي إنه
ّ
ّ
التجارية
إذا أثبت املالك أن أحد املحال
ً
ف��ي ع �ق��اره ب�ق��ي م�ق�ف�لا ل�س�ن��ة ،يمكنه
عندها استرجاعه .هكذا بعدما أقفل
املسرح  5سنوات ب�ين  2004و،2009
ً
أص� �ب ��ح س� �ه�ل�ا ع �ل �ي �ه��م اس �ت��رج��اع��ه.
«هذا املسرح يعني لي الكثير .خلقته
وح ��اف � �ظ � ّ�ت ع� �ل� �ي ��ه ،ث � ��م خ� �س ��رت ��ه ف��ي
املحكمة ألنه طوال  5سنوات لم يطرق
ّ ّ
ً
أي ف��ن��ان بابي ليطلب أن ي�ق� ّ�دم عمال
ّ
ّ
فيه .ثم في السنتني األخيرتني ،قدمته
ل �ه��م م �ج��ان��ًا ك ��ي ال أخ� �س ��ره .وال �ي��وم
ي��ري��دون االع�ت�ص��ام م��ن أج��ل امل�س��رح.
ّ
لعله الجيل ال�ج��دي��د .فليفعلوا ،لكن
بعد ماذا؟».
اآلن ،ونحن على حافة الخسارة ،يرى
ّ
امل �ح��ام��ي ن� ��زار ص��اغ �ي��ة أن ال�ط��ري�ق��ة
ال ��وح �ي ��دة إلن� �ق ��اذ «م� �س ��رح ب �ي��روت»
تكمن في أن تستملكه وزارة الثقافة
أو ب �ل ��دي ��ة ب � �ي� ��روت؛ ل �ك ��ون ��ه «م �ك��ان��ًا
ل �ل �م �ن �ف �ع��ة ال� �ع ��ام ��ة ،وه � ��و م ��ن ذاك � ��رة
بيروت» .أما الدعوة إلى الحفاظ عليه
عبر تصنيفه مكانًا أثريًا ،فيبدو ذلك

ّ

سرقوا منّا البحر ...ليتركوا لنا المسرح!
روي ديب
ف � ��ور ت �ب �ل �غ �ن��ا خ �ب��ر إق � �ف ��ال «م �س��رح
ب� � � �ي � � ��روت» ،ق� �ص ��دن ��ا ع �ي��ن امل ��ري� �س ��ة
للوقوف على رأي أهل املنطقة الذين
ع��اش��وا ع�لاق��ة ج��وار طويلة م��ع هذا
امل � �ك� ��ان .رج � ��ل س �ب �ع �ي �ن��ي م� ��ن أب �ن��اء
ّ
««مسرح بيروت» ذو
الحي ،قال لناّ :
أهمية كبيرة .لكننا خسرنا م��ا هو
ّ
س��ة ف�ق��دوا أيضًا
أه ��م .أه��ل ع�ين امل��ري� ّ
البحر ،لقد سرقوه منا ...وتتوقع أن
يتركوا لنا املسرح؟».
ي �ق��ع امل �س��رح ف��ي م�ن�ط�ق��ة وص ��ل بني
وس��ط املدينة ومنطقة رأس بيروت
التي كانت تشهد زم��ن افتتاحه ،أي
ّ
وسياسية.
الستينيات ،فورة ثقافية
هذا املوقع جعله يؤدي دورًا أساسيًاّ
ف � ��ي اح � �ت � �ض ��ان ذل� � ��ك ال� �غ� �ل� �ي ��ان .م��ن
ً
ه�ن��ا م �ث�لا ،ن��وق�ش��ت ل�غ��ة ال�ن�ص��وص
امل�س��رح� ّ�ي��ة امل�ق��دم��ة بالفرنسية ،قبل
ّ
العربية الفصحى ثم
أن تنتقل إل��ى
ال�ل�غ��ة ال�ل�ب�ن��ان� ّ�ي��ة ال�ع��ام�ي��ة امللتصقة
ب��ال �ج �م �ه��ور ،وامل� �ع � ّ�ب ��رة ع ��ن ه�م��وم��ه
ّ
ّ
ّ
والسياسية.
واالجتماعية
الثقافية
ك��ان  19ن�ي�س��ان (أب��ري��ل)  1969أح��د
أه � ��م امل� �ف ��اص ��ل ف� ��ي ت� ��اري� ��خ امل �س ��رح

ال �ل �ب �ن��ان��ي ،ح �ي�ن اع� �ت ��رض ��ت ال �ق��وى
األم � �ن � �ي� ��ة ع � � ��رض «م� � �ج � ��دل � ��ون» ف��ي
«م �س��رح ب �ي��روت» ،وأن��زل��ت املمثلني
ق�س�رًا ع��ن امل �س��رح .ل�ك��ن ي��وم�ه��ا ،ق� ّ�رر
امل �م �ث �ل��ون م ��واص �ل ��ة امل �س��رح �ي��ة ف��ي
ال�ش��ارع ،وراح��وا يسيرون بالعرض
م��ع ال�ج�م�ه��ور ح�ت��ى ش ��ارع ال�ح�م��را،
م �ق��اب��ل م�ق�ه��ى «ه � ��ورس ش ��و» حيث
ا ُص�ط��دم��وا ب��ال�ق��وى األم�ن�ي��ة م�ج��ددًا،
وأوقف العرض مرة أخرى.
ُ
ت َع ّد هذه الحادثة مفصلية في تاريخ
امل �س��رح ال�ل�ب�ن��ان��ي .ف��ي «م �ج��دل��ون»،
م��ع ظ �ه��ور ش�خ�ص�ي��ة ال �ف��دائ��ي على
املسرح ،كان ذلك إحدى أولى عالمات
االرت �ب��اط ال�ع�ض��وي ب�ين املسرحيني
والقضايا السياسية واالجتماعية
امل �ط ��روح ��ة ع �ل��ى ال �س��اح��ة ال��وط�ن�ي��ة
آن � � ��ذاك .أم� ��ا إج� �ب ��ار ال� �ق ��وى األم �ن� ّ�ي��ة
امل �م �ث�ل�ين ع �ل��ى ال� �ن ��زول ع ��ن امل �س��رح،
فدفعهم إلى جعل الشارع مسرحهم
ب �م �ش��ارك��ة ال� �ن ��اس ال ��ذي ��ن أص �ب �ح��وا
الجمهور األك�ب��ر واألوس ��ع .وه��ذا ما
س�ي�ش�ه��ده «م �س ��رح ب� �ي ��روت» الح�ق��ًا
م��ع تجربة «ال�ح�ك��وات��ي» التي كانت
ت�ت�خ��ذ م��ن خ�ش�ب�ت��ه ن�ق�ط��ة االن �ط�لاق
وال �ع��ودة إل�ي��ه ف��ي مسارها املتجول

أدى دورًا في احتضان
الغليان الذي شهدته
المدينة في الستينيات
ب�ي�ن امل ��دن وال� �ق ��رى .وخ �ل�ال ال �ح��رب،
استقبل امل�س��رح اج�ت�م� ً�اع��ات حزبية
وسياسية ،وك��ان ملجأ للمحتمني،
وح�ت��ى احتضن مجالس تعزية في
عاشوراء.
يومها ،كان «مسرح بيروت» الواقف
ع �ل��ى م � �ش ��ارف ال� �ب� �ح ��ر ،وع� �ن ��د أح��د
أب� � � ��واب امل ��دي� �ن ��ة امل� �ط ��ل ع �ل ��ى وس ��ط
ب �ي��روت امل �س �ل��وب ،ي �ص��رخ ض � ّ�د آف��ة
ً
النسيان .قدم الفنانون أعماال تشهد
ع �ل��ى ال �ح��ال��ة ال�ح�ق�ي�ق�ي��ة للمجتمع
ال�ل�ب�ن��ان��ي ،وت �ح ��اول ف�ه��م م��ا حصل
خ�ل�ال ال �ح��رب األه �ل �ي��ة ،وم��واج�ه�ت��ه
والتخلص منه .على خشبة «مسرح
ب � �ي� ��روت» ،م �ث �ل��وا ورق � �ص� ��وا وغ �ن��وا
وعزفوا ،وقرأوا أدبًا وشعرًا من أجل

ّ
وط ��ن ح�ل��م ف�ي��ه ك��ل ف ��رد م �ن �ه��م ...إن��ه
ال �ف �ض��اء ن�ف�س��ه ال� ��ذي ي�س�م��ح لجيل
ج��دي��د ،ب��اح��ث ع��ن ه� ّ
�وي�ت��ه فيما هو
ّ
ي�ح� ّ�دق إل��ى املستقبل ،ب��أن ي ��ردد مع
ذل� ��ك ال ��رج ��ل ال �س �ب �ع �ي �ن��ي م ��ن أب �ن��اء
ع�ين امل��ري�س��ة« :ه��ذا ب�ح��رن��ا ،فأزيلوا
أب��راج�ك��م ك��ي ن��رى األف ��ق» .على وقع
هذا املطلب العفوي ،دعت مجموعة
ّ
مثقفني وعاملني في مجال الفرجة،
إل� ��ى ال� �ت� �ح � ّ�رك غ � �دًا ك �ف �ع��ل اح �ت �ج��اج
وم � � ّ�ق� � ��اوم� � ��ة .ال � �ج � �ي� ��ل ال � �ج � ��دي � ��د م��ن
ال�ف��ن��ان�ين ،ي�ب��دو م�ص� ّ�رًا على تحميل
ّ
مسؤولية حماية هذا
وزارة الثقافة
ال �ص��رح ،ع�ب��ر إع�لان��ه معلمًا ثقافيًاّ
ّ
تراثيًا ُيمنع املساس به .القانون
أو
ّ
ال يلحظ مثل تلك امل �ب��ادرات! غيروا
القانون.
منذ بداية الشهر ،تتوالى «مراسم الوداع»
ل �ـ«م �س��رح ب �ي��روت» ع�ل��ى ش�ك��ل أم�س�ي��ات
متتالية تطاول الفنون التي شهدها املكان
على م� ّ�ر ع�ق��ود .وس�ي�ك��ون الجمهور غدًا
ع�ل��ى م��وع��د م��ع رن�ي�ن ال �ش� ّ�ع��ار .وب�ع��د غ��د،
نحن على موعد مع «مشروع كورال» الذي
ً
ّ
سيقدم أعماال غنائية وضعت نصوصها
وألحانها خالل ورشة العمل املقامة اآلن.
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ّ
صاغية ،ألن القوانني
مستبعدًا برأي
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ت �ع ��ان ��ي ف� ��راغ� ��ًا ف� ��ي ه ��ذا
الجانب .رئيسة لجنة الثقافة والتراث
ف ��ي ب �ل��دي��ة ب �ي ّ��روت ب �ش��رى ع�ي�ت��ان��ي،
ّسرعان ما تكنس هذا االقتراح .تقول
إن ��ه ال ق ��درة ل�ل�ب�ل��دي��ة ع�ل��ى اس�ت�م�لاك
املبنى ،كذلك إن ه��ذا األم��ر «ليس من
أول ��وي ��ات أه��ال��ي ب �ي ��روت» .وتضيف
ّ
أن وزي � ��ر ال �ث �ق��اف��ة وح � ��ده ّي�س�ت�ط�ي��ع
وق��ف إق �ف��ال امل �س��رح ،ب�م��ا أن ��ه «يمكن
غابي ّليون طرح القضية في مجلس
ال � ��وزراء ل�ي�ص��در ق ��رارًا ب��اس�ت�م�لاك��ه».
ع�ن��دم��ا ن �س��أل ال��وز ّي��ر ع��ن امل��وض��وع،
يقول لـ«األخبار» إنه ال يريد الدخول
ف � ��ي ج� � ��دل ت� �ح ��دي ��د األول � � ��وي � � ��ات ف��ي
ال �ب �ل ��د .ل �ك �ن��ه ك �م��ا أوض � ��ح ف ��ي ب �ي��ان
أمس ،بعدما لفتنا نظره إلى
أصدره ّ
ّ
القضية ،أن��ه ي��أس��ف «ل�ل�ظ��روف التي
س�ت��ؤدي إل��ى إق�ف��ال «م�س��رح بيروت»
( )...ول�ي��س ل��دى ال� ��وزارة الصالحية
ل�ل�ت��دخ��ل ل�ل�ح��ؤول دون ذل ��ك» .ه�ك��ذا،
ّ
ي �ق��ف ل � ّ�ي��ون م��وق��ف امل �ت �ف � ّ�رج« :ال �ح��ل
يكون في التعويض بإنشاء مسارح
حديثة مثل «دار األوبرا» التي تدرس
ال��وزارة إنشاءها مع وزارة السياحة
بمشاركة القطاع الخاص ،أو «مركز
س�ع�ي��د ع �ق��ل ال �ث �ق��اف��ي» ف��ي زح �ل��ة أو
مسرح قصر األونيسكو» .ال تعليق!
ال �ف �ن��ان��ون ال ي �ن �ظ��رون إل ��ى ال�ق�ض� ّ�ي��ة
نفسها .ه��م سيسمعون
م��ن ال��زاوي��ة ّ
ص��وت�ه��م غ� �دًا .إن �ه��م ي�ح� ّ�م�ل��ون وزارة
ال �ث �ق��اف��ة وب �ل��دي��ة ب �ي ��روت م�س��ؤول� ّ�ي��ة
إق�ف��ال امل�س��رح ،وبعضهم سئم ّ
حجة
وزارة ال�ث�ق��اف��ة األزل � ّ�ي ��ة وم�ي��زان�ي�ت�ه��ا
الضئيلة.
ينتفض املمثل أن�ط��وان ك��رب��اج ال��ذي
يقول ّإنه ّ
قدم أهم أعماله في «مسرح
ّ
ب �ي��روت» ،وي ��رى أن إق�ف��ال��ه «م�ع�ي��ب».
ّ
بينما ي�ت��ذك��ر امل�خ��رج شكيب خ��وري
األي ��ام ال�ت��ي ك��ان يقضيها ف��ي كتابة
رس ��ائ ��ل ودع� � � ��وات ي� �ش ��رح ف �ي �ه��ا ع��ن
مسرحياته م��ن «ف��ي ان�ت�ظ��ار غ��ودو»
( )1967إل ��ى «م ��ا ي�ش�ب��ه ق �ص��ة ح� ّ�ب»
( ،)1996ل �ي��رس �ل �ه��ا إل � ��ى أش �خ ��اص
مجهولني يختارهم من دليل الهاتف.
أم��ا امل�س��رح��ي ج�ل�ال خ ��وري ،ف�ي�ق��ول:
ّ
«أع � ��رف أن ف ��ي ع��امل �ن��ا ال �ي ��وم ي�س��ود
م�ن�ط��ق امل � ��ال ،ل �ك��ن ال �ث �ق��اف��ة وامل �س��رح
ّ
شأن جماعي .مشكلتنا أن إنجازاتنا
الفردية ،وهذا أمر
تقوم على املبادرة ّ
ال ي � � ��دوم» ...ه��ل ي �ح��ق ل �ل��دول��ة ال�ي��وم
ّ
تتنصل م��ن مسؤولياتها ،وتقف
أن
ّ
متفرجة على إقفال «مسرح بيروت»؟
اعتصام أمام وزارة الثقافة ـــــ عند العاشرة
والنصف من صباح غد األرب�ع��اء  21ك/١
ديسمبر  .2011الدعوة عامة.

zoom

هل قلت «إعادة إعمار»؟

إن ك��ان إن �ق��اذ «م �س��رح ب �ي��روت» ال ي ��زال م�م�ك�ن��ًا ،ف� ّ
�إن
ص��روح��ًا ث�ق��اف� ّ�ي��ة ك�ث�ي��رة ف��ي ال�ع��اص�م��ة ل��م ت�س�ل��م من
املجزرة ،منذ انطالق ّ
عمليات «إعادة عمار بيروت» .نذكر
ص��االت سينما «الريفولي» ،و«روك�س��ي» ،و«شهرزاد»،
ّ
و«استوديو بعلبك» .كلها ابتلعها جشع املستثمرين،
واخ�ت�ف��ت لتظهر م�ك��ان�ه��ا م�ظ��اه��ر «ال �ع �م��ران» ال�ح��دي��ث
ّ
سمي «إعادة اإلعمار» نسف املواقع املرتبطة
للمدينة .ما
ّ
ّ
بهوية بيروت الثقافية وذاكرتها ...وهذا ما يتواصل اآلن
ّ
ّ
مع مشروعني ضخمني تستعد لهما «سوليدير» ،أولهما
تحويل «التياترو الكبير» إل��ى فندق ،وثانيهما تحويل
مبنى «راديو سيتي» البيضاوي املعروف بالـ«دوم» إلى
ّ
مجمع تجاري .في تقريرها السنوي لعام ّ ،2009
تقر
ّ
شركة املقاوالت بأنها قررت تحويل املسرح الكبير إلى
فندق ّ
تلزمه لشركة «أنوسكا همبل ديزاين» البريطانية.
على موقع هذه األخيرة ،نعثر على رسوم ّ
مفصلة لنوع
ّ
البالط الذي سيستعمل في حمامات الفندق ليحل مكان
مسرح وقفت عليه أم كلثوم ،وعبد الوهاب ،وسارا برنار،
ووضع تصميمه املعماري الرائد يوسف أفتيموس عام
ّ .1928أم��ا «ال�ب�ي�ض��ة» ال�ت��ي خ��اض املجتمع امل��دن��ي في
بيروت معارك كثيرة إلنقاذها ،فانتقلت ّ
ملكيتها إلى
ش��رك��ة «ع�ل�ي��ان غ ��روب» كما يخبرنا ج��ورج�ي��و ط� ّ�راف
من جمعية «أنقذوا تراث بيروت» .وكانت املجموعة قد
اتصلت بـ«سوليدير» التي أبلغتها ّ
بأن شركة املعماري
الفرنسي كريستيان دو بورتزامبارك ستتولى املشروع،
ّ
مع التأكيد أن��ه سيحتفظ بشكل البيضة الشهير الذي
بني عام  .1965ويسأل ّ
طراف« :من سيصدر عفوًا عن
الجرم املرتكب بحق التراث؟».
سناء...
روجيه عساف (يمني) وجو نحاس في «عودة أدونيس» التي افتتحت «مسرح بيروت» عام 1965

االسم اآلخر لمدينة في مواجهة النسيان
سناء الخوري
ب�ي�ن خ ��ري ��ف  2009وخ ��ري ��ف ،2011
ً
ع � ��اش «م � �س ��رح ب � �ي� ��روت» ح � �ي ��اة ق��د
ت �ك��ون األخ �ي��رة ف��ي س�ل�س�ل��ة ح�ي��وات
ّ
طبعتها تقلبات امل��دي�ن��ة التاريخية
وال �س �ي��اس �ي��ة .ح�ي�ن أع� ��اد ع �ص��ام بو
خ��ال��د وإب��راه �ي��م أب ��و خ�ل�ي��ل وط ��ارق
ع� ّ�م ��ار وف��رق��ة «دي �س��ي ب� ��ل» ،اف�ت�ت��اح
ّ
امل �س��رح ق�ب��ل ع��ام�ي�ن ،ش��ك��ك ك�ث�ي��رون
ّ
ف��ي اس�ت�م��رار امل �ب��ادرة ،لكن البرمجة
العفوية ّ
ّ
حولت املكان منبرًا لتجارب
ّ
ج� ��دي� ��دة ّوش� ��اب� ��ة م �ث ��ل «ك �ت �ي �ب��ة ،»5
و«ال � � �ط � � ��ف � � ��ار»« ...م � �ه� ��رج� ��ان ب� �ي ��روت
ل�ل��رق��ص امل �ع��اص��ر» ات �خ��ذ أي �ض��ًا من
ّ
اته ،وق� ّ�دم ربيع
امل�س��رح إح��دى
محط ّ
م� � � ّ
�روة «ك �ي ��ف ب � � ّ�دي وق � ��ف ت ��دخ�ي�ن»،
ّ
وفائق حميصي «كل هذا اإليماء»...
ض� �م ��ن ال� �ب ��رن ��ام ��ج ال� � ��وداع� � ��ي ال � ��ذي
ي �ح �ض �ت �ن��ه امل� � �س � ��رح ،ق � � � ّ�دم ال �ث �ن��ائ��ي
ع �ص��ام ب��و خ��ال��د وف� ��ادي أب ��ي س�م��را
«صفحة  .»7قد يكون العرض بنبرته
ال �ع �ب �ث� ّ�ي��ة ال �خ ��ات �م ��ة األك � �ث� ��ر رم � ّ
�زي ��ة
ُ
ملسيرة أرب�ع��ة ع�ق��ود أق� ِ�ف��ل فيها باب
«مسرح بيروت» مرارًا .مصير املكان
َ
ّ
بالنص» تمامًا كشخصيتي
«علقان

ع�ص��ام وف ��ادي ال�ه��ارب�ت�ين م��ن ع��وال��م
بيكيت .لطاملا ك��ان «مسرح بيروت»
ف �ض� ً
�اء ل�ت�ق�ل�ب��ات ال �ت��اري��خ ال�ل�ب�ن��ان��ي،
ّ
وفصوله العبثية منذ تأسيسه عام
 1965على يد ّ سعيد سنو وزوجته.
هذا الفضاء مثل «عالمة تأسيس في
الستينيات ،مع جيل من املسرحيني،
فتحوا املسرح على إعصار التغيير
وال � �ت � �ح ��ول ،ال� � ��ذي ص �ن �ع �ت��ه األف� �ك ��ار
ال� �ي� �س ��اري ��ة ال � �ج � ��دي � ��دة ،وت ��داع � �ي ��ات
الهزيمة ال�ح��زي��ران� ّ�ي��ة» يكتب الياس
خوري في ّ
مقدمة كتاب حنان الحاج
علي «تياتر بيروت» (أمار).
ح � �ي� ��اة امل� � �س � ��رح األول� � � � ��ى ب � � � ��دأت م��ع
م�س��رح� ّ�ي��ة غ �ب��ري��ال ب�س�ت��ان��ي «ع ��ودة
أدون � � �ي� � ��س» ف� ��ي  6ن ��وف �م �ب ��ر .1965
ُ
ك �ت��ب ال �ع �م��ل ب��ال �ف��رن �س� ّ�ي��ة ،وأخ��رج��ه
م�ي�ش��ال غ��ري��ب ،وت �ق��اس��م أدواره مع
روج �ي ��ه ع �س ��اف ،وت � �ي� ��ودورا راس ��ي،
ّ
وم ��ود ع �ق��ل ...ل�ك��ن امل �ك��ان س��رع��ان ما
ً
احتضن ج�ي�لا ي��ري��د صناعة مسرح
ّ
بالعربية ،ويبحث عن تدعيم مكانته
ّ
وس��ط الفئات الشعبية .ه�ك��ذا ،شهد
ً
«مسرح بيروت» ن��واة لسجال فكري
الهوية ،وسط ّ
ّ
مد عروبي يساري
عن
ً
جعل املدينة ملجأ لفصائل املقاومة

ال �ش �ع �ب �ي��ة ب �ع ��د ن �ك �س��ة  .1967ك ��ان
ه��ذا ال �ت��اري��خ م�ق� ّ�دم��ة ل �ب��زوغ امل�س��رح
الطليعي ،مع أنطوان ملتقى ،ومنير
أب��و دب ��س ،وش�ك�ي��ب خ ��وري ،وب�ي��رج
فازليان ،وجيرار أفيديسان ،وجالل
خ� ��وري ،وروج �ي��ه ع �س��اف ،وأن �ط��وان
ك ��رب ��اج ،وري� �م ��ون ج� �ب ��ارة ،وم��ادون��ا
غازي ،ونضال األشقر...
ف��ي ع ��ام ال �ه��زي �م��ة ،اح �ت �ض��ن امل �س��رح
ع �م��ل ع �ص ��ام م �ح �ف��وظ «زن ��زل� �خ ��ت»،
ال��ذي أخ��رج��ه ب��رج ف��ازل�ي��ان ،وتألقت
ف �ي��ه ح �ف �ن��ة م �م �ث �ل�ين أول� �ه ��م ري �م��ون
ج�ب��ارة ...وتوالت التجارب مع جالل
خ��وري («ج�ح��ا ف��ي ال�ق��رى األم��ام� ّ�ي��ة»
 1971/م��ع نبيل أب��و ال�ح�س��ن) .وفيه
ول � ��د ع � ��ام « 1968م� �ح� �ت ��رف ب �ي��روت
للمسرح» مع نضال األشقر وروجيه
ع �س ��اف ،ل�ي�ش�ه��د ع ��ام  1969م�ع��رك��ة
ً
ّ
فضاء للمسرح
ويتكرس
«مجدلون»،
السياسي امللتزم .بلغ املسرح أوجه
مع «املحترف» في أعمال مثل «كارت
ب�لان��ش» و«إض� ��راب ال�ح��رام� ّ�ي��ة» قبل
ّ
عشية االنفجار
أن تنتهي التجربة
ّ
الكبير .بعد ان��دالع ال�ح��رب األهلية،
ص��ار «م �س��رح ب �ي��روت» ث�ك�ن��ة حينًا،
ّ
ومنبرًا سياسيًا أحيانًا ،لكن «مسرح

ال� �ح� �ك ��وات ��ي» ،ال � ��ذي أس� �س ��ه روج �ي��ه
ع � �س ��اف ع � ��ام  ،1977أع � � ��اد ال �ح �ي��اة
إل ��ى امل �ك��ان .ع ��رض امل �س��رح��ي ال��رائ��د
ه� �ن ��اك ع �م �ل��ه «أي � � ��ام ال � �خ � �ي� ��ام» ،ق�ب��ل
االجتياح اإلسرائيلي الثاني ،فاتحًا
ّ
املهمشة .خرج
املسرح ألهل املناطق
«ال �ح �ك��وات��ي» م��ن «م �س��رح ب �ي��روت»
بعد نهاية ال�ح��رب ،لتدخل الخشبة
ّ
جمعية «فنون»
مرحلة أخرى قادتها
بني  1992و.1998
ض� ّ�م��ت ال�ج�م�ع� ّ�ي��ة م�ث�ق�ف�ين وم�ب��دعّ�ين
بينهم ال�ي��اس خ ��وري ،وه��دى سنو،
ّ
ونواف سالم ،وسمير قصير ،جعلوا
امل� �س ��رح رم� � �زًا ل �ل �ح �ف��اظ ع �ل��ى ث�ق��اف��ة
ب��دي�ل��ة ف��ي م��واج�ه��ة م �ش��روع «إع ��ادة
اإلع� �م ��ار» ،وامل �ح��و امل�ن�ه�ج��ي ل��ذاك��رة
الحرب .وراه��ن الفضاء على تجارب
ّ
مسيسة مع «مذكرات أيوب» لروجيه
ّ
ع � ّ�س ��اف ع ��ن ن � ��ص إلل� �ي ��اس خ � ��وري،
و«االغتصاب» لجواد األسدي ،وأفالم
م �ي �ش��ال خ �ل �ي �ف��ي ،وج� � ��ان ش �م �ع��ون،
وع� �م ��ر أم� � �ي � ��رالي ،وم �ح �م��د م� �ل ��ص...
وأم �س �ي��ات ألدون� �ي ��س ،وم �ح��اض��رات
إلدوارد س�ع�ي��د وق�س�ط�ن�ط�ين زري ��ق،
ً
احتفاء بالذكرى
ون��وام تشومسكي،
الـ  50للنكبة عام .1998

ّ
م� ��ع ن �ه ��اي ��ة ال �ت �س �ع �ي �ن �ي��ات ،س��ل �م��ت
ّ
ّ
ـ«الجمعية اللبنانية
«فنون» الشعلة ل
ل �ل �ف �ن��ون امل � �ع� ��اص� ��رة» وم��ؤس �س �ت �ه��ا
ب��اس�ك��ال ف�غ��ال��ي .دأب��ت األخ �ي��رة على
تنظيم «مهرجان أيلول» حتى ،2001
ّ
مؤكدة على دور «مسرح بيروت» في
اح�ت�ض��ان ت �ج��ارب طليعية ،وأع�م��ال
ّ
تنتمي إل��ى الفن املعاصر .بعد ذلك،
ّ
شهد املسرح والدة جمعية «شمس»،
ال �ت��ي خ �ل �ق��ت م �س��اح��ة ل�ل�ت�ف��اع��ل بني
ّ
أج �ي ��ال م�خ�ت�ل�ف��ة ح��ت��ى ان �ت �ق �ل��ت إل��ى
ّ
مسرحها الخاص في الطيونة (دوار
الشمس) .هكذا أقفل املسرح سنوات
ق� �ب ��ل إع � � � ��ادة اف� �ت� �ت ��اح ��ه ع� � ��ام .2009
اليوم ،يبدو مصير «مسرح بيروت»
ّ
ّ
م�ع��ل�ق��ًا ،ك ��أن ه��ذه ال�ص��ال��ة الصغيرة
التي احتضنت مشاريع التأسيس،
واألح�لام الكبرى ،محكومة بالعودة
إلى سؤال البدايات.
س ��ؤال امل�ص�ي��ر م �ط��روح م �ج��ددًا على
كتب إلياس خوري في «تياتر
خشبة
ّ
ب � �ي ��روت» أن� �ه ��ا «ص� � ��ارت اس �م ��ًا آخ��ر
للمدينة ال�ت��ي نفضت عنها ال��دم��ار،
كي تواجه حقيقتها املأساوية بتلك
الشجاعة ال �ن��ادرة ال�ت��ي ال يصنعها
ّ
سوى الفن».
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«الجزيرة» والثورة ...فتش عن «اإلخوان»
القاهرة ــ محمد خير
ك��ان م��دي��ر مكتب «ال�ج��زي��رة» ف��ي القاهرة
عبد الفتاح فايد ّأول من اتهم املعتصمني
بالبلطجة خالل املواجهات التي حصلت
الشهر امل��اض��ي ،ف��ي وق��ت ك��ان فيه ه��ؤالء
يتعرضون لالعتداء في ميدان التحرير.
أم��ا ف��ي أح ��داث مجلس ال� ��وزراء األخ�ي��رة،
ال �ت��ي ّأدت إل� ��ى س �ق��وط ق �ت �ل��ى وج��رح��ى،
ف��اك �ت �ف��ى اإلع �ل�ام ��ي امل� �ص ��ري ب��اس�ت�ق�ب��ال
ض � � �ي� � ��وف ت � �خ � �ص � �ص� ��وا ف � � ��ي م� �ه ��اج� �م ��ة
املتظاهرين ،وامتداح املجلس العسكري...
ُ
وإذا ُعرف السبب بطل العجب.
بصفته إعالميًا ،يصعب على عبد الفتاح
ف��اي��د أن ي�ع�ل��ن ّ
أي ان �ت �م��اء «رس �م��ي» إل��ى
ج�م��اع��ة «اإلخ � ��وان امل�س�ل�م�ين» ،ل�ك��ن رب�م��ا
ال ي �ع��رف ش �ب��اب ال � �ث� ��ورة ،أن ف��اي��د عمل
رئيسًا لقسم األخ�ب��ار والتحقيقات فترة
طويلة ف��ي ج��ري��دة «ال�ش�ع��ب» ،التي كانت
تنطق باسم الجماعة في القاهرة .وبقي
عضوًا في مجلس تحرير املطبوعة حتى
 .1998بعد «ال�ش�ع��ب» ،سافر فايد للعمل
ف��ي م��ؤس �س��ات ص�ح��اف�ي��ة خ�ل�ي�ج�ي��ة ،قبل
أن يستقر في «الجزيرة» في الدوحة قبل
أرب��ع س�ن��وات .ثم تولى إدارة مكتبها في
القاهرة خلفًا لحسني عبد الغني.
عندما اندلعت «ث��ورة  25ي�ن��اي��ر»ّ ،
قدمت
ّ
«ال�ج��زي��رة» أفضل تغطية ،وإن لوحظ أن
متابعتها لألحداث تصاعدت مع مشاركة
«اإلخ��وان املسلمني» ،أي في اليوم الرابع
ل �ل �ث��ورة .وع�ن��دم��ا ب ��دأت االن�ق�س��ام��ات بني
ال �ق��وى ال �ث��وري��ة ،اخ �ت��ار مكتب ال�ق�ن��اة في
ال�ق��اه��رة االن�ح�ي��از للجماعة ،حتى أطلق
ال�ب�ع��ض س��اخ �رًا اس ��م «ال �ج��زي��رة مباشر
ـ �ـ إخ � ��وان» ع�ل��ى ق �ن��اة «ال �ج��زي��رة م�ب��اش��ر ــ
م �ص��ر» .أم ��ا ف��ي  28م��ن ال �ش �ه��ر امل��اض��ي،
وف��ي نهاية ال�ي��وم األول م��ن االنتخابات،
ف �ق��د ه��اج��م ال�ب�ل�ط�ج�ي��ة االع �ت �ص��ام امل �ق��ام
في ميدان التحرير احتجاجًا على مقتل
 43ش ��اب ��ًا ف� ��ي ش � � ��ارع م �ح �م��د م �ح �م��ود.
يومها ق��ال عبد ال�ف�ت��اح ف��اي��د إن «أط��راف��ًا
ف��ي ال�ت�ح��ري��ر ت �ت �ب��ادل ال �ق �ت��ال ب��زج��اج��ات
امل ��ول ��وت ��وف واألس� �ل� �ح ��ة ال� �ب� �ي� �ض ��اء»! ث��م
وص� � ��ف األح � � � � ��داث ب ��أن� �ه ��ا «م � �ع ��رك ��ة ب�ين
ال �ب��اع��ة امل �ت �ج� ّ�ول�ي�ن وب �ع��ض امل�ع�ت�ص�م�ين
غير امل�ع��روف��ة انتماءاتهم» .وقتها كانت
االنتخابات قد بدأت ،وبدأ معها التطابق
ال �ت��ام ب�ين تغطية م�ك�ت��ب «ال �ج��زي��رة» في
القاهرة ،وقناة «مصر  »25الناطقة بلسان
ّ
التذمر من
اإلخ��وان .لم يكن التطابق في
املعتصمني فحسب ،ب��ل أيضًا ف��ي املديح
امل �ف ��رط ل�ل�ع�م�ل�ي��ة االن �ت �خ��اب �ي��ة ،وت�ج��اه��ل
امل �خ��ال �ف��ات واالن �ت �ه��اك��ات ال �ت��ي ش��اب�ت�ه��ا،
إلى درجة تجاهل القناتني أخبارًا مهمة،
مثل اع�ت��ذار أك�ث��ر م��ن  100ق��اض ع��ن عدم
االستمرار في اإلشراف على االنتخابات،

بعد االعتداءات التي تعرض لها بعضهم.
إل ��ى ج��ان��ب ت �ج��اه��ل ال �ف��وض��ى ال �ت��ي أدت
إل��ى بطالن نتائج ع��دد كبير من الدوائر،
ل� �ك ��ن ذل � ��ك ل� ��م ي �ظ �ه��ر ع �ل ��ى «ال � �ج� ��زي� ��رة»،
وال ع �ل��ى ق �ن ��اة «م �ص ��ر  »25اإلخ ��وان� �ي ��ة.
وب ��دت االن�ت�خ��اب��ات ف��ي ال�ق�ن��ات�ين «ع��رس��ًا
ديموقراطيًا» ،تماشيًا مع رغبة اإلخ��وان
ف��ي أن ت�ط�غ��ى االن �ت �خ��اب��ات ـ �ـ ون�ت��ائ�ج�ه��م
فيها ــ على ّ
أي حدث آخر .انتهى اعتصام
ال �ت �ح��ري��ر ،واك �ت �ف��ى امل�ع�ت�ص�م��ون بنصب
بعض الخيم أم��ام مجلس ال ��وزراء ،حتى
اندلعت األحداث األخيرة التي سقط فيها
عشرة متظاهرين ،وأصيب خاللها املئات.
وب ��دا واض �ح��ًا ارت �ب��اك م��ذي�ع��ي ال�ق�ن��اة في
ق �ط��ر .إذ ك��ان ال�ض�ي��وف ال��ذي��ن أط �ل��وا من
مكتب ال�ق��اه��رة ي ��رددون م�ع��زوف��ة واح��دة،
م �ف��اده��ا أن ال �ت �ظ��اه��رات ت�ح��رك�ه��ا ال�ق��وى

الليبرالية ،التي خسرت ف��ي االنتخابات
ل�ت�ع�ط�ي��ل االن �ت �ق��ال ال��دي �م��وق��راط��ي .وزاد
أح��د ه��ؤالء الضيوف ـ�ـ محمود معوض ــ
ً
قائال «إن الشعب املصري كله رأى ضابط
الشرطة العسكرية كيف يعامل املصريني
بكل رفق واحترام أثناء االنتخابات» .كان
م�ع��وض ـ �ـ امل �ح��رر ال�ب��رمل��ان��ي ف��ي صحيفة
«األه� ��رام» ـ�ـ ي�ق��ول ذل��ك ف��ي وق��ت يتصاعد

عمل عبد الفتاح فايد
سنوات طويلة في صحيفة
«الشعب» اإلخوانية

يكتف
فيه ع��دد القتلى ف��ي ال �خ��ارج .ول��م
ِ
بذلك ،بل طلب من املشاهد أن يربط بني
تكرار أحداث العنف ونتائج االنتخابات:
«تزامنت أحداث محمد محمود مع نتائج
الجولة األول ��ى ،وأح ��داث مجلس ال��وزراء
ّ
م��ع ن�ت��ائ��ج ال�ج��ول��ة ال�ث��ان�ي��ة» .وال��واق��ع أن
أح� � ��داث «م �ح �م��د م �ح �م��ود» ( 19ت�ش��ري��ن
ال�ث��ان��ي /نوفمبر) ك��ان��ت قبل تسعة أي��ام
م��ن ب��دء االن�ت�خ��اب��ات نفسها ( 28تشرين
ّ
ال�ث��ان��ي /ن��وف�م�ب��ر) ،ل�ك��ن ف��اي��د ل��م يصحح
للضيف ،ول��م ّ
ينبه املذيع ،بل ك��رر ضيفه
ال �ت��ال��ي (ال �ص �ح��اف��ي ع � ��ادل ص� �ب ��ري) ف��ي
اليوم املوالي املزاعم نفسها .وم��رة أخرى
ي ��زول ال�ع�ج��ب ع�ن��دم��ا ن �ع��رف أن الضيف
ً
األول (معوض) يكتب ــ مثال ــ تحت عنوان
«النكبة في النخبة» في جريدة «األهرام»
أن «اإلخوان املسلمني ،هو التنظيم الوحيد

الذي ال يستحق لقب فلول مبارك» .بينما
يقضي صبري وقته في انتقاد ما يعرف
«بقوائم الكنيسة في االنتخابات» ،وهي
ش��ائ�ع��ة بثتها ت �ي��ارات دي�ن�ي��ة ف��ي سياق
حربها ضد األح��زاب الليبرالية .ورغ��م أن
صبري ينتمي إلى جريدة «حزب الوفد»،
إال أن ق ��ادة ال �ح��زب ـ �ـ ال ��ذي ك ��ان ليبراليًا
قبل أن يصبح م��ن دي�ك��ور ن�ظ��ام م�ب��ارك ــ
غ��اض�ب��ون ه��ذه األي ��ام م��ن ذه ��اب أص��وات
األقباط إلى تحالف «الكتلة املصرية».
ك��ان��ت «ال� �ج ��زي ��رة» داع �م ��ة ل�ل�إخ ��وان قبل
ال� �ث ��ورة ب��وص��ف ال �ج �م��اع��ة أك �ب��ر ف�ص��ائ��ل
امل �ع��ارض��ة .اآلن ،ل��م ت�ع��د ال�ج�م��اع��ة ك��ذل��ك،
رفع عنها الحظر وتمتلك صحيفة توزع
عشرات اآلالف وقناة تلفزيون ،لكن يبدو
أن دعم القناة للجماعة ،قد انتقل من خانة
اإلعالم ،إلى ملعب السياسة.

«الجزيرة مباشر ـ
إخوان»
منذ انطالق تغطيتها للثورة املصرية،
ب��دت قناة «الجزيرة مباشر ــ مصر»
منحازة إلى «اإلخوان املسلمني» .هكذا
كانت تغطي التظاهرات املحدودة التي
يشارك فيها «اإلخوان» ،بينما تستضيف
أعضاء الجماعة النتقاد املليونيات
ّ
التي يقاطعونها ،مركزة على بعض
املشاكل التي شابت هذه التحركات
ّ
«ال�لا إخوانية» .ولعل خير مثال على
ذلك كان تركيز الكاميرا فترة طويلة
على مشاجرة في طرف ميدان التحرير
بني بعض املتظاهرين أو بعض الباعة.
وبعد إغالق القناة ــ بحجة عدم الحصول
على التراخيص الالزمة ــ انتقلت هذه
التغطية املنحازة بثقلها لتستقر في
املكتب الرئيسي للفضائية القطرية
في القاهرة.

من تغطية «الجزيرة مباشر مصر»
للثورة املصرية

ريموت كونترول

انتخابات على قياس الطوائف
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ي�ف�ت��ح ج ��ان ع��زي��ز ف��ي ح�ل�ق��ة ال�ل�ي�ل��ة
من برنامج «بني السطور» موضوع
ال� �ق ��ان ��ون االن� �ت� �خ ��اب ��ي ،ان �ط�ل�اق ��ًا م��ن
االجتماع األخير في بكركي .ويسأل
النائب نعمة الله أبي نصر (الصورة)،
عن تخوفه من التغيير الديموغرافي
والجغرافي ،كما يطل في الحلقة األب
طوني خضرا ،واملطران كميل زيدان.

جنس وعيد و ...ألزهايمر

«حكي» َح َموات

21:30 < mtv

«الجديد»

ف��ي ح�ل�ق��ة ال�ل�ي�ل��ة م��ن ب��رن��ام��ج The
ّ ،Doctors
نتعرف إلى طريقة الحفاظ
على حياة جنسية نشيطة ومتجددة
ع�ن��د امل �ت� ّ
�زوج�ين .ك�م��ا ي �ع� ّ�رج األط�ب��اء
على م��وض��وع عيد امل�ي�لاد ،وطريقة
ت �م �ض �ي �ت��ه م ��ن دون ك �س��ب ال � ��وزن.
ّ
فنتعرف إلى
أم��ا ف��ي امل�ح��ور الثالث،
ّ
مرض األلزهايمر ،وسبل تجنبه.

تناقش سيبال ّ
طبارة في حلقة الليلة
من برنامج «حكي كبار» ،على شاشة
ّ
«ال �ج��دي��د» ،م��وض��وع ال�ح�م��اة وال�ك��ن��ة،
وال�ع�لاق��ة ال�ت��ي تربطهما ،إل��ى جانب
ع�لاق�ت�ه�م��ا ب��االب��ن وال � � ��زوج .وت �س��أل
ً
َ
ّ
مل��اذا تتسم العالقة بني امل��رأت�ين ع��ادة
ّ
ّ
ّ
بالتوتر والتشنج؟ وإلى أي حد يمكن
َ
أن يصل هذا النفور بني الطرفني؟

< 21:30

الربيع يزحف نحو فلسطني؟

تنته
«أيام الغضب» لم ِ

«ال � �ث� ��ورات ال �ع��رب �ي��ة وف �ل �س �ط�ين» ه��و
م ��وض ��وع ح�ل�ق��ة ال �ل �ي �ل��ة م ��ن ب��رن��ام��ج
«االت �ج��اه امل�ع��اك��س» .وي�س��أل فيصل
ال�ق��اس��م ضيوفه ع��ن ع�لاق��ة األنظمة
املتساقطة بإسرائيل ،ومسؤوليتها
ع ��ن ض �ي��اع ف �ل �س �ط�ين ،ك �م��ا ي�ض��يء
على الخطط ال�ت��ي ترسمها األنظمة
الجديدة في امللف الفلسطيني.

ت�ع��رض ق�ن��اة « artأف�ل�ام  »2فيلم «أي��ام
الغضب» بطولة نور الشريف (الصورة)،
وي�س��را ،وإل�ه��ام شاهني ،وأم��ل إبراهيم،
ومن تأليف بشير الديك وإخ��راج منير
راض � ��ي .وت � ��دور أح � ��داث ال �ش��ري��ط عن
إب��راه �ي��م ،ال ��ذي ي�ف� َ
�اج��أ ل��دى ع��ودت��ه من
ّ
السفر ب��أن زوج�ت��ه ق��د ت��زوج��ت برجل
آخر ،بعد حصولها على طالق غيابي.

«الجزيرة»

< 21:05

« artأفالم »2

< 14:00

ّ
ولى «عصر البراءة»

16:00 < mbc max
ن �ش��اه��د ال� �ي ��وم ع �ل��ى ش ��اش ��ة mbc
 maxفيلم The age of innocence
ل� �ل� �م� �خ ��رج م � ��ارت � ��ن س� �ك ��ورس� �ي ��زي،
وبطولة دانيال داي ـــــ لويس ،وميشال
فايفر ،ووينونا رايدر .وتدور أحداثه
في القرن التاسع عشر ،في املجتمع
األم�ي��رك��ي املخملي ح��ول قصة ّ
حب
ممنوعة بني رجل وامرأة ّ
متزوجة.
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هوامش الغضب

وسقطت ورقة التوت عن اإلعالم السلفي
رغم عمليات القتل والسحل
والتعذيب ،اختار السلفيون
الوقوف إلى جانب املجلس
العسكري ،ساخرين من الثوار.
حتى إنهم ّ
مشهد
لوا
حو
ِّ
الفتاة املنقبة التي ُمز ّقت
مالبسها إلى مادة للتهكم

سخر خالد عبد اهلل
على قناة «الناس» من
محمد البرادعي ومن
الليبراليين

القاهرة ــ محمد عبد الرحمن
ف� ��ي وق� � ��ت ب� � ��ات ف� �ي ��ه م ��وق ��ع ي��وت �ي��وب
م �ص��در ال �ح �ق �ي �ق��ة ب��ال �ن �س �ب��ة إل� ��ى قسم
ك �ب �ي��ر م ��ن امل� �ص ��ري�ي�ن ،ال ت� � ��زال ب�ع��ض
ّ
مصرة على الكذب والتحريض
القنوات
ع�ل��ى امل �ت �ظ��اه��ري��ن ،ال��ذي��ن ي�ق�ت�ل��ون في
ال�ش��وارع .لم تجد القنوات السلفية أي
ح��رج في السخرية من ال�ث� ّ�وار .وذهبت
أبعد من ذل��ك ،عندما ّ
وجهت اتهامات
باطلة إليهم رغم ارتفاع عدد الضحايا
وال �ج��رح��ى ،ورغ� ��م األش ��رط ��ة وال �ص��ور
التي أظهرت االنتهاكات التي ّ
تعرض
لها املتظاهرون.
وب��دا واضحًا أن بعض الشيوخ الذين
ّ
ي �ط��ل��ون ع �ل��ى ه� ��ذه ال �ق �ن ��وات ي��ري ��دون
إق�ن��اع جمهورهم ب��أن املتظاهرين في
ميدان التحرير ال يستحقون التضامن
م�ع�ه��م وال ح �ت��ى ال �ت �ع��اط��ف ،ل �ك��ن ه��ذا
ّ
ال �ك�لام ال�ت�ح��ري�ض��ي اس�ت�ف��ز الناشطني
ّ
ع�ل��ى ف��اي�س�ب��وك وت��وي �ت��ر ،ف �ع��ب��روا عن
للخطاب البعيد عن الواقع،
استنكارهم ّ
وخ �ص��وص��ًا أن � ��ه ي �خ ��رج م ��ن ش��اش��ات
ت� ّ�دع��ي أن ه��دف �ه��ا ن�ش��ر ت�ع��ال�ي��م ال��دي��ن
اإلسالمي .وقد تناقل الناشطون مقطع
ّ
ف �ي��دي��و ت �ب �ل��غ م � ّ�دت ��ه ث �ل�اث دق ��ائ ��ق ب��ث

دافع خالد عبد الله عن الصورة الشهيرة التي أظهرت سحل الفتاة في امليدان
على ق�ن��اة «ال �ن��اس» السلفية .وي�ص� ّ�ور ال� �ث � ّ�وار «ف� ��اس� ��دون» .أم ��ا األس � ��وأ ،فهو
ال� �ش ��ري ��ط م �ج �م��وع��ة م� ��ن امل �ع �ت �ص �م�ين اإليحاء بأن تعاطي الشباب للحشيش
ش ��وارع وأح��ده��م ي �ب� ّ�رر ق�ت�ل�ه��م وس�ح�ل�ه��م ف��ي ال� �ش ��وارع.
ج��ال �س�ين ف ��ي أح ��د ال� � ّ
يمسك سيجارة ليدخنها .أم��ا ّتعليق وت � � �س� � ��اءل ال � �ن� ��اش � �ط� ��ون :مل� � � ��اذا ص � � ّ�ور
امل ��ذي ��ع ،ف� �ك ��ان ...أن ال �ش �ب��اب ي��دخ �ن� ّ�ون ال �ش��ري��ط ه � ��ؤالء ال �ش �ب��اب ول� ��م ي �ص� ّ�ور
ّ
مخدر) .طبعًا لم تدقق الذين أحرقوا املجمع العلمي املصري.
البانغو (نبات
ال�ك��ام�ي��را بما ص� ّ�ورت��ه ،ب��ل ك��ان هدفها وت �س��اء ل��وا «مل� ��اذا ال ت�ع�ي��د ه ��ذه ال�ق�ن��اة
ّ
األول واألخ �ي��ر إق �ن��اع امل�ش��اه��دي��ن ب��أن بث الفيديو الشهير ال��ذي يظهر رجال

الشرطة وهم ّ
يجرون فتاة مصرية بعد
تمزيق مالبسها؟».
أما الشيخ خالد عبد الله ،فقد أطل على
القناة نفسها مدافعًا عن صورة سحل
النساء .وسخر من املدافعني عن الفتاة
ِّ
ً
متسائال
املنقبة التي مزقت مالبسها،
ّ
«مل� ��اذا ي��داف��ع ال�ل�ي�ب��رال�ي��ون ع��ن امل�ن��ق�ب��ة
اآلن؟» .ول��م ت�ت��وق��ف س�خ��ري��ة ع�ب��د الله
وض �ي��وف��ه م��ن ض �ح��اي��ا ال �ت �ح��ري��ر عند
هذا الحد ،بل هاجم أيضًا املتضامنني
م� �ع� �ه ��م ،وخ� �ص ��وص ��ًا أن أغ �ل �ب �ه ��م م��ن
امل�ن�ت�م�ين إل ��ى ال �ت �ي��ار ال�ل�ي�ب��رال��ي .ه�ك��ذا
طلب الشيخ خالد عبد الله من الناشط
السياسي عمرو حمزاوي أن يعود إلى
أملانيا ،ردًا على تصريحات هذا األخير
بشأن الهدنة املقترحة في امل�ي��دان ،في
إش � � ��ارة إل� ��ى زواج ح � �م� ��زاوي ال �س��اب��ق
ب��ام��رأة أملانية .ثم ج��اء التعليق األكثر
استفزازًا على تصريح ملحمد البرادعي
يقول فيه «إل��ى املجلس العسكري :هل
رأي �ت��م ص��ور ال�ش��رط��ة العسكرية وه��ي
ّ
وتعريهم من مالبسهم؟
تسحل الفتيات
أال ت�خ�ج�ل��ون؟ دع��ون��ي أذك ��رك ��م :ال�ح��ق
ف��وق ال �ق��وة» ،فما ك��ان م��ن عبد ال�ل��ه إال
ّ
متهكمًا «يا واد يا مؤمن»ّ .
وكرر
أن قال
عبارته مرتني لإليحاء للجمهور!

ّ
◄ ع �ن��د ال �س��اب �ع��ة م ��ن م �س��اء ال �ي ��وم ي�ن��ظ��م
«ح� ��زب ال �ل ��ه» أم �س �ي��ة م��وس�ي�ق�ي��ة ب�ع�ن��وان
«ميالد ال��روح» ،في مناسبة عيد امليالد ،في
ق�ل�ع��ة ال�ب�ط��ري��رك ال �ي��اس ال�ح��وي��ك ف��ي جبيل
(ش �م��ال ب �ي��روت) .وت�ح�ي��ي األم�س�ي��ة الفرقة
املوسيقية التابعة لـ«كشافة اإلم��ام املهدي»،
ّ
على أن يتخللها إنشاد مجموعة من األعمال
ال �ت��ي س �ي��ؤدي �ه��ا ع �ل��ي ال �ع �ط��ار ،إل ��ى ج��ان��ب
عشرين منشدًا.
◄ أع�ل��ن «امل��رك��ز ال �س��وري ل�لإع�لام وحرية
التعبير» أن السلطات السورية أفرجت أول
من أمس عن املدونة السورية رزان غزاوي،
التي أوق�ف��ت قبل أسبوعني .وج��اء ف��ي بيان
املركز أن «قاضي التحقيق الثالث في دمشق
أص� ��در م��واف �ق �ت��ه ع �ل��ى ط �ل��ب إخ�ل��اء سبيل
املدونة رزان غزاوي ،بعدما تقدمت به للمرة
الثانية» .وكانت غ��زاوي قد استعادت أمس
نشاطها على مواقع التواصل االجتماعي،
فشكرت كل من وق��ف إل��ى جانبها ،وطالب
بحريتها خالل توقيفها.
◄ كشف الوليد بن طالل أمس أنه اشترى
«حصة استراتيجية في شبكة تويتر ،تصل
قيمتها إلى  300مليون دوالر» ،وذلك «بعد
أشهر من املفاوضات بني مختلف األطراف...
وبعد متابعة دقيقة لشركة تويتر».
◄ يقيم مذيعو «رادي��و مصر» عند ظهر
ال�ي��وم وق�ف��ة احتجاجية داخ��ل «ماسبيرو»،
احتجاجًا على إي�ق��اف ب��رن��ام��ج امل��ذي��ع زي��اد
ع �ل��ي ،وت��ره �ي��ب ش �ب��اب امل�ح�ط��ة مل�ن�ع�ه��م من
انتقاد املجلس العسكري .م��ن جهة ثانية،
ط�ل�ب��ت امل��ذي �ع��ة ف ��ي «رادي� � ��و م �ص��ر» ن��رم�ين
ال �ب �ن �ب��ي ع �ل��ى ح �س��اب �ه��ا ع �ل��ى ت ��وي �ت ��ر ،م��ن
ال�ج�م�ه��ور االت �ص��ال للتعبير ع��ن غضبهم
مما ي�ج��ري ف��ي م�ي��دان التحرير .وأك ��دت أن
تعليمات امل�س��ؤول�ين ف��ي وزارة اإلع�ل�ام هي
التغطية على ع��دد الضحايا الذين سقطوا،
والتركيز على حرق املجمع العلمي املصري.
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السعودية ومحاوالت اإلصالح :متى يأتي الربيع؟
تركي الحمد*
العالم العربي اليوم ،ومع بداية العقد الثاني من
ال�ق��رن ال�ح��ادي والعشرين ،يعيش لحظة ن��ادرة
ف��ي تاريخه ،أع��ادت ال�ع��رب إل��ى التاريخ وصنع
ال �ت ��اري ��خ ،ب �ع��دم��ا غ ��اب ��وا ع �ن��ه ك �ف��اع �ل�ين ،ق��رون��ًا
وقرونًا من الزمان .العرب اليوم يعيشون لحظة
«ال��رب �ي��ع ال �ع��رب��ي» ،وه��ي ال�ل�ح�ظ��ة ال�ت��ي ّ
تغيرت
فيها املعادلة السياسية ،ودخلت الشعوب طرفًا
فيها ،بعدما كانت مهمشة جل فترات التاريخ
ال�ع��رب��ي ال�ح��دي��ث وامل�ع��اص��ر ،ب��ل وح�ت��ى القديم.
ال �ش �ع��وب ال �ع��رب �ي��ة ال �ي��وم ل�ُ�م ت �ع��د ذل ��ك امل�ت�ل�ق��ي
للفعل ،أو امل�ف�ع��ول ب��ه ،أو امل �ت �ح� َّ�دث ب��اس�م��ه من
قبل ه��ذه النخبة أو تلك ،ه��ذا العسكري أو ذاك،
ّه��ذا االن�ق�لاب أو ذاك ،املمنوح صفة ال�ث��ورة ،بل
إنها في ه��ذه اللحظة دخلت على خط التغيير
ال�س�ي��اس��ي ،وع� ّ�ب��رت ع��ن نفسها بنفسها ،ال عن
طريق وسيط معني ،أو إيديولوجيا محددة.
ثورات الشعوب العربية لم تأت من فراغ ،بل يقف
وراء ه��ا الكثير من العوامل والدوافع ،سواء كنا
نتحدث ع��ن ع��وام��ل اقتصادية أو اجتماعية أو
سياسية ،أو تلك املتعلقة بقيم إنسانية مفقودة
في عالم العرب ،مثل الحرية والعدالة واملساواة
والكرامة اإلنسانية .بطبيعة الحال ليست هذه
املقدمة محاولة لتحليل أسباب ودواف��ع ثورات
الشعوب العربية ،فمثل ه��ذا التحليل ل��ه مكان
ّ
آخ��ر ،لكن امل��راد قوله إن مثل ه��ذه ال�ث��ورات إنما
جاءت نتيجة تاريخ طويل من التهميش وعدم
املباالة بها ،بل وسحقها إن صح التعبير .وطوال
هذا التاريخ كانت هنالك محاوالت أو مطالبات
ل�ل�إص�ل�اح م ��ن ق �ب��ل ن �خ��ب وح ��رك ��ات ح� ��ذرت من
مغبة ترك األمور على عواهنها ،من دون إصالح
العالقة بني الحاكم واملحكوم ،ومن دون إصالح
األوضاع االقتصادية واالجتماعية والسياسية،
وإع � ��ادة تشكيل ال��دول��ة وامل�ج�ت�م��ع ف��ي ظ��ل قيم
ال �ع��دل وال �ح��ري��ة واح �ت��رام ك��رام��ة اإلن �س��ان ،لكن
معظم تلك املحاوالت باءت بالفشل ،نتيجة عدم
اكتراث الحاكم أحيانًا ،وع��دم استيعاب النظام
ّ
ملتغيرات املجتمع والعالم من حوله
السياسي
أحيانًا أخرى ،وعدم قناعته بمفهوم التغيير ،إال
ْ ُ
إن أجبر عليه ،وفي مساحات ضيقة للغاية قد ال
تفي بما هو مطلوب في هذه املرحلة التاريخية
أو ت� �ل ��ك .وب ��ذل ��ك ت �ت ��راك ��م امل� �ش� �ك�ل�ات ،وت �ت �ف��اق��م
امل �ع �ض�لات ح �ت��ى ت �ت �ح� ّ�ول إل ��ى أزم � ��ات وق �ن��وات
م �س��دودة ،ث��م ت��أت��ي لحظة ي�ك��ون فيها اإلص�لاح
غير ذي جدوى ،وهنا تحدث االنفجارات الكبرى
على شكل ّ
تغير جذري للنظام السياسي برمته،
سواء كان ذلك االنفجار ثورة أو انقالبًا أو عدم
استقرار مستديم ،ال يلبث بدوره أن يفرز ثورة أو
ً
انقالبًا أو حتى تدخال أجنبيًا ،وأبرز مثال على
ذلك هو االتحاد السوفياتي وسقوطه املدوي في
بداية عقد التسعينيات من القرن العشرين.
كان االتحاد السوفياتي كيانًا منبثقًا عن ثورة
شعبية في بدايتها ،لم تلبث أن أف��رزت انقالبًا
بلشفيًا ،أنشأ نظامًا سياسيًا جديدًا ّ
غير جوهر
املجتمع والسياسة في اإلمبراطورية الروسية
ال �س��اب �ق��ة ،ف��أص �ب �ح��ت م �ع��ه روس� �ي ��ا ،واالت� �ح ��اد
السوفيتي عمومًا ،دول��ة صناعية كبرى ،وقوة
ع�ظ�م��ى ف ��ي ع��ال��م ال �ق ��رن ال �ع �ش��ري��ن ،وذل� ��ك حني
ّ
حلت مشكالت اإلمبراطورية الروسية السابقة
املتجذرة ،التي أبت الدولة السابقة أن تستجيب
مل�ط��ال��ب اإلص �ل�اح امل �ت �ع��ددة ،وح��اول��ت اإلص�ل�اح
بعد فوات األوان ،فكانت الثورة هي امل��آل ،وكان
االن � �ق �ل�اب وخ �ل ��ع ال �ن �ظ��ام ب ��أس ��ره ه ��و امل �ص �ي��ر.
ل ��م ت�س�ت�ج��ب ّاإلم� �ب ��راط ��وري ��ة ال��روس �ي��ة مل�ط��ال��ب
اإلص� �ل��اح ،ألن �ه��ا ل��م ت ��رد ال �ت �ن��ازل ع��ن ج ��زء من
امتيازاتها وصالحياتها ،فكانت النتيجة هي
زوال ال�ن�ظ��ام ب��أس��ره .ول��و ك��ان العقل ه��و دي��دن
ال�ن�خ�ب��ة ال��روس �ي��ة ال�س�ي��اس�ي��ة ال�ح��اك�م��ة آن� ��ذاك،
لربما ما كان هناك ثورة ،وال كان هناك انقالب.
ّ
إن م��ا ح��دث ل�لإم�ب��راط��وري��ة ال��روس�ي��ة السابقة،
حدث لإلمبراطورية الروسية الالحقة (االتحاد
السوفيتي) ،وذلك حني وقفت النخبة السياسية
ال �ح��اك �م��ة م��وق �ف��ًا س�ل�ب�ي��ًا م ��ن ض � ��رورة ال�ت�غ�ي�ي��ر

تأسست عام 1953
تصدر عن شركة «أخبار بيروت»
رئيس التحرير المؤسس
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ّوإدخ� � � ��ال إص �ل�اح� ��ات ع �ل��ى ن� �ظ ��ام ب� ��دا واض �ح��ًا
أن ��ه ي �ه��رم ،وب ��دأت ح�ل��ول��ه مل�ش��اك��ل ال�س��اب��ق غير
م� �ج ��دي ��ة ،م� ��ع م� �ش ��اك ��ل ال�ل��اح� ��ق ع� �ب ��ر ال �ت �ع �ن��ت
والتشبث بالسابق كنهج وسياسة معضوض
عليها بالنواجذ ،فأدى ذلك إلى توتر في البنية
السياسية واالجتماعية والسياسية السوفيتية.
وف��اق��م م��ن األم� ��ر ف��ي ات �ح��اد ال �س��وف �ي��ات وج��ود
إيديولوجيا «مقدسة» ثابتة ،ال يأتيها الباطل
م��ن أم��ام �ه��ا وال م��ن خ�ل�ف�ه��ا ،وق �ف��ت ع��ائ�ق��ًا أم��ام
إدخ��ال أي��ة إص�لاح��ات على ن�ظ��ام ب��دأت الفجوة
ت�ت�س��ع ب�ي�ن��ه وب�ي�ن واق ��ع ال �ح��ال وم �ش �ك�لات��ه ،بل
ُووق� �ف ��ت أم � ��ام م � �ح ��اوالت إ ّص �ل��اح ال �ن �ظ��ام ح�ين
نظر إلى تلك املحاوالت بأنها غير متوافقة مع
األس ��س ال�ع�ق��ائ��دي��ة لتلك اإلي��دي��ول��وج�ي��ا .ح��اول
زع� �م ��اء م �ث��ل خ ��روت� �ش ��وف أن ي �ق��وم��وا ب�ب�ع��ض
اإلصالحات االقتصادية تحديدًا ،لكن اصطدامه
مع «ث��واب��ت» اإليديولوجيا أسقطه في النهاية
وأسقط مشروعاته ،وذلك على حساب مستقبل
ال �ن �ظ ��ام .وع �ن��دم��ا ج� ��اء غ��ورب��ات �ش��وف وح� ��اول
اإلصالح باء بالفشل وسقط النظام في النهاية،
ً
ألن اإلص�ل�اح ي�ك��ون ف �ع��اال ح�ين ي�ك��ون ف��ي وقته
وأوانه ،أما عندما يتجاوز األمر مجرد اإلصالح،
ّ
فإن النتائج ــ عادة ــ تكون كارثية.
فاإلصالح ال بد أن يكون في الوقت املناسب ،وإال
فقد فاعليته وأثره ،سواء كنا نتحدث عن الدولة
ّ
يتحول إلى كارثة في كثير من
أو املجتمع ،وقد
األح ��وال .ف�م�ح��اوالت غ��ورب��ات�ش��وف اإلصالحية
ّ
أدت ف��ي ال�ن�ه��اي��ة إل��ى س�ق��وط ال�ن�ظ��ام ،ل�ي��س ألن
ّ
اإلص�ل�اح س� ّ�ي��ئ ب��ذات��ه ،وال ألن اإلص�ل�اح ي��ؤدي
بالضرورة إلى انهيار األنظمة السياسية التي
ّ
ّ
تباشره ،بل ألن املشكالت املتراكمة التي لم تحل
ّ
ف��ي وقتها ،تحولت إل��ى معضالت ،واملعضالت
ّ
إلى أزمات ،ولم يكن من املمكن حل تلك األزمات
ف��ي ظ��ل ال�ن�ظ��ام ال ��ذي صنعها دون وع��ي ،فكان
الوصول إلى طريق مسدود ال ينفع معه إصالح
ج��زئ��ي ،وم ��ن ه�ن��ا ت�ن�ف�ج��ر امل�ج�ت�م�ع��ات وت�ن�ه��ار
األنظمة بهذه الوسيلة أو تلك ،ثورة أو انقالب أو
انهيار ذاتي .وما ُيقال عن االتحاد السوفياتي،
ي�م�ك��ن أن ُي �ق ��ال ع ��ن أن �ظ �م��ة ودول ك �ث �ي��رة ،لعل
أبرزها ما حدث للدولة العثمانية التي انهارت
رغ��م م�ح��اوالت اإلص�لاح املتأخرة ،والتي كانت،
ك �م��ا ف ��ي ال �ح��ال��ة ال �س��وف �ي��ات �ي��ة ،ق ��د ج� ��اءت بعد
ت �ج��اوز ال �ن �ظ��ام ع�ت�ب��ة ق��درت��ه ع�ل��ى ح��ل األزم ��ات
املستعصية ،بعدما ّ
تحول هو ذاته إلى ّأزمة.
وع ��ودة إل��ى ث ��ورات ال��رب�ي��ع ال�ع��رب��ي ،ف��إن��ه يمكن
ّ
ال �ق��ول إن ه ��ذه ال� �ث ��ورات ك��ان��ت ن�ت�ي�ج��ة تجاهل
ض��رورة اإلص�لاح ودعواته ،وذلك ضمن أسباب
أخ � ��رى ع ��دي ��دة ب�ط�ب�ي�ع��ة ال� �ح ��ال .ان �ف �ج��رت ه��ذه
ال �ث��ورات ف��ي دول ،وه��ي ق��ادم��ة إل��ى دول أخ��رى
ف�ي�م��ا ل ��و ج ��رى ت �ج��اه��ل ض � ��رورة اإلص �ل��اح من
ال� ��داخ� ��ل ،وف� ��ي ال ��وق ��ت امل �ن��اس��ب ق �ب��ل أن ي�ف��وت
أوان اإلص�ل�اح ال�ج��زئ��ي ،وال يبقى بعد ذل��ك من
ّ
خ�ي��ار إال التغيير ال�ك��ل��ي .س�ن��وات طويلة كانت
ف�ي�ه��ا م�ص��ر وت��ون��س ول�ي�ب�ي��ا ّوال �ي �م��ن وس��وري��ا
تحكمها نخب تدير الدولة كأنها أمالك خاصة
َ
ّ
بها ،متجاهلة أن الدولة أرض وشعب ومواطنة
وح� �ق ��وق ل �ل �ج �م �ي��ع ،رغ� ��م ص ��رخ ��ات ال �ص��ارخ�ين
ب �ض��رورة ع ��ودة ال��دول��ة إل��ى امل�ج�ت�م��ع ،ل�ك��ن تلك
ال�ن�خ��ب اس �ت �م��رأت ال�س�ل�ط��ة وامل� ��ال وال �ج �ب��روت،
فكانت الصرخات ال تعني لديها أكثر من رهط
من الناقمني أو املتآمرين املوتورين والحاقدين
ّ
على حكمة الحكومة ورشدها .لو أن هذه النخب
ً
رش�ي��دة ف�ع�لا ،لكانت الحكمة ضالتها ،ولكانت
ضرورة اإلصالح ضمن أولوياتها ،وملا آلت إلى
ما آلت إليه .وما مصر وتونس وليبيا وسوريا
ّ
واليمن إال نماذج لضرب املثل ،وإال ف��إن القادم
ف��ي دول عربية ع��دي��دة ل��ن يختلف كثيرًا ،طاملا
كان مفهوم التغيير وضرورة اإلصالح املستمر
غير وارد في أذه��ان النخب السياسية العربية
الحاكمة.
ف��ي ظ��ل ه� ّ�ذا الربيع العربي ،تبدو دول الخليج
العربي كأنها بمنأى عن أحداثه وتقلباته ،لكن
ذل ��ك ل�ي��س صحيحًا ف��ي م�ط�ل��ق األح � ��وال ،ف��دول
الخليج ج��زء م��ن املنظومة العربية واإلقليمية
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نساء سعوديات
خالل مباراة كرة
قدم في عدن
العام املاضي
(أرشيف ــ
أ ف ب)

ما ُيمكن أن يجري في دولة
ما قد يجري في دول الخليج
كلها إذا توافرت الظروف
التي حرّكت الشارع العربي
والدولية ،وما ُيمكن أن يجري في دولة ما ُيمكن
أن يجري في أي دولة خليجية ،إذا توافرت ذات
الظروف والبواعث التي حركت الشارع في تلك
ّ
الدول .صحيح أن دول الخليج العربي على نحو
ع ��ام ،إذا اس�ت�ث�ن�ي�ن��ا ال �ب �ح��ري��ن ،م��ا زال ��ت بعيدة
ع��ن م�ج��ري��ات ال��رب�ي��ع ال �ع��رب��ي ،وذل ��ك ي�ع��ود إل��ى
أسباب اقتصادية واجتماعية وثقافية خاصة
ب� ��دول وم�ج�ت�م�ع��ات ال �خ �ل �ي��ج .ول �ع��ل م��ن أه�م�ه��ا
الوفرة االقتصادية النسبية مقارنة بدول الربيع
ْ
ال�ع��رب��ي ،وإن ك��ان س��وء ت��وزي��ع ال�ث��روة الوطنية
ي�ق��ف ع��ائ�ق��ًا أم ��ام االن �ت �ف��اع ال �ع��ام ب�ه��ذه ال��وف��رة،
وع ��دم وج ��ود اس�ت�ب��داد قمعي م�ت�ط��رف ك�م��ا في
سياسية غير ذات خبرة
ليبيا أو سوريا ،وثقافة ّ
في العمل السياسي .كما أنها ــ أي هذه الثقافة
ــ ال تحبذ الصدام املباشر مع الحاكم إال ما ندر،
إذا اس�ت�ث�ن�ي�ن��ا امل��ؤدل �ج�ين دي�ن�ي��ًا ع�ل��ى اخ�ت�لاف
مشاربهم ومذاهبهم ،وخصوصًا في السعودية،
ح �ي��ث ال �ث �ق��اف��ة ال��دي �ن �ي��ة ت� ��ؤدي دورًا ك �ب �ي �رًا في
تحريم التظاهر والخروج على الحاكم .وهي ذات
الثقافة التي تستخدمها الجماعات اإلسالموية
ْ
إلث��ارة ال��رأي ال�ع��ام ،ف��ي مفارقة عجيبة ،وإن لم
ّ
ت�ك��ن عجيبة ح�ين نعلم أن ال�ف�ك��ر ال��دي�ن��ي قابل
ملختلف التفسيرات وال�ت��أوي�لات ،لكن أن تكون
هذه ال��دول بمنأى عن األح� ّ�داث الجارية حولها
في هذه اللحظة ،ال يعني أنها محصنة ضدها
في كل لحظة ،فكل شيء يعتمد على قدرة النظام
ّ
التكيف مع املعطيات املستجدة،
السياسي على
ّ
ّ
وعلى القدرة على التغير وفق متغيرات املجتمع
وال �ع��ال��م م��ن ح ��ول ه ��ذا امل�ج�ت�م��ع ،واالس�ت�ج��اب��ة
ملطالب اإلص�ل�اح ال�ق��ادم��ة م��ن مختلف الشرائح
وع��دم تجاهلها ب�م�ب��ررات مختلفة ،مثل القول
ّ
وجود
بخصوصية معينة ،أو أن اإلصالح يعني ُ ّ
فساد وال فساد لدينا ،وغيرها من مبررات تمثل
ت�ه��رب��ًا م��ن ض ��رورة اإلص �ل�اح امل�س�ت��دي��م ،خشية
ف �ق��دان م��زاي��ا ُم�ع�ي�ن��ة ال ُي� ��راد ال �ت �ن��ازل ع�ن�ه��اّ أو
ّ
بعضها .إن مثل هذه التنازالت لو حدثت فإنها
ل�خ�ي��ر امل�ج�ت�م��ع وال �ن �ظ��ام ال�س�ي��اس��ي ف��ي نهاية
املطاف .اإلصالح في وقته وديمومته ،هو كلمة
ال�س��ر ف��ي ب�ق��اء األن�ظ�م��ة وزوال �ه��ا ،ه�ك��ذا ُيعلمنا
التاريخ.
ً
اململكة العربية السعودية ــ مثال ــ دولة قامت على
ّ
معطيات معينة في امل��اض��ي ،لكن ع��دم مراجعة
َ
وإبقاء ها كما كانت دون تغيير
هذه املعطيات،
أو تعديل ،مسألة فيها الكثير من الخطورة على
ً
مستقبل الدولة .فالدولة السعودية مثال قامت
ع �ل��ى أس� ��س دي �ن �ي��ة ،ت�م�ث�ل��ت ف ��ي دع � ��وة ال�ش�ي��خ
م�ح�م��د ب��ن ع�ب��د ال��وه��اب (ال��وه��اب �ي��ة) وت�ح��ال�ف��ه
م ��ع اإلم � ��ام م�ح�م��د ب ��ن س �ع ��ود .وب��واس �ط��ة ه��ذه
اإليديولوجيا الدينية قامت دولة ضمت معظم
أج� ��زاء ج��زي��رة ال �ع��رب ف��ي إن �ج��از ت��اري �خ��ي غير
م �س �ب��وق ف ��ي ت ��اري ��خ ال� �ع ��رب امل �ع��اص� ّ�ر .سقطت
ه��ذه ال��دول��ة م��رت�ين ف��ي ت��اري�خ�ه��ا ،ل�ك��ن�ه��ا كانت
تعاود النهوض في كل م��رة ،وآخ��ره��ا ك��ان على

ي��د امل�ل��ك ع�ب��د ال�ع��زي��ز آل س �ع��ود ،م��ؤس�س��ًا بذلك
الدولة السعودية الثالثة .فالدين يمثل شرعية
الدولة السعودية ،لكن املشكلة ال تكمن هنا بقدر
م��ا ت�ك�م��ن ف��ي ال�ت�م�س��ك ب��امل �ق��والت ال��دي�ن�ي��ة وف��ق
ً
تفسيرها ّ الوهابي التقليدي ،الذي كان فاعال في
زمانه ،لكنه أصبح أضيق من استيعاب معطيات
ال�ع�ص��ر وم�ت�غ� ّ�ي��رات��ه ،ك�م��ا ك��ان��ت اإلي��دي��ول��وج�ي��ا
السوفياتية أقل قدرة على استيعاب املتغيرات،
وه ��ي ذات اإلي��دي��ول��وج �ي��ا ال �ت��ي أش �ع �ل��ت ث��ورة
أكتوبر البلشفية ،كما أشعلت الوهابية الثورة
السعودية في القرن الثامن عشر على يد تحالف
ال�ش�ي��خ واألم �ي��ر ،وف��ي ب��داي��ات ال �ق��رن العشرين
على ي��د عبد العزيز آل س�ع��ود .كانت الوهابية
في حينها إيديولوجيا ثورية ناجحة ،وخلقت
دولة مترامية ّاألطراف ،ومجتمعًا ينضوي تحت
ع�ب��اء ت�ه��ا ،لكنها ل��م تعد ق ��ادرة على استيعاب
م �ج �ت �م��ع م� ��رك� ��ب ح� ��دي� ��ث ب� � � ��ذات ال � � �ق � ��درة ع �ل��ى
استيعابها ملجتمع تقليدي بسيط ،كما كانت
ّ
الحال في بداية التأسيس .من هنا ،فإن تحديث
الفكر الديني بما ي�ت��واءم م��ع معطيات العصر
ف ��ي ال �س �ع ��ودي ��ة ُي� �ع � ّ�د م ��ن ض� � � ��رورات اإلص �ل��اح
ّ
متغير.
الستمرارية الدولة في مجتمع وعالم
من ناحية أخرى ،عندما قامت الدولة السعودية
في مراحلها املختلفة ،كانت العالقة بني الحاكم
واملحكوم عالقة مباشرة ،وف��ق مفهوم املجلس
امل �ف �ت��وح ،ووف� ��ق م �ف �ه��وم ش�خ�ص��ان�ي��ة ال�س�ل�ط��ة،
وكانت مثل ه��ذه السياسة ناجحة كل النجاح،
حيث كان املجتمع بسيطًا وقليل العدد ،لكن أن
يستمر األخذ بمثل هذه السياسة عندما يتمدد
ّ
ّ
ويتنوع ،فإن ذلك لن يكون ناجحًا على
املجتمع
اإلطالق .فالدولة الحديثة إنما تقوم على ركنني
أساسيني هما القانون وامل��ؤس�س��ات ،في عالقة
غير مباشرة بني الحاكم واملحكوم ،أي مأسسة
السلطة وتحريرها م��ن الشخصانية املباشرة.
ّ
صحيح أن ه�ن��اك ب�ع��ض امل��ؤس�س��ات املستجدة
�ي ال �س �ع��ودي��ة ،ال �ت��ي ج� ��اءت ب�ف�ع��ل ال� �ض ��رورة،
ف� ّ
لكنها م��ا زال��ت غير كافية ،بحيث يمكن القول
ّ
إن هناك فقرًا مؤسسيًا في اململكة .من هنا تأتي
ال�ح��اج��ة إل��ى تجديد بنية وه�ي��اك��ل ال��دول��ة قبل
ال��وص��ول إل��ى مرحلة األزم��ة املستعصية ،وهنا
تكمن ض ��رورة اإلص �ل�اح .ال��دع��وة إل��ى اإلص�ل�اح
في اململكة العربية السعودية ليست ضربًا من
ال��رف��اه ،وليست مجرد دع��وات نخبوية م��ن هذا
ال �ط��رف أو ذاك ،ب �ق��در م��ا ه��ي ح��اج��ة م�ل�ح��ة في
دول��ة لها م��ن العمر أكثر م��ن قرنني م��ن ال��زم��ان،
ت�ح�ت��اج إل ��ى اإلص �ل��اح ،إذا ك��ان��ت االس �ت �م��راري��ة
كثير
السلسة للمجتمع والنظام هي الهدف .في ّ
م��ن األح�ي��ان ُينظر إل��ى ه��ذه ال��دع��وات على أنها
ن��وع م��ن امل�ع��ارض��ة ل�ل�ن�ظ��ام ،بينما ه��ي دع��وات
تحمل ً
والء حقيقيًا ل��ه ،م��ن حيث ال�ح��رص على
استمراريته وتصحيح مساره وف��ق ض��رورارت
املراحل التاريخية التي يمر بها .ال��والء للنظام
سياساته ،بل يكمن في
ال يعني موافقته في كل
ّ
م�ح��اول��ة تقويمه ع�ن��دم��ا ي�ب��دو أن ��ه ب�ح��اج��ة إل��ى
ال�ت�ق��وي��م .أم��ا والء ال�ط��اع��ة املطلقة ،و«ك�ل��ه تمام
يا اف�ن��دم» ،فهو ليس ً
والء بقدر ما هو مسايرة
ل�ل�ن�ظ��ام ف��ي ص��واب��ه وخ�ط�ئ��ه م��ن دون إح�س��اس
باملسؤولية تجاه ال��دول��ة واملجتمع ،وم��ا تفتت
م�ج�ت�م�ع��ات ودول إال ن�ت�ي�ج��ة م �ث��ل ه ��ذا ال ��والء
املزيف حقيقة .ما حدث في دول الربيع العربي
ه��و نتيجة منطقية لتجاهل دع ��وات اإلص�ل�اح
التي كانت تظهر بني الحني واآلخر ،لكن تجاهل
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عالء الالمي*

األن �ظ �م��ة ال�س�ي��اس�ي��ة ال�ح��اك�م��ة ل�ه��ا ه��و م��ا دف��ع
الجميع إلى اللجوء إلى الخيار األخر ،أي الخيار
امل ��ر ،وم��ا ك��ان ل�ه��ذا ال�خ�ي��ار أن ي�ك��ون حتميًا لو
كان هناك هامش من األخذ والعطاء بني الحاكم
واملحكوم .عندما ب��دأت التظاهرات في سوريا،
ك��ان الشعار امل��رف��وع ه��و «الشعب ُي��ري��د إص�لاح
النظام» ،لكن ّ
رد فعل النظام القاسي تجاه هذا
املطلب ،دفع الشارع إلى تغيير الشعار ليصبح
«ال�ش�ع��ب ُي��ري��د إس�ق��اط ال�ن�ظ��ام» ،وه��و س��اق��ط ال
محالة .وكان باإلمكان تجنب هذا املصير لو كان
العقل والحكمة هما منهج النظام في التعامل
مع املجتمع .في كتابه هذاُ ،يحاول أحمد عدنان
أن يرصد دع��وات اإلص�ل�اح ف��ي اململكة العربية
ال �س �ع��ود ّي��ة خ �ل�ال ال �ع �ق��ود ال �ث�ل�اث��ة امل �ن �ص��رم��ة،
وه��و ت�ن��ق��ل ب�ين مختلف ال�ق�ض��اي��ا ال �ت��ي تشغل
النخب السياسية والثقافية السعودية تحديدًا،
ومختلف ش��رائ��ح املجتمع على نحو ع��ام .فمن
ال�ح��دي��ث ع��ن ال��وه��اب�ي��ة وض ��رورة إع��اد التفكير
ف ��ي م�ض�م��ون�ه��ا وم �ق��والت �ه��ا ،إل ��ى ال �ح��دي��ث عن
اإلسالموية والليبرالية والعلمانية ،وتفصيل
ما هو مختلف عليه وما هو متفق عليه بينها،
م � ّ�رورًا ب��امل��وق��ف م��ن شيعة ال�س�ع��ودي��ة ،واإلق ��رار
ّ
ً
بأنهم مواطنون أوال وأخيرًا ،وأن دعواتهم إلى
اإلص�لاح إنما تنبع في النهاية من حس وطني
ال ط��ائ�ف��ي إال م��ا ن ��در ،وال �ش��ذوذ ال ي�ع�ن��ي خطأ
ال �ق��اع��دة ،ك�م��ا ي �ت �ن��اول امل��ؤل��ف ق�ض�ي��ة اإلره ��اب
ّ
وك� �ي ��ف أن م� �ح ��اول ��ة ال� �ت� �ص ��دي ل ��ه أم �ن �ي��ًا ف�ق��ط
ّ
غ�ي��ر م�ج��دي��ة ع�ل��ى امل ��دى ال�ط��وي��ل ،ب��ل إن اق�ت�لاع
ج��ذوره الفكرية هو األس��اس ،وذل��ك ال يكون إال
بإصالح الخلل في الثقافة السعودية السائدة،
وبتجديد الفكر الديني بما يتوافق مع مبادئ
ال �ح��رب��ة وال �ت �س��ام��ح وح �ق��وق اإلن� �س ��ان .ق�ض��اي��ا
ّ
كثيرة يعالجها املؤلف في كتابه ،وكلها تدور
ح��ول مستقبل اململكة ،أو كيف يجب أن يكون
هذا املستقبل إذا كنا نريد ألجيالنا القادمة أن
تعيش في وئام وسالم وازدهار.
ّ
وف��ي ه��ذا امل�ج��ال ،أستطيع ال�ق��ول إن امل��ؤل��ف قد
قدم أول محاولة جادة ودقيقة في متابعة حركة
اإلص �ل�اح ف��ي ال�س�ع��ودي��ة خ�ل�ال ال�ع�ق��ود ال�ث�لاث��ة
ّ
املاضية .صحيح أن منت هذا الكتاب ــ في األصل ــ
عبارة عن مقاالت طويلة كتبها الكاتب في فترات
ّ
متفرقة ،وحول موضوعات متعددة ،إال أن خيطًا
واح � �دًا ي�ج�م�ع�ه��ا ،ه��و رص ��د امل� �ح ��اوالت امل��دن�ي��ة
ل �ل�إص �ل�اح ،ورص � ��د ان �ب �ث��اق وص� � ��راع ال �ت �ي��ارات
الفكرية والسياسية في السعودية ،من توجهات
ليبرالية وإسالموية وعلمانية ،وتلك التيارات
التي تحاول املواءمة بني تيارات تبدو متعارضة
في ظاهرها ،وذلك بمزج شيء من الليبرالية مع
شيء من اإلسالموية لتقديم خطاب مقبول ،أو
لنقل ج��ذاب��ًا ج�م��اه�ي��ري��ًا .األس �ت��اذ أح�م��د ع��دن��ان
ُي �ق ��دم إل �ي �ن��ا ه �ن��ا ب�ح�ث��ًا م��وث �ق��ًا ع ��ن ال �ع��دي��د من
القضايا التي تشغل املهتمني بالشأن العام في
ّ
السعودية اليوم .ال شك أن محاولة املؤلف رصد
دع��وات اإلص�لاح في اململكة العربية السعودية
في األونة األخيرة ،هي محاولة مبدئية ــ إضافة
إلى كتابه (السجني  )32ــ سوف تليها محاوالت
أخ ��رى ،ودراس� ��ات أك�ث��ر ع�م�ق��ًا ،ورص ��د أك�ث��ر دق��ة
ً
وتفصيال .فشكرًا ّللمؤلف على محاولته ه��ذه،
والقادم ال شك في أنه أجمل.
* كاتب وروائي سعودي ،املقال مقدمة لكتاب
«السعودية البديلة ـ مالمح الدولة الرابعة» للكاتب
السعودي أحمد عدنان

ليست موضوعة «األمة العراقية» َ
بنت يومنا،
واملصطلح ذاته واملفهوم الذي يستبطنه ،ليسا
ج��دي��دي��ن ال �ب �ت��ة .ف�ث�م��ة أح� ��زاب ع��راق �ي��ة حملت
هذا االس��م ،ونشطت خالل العهد امللكي ،الذي
أوج��دت��ه ب��ري�ط��ان�ي��ا ،ل�ت�ف��ري��غ ال �ث��ورة ال�ع��راق�ي��ة
ال�ك�ب��رى ف��ي  ،1920م��ن م�ض�م��ون�ه��ا ال�ت �ح��رري.
ثمة أح��زاب أخ��رى تحمل االس��م نفسه ،انبثقت
األميركية،
ونشطت َضمن العملية السياسية
ُ
َ
طلقت بعد الغزو في  .2003وق��د ُع ِرفت
التي أ ِ
ق�ي��ادة أح��د تلك األح ��زاب ،بعالقاتها الحميمة
وال�ع�ل�ن�ي��ة م��ع ال �ك �ي��ان ال �ص �ه �ي��ون��ي ،وزي � ��ارات
زعيمه مثال اآللوسي إلى إسرائيل في سابقة
هي األولى من نوعها في تاريخ العراق.
الجديد في موضوع «األمة العراقية» ،تمثل في
موجة نشاطات إعالمية تقوم بها مجاميع من
الناشطني السياسيني على م��واق��ع التواصل
االج�ت�م��اع�ي��ة ،ك�ف��اي�س�ب��وك وت��وي�ت��ر وغ�ي��ره�م��ا،
وت�ش�ك�ي�ل�ه��م ل �ج �م��اع��ات ،وف �ت �ح �ه��م ل�ص�ف�ح��ات
ب �ه��دف ال �ت �ب �ش �ي��ر ب ��وج ��ود «األم� � ��ة ال �ع��راق �ي��ة»،
والدفاع عنها.
وم ��ع ذل ��ك ،ال ي�م�ك��ن امل� ��رء ،م�ه�م��ا ك ��ان رأي ��ه في
موضوعة ومفهوم األمة العراقية ،إال أن يؤيد
ت�ل��ك ال�ن�ش��اط��ات وي�ت�ف��اءل ب�ه��ا خ �ي �رًا ،لكونها،
ً
أوال ،س �ل �م �ي��ة ت �ع �ت �م��د ال � �ح� ��وار ع �ب��ر وس��ائ��ل

اإلحياء والبعث
والخالص ،من المفردات
العزيزة على قلوب الجماعات
«السياسية الرومانسية»
المغلقة على نفسها
ّ
االتصال الحديثة .وألنها ،ثانيًا ،تعكس َحراكًا
فكريًا وسياسيًا يمتاز بالحيوية واملتابعة ،في
أجواء ساد فيها الخواء وفقدان األمل والفساد
كيانات األح ��زاب السياسية العراقية
الشامل
ّ
التقليدية ،وألنها ،ثالثًا ،قد تؤدي إلى نتائج قد
ً
تكون غير مقصودة أصال من قبيل رفع السوية
الفكرية والثقافية والسلوكية للمشاركني بها،
وترسيخ آداب الحوار واالختالف واحترام حق
اآلخر في التعبير عن رأيه.
ف��ي م�ق��اب��ل ت�ل��ك ال�ث�لاث�ي��ة اإلي �ج��اب �ي��ة ،ال يمكن
ْ
امل��راق��ب امل�ن�ص��ف أن ي�غ��ض ال �ط��رف ع��ن ث�لاث��ة
أخ �ط ��ار ت �ح��دق ب �ت �ج��رب��ة ك �ت �ل��ك ،أو ت�ن�ج��م عن
استمرارها في أجواء غير طبيعية ،وتتلخص
في اآلتي:
 اس�ت�غ�لال ت�ل��ك ال�ت�ج��رب��ة وتجييرها م��ن قبلَ
عناصر انتهازية ومتسلقة سياسيًا ،بحثًا عن
دور في السوق السياسي العراقي.
 تمرير وترسيخ الكثير من األوهام السياسيةوالنظرية العدمية واالنعزالية الخطيرة التي
تستهدف ه��وي��ة ال �ع��راق ال�ح�ض��اري��ة ،العربية
اإلس�ل�ام� �ي ��ة ،ب �ح �ج��ة ال �خ �ص��وص �ي��ة ال �ع��راق �ي��ة،
وبزعم مهاجمة األصنام القومية املتطرفة من
ال �ن��وع ال�ب�ع�ث��ي ،ف�ي�م��ا ه��ي ت��ؤس��س ألص �ن��ام ال
تختلف نوعًا عن تلك.
 ت �س �ط �ي��ح ال� �ن� �ق ��اش ��ات ح � ��ول ه � ��ذه ال �ق �ض �ي��ةاملهمة وإغراقها في النثر اإلنشائي السطحي
والشعارات البالغية العاطفية ،وفي االتهامات
املجانية للمخالفني واملختلفني بسبب املستوى
الفكري املتواضع للمشرفني على تلك التجربة،
وع � ��دم إمل��ام �ه��م ب � � ٍّ
�أي م ��ن ال �ع �ل��وم ال�ت�ج��ري�ب�ي��ة
واإلمبريقية ذات املساس باملوضوع.
ومساهمة ف��ي تسليط ال�ض��وء على مصطلح
وم �ف �ه��وم «األم � ��ة ال �ع��راق �ي��ة» ،وب �ه��دف ت��رص�ين
الجانب النظري العلمي ل��ه ،نقدم في الفقرات
التالية محاولة استعراضية وتحليلية موثقة،
م��ؤج�ل�ين ال�ب�ح��ث ف��ي «األم � ��ة» ب�ع��ام��ة ملناسبة
أخرى.
أول مشكلة ج��دي��ة ت��واج��ه ال��راص��د والفاحص
علميًا لهذه التجربة هو خلوها من أية ركائز
أو أس��اس��ات نظرية ورصينة م�ن�ش��ورة ،يمكن
ً
الركون إليها فحصًا وتحليال وتفكيكًا .فعوضًا
عن النصوص األساسية أو الركائز النظرية ،ال
يعثر املرء إال على نتف من نصوص متناثرة
وبسيطة ،تعاني م��ا يعانيه النثر السياسي

العراقي السائد ،إال ما ندر ،إذ يضرب التشوش
أطنابه ،ويسود
« التسفيط» واالنطباعية األق��رب إل��ى «حكي
املقاهي».
ب �ع��د ب �ح��ث ط��وي��ل ،ع �ث��رن��ا ع �ل��ى ن��ص ب�ع�ن��وان
«وثيقة أري��دو إلحياء األم��ة العراقية» ،موقعة
باسم «اللجنة املبادرة ملشروع األمة العراقية».
وبمطالعة ه��ذا ال�ن��ص بعناية وت��رك�ي��ز ،نصل
ّ
إلى خالصة مؤسفة ،مفادها أن األمر برمته ال
يتعدى كونه محاولة تفريغ رغبات سياسية
م �ع �ي �ن��ة ،ع �ب ��ر اإلن � �ش� ��اء ال �ع ��اط �ف ��ي ال �س �ط �ح��ي
واالن�ط�ب��اع��ات السياسية ال�ب��دائ�ي��ة ،املخلوطة
بنتف عشوائية منتزعة من تآليف ذات منزع
ّ
أوروم��رك��زي أوروب��ي .فعنوان النص يقول ،إن
الجماعة ال�ت��ي أص��درت الوثيقة ت��ري��د «إح�ي��اء
األمة العراقية» .واإلحياء والبعث والخالص من
املفردات العزيزة على قلوب وأقالم الجماعات
«السياسية الرومانسية» املغلقة على نفسها،
َّ
املصعدة
والدائرة حول أوهامها ،تلك األوه��ام
إلى أقصى درجات التعالي والتسامي العرقي
املتفرد.
ّ
ّ
ل�ك��ن�ن��ا ،م�ن��ذ ال�س�ط��ر األول ،نكتشف أن «األم��ة
العراقية» التي يريد األصدقاء أصحاب وثيقة
«أري ��دو» إحياءها ليست ميتة ،بل هي قائمة
ّ
وم��وج��ودة ،فالوثيقة ت�ق��ول حرفيًا «إن ق��راءة
دق �ي �ق��ة وف��اح �ص��ة ل �ح��رك��ة ال �ت��اري��خ واألح � ��داث
واألط� � � � ��وار ال� �ت ��ي ع ��ان �ت �ه ��ا ،وم� � ��رت ب �ه ��ا األم� ��ة
ّ
العراقية ،نجد أن أشد الصور تعاسة وخرابًا
ه ��ي ف �ق ��دان ال �ه��وي��ة ال �ش��ام �ل��ة وال �ج��ام �ع��ة لكل
ِّ
ال�ع��راق�ي�ين ،وتشظيها إل��ى ه��وي��ات ف��رع �ي��ة.»...
فاألمة العراقية إذًا موجودة ،وقد مرت بأحداث
وأط ��وار ع��دي��دة ف��ي حركة ال�ت��اري��خ ،وع��ان��ت ما
ع��ان��ت ،لكن التعاسة وال �خ��راب ،مثلما تفيدنا
الوثيقة ،يتمثالن في «ف�ق��دان الهوية الشاملة
ّ
وال�ج��ام�ع��ة ل�ك��ل ال �ع��راق �ي�ين» .واض ��ح أن اللغة
التي ترطن بها تلك الوثيقة ال عالقة لها بعلم
االج� �ت� �م ��اع ،أو ب ��أي ع �ل��م ت�خ�ص�ص��ي آخ ��ر ذي
مساس باملوضوع.
للتدليل على ان�ع��دام القيمة السوسيولوجية
ل�ه��ذا ال �ك�ل�ام ،يمكن أن ت�س�ت�ب��دل ع �ب��ارة «األم��ة
ال�ع��راق�ي��ة» ب�ع�ب��ارات أخ ��رى م��ن قبيل «الشعب
العراقي» ،أو «الجماهير العراقية» ،أو «املجتمع
ّ
يتغير امل�ض�م��ون .مل��زي��د من
ال�ع��راق��ي» ،دون أن
ال �ت��وض �ي��ح ،ف ��ي ال �خ �ط��اب ال �س �ي��اس��ي ال �ع��ادي
والسائد منذ العهد امللكي ،واملعاني املجازية
ال �ت��ي ي �ك��رره��ا ه ��ذا ال �خ �ط��اب دون م �ل��ل ،نجد

في أحد أسواق بغداد (أ ف ب)

الشيء ذات��ه ،فال ش��يء س��وى الكلمات العائمة
في خطاب ّ
سيال ،له بداية لكن ليس له نهاية.
ّ
وعلى هذا يمكننا أن نستنتج أن الذين أطلقوا
على أحزابهم في األربعينات من القرن املاضي
اس��م «األم� ��ة» أو «األم ��ة ال �ع��راق �ي��ة» ،ل��م يكونوا
ي�خ�ت�ل�ف��ون ع��ن دع� ��اة «األم � ��ة ال �ع��راق �ي��ة» ال �ي��وم
على م��واق��ع ال�ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي .فهم كانوا
ي�ق�ص��دون ض�م��ن ت��رس�ي�م��ات ال�ن�ث��ر اإلن�ش��ائ��ي،
الشعب أو املجتمع أو الجماهير أو ال�ن��اس...
إلخ ،دون أن يتأثر املعنى .والسبب بسيط جدًا،
إذ ال وج��ود ّ
ألي معنى محسوب بدقة علمية.
ّ
إن �ه��م ال ي �ق �ص��دون األم� ��ة ك�م�ص�ط�ل��ح وم�ف�ه��وم
علمي محدد ذي اشتراطات وسمات واضحة
َ
ومبرهن عليها.
ل �ك��ن ،ل �ك��ي ال ن�ظ�ل��م أص �ح��اب ال��وث �ي �ق��ة ،علينا
التعريج على محاوالت تعريف لألمة تعريفًا
ً
ي�ش��ي ب �ش��يء م��ن ال�ع�ل�م�ي��ة .ل�ن�ق��رأ م �ث�لا قولهم
«ف��ال �ع��راق �ي��ون ال� �ي ��وم أم� ��ة م �ت �م �ي��زة ع ��ن ب��اق��ي
األم ��م ب�ه��ذي��ن ال�ع�ن�ص��ري��ن األس��اس �ي�ين ال�ه��وي��ة
واالن �ت �م��اء» .ل�ك��ن ه��ل ه�ن��اك أم��م أخ ��رى تحيط
باألمة العراقية حرمها القدر نعمتي االنتماء
وال�ه��وي��ة؟ وم��ا معنى انتماء وه��وي��ة؟ ال شيء
ت �م��ام��ًا خ � ��ارج امل � �ع� ��روف م � ّ�ن امل �ع �ن��ى ال �س��ائ��د.
فالهوية امل�ع��رف��ة علميًا ب��أن�ه��ا تلك النسبة أو
الصفة التعريفية ا ْل��دال��ة على تحديد املاهية
ُ
لتكون التعريف الكنهي للمتماهي ،أي لحامل
ّ
ال �ه��وي��ة ،ال وج� ��ود ل �ه��ا ه �ن��ا .ث��م إن ال�ت�ع��ري��ف
امل �ب �ت��ور ف��ي ال��وث �ي �ق��ة ال ي�ن�ط�ب��ق ع �ل��ى م��واط��ن
ال �ع��راق ف�ق��ط ،ب��ل أي�ض��ًا على ال�ك��رس��ي العراقي
والفرات العراقي والبطيخ العراقي ...إلخ.
أم ��ا «االن� �ت� �م ��اء» ،ف �ه��و ك�ل�م��ة إن �ش��ائ �ي��ة ع��ائ�م��ة
أي� �ض ��ًا ،ول �ي �س��ت ذات م �ح �ت��وى ع �ل �م��ي ي�م�ك��ن
رصده وحسابه .فهنا يمكن أن تتساوى «األمة
العراقية» التي ينتمي إليها امل��واط��ن العراقي
مع القبيلة أو النقابة أو الحزب أو الجامعة أو
ينتمي إليها املواطن ذاته ،دون
العصابة التي
ُ ْ
ْ
ّ
يتغير املعطى الكنهي «املاهوي» للمفردة.
أن
نعثر أيضًا على تعريفات أخرى لألمة ،مبثوثة
ف��ي ه��ذه ال��وث�ي�ق��ة ،ك�ق��ول�ه��م «ف��األم��ة ه��ي وع��اء
الضمير الجمعي ّ
ألية تكتالت بشرية .»...وحني
تفكك التعريف إلى مكوناته اللغوية البسيطة،
ً
ال تجد م�ح�م��وال نظريًا يمكن التعويل عليه،
ف �ه �ن��اك :وع � ��اء .ض �م �ي��ر .ج �م��اع��ة .ت �ك �ت��ل .ب�ش��ر.
وال ش��يء آخ��ر ي�ن�ت��ج ع��ن جمعها ف��ي صياغة
مفهومية قابلة لالستيعاب ال�ن�ظ��ري .وحتى
ل ��و ح ��اول �ن ��ا ج �م �ع �ه��ا ،ف �س �ن �ك��ون ك �م��ن ي�ج�م��ع
البرتقال بالباذنجان بأقالم الرصاص بحبات
الحمص ...الخ.
ً
امتالء باملفردات «العلموية»،
التعريف األكثر
ال ��ذي يمكن أن يصلح ن�م��وذج��ًا ل�لإن �ش��اء ،هو
ّ
التالي «ف��إن الهوية العراقية كونها منظومة
ِق َي ّمية فهي أي�ض��ًا منظومة ثقافية متغيرة...
تتغذى بالتاريخ والجغرافية وتمثل استجابة
مرنة تتحول مع تحول األوض��اع االجتماعية
وال�ج�ي��وس�ي��اس��ة ،وت�ت�غ� ّ�ي��ر م��ع ح��رك��ة ال�ت��اري��خ
وان �ع �ط��اف��ات��ه» ،ل �ك��ن م� ��اذا ع ��ن م �ك��ون��ات األم ��ة
العراقية؟ ال تنسى الوثيقة تلك املكونات ،وها
ه��ي ت �ع��دده��ا« :وط � ��ن ،ل �غ��ات ،ع �ق��ائ��د وأدي � ��ان،
أع � ��راق وأق � � ��وام ،ح � �ض� ��ارات ،وج�م�ي�ع�ه��ا تمثل
ً
ح ��راك ��ًا م�م�ت��زج��ًا ودائ� �م ��ًا وم� �ت ��واص�ل�ا ...ينتج
ل�ن��ا ق��ال �ب��ًا ج��ام�ع��ًا ي�س�م��ى «األم � ��ة ال �ع��راق �ي��ة»».
ن�ح��ن ه�ن��ا أم ��ام خلطة م��ن تعريفني شهيرين:
األول هو تعريف ستالني الشهير لألمة ،الذي
يشترط ل��وج��وده��ا «ال�ل�غ��ة ،واألرض ،والحياة
االقتصادية والتكوين النفسي ،ال��ذي يتجلى
في خصائص الثقافة الوطنية» ،مع تعديالت
ً
ط�ف�ي�ف��ة .ف �ب��دال م��ن األرض استعملت الوثيقة
ً
«ال� ��وط� ��ن» ،وب� � ��دال م ��ن ال �خ �ص��ائ��ص ال�ث�ق��اف�ي��ة
الوطنية أوردت الوثيقة مفردات عقائد وأديان
وحضارات والوثيقة .بذلك تتراجع الوثيقة من
م�س�ت��وى ت�ع��ري��ف س�ت��ال�ين ال��وث�ي��ق ال�ص�ل��ة بما
يسميه سمير أم�ين «املاركسية املبتذلة» ،إلى
تعريفات إرنست رينان السابق له ّ
بعدة عقود،
واألكثر تخلفًا منه.
رب� �م ��ا ن� �ك ��ون ق ��د ق �س��ون��ا ع �ل��ى األص� ��دق� ��اء ف��ي
«وث �ي �ق��ة أري � ��دو ـ� �ـ ا ّل �ج �م��اع��ة امل � �ب� ��ادرة مل �ش��روع
األمة العراقية» ،لكنهم والحق يقال ،يختلفون
ع� ّ�ن م�ج�م��وع��ات أخ ��رى وي�س�ت�ح�ق��ون االح �ت��رام
ألن�ه��م على األق��ل ح��اول��وا أن يقولوا شيئًا عن
أفكارهم ،على عكس مجموعات أخرى لم تنتج
شيئًا على صعيد الفكر التأسيسي ملبادرتها
الراهنة.
*كاتب عراقي
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ّ
أوحت الصورة الوافدة من القاهرة ومن دمشق ،أمس ،بأن
صفحة جديدة من التعاون فتحت بني سوريا والجامعة
العربية ،بعد توقيع دمشق على نص يتضمن تعديالت
سورية على بروتوكول املراقبني العرب

خالل توقيع املقداد
على البروتوكول في
القاهرة أمس (خالد
دسوقي ــ أمس)

سوريا والعرب :صفحة جديدة
ّ

دمشق توقع البروتوكول َّ
معد ًال بنصيحة ّ
روسية واملراقبون يصلون
قريبًا و«املجلس الوطني» يرفض «املراوغة»

ّ
َّ
مثلما ك��ان متوقعًا ،وق�ع��ت س��وري��ا ،ظهر
أم� � ��س ،ع �ل��ى ب ��روت ��وك ��ول ب �ع �ث��ة م��راق �ب��ي
ال �ج��ام �ع��ة ال �ع��رب �ي��ة امل� �ق ��رر وص � ��ول أول ��ى
ُطالئعها إل��ى س��وري��ا قريبًا ج �دًا .توقيع
أل�غ��ي بموجبه اجتماع وزراء الخارجية
ال� �ع ��رب ال � ��ذي ك� ��ان م� �ق ��ررًا ع �ق ��ده غ � �دًا ف��ي
ال �ق��اه��رة مل�ن��اق�ش��ة إح��ال��ة امل �ل��ف ال �س��وري
ع � �ل� ��ى م� �ج� �ل ��س األم � � � ��ن ال � � ��دول � � ��ي ت �ي� ّ�م �ن��ًا
ب��ال�س�ل��وك ال��روس��ي .وق��د ح�ص��ل التوقيع
في القاهرة بعدما جرى إدخال تعديالت
تطمئن ال�ق�ي��ادة ال �س��وري��ة ،بحسب وزي��ر
الخارجية ال�س��وري وليد املعلم ،وه��و ما
ح�ص��ل ب�م��وج��ب ن�ص�ي�ح��ة روس �ي��ة .ك��ذل��ك
�أت
ب��دا واض�ح��ًا أن ال�خ�ط��وة العربية ل��م ت� ِ
َّ
منسقة م��ع «امل�ج�ل��س ال��وط�ن��ي ال �س��وري»
ّ
امل �ع��ارض ال ��ذي ن ��دد ب �ـ«إت��اح��ة ال�ج��ام�ع��ة
ّ
التهرب
العربية للنظام ال �س��وري م�ج��ال
م��ن م�س��ؤول�ي��ات��ه» ،وس��ط ت��رق��ب وان�ت�ظ��ار
من ناحية العواصم العاملية.
وبعد إعالن توقيع نائب وزير الخارجية
ال� �س ��وري ف�ي �ص��ل امل� �ق ��داد ون ��ائ ��ب األم�ي�ن
ال�ع��ام للجامعة العربية أح�م��د ب��ن حلي،
بحضور األم�ين ال�ع��ام للجامعة العربية
ن�ب�ي��ل ال �ع��رب��ي ،ب��روت��وك��ول امل��راق �ب�ين في
ال �ق��اه��رة ،أع�ل��ن ال�ع��رب��ي أن ط�لائ��ع ه��ؤالء
امل��راق�ب�ين ستتوجه إل��ى دم�ش��ق خ�لال 72
س��اع��ة« ،للتحقق م��ن تنفيذ خ�ط��ة الحل
ال �ع��رب��ي وت��وف �ي��ر ال �ح �م��اي��ة ل�ل�م��واط�ن�ين
ّ
ال �ّس��وري�ين ال� �ع ��زل» ،وه ��ي ال �ع �ب��ارة ال�ت��ي
ُ ّ
أخ� ��رت ال�ت��وق�ي��ع ال �س ��وري ق�ب��ل أن ي��ت�ف��ق
ع� �ل ��ى ت� �ح ��وي ��ل ع� � �ب � ��ارة «امل � ��دن � �ي �ي��ن إل ��ى
َّ
م��واط �ن�ي�ن ُع� � � ��زل» .وأوض� � ��ح ال �ع��رب��ي أن��ه
س�ي�ج��ري «خ �ل�ال ي��وم�ين أو ث�لاث��ة إي�ف��اد
م� �ق ��دم ��ة م� ��ن امل ��راق � �ب �ي�ن ب ��رئ ��اس ��ة األم�ي��ن
العام املساعد للجامعة العربية السفير
سمير س�ي��ف ال �ي��زل وب�م�ش��ارك��ة مراقبني
أم �ن �ي�ين وق��ان��ون �ي�ي�ن وإداري� �ي� ��ن ،ع �ل��ى أن
تتبعها بعثات أخ��رى تضم كل منها 10
مراقبني متخصصني في حقوق اإلنسان
والنواحي القانونية واألمنية» ،موضحًا
أن «م ��دة ال �ب��روت��وك��ول ش�ه��ر واح ��د قابل
ل�ل�ت�ج��دي��د ،وس�ي�ت��م س��ري��ان��ه اع �ت �ب��ارًا من
اليوم (أمس)» ،بينما كان العرب يريدون
أن تكون مدته شهرين قابلني للتجديد.
وتابع العربي أنه «خالل أيام ال تتجاوز
األس �ب��وع ،سيجري عقد اجتماع ّ
موسع
ل �ل �م �ع��ارض��ة ال� �س ��وري ��ة ب �ك��اف��ة أط �ي��اف �ه��ا
ف��ي ال�ج��ام�ع��ة ال�ع��رب�ي��ة ل �ب �ل��ورة م��وق�ف�ه��ا،
وس� �ي� �ج ��ري ب �ع ��د ذل � ��ك دع� � ��وة ال �ح �ك��وم��ة
السورية إلى حوار مع املعارضة».
وف� ��ي دم� �ش ��ق ،أع� �ل ��ن امل �ع �ل ��م ،ف ��ي م��ؤت�م��ر
ص �ح��اف��ي ،ت��رح�ي��ب ب �ل�اده ب��امل��راق �ب�ين في
س ��وري ��ا «وط �ن �ه ��م ال� �ث ��ان ��ي» ،م ��ؤك� �دًا أن��ه
«ل ��و ل��م ت��دخ��ل ت�ع��دي�لات�ن��اّ ع �ل��ى م �ش��روع
ال�ب��روت��وك��ول ل��م ن�ك��ن ل�ن��وق��ع مهما كانت
ال � � �ظ � ��روف» .وط � �م� ��أن إل � ��ى أن «ال� �س� �ي ��ادة
ال� �س ��وري ��ة أص �ب �ح��ت م �ص��ون��ة ف ��ي ص�ل��ب
ال �ب��روت��وك��ول ،وال�ت�ن�س�ي��ق م��ع ال�ح�ك��وم��ة
السورية سيكون تامًا» .وتابع «سنتعامل
م� ��ع ب �ع �ث��ة امل ��راق � �ب �ي�ن ب �ح��رف �ي��ة وج ��دي ��ة،
وال �ت �ن �س �ي��ق ب �ي �ن��ي وب �ي��ن األم� �ي ��ن ال� �ع ��ام
للجامعة العربية سيكون يوميًا» ،كاشفًا
أن «تقارير بعثة الجامعة سترسل في آن
معًا» إلى العربي «ول��ي أن��ا ،وسنناقشها
ق�ب��ل أي ط��رف آخ ��ر» .وت��اب��ع «أق ��ول ال�ي��وم
إن توقيع ال�ب��روت��وك��ول ه��و ب��داي��ة تعاون
بيننا وبني جامعة ال��دول العربية» .وعن
تفاصيل ع�م��ل امل��راق �ب�ين ،ل�ف��ت امل�ع�ل��م إل��ى
أنهم سيذهبون إلى «املناطق الساخنة»،
لكن من «املستحيل زيارة أماكن عسكرية
حساسة» ،بينما كان ّ
رد العربي على هذه
النقطة أن «املراقبني سيقومون بالتحرك
في مختلف املناطق السورية» .وعن بقية

ال�ت�ع��دي�لات ،اك�ت�ف� ّ�ى امل�ع�ل��م ب��اإلش��ارة إل��ى
أن امل��راق �ب�ين «ي �م��ث �ل��ون ال� ��دول ال�ع��رب�ي��ة»،
وال� �ب� �ع� �ث ��ة «س � �ت � �ك� ��ون ب� �ح� �م ��اي ��ة ال� ��دول� ��ة
السورية وبالتنسيق معها ،وهي حرة في
تحركاتها» .ولفت إل��ى أن «م��ن املفروض
ُ
أن ترفع العقوبات (عن سوريا) ،لكن نحن
نترك األم��ر لهم ولحرصهم على الشعب
ال � �س� ��وري ،ون �ح ��ن ل ��ن ن �س �ت �ج��دي أح� � �دًا».
وجزم رئيس الدبلوماسية السورية بأنه
ليس ه�ن��اك أي تغيير ف��ي م��وق��ف روسيا
امل ّ�س��ان��د ل �س��وري��ا ،ك��اش�ف��ًا ع��ن أن دم�ش��ق
وق�ع��ت ال�ب��روت��وك��ول «ب �ن� ً
�اء على نصيحة
روسيا».
وال �ت �ط��ور اإلي �ج��اب��ي ال �ع��رب��ي ـ �ـ �ـ ال �س��وري
ل� ��م ي �م �ن��ع امل �ع �ل ��م م� ��ن م �ه��اج �م��ة «ب �ع��ض
العرب» على قاعدة أن َ
«من يريد مصلحة
الشعب السوري ال يفرض عليه عقوبات
اق �ت �ص��ادي��ة وي �س �ع��ى إل ��ى ت ��دوي ��ل األزم ��ة
ع �ب��ر م �ج �ل��س األم � ��ن ال� ��دول� ��ي ،وم� ��ا ح��دث
ك �ش��ف ن��واي��ا ب �ع��ض ال� �ع ��رب» .وردًا على
س��ؤال ب�ش��أن م��ا إذا ك��ان��ت س��وري��ا تسعى
إل��ى إغ��راق البعثة العربية في التفاصيل
ل�ك�س��ب ال ��وق ��ت ،أج� ��اب امل �ع �ل��م «إذا ك��ان��وا
ي ��ري ��دون ال �غ��رق ف��ي ال�ت�ف��اص�ي��ل فعليهم
أن يتعلموا السباحة» ،مع تذكيره بعدم
خ �ش �ي��ة ب �ل��اده م ��ن ت �ح��وي��ل ال �ق �ض �ي��ة إل��ى

المعلم
لـ«بعض العرب» :على
األقل في مجلس األمن
نستطيع التحاور مع
بعض أطرافه

مجلس األمن ،ألن «على األقل هناك أطرافًا
دولية في مجلس األمن نستطيع التحاور
معها».
وع�ل��ى صعيد ردود الفعل على التوقيع
ال �س��وري ،رأى رئ�ي��س «امل�ج�ل��س الوطني
ال�س��وري» برهان غليون أن ه��ذا التوقيع
«ه ��و م �ج��رد م��راوغ��ة س��وري��ة مل�ن��ع إح��ال��ة
امللف السوري على مجلس األمن الدولي».

وقال إن «الجامعة العربية أتاحت للنظام
السوري التهرب من مسؤولياته» ،مطالبًا
ال �ج��ام �ع��ة ال �ع��رب �ي��ة ب� ��أن «ت ��أخ ��ذ م��واق��ف
أقوى» .أما اإلشادة بالخطوة السورية فقد
صدرت من موسكو التي رأت أن «الوثيقة
ّ
املوقعة في القاهرة تتيح الفرصة لتوفير
ال� �س�ل�ام ��ة ل �ل �ش �ع��ب ال � �س� ��وري واس� �ت� �ق ��رار
الوضع» .في املقابل ،اقتصر الرد الفرنسي

ع�ل��ى اإلص� ��رار ع�ل��ى أن يتمكن امل��راق�ب��ون
العرب من القيام «بمهمتهم على األرض
ب��أس��رع وق ��ت» .ك��ذل��ك ّ
رح �ب��ت إي� ��ران ،على
ل�س��ان ن��ائ��ب وزي ��ر خ��ارج�ي�ت�ه��ا أم�ي��ر عبد
ال �ل��ه ،ب�ت�ط��ور ي��وم أم ��س ،واص �ف��ًا امل �ب��ادرة
ال �ع��رب �ي��ة ب��أن �ه��ا «م �ق �ب��ول��ة» ،وذل � ��ك غ ��داة
إشارة الرئيس محمود أحمدي نجاد إلى
أن تحركات ال��دول العربية بشأن سوريا

ّ
الجمعية العامة تدين «انتهاكات حقوق اإلنسان»
تزامنت تطورات
ّ
ثالثية متصلة بامللف
السوري ،أمس :توقيع دمشق
على بروتوكول املراقبني
العرب مع إدانة الجمعية
العامة لألمم املتحدة
لسوريا ،وانطالق املباحثات
في مجلس األمن بشأن
مشروع القرار الروسي

ّ
تبنت الجمعية العامة لألمم املتحدة،
أم ��س ،ق� ��رارًا ي��دي��ن «ان �ت �ه��اك��ات ح�ق��وق
اإلن �س��ان ف��ي س��وري��ا» ،وذل ��ك ب�م��واف�ق��ة
أكثرية  133دول��ة ورف��ض  11وامتناع
 43ع ��ن ال �ت �ص��وي��ت .ووص� ��ف امل �ن��دوب
ال � �س� ��وري ل � ��دى األم� � ��م امل� �ت� �ح ��دة ب �ش��ار
ال � �ج � �ع � �ف� ��ري ال � � �ق� � ��رار ب � ��أن � ��ه «م � ��ؤام � ��رة
شيطانية» ضد بالده.
ت� �ط � ّ�ور ت ��زام ��ن م ��ع ب� ��دء م �ج �ل��س األم ��ن
ال � ��دول � ��ي م � �ش� ��اورات� ��ه ب � �ش ��أن م� �ش ��روع
ّ
القرار الروسي املتعلق بسوريا ،الذي
يطالب جميع أطراف النزاع بـ «الوقف
الفوري لكل أشكال العنف ،مهما كانت
م �ص��ادره��ا» .وق��د ان�ط�ل�ق��ت امل �ش��اورات
ع� �ل ��ى م� �س� �ت ��وى ال � �خ � �ب � ��راء ب� �م� �ش ��ارك ��ة
ال� � ��دول ال � �ـ  15األع � �ض� ��اء ف ��ي امل �ج �ل��س.

الجعفري :إدانة سوريا «مؤامرة شيطانية» (أرشيف)

وأوض � �ح� ��ت م� �ص ��ادر دب �ل��وم��اس �ي��ة أن
املشروع ،الذي وضعته روسيا ويدعو
إل��ى إق��ام��ة «عملية سياسية مفتوحة
أم ��ام ال�ج�م�ي��ع ي�ق��وده��ا ال �س��وري��ون من
أج��ل إي�ج��اد ح��ل ل�لأزم��ة ال�ت��ي تعيشها
ال � �ب �ل�اد» ،س �ي �ك��ون ع��رض��ة مل �ف��اوض��ات
ط��وي�ل��ة ت�ه��دف إل��ى ال�ت��وص��ل إل��ى نص
ي� �ت� �ف ��ادى م ��واج� �ه ��ة ف �ي �ت��و م� ��ن إح� ��دى
ال��دول األع�ض��اء ال��دائ�م��ة العضوية في
امل �ج �ل��س ،ب�ع��دم��ا ب ��ات أش �ب��ه ّب�م�ش��روع
روس � � ��ي ـ �ـ �ـ �ـ �ـ ص �ي �ن ��ي إث� � ��ر ت� �ب ��ن ��ي ب �ك�ين
ملضمونه ،أمس.
وك� ��ان امل� �ن ��دوب ال ��روس ��ي ال ��دائ ��م ل��دى
األم� � ��م امل� �ت� �ح ��دة ،ف �ي �ت��ال��ي ت �ش ��ورك�ي�ن،
ّ
ق� ��د ك� �ش ��ف أن ب� �ل ��اده وز ع� � � ��ت ف� ��ي 15
ك��ان��ون األول ال �ج��اري ،صيغة ج��دي��دة
ل�ل�م�ش��روع ت�ت�ض�م��ن «ت �ط��وي��رًا ل�ب�ع��ض
األح �ك ��ام ال � ��واردة ف��ي م �ش��روع ال �ق��رار
س ��ي ـ �ـ �ـ �ـ �ـ ال �ص �ي �ن��ي ب �ش��أن س��وري��ا
ال ��رو ُ
ال � ��ذي أ ح� �ي ��ل ال� ��ى م �ج �ل��س األم � ��ن ق�ب��ل
عدة أشهر» .وتابع تشوركني ّ
«عدلنا
امل�ش��روع ال��روس��ي ـــــ الصيني وقدمنا
للمجلس صيغة ج��دي��دة ل��ه ت��أخ��ذ في
ال �ح �س �ب��ان ال� �ت� �ط ��ورات ال� �ت ��ي ح�ص�ل��ت
خ�ل�ال األش �ه��ر األخ �ي��رة ،وت �ش��دد على
م �ط��ال��ب وض� ��ع ح ��د ل �ل �ع �ن��ف وح �م��اي��ة
ح �ق��وق اإلن �س��ان واإلس� ��راع ف��ي إج��راء
اإلصالحات».
وأض� � � � ��اف امل � � �ن� � ��دوب ال � � ��روس � � ��ي ،وف� �ق ��ًا
ل��وك��ال��ة «إي� �ت ��ار ت� ��اس» ال ��روس� �ي ��ة ،م��ن
امل�ه��م إع�ط��اء إش��ارة إل��ى جامعة ال��دول
العربية مفادها بأنه ينبغي «مواصلة
ب��ذل جهودها بالتعاون م��ع الحكومة
السورية (من أجل إيجاد حل لألزمة)،
وتنفيذ خطة نشر بعثة امل��راق�ب�ين في
سوريا» .وأشار إلى أن موسكو ال تزال
تدعم امل�ب��ادرة التي تقدمت بها ال��دول
ال �ع��رب �ي��ة ،ل �ك �ن �ه��ا «ت �ع �ت �ب��ر ال �ع �ق��وب��ات
امل� �ف ��روض ��ة ع �ل��ى س ��وري ��ا غ �ي��ر ف �ع��ال��ة
َ
وغ�ي��ر م �ج��دي��ة»ُ .ي��ذك��ر أن��ه ف��ي تشرين

األول امل � ��اض � ��ي ،اس� �ت� �خ ��دم ��ت روس� �ي ��ا
والصني حق الفيتو ضد مشروع قرار
اق �ت��رح��ه األوروب� � �ي � ��ون «إلدان � � ��ة ال �ق �م��ع
الذي يمارسه نظام» الرئيس السوري
بشار األسد.
وك��ان��ت وزارة الخارجية الصينية قد
ك �ش �ف��ت ،أم � ��س ،أن �ه ��ا ت �س��ان��د م �ش��روع
ال �ق��رار ال��روس��ي .وق��ال امل�ت�ح��دث باسم
ال� ��وزارة ،ل�ي��و وي م�ي�ن ،إن��ه «إذا ك��ان��ت
ه� �ن ��اك م� �ن ��اق� �ش ��ات ف� ��ي م �ج �ل��س األم� ��ن
ب� �ش ��أن ال� ��وض� ��ع ال� � �س � ��وري ،ف �ي �ج��ب أن
تفضي إلى تخفيف األوضاع املتوترة
ودف � � ��ع ال� � �ح � ��وار ال� �س� �ي ��اس ��ي وت �ق ��ري ��ب
وجهة النظر في ما يتعلق بالخالفات
والحفاظ على السالم واالس�ت�ق��رار في
املنطقة».
ولفت إل��ى أن الصني «تساند االقتراح
ال� ��روس� ��ي وت �ث �ن��ي ع �ل��ى ال �ج �ه��د ال ��ذي
ب ��ذل� �ت ��ه روس � �ي� ��ا مل� �ح ��اول ��ة ح� ��ل األزم � ��ة
ال� �س ��وري ��ة وت ��رغ ��ب ف ��ي ال �ح �ف ��اظ ع�ل��ى
االت� �ص ��االت م ��ع ك ��ل األط� � ��راف ف ��ي ه��ذا
الشأن».
وال ت � ��زال ال � � ��دول ال �غ��رب �ي��ة ت �ع �ت �ب��ر أن
ال �ن �ق �ط��ة األس��اس �ي��ة ال �ت��ي ت �ح��ول دون
م��واف �ق �ت �ه��ا ع �ل ��ى امل � �ش� ��روع ال� ��روس� ��ي،
ه � ��ي م � �س � ��اوات � ��ه ف � ��ي امل � �س� ��ؤول � �ي� ��ة ع��ن
أع�م��ال العنف ب�ين املعارضة والنظام،
إض��اف��ة إل��ى أن��ه ال ي �ل� ّ�وح ح�ت��ى بفرض
عقوبات على سوريا في حال استمرار
األوضاع على ما هي عليه.
وع� ��ن ت��أث �ي��ر ال �ت��وق �ي��ع ال � �س� ��وري ع�ل��ى
ب ��روت ��وك ��ول امل ��راق� �ب�ي�ن ال � �ع� ��رب ،أش ��ار
دب � �ل� ��وم� ��اس � �ي� ��ون غ� ��رب � �ي� ��ون ف � ��ي األم � ��م
امل �ت �ح��دة إل ��ى أن ق� ��رار دم �ش��ق األخ �ي��ر
«سيؤخذ في االعتبار في املحادثات»،
ل �ك �ن �ه ��م ش� �ك� �ك ��وا ف � ��ي ت� �ط� �ب� �ي� �ق ��ه .وف ��ي
ال �س �ي��اق ،رأى ال�س�ف�ي��ر ال�ب��ري�ط��ان��ي في
األم ��م امل �ت �ح��دة ،م ��ارك الي ��ل غ��ران��ت ،أن
«كل شيء يظل رهنًا بالتطبيق».
(األخبار ،أ ف ب)
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تقرير

ّ
غليون يطالب العرب بتدخل عسكري
تونس ــ نزار مقني

«تشبه النكتة ،لكون بعض هذه الدول لم
تجر أي انتخابات في تاريخها وتطالب
بانتخابات في سوريا».
م �ي��دان �ي��ًا ،ت��زام��ن ال �ت��وق �ي��ع ال �س ��وري مع
خ� ��روج «ع �ش ��رات اآلالف» م��ن امل� ّ
�ؤي��دي��ن
لألسد في ساحة السبع بحرات بدمشق،
بحسب وكالة «س��ان��ا» .في املقابل ،أفاد
«امل� ��رص� ��د ال � �س� ��وري ل �ح �ق��وق اإلن� �س ��ان»

امل� � � �ع � � ��ارض ع� � ��ن م� �ق� �ت ��ل س � �ت� ��ة م ��دن �ي�ي�ن
برصاص قوات األمن السورية في درعا
ً
ودي ��ر ال ��زور ،ف�ض�لا ع��ن اإلش ��ارة إل��ى أن
«ع� �ش ��رات م ��ن ال �ج �ن��ود امل�ن�ش�ق�ين ق�ت�ل��وا
ب��إط�ل�اق ال �ن��ار ع�ل�ي�ه��م ل ��دى ف ��راره ��م من
م��راك��زه��م ف��ي م�ن�ط�ق��ة ج�ب��ل ال ��زاوي ��ة في
محافظة إدلب».
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز ،يو بي آي)

ً
منحى
بدا أن امللف السوري بدأ يأخذ
جديدًا بالنسبة إلى «املجلس الوطني
املعارض الذي ارتأى إحاطة
السوري»
ِ
م ��ؤت� �م ��ره األول ف� ��ي ت ��ون ��س ب �س��ري��ة
مطلقة طيلة األي��ام األرب�ع��ة املاضية،
«خ � ��وف � ��ًا م � ��ن ت� �س ��ري� �ب ��ات إع �ل�ام � �ي� ��ة».
وق� ��د ح � � ّ�دد «امل �ج �ل ��س ال ��وط� �ن ��ي» ،ف��ي
خ �ت��ام م��ؤت �م��ره األول ال ��ذي ع �ق��ده في
العاصمة التونسية منذ يوم الجمعة
امل��اض��ي ،استراتيجيا ج��دي��دة ه��ادف��ة
ِّ
متقدمًا
إل��ى إس�ق��اط النظام ال�س��وري،
خطوة جديدة نحو بحث حل عسكري
م��ا ف��ي س��وري��ا ،ب�ص�ي�غ��ة «ق� ��وات ردع
عربية ف��ي ح��ال استمر ال�ق�ت��ل» ،وذل��ك
ف ��ي م � � ��وازاة ت �ح��دي��د رؤي � ��ة س�ي��اس�ي��ة
ً
عمادها نقطتان :أوال حكومة انتقالية
ب��ات��ت خ �ط��وط �ه��ا ال �ع��ري �ض��ة واض �ح��ة
ف��ي أذه��ان أرك��ان «املجلس الوطني»،
وث ��ان� �ي ��ًا إع � � ��داد ال � �ع� � ّ�دة ل �ل �ت��وج��ه إل��ى
م�ج�ل��س األم ��ن ال��دول��ي إلق ��رار مناطق
آمنة وأخرى عازلة.
وق� � ��ال ال ��رئ� �ي ��س ال� �ح ��ال ��ي ل �ـ «امل �ج �ل��س
ال��وط�ن��ي» ب��ره��ان غ�ل�ي��ون ،ف��ي مؤتمر
ص �ح��اف��ي ف��ي ف �ن��دق ب�ض��اح�ي��ة ق�م��رت
ش �م��ال ال �ع��اص �م��ة ال �ت��ون �س �ي��ة« ،ب��دأن��ا
ال�ح��دي��ث ع��ن ت��دخ��ل ق��وات ردع عربية
إذا واص� ��ل ال �ن �ظ��ام ال� �س ��وري ال �ق �ت��ل»،
وب��رر ك�لام��ه بـ «نحتاج إل��ى استخدام
ال�ق��وة ول��و بشكل م�ح��دود ف��ي مناطق
م �ح��ددة» ،م��ن دون أن ينسى التذكير
ب ��أن امل �ع��ارض��ة «ل ��ن ت �ت��رك م�ص�ي��ره��ا
ف ��ي أي � ��دي آخ ��ري ��ن ،ح �ت��ى وإن ك��ان��وا
األمم املتحدة» .كالم مشابه ورد على
املعارض اإلسالمي هيثم املالح
لسان
ِ
ـــ ال��ذي كان حضوره مؤتمر «املجلس
الوطني» الفتًا كونه لم يكن منضويًا
ف �ي��ه س��اب �ق��ًا ـ �ـ �ـ ع �ن��دم��ا أص � � ّ�ر ع �ل��ى أن

«امل �ج �ل��س ال��وط �ن��ي ي �ط��ال��ب ال�ج��ام�ع��ة
ال �ع��رب �ي��ة ب �ن �ش��ر ق � ��وات ردع ل�ح�م��اي��ة
املدنيني من قوات األمن السورية».
ك��ذل��ك كشف غليون ع��ن أن م�ش��اورات
األيام املاضية أفضت إلى صيغ بشأن
حكومة انتقالية ،مؤكدًا أن املعارضة
ُت ّ
عد لتحرك في مجلس األم��ن الدولي
ضد نظام األسد .وبعدما أدان غليون
«امل� � ��راوغ� � ��ة» ال� �س ��وري ��ة امل �ت �م �ث �ل��ة ف��ي
ال �ت��وق �ي��ع ال� �س ��وري ع �ل��ى ب��روت��وك��ول
امل � ��راق� � �ب �ي��ن ال � � �ع � � ��رب ،ق � �ط� ��ع م ��ؤت� �م ��ره

تلويح بطلب
عربية وإعداد
قوات ردع ّ
تصور عن مناطق عازلة
ُّ
وآمنة

ال�ص�ح��اف��ي أك�ث��ر م��ن م��رة ل�لإب�لاغ عن
«ت �ط��ورات ميدانية ف��ي س��وري��ا» ،قبل
ُّ
أن ي�ع�ل��ن ع��دم ت�ب��ل��غ مجلسه امل �ب��ادرة
العراقية الجارية حاليًا كوسيط بني
الجامعة العربية وسوريا ،مؤكدًا في
الوقت عينه «رفض أي مبادرة جديدة
لكسب ال��وق��ت بالنسبة إل��ى ال�ن�ظ��ام»،
ومشيرًا إلى أن «الطبقات التي كانت
ّ
تنفك عنه» .أما
تحيط بالنظام ب��دأت
امل� �ح ��ور ال �ع �س �ك��ري ف ��ي ك �ل�ام غ �ل �ي��ون،
ف �ق��د ظ �ه��ر م ��ن خ �ل�ال إش ��ارت ��ه إل ��ى أن
امل�ج�ل��س ال��وط �ن��ي ب ��ات «ل��دي��ه ت�ص� ّ�ور

ل �ل �م �ن �ط �ق��ة اآلم � �ن� ��ة ت� �ج ��ري م �ن��اق �ش �ت��ه
ل �ب �ح��ث ت �ف��اص �ي �ل��ه ق �ب��ل ت �ق��دي �م��ه إل��ى
م�ج�ل��س األم � ��ن» ،م �ش��ددًا ع �ل��ى وج��ود
«م�ن��اط��ق ك��ام�ل��ة ل��م ي�ع��د ال�ن�ظ��ام ق��ادرًا
على السيطرة عليها» .كذلك ّادعى أن
«السيطرة امليدانية للنظام تنحسر،
وهو يتراجع في كل امليادين .والنظام
ان� �ت� �ه ��ى ح �ق �ي �ق��ة ،ون� �ح ��ن ف� ��ي ال �ش �ه��ر
العاشر ن�ق��ول إن ال�ث��ورة ب��ات��ت قريبة
من توليد سوريا الحرة».
وفي السياق ،لم ينس رئيس «املجلس
الوطني» توجيه التحية إلى «الجيش
ال � �س � ��وري ال � �ح � ��ر» ،م ��داف� �ع ��ًا ع� ��ن ق �ي��ام
عناصر ف��ي املعارضة بحمل السالح،
ً
ق� ��ائ �ل�ا «ط �ب �ع ��ًا ه� �ن ��اك ع� �ن ��ف ،ول �ك �ن �ن��ا
ن��رف��ض امل �س��اواة ب�ين ع��دوان�ين .فهناك
َّ
ع �ن��ف ،وه �ن��اك م�س��ل�ح��ون ف��ي األح �ي��اء
ح�م�ل��وا ال �س�ل�اح ل�ن�ف��س ال �ح��اج��ة ال�ت��ي
نقولها ال �ي��وم ،وه��ي حماية املدنيني،
ألن��ه ال يمكن السكوت ع��ن االعتقاالت
والتعذيب والقتل الوحشي للناس».
ك�ل�ام أردف� ��ه غ�ل�ي��ون ب��ال�ت�ع�ه��د ب�ت�ف��ادي
«ح ��رب أه�ل�ي��ة داخ�ل�ي��ة ب�ين جيشني أو
ط��ائ �ف �ت�ين» ،وب��ال�ك�ش��ف ع��ن أن ت��ون��س
أبلغت مجلسه ّ
نيتها االعتراف رسميًا
ب � ��ه ،وال� �ط� �ل ��ب م� ��ن ال �س �ف �ي��ر ال� �س ��وري
االنشقاق أو مواجهة الطرد من البالد.
ّ
وفي وقت الحق ،وزع «املجلس» بيانًا
ت �ح��اش��ى ف �ي��ه ال� ��دع� ��وة إل � ��ى ال �ت��دخ��ل
العسكري ،مكتفيًا بمطالبة الجامعة
ال �ع��رب �ي��ة واألم � ��م امل �ت �ح��دة وامل �ج�ت�م��ع
ال ��دول ��ي ب �ـ «ال �ع �م��ل ال �س��ري��ع ل�ح�م��اي��ة
امل ��دن �ي�ي�ن وال � �ث� ��وار ف ��ي م �ن��اط��ق آم �ن��ة
وأخ� � ��رى ع� ��ازل� ��ة» .ك ��ذل ��ك ت �ع� ّ�ه��د ب �ي��ان
«امل �ج �ل��س» ب�ت��وف�ي��ر ال��دع��م وال��رع��اي��ة
«ل�ل�ج�ي��ش ال �س��وري ال �ح��ر» ،و«ب�ح�ش��د
ك��ل ال�ط��اق��ات ملزيد م��ن حصار النظام
إع�ل��ام � �ي� ��ًا واق � �ت � �ص � ��ادي � ��ًا وس� �ي ��اس� �ي ��ًا
ودبلوماسيًا حتى إسقاطه».

حلب و«زواج املتعة» مع السلطة
حلب ــ سماح عبدو

ما قل
ودل
أعلنت السفارة املصرية في
موسكو ،أمس ،إرجاء موعد زيارة
وزير الخارجية املصري محمد
كامل عمرو (الصورة) لروسيا ،التي
كان من املقرر إجراؤها يوم غد،
األربعاء .ونقلت وكالة «إنترفاكس»
الروسية عن رئيس املكتب اإلعالمي

في السفارة املصرية في موسكو
رفعت السبع قوله إن زيارة وزير
الخارجية ملوسكو أرجئت «ملدة
أسبوع» .وأوضح أن سبب تأجيل
موعد الزيارة هو «اجتماع وزراء
خارجية جامعة الدول العربية
لبحث األوضاع في سوريا املقرر
انعقاده يوم األربعاء» ،رغم أن
األمني العام للجامعة العربية
تأجيل االجتماع املذكور
أعلن ّ
بعدما وقعت سوريا على وثيقة
بروتوكول املراقبني العرب.
(يو بي آي)

ل ��م ت �ك��ن ح �ل��ب ي��وم��ًا خ� ��ارج امل �س ��ار ال �ع��ام
ل�ل�ن�ب��ض ال� �س ��وري ،ل�ك�ن�ه��ا أي �ض��ًا ل ��م تكن
يومًا رائدة في أي مسار يحمل أي تغيير،
سواء على املستوى السياسي أو الثقافي
ف��ي ال�ب�لاد .زواج املتعة ال��ذي ع�ق��ده ّ
تجار
ح �ل��ب م ��ع ال �س �ل �ط��ة ،أض �ف��ى ع �ل��ى امل��دي �ن��ة
م�لام��ح ال تشبه م�لام��ح أبنائها ال�ث� ّ
�وري��ي
ال�ه��وى ،لكن ف��ي ال��وق��ت نفسه ،الصامتني
الع �ت �ب��ارات ع� � ّ�دة ،م�ن�ه��ا م��ا ي�ت�ع�ل��ق بلقمة
ال �ع �ي��ش وال � �خ� ��وف م ��ن ال �ق �م ��ع .ل �ك��ل ه��ذه
االعتبارات غير املقنعة بالنسبة إلى ّاملدن
ال�ت��ي التحقت ب��ال�ح��راك الشعبي ،ت��أخ��رت
حلب ع��ن االل�ت�ح��اق ب��رك��ب ال �ح��راك .اعتقد
الحلبيون ،وخصوصًا ّ
التجار أن مدينتهم
ستكون خ��ارج دائ��رة م��ا ي��رى املعارضون
أنه أقرب إلى «العقوبات الجماعية» التي
ّ
يمارسها ال�ن�ظ��ام ،ت�ح��دي�دًا ف��ي م��ا يتعلق
ّ
بأزمة الغاز وامل��ازوت .وكانت املفاجأة أن
ح�ل��ب ل��م تختلف ع��ن إدل ��ب أو ح�م��ص أو
درعا ،فطاولتها األزمة وطوابير االنتظار
أمام محطات الوقود.
َ
ي�ق��ول أح��د األط �ب��اء ف��ي ح�ل��ب إن��ه ُس� ِّ�ج��ل��ت
ف��ي الشهر امل��اض��ي «ع�ش��ر وف�ي��ات ألطفال
لم تتجاوز أعمارهم ثالث سنوات نتيجة
ال �ت �ه��اب ال �ق �ص �ب��ات ال �ه��وائ �ي��ة ال �ن��ات��ج من
ّ
البرد الشديد» .ويضيف أن هناك وفيات
ت �ح��دث ن�ت�ي�ج��ة االخ �ت �ن��اق ب �غ��از ال�ك��رب��ون
«ألن ال �ن��اس ي�س�ت�خ��دم��ون ال�ف�ح��م وسيلة
للتدفئة ،ف�ه��و امل�ت��واف��ر واألرخ� ��ص ثمنًا»
ف��ي ظ��ل ن ��درة امل ��ازوت خ�ص��وص��ًا .معاناة
حلب من البرد تصل إل��ى تقنني الكهرباء
ال��ذي ط��اول املحافظة شأنها ش��أن غيرها
م��ن امل�ح��اف�ظ��ات .وي ��رى م�ت��اب�ع��ون لصمت
حلب أن «ه��ذا التصرف جعل حلب ت��درك
أنها أضاعت العنب ،وأن الناطور ُ
سيقتل
ال محال» .ويتابع الناشط الحلبي نفسه
ّ
ليشير إلى أن الحلبيني استغلوا «الرشى»
التي قدمها النظام لهم في بداية الحراك

ال� �ش� �ع� �ب ��ي« ،ف � �ق� ��د ت� �غ ��اض ��ت ال � ��دول � ��ة ع��ن
ت��راخ �ي��ص ال �ب �ن��اء غ�ي��ر ال�ش��رع�ي��ة فنشأت
أحياء كاملة بال رخصة قانونية ،لكن في
ال�ج�ه��ة امل�ق��اب�ل��ة ك ��ان ه �ن��اك ح ��راك شعبي
خ �ج��ول»ُ ،ع� ِّ�ب��ر ع�ن��ه ب�ط��رق مختلفة .على
س�ب�ي��ل امل� �ث ��ال ،ي�ك�ش��ف ال��رج��ل أن ��ه «ج��رت
حملة ف��ي حلب ملقاطعة امل�ح��ال التجارية
ّ
ال�ت��ي تعلق على ج��دران�ه��ا ص��ور الرئيس
بشار األس��د» ،ويلفت إلى أن هذه الحملة
«ن �ج �ح��ت ن �ج��اح��ًا م �ل �ح��وظ��ًا ،ب��دل �ي��ل أن��ه
ن � ��ادرًا م��ا ع� � َ
�دت ت ��رى ص� ��ورًا ل�ل��رئ�ي��س في
امل �ح��ال ال �ت �ج��اري��ة» .وت �ح��ت ه ��ذا الضغط
الشعبيّ ،قرر التجار ،كعادتهم« ،التذاكي
وح �م��ل ال �ع �ص��ا م ��ن ال ��وس ��ط» ،ف ��أص ��دروا
بيانًا يقولون فيه إنهم سينتظرون شهر
ش �ب ��اط امل �ق �ب��ل ل� �ي ��روا ن �ت��ائ��ج ان �ت �خ��اب��ات

ّ
سيحددون
مجلس الشعب ،ووفق النتائج
م��وق �ف �ه��م .وي �ض �ي��ف ال� �ب� �ي ��ان« :إذا ك��ان��ت
االنتخابات نزيهة ،فسندعم النظام ،وإذا
لم تكن كذلك فسنأخذ خط الثورة».
ه � ��ذا «ال � �ت� ��ذاك� ��ي» ،ع �ل��ى ح ��د وص � ��ف أح��د
ّ
الناشطني املعارضني ،كلف أحد صناعيي
حلب ،بل أشهرهم ،حياته .فبسام العلبي،
ص��اح��ب أك �ب��ر م �ع �م��ل ن �س �ي��ج ف ��ي ال �ش��رق
األوس� � ��ط ،اح �ت ��رق م �ص �ن �ع��ه ،م ��ا ّأد ُى إل��ى
إص��اب �ت��ه ب�س�ك�ت��ة ق�ل�ب�ي��ة ق��ات �ل��ة .وق � � � ِّ�د َرت
الخسائر وف��ق النتائج األول�ي��ة للتحقيق
ب �م �ل �ي��ار ل �ي��رة س ��وري ��ة .وه� �ن ��اك رواي� �ت ��ان
ع ��ن س �ب��ب ال �ح��ري��ق :ي �ق��ول أح ��د أص��دق��اء
ّ
الفقيد إن املرحوم رفض أن يتابع تمويل
«ال �ش �ب �ي �ح��ة» ال ��ذي ��ن ي �ن �ت �ش��رون ف ��ي ك��اف��ة
أن �ح��اء امل�ح��اف�ظ��ة ف�ح��رق��وا امل�ع�م��ل .وي�ق��ول

ّ
صورة وزعتها وكالة «سانا» لألوضاع في حلب في أيار املاضي

ص��دي��ق آخ��ر للعلبي ف��ي ال��رواي��ة الثانية
إنه «يوم إضراب الكرامة (األحد املاضي)،
امتنع ع��دد م��ن ال�ع�م��ال ع��ن ال�ح�ض��ور إلى
امل �ع �م��ل ،ف�ص��رف�ه��م ب�ن�ح��و ت �ع� ُّ�س �ف��ي ،وف��ي
اليوم التالي انتقم منه العمال وأرادوا أن
يجعلوه عبرة لغيره ،فأحرقوا املعمل».
«ت �خ� ُّ�ب��ط» ح�ل��ب ب�ين ال�ش��ائ�ع��ات وال��رواي��ة
حول هذه القصة أو تلك الواقعة ،له وجهان
ٌّ
م �خ �ت �ل �ف��ان ،وك � ��ل ي �ص ��دق ال �ح �ق �ي �ق��ة ال�ت��ي
تناسبه ،لكن يبقى ح��راك الطبقة املثقفة
م ��ن أط� �ب ��اء وم �ح��ام�ي�ن وط �ل��اب ج��ام�ع�ي�ين
أكثر جرأة من موقف طبقة التجار .ويشير
محام ناشط إلى أن هناك «شبه اعتصام
ي ��وم ��ي ل �ل �م �ح��ام�ين ف ��ي ال �ق �ص��ر ال �ع��دل��ي،
للمطالبة باإلفراج عن زمالئهم املعتقلني»،
ج��ازم��ًا ب��أن ع��دد املعتقلني م��ن زم�لائ��ه قد
تجاوز الخمسني محاميًا .ويكشف أيضًا
ً
أن األطباء «ليسوا أفضل حاال ،فكل طبيب
ي�ش��ارك ف��ي إس�ع��اف متظاهر ه��و مشروع
م�ع�ت�ق��ل ،أي م �ش��روع ش�ه�ي��د ،وخ �ي��ر دليل
على ذلك الطبيب صخر حالق الذي ُوجد
ّ ً
ً
مقتوال ومنكال بجثته في ضواحي حلب».
امل �ح��ام��ون واألط � �ب ��اء ل �ي �س��وا وح ��ده ��م في
وس � ��ط ال � �ح� ��راك ال �ح �ل �ب��ي ال� �خ� �ج ��ول ح�ت��ى
اآلن .ف ��ال� �ط�ل�اب ب� � ��دأت م ��دارس� �ه ��م ت�ش�ه��د
ن��وع��ًا م��ن «ال �ت �م� ُّ�رد» ال�س�ل�م��ي ،وإن ك ��ان ال
ي��زال م�ح��دودًا .ووف��ق شهادة أح��د الطالب،
ف�ه��م ع�ن��دم��ا دخ �ل��وا األس �ب��وع امل��اض��ي إل��ى
املدرسة ،وجدوا الشعارات املناوئة للنظام
منتشرة على جدرانها .ويتابع« :على الفور
أخ��ذ املدير على عاتقه معالجة ه��ذا األم��ر،
وأق ��دم بنفسه على طلي تلك ال�ش�ع��ارات».
ه��ذا ال�ت�ص� ُّ�رف ال�س��ري��ع م��ن م��دي��ر امل��درس��ة،
ك ��ان ل��ه وج ��ه آخ ��ر ف��ي م��درس��ة أخ ��رى عند
أطراف مدينة حلب ،حيث خرج الطالب في
تظاهرة داخ��ل ح��رم امل��درس��ة ،فما ك��ان من
املدير إال أن أبلغ الجهات املختصة ليرفع
ع��ن نفسه امل�س��ؤول�ي��ة ،وق��د اق�ت�ي��د ال�ط�لاب
بالفعل إل��ى ج�ه��ة معلومة ن��ال��وا فيها ما
يلزم من «تأديب».
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«يرد شرفه» الجم ـ
المجلس الحاكم يجهد لتبرئة نفسه ...والشعب ّ

أدوارهم التخريبية ،كان
بعد عمليات القتل بحقهم ونسج الروايات عن ُ
الثوار املصريون أمس على موعد مع تحريض جديد ترجم بدعوة مستشار
إدارة الشؤون املعنوية للقوات املسلحة إلى وضعهم «في أفران هتلر» ،ما
أثار موجة غضب عارمة بانتظار جمعة ّ
«رد الشرف» للثأر لكرامة املصريني

عسكرية لوضع
دعوة
ّ
الثوار «في أفران هتلر»
القاهرة ــ رضوان آدم
فصل جديد من مهازل العسكر
ال ��ذي ��ن ال ي �ج �ي��دون أب �ج��دي��ات
ال �س �ي ��اس ��ة وي� �ت� �ف ��رغ ��ون ل�ق�ت��ل
ال � �ث� ��وار وت �ع��ذي �ب �ه��م ف ��ي م �ح �ي��ط م�ج�ل��س
ال� ��وزراء .فصل ج��دي��د م��ن تأليف املجلس
ال�ع�س�ك��ري ،وت�م�ث�ي��ل ال �ل��واء ع ��ادل ع�م��ارة،
م �س��اع��د وزي � ��ر ال� ��دف� ��اع وع� �ض ��و امل�ج�ل��س
األعلى للقوات املسلحة .العرض كان على
ط ��اول ��ة ع��ري �ض��ة ف ��ي م �ق��ر ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة
ل�ل�اس �ت �ع�ل�ام��ات ،ظ �ه��ر أم � ��س ،ف ��ي م��ؤت�م��ر
صحافي أراد املجلس العسكري من خالله
ت�ب��رئ��ة س��اح�ت��ه م��ن ح��رب مجلس ال ��وزراء
ال�ت��ي ت�ق��ول ال�ح�ج��ارة ف��ي م�ي��دان التحرير
وش��ارع��ي قصر العيني وال�ش�ي��خ ري�ح��ان،
وحتى رك��ام املجمع العلمي امل�ص��ري ،أنه
يديرها وتنفذها قواته بطريقة أكثر من
وحشية .اللواء عمارة ،ال��ذي ك��ان يتحدث
إل��ى الصحافيني كما ج�ن��رال يتحدث إلى
ج �ن��ود ك�ت�ي�ب��ة ف ��ي ال� �ص� �ح ��راء ،ك �ش��ف هو
اآلخ� ��ر ع�ن�ج�ه�ي��ة امل �ج �ل��س ال �ع �س �ك��ري ،في
ح�ض��ور م��راس�ل��ي ك��ل ال��وك��االت ومراسلي
الصحف العاملية ،وقد بدا على وجوههم
بعدما رفعت إحدى
االستياء ،وخصوصًا ً
طالبة الكالمّ ،
فرد عليها
الصحافيات يدها
ً
بلهجة حادة ومهينة قائال «لم أفتح اإلذن
بالكالم ،لو تكلمتي سوف أخرجك ّبرة».
ّ
ّ
والصحافيات الذين سخروا
الصحافيون
ّ
م��ن ال �ل��واء امل��رت �ب��ك ،رددوا ف��ي م��ا بينهم
أن ال�ج�ن��رال ع �م��ارة «س ��وف يعتقلنا بعد
أن ن �خ��رج م��ن امل��ؤت �م��ر» .م�ظ�ه��ر ال �ج �ن��رال
ع��ادل عمارة ومالمحه القاسية لم يرهبا
ال �ص �ح��اف �ي�ي�ن ،ف �ط �ل �ب��ت ال� �ك�ل�ام ص�ح��اف�ي��ة
أخ��رى من جريدة التحرير املصرية ،التي
نشرت قبل يومني منفردة على صفحتها
األولى صورة الفتاة التي ّ
عراها العسكر،
ّ
ف �ث��ار ال � �ل ��واء ،وأش � ��ار ب �ي��دي��ه م� �ه ��ددًا «أن ��ا
عارف ،أنا عارف .اقفلي الجورنال».
ع�ض��و امل�ج�ل��س األع �ل��ى ل �ل �ق��وات املسلحة
ل��م ي�س�ت�ط��ع إن �ك��ار م �ش��اه��د س �ح��ل ال�ف�ت��اة
التي أظهرتها كل وسائل اإلعالم العاملية،
واع �ت��رف ب��أن «ال��واق �ع��ة حقيقية وي�ج��رى
التحقيق فيها ،لكن يجب معرفة ظروفها.
يجب أن ُينظر إل��ى األم ��ور واألح� ��داث فى
س�ي��اق�ه��ا ك��ام �ل��ة» .وع��ن ع�ن��ف ال�ج�ي��ش في
م��واج�ه��ة ال �ث��وار امل��دن�ي�ين ،ت �س��اءل ال �ل��واء:
«أل �ي��س ه �ن��اك ع�ن��ف م��ن ال�ج�ه��ة امل�ق��اب�ل��ة؟
أجهزة التحقيق يجب أن تسارع إلى نشر
نتيجة التحقيقات ،وال نتدخل في شؤون
النيابة والقضاء».
ال�ل��واء ع�م��ارة ب��دا أن��ه فهم أن الصحافيني
الجالسني أمامه غير راضني عن أدائه ،لكنه
لم يخفف من لهجته ،وواصل عرض القوة
ً
قائال« :ما يحدث من قبل األفراد ووسائل
اإلع �ل��ام ت�ط�ب�ي��ق خ��اط��ئ ل�ل��دي�م��وق��راط�ي��ة،
يبنى على الرهان الخاطئ بأن الشعب ال
يعرف الحقائق .املرحلتان األولى والثانية
م��ن االن �ت �خ��اب��ات خ� ّ�ي�ب�ت��ا ظ��ن ال�ب�ع��ض في
أن إرادة ال�ش�ع��ب غ�ي��ر م ��وج ��ودة ،ودف�ع��ت
البعض اآلخر إلى إثارة الفوضى».
امل� �ج� �ل ��س ال� �ع� �س� �ك ��ري ي� ��ؤك� ��د أن أح� � ��داث
م�ج�ل��س ال � ��وزراء وش� ��ارع ال�ق�ص��ر العيني
أث �ب �ت��ت أن ه �ن��اك خ�ط�ط��ًا م�م�ن�ه�ج��ة ل�ه��دم
ال��دول��ة ،وه�ن��اك ق��وى منزعجة م��ن الحالة
الديموقراطية ال�ت��ي تنتهجها ال�ب�لاد من
خ �ل�ال االن �ت �خ��اب��ات ال �ت��ي ت �ج��ري ح��ال �ي��ًا.

ي �س �ت �م��ر ال � �ل� ��واء ف ��ي ال� ��دف� ��اع ع ��ن ش��رع�ي��ة
العسكر امللطخة بالدماء« ،األح��داث التي
شهدتها مصر منذ بداية الثورة حتى اآلن
أث�ب�ت��ت منهجية ال�ت�خ�ط�ي��ط ل �ه��دم ال��دول��ة
من خالل التشكيك في نزاهة االنتخابات
وه � ��دم ق � ��وات ال� �ش ��رط ��ة ،واآلن االح �ت �ك��اك
بالقوات املسلحة».
إال أن ك�ل�ام ع �م��ارة ي�خ��ال��ف أع �م��ال القتل
املمنهجة ال�ت��ي ي��واص��ل ال�ج�ي��ش إدارت �ه��ا
ف��ي ش ��ارع ق�ص��ر ال�ع�ي�ن��ي وش� ��ارع الشيخ
ري �ح��ان ب�ح��ق امل�ت�ظ��اه��ري��ن .وم��ع ذل ��ك ،هو
قال بكل ثقة إن املجلس العسكري يأسف
ألح ��داث مجلس ال � ��وزراء« ،وأق� � ّ�دم ت�ع��ازي
امل �ج �ل��س ألس � ��ر ض �ح��اي��ا ه � ��ذه األح � � ��داث،
متمنيًا للمصابني ال�ش�ف��اء ال �ع��اج��ل» ،ثم
ي�ض�ي��ف أن «ال �ق��وات امل�س�ل�ح��ة ومجلسها
األعلى ّ
تحمال الكثير من النقد الذي وصل
إلى درجة اإلساءة والتشكيك وسوء الظن.
القوات املسلحة لن تخذل هذا الشعب الذي
أواله��ا ثقته ،وستكمل الطريق في رعاية
ال�ث��ورة وأهدافها حتى تتحول مصر إلى
دول ��ة م��دن�ي��ة دي�م��وق��راط�ي��ة ،ل�ك��ن م�ح��اول��ة

يجمعون
ما تبقى
من الكتب
املحروقة
من املجمع
العلمي (خالد
دسوقي -
أ ف ب)

الصدام مع القوات املسلحة وإظهارها بما
ال يصح وال يجوز باستخدام العنف ضد
املتظاهرين ،هو ّادعاء باطل».
ال �ح��دي��ث ع ��ن م�س�ت�ق�ب��ل ت �س �ل �ي��م ال�س�ل�ط��ة
ّ
علق عليه ال�ل��واء ع�م��ارة بقوله إن القوات

ّ
مصممة على تسليم السلطة إلى
املسلحة
س�ل�ط��ة م��دن�ي��ة منتخبة م��ن ق�ب��ل ال�ش�ع��ب.
ال��وط��ن ف��ي خ�ط��ر وع�ل��ى ال�ب�ع��ض مراجعة
مفهومه ال��وط�ن��ي .وال�ج�ي��ش ل��م يستخدم
القوة ،وإال لكانت النتائج كارثية .نحن لم

ً
ً
للمتظاهرين قوال أو فعال».
نتعرض
ّ
م��رة جديدة تكذب حديث عمارة حصيلة
حرب مجلس الوزراء املتزايدة .عدد القتلى
على يد الجيش ارتفع ي��وم أم��س إل��ى ،11
إض ��اف ��ة إل ��ى وف� ��اة ال �ش ��اب م�ح�م��د محيي

ميليشيا الهيبة الكاذبة ...وخطة حريق القاهرة الثاني
العسكر يتذرعون
بعقيدة حماية الدولة،
والثوار يسعون إلى إقامة
دولة تليق بمجتمع
صنع ثورة .يبحثون عن
طريق لكي يكون بلدهم
محترمًا ،ويرفعون شعار
«ليسقط العسكر»

يشيعون جثمان أحد قتلى االشتباكات
األخيرة في القاهرة أمس
(خالد دسوقي ــ أ ف ب)

وائل عبد الفتاح
ُ
هل ستحرق القاهرة؟ الضابط
الكبير اعتذر عن عدم استكمال
ال��رد على األسئلة الصحافية
ل�ي�ق��رأ ال��ورق��ة ال �ت��ي وص�ل�ت��ه ل�ل�ت��و .وقبل
ّ
تجهمت مالمحه
أن يقول ما في الورقة،
وأع �ل �ن �ه��ا« :ل �ق��د اك�ت�ش�ف�ن��ا اآلن مخططًا
لحرق مجلس الشعب».
ك ��ان م��ن امل�ن�ت�ظ��ر ت�ص�ف�ي��ق ح ��اد وه �ت��اف
بحياة املجلس العسكري ح��ام��ي مصر.
ل�ك��ن ال��ده�ش��ة ع�ق��دت األل �س��ن .ه��ل ال ي��زال
ف ��ي ال �س �ي �ن��اري��و ب �ق �ي��ة؟ ت� �ص ��ورت ج��وق��ة
الصحافيني التابعني لهيئة االستعالمات
أن ��ه ال�ف�ص��ل األخ �ي ��ر ،ول ��ن ي �ض �ط��روا إل��ى
االس �ت��دع��اء م ��رة أخ� ��رى ل �س �م��اع رواي� ��ات
لاّ
ال يسمعها أح��د إ م��ن قبيل اإلث ��ارة أو
استشراف ما يحدث في الغرف املغلقة.
املجلس أعلن الحرب على الثوار .اتهمهم
بالتخطيط لتخريب مصر .ح��دد مواقع
امل��ؤام��رة وأخ��رج ك��ل أدوات ��ه امل�ت��وارث��ة من
ّ
مصورة
أي��ام القلم السياسي .اع�ت��راف��ات
ب��امل�خ�ط��ط وأم��اك �ن��ه ،وث � ��وار ف��وض��وي��ون
يريدون هدم ال��دول��ة ...واجتهاد في رسم
صورة نمطية للفوضوي الطويل اللحية،
وض�ف�ي��رة ش�ع��ر م��ع ال �ت��واب��ل وال �ب �ه��ارات.
األخ �ل�اق � �ي� ��ة امل � �ع � �ت� ��ادة :ح �ش �ي��ش وخ �م��ر
ونساء.
ال�ع�ق�ل�ي��ة ن�ف�س�ه��ا ال �ت��ي أح ��رق ��ت ال �ق��اه��رة
ف��ي  ١٩٥٢وك ��ادت أن تحرقها ف��ي ،١٩٧٧
ل �ت �ق��ول إن ال� �خ ��روج ع�ن�ه��ا ع �م��ل إره��اب��ي
لاّ
هدفه التخريب ،وال حل إ بااللتحام بني
ال�ش�ع��ب وس�ل�ط�ت��ه .ه��ي ال�ع�ق�ل�ي��ة نفسها،
لكنها ت�ت�ع��ام��ل ه��ذه امل ��رة م��ع ص�ن��ف من
ال �ث��وار ل��م ت�ش�ه��ده م�ص��ر م��ن ق �ب��ل ،وه��ذا
ربما هو سر «تهلهل» الرواية رغم وجود
جمهور كبير مؤهل الستخدامها .املؤتمر
جاء في أعقاب جوقة منظمة تتحدث عن
ال �ف��وض��ى وال �ت �خ��ري��ب ،ي �ش �ت��رك ف��ي ه��ذه

الجوقة ح��زب سلفي ،وكتائب التضليل
ف ��ي م��اس �ب �ي��رو ،وإع�ل�ام �ي ��ون ف ��ي ق �ن��وات
ي �غ ��ازل ��ون األس� �ي ��اد ال� �ج ��دد ب �ع��د س�ق��وط
األسياد القدامى.
ال أح��د يفكر خ��ارج رواي��ة السلطة (التي
ال يصدقها عقل يعيش ف��ي زم��ن م��ا قبل
السياسة والثورات) ،رغم اكتشاف كذبها
ع��دة م��رات م��ن العباسية إل��ى ماسبيرو،
إن لم يكن من أيام موقعة الجمل .الجوقة
تتحدث عن الفوضى وتنسى السؤال :من
يصنع الفوضى؟
من صنعها أيها الواقفون في املؤتمرات
ال �ص �ح��اف �ي��ة وال� �ج ��ال� �س ��ون ع �ل��ى م �ق��اع��د
التوك شو؟ يتحدث اللواء عمارة ويقول:
إذا س�ق�ط��ت وزارة ال��داخ �ل �ي��ة فسيكتمل
مسلسل تخريب مصر .م��اذا يقصد؟ هل
يقصد أن ال�ث��ورة ك��ان��ت ب��داي��ة املسلسل؟
أم الثوار يريدون سقوط وزارة الداخلية؟
مل��اذا؟ هذه الثورة أنقذت مصر من براثن
ال � ��دول � ��ة األم� �ن� �ي ��ة ال � �ت ��ي ح� �م ��ت ع �ص��اب��ة
ال�ف�س��اد وخ� ّ�رب��ت ك��ل م��ا ه��و ص�ل��ب وح� ّ�ي
ف��ي م �ص��ر .ال��دول��ة األم �ن �ي��ة خ� ّ�رب��ت مصر
وتريد استمرار تخريبها .جرفت ثروتها
وكسرت روح شعبها ونشرت االنحطاط
ّ
ودفعت كل من ال يستحق ليتحكم في كل
صاحب قيمة.
ي�ت�ح��دث ال �ل��واء وامل�ج�ل��س ك�ل��ه بفخر عن
عقيدة حماية ال��دول��ة ،وينسى أن يقول
ّ
أي دول� � ��ة .ال ��دول ��ة ال �ت ��ي ت �ق �ت��ل وت�س�ح��ل
وت� ��دوس األج �س��اد ب��امل��درع��ات وال�ك��رام��ة
ب�ك��ل م��ا ت�م�ت�ل��ك م��ن م�ي�ل�ي�ش�ي��ات غشيمة
ال بد أن تسقط .ال��دول��ة التي ال تستطيع
محاسبة القاتل فيها ليست دولة .الدولة
ال �ت��ي ت�ق�ت��ل م�ت�ظ��اه��ري��ن س�ل�م�ي�ين ليست
ُ
دول ��ة .ال��دول��ة ال�ت��ي ت�س�ح��ل فيها النساء
ُ
وت� �ع � ّ�رى أج �س��اده��ن ف ��ي ال� �ش ��ارع ليست
دول��ة .الدولة التي ّ
يحرض إعالمها على
ح��رب طائفية ليست دول ��ة .ال��دول��ة التي
ت� �ت ��ردد ف ��ي م �ح��اك �م��ة ع �ص��اب��ة أف�س��دت�ه��ا

وسرقتها وتحميها ف��ي منتجعات طرة
وامل��رك��ز الطبي ليست دول ��ة .ه��ذه ليست
دولة .إنها مافيا تحكمها شبكات سرية.
إذا أراد اللواء عمارة أن يعرف من يخطط
ل �ح��رق م �ص��ر ،ف�ل�ي�س��أل ض �ب��اط امل�ب��اح��ث
ال��ذي��ن ي�ج�م�ع��ون البلطجية م��ن عابدين
وال�س�ي��دة زي�ن��ب .وليسأل م��ن ي��ري��د حرق
القاهرة على طريقة نظام امللك فاروق في
 ١٩٥٢م�ش��رك��ًا م�ع��ه ك��ل ع�ن��اص��ر الفاشية
واالحتالل؟ ليسأل اللواء من حرق املجمع
ال�ع�ل�م��ي ب�ق�ن�ب�ل��ة م��ول��وت��وف س�ق�ط��ت من
أعلى حيث تقف ميليشيات الهيبة التي
ت �ت �ب� ّ�ول ع�ل��ى امل�ت�ظ��اه��ري��ن وت�ش�ي��ر إليهم
ّ
باإلصبع الوسطى؟ الهتاف قبل أيام هز
«األزه� ��ر» ف��ي ج�ن��ازة الشيخ ع�م��اد عفت:
ّ
ي�س�ق��ط ح�ك��م ال�ع�س�ك��ر .ال�ك�ن�ي�س��ة اه �ت��زت
من قبل تحت الهتاف نفسه ،وفي جنازة
شهداء ماسبيرو .ال�ش��وارع كلها تهتف:
ال ن��ري��د ج�م�ه��وري��ة ع�س�ك��ري��ة ...ال ج�ن��رال
يحكمنا وال يحمينا ...وال جنرال يرتدي
مالبس مدنية ...وال جنرال يحكم بصفقة
م��ع ال�ت�ي��ار ال�غ��ال��ب ف��ي ال �ب��رمل��ان .ال نريد
العسكر .ال ن��ري��د ال��دول��ة األم�ن�ي��ة .ال��دول��ة
األم�ن�ي��ة «م�ص�م�ص��ت» األرواح ،وأدخ�ل��ت
الجميع في دوامة كذب النهائي .تقتنص
ّ
ّ
مخربني
فتسمي ال�ث��وار
ح��ق التسميات
كما ّ
سمى ال�س��ادات االنتفاضة الشعبية
ّ
ان�ت�ف��اض��ة ال�ح��رام�ي��ة ،وك�م��ا س��م��ى م�ب��ارك
معارضيه القلة املندسة.
ه� ��م ي� �خ� �ت ��زل ��ون ال� �ب� �ل ��د ك� �ل ��ه ف� ��ي م �ف �ه��وم
«ال� �ث� �ك� �ن ��ة» .ي �ت��وح��د ال� �ج� �ن ��رال م ��ع ب��زت��ه
وي�ت�ص��ور نفسه ف��ي م�ع��رك��ة م��ع الجميع
لتظل بيادته (أحذيته) ت� ّ
�دب في األرض.
ال يريد أن يسمع سوى دبيبها ،صوتها
املقزز امل��رع��ب ،وه��ي ت��دوس كل ما تبنيه
ال�ب�ش��ري��ة .ي �ش��اه��دون ال�ق�ت��ل وي�ح��اك�م��ون
القتيلّ .يرون الحقيقة مصورة وينكرون
أنهم صناع املشهد.
مصر كلها تهتف ال نريد الدولة األمنية
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ّ
ّ
عبد الله يحذر الخليجيني:
مستهدفون في أمننا واستقرارنا

ـعة
حسني ( 26سنة) من ثوار مجلس الوزراء،
ق�ب��ل ع��رض��ه ع�ل��ى ج �ه��از ال�ن�ي��اب��ة ال�ع��ام��ة،
فيما ارتفع عدد املصابني إلى  530مصابًا.
وه� ��و م ��ا ّ
ردت ع �ل �ي��ه ال� �ق ��وى ال �س �ي��اس �ي��ة
ومجموعات كبيرة من املثقفني بمسيرات
تضامن مع ثوار التحرير وقصر العيني،
وال �ن��اش��ر م�ح�م��د ه��اش��م ،م��دي��ر دار نشر
«م � �ي� ��ري� ��ت» ،ال � � ��ذي ات �ه �م ��ه ل � � ��واء امل �ج �ل��س
ال � �ع � �س � �ك� ��ري ،ف � ��ي امل� ��ؤت � �م� ��ر ال� �ص� �ح ��اف ��ي،
بتحريض املتظاهرين على مهاجمة قوات
ال�ج�ي��ش .وق�ب��ل امل�س �ي��رات السلمية كانت
هناك حرب بيانات من مثقفني تضامنوا
مع هاشم ،انتقدوا فيها فاشية العسكر،
ّ
فيما أع��رب تكتل حقوقي ت�ق��وده الشبكة
ال�ع��رب�ي��ة مل�ع�ل��وم��ات ح �ق��وق اإلن� �س ��ان ،في
بيان ّ
مطول ،عن انتقاده الشديد ملا ّ
سماه
ف��اش �ي��ة رج� ��ال امل �ج �ل��س ال �ع �س �ك��ري ال��ذي��ن
ي ��ده� �س ��ون ح� ��ري� ��ات امل ��واط � �ن �ي�ن وح �ق ��وق
اإلن� �س ��ان ،ب �ع��د أن ص ��رح م�س�ت�ش��ار إدارة
ال �ش��ؤون امل�ع�ن��وي��ة ل�ل�ق��وات امل�س�ل�ح��ة ،عبد
امل�ن�ع��م ق��اط��و ،ب��أن «ث ��وار مجلس ال ��وزراء
يجب أن يوضعوا في أفران هتلر».
وف� � ��ي ال� ��وق� ��ت ال � � ��ذي ب� � ��دأ ف� �ي ��ه ن��اش �ط��ون
وش� �خ� �ص� �ي ��ات س� �ي ��اس� �ي ��ة ،م � �س� ��اء أم � ��س،
اعتصامًا مفتوحًا أمام دار القضاء لوقف
أع�م��ال القتل التي يقوم بها الجيش ضد
املتظاهرين ،منهم النائب عمرو حمزاوي
وج ��ورج إس �ح��اق ع�ض��و امل�ج�ل��س القومي
ل�ح�ق��وق اإلن �س��ان وامل�س�ت�ش��ار زك��ري��ا عبد
ال �ع ��زي ��ز رئ� �ي ��س ن � ��ادي ال �ق �ض ��اة ال �س��اب��ق
وآخرون ،دعت  19حركة سياسية وائتالفًا
ث��وري��ًا ك��اف��ة أط �ي��اف ال�ش�ع��ب امل �ص��ري إل��ى
«النزول إلى ميدان التحرير يوم الجمعة
املقبل ،في جمعة ّ
رد الشرف للثأر لكرامة
امل�ص��ري�ين وال�ن��اش�ط��ات امل�ص��ري��ات الالتي
ت �ع ��رض ��ن ل� �ج ��رائ ��م عّ �ل ��ى أي � � ��دي ال �ش��رط��ة
ال�ع�س�ك��ري��ة أث �ن��اء ف ��ض اع �ت �ص��ام مجلس
الوزراء».

ي
لاّ
لاّ
التي ال ترى إ نفسها وال تعيش إ على
جثث الشعب وكرامته املهدورة .الجنرال
ال �ح �ن��ون زار أم ��س ال �ف �ت��اة ال �ت��ي سحلها
ُ
وع � � ّ�ري ج �س��ده��ا ...زاره � ��ا ب��اب�ت�س��ام��ة أب
وح �ن ��ان دول� ��ة ك��ام �ل��ة .ال �ج��ري �ح��ة ط��ردت��ه
م��ن ح �ج��رت �ه��ا .أن �ه��ت ت�م�ث�ي�ل�ي��ة تعيشها
مصر من  ٦٠سنة مع الفاشية الحنونة.
تقتل وتسير ف��ي ج�ن��ازة قتيلها ،تجرح
وت �ع��ال��ج ض�ح�ي�ت�ه��ا .وه ��م اآلن ي��ري��دون
أن ي �ش��رب ال �ث��وار ال�ع�ل�ق��م ب�ع��دم��ا ح ��رروا
م �ص��ان��ع ال �س �ك ��ر ،وي �س �ع ��ون إل � ��ى إق��ام��ة
دول� ��ة ت�ل�ي��ق ب�م�ج�ت�م��ع ص �ن��ع ث � ��ورة .ه��ذه
لاّ
ليست إ انتفاضة ال��دول��ة األم�ن�ي��ة ضد
شباب ال يملكون س��وى ذراع�ه��م العارية
وح �ل��م وش �ج��اع��ة ل ��م ي �ك��ن أح� ��د ي�ت�ص��ور
أن�ه��ا س�ت��واج��ه آل��ة ع�ن��ف ب�ه��ذه ال�ش��راس��ة
وت��واص��ل الحلم إل��ى النهاية .ن �ع��م ...إلى
نهاية الدولة األمنية .ماذا يريد املجلس
ال�ع�س�ك��ري أن ي �ق��ول ع�ن��دم��ا ي�ق��ف جندي
ّ
ليتبول على
على مبنى مجلس الشعب
امل �ع �ت �ص �م�ي�ن وامل� �ت� �ظ ��اه ��ري ��ن ف� ��ي ش� ��ارع
ال� �ق� �ص ��ر ال� �ع� �ي� �ن ��ي؟ ال � �س� ��اخ� ��رون س � ّ�م ��وه
ّ
التبول اإلرادي» ...ولم يكن هدفه
«سالح
سوى إهانة ث��وار يدافعون عن املستقبل
في مواجهة ميليشيا همجية تدافع عن
امل ��اض ��ي ،وت ��ري ��د اس �ت �ع��ادة دول� ��ة ال�ق�م��ع
والتسلط وال�ف�س��اد .الشيخ ع�م��اد (مدير
مكتب املفتي) لم ّ
تقيده وظيفته وح� ّ�رره
دي �ن��ه م ��ن ال �خ ��وف م ��ن امل � ��وت .وال�ط�ب�ي��ب
ع�ل�اء ل��م ي �ح��رص ع�ل��ى مستقبله املهني
ال��زاه��ر وي�ت �ص��ور أن ح�ي��ات��ه ف��ي فقاعته
الشخصية ستحميه من الشعور بتعاسة
الدولة املتسلطة.
وغ�ي��ره��م م��ن ش �ه��داء م�ج�ه��ول�ين وش�ب��اب
اج�ت�ه��دت ع��ائ�لات�ه��م ف��ي تعليمهم ج�ي�دًا،
ً
ل �ك �ن �ه��م ب � � ��دال م� ��ن ال� �ه� �ج ��رة ل�ل�اس �ت �ف��ادة
ب�ح�ص�ي�ل��ة ال�ت�ع�ل�ي��م ال ��راق ��ي ،ب �ح �ث��وا عن
طريق لكي يكون بلدهم محترمًا ...فمن
أين جاءت ميليشيا الهيبة الكاذبة؟

بدأت دول مجلس التعاون
الخليجي ،أمس ،اجتماعات
القمة الـ  32في الرياض،
التي تختتم اليوم ،في ظل
توترات إقليمية مع إيران
وأزمة في سوريا وانسحاب
أميركي من العراق
أعلن امللك ال�س�ع��ودي ،عبد الله ب��ن عبد
العزيز ،خ�لال الجلسة االفتتاحية لقمة
دول مجلس التعاون في الرياض ،أمس،
والتي تنعقد في ظل توترات إقليمية ،أن
الخليج مستهدف بأمنه واستقراره ،من
دون أن ّ
يسمي الجهة التي تستهدفه.
وق ��ال ع�ب��د ال �ل��ه ،ف��ي ال�ق�م��ة ال �ت��ي تنعقد
ع�ل��ى م ��دى ي��وم�ين وت�ب�ح��ث ف��ي امل�ل�ف��ات
اإلق �ل �ي �م �ي��ة ال �س��اخ �ن��ة« ،ن �ج �ت �م��ع ال �ي��وم
ف��ي ظ��ل تحديات تستدعي منا اليقظة،
وزم � � ��ن ي � �ف� ��رض ع �ل �ي �ن��ا وح � � ��دة ال �ص��ف
والكلمة ،وال ش��ك أنكم جميعًا تعلمون
أن �ن��ا م�س�ت�ه��دف��ون ب��أم�ن�ن��ا واس �ت �ق��رارن��ا،
لذلك علينا أن نكون على قدر املسؤولية
امللقاة على عاتقنا».
وأش � � ��ار امل� �ل ��ك ال� �س� �ع ��ودي ال � ��ى س ��وري ��ا
ب�ط��ري�ق��ة غ �ي��ر م �ب��اش��رة ع �ب��ر ق��ول��ه «م��ن
الواجب علينا مساعدة أشقائنا في كل
م��ا م��ن ش��أن��ه ح�ق��ن دم��ائ�ه��م وتجنيبهم
تداعيات األحداث والصراعات ومخاطر
ال �ت��دخ�لات» .ك�م��ا دع��ا دول الخليج ال��ى
ت �ج��اوز م��رح�ل��ة ال �ت �ع��اون واالت� �ح ��اد في
ّ
ك�ي��ان واح ��د .وق��ال «ل�ق��د علمنا التاريخ
والتجارب أن ال نقف عند واقعنا ونقول
اكتفينا ،ومن يفعل ذلك سيجد نفسه في
آخر القافلة ويواجه الضياع ،وه��ذا أمر
ال نقبله جميعًا ألوط��ان�ن��ا واس�ت�ق��رارن��ا
وأم �ن �ن��ا ،ل��ذل��ك أط �ل��ب م�ن�ك��م أن ن�ت�ج��اوز
م��رح �ل��ة ال �ت �ع��اون ال ��ى م��رح �ل��ة االت �ح��اد
ف��ي ك �ي��ان واح � ��د» ،ل�ك�ن��ه ل��م ي �ح��دد شكل
االت �ح��اد أو اآلل �ي��ة ال�ت��ي سيعتمدها أو
املراحل الالزمة لذلك.
وك� � ��ان ال� ��وزي� ��ر امل � �س� ��ؤول ع� ��ن ال� �ش ��ؤون
ال �خ��ارج �ي��ة ف��ي س�ل�ط�ن��ة ُع �م ��ان ،ي��وس��ف
ّ ّ
بن علوي بن عبد الله ،قد أك��د أن القمة
س �ت �ت �ط ��رق ال� � ��ى «ك� �ث� �ي ��ر م� ��ن األوض � � ��اع

تقرير

الراهنة التي تفرض نفسها كالعالقات
مع إيران واألوضاع في اليمن وسوريا».
وأض ��اف إن «الكثير م��ن قضايا الشرق
األوس ��ط س�ت�ع��رض ع�ل��ى اج�ت�م��اع القمة
من باب واقع األمر وواقع الظروف التي
تفرض نفسها على اجتماع القمة».
ّ
بدوره ،أكد األمني العام ملجلس التعاون
ال �خ �ل �ي �ج��ي ،ع �ب��د ال�ل�ط�ي��ف ال ��زي ��ان ��ي ،أن
القمة الخليجية ستبحث كل التطورات
ف� � ��ي امل � �ل � �ف � ��ات ال � �س � �ي ��اس � �ي ��ة واألم � �ن � �ي� ��ة
واالقتصادية والدفاعية ل��دول املجلس.
ّ
وأشار الى أن توصيات في شأن عضوية
ُ
املغرب واألردن سترفع إلى قادة املجلس

أطلب منكم أن نتجاوز
مرحلة التعاون إلى
مرحلة االتحاد في
كيان واحد

األعلى لدول مجلس التعاون الخليجي،
ح�ي��ث م��ن امل�ت��وق��ع أن ي�ت�خ��دوا ق ��رارًا في
شأنها.
وف ��ي ال �س �ي��اق ،ق ��ال م��دي��ر إدارة مجلس
التعاون الخليجي في وزارة الخارجية
ال �ك��وي �ت �ي��ة ،ال �س �ف �ي��ر ح �م��ود ال ��روض ��ان،
ّ
إن م�ص��ر أي �ض��ًا ع�ل��ى ق��ائ�م��ة االن�ض�م��ام
إل��ى مجلس ال �ت �ع��اون .وك�ش��ف أن القمة
ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة س�ت�ن��اق��ش م �س��أل��ة ان�ض�م��ام
كل من املغرب واألردن للمجلس ،وسط
اخ �ت�لاف ف��ي وج �ه��ات ال�ن�ظ��ر ب�ين ال��دول
ّ
األع� �ض ��اء ،م ��ؤك� �دًا ف ��ي ال ��وق ��ت ن�ف�س��ه أن
االختالف ليس جوهريًا.
وش� � � ّ�دد ال� ��روض� ��ان ع �ل��ى أن� ��ه «ال ي�ج��وز
االن�ض�م��ام ال�ف��وض��وي للمغرب واألردن
إل��ى مجلس ال�ت�ع��اون الخليجي ،فنحن
مع االنضمام الكلي ،لكن يجب أن يكون
ً
أوال ع�ب��ر ش��راك��ة مل ��دة ع��ام�ي�ن ،وب�ع��ده��ا
ينظر بتلك الشراكة في القمة الخليجية
لتتحول ال��ى االن�ض�م��ام ال�ت��دري�ج��ي إلى
امل�ج�ل��س ف��ي امل�س�ت�ق�ب��ل» .وأش ��ار إل��ى أن
«دول مجلس التعاون الخليجي وافقت
على ال��دع��م امل��ال��ي ل�ل�أردن وامل�غ��رب ،لكن
دون تحديد أوجه هذا الدعم».
وب �ش��أن ان �ض �م��ام م �ص��ر ،ق ��ال ال��روض��ان
إن «ض��م ك��ل م��ن األردن وامل�غ��رب ومصر
ي�ب�ع��د ع��ن م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون ّأي� ��ة شبهة
إقليميةُ ،
ويعطيه بعدًا عربيًا ّ
مهمًا يمثل
حقيقته ،فهو لم يكن في ي��وم من األي��ام
تجمعًا إقليميًا» .وهذه القمة هي الثانية
والثالثون للتكتل الخليجي ،ويحضرها
كل من سلطان ُعمان قابوس بن سعيد
وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة
وأم �ي��ر ق�ط��ر ال�ش�ي��خ ح�م��د ب��ن خليفة آل
ث ��ان ��ي ،وأم� �ي ��ر ال �ك��وي��ت ال �ش �ي��خ ص�ب��اح
األح� �م ��د ال �ج ��اب ��ر ال� �ص� �ب ��اح ،ب��اس�ت�ث�ن��اء
الرئيس اإلماراتي الشيخ خليفة بن زايد
آل نهيان ،ال��ذي اتصل بامللك السعودي
معتذرًا وأوفد مكانه نائبه الشيخ محمد
بن راشد آل مكتوم.
وفي بيان لدى وصوله الى الرياض ،قال
سلطان ُعمان قابوس بن سعيد إنه «في
ظ��ل ال�ت�غ�ي�ي��رات ال�ت��ي ت�ش�ه��ده��ا املنطقة
وال �ع��ال��م ،ي�ج��ب ع�ل�ي�ن��ا م��واص �ل��ة العمل
ال � � ��دؤوب وال �ج �ه ��ود امل �ش �ت��رك��ة ب�ت�ع��زي��ز
أواصر التعاون القائم ما بيننا ملا يعود
بالخير واملنفعة على الجميع».
(األخبار)

ّ
إيجابية» تستبق لقاء الفصائل
«أجواء

رام اهلل ــ فادي أبو سعدى
رغ � ��م ان � �ط �ل�اق اج� �ت� �م ��اع ��ات ال �ف �ص��ائ��ل
الفلسطينية ف��ي ال �ق��اه��رة أم ��س ،مل��دة
ث�لاث��ة أي� ��ام ،ت�ت�ج��ه األن �ظ��ار ن�ح��و لقاء
ال� ��رئ � �ي� ��س م� �ح� �م ��ود ع � �ب� ��اس ب��رئ �ي��س
امل�ك�ت��ب ال�س�ي��اس��ي ل�ح��رك��ة «ح �م��اس»،
خ ��ال ��د م �ش �ع��ل ،ال � ��ذي س �ي �ع �ق��د ف ��ي 22
ال �ج��اري وي��ؤم��ل م�ن��ه أن ي�ع�ط��ي دفعة
ّ
إض��اف �ي��ة مل �ل��ف امل �ص��ال �ح��ة ،ك �م��ا ي��ؤك��د
عضو اللجنة املركزية لحركة «فتح»،
محمود العالول.
وي� �ق ��ول ال �ع ��ال ��ول إن «االت � �ج� ��اه ال �ع��ام
إي �ج ��اب ��ي وج� �ي ��د ،ح �ي��ث ك ��ان ��ت ه �ن��اك
ج �ل �س��ات م�ت�ت��ال�ي��ة ب�ي�ن وف� ��دي «ف �ت��ح»
و«ح�م��اس» في القاهرة ،لبحث وضع
اآلل �ي��ات لتنفيذ االت �ف��اق��ات ،واإلع� ��داد
الج� �ت� �م ��اع ال� �ي ��وم ل �ج �م �ي��ع ال �ف �ص��ائ��ل.
وخ� �ل��ال ال �ج �ل �س��ة األول � � ��ى ب �ح��ث ع � ّ�دة
ملفات مع حركة «ح�م��اس» لها عالقة
ب � ��إج � ��راءات إع� � ��ادة ال� �ث� �ق ��ة» .وي�ض�ي��ف
ُّ
إن � ��ه ات � �ف� ��ق ع �ل ��ى «آل � �ي� ��ات ب �خ �ص��وص
ه��ذه امل�س��أل��ة وت��أل�ي��ف ل �ج��ان ميدانية
م�ش�ت��رك��ة ب��رع��اي��ة وم �ت��اب �ع��ة م�ص��ري��ة.
أم��ا ف��ي م��ا يتعلق باملصالحة الكلية
وت�ف��اص�ي�ل�ه��ا ،فستبحث ف��ي اج�ت�م��اع
اليوم».
ب � � ��دوره ،ش � � ّ�دد األم �ي��ن ال� �ع ��ام ل�ل�ج�ب�ه��ة

الديموقراطية لتحرير فلسطني ،نايف
ح ��وات� �م ��ة ،ع �ل��ى أن ع �ق��د اج �ت �م��اع��ات
ال�ح��وار ال��وط�ن��ي الفلسطيني الشامل
«مرهون بنجاح اللقاء ال��ذي سيعقده
ق��ادة الفصائل الفلسطينية يومي 20
و 21لتأليف اللجنة ال�ق�ي��ادي��ة العليا
املؤقتة املنوط ّ بها إجراء هذا الحوار».
وكشف عن تلقيه تطمينات من جميع
امل�س��ؤول�ين وق ��ادة الفصائل برغبتهم
ف��ي نجاح تلك املباحثات ،مشيرًا الى
أن «ق � �ي� ��ادة ال �ج �ب �ه��ة ال��دي �م��وق��راط �ي��ة
عقدت اجتماعات موسعة مع محمود
عباس وحركة «فتح» ومشعل تمهيدًا
النطالق الحوار في القاهرة».
وت �م �ن��ى امل� �ت� �ح ��دث ب ��اس ��م «ح� �م ��اس»،
ف ��وزي ب��ره��وم ،ب � ��دوره ،أن ي �ك��ون ع��ام
 2011عام إنهاء االنقسام ،وعام 2012
«ندشن فيه مرحلة جديدة من وحدة
فلسطينية ق��وي��ة وف��اع �ل��ة وف ��ي إط��ار
ش��راك��ة وطنية ترعى مصالح شعبنا
وق�ض��اي��اه الرئيسية ون��واج��ه جميعًا
كل التحديات».
وج � ��اء إع �ل��ان ن �ت��ائ��ج االت� �ف ��اق األول� ��ي
ف��ي ال�ق��اه��رة ل�ل�ق��اء «ف �ت��ح» و«ح �م��اس»
ع �ل��ى ل �س��ان ع �ض��و امل �ك �ت��ب ال�س�ي��اس��ي
ل �ـ«ح �م��اس» ،ع ��زت ال ��رش ��ق ،ال� ��ذي ق��ال
إن االجتماع شهد اتفاقًا على تفعيل
ال� �ل� �ج� �ن ��ة امل � �ش � �ت� ��رك� ��ة مل� �ع ��ال� �ج ��ة م �ل��ف

املعتقلني السياسيني ،وأق� ّ�ر ه��ذه املرة
ب � ��أن ي� �ك ��ون ه� �ن ��اك «إش � � � ��راف م �ص��ري
م �ب��اش��ر م ��ن خ �ل�ال م �ت��اب �ع��ة امل �ل��ف في
الضفة وغ��زة إلن�ه��اء امل�ل��ف بالكامل».
وأش� � � ��ار ال � ��ى أن ال � �ع � �ن ��وان ال��رئ �ي �س��ي
ل�لاج �ت �م��اع ال � ��ذي ع �ق��د ك� ��ان «االت� �ف ��اق
على آليات محددة وحقيقية وممكنة
ال�ت�ط�ب�ي��ق ل �ت��رج �م��ة ات �ف ��اق امل�ص��ال�ح��ة
وتنفيذه» ،وأن ه��ذه اآلليات هي التي
ستجعل امل��واط��ن الفلسطيني يلمس
نتائج إيجابية لعملية املصالحة.
وال� � �ت� � �ق � ��ى وف � � � � ��دا ال � �ح� ��رك � �ت�ي��ن أي� �ض ��ًا
م �س��ؤول�ي�ن ف ��ي ج �ه��از االس �ت �خ �ب��ارات
امل � �ص� ��ري� ��ة .ون� ��اق � �ش� ��وا األس � � ��س ال �ت��ي
س �ت��وض��ع مل �ش��ارك��ة األم � �ن ��اء ال �ع��ام�ين
القيادية العليا
للفصائل ف��ي اللجنة
ّ
للشعب الفلسطيني .وت��وق��ع مسؤول
فلسطيني ،رف��ض ال�ك�ش��ف ع��ن اس�م��ه،
أن يثير ه��ذا امل�ل��ف م��وج��ة خ�ل�اف بني
الفصائل.
وج ��اء ف��ي االت �ف��اق ال�س��اب��ق للفصائل
الفلسطينية أن��ه سيتم تشكيل لجنة
ع �ل �ي��ا ل �ق �ي ��ادة ال �ش �ع��ب ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي،
ّ
مكونة من األم�ن��اء العامني للفصائل،
وشخصيات مستقلة وأعضاء اللجنة
التنفيذية ملنظمة التحرير ،للتحضير
الن�ت�خ��اب��ات امل�ج�ل��س ال��وط�ن��ي وإع ��ادة
بناء املنظمة على أسس جديدة.

عربيات
دوليات
أحمد علي أنهى ترتيبات
سفر صالح إلى نيويوك
أعلن مصدر سياسي يمني،
وصف بأنه رفيع املستوى ،أن

نجل الرئيس اليمني ،أحمد علي
صالح ،قائد القوات الخاصة
والحرس الجمهوري« ،وصل
إلى نيويورك وأجرى الترتيبات
الالزمة لزيارة (الرئيس اليمني
علي عبد الله) صالح (الصورة)
إلى الواليات املتحدة الستكمال
عالجه من اإلصابة في الحادث
الذي استهدف مسجد الرئاسة،
ً
فضال عن عقده سلسلة لقاءات
مع شخصيات رفيعة في اإلدارة
األميركية ومسؤولني في وكالة
االستخبارات املركزية.
(يو بي آي)

جويلي :أسابيع لسحب
املسلحني من الشوارع
أعلن وزير الدفاع الليبي ،أسامة
جويلي ،في مقابلة مع «رويترز»
أن تخليص شوارع ليبيا من
املقاتلني الذين شاركوا في
االنتفاضة ضد الزعيم الليبي
معمر القذافي سيستغرق
بضعة أسابيع .أما في ما يتعلق
ببناء جيش قوي يتولى الحلول
مكان املقاتلني ،فلفت إلى أنه قد
يستغرق أشهرًا ،رافضًا إعطاء
مواعيد نهائية.
(رويترز)

فرنسا ّ
تندد «باستفزاز»
إسرائيلي جديد
نددت فرنسا بقرار الحكومة
اإلسرائيلية طرح استدراجات
عروض جديدة لبناء أكثر من
ألف وحدة سكنية في ثالث من
مستوطنات القدس الشرقية
والضفة الغربية املحتلتني .وقال
املتحدث باسم الوزارة ،برنار
فاليرو ،إن «هذا القرار غير
املشروع بموجب القانون الدولي
ّ
يمثل استفزازًا جديدًا وعقبة
إضافية في طريق السالم».
(أ ف ب)

املرزوقي يدعو يهود
تونس إلى العودة
كشف كبير أحبار يهود
تونس ،حاييم بيتان ،أن الرئيس
التونسي املؤقت ،منصف
املرزوقي ،دعا اليهود الذين كانوا
يعيشون في تونس وغادروها
إلى العودة إليها .ونقلت وكالة
األنباء التونسية الحكومية عن
بيتان إعرابه عن ارتياحه ملا ملسه
خالل لقائه املرزوقي من «اهتمام
(األخير) باليهود في تونس،
واعتبارهم مواطنني كاملي
الحقوق».
(يو بي آي)
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عراق ما بعد االنسحاب []1

ُ
انتهى االنسحاب العسكري األميركي الرسمي من العراق ،وفتح املجال أمام األسئلة الصعبة .التفاؤل
صعب هذه األيام ،بدليل األزمة املستجدة ّبني أطراف الحكم الطائفي أخيرًا .هل اكتمال االنسحاب
سيكون منطلقًا للمصالحة الحقيقية؟ أم أنه على العكس ،سيعيد الحرب الطائفية إلى الساحة؟
االحتماالن واردان ،بما أن املوضوع تتحكم به جملة إشكاليات داخلية وخارجية

الخروج األميركي:
انقالب املواقف ودالالته
عالء الالمي

الهاشمي مطلوب للعدالة
ات�خ��ذت األزم ��ة امل�س�ت�ج� ّ�دة ف��ي ال �ع��راق منحى أك�ث��ر خ �ط��ورة ،أم��س ،بعدما
أصدر القضاء العراقي مذكرة اعتقال بحق نائب الرئيس طارق الهاشمي
(الصورة) على خلفية «قضايا تتعلق باإلرهاب» ،بينها التخطيط ملحاولة
تفجير مبنى البرملان ف��ي  28تشرين الثاني امل��اض��ي ،وذل��ك بعد ساعات
م��ن ص��دور ق��رار بمنعه م��ن م�غ��ادرة ال�ب�لاد .وك��ان��ت السلطات العراقية قد
بسبب وجود
أرغمت الهاشمي ،مساء أول من أمس ،على مغادرة طائرته َ
مذكرات توقيف بحق عدد من حراسه الشخصيني ،قبل أن ُيوقف بعضهم
ويسمح للهاشمي بالسفر إلى السليمانية ،بعد تدخل من الرئيس جالل
الطالبانيّ .
ورد الهاشمي على قرار املنع بالتحذير من أنه مستعد «للتذرع
ّ
بأقصى درج��ات الصبر وانتظار سلوك عقالني من الحكومة» ،كما حمل
ّ
املسؤولية.
«الجهة التي تدفع باتجاه التصعيد» كامل
(أ ف ب ،يو بي آي ،رويترز)

تقرير

ّ
ي ُ� � �ب � ��دو واض � � �ح� � ��ًا أن ال� �ك� �ي� �ف� �ي ��ة ال� �ت ��ي
خ� � ِ�ت� � َ�م� � ْ�ت ب� �ه ��ا «م� �س ��رح� �ي ��ة» ان �س �ح��اب
ق� ��وات االح� �ت�ل�ال م ��ن ال � �ع ��راق ،أح��رج��ت
فريقني ت� ّح��دي�دًا ،وكشفت خطأ املنطق
ال ��ذي ت�ب��ن�ي��اه ط ��وال ال �س �ن��وات القليلة
امل��اض �ي��ة .ف��ال �ف��ري��ق األول ،ال� ��ذي يضم
ب �ع��ض ال �ج �ه��ات امل �ن��اه �ض��ة وامل �ق��اوم��ة
ّ
ّ
مصرًا على أن املحتلني
لالحتالل ،كان
ل ��ن ي �ن �س �ح �ب��وا م ��ن ال � �ع� ��راق أب� � � �دًا .ه��ذا
ال �ف ��ري ��ق ش ��اه ��د ب��ال �ع �ي �ن�ين امل �ج��ردت�ي�ن
ق��وات االح �ت�لال وه��ي تنسحب ومعها
م�ع��دات�ه��ا الثقيلة وأس�ل�ح�ت�ه��ا .وبغض
ال� �ن� �ظ ��ر ع� �م ��ا ق� �ي ��ل ع � ��ن ت �ج �م �ع �ه��ا ف��ي
ال�ك��وي��ت أو ف��ي ق��واع��د س��ري��ة ف��ي بلدان
م�ج��اورة أخ��رى ك ��األردن ،ف��إن انسحابًا
عسكريًا حقيقيًا قد حدث على األرض،
وأث � �ب� ��ت ب� �ط�ل�ان م �ن �ط��ق ه � ��ذا ال� �ف ��ري ��ق.
ال�ف�ش��ل ك ��ان أي �ض��ًا م��ن ن�ص�ي��ب ال�ف��ري��ق
ال �ث��ان��ي ،ال � ��ذي ي �ض��م أط ��راف � ّ�ًا ف ��ي ح�ك��م
املحاصصة الطائفية ،ويتبنى منطقًا
ّ
ي�ق��ول إن االن�س�ح��اب حصل ف��ي موعده
َّ
املحدد ،ونتجت منه استعادة السيادة
ال ��وط� �ن� �ي ��ة ك ��ام� �ل ��ة وم� �ع� �ه ��ا االس� �ت� �ق�ل�ال
الناجز .لقد فشل هذا الفريق بدوره في
إقناع الجمهور العراقي وغير العراقي

من احتفال اكتمال االنسحاب األميركي قرب بغداد (محمد أمني ــ رويترز)
ْ
بصحة منطقه ،فاالحتالل ـــــ وإن سحب
ال � �ج� ��زء األك � �ب� ��ر م� ��ن ق� ��وات� ��ه ال �ع �س �ك��ري��ة
ـ �ـ �ـ �ـ �ـ ال ي� � ��زال م �م� ِ�س �ك��ًا ب��ال �ب �ل��د س �ي��اس �ي��ًا
واق �ت �ص��ادي��ًا وأم �ن �ي��ًا ب�م��وج��ب ات�ف��اق�ي��ة
«اإلطار االستراتيجي» واتفاقات سرية
ِّ
متفرعة عنها أو متساوقة معها،
أخرى
وه��و ال ي ��زال يحتفظ ب�س�ف��ارة عمالقة
ه ��ي األك� �ب ��ر ف ��ي ال �ع��ال��م ت �ع �ت �ق��د ب�ع��ض
املصادر أن الوجود العسكري األميركي
َّ
محددًا بالـ  15ألفًا الذين
فيها لن يكون
أع �ل��ن ع�ن�ه��م األم �ي��رك �ي��ون أن �ف �س �ه��م ،بل
ق��د ي �ت �ج��اوز ذل ��ك إل ��ى ع �ش��رات اآلالف،
إضافة إلى قواعد عسكرية سرية كشف
زع�ي��م ال�ت�ي��ار ال �ص��دري م�ق�ت��دى ال�ص��در
ع��ن وج��ود إح��داه��ا ف��ي ق��ري��ة «س�ي�ب��ران

س��رو» ال�ك��ردي��ة ش�م��ال��ي أرب �ي��ل .إض��اف��ة
إل��ى ذل��ك ،ت��رك االح�ت�لال البلد مكشوفًا
وم � �ب� ��اح� ��ًا ع� �س� �ك ��ري ��ًا ،ت � �ح� ��دي � �دًا ج ��وي ��ًا
وبحريًا ،وإلى حد ما بريًا حتى ،وعلى
حافة اقتتال مذهبي وطائفي وقومي.
ل �ق��د ت ��رك ب �ل �دًا غ �ي��ر ق� ��ادر ع �ل��ى إط �ع��ام
س�ك��ان��ه إال ب��واس�ط��ة االس�ت�ي��راد وش��راء
الطعام باملال النفطي ملاليني العراقيني
ض �م��ن ب��رن��ام��ج «ال �ب �ط��اق��ة ال�ت�م��وي�ن�ي��ة
ّ
امل �ج��ان �ي��ة» وش �ه �رًا ب �ش �ه��ر .إن امل��وق��ف
األق��رب إل��ى ال��واق��ع م��ن ه��ذا االنسحاب،
هو ذل��ك ال��ذي يؤمن به فريق ثالث في
امل �ش �ه��د ال �س �ي��اس��ي ال �ع ��راق ��ي ،وال �ق��ائ��ل
ب � � ��أن ان� �س� �ح ��اب ��ًا ع� �س� �ك ��ري ��ًا ف �ع �ل �ي ��ًا ق��د
ْ
ح� � ��دث ،ل� �ك ��ن ل ��م ت �ن �ت��ج م �ن��ه اس �ت �ع��ادة

قراءات إسرائيلية لالنسحاب :الحرب التي ّ
كرست النفوذ اإليراني

محمد بدير
ف ��ي ظ ��ل غ �ي ��اب م ��واق ��ف رس �م �ي��ة ت�ك�ش��ف
ع��ن حقيقة امل�ق��ارب��ة اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة لحدث
انسحاب االحتالل األميركي من العراق،
يمكن ال�ع�ث��ور ع�ل��ى خ�ب��اي��ا ه��ذه امل�ق��ارب��ة
من خالل تعليقات الصحف اإلسرائيلية.
وع �ن ��د ق� � ��راءة ه� ��ذه ال �ت �ع �ل �ي �ق��ات ،ي�ص�ب��ح
م�ف�ه��وم��ًا ال�ص�م��ت اإلس��رائ �ي �ل��ي ال��رس�م��ي،
الذي يشبه كبتًا سياسيًا ال تتيح طبيعة
العالقات مع الحليف األميركي التنفيس
ع �ن ��ه .ف��االن �س �ح��اب م ��ن ب�ل��اد ال ��راف ��دي ��ن،
بحسب ال�ص�ح��اف��ة ال�ع�ب��ري��ة ،ل�ي��س س��وى
ً
�رار ي�ع�ك��س ف �ش�لا ف��ي أداء امل�ه�م��ة التي
ُف � ّ
ش��ن��ت ألجلها ال�ح��رب ،وه��ي ض��م ال�ع��راق
إلى منظومة النفوذ األميركية وتطويق
امل� � � ّ�د اإلي � ��ران � ��ي ع � �ب ��ره .وت �ع �ظ��م م�ص�ي�ب��ة
االن � �س � �ح� ��اب ع� �ل ��ى إس� ��رائ � �ي� ��ل ف� ��ي ض ��وء
حصولها على وقع الربيع العربي ،الذي
ك� � � ّ�ررت ف �ي��ه واش �ن �ط��ن خ �ط��أه��ا ،ب�ح�س��ب
ال �ص �ح��ف ال �ع �ب��ري��ة ،ب��إط��اح��ة دي�ك �ت��ات��ور
م� ��ن دون إع� � � ��داد ال� �ب ��دي ��ل ال� � ��ذي ي�ض�م��ن
مصالحها.

وت �ح��ت ع� �ن ��وان «وداع � � ��ًا ي ��ا ع � � ��راق» ،رأت
ص�ح�ي�ف��ة «ه� ��آرت� ��س» ،ف ��ي اف�ت�ت��اح�ي�ت�ه��ا،
ً
أن االن� �س �ح ��اب األم� �ي ��رك ��ي ي �ن �ه��ي ف �ص�لا
م��أس��اوي��ًا ف��ي ت��اري��خ ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة
وال �ع��راق ويجعل ال��وق��ت مناسبًا إلج��راء
«ح� �س ��اب ال �ن �ف��س وال� � ��دم وال �ج �ي��ب ل�ت�ل��ك
ال� �ح ��رب» .ف��ال �ع��راق ،ب�ح�س��ب ال�ص�ح�ي�ف��ة،
«ل ��م ي�ص�ب��ح دول� ��ة أك �ث��ر أم �ن��ًا ،ك��ذل��ك ف��إن
ديموقراطيته م��وض��ع خ�ل�اف ،وه��و أحد
الدول األكثر فسادًا في العالم (املرتبة 175
من أصل  178دولة) .ورغم أنه يملك رابع
احتياطي نفطي في العالم ،فإنه ال ينجح
ف��ي ت��وف�ي��ر ال�ك�ه��رب��اء ب��ان�ت�ظ��ام ملواطنيه،
ً
ف �ض�ل�ا ع ��ن أن ج � ��ودة ال �خ��دم��ات ال �ع��ام��ة
واألمن الشخصي للمواطنني يجعل البلد
واحدًا من أسوأ الدول».
وت�م�ض��ي «ه��آرت��س» ف��ي ت�ق��دي��م جردتها
ال �ح �س��اب �ي��ة امل ��وج ��زة ل �ل �ح��رب ،ف �ت��رى أن
مهمتها اإلقليمية كانت تحويل العراق
إلى دولة فاصلة في وجه انتشار النفوذ
اإلي� ��ران� ��ي ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة «وك � � ��ان ي�ف�ت��رض
أن ت�ج�ع��ل م��ن ال �ع��راق دول ��ة مستقلة من
الناحية االقتصادية ،وأن ينضم كدولة

ق��وي��ة ودي�م��وق��راط�ي��ة إل��ى ال�س��ور العربي
ف��ي مواجهة إي ��ران .أم��ا النتيجة فجاءت
م �ع��اك �س��ة؛ ف��ال �ع��راق ه ��و ال �ح �ل �ي��ف األه ��م
إلي��ران في املنطقة ،اقتصاديًا وسياسيًا،
وال يزال ُي َع ّد دولة مشبوهة في الجامعة
ال �ع��رب �ي��ة ،وال �ص��راع��ات ال��داخ �ل �ي��ة ف�ي��ه ال
ت�ض�م��ن م�س�ت�ق�ب��ل ال �ت �ح��ال��ف ب �ي �ن��ه وب�ين
الواليات املتحدة».
ّ
وخ� �ل� �ص ��ت ال �ص �ح �ي �ف��ة إل� � ��ى أن ال� �ح ��رب
األم �ي��رك �ي��ة ف��ي ال �ع ��راق «ل�ق�ن��ت ال��والي��ات
امل �ت �ح��دة وامل �ن �ط �ق��ة درس � ��ًا اس�ت��رات�ي�ج�ي��ًا
ّ
قاسيًا؛ إذ إن ال�ع��راق وأفغانستان شكال
ال�ص��دم��ة الحربية م��ا بعد ح��رب فيتنام.
صدمة ينبغي أن توضع أم��ام أن�ظ��ار كل
من يتطلع إلى حرب جديدة ّ
ضد إيران».
م��ن جهتها ،رب�ط��ت صحيفة «م�ع��اري��ف»
ب �ي�ن ت� ��زام� ��ن ال � ��ذك � ��رى ال �س �ن ��وي ��ة األول � ��ى
ل�ل��رب�ي��ع ال �ع��رب��ي و«ال� �ف ��رار األم �ي��رك��ي من
ال �ع��راق» .وك�ت��ب محلل ال �ش��ؤون العربية
ف��ي ال�ص�ح�ي�ف��ة ،ع��ودي��د غ��ران��وت ،أن «م��ا
بدأ قبل تسع سنوات كاستنفار أميركي
ي �س �ت �ه ��دف إط� ��اح� ��ة ال ��دك � �ت ��ات ��ور ص� ��دام
حسني ،وإقامة ديموقراطية حقيقية في

العراق تكون حليفة واشنطن في الشرق
ّ
األوس� � ��ط ،ت �ق��ل��ص ت �ح��ت ح �ك��م (ال��رئ �ي��س
األم�ي��رك��ي ب ��اراك) أوب��ام��ا إل��ى ه��دف أكثر
ت��رك �ي �زًا :االن� �ص ��راف م��ن ال �ع��راق ب�ك��رام��ة،
وب��ال �ح��د األدن� ��ى م��ن اإله��ان��ة ب�م��ا يسهل
عملية انتخاب أوباما لوالية ثانية».
ول ��م ي �ح��د غ ��ران ��وت ف��ي ت�ق��وي�م��ه لنتائج
ال �ح��رب األم�ي��رك�ي��ة ع��ن ال �خ�لاص��ات التي
ّ
ت ��وص �ل ��ت إل �ي �ه ��ا «ه� � ��آرت� � ��س» ،ف � � ��رأى أن
«القوات األميركية تترك خلفها عراقًا غير
مستقر مع ُبنية تحتية سياسية متهالكة
وت��وت��ر ط��ائ�ف��ي ،ع��رض��ة للتآمر املتعاظم
والنفوذ القوي من جانب إيران الشيعية
املجاورة» .واالستنتاج الذي يترتب على
ذلك ،وفقًا للكاتب ،أن «قطع رأس دكتاتور
عربي بوسائل عسكرية أسهل من تغيير
ميزان القوى الداخلي في أي دولة لخلق
ق��اع��دة ل�ل��دي�م��وق��راط�ي��ة واح� �ت ��رام ح�ق��وق
اإلن �س��ان ب��ال�ت��دخ��ل ال �خ��ارج��ي»ُ .
ويسقط
غ� ��ران� ��وت اس �ت �ن �ت��اج��ه ه� ��ذا ع �ل��ى ال ��واق ��ع
امل � �ص � ��ري ،م �ش �ي �رًا إل � ��ى أن � ��ه «ل � ��و ف�ه�م��ت
اإلدارة األم�ي��رك�ي��ة ه��ذا ال ��درس ال�ع��راق��ي،
ملا سارعت قبل عام إلى غرس سكني في

ظهر الدكتاتور (حسني) مبارك وطالبته
ب�ح��زم بالتنحي ف ��ورًا ،قبل أن تتأكد من
أس ��س إق��ام��ة دي �م��وق��راط �ي��ة ح�ق�ي�ق�ي��ة في
مصر ،يتمتع فيها املواطنون ،بمن فيهم
األقليات ،بالحقوق الكاملة واملساواة».
وإذ ي��رى أن الربيع العربي ال ي��زال ،بعد
م � ��رور ع � ��ام ،ب �ع �ي �دًا ع ��ن ن �ه��اي �ت��ه رغ� ��م أن
ُ
ال�ش�ت��اء ق��د ح��ل ،يخلص غ��ران��وت إل��ى أن
«االت �ج��اه ال�ع��ام ال يبشر بالخير للغرب
وإلسرائيل .فالتدخل األميركي لإلطاحة
ب ��ال ��دك� �ت ��ات ��وري�ي�ن ف� ��ي ال � �ش� ��رق األوس � ��ط
واس �ت �ب��دال �ه��م ب��أن�ظ�م��ة دي �م��وق��راط �ي��ة لم
يثبت نفسه بعد كأمر ناجع ،مع صعود
ال � �ت � �ي ��ارات اإلس �ل�ام � �ي� ��ة ،ول � ��م ي �ج �ع��ل م��ن
أميركا حبيبة للشارع العربي» .ويضيف
أن «ال�ف��رار من ال�ع��راق وامتناع واشنطن
عن عمل حازم ضد إيران املتحولة نوويًا
أث ��را ج��دي��ًا ف��ي ص ��ورة ال��والي��ات املتحدة
ك�ق��وة عظمى مصممة ع�ل��ى ال��دف��اع ب��أي
ث�م��ن ع��ن م�ص��ال�ح�ه��ا وع ��ن ح�ل�ف��ائ�ه��ا في
امل�ن�ط�ق��ة» .وع��ن خلفية ه��ذا األم ��ر ،يقول
إن «السعودية ،الحليف األفضل ألميركا
ف��ي ال�ش��رق األوس ��ط ،فهمت منذ اآلن أنه
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حقيقية للسيادة واالستقالل الوطني
ال �ع��راق �ي�ي�ن ،وأن امل �ه �م��ة ال �ع��اج �ل��ة اآلن
ل ��درء ت �ج� ُّ�دد ال �ح��رب األه�ل�ي��ة الطائفية
ه ��ي ب �ي��د ال �ع��راق �ي�ي�ن أن �ف �س �ه��م .م�ن�ط��ق
ّ
يشير إلى أن األميركيني لم ولن يقفوا
مكتوفي األي��دي ،ب��ل إن�ه��م سيحاولون
إش �ع��ال �ه��ا م��ن وراء ال �س �ت��ار .وإذا ك��ان
ان �س �ح��اب ق � ��وات االح � �ت �ل�ال غ �ي��ر ال �ت��ام
َ
َّ
ق��د ح ��ل ،أو س� َّ�ه��ل ال��وص��ول إل��ى ح�ل��ول
ل �ب �ع��ض امل �ش��اك��ل ال �ق��ائ �م��ة وامل� ��وروث� ��ة،
ف��إن��ه أوج ��د أي �ض��ًا ال�ع��دي��د م��ن امل�ش��اك��ل
الجديدة .بهذا الخصوص ،يرى بعض
ِّ
ّ
املحللني أن انسحاب االحتالل عسكريًا،
سحب الغطاء السياسي والشرعي من
َّ
املقاومة املسلحة التي كانت تستهدفه،

ليس لديها ما تعتمد عليه في املواجهة
م��ع إي � ��ران ،ل��ذل��ك ب� ��دأت ت �ت �ص��رف ك�ف��اع��ل
كبير في املنطقة :فأرسلت قوات عسكرية
إلى البحرين ملنع سقوطها في يد القوى
امل ��ؤي ��دة إلي � ��ران؛ وض� ّ�م��ت األردن ،لكونه
ج ��زءًا م��ن ال�ج�ب�ه��ة امل�ع�ت��دل��ة ،إل ��ى الحلف
ّ
ال��دف��اع��ي ل ��دول ال�خ�ل�ي��ج؛ وت�ن��ك��رت تمامًا
لبشار األسد ،الذي ارتبط بمحور الشر».
وي �ع �ت �ق��د ال �ك��ات��ب أن إس ��رائ �ي ��ل «ك�ف�ي�ل��ة،
ً
ً
�ول أي �ض��ًا إل��ى
ع ��اج�ل�ا أو آج �ل��ا ،ب��ال� ّ�وص� ُ
االستنتاج التالي ،بأن من املجدي تقليل
االعتماد على التدخل األميركي لحماية
م �ص��ال �ح �ه��ا ال� �ح� �ي ��وي ��ة ،وامل � �ج� ��دي أك �ث��ر
العمل بالتعاون والتنسيق مع العناصر
امل �ع �ت��دل��ة ف ��ي ال �ع ��ال ��م ال� �ع ��رب ��ي ،ب��زع��ام��ة
ال�س�ع��ودي��ة ودول الخليج ال�ت��ي ت��رى في
إي � � ��ران ت �ه ��دي �دًا ج �س �ي �م��ًا .وال �ث �م ��ن ال ��ذي
يتعني على إسرائيل أن تدفعه سينطوي
على تحسني العالقات مع األردن والسعي
إل ��ى ت�س��وي��ة س�ل�م�ي��ة م��ع الفلسطينيني،
وسيكون هذا أيضًا ّ
الرد على تصاعد دور
القوى اإلسالمية املناهضة إلسرائيل في
العالم العربي».

ِّ
يسهل منطقيًا إط�لاق عملية
وه��ذا م��ا
مصالحة سياسية واجتماعية عميقة
وحقيقية ،بعيدًا عن عمليات املصالحة
الخطابية والتلفزيونية ال�ت��ي يشرف
عليها مسؤولون حكوميون فاشلون.
لكن ال�ع��وام��ل ال��داخ�ل�ي��ة ال�ع��راق�ي��ة ،وفي
م�ق��دم�ت�ه��ا ت�م�س��ك ك��ل ط��رف م��ن أط��راف
ال �ل �ع �ب��ة ب �م �ط��ال �ب��ه وش� �ع ��ارات ��ه ،ه ��ي م��ا
ي �م �ن��ع اغ �ت �ن��ام وت �ف �ع �ي��ل ه� ��ذه ال��واق �ع��ة
ال �ف��ري��دة وغ �ي��ر ال �ق��اب �ل��ة ل �ل �ت �ك��رار .ي � ّ
�رد
ّ
ال �ب �ع��ض ع �ل��ى ه� ��ذا ال� � ��رأي ب ��ال �ق ��ول إن
املقاومة العراقية ،رغ��م بالئها الحسن
ف��ي ال�س�ن��وات األول��ى ل�لاح�ت�لال ،أمست
ذات حضور رمزي اليوم ،ولعل الفاعلية
األهم التي قام بها أنصارها خالل آخر
أي��ام ان�س�ح��اب االح �ت�لال ،ه��و االحتفال
الكبير الذي نظموه في مدينة الفلوجة
ح�ي��ث ش ��ارك اآلالف م��ن ال �ع��راق �ي�ين من
أبناء املحافظات الجنوبية ،في سابقة
ل�ه��ا دالالت �ه��ا ال �ج��دي��دة وال ��واع ��دة .أم��ا
املصالحة امل��رج��وة ،ف�لا يمكن التفاؤل
ب �ت �ح �ق �ي �ق �ه��ا ب ��وج ��ود ح �ك��م ق ��ائ ��م ع�ل��ى
املحاصصة الطائفية .أما السبب ،فهو
ّ
أن ه��ذه األخ�ي��رة تعني غياب االندماج
امل �ج �ت �م �ع��ي ،وت �ع �ن��ي أي� �ض ��ًا س �ع��ي ك��ل
طرف طائفي أو إثني لحماية منجزاته
وم �ص��ال �ح��ه ال �ف �ئ��وي��ة وال �ح �ص��ول على
مكتسبات جديدة على حساب الطرف
املقابل .لذلك ،ف��إن املصالحة الحقيقية
ل � ��ن ي � �ك� ��ون ل� �ه ��ا وج � � ��ود ف � ��ي ظ � ��ل ح �ك��م
امل�ح��اص�ص��ة ،وب��وج��ود ال��دس�ت��ور ال��ذي
يقوم عليه هذا الحكم .إنها قصة إبريق
الزيت ذاتها ،لكن بمفردات أخرى ،فهل
يمكن ال �خ��روج م��ن ال� ّ
�دوام��ة ال�ت��ي نجح
االح�ت�لال ف��ي رسمها وإدخ��ال األط��راف
العراقية املتشاركة في الحكم إلى مسار
املصالحة اليوم؟
ي �ج��د ال �ع��دي��د م ��ن امل �ح �ل �ل�ين ف ��ي ال� ��رأي
ال�س��ال��ف س�ن�دًا لفهمهم حقيقة التقلب
وال� �س� �ي ��ول ��ة وال� �ت� �ن ��اق ��ض ال� �ت ��ي ي�ت�م�ي��ز
بها املشهد السياسي ال�ع��راق��ي ال�ي��وم؛
ففي السنة األخيرة من عمر االحتالل،
انقلبت مواقف أهم األطراف ممن ّ
تدعي
التعبير ع��ن مصالح الفئات الطائفية
املتنافسة .في هذا االنقالب ،كما يعتقد
ب�ع��ض امل��راق �ب�ين ،دالالت ان �ق�لاب أعمق
ح � ��دث ع �ل��ى امل� �س� �ت ��وى االس �ت��رات �ي �ج��ي
وال� �س� �ي ��اس ��ي ف� ��ي ال� � �ع � ��راق ك � �ك ��ل .وف ��ي
األم �ث �ل��ة وال �ت �ف��اص �ي��ل س �ن�ل�اح��ظ ك�ي��ف

ك� ��ان زاع� �م ��و ت �م �ث �ي��ل ط��ائ �ف��ة امل�س�ل�م�ين
ال �ش �ي �ع��ة م��ؤي��دي��ن ل �ب �ق��اء وج� ��ود ق ��وات
االح � � �ت� �ل��ال ألط� � � ��ول ف � �ت� ��رة م �م �ك �ن ��ة ف��ي
س� �ن ��وات االح� �ت�ل�ال األول � � ��ى ،ف �ي �م��ا ك��ان
زاعمو تمثيل طائفة العرب السنة ـــــ مع
ّ
يقدموا
أن�ه��م يحرصون دائ�م��ًا على أن ّ
أنفسهم في الخطاب اإلعالمي كممثلني
للشعب العراقي ككل ـــــ يرفضون بقاء
االح�ت�لال ،ويطالبون بخروجه بأسرع
م ��ا ي �م �ك��ن ،وق ��د أص �ب��ح ش �ع ��ارًا ب��ال�ح��د
األدن��ى لبعضهم ،هو املطالبة بجدولة
انسحاب ق��وات االحتالل في أمد زمني
منظور.
الطرف الثالث ،أي الزعامات التقليدية
الكردية ،كانت وال ت��زال مع بقاء قوات
االح�ت�لال ألط��ول أم��د ممكن ،وإال فعلى
األق��ل ب�ق��اء ج��زء منها ف��ي اإلقليم ال��ذي
يحكمونه مباشرة وباستقالل تام عن
امل��رك��ز االت� �ح ��ادي .االن �ق�ل�اب ال ��ذي ط��رأ
ل ��م ي� �ع � ِّ�دل امل ��وق ��ف ال� �ك ��ردي أو ي �غ� ِّ�ي��ره،
وه ��و ال� ��ذي ب ��دا م �ض �ط �رًا إل ��ى ال�ت�ك�ي��ف
م� ��ع ال � �ظ� ��روف ال� �ج ��دي ��دة ال� �ت ��ي ج�ع�ل��ت
ّ
للمصرين على انسحاب ق��وات
الغلبة
ّ
االح � �ت�ل��الَّ .ول� �ك ��ن ه � ��ؤالء امل� �ص ��ري ��ن ل��م
يعودوا ممثلني بالزعامات السياسية
من العرب السنة ،بل من أبناء عمومتهم
العرب الشيعة.
ل �ق��د ك ��ان امل��راق �ب��ون ل�ل�م�ش�ه��د ال �ع��راق��ي
م� ��أخ� ��وذي� ��ن ب � �ه ��ذا االن� � �ق �ل��اب ال � �ج ��ذري
وب ��ال� �ت� �ط ��ورات ال �ع �م �ي �ق��ة ف� ��ي امل ��واق ��ف
ً
وال� � ��رؤى ،وب�ع�ض�ه��م رأى ف�ي�ه��ا ت �ح��وال
ف��ي م��واق��ف دول إقليمية لها تأثيرها
ع� �ل ��ى ال� ��وض� ��ع ال � �ع� ��راق� ��ي ،وخ �ص��وص��ًا
إي� ��ران امل�س�ت�ه��دف��ة غ��رب �ي��ًا ،وال�س�ع��ودي��ة

وف� � ��ي «ي� ��دي � �ع� ��وت أح� � � ��رون� � � ��وت» ،ي �ص��ف
مراسل الصحيفة في واشنطن ،إسحاق
بن حورين ،الخروج األميركي من العراق
بأنه يحصل «وذيل الجيش األميركي بني
قدميه» ،في داللة على الفرار .ويكتب أنه
«بعد مرور تسعة أعوام على حفلة إعالن

االن� �ت� �ص ��ار ال �ت ��ي أج� ��راه� ��ا ج � ��ورج ب��وش
ب �ع��د ال� �غ ��زو ال �ص��اخ��ب ل �ل �ع��راق ب��إخ��راج
ه��ول �ي��وودي ،ي �خ��رج األم �ي��رك �ي��ون ال �ي��وم،
في نهاية  ،2011من ال�ع��راق وذيلهم بني
ً
أرجلهم ،أكثر ضعفًا ومع  4474قتيال».
وإذ يرى أنه «ب��ات واضحًا بنحو كامل

االنسحاب سحب الغطاء
عن المقاومة ،وهذا ما
يسهل مصالحة حقيقية
ِّ
فسر البعض انقالب
ّ
مواقف الطوائف من
االحتالل بأسباب خارجية

جنود أميركيون ينتظرون الرحيل في قاعدة فيرجينيا في الكويت أمس (لوكاس جاكسون ـ رويترز)

َ
املحاصرة بحرائق الربيع العربي .في
ِّ
امل �ق��اب��ل ،م ��ال ف��ري��ق ث��ال��ث م��ن امل�ح��ل�ل�ين
إلى أخذ العامل الداخلي العراقي على
ّ
اع �ت �ب��ار أن ��ه امل �ع �ي��ار ّ
األول ،وع��ل��ل تلك
التغيرات بأمرين ّ
مهمني:
األول هو تالشي أوهام ّوآمال األطراف
الطائفية م��ن ال�ع��رب السنة التي كانت
ِّ
تعول على العودة إلى الحكم من طريق
االن�ت� ًخ��اب��ات أو االن �ق�لاب ال�ع�س�ك��ري أو
نتيجة النهيار حكم الخصم الطائفي
«ال�ع��رب��ي ال�ش�ي�ع��ي» ذات �ي��ًا ،وع ��دم ق��درة
ه � ��ذه األط� � � � ّ�راف ـ �ـ �ـ �ـ �ـ ال� �ت ��ي ت ��زع ��م ت�م�ث�ي��ل
ال�ع��رب السنة ـــــ على استيعاب حقيقة
ُّ
التحول الكبير في م��وازي��ن القوى
ه��ذا
ع �ل��ى األرض ،وه � ��ذا ال �ع ��ام ��ل ت �ح��دي �دًا
ه ��و م ��ا ي�ح�ك��م آف� ��اق م ��ا ب �ع��د ان�س�ح��اب
االحتالل؛ فنحن بإزاء احتمال استمرار
رف��ض االن��دم��اج املجتمعي ألن��ه يعني
م��ن وج �ه��ة ن �ظ��ر ال�ط��ائ�ف �ي�ين ال�خ�ض��وع
لألغلبية الطائفية الحاكمة ،واالعتراف
النهائي بالهزيمة ،وبالتالي الدفاع عن
أوهام العودة إلى الحكم باسم الشعب
ً
شكال ،وباسم الطائفة واقعًا.
األم � � � � ��ر ال � � �ث� � ��ان� � ��ي ،وه � � � ��و م� � ��ن ال� �ط� �ي� �ن ��ة
املجتمعية وال�س�ي��اس�ي��ة ذات �ه��ا ،ولكنه
ي� �ت� �ع� �ل ��ق ب ��ال� �ج� �ه ��ة امل � �ق� ��اب � �ل� ��ة ط��ائ �ف �ي��ًا
(الشيعة) م��ن حيث الشكل على األق��ل،
وهو ُّ
ترسخ التوجه الطائفي السياسي
لدى األط��راف الطائفية من اإلسالميني
ِّ
يسجل محللون
الشيعة .هنا أيضًا ،كما
وم �ت �خ �ص �ص��ون ف ��ي ال� �ش ��أن ال �ع ��راق ��ي،
ّ
ترسخت أوه��ام طائفية خطيرة ،منها
إم �ك��ان االن� �ف ��راد ب��ال�ح�ك��م وال� �ث ��روات أو
ّ
ج��ل�ه��ا ،م��ع ت��رك بعض ال�ف�ت��ات للخصم
واستمرار أج��واء االستقطاب ُّالطائفي
الحاد مع ما يصاحبه من توغل إيران
وال �س �ع��ودي��ة وأط � ��راف إق�ل�ي�م�ي��ة أخ��رى
ف��ي ال�ش��أن ال�ع��راق��ي ،وم��ا ينتج م��ن هذا
االس� �ت� �ق� �ط ��اب ال� �ط ��ائ� �ف ��ي م� ��ن ت �ه �م �ي��ش
وإق � � �ص � � ��اء ال ي� �س� �ت� �ه ��دف رس � �م � �ي� ��ًا أي
ط��ائ �ف��ة ،ول �ك �ن��ه ع�م�ل�ي��ًا ي�م�ك��ن أن ي�ك��ون
ك ��ذل ��ك .ل �ك��ن م ��ا ال � ��ذي س��اع��د وي �س��اع��د
ع �ل��ى اس� �ت� �م ��رار ت �ح �ك��م ه� ��ذه ال �ث �ن��ائ �ي��ة
م� ��ن األوه � � � ��ام وال � �ش � �ع� ��ارات ال �ط��ائ �ف �ي��ة
«الشيعية والسنية» املغلفة باملفردات
ِّ
ال��وط �ن �ي��ة ال�ل�ف�ظ�ي��ة وامل �م ��زق ��ة للنسيج
امل �ج �ت �م �ع��ي وال ��داف � �ع ��ة ب ��ال� �ع ��راق ن�ح��و
كارثة االقتتال األهلي والحرب األهلية
املفتوحة؟

ك ��م ك ��ان ��ت ال� �ح ��رب ف ��ي ال � �ع ��راق غ �ب �ي��ة»،
ي� � �ق � ��ارن ال � �ك� ��ات� ��ب ب �ي��ن م � ��ا ف �ع �ل ��ه ب ��وش
والطريقة التي يقارب بها أوباما نهاية
ّ
ال�ح��رب ،فيلفت إل��ى أن األخ�ي��ر «يرفض
اإلع� � �ل � ��ان االح � �ت � �ف� ��ال� ��ي ع � ��ن اس� �ت� �ك� �م ��ال
املهمة ،ويفضل عوضًا ع��ن ذل��ك التقدم
م ��ن ال �ش �ع��ب األم �ي��رك��ي ب �ب �ش��رى وف��ائ��ه
بوعده االنتخابي بشأن إنهاء التورط
األم �ي��رك��ي ف��ي ال �ع��راق ،وذل ��ك ط�م�ع��ًا في
أن يثير ذلك مشاعر قواعده االنتخابية
ويخرجهم من ال مباالتهم» .ويشير بن
ّ
حورين إلى أن أوباما ،على الرغم من كل
شيء ،لم يكن يريد أن يجري االنسحاب
بهذا الشكل ،وك��ان يأمل أن ُيبقي آالف
الجنود لضمان املصالح األميركية .وإذ
ل��م يتمكن م��ن ذل��ك ،ف��إن خ��روج الجيش
األم � �ي� ��رك� ��ي «س � ُ�ي� �خ� �ل ��ي األرض إلي � ��ران
ويسمح لها بزيادة نفوذها في الدولة
امل� � �ج � ��اورة» .وي �خ �ل��ص ال� ��ى أن� ��ه «ه �ك��ذا
انتهت حرب ال طائل منها كسرت توازن
ال ��رع ��ب اإلق �ل �ي �م��ي ب�ي�ن ال� �ع ��راق وإي � ��ران
ومنحت الجمهورية اإلس�لام�ي��ة مكانة
االمتياز اإلقليمي».

األونيسكو ّ
تسبب خالفًا
بني إسرائيل والسلطة
ّ
حذرت صحيفة «يديعوت
أحرونوت» ،أمس ،من املفاعيل
التي يمكن أن تترتب إذا اعترفت
منظمة األونيسكو بأن البلدة
القديمة في الخليل ،التي تضم
الحرم اإلبراهيمي ،بأنها موقع
للحماية الوطنية الفلسطينية.
ورأت الصحيفة أنه «ليس هناك
أي سبب كي ال تقبل األونيسكو
هذا الطلب ،بعدما تحولت السلطة
الى عضو فيها ،وإرسال مراقبني
الى أحد أكثر أماكن التوتر في
الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي
كي توقد هناك شعلة ،مع ما
سيترتب على ذلك ،من تنديد
بإسرائيل يؤدي الى سحق
صورتها إن كان بقي منها
شيء» .ودعت الصحيفة الى أن
تكون إسرائيل مستعدة اليوم
ألجلني ّ
مسميني حاسمني في
املعركة الدبلوماسية .األول ،يأتي
هذا األسبوع ويتمثل باللقاء بني
جميع الفصائل الفلسطينية في
القاهرة ،بهدف اتفاق املصالحة
بني فتح وحماس .والثاني في
السادس والعشرين من كانون
الثاني  ،2012الذي حددته
الرباعية الدولية لبدء املحادثات
بشأن الحدود واألمن.
(األخبار)

شولز :نضغط على إسرائيل
لتحريك عملية السالم

أكد رئيس البرملان األوروبي
الجديد ،كارتن شولز (الصورة)،
أن عرقلة االتفاقات مع إسرائيل
تهدف الى الضغط على الحكومة
اإلسرائيلية لتغيير هذا الوضع
وتحريك عملية السالم ،مشيرًا
إلى أنه إذا عملت إسرائيل بجدية
للخروج من الطريق املسدود،
فإن البرملان األوروبي سوف
يستجيب وفقًا لذلك .وشدد
شولز على أنه ما دامت حكومة
نتنياهو ـ ـ ـ ليبرمان في الحكم،
فليس بإمكان إسرائيل أن تصبح
عضوًا في االتحاد األوروبي ،رغم
أنها قد تنجح في الوصول الى
األسواق األوروبية.
(األخبار)

إسرائيل تعرض بيع
الغاز للهند
ذكرت صحيفة «تايمز أوف
إنديا» أن إسرائيل ،عرضت
على لسان وزير ماليتها ،يوفال
شتاينتس ،خالل محادثات مع
نظيره الهندي براناب مخرجي
ومستشار األمن القومي شيف
شانكار مينون ،خالل زيارته
األسبوع املاضي ،تصدير الغاز
إلى نيودلهي .ونقلت الصحيفة
عن مصادر لم ّ
تسمها أن
الجانبني سيشكالن لجانًا إلجراء
دراسة جدوى العرض.
(األخبار)

 24العالم

الثالثاء  20كانون األول  2011العدد 1590

كوريا الشمالية
لن تكون وفاة زعيم كوريا الشمالية ،كيم يونغ إيل ،لحظة
عابرة في منطقة تقع منذ عام  1950في عني العاصفة.
فالنظام النووي الستاليني الذي خاض بني عامي  1950و1953
حربًا دموية مع أشقائه في الشطر الجنوبي ،الذي تدعمه
الواليات املتحدة ودول الغرب الرأسمالي ،ال يزال هدفًا عصيًاّ
بالنسبة إلى واشنطن ،رغم كل ما ُيقال عن ضعف الخليفة
كيم يونغ أون

قطار «القائد العزيز»
اّ
يتوله «الجنرال الشاب»
معمر عطوي
ط� ��وت ك ��وري ��ا ال �ش �م��ال �ي��ة ،أم � ��س ،ص�ف�ح��ة
«ال��زع�ي��م ال �ع��زي��ز» ،ك�ي��م ي��ون��غ إي ��ل ،لتكمل
السير في قطار نجله كيم يونغ أون ،الذي
ب��وي��ع زع �ي �م��ًا ج��دي �دًا ل�ل�ن�ظ��ام ال�ش�ي��وع��ي.
السلطات ال�ك��وري��ة أعلنت أم��س نبأ وف��اة
«الزعيم» بأزمة قلبية داخل قطاره ،خالل
أح ��د ت�ن�ق�لات��ه امل �ي��دان �ي��ة ،م�ش�ي��رة إل ��ى أن��ه
«ت ��وف ��ي ن �ت �ي �ج��ة إره� � ��اق ف �ك ��ري وج �س��دي
ك �ب �ي��ر» ص �ب��اح ال �س �ب��ت امل ��اض ��ي ،حسبما
ذك ��رت وك��ال��ة األن �ب��اء ال �ك��وري��ة ال�ش�م��ال�ي��ة.
ل�ك��ن م �ع��ان��اة ال��زع �ي��م ال �ك��وري ال��راح��ل مع
األم��راض ب��دأت عمليًا منذ سنوات ،وكان
أخ� �ط ��ره ��ا ف� ��ي ع � ��ام  2008ح�ي��ن ت� �ع � ّ�رض
لجلطة دم��اغ�ي��ة أل��زم�ت��ه س��ري��ر املستشفى
ألسابيع طويلة .وهذا ما دفعه إلى تأهيل
ن �ج �ل��ه األص� �غ ��ر ك �ي��م ي��ون��غ أون م ��ن أج��ل
ّ
تسلم مقاليد الحكم ،فتمت ترقيته العام
املاضي الى رتبة عسكرية عالية وتسليمه
بعض امل�س��ؤول�ي��ات ف��ي السلطة وال�ح��زب
الشيوعي الحاكم ،وبدأ التعامل مع النجل
األصغر كخليفة حقيقي.
«ال�ق��ائ��د ال�ع��زي��ز» ،كما يحب م��واط�ن��وه أن
ي �ص �ف��وه ،ع �م��ل خ�ل�ال ال �س �ن��وات األخ �ي��رة
ب � �ج � �ه� ��د ك � �ب � �ي � ��ر ،وس � � � ��ط ح � � �ص � ��ار دول � � ��ي
وم � �ف� ��اوض� ��ات ش ��اق ��ة ح� � ��ول م� �ل ��ف ب�ل��اده
ال �ن��ووي .ورغ ��م أن ح�ك��م ك��وري��ا الشمالية
وراث��ي يقوم على تأليه الشخص وإحكام
ّ
يصر
القبضة ال�ح��دي��دي��ة ع�ل��ى م��واط�ن�ي��ه،
ق��ادة ال�ب�لاد على هوية النظام الشيوعي
أو ك �م��ا ي �س� ّ�م��ون �ه��ا «ال ��زوت� �ش� �ي ��ة» ،وه��ي
ال �ع �ق �ي��دة ال��رس �م �ي��ة ل�ل�ن�ظ��ام ال�س�ت��ال�ي�ن��ي،
تجمع ب�ين الشيوعية واالك �ت �ف��اء ال��ذات��ي،
وض�ع�ه��ا م��ؤس��س ال�ج�م�ه��وري��ة الشعبية
لكوريا الديموقراطية (الشمالية) كيم إيل
تسونغ ،والد الزعيم الراحل.
لقد تعامل الكوريون الشماليون بطريقة
ش�ب��ه دي�ن�ي��ة أو وث�ن�ي��ة ف��ي ت��أل�ي��ه تسونغ،
وج �ع �ل��وه «ال��زع �ي��م امل � �ق ��دس» ،وت �ع��ام �ل��وا
ب�ن�ف��س ال��ذه�ن�ي��ة م��ع ال��راح��ل ي��ون��غ ،وه��و
م ��ا س�ه�ل�ت��ه ال��دع��اي��ة ال �ق��وي��ة ف ��ي ال��داخ��ل
واالنقطاع التام مع الخارج ودعم الجيش.
م ��ا ي��ؤك��د ه� ��ذه ال��ذه �ن �ي��ة ه ��و ت �ح��دي��د 28
كانون األول الجاري موعدًا لتشييعه في
ب �ي��ون��غ ي��ان��غ ،أي ب �ع��د ن �ح��و  10أي� ��ام من
وفاته ،فيما أعلنت السلطات الحداد من 17
إل��ى  29كانون األول في البالد وتأسست
أم��س لجنة وطنية للجنازة بقيادة ابنه
أون ،وسيوضع جثمان الزعيم ف��ي قصر
كومسوسان التذكاري .األنكى من ذلك أن
ش��ائ�ع��ات ي�ت��داول�ه��ا ال�ك��وري��ون تفيد بأنه
حني ولد في كوخ خشبي ،ظهر قوس قزح
وط�ل�ع��ت نجمة س��اط�ع��ة ف��ي ال�س�م��اء .كما
ُي ّ
عد االحتفال بعيد ميالده من أهم األعياد
الوطنية في كوريا الشمالية.
ورغ� � � � ��م امل� � �ج � ��اع � ��ة ال� � �ت � ��ي ح� � �ص � ��دت آالف
ال�ب�ش��ر ب�س�ب��ب س�ي��اس��ة ال �ح �ص��ار ال��دول��ي
والتضييق ،ووقف دعم روسيا في أواخر
التسعينيات ،ظل يونغ «الزعيم الغالي»
ب�ن�ظ��ر ال �ع��دي��د م��ن أف� ��راد ش�ع�ب��ه ،وواص ��ل
ب��رن��ام�ج��ه ل�ص�ن��ع أس�ل�ح��ة ن��ووي��ة ،مجريًا

«السحابة الصالحة»

الشمالية
يحكم كوريا
ّ

يستعد ال�ش��اب كيم ي��ون��غ أون ل�ق�ي��ادة ك��وري��ا الشمالية بعد
وفاة والده كيم يونغ إيل ،ليمتد حكم عائلة كيم للبالد لجيل
ثالث .ال ُيعرف الكثير عن كيم االب��ن ،على الرغم من أن والده
ونظامه كانا ّ
يعدان الترتيبات النتقال السلطة الى االبن منذ
سنوات .ويعتقد أن أون يبلغ من العمر  28عامًا وتمت ترقيته
ال��ى رتبة جنرال وتولى منصبًا سياسيًا كبيرًا ،فيما أف��ادت
تقارير عن قيامه ب��زي��ارة دبلوماسية مهمة للصني في أيار
هذا العام .وربما كانت هذه الزيارة واحدة من أهم الخطوات
الدبلوماسية التي قام بها على اإلطالق ،فبحسب الباحث في
جامعة الدراسات الكورية الشمالية في سيول ،يانغ مو مني،
فإن زيارة أون لبكني «ستضطر باقي دول العالم الى التطلع
ال��ى صبي مدعوم من الصني ليصبح زعيم كوريا الشمالية
املقبل» .وق��د ول��د أصغر أبناء الزعيم الراحل الثالثة في عام
 1984على األرج��ح .وترجمة اسمه بالصينية هي «السحابة
الصالحة» ،فيما تطلق عليه وسائل اإلعالم «الجنرال الشاب».
تلقى تعليمه ف��ي س��وي�س��را ويعتقد أن��ه يتحدث اإلنكليزية
واألمل��ان �ي��ة ،وي�ش�ب��ه ج��ده م��ؤس��س ك��وري��ا ال�ش�م��ال�ي��ة ،ك�ي��م إي��ل
تسونغ ،كثيرًا في مالمحه.
(رويترز)
مواطنة كورية شمالية أمام سفارة بالدها في بكني أمس للتعازي بوفاة كيم (جاسون لي ــ رويترز)

كيم إيل تسونغ :أرسى «الزوتشية» وهي
العقيدة الرسمية للنظام الستاليني
تجمع بني الشيوعية واالكتفاء الذاتي

ف ��ي ه� ��ذا ال �س �ي��اق ت �ج��رب �ت�ين ف ��ي ت�ش��ري��ن
األول  2006وأي��ار  .2009ك��ان يونغ يجيد
املناورة في املفاوضات الدولية التي بدأت
في  2003إلقناع بيونغ يانغ بالتخلي عن
طموحاتها ال�ن��ووي��ة ،التي استؤنفت في
آب املاضي بال شروط ،بعد أكثر من عامني
م��ن ت�ج�م�ي��ده��ا .ل�ق��د أدرك ك�ي��م أن ال�س�لاح
ال� �ن ��ووي وس �ي �ل��ة م�ه�م��ة مل �ق��اي �ض��ة ال �غ��رب
بمساعدات إنسانية وغذائية توالت على
ال��دول��ة ال�ش�ي��وع�ي��ة م�ن��ذ س �ن��وات ،ع�ل��ى أن
ت�ق��وم األخ �ي��رة بالتخلص م��ن ترسانتها
الباليستية .وي �ب��دو أن ث�م��ة ت�ض��ارب��ًا في
املعلومات عن مكان والدة كيم ،الذي توفي
عن  69عامًا ،ففيما تفيد بعض املعلومات
ب ��أن ��ه ول� ��د ف ��ي خ �ب��اروف �س��ك ف ��ي االت �ح ��اد
ال�س��وف�ي��ات��ي ال �س��اب��ق ،ح�ي��ث أط �ل��ق وال ��ده

كيم يونغ إيل :أدرك أن السالح النووي
وسيلة مهمة ملقايضة الغرب
بمساعدات إنسانية وغذائية

م��ن م�ع�س�ك��ر ت��دري��ب ح��رك��ة امل �ق��اوم��ة ضد
االح �ت�ل�ال ال�ي��اب��ان��ي ف��ي ع��ام  ،1945إال أن
وسائل اإلعالم الرسمية تقول إنه ولد في
جبل «بايكدو» الذي تحتله اليابان.
وف � ��ي م ��ا ي �ت �ع �ل��ق ب �م �س �ي��رت��ه ال �س �ي��اس �ي��ة
وال �ح��زب �ي��ة ،ارت �ق ��ى ال �ش ��اب ب �س��رع��ة سلم
ال �ق �ي��ادة ف��ي ح ��زب ال�ع�م��ال ال �ح��اك��م .وك��ان
ي�ه�ت��م أس��اس��ًا ب��ال��دع��اي��ة ،وذل ��ك ب�ع��د نيله
إج ��ازة جامعية ف��ي االق�ت�ص��اد السياسي
ع��ام  1964م��ن الجامعة ال�ت��ي تحمل اسم
وال � ��ده .وع�ي�ن ف��ي ع ��ام  ،1991ق��ائ �دًا أع�ل��ى
للجيش ال �ك ��وري ،وه ��ي خ �ط��وة اعتبرها
املحللون ردًا على أي محاولة ان�ق�لاب قد
ت �ح��دث ب�ع��د وف ��اة ت�س��ون��غ .ت��ول��ى رسميًا
مقاليد الحكم بعد والده في  .1994وجمع
ال ��راح ��ل ع� ��دة م �س ��ؤول �ي��ات ،م �ن �ه��ا األم�ي�ن

العام لحزب العمال الكوري ورئيس لجنة
ال��دف��اع ال��وط�ن��ي وال �ق��ائ��د األع �ل��ى ل�ل�ق��وات
املسلحة الكورية ،الى جانب الزعيم األعلى
لجمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية.
ع �ل��ى ال �ج��ان��ب اآلخ � ��ر م ��ن ش �ب��ه ال �ج��زي��رة
ال �ك��وري��ة ،ك ��ان ال��زع �ي��م ال�س�ت��ال�ي�ن��ي م��ادة
للتهكم في اإلعالم الكوري الجنوبي الذي
ط��امل��ا أظ �ه��ره ك��رج��ل ي�ه�ت��م ب��ال�ل�ه��و ،فيما
كان يركز على مالبسه وانتعاله األحذية
ال��ري��اض �ي��ة «ل �ت �ظ �ه��ر ق��ام �ت��ه أط� � ��ول» .كما
تحدثت وسائل اإلع�لام عن ولعه الشديد
بالطعام والشراب وبذخه على ذلك.
وثمة تقارير أخ��رى تؤكد أن��ه ك��ان«واس��ع
االط�ل�اع» ومتابع جيد ل�لأح��داث الدولية،
وم �ن��اور ذك ��ي ع�ل��ى اس �ت �ع��داد للمخاطرة
لدعم نظامه .ووصفته وزي��رة الخارجية

كيم يونغ أون :ستضطر دول العالم
إلى التطلع إلى الصبي بأنه مدعوم من
الصني ليصبح زعيم كوريا الشمالية

األميركية السابقة مادلني أولبرايت بأنه
«شخص متمكن»ُ .
وع��رف عنه حبه للفن،
ّ
ف�ق��د ق�ي��ل إن ��ه أل ��ف « 6أوب � � ��رات» .وك ��ان قد
تولى مسؤولية ش��ؤون الفن والثقافة في
حزب العمال في عام  .1980ودفعه شغفه
ب��ال �س �ي �ن �م��ا ال� ��ى إص � � ��دار أم� ��ر ب��اخ �ت �ط��اف
املخرج الكوري الجنوبي شني سانغ أوك
وزوجته املمثلة إيون في عام  ،1978وبعد
 5سنوات أطلقهما واعتذر عن اختطافهما
وط� �ل ��ب م �ن �ه �م��ا ص �ن��ع أف� �ل��ام ع� �ن ��ه ،ح�ي��ث
ق��ام��ا ب��ال�ف�ع��ل ب�ص�ن��اع��ة س�ب�ع��ة أف�ل�ام قبل
هروبهما إلى الغرب عام .1986
هذا الرجل ال��ذي أوصله شغفه بالسينما
إل ��ى ح��د ال �ه��وس ،ت ��رك ت��راث��ًا ي�س�ت�ح��ق أن
يكون مادة دسمة للفن السابع ،سواء كان
املوضوع في معرض الثناء أو الذم.
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بكني وموسكو ّ
تعزيان  ...واالستقرار يؤرق الغرب
ت��وال��ت ردود ال�ف�ع��ل ال��دول �ي��ة ،أم��س،
على وف��اة الزعيم الكوري الشمالي،
كيم يونغ إي��ل ،ففي حني تقدمت كل
من موسكو وبكني ال��ى بيونغ يانغ
ّ
ب��ال�ت�ع��زي��ة ،رك� ��زت ك��ل م��ن واش�ن�ط��ن
وط ��وك� �ي ��و ع �ل ��ى م �س �ت �ق �ب��ل امل �ن �ط �ق��ة
واستقرارها.
ّ
وع � ��ل� � �ق � ��ت ال � � ��والي � � ��ات
امل �ت �ح ��دة ب� �ح ��ذر ع�ل��ى
وف ��اة ال��زع�ي��م ال �ك��وري
ال �ش �م��ال��ي ،ح �ي��ث أك��د
املتحدث باسم البيت
األبيض ،جاي كارني،
ف � ��ي ب � �ي� ��ان م �ق �ت �ض��ب،
«إن�ن��ا ن��راق��ب ع��ن كثب
امل �ع �ل��وم��ات ال � � ��واردة ع ��ن وف � ��اة كيم
يونغ ــ إيل» ،مضيفًا إنه «ال نزال عند
ال �ت��زام �ن��ا ب��اس �ت �ق��رار ش�ب��ه ال�ج��زي��رة
الكورية والحرية واألمن لحلفائنا».
وحذر املتحدث السابق باسم وزارة
الخارجية األميركية ،فيليب كراولي،

يحذر
كراولي ّ
من المخاطر
المحتملة مع
وصول كيم
يونغ أون

من املخاطر املحتملة التي يمكن أن
ت�ه��دد ال��والي��ات امل�ت�ح��دة وحلفاءها
مع وصول كيم يونغ أون الى الحكم.
وف ��ي ط��وك �ي��و ،ق ��ال رئ �ي��س ال � ��وزراء
يوشيهيكو نودا :من املهم إال تكون
ل ��وف ��اة ك �ي��م أي آث � ��ار ع �ك �س �ي��ة ع�ل��ى
ال �س�لام ف��ي ش�ب��ه ال�ج��زي��رة ال�ك��وري��ة،
مؤكدًا أنه ليس هناك تغيير في طلب
ال �ي��اب��ان إع � ��ادة م��واط �ن�ين ي��اب��ان�ي�ين
خطفهم ض�ب��اط ك��وري��ون شماليون
منذ عقود .من جهته ،ق��ال املتحدث
باسم وزارة الخارجية الصينية ،ما
تشاوشوُ ،
«صدمنا بمعرفة نبأ وفاة
الزعيم الكوري الشمالي ،الرفيق كيم
يونغ إي��ل ،ونحن ّ
نعبر عن تعازينا
ال�ع�م�ي�ق��ة ب��رح�ي�ل��ه ون �ت �ق��دم ب��أص��دق
التمنيات للشعب الكوري الشمالي».
وفي موسكو ،قدم الرئيس الروسي
ديمتري مدفيديف تعازيه الى النجل
األص �غ��ر للزعيم ال �ك��وري الشمالي،
كيم يونغ اون ،الذي اختير لخالفته،

فيما ق��ال وزي��ر ال�خ��ارج�ي��ة سيرغي
الف� ��روف« :نعتقد أن ف �ق��دان الشعب
الكوري الشمالي (لزعيمه) لن يؤثر
على تطور عالقاتنا الودية».
من جهة ثانية ،أعلن متحدث باسم
وزي ��رة خارجية االت�ح��اد األوروب ��ي،
ك��اث��ري��ن آش �ت��ون ،أن االت �ح��اد يتابع
«ب� ��اه � �ت � �م� ��ام» ال � ��وض � ��ع ف � ��ي ك ��وري ��ا
الشمالية بعد وفاة زعيمها وتعيني
ن�ج�ل��ه أون خ�ل�ف��ًا ل��ه .ك�م��ا ع�ب��ر وزي��ر
الخارجية الفرنسي آالن جوبيه عن
أم �ل��ه ب ��أن «ي�ت�م�ك��ن ال�ش�ع��ب ال �ك��وري
الشمالي في أحد األيام من الحصول
على حريته».
ب � � � � � � ��دوره ،ق� � � ��ال وزي� � � � ��ر ال � �خ ��ارج � �ي ��ة
ال� �ب ��ري� �ط ��ان ��ي ،ول � �ي� ��ام ه� �ي ��غ« ،ن ��أم ��ل
أن ال� �ق� �ي ��ادة ال� �ج ��دي ��دة س � �ت� ��درك ّأن
التعامل م��ع املجتمع ال��دول��ي يوفر
أفضل فرصة لتحسني حياة الناس
العاديني في كوريا الشمالية».
(أ ف ب ،يو بي آي ،األخبار)

إضاءة

ربما أرادت بيونغ يانغ مع إعالنها وفاة زعيمها كيم يونغ إيل ،تطمني
العالم بأن الذهنية العسكرية التي سادت لعقود في الدولة الستالينية
ستبقى م��ع السلطة ال��وري�ث��ة ،فقد أج��رت ك��وري��ا الشمالية أم��س تجربة
إطالق صاروخ قصير املدى قبالة ساحلها الشرقي ،حسبما أفادت وكالة
يونهاب الكورية الجنوبية .ونقلت الوكالة عن مسؤول حكومي قوله إن
«كوريا الشمالية أجرت تجربة على صاروخ قصير املدى هذا الصباح.
وراقبته سلطاتنا العسكرية عن كثب» .وبينما أك��د املسؤول أن إطالق
ال �ص��اروخ ليس ل��ه ع�لاق��ة ب��إع�لان وف��اة كيم ي��ون��غ إي��ل ،السبت امل��اض��ي،
بأزمة قلبية ،وضعت كوريا الجنوبية جيشها في حالة تأهب منذ إعالن
خبر وفاته صباح أمس .ويعتقد خبراء أسلحة أن مدى الصاروخ الذي
ّ
جرب يبلغ  120كيلومترًا ،حسبما قال املسؤول الكوري الجنوبي ،الذي
لم يكشف عن هويته ،والذي أضاف إن كوريا الشمالية تحاول كما يبدو
تحسني هذا السالح .إال أن وزارة الدفاع ومكتب هيئة األرك��ان املشتركة
في كوريا الجنوبية رفضا تأكيد التقرير .وتختبر بيونغ يانغ على نحو
دوري صواريخ قصيرة املدى قبالة سواحلها في إطار تدريبات روتينية
أو تزامنًا مع تطورات سياسية حساسة .وكان أحدث تقرير عن اختبار
صاروخي لكوريا الشمالية في حزيران املاضي.
(أ ف ب)

فشل
االستخبارات
ت� �ع � ّ�رض ��ت أج � �ه� ��زة االس� �ت� �خ� �ب ��ارات
الكورية الجنوبية لالنتقادات ،أمس،
بسبب فشلها االستخباري بمعرفة
وف� ��اة زع �ي��م ك��وري��ا ال �ش �م��ال �ي��ة ،كيم
يونغ إي��ل .ونقلت وكالة «يونهاب»
اإلخ �ب��اري��ة ع��ن م �ص��ادر ف��ي حكومة
سيول قولها إنه لم تتوافر معلومات
استخبارية بأن اإلعالن سيكون عن
وفاة زعيم كوريا الشمالية.
وكان وزير الدفاع الكوري الجنوبي،
كي كوان جنيُ ،يطلع أعضاء البرملان
ع � �ل� ��ى م � � �ش� � ��روع ق� � ��ان� � ��ون اإلص � �ل ��اح
الدفاعي عندما أعلنت بيونغ يانغ
الخبر املفاجئ ،ما دفعه الى العودة
ال��ى ال ��وزارة بسرعة .وق��ال املتحدث
ب��اس��م ح��زب ال��وح��دة الديموقراطية
امل � �ع � ��ارض ،ل ��ي ي ��ون ��غ س� � ��وب« ،ل �ق��د
ف�ش�ل��ت أج�ه��زت�ن��ا االس�ت�خ�ب��اري��ة في
ال�ك�ش��ف ع��ن ن�ب��أ وف ��اة زع �ي��م ك��وري��ا
الشمالية خ�لال ال�ي��وم�ين املاضيني.
وه ��ذا دل �ي��ل م�ب��اش��ر ع�ل��ى ال�ث�غ��ر في
عملية جمع املعلومات االستخبارية
ال� �خ ��اص ��ة ب ��ال � �ش � �م ��ال» .وق � � ��ال أح ��د
أعضاء البرملان من الحزب الوطني
الحاكم «ال توجد أعذار».
(أ ف ب)

بحث الرئيس األميركي ،باراك أوباما،
هاتفيًا مع نظيره الكوري الجنوبي لي
ميونغ ــ باك ،أمس ،في التعاون األمني
الوثيق بني بلديهما بعد إعالن وفاة
زعيم كوريا الشمالية ،كيم يونغ إيل.
وأعلن البيت األبيض في بيان أن أوباما
«جدد تأكيد التزام الواليات املتحدة
القوي بضمان استقرار شبه الجزيرة
الكورية وأمن حليفتنا القريبة
الجمهورية الكورية» ،مضيفًا إن
الزعيمني أصدرا أوامرهما لألجهزة
املسؤولة عن األمن القومي بمواصلة
التنسيق الوثيق بني الطرفني».
(أ ف ب)

طوكيو وسيول تعلنان الطوارئ

تدشن وف��اة الزعيم ال�ك��وري الشمالي
ك�ي��م ي��ون��غ إي��ل م��رح�ل��ة م��ن ال�غ�م��وض،
ح� ��اول� ��ت ب� �ي ��ون ��غ ي ��ان ��غ اس �ت �ي �ع��اب �ه��ا
ب�ت��أك�ي��د اإلم� �س ��اك ب��زم��ام األم � ��ور عبر
دع��وت�ه��ا إل��ى مبايعة ال��زع�ي��م الجديد
ك �ي��م ي��ون��غ أون ،ف�ي�م��ا أع �ل �ن��ت ك��ل من
ال � �ي� ��اب� ��ان وك � ��وري � ��ا ال� �ج� �ن ��وب� �ي ��ة ح ��ال
الطوارئ.
وقالت وكالة األنباء الرسمية الكورية
ال �ش �م��ال �ي��ة إن «ك � ��ل أع � �ض� ��اء ال� �ح ��زب
ال�ح��اك��م (ال �ع �م��ال) وال�ج�ي��ش والشعب
يجب أن يخضعوا بكل أمانة لسلطة
ال��رف �ي��ق ك �ي��م ي��ون��غ أون ،وأن ي�س�ع��وا
ب � �ح� ��زم إل � � ��ى ح� �م ��اي ��ة وح� � � ��دة ح��زب �ن��ا
وجيشنا وشعبنا وتعزيزها».
وأضافت الوكالة أن «زعامة كيم يونغ
أون ه ��ي ال �ض �م��ان��ة األك � �ي� ��دة ل �ن��ا ك��ي
نضمن بقاء القضية الثورية للزوتشيه
لألجيال املقبلة ،القضية التي أسسها
كيم إيل سونغ وقادها إلى النصر كيم
يونغ إي��ل» .ونقلت ال��وك��ال��ة الشمالية
عن الضابط من الجيش الشعبي يونغ
إل كوك ،قوله« :تحت قيادة الرفيق كيم
ي��ون��غ أون ،س �ن �ح� ّ�ول ال �ح��زن إل ��ى ق��وة
وشجاعة للتغلب على مصاعب اليوم
ونقاتل لتحقيق انتصار جديد لثورة
االعتماد على النفس» .وتألفت لجنة
مراسم الجنازة من  232عضوًا يرجح

الرئيس الباكستاني
يعود إلى بالده
عاد الرئيس الباكستاني آصف
علي زرداري إلى باكستان،
أمس ،بعد رحلة عالج قضاها
في دبي ،وسط توتر متصاعد
بني حكومته املدنية والجيش
بشأن مذكرة تتهم جنراالت
البالد بالتخطيط النقالب .وأكدت
وزيرة اإلعالم في إقليم السند،
شازيه مري ،أن أنشطة الرئيس
ستقتصر في األيام القليلة
املقبلة على مشورة األطباء فقط،
من دون ذكر موعد لعودته إلى
ممارسة نشاطاته الرئاسية.
(رويترز)

ستروس ــ كان :منطقة اليورو
ّ
عوامة على وشك الغرق

ما قل
ودل

صاروخية
تجربة
ّ

تقرير

عربيات
دوليات

أن يرأسها أون.
ويبدو أن بيونغ يانغ قد بدأت بسياسة
أكثر ليونة منذ وف��اة كيم السبت؛ إذ
ق ��ال ��ت ال �ص �ح��ف ال� �ك ��وري ��ة ال �ج �ن��وب �ي��ة
ف��ي ال �ي��وم ن�ف�س��ه إن ك��وري��ا الشمالية
قبلت بتعليق ب��رن��ام�ج�ه��ا لتخصيب
ال �ي��وران �ي��وم ل �غ��اي��ات ع �س �ك��ري��ة .وه��و
شرط ُمسبق تطلبه الواليات املتحدة
الس �ت �ئ �ن��اف امل� �ف ��اوض ��ات ب �ش��أن ن ��زاع
السالح واملساعدة الغذائية.
ل �ك��ن ع �ل��ى ال �ج �ه��ة األخ � � ��رى م ��ن ش�ب��ه
ال �ج��زي��رة ال �ك��وري��ة ،وب�ع��د إع�ل�ان وف��اة
ك�ي��م ،ع�ق��د ال��رئ�ي��س ال �ك��وري الجنوبي
لي ميونغ باك اجتماعًا طارئًا ملجلس
األم � ��ن ال��وط �ن��ي ف ��ي م �ك �ت��ب ال��رئ��اس��ة،

قبلت
بيونغ يانغ السبت
بتعليق برنامجها
لتخصيب اليورانيوم

ش��ارك فيه رئيس ال ��وزراء كيم هوانغ
س �ي��ك ،ووزي� ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ك�ي��م س��ون��غ
ه � ��وان ،ووزي � ��ر ال ��وح ��دة ي��و وو إي �ل��ك،
ووزي��ر ال��دف��اع كيم ك��وان ج�ين ،ووزي��ر
اإلدارة ال �ع��ام��ة واألم� ��ن م�ي�ن��غ هيونغ
كيو ،ورئيس وكالة االستخبارات وون
س��ي ه��ون وغ�ي��ره��م ،ل�ت�ب��ادل اآلراء في
التدابير وحالة التأهب بعد وفاة كيم.
ووج � � � � � � ��ه ل � � � ��ي ج� � �م� � �ي � ��ع امل � � �س� � ��ؤول �ي ��ن
ال�ح�ك��وم�ي�ين إل ��ى ال �ع �م��ل وال �ج �ه��وزي��ة
ل�لاس�ت�ج��اب��ة ل �ح��ال ال� �ط ��وارئ .ووض��ع
ال �ج �ي��ش ال �ج �ن��وب��ي ووض� �ع ��ت وزارة
الخارجية بعثاتها الدبلوماسية في
حال التأهب ملواجهة أي طارئ.
وف ��ي ط��وك �ي��و ،س� ��ارع رئ �ي��س ال � ��وزراء
ال � �ي� ��اب� ��ان� ��ي ي ��وش �ي �ه �ي �ك ��و ن � � � ��ودا إل ��ى
االجتماع مع وزرائه الرئيسيني داخل
م �ك �ت �ب��ه ،وق � ��ال ل �ل �ص �ح��اف �ي�ين إن� ��ه أم��ر
بتعزيز العمليات االستخبارية حول
ك��وري��ا الشمالية وب��ال�ت�ع��اون الوثيق
مع الواليات املتحدة والصني وكوريا
الجنوبية واالستعداد ألي طارئ.
ك ��ذل ��ك ،أع �ل��ن وزي � ��ر ال ��دف ��اع ال �ي��اب��ان��ي
ياسيو ايشيكاوا ،عقب اجتماع أمني:
«طلبت (م��ن القادة العسكريني) جمع
معلومات والبقاء متيقظني» ،مضيفًا:
ُ َّ
«لم أبلغ بأي أمر غير اعتيادي».
(أ ف ب ،رويترز ،يو بي آي)

أكد املدير العام السابق لصندوق
النقد الدولي دومينيك ستروس ـ
كان (الصورة) ،أمس ،أن منطقة
اليورو «عوامة على وشك الغرق».
وأضاف ،خالل مشاركته في
منتدى اقتصادي في بكني« ،إن
واقع أن اليورو ال يزال وسط أزمة
وأن وحدة املوازنة لم تتحقق،
يجعله هشًا جدًا ويبدو أن
العوامة على وشك الغرق» .وبهذا
التصريحّ ،
كرس ستروس ـ كان
عودته إلى الحياة العامة ،بعد
االتهام باالغتصاب الذي وجه
له .وعبر املدير السابق لصندوق
النقد الدولي عن أمله في أن
يستعيد في العاصمة الصينية
وضعه كاختصاصي في
االقتصاد الشمولي ،والذي تعززه
خبرته من منصبه السابق .وردًا
على أسئلة الصحافيني األجانب
الذين حاولوا االستفسار عن
وضعه القانوني حاليًا أو اختياره
الصني للعودة الى الحياة العامة،
رفض دومينيك ستروس ـ كان
ً
قائال «ليس ّ
لدي أي
التحدث،
تعليق».
(أ ف ب)

رئيس أملانيا ّ يواجه
خطرًا قد يكلفه منصبه
قال الرئيس األملاني كريستيان
فولف إنه استخدم فيالت لرجال
أعمال أصدقاء له لقضاء عطالت
خاصة في أحدث تطور في
فضيحة قد تكلفه منصبه ،الذي
تواله قبل  18شهرًا فقط .وتحت
ضغط من وسائل اإلعالم ،قال
فولف في بيان من خالل محاميه
إنه قضى ست عطالت في فيالت
يملكها مقاولون أثناء عمله
رئيسًا لوزراء والية ساكسونيا
السفلى من عام  2003الى
عام  .2010وأضاف البيان إن
«تلك العطالت  ...ليس لها صلة
بمناصبه العامة» وإن «هذا
السلوك يتماشى تمامًا مع قواعد
قانون ساكسونيا السفلى».
(أ ف ب)
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إسرائيل لن تطلب
إذنًا أميركيًا لضرب إيران

شعارات مناهضة للحرب مقابل مبنى البرملان البريطاني أمس (توبي ميلفيل ــ رويترز)

فيما تعزز تل أبيب وواشنطن التنسيق بينهما في
سبل خنق إيران بالعقوبات ،رجح املستشار السابق للرئيس
األميركي لشؤون الشرق األوسط ،دنيس روس ،أن ال تطلب
إسرائيل إذنًا أميركيًا لضرب إيران
يحيى دبوق
ف� ��ي م� �ق ��اب ��ل ال �ض �ج �ي��ج اإلس ��رائ� �ي� �ل ��ي
امل� �ت ��واص ��ل ب �ش ��أن إي� � ��ران و«ال �ض��رب��ة
ال �ع �س �ك��ري��ة» اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة امل�ف�ت��رض��ة
مل�ن�ش��آت�ه��ا ال� �ن ��ووي ��ة ،ت� �ح ��اول اإلدارة
األم �ي��رك �ي��ة أن ت�ت�ن��اغ��م م��ع ت��ل أب �ي��ب،
ب��إي�ح��ائ�ه��ا ب�ي�ن ال �ح�ين واآلخ � ��ر ،وك��أن
إس��رائ �ي��ل ب��ال�ف�ع��ل ع�ل��ى وش��ك توجيه
ال �ض��رب��ة .آخ��ر املتكلمني األم�ي��رك�ي�ين،
ك� � ��ان امل� �س� �ت� �ش ��ار ال � �س ��اب ��ق ل �ل��رئ �ي��س
األم �ي��رك��ي ل �ش ��ؤون ال �ش ��رق األوس� ��ط،
دنيس روس ،الذي ّ
«رجح» أن ال ّ
تنسق
تل أبيب مع واشنطن ،إذا قررت تنفيذ
خيار عسكري ضد إيران.
وق��ال روس ،ف��ي مقابلة خاصة ملوقع
صحيفة «معاريف» أم��س ،إن الوضع
م��ا ب�ين إي ��ران وإس��رائ �ي��ل «ل�ي��س على
ّ
شفا حرب ،وأعتقد أن لدينا وقتًا كافيًا
لتغيير التوجهات اإليرانية من خالل
زي��ادة الضغط عليهم» ،مؤكدًا إمكان
تحقيق ذلك؛ إذ «لدينا الوقت واملجال،
بل إن اإليرانيني أنفسهم يدركون مدى
ت��أث �ي��ر ال �ع �ق��وب��ات امل �ف��روض��ة عليهم،
وي��درك��ون إل��ى أي ح��د يمكن أن يصل
تأثيرها بعد أن تتوسع».
وف��ي م��ا يتعلق ب��ال�ع�ق��وب��ات ال��واج��ب
فرضها على إي��ران ،تحدث روس عن
«وج��وب ف��رض عقوبات على صناعة
النفط وعلى البنك املركزي اإليراني»،
إال أنه استدرك «بوجوب تحقيق ذلك
من خ�لال املجتمع ال��دول��ي ،وانضمام
دول أخ� � � ��رى ،إل � ��ى ج ��ان ��ب ال� ��والي� ��ات
املتحدة األميركية».
وف� � � ��ي رده ع � �ل� ��ى إم � � �ك� � ��ان أن ت� �ق ��دم
إس��رائ �ي��ل ع �ل��ى ض ��رب إي � ��ران ب�ل�ا أي
ت�ن�س�ي��ق م��ع ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ،ق��ال
روس إن «اسرائيل ،في نهاية املطاف،
ستقدم على ما ت��راه مناسبًا للدفاع
ع ��ن ن�ف�س�ه��ا وع ��ن أم �ن �ه��ا» .وأض� ��اف:
«ص�ح�ي��ح أن ال�ت�ع��اون االستراتيجي
واألم � � �ن� � ��ي ب �ي��ن ال � � ��والي � � ��ات امل� �ت� �ح ��دة
وإس� ��رائ � �ي� ��ل غ �ي ��ر م �س �ب ��وق ف� ��ي ه ��ذه
األيام ،لكنني أرى سيناريو آخر ،بأن
ت�ق��دم إس��رائ�ي��ل على عملية عسكرية
ضد إيران ،من دون التنسيق املسبق
مع اإلدارة األميركية» .ومضى يقول:
«يجب أن نفهم أن إسرائيل لن تطلب
م ��واف� �ق ��ة م ��ن أم� �ي ��رك ��ا ،وم � ��ن خ �ب��رت��ي
ال�ش�خ�ص�ي��ة ،إس��رائ �ي��ل ت�ت�خ��ذ ال �ق��رار

امل�ن��اس��ب وف��ي ال��وق��ت ن�ف�س��ه تتنسق
في هذا األمر».
وف � � ��ي ال� � �س� � �ي � ��اق ،ت � �س� ��اء ل� ��ت ص �ح �ي �ف��ة
«ه� ��آرت� ��س» أم� ��س ع ��ن «ج ��وه ��ر ال �ل �ق��اء
األخ�ي��ر ب�ين وزي ��ر ال��دف��اع اإلس��رائ�ي�ل��ي،
إي� �ه ��ود ب � � ��اراك ،وال ��رئ� �ي ��س األم �ي ��رك ��ي،
ب��اراك أوب��ام��ا» وم��دى ارتباطه ب��إي��ران،
ً
م �ش �ي��رة إل ��ى أن ��ه «ال ي��وج��د أي م��ؤش��ر
دال وص ��ري ��ح ع �ل��ى ن� �ج ��اح ب � � ��اراك ف��ي
ت �ج �ن �ي ��د أوب� � ��ام� � ��ا مل �ص �ل �ح ��ة ال� �ض ��رب ��ة
العسكرية إلي ��ران» ،لكنها أض��اف��ت أنه
«ال ي �ن �ب �غ��ي االس �ت �خ �ف��اف ب��اس �ت �ع��داد
ال��رئ�ي��س األم�ي��رك��ي ل�ل�ق��اء وزي ��ر ال��دف��اع
اإلس��رائ�ي�ل��ي ،إذ ف��ي األس��اب�ي��ع األخ�ي��رة
تحدث باراك مع كل القيادة السياسية
واألم �ن �ي��ة ف ��ي إدارة أوب ��ام ��ا ،م ��ن دون
أن يحقق مبتغاه ،وب��ال�ت��ال��ي ف��إن لقاء
ال��رئ�ي��س األم�ي��رك��ي م�ه��م ج �دًا ،ألن��ه هو
امل �ق��رر ف��ي ن�ه��اي��ة امل� �ط ��اف» .وأك� ��دت أن
سرًا كهذا ،في حال موافقة أوباما على
ال�ض��رب��ة «ل��ن ينقل إال إل��ى آذان رئيس
الحكومة ،بنيامني نتنياهو».
ف � ��ي غ � �ض� ��ون ذل� � � ��ك ،ك� �ش� �ف ��ت ص �ح �ي �ف��ة
«يديعوت أحرونوت» ،أمس ،عن وجود
اق �ت ��راح إس��رائ �ي �ل��ي ل �ل��والي��ات امل�ت�ح��دة
«للضغط ع�ل��ى ال ��دول املنتجة للنفط،
وب�ي�ن�ه��ا امل�م�ل�ك��ة ال �ع��رب �ي��ة ال �س �ع��ودي��ة،
ب � ��زي � ��ادة إن� �ت ��اج� �ه ��ا ،ب � �ه� ��دف ت �خ �ف �ي��ف
االعتماد العاملي على النفط اإليراني».
وأش��ارت إل��ى أن نائب وزي��ر الخارجية
اإلس� ��رائ � �ي � �ل� ��ي ،دان � � ��ي أي � ��ال � ��ون ،ال �ت �ق��ى
ف ��ي ال �ي��وم�ي�ن امل��اض �ي�ي�ن ن��ائ �ب��ة وزي� ��رة
الخارجية األميركية ،ون��دي شيرمان،
التي تجري حاليًا سلسلة من اللقاءات
تتركز على املوضوع النووي اإليراني
م ��ع ك� �ب ��ار امل� �س ��ؤول�ي�ن اإلس��رائ �ي �ل �ي�ي�ن،
وح � �ث � �ه� ��ا ع � �ل� ��ى «ت � ��رك � �ي � ��ز ال� �ع� �ق ��وب ��ات
االقتصادية على إيران».
وب �ح �س ��ب ال �ص �ح �ي �ف��ة ،ف � ��إن االق � �ت� ��راح
اإلس��رائ �ي �ل��ي «ي �ت �ض �م��ن ال� �ت ��زام ال� ��دول
الكبرى امل�ص��درة للنفط ،وعلى رأسها
السعودية ،زي��ادة ص��ادرات�ه��ا النفطية
ل �ت �ق �ل �ي��ص ح� �ج ��م االع � �ت � �م� ��اد ال� ��دول� ��ي
ع �ل��ى ال �ن �ف��ط اإلي � ��ران � ��ي» .وف� ��ي إش� ��ارة
إل��ى ق�ب��ول ال��والي��ات امل�ت�ح��دة للمقترح
اإلسرائيلي ،ب��ل وتنفيذه أي�ض��ًا ،نقلت
الصحيفة ع��ن م�ص��ادر أميركية قولها
إن «شيرمان غادرت إسرائيل متوجهة
إل��ى السعودية ودول الخليج لفحص
احتماالت تنفيذ املقترح اإلسرائيلي».

مبوب
◄

وفيات

زوجة الفقيد :إليانا ميشال ديامندي
ول� � ��ده :أن � �ط� ��وان وزوج � �ت� ��ه ن ��ادي ��ن إدك� ��ار
كرباج وعائلتهما
اب �ن �ت��ه :ال��دك �ت��ورة م�ي�ش�ل�ين زوج� ��ة ش��ارل
بالسينغ وعائلتهما (في املهجر)
شقيقاه :ألفراد معماري وعائلته
توفيق معماري وعائلته
ش�ق�ي�ق�ت��اه :ص��ون�ي��ا أرم �ل��ة ال �ي��اس نجيب
بردويل وأوالدها
غ �ي �ت��ا أرم � �ل� ��ة ج� � ��ورج ط ��ان� �ي ��وس ط��اس��و
وأوالدها
وع� �م ��وم ع ��ائ�ل�ات :م �ع �م ��اري ،دي��ام �ن��دي،
كعدي ،بالسينغ ،كرباج ،بردويل ،طاسو،
راضي ،سابا ،شبلي ،بريدي ،الكك ،قصير،
كانتشولوف ،فيعاني ،ال��زغ�ب��ي ،صباغ،
س �ع��اده ،س�ع��د ،ال��زع�ن��ي وأن�س�ب��اؤه��م في
ال ��وط ��ن وامل �ه �ج��ر ي �ن �ع��ون إل �ي �ك��م ب�م��زي��د
الحزن واألس��ى فقيدهم الغالي املأسوف
عليه املرحوم
جوزف طانيوس معماري
امل�ن�ت�ق��ل إل��ى رح�م�ت��ه ت�ع��ال��ى ي��وم االث�ن�ين
ال��واق��ع فيه  19كانون األول ّ 2011
متممًا
واجباته الدينية.
ي�ح�ت�ف��ل ب��ال �ص�لاة ل��راح��ة ن�ف�س��ه ال�س��اع��ة
ال��راب�ع��ة م��ن بعد ظهر ال�ي��وم ال�ث�لاث��اء 20
ك��ان��ون األول ف��ي ك�ن�ي�س��ة دي ��ر ال�ق��دي�س��ة
ك��ات��ري �ن��ا (م� ��درس� ��ة زه � ��رة اإلح � �س� ��ان) ـ�ـ�ـ�ـ�ـ
األش ��رف� �ي ��ة ث� ��م ي � � ��وارى ف� ��ي ث � ��رى م ��داف ��ن
العائلة ،مار متر.
ت�ق�ب��ل ال �ت �ع��ازي ق �ب��ل ال ��دف ��ن ف ��ي ص��ال��ون
ً
ابتداء من الساعة الحادية عشرة
الكنيسة
قبل الظهر ويومي األربعاء والخميس 21
ً
ابتداء
و 22الجاري في صالون الكنيسة
م��ن ال �س��اع��ة ال �ح��ادي��ة ع �ش��رة ق�ب��ل الظهر
ً
مساء.
لغاية السادسة
بمزيد من الرضى والتسليم بقضاء الله
وقدره انتقل إلى رحمته تعالى الحاج
حسني سليمان شرارة
الذي توفاه الله في كندا
زوجته :منى محمود مروة
بناته :زينب حرم الدكتور رضوان مروة،
دانيا ونسرين
ش�ق�ي�ق��اه :ال��دك�ت��ور ح�س��ن وال��دك �ت��ور عبد
الكريم شرارة
ش�ق�ي�ق��ات��ه :امل��رح��وم��ة ل�ي�ل��ى ح ��رم يوسف
ش��رارة ،الحاجة نهلة ،الحاجة منى حرم
دي � ��ب ع �ط��ا ال � �ل ��ه ،ال� �ح ��اج ��ة ح �س �ن��ة ح��رم
امل ��رح ��وم ح �س��ن ش � � ��رارة ،ال �ح��اج��ة ت �م��ام
ح��رم امل��رح��وم علي زرق ��ط ،ال�ح��اج��ة ن��وال
والدكتورة فاطمة
تقبل ال�ت�ع��ازي ال �ي��وم ال�ث�لاث��اء ف��ي منزل
شقيقته الحاجة نهلة شرارة في الزرارية.
ولكم من بعده طول البقاء.

◄

مبوب

►

مفقود
فقد جواز سفر باسم أليس أديب فرحات،
ل�ب�ن��ان�ي��ة ال�ج�ن�س�ي��ة .ال ��رج ��اء م� ّ�م��ن ي�ج��ده
االتصال على الرقم.70/074670 :
فقد جواز سفر باسم عفيف عبد الرضى
ش��وم��ان ،لبناني الجنسية .ال��رج��اء ّ
ممن
يجده االتصال على الرقم.03/787344 :
ُ
ف�ق��د ج��واز سفر ب��اس��م دج��ى علي الحاج
ح �س��ن ،لبنانية ال�ج�ن�س�ي��ة .ال��رج��اء ممن
يجده االتصال على الرقم 03/794111
ُ
ف �ق��د ج� ��واز س �ف��ر ب��اس��م س �ه��ام ع �ب��د ال�ل��ه
ع ��اش ��ور امل� �غ ��رب ��ي ،ل �ب �ن��ان �ي��ة ال �ج �ن �س �ي��ة.
ال��رج��اء م�م��ن ي�ج��ده االت �ص��ال ع�ل��ى ال��رق��م
03/251224

►

زوجة الفقيد :ليليان فؤاد عواد
ابنه :برنار
ابنته :كارين
والدته :نازك عبده الجاموس
أشقاؤه :موريس وعائلته
جورج وعائلته
الدكتور بيار وعائلته (في املهجر)
وف � ��اء أرم� �ل ��ة ش �ق �ي �ق��ه امل ��رح ��وم س�ل�ي�م��ان
وأوالدها
ش �ق �ي �ق �ت��اه :أمل� � � ��ازه زوج � � ��ة ه �ي �ك��ل ن�ع�م��ه
وعائلتها
جورجيت
وأنسباؤهم ينعون فقيدهم املرحوم
املربي
جوزيف عبده الجاموس
تقبل التعازي يومي الثالثاء واألرب�ع��اء
 20و 21الجاري في صالون كنيسة سيدة
الحدت من الساعة العاشرة صباحًا حتى
ً
مساء.
السابعة

ذكرى أسبوع
تصادف نهار األحد الواقع فيه  25كانون
األول  2011م.
ذك��رى م��رور أس�ب��وع على وف��اة فقيدتنا
الغالية املرحومة
فاطمة محمد حسني جابر (أم علي)
أرملة املرحوم السيد حسني حسن صولي
أوالده��ا :السيد علي (أبو حسني) ـ حسن
(الحر) ـ وعباس
أشقاؤها :املرحوم الحاج محمود ـ الحاج
حسن ـ الحاج حسني والحاج أحمد
أصهرتها :ال�ح��اج محسن ب��زي ـ الشهيد
ن�م��ر ن ��ور ال��دي��ن ـ ح�ك�م��ت زه ��وي ـ حسن
حمود والحاج علي حسني
وب �ه��ذه امل�ن��اس�ب��ة س�ي�ق��ام مجلس فاتحة
عن روحها الطاهرة في حسينية بلدتها
الطيبة عند ال�س��اع��ة التاسعة والنصف
صباحًا.
ُ
تقبل التعازي يوم األربعاء 2011/12/21
م .م ��ن ال �س��اع��ة  2:30وح �ت��ى  4.30بعد
الظهر في مجمع اإلم��ام الكاظم (ع) حي
ماضي.
للفقيدة الرحمة ولكم األجر والثواب
اآلس� �ف ��ون :آل ص��ول��ي ـ آل ج��اب��ر وع �م��وم
أهالي بلدتي الطيبة وبني حيان

إعالن
Invitation to hold two Ordinaries and
Extra ordinaries General Assemblies for
the Company
SIGMA ACTUARIES OFF –Shore
S.A.L
Registered at the Register of Commerce
in Beirut under the NO . 1804571
The board of directors has decided to
send an invitation in order to attend
the Ordinary General Assembly for the
company that will be held at 4 o’ clock
, Tuesday afternoon the 10th of january
2012 , and this will take place at the
electing domicile of the company in beirut , badaro , khayat building , Eighth
floor , at the office of the lawyer Raghed
Mahmoud . Will figure on the schedule
of its activities the following:
To certify the budget and to nominate
the auditor for the two years 2010 and
2011 and to certify any evacuation related to the shares and the activities of
the board of directors,and to acquit its
members till the General Assembly will
be held , this Assembly will be followed
by an Extraordinary General Assembly
by a quorum of 75% from the capital , it
will be held at 6 o’clock from the same
day and it will figure on its schedule the
dissolution of the company and its liquidation , and to appoint a liquidator that
will take in charge all the liquidation
procedures , and to erase them from the
records of the Register of Commerce being the fact that the society hasn’t been
exercising the activities and the business
that it has been established for .
The Board of Directors
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◄
إعالن
تعلن امل��دي��ري��ة ال�ع��ام��ة ل�لام��ن ال �ع��ام عن
اف�ت�ت��اح وب��دء العمل ف��ي م��رك��ز أم��ن عام
إق �ل �ي �م��ي واق � ��ع ف ��ي ب �ل��دة دي� ��ر االح �م��ر/
ق �ض��اء ب�ع�ل�ب��ك وذل � ��ك اع �ت �ب ��ارًا م ��ن ي��وم
االثنني الواقع فيه .2011/12/19
يتم قبول طلبات اللبنانيني واألجانب
املقيمني في البلدات الواقعة ضمن نطاق
عمل امل��رك��ز وه��ي« :دي��ر األح�م��ر ،صفرا،
عيناتا ،الرام ،اليمونة ،السعيدة ،نبحا،
ال �ع�ل�اق ،ب��رق��ا ،دار ال��واس �ع��ة ،ال ��زرازي ��ر،
ال�ف�لاوي ،ال�ق��دام ،قرحا ،ب�ش��وات ،مزرعة
أب� ��و ص �ل �ي �ب��ي ،ش �ل �ي �ف��ا ،م ��زرع ��ة ال �س �ي��د،
بوداي ،مزرعة بيت مطر ،بتدعي ،وادي
الزين ،الكنيسة ،ريحا».
عنوان االمن العام على شبكة االنترنت:
www.general-security.gov.lb
إعالن
ت�ع�ل��ن وزارة امل��ال �ي��ة أن �ه��ا وض �ع��ت قيد
التحصيل ج ��داول التكليف األساسية
ال�ص��ادرة بضريبة ال��دخ��ل على األرب��اح
التجارية والصناعية وغير التجارية ـــــ
الباب األول للمكلفني على أساس الربح
ّ
املقدر في محافظة لبنان الجنوبي عن
إيرادات  2010تكليف .2011
إن امل�ك�ل�ف�ين أص �ح��اب ال �ع�لاق��ة ال��ذي��ن ال
ي� �س ��ددون ال �ض��ري �ب��ة امل �ت��وج �ب��ة عليهم
ك��ام�ل��ة خ�ل�ال م�ه�ل��ة ش�ه��ري��ن م��ن ت��اري��خ
ن �ش��ر ه � ��ذا اإلع� �ل ��ان ف ��ي ع � ��دد ال �ج��ري��دة
الرسمية ال��ذي سيصدر ف��ي  22كانون
األول  2011ي�ت�ع��رض��ون ل�غ��رام��ة ق��دره��ا
واحد في املئة ( )%1من مقدار الضريبة
عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر
ً
شهرًا كامال.
ت �ب��دأ م�ه�ل��ة االع� �ت ��راض ع �ل��ى ال�ض��ري�ب��ة
امل��ذك��ورة امل �ح��ددة بشهرين اع�ت�ب��ارًا من
اليوم التالي لتاريخ نشر هذا اإلعالن أي
في  23كانون األول  2011وتنتهي في 23
شباط  2012ضمنًا.
مع اإلشارة إلى أنه يتوجب على املكلفني
بضريبة الدخل على أساس الربح ّ
املقدر
ً
وع� �م�ل�ا ب��أح �ك��ام امل ��ادت �ي�ن  29و 30م��ن
ال �ق��ان��ون رق ��م  44ت��اري��خ 2008/11/11
(ق ��ان ��ون اإلج� � � ��راءات ال �ض��ري �ب �ي��ة) مسك
السجالت املحاسبية امل�ح��ددة بموجب
ق � ��رار وزي � ��ر امل��ال �ي��ة رق ��م  1/453ت��اري��خ
.2009/4/22
مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 2004
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ حلبا
القاضي باسم نصر
رقم املعاملة2011/1308 :
املنفذ :يعقوب حبيب جريج الخوري ـــــ
وكيله املحامي كميل مطر.
امل �ن �ف��ذ ع �ل �ي��ه :أس �م��ا وع �ف �ي �ف��ة ال �خ��وري
الياس ـــــ مجهولتي اإلقامة.
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  2011/26ت��اري��خ
 2011/7/14ب �م �ت��اب �ع��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذ ع�ل��ى
العقار  768رحبة عن طريق طرحه للبيع
ب��امل��زاد العلني أم��ام ال�ع�م��وم بموضوع
إزالة شيوع.
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
ك��ام��ل ال�ع�ق��ار  768رح�ب��ة ه��و ك�ن��اي��ة عن
ب �ن��اء ق��دي��م ال �ع �ه��د غ �ي��ر ص��ال��ح للسكن
م��ؤل��ف م��ن ط��اب�ق�ين وم��ن ال �خ��ارج حجر
صخري قديم مسقوف بالقرميد القديم
امل� �ه� �م ��ل .واألرض � � � ��ي ك �ن ��اي ��ة ع� ��ن أرب �ع ��ة
م �خ��ازن واج�ه�ت�ه��م ع�ل��ى ال �ط��ري��ق ال�ع��ام
ول �ل �ج �ه��ة ال�خ�ل�ف�ي��ة م ��ن ال �ب �ن��اء غ��رف�ت�ين
ودار وف ��رن ��دا وغ��رف��ة ج��ان�ب�ي��ة وي��وج��د
درج ح �ج��ري ي ��ؤدي إل ��ى ال �ط��اب��ق األول
ويحتوي دار وغرفتني وشرفة مساحته:
1635م ،2يحده غربًا :طريق ومجرى ماء
عام ،شرقًا :العقار  735ومجرى ماء عام،
ً
شماال :العقار  735وطريق ومجرى ماء
جنوبًا :مجرى ماء عام.
تاريخ قرار الحجز ،2011/1/18 :تاريخ
تسجيله في السجل العقاري2011/3/2 :
التخمني والطرح.$134250 :
م ��وع ��د امل � ��زاي � ��دة وم� �ك ��ان� �ه ��ا :ال �خ �م �ي��س

إعالنات رسمية

 2012/1/19ال�س��اع��ة ال�ع��اش��رة صباحًا
أمام رئيس دائرة تنفيذ حلبا.
ل �ل��راغ��ب ب��ال��دخ��ول ب��امل��زاي��دة دف ��ع مثل
ب��دل ال�ط��رح امل�ق��رر ن�ق�دًا أو تقديم كفالة
ق��ان��ون�ي��ة واف �ي��ة وات �خ��اذ م�ح��ل إلق��ام�ت��ه
ضمن نطاق دائ��رة تنفيذ حلبا إذا كان
مقيمًا خارجها وإال عد قلم هذه الدائرة
مقامًا مختارًا له ودفع عالوة على البدل
مبلغ مليون ل.ل .كنفقات أم��ان��ة باسم
دائ��رة تنفيذ حلبا وعلى ال�ش��اري رسم
الداللة واإلحالة والتسجيل.
مأمور التنفيذ
بيار السكاف
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ حلبا
القاضي باسم نصر
رقم املعاملة2011/1368 :
امل�ن�ف��ذ :ح�ن��ا اب��راه �ي��م خنيزير ـــــ وكيله
املحامي كميل مطر.
املنفذ عليه :هيالنة ونجيبة سعد سابا
ـــــ مجهولتي اإلقامة.
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  2011/27ت��اري��خ
 2011/7/26ب �م �ت��اب �ع��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذ ع�ل��ى
ال� �ع� �ق ��ار /818رح� � �ب � ��ة ع ��ن ط ��ري ��ق ب�ي�ع��ه
ب��امل��زاد العلني أم��ام ال�ع�م��وم بموضوع
إزالة شيوع.
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
ك��ام��ل ال �ع �ق��ار /818رح � �ب� ��ة وه ��و ع �ب��ارة
ع ��ن أرض س �ق��ي س �ل �ي��خ ت � ��زرع ح �ب��وب،
مساحته/775 :م ،2يحده العقارات غربًا
ً
وش� �م ��اال 133 :و 134وط��ري��ق وم �ج��رى
م ��اء ع ��ام ،ش��رق��ًا وج �ن��وب��ًا 819 :وط��ري��ق
ومجرى ماء عام.
ت��اري��خ تسجيله ف��ي ال�س�ج��ل ال �ع �ق��اري:
2011/3/2
التخمني والطرح$11625 :
م ��وع ��د امل � ��زاي � ��دة وم� �ك ��ان� �ه ��ا :ال �خ �م �ي��س
 2012/2/2الساعة  10.00صباحًا أمام
رئيس دائرة تنفيذ حلبا.
ل �ل��راغ��ب ال ��دخ� ��ول ب ��امل ��زاي ��دة دف� ��ع م�ث��ل
ب��دل ال�ط��رح امل�ق��رر ن�ق�دًا أو تقديم كفالة
ق��ان��ون�ي��ة واف �ي��ة وات �خ��اذ م�ح��ل إلق��ام�ت��ه
ضمن نطاق دائ��رة تنفيذ حلبا إذا كان
مقيمًا خارجها وإال عد قلم هذه الدائرة
مقامًا مختارًا له ودفع عالوة على البدل
مبلغ مليون ل.ل .كنفقات أم��ان��ة باسم
دائ��رة تنفيذ حلبا وعلى ال�ش��اري رسم
الداللة واإلحالة والتسجيل.
مأمور التنفيذ
بيار السكاف
اعالن
صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
في املعاملة التنفيذية رقم 2011/321
طالب التنفيذ :حسن حسني
امل�ن�ف��ذ عليهم :ورث ��ة ح�س�ين ع�ل��ي أحمد
م�م�ث�ل�ين :ب�م�خ�ت��ار ك�ف��رم��ان م�ح�م��د علي
صالح
ال � �س � �ن� ��د ال � �ت � �ن � �ف � �ي� ��ذي :ح � �ك� ��م م �ح �ك �م��ة
ب ��داي ��ة ال�ن�ب�ط�ي��ة رق ��م  2011/86ت��اري��خ
 2011/10/25واملنتهي ال��ى اع�لان عدم
ق��اب �ل �ي��ة ال �ع �ق��ار رق� ��م  2591م ��ن منطقة
ك� �ف ��رم ��ان ال� �ع� �ق ��اري ��ة ل �ل �ق �س �م��ة ال�ع�ي�ن�ي��ة
وب��ال�ت��ال��ي ط��رح��ه للبيع ب��امل��زاد العلني
الثمن بني املستدعي واملستدعى ضدهم
ً
وفقًا للمبالغ امل�ح��ددة تفصيال في منت
ال �ح �ك��م واع �ت �ب��ار ت �ق��ري��ر ال�خ�ب�ي��ر لبيب
وهبة جزءًا من الحكم.
املعامالت :تاريخ التنفيذ2011/11/29 :
تاريخ تبليغ االنذار2011/12/1 :
العقار املوصوف 2400 :سهم من العقار
 2591من منطقة كفرمان العقارية
عبارة عن ارض منحدرة مزروعة حديثًا
ب��اش�ج��ار ال�ص�ن��وب��ر وه��و م�ح�ب��وس عن
الطريق العام وغير متصل ب��اي طريق
ويفصله عن الطريق العام عدة عقارات
م �س��اح �ت ��ه 2250 :م 2ال � �ف� ��ان وم��اي �ت��ان
وخمسون مترًا مربعًا
ال�ت�خ�م�ين 45000 :د.أ .خمسة وارب �ع��ون
الف دوالر اميركي
الطرح 45000 :د.أ .خمسة واربعون الف
دوالر اميركي
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة

►

مكان املزايدة وتاريخها :نهار الخميس
ال��واق��ع ف�ي��ه  2012/2/2ال�س��اع��ة 11.30
ظهرًا امام رئيس دائرة تنفيذ النبطية.
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
ال�ع�ق��ار امل��وص��وف اع�ل�اه ،فعلى ال��راغ��ب
بالشراء ايداع بدل الطرح في قلم الدائرة
بموجب شيك مصرفي منظم المر رئيس
دائرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل اقامة
ل��ه ضمن نطاقها واال ع� ّ�د قلمها مقامًا
ً
م �خ �ت��ارًا ل��ه م��ا ل��م ي �ك��ن م �م �ث�لا ب�م�ح��ام،
وع �ل �ي��ه االط �ل��اع ع �ل��ى ق �ي��ود ال�ص�ح�ي�ف��ة
ال�ع�ي�ن�ي��ة ل�ل�ع�ق��ار امل �ط��روح ودف ��ع الثمن
وال��رس��وم ضمن املهلة القانونية تحت
طائلة متابعة التنفيذ على عهدته.
مأمور التنفيذ
حلمي رمال
إعالن
ت�ع�ل��ن وزارة امل��ال �ي��ة ان �ه��ا وض �ع��ت قيد
التحصيل ج ��داول التكليف االساسية
ال�ص��ادرة بضريبة ال��دخ��ل على االرب��اح
التجارية والصناعية وغير التجارية ـ
الباب االول للمكلفني على اساس الربح
امل�ق��در ف��ي محافظة بعلبك ـ الهرمل عن
ايرادات  2010تكليف .2011
ان امل�ك�ل�ف�ين اص �ح��اب ال �ع�لاق��ة ال��ذي��ن ال
ي � �س ��ددون ال �ض��ري �ب��ة امل �ت��وج �ب��ة ع�ل�ي�ه��م
كاملة خالل مهلة شهرين من تاريخ نشر
ه��ذا االع�ل�ان ف��ي ع��دد الجريدة الرسمية
الذي سيصدر في  22كانون االول 2011
يتعرضون ل�غ��رام��ة ق��دره��ا واح��د باملئة
( )%1م��ن م�ق��دار الضريبة ع��ن ك��ل شهر
ً
تأخير ويعتبر كسر الشهر شهرًا كامال.
ت �ب��دأ م �ه �ل��ة االع � �ت� ��راض ع �ل��ى ال�ض��ري�ب��ة
امل��ذك��ورة امل �ح��ددة بشهرين اع�ت�ب��ارًا من
اليوم التالي لتاريخ نشر هذا االعالن اي
في  23كانون االول  2011وتنتهي في 23
شباط  2012ضمنًا.
مع االشارة الى انه يتوجب على املكلفني
ب �ض��ري �ب��ة ال� ��دخ� ��ل ع �ل ��ى اس� � ��اس ال ��رب ��ح
ً
امل �ق��در وع �م�لا ب��اح�ك��ام امل��ادت�ي�ن  29و30
من القانون رقم  44تاريخ 2008/11/11
(ق ��ان ��ون االج � � � ��راءات ال �ض��ري �ب �ي��ة) مسك
ال�س�ج�لات املحاسبية امل �ح��ددة بموجب
ق � ��رار وزي � ��ر امل��ال �ي��ة رق� ��م  1/453ت��اري��خ
2009/4/22
مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 2026
إعالن
حضرة السيد شوقي انيس رافع
ملك العقار  22/968ـ  28رأس بيروت
العنوان :شارع حسني بدر دمشقية
املوضوع :ازالة مخالفات بناء
امل� � ��رج� � ��ع :ال � �ك � �ت� ��اب رق � � ��م  7895ت ��اري ��خ
2011/5/4
واملعاملة رقم  2011/1625أش.
باإلشارة الى املوضوع واملرجع اعاله،
وب � �ع ��د ال� �ك� �ش ��ف امل� �ح� �ل ��ي ال � � ��ذي اج ��رت ��ه
االدارة البلدية على العقار رقم 22/968
ـ  28رأس بيروت تبني انه تم استحداث
داخون كبير يتصل باملطبخ في الطابق
ال�س�ف�ل��ي االول وي�م��ر ع�ب��ر امل ��رأب ضمن
القسم املشترك وعبر الفسحة الخلفية
في الطابق االرض��ي ليصل ال��ى السطح
االخير ،كما تبني ان��ه تم وض��ع ط��اوالت
وك ��راس ��ي ض �م��ن ال �ت��راج��ع ف ��ي االق �س��ام
امل �ش �ت��رك��ة ف ��ي ال �ط��اب��ق االرض� � ��ي وذل ��ك
بدون ترخيص.
وب �م��ا ان ه ��ذا ال��وض��ع م�خ��ال��ف ل�ق��ان��ون
البناء.
ل � ��ذل � ��ك ن � ��ذك � ��رك � ��م ب � �م� ��وج� ��ب امل� � � � � ��ادة 23
م � ��ن ق � ��ان � ��ون ال � �ب � �ن ��اء رق� � ��م  646ت ��اري ��خ
 2004/12/11ب��وج��وب ازال ��ة املخالفات
امل �ن ��وه ع�ن�ه��ا اع�ل��اه وذل� ��ك ض �م��ن مهلة
خمسة عشر يومًا من تاريخ تبلغكم هذا
االنذار ،وتحت اشراف مهندس مسؤول
وبعد اتخاذ كافة االجراءات الالزمة ملنع
الخطر عن العمال والغير.
واذا ل ��م ت �ف �ع �ل��وا ض �م��ن امل �ه �ل��ة امل�ع�ط��اة
لكم ستقوم االدارة ب��ات�خ��اذ اإلج ��راءات
الالزمة وفقًا للقوانني واالنظمة املرعية
االجراء.
تبليغات:

ـ م��ال��ك ال �ع �ق��ار رق ��م  22/968ـ  28رأس
بيروت
السيد شوقي رافع
ـ جمعية مالكي االقسام املشتركة
بيروت في 2011/5/13
محافظ مدينة بيروت بالتكليف
ناصيف قالوش
التكليف 2036
إعالن
تلزيم تقديم اج�ه��زة وم �ع��دات مخبرية
وم �ع �ل��وم��ات �ي��ة وم �ف��روش��ات ل� ��زوم كلية
الهندسة (الفرع الثاني)
ت �ج��ري ل�ج�ن��ة امل �ن��اق �ص��ات ف��ي ال�ج��ام�ع��ة
اللبنانية مناقصة ع��ام��ة لتلزيم تقديم
اج �ه��زة وم �ع��دات م�خ�ب��ري��ة ومعلوماتية
ومفروشات ل��زوم كلية الهندسة (الفرع
الثاني) على اساس سعر يقدمه العارض.
وذلك في مبنى االدارة املركزية للجامعة
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ـ امل �ب �ن��ى ال ��زج ��اج ��ي م�ق��اب��ل
املتحف الوطني
ال � �س� ��اع� ��ة ال � �ح� ��ادي� ��ة ع � �ش� ��رة وال �ن �ص ��ف
( )11.30م��ن ي ��وم ال�ج�م�ع��ة ال ��واق ��ع فيه
الثالث عشر  13/من شهر كانون الثاني
سنة  ،2012لصالح الجامعة اللبنانية ـ
كلية الهندسة (الفرع الثاني)
ت� �ق ��دم ال � �ع� ��روض وف � ��ق ن� �ص ��وص دف �ت��ر
ال �ش��روط ال �خ��اص ال ��ذي ي�م�ك��ن االط�ل�اع
وال �ح �ص��ول ع�ل�ي��ه ل ��دى ال �ع �ن ��وان :كلية
الهندسة (الفرع الثاني)
مكتب السيد/ة :زانه نعمه
ي� �ج ��ب ان ت� �ص ��ل ال � � �ع� � ��روض وط� �ل� �ب ��ات
االش�ت��راك في املناقصة ال��ى قلم الدائرة
االداري� ��ة املشتركة ف��ي رئ��اس��ة الجامعة
قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم
الخميس الواقع فيه  2012/1/12وذلك
اثناء الدوام الرسمي.
بيروت في 9 :كانون االول 2011
رئيس الجامعة اللبنانية
عدنان السيد حسني
التكليف 2009
إعالن
ع ��ن م �ن��اق �ص��ة ع �م��وم �ي��ة ل �ت �ل��زي��م ت��أم�ين
م� � �ف � ��روش � ��ات م� �ع ��دن� �ي ��ة وخ� �ش� �ب� �ي ��ة ف��ي
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
ي� �ج ��ري ال� �ص� �ن ��دوق ال ��وط �ن ��ي ل�ل�ض�م��ان
االجتماعي في مبناه الكائن في بيروت
ـ ش� ��ارع ب �غ ��داد ـ ك��ورن �ي��ش امل ��زرع ��ة في
تمام الساعة العاشرة من يوم الخميس
ال� ��واق� ��ع ف �ي ��ه  2011/12/29م �ن��اق �ص��ة
ع �م ��وم �ي ��ة ل �ت �ل ��زي ��م ت� ��أم �ي�ن م� �ف ��روش ��ات
معدنية وخشبية.
ي �م �ك��ن االط � �ل� ��اع ع� �ل ��ى دف � �ت ��ر ال � �ش� ��روط
امل � ��وض � ��وع ل � �ه� ��ذه ال� �غ ��اي ��ة ف� ��ي م �ك��ات��ب
املديرية االدارية للصندوق خالل اوقات
الدوام الرسمي.
ترسل العروض في ظرف مختوم وتسلم
ب��ال�ي��د ال��ى ب��ري��د امل��دي��ري��ة االداري � ��ة لقاء
اي �ص��ال ب��رق��م وت��اري��خ وص ��ول ال�ع��رض،
على ان تصل قبل الساعة الثانية عشرة
من اخ��ر ي��وم عمل يسبق املوعد املحدد
الجراء املناقصة العمومية.
يهمل العرض الذي يقدم بغير الطريقة
امل� � ��ذك� � ��ورة اع� �ل ��اه او ي� �ص ��ل ب� �ع ��د امل� ��دة
املحددة.
بيروت في 16 :كانون االول 2011
املدير العام
الدكتور محمد كركي
التكليف 2032
اعالن
ب �ي��ع س �ي��ارة ل �ل �م��رة ال �ث��ان �ي��ة ص� ��ادر عن
م �ح �ك �م��ة ت �ن �ف �ي��ذ ع� �ق ��ود ال � �س � �ي ��ارات ف��ي
بيروت برئاسة القاضي جورج اوغست
عطية
عدد 2008/546
تباع باملزاد العلني الثلثاء 2012/1/3
ال �ث ��ان �ي ��ة ظ� �ه� �رًا س � �ي� ��ارة امل �ن �ف ��ذ ع�ل�ي�ه��ا
دالل علي داي��خ م��ارك��ة ب ام ف  X5رقم
/115906/ص م��ودي��ل  2000املحجوزة
ً
ت�ح�ص�ي�لا ل��دي��ن ال�ب�ن��ك االه �ل��ي ال��دول��ي
ش.م.ل .وكيلته املحامية م��اري شهوان
ال� �ب ��ال ��غ /16717/د.أ .ع� � ��دا ال� �ل ��واح ��ق
واملخمنة بمبلغ  $/11232/واملطروحة

ل�ل�م��رة ال�ث��ان�ي��ة ب�م�ب�ل��غ  $/8000/او ما
ي �ع��ادل��ه ب��ال�ع�م�ل��ة ال��وط �ن �ي��ة وان رس��وم
امليكانيك تبلغ /2.652.000/ل.ل .فعلى
ال� ��راغ� ��ب ب ��ال� �ش ��راء ال� �ح� �ض ��ور ب��امل��وع��د
املحدد ال��ى م��رأب طبارة بيروت قريطم
ش� � ��ارع م� � ��دام ك� � ��وري ق � ��رب ال �ص �ن��وب��رة
ً
مصحوبًا بالثمن نقدًا او شيكًا مقبوال
و %5رسمًا بلديًا.
رئيس القلم
اسامة حمية
تبليغ مجهول املقام
م �ح �ك �م��ة اي � � �ج� � ��ارات ب� � �ي � ��روت ب ��رئ ��اس ��ة
ال �ق��اض��ي ام� �ي ��ره ص �ب ��ره ت ��دع ��و م� ��ارون
واب ��راه� �ي ��م ب ��ول ��س اب� ��ي ن �ج��م ل�ح�ض��ور
ج �ل �س��ة  2012/2/15واس � �ت�ل��ام اوراق
الدعوى  2011/776الرامية ال��ى اسقاط
حق املدعى عليهما بالتمديد القانوني
واخالئهما املأجور في الطابق االرضي
من العقار /2202االشرفية.
رئيس القلم
سامر طه
اعالن
صادر عن محكمة صور املدنية العقارية
رقم الدعوى2011/677 :
غرفة الرئيس املنتدب بالل بدر
تدعو ه��ذه املحكمة املدعى عليه محمد
علي شور من طورا واملتواري عن االنظار
للحضور الى قلم هذه املحكمة الستالم
استحضار الدعوى ومرافقاتها املقامة
من املدعي علي محمد عطوي بواسطة
وكيله املحامي علي بشروش بموضوع
ف� �س ��خ ع� �ق ��د ب� �ي ��ع وع � � ��دم ن� �ف ��اذ ت �ص��رف
بالعقار رق��م  /83ط��ورا او ارس��ال ممثل
او وكيل قانوني عنه خالل عشرين يومًا
من تاريخ النشر واال اعتبر كل تبليغ له
في قلمها قانونيًا.
رئيس القلم
احمد جباعي
اعالن قضائي
تدعو محكمة ايجارات بيروت برئاسة
القاضي ندين مشموشي امل��دع��ى عليه
وج� �ي ��ه امل� � �ع � ��روف ب ��اس ��م اي� �ل ��ي ش �ك��ري
ال� �ش� �م ��ال ��ي ل� �ح� �ض ��ور ج �ل �س��ة ال� �ث�ل�اث ��اء
 2011/2/21واس� �ت�ل�ام اوراق ال��دع��وى
 2008/1252امل �ق��ام��ة م��ن ش��رك��ة ال�ب�ي��ت
العقاري ش.م.ل .وكيلها املحامي عبده
لحود والرامية ال��ى اسقاط حق املدعى
ع�ل�ي��ه ب��ال�ت�م��دي��د ال�ق��ان��ون��ي ف��ي امل��أج��ور
الكائن ف��ي الطابق ال�س��ادس م��ن العقار
/1288ال � � �ب � ��اش � ��ورة ال� �ع� �ق ��اري ��ة وال ��زام ��ه
باالخالء.
رئيس القلم
سامر طه
انذار
ص��ادر ع��ن محكمة االم ��ور املستعجلة ـ
بيروت
بتاريخ  ،2011/12/10صدر عن حضرة
ق��اض��ي االم� ��ور امل�س�ت�ع�ج�ل��ة ف��ي ب�ي��روت
ق � � ��رار ق� �ض ��ى ب� ��اب�ل��اغ ل �ط �ي �ف��ة ج��رج��س
ال �ح �م��وي م �ج �ه��ول م �ح��ل االق ��ام ��ة ب��دف��ع
مبلغ /4.354.000/ل.ل .ارب �ع��ة ماليني
وثالثماية وارب�ع��ة وخمسون ال��ف ليرة
لبنانية.
عن املأجور الذي يشغله في العقار رقم
/4944/م �ن �ط �ق��ة االش��رف �ي��ة م�ل��ك توفيق
ال�ح��ارات��ي وذل��ك ع��ن ال�ف�ت��رة امل�م�ت��دة من
 2007/1/1ولغاية  2011/12/31وذل��ك
ضمن مهلة شهرين من اتمام اج��راءات
ال �ن �ش��ر وال �ل �ص��ق ،س �ن �دًا ل �ل �م��ادة /10/
عشرة من قانون  ،92/160تحت طائلة
اسقاط الحق بالتمديد.
رئيس القلم
محمد دحروج
إعالن
ألم� ��ان� ��ة ال �س �ج��ل ال� �ع� �ق ��اري االول � � ��ى ف��ي
الشمال
طلبت عيشة امل�ص��ري سند تمليك بدل
ضائع للعقار  /300/زوق بحنني
للمعترض  15يومًا للمراجعة
امني السجل العقاري بالتكليف
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ّ
ّ
تسالكيان وبشروش وسيدات السلة :فتيات من ذهب

األلعاب العربية ـ 2011

ّ
تذوق لبنان طعم الذهب ثالث مرات أمس في الدورة العربية عبر
سيدات كرة السلة ،والعداءة غريتا تسالكيان والسباحة كاتيا بشروش،
وليتأكد ّ
تفوق كامل للرياضيات اللبنانيات ،على عكس الرياضيني
أحمد محيي الدين
عزف النشيد الوطني اللبناني مرتني
أم��س ف��ي دورة األل�ع��اب العربية التي
تستضيفها ق�ط��ر ح�ت��ى  23ال �ج��اري،
ً
احتفاء بصعود سيدات
وذلك
كرة السلة الى منصة التتويج
ب ��امل� �ي ��دال� �ي ��ة ال ��ذه� �ب� �ي ��ة ،ع�ق��ب
اكتساحهن منتخب قطر - 72
،24 - 53 ،13 - 39 ،4 - 26( 34
 .)34 - 72وهذا الفوز الخامس
ع� �ل ��ى ال � �ت� ��وال� ��ي ل �ل �ب �ن��ان �ي��ات،
م �س �ج �ل��ن ال� �ع�ل�ام ��ة ال �ك��ام �ل��ة.
ونالت مصر امليدالية الفضية
واألردن البرونزية.
وج� � � ��اءت امل � � �ب � ��اراة م� ��ن ط ��رف
واح � � � ��د ،وب� � � ��رز م � ��ن امل �ن �ت �خ��ب
ال� � ��وط � � �ن� � ��ي ن� � �س � ��ري � ��ن دن� � � ��دن
بتسجيلها  9ن�ق��اط ،وناتالي
مامو بـ 8نقاط مع  6تمريرات
حاسمة و 7س��رق��ات ،ون��اري��ن
غ � �ي� ��وك � �ش � �ي� ��ان  8ن � � �ق� � ��اط و8
«لقد حققت هدفي»،
م� �ت ��اب �ع ��ات ،ول �ي �ل��ى ف� � ��ارس 8
بهذه الكلمات احتفلت
نقاط م��ع  4س��رق��ات ،وريبيكا
السباحة اللبنانية كاتيا ع�ق��ل  6ن �ق��اط م��ع  7ت�م��ري��رات
ّ
حاسمة و 5سرقات ،وأليسون
بذهبيتها
بشروش
وود ( 6ن � � � �ق� � � ��اط) ون� � �ت � ��اي
الثانية في دورة
سيفاجيان ( )7وت�م��ارا خليل
األلعاب العربية في
( )6وه �ن��ا ص�ل�ي�ب��ا ( )7وف��رح
سباق  400م حرة،
الحركة وليلى ناتاشا عاصي
حققت
معتبرة أنها
(ّ )6وفاي ماري برنس.
الهدف من مشاركتها.
وهنأ رئيس االتحاد اللبناني
وأضافت «لم يكن
ل� �ك ��رة ال �س �ل ��ة ج� � ��ورج ب��رك ��ات
ً
م�ن�ت�خ��ب ال �س �ي��دات ع�ل��ى ه��ذه
السباق سهال،
فاملغربية سارة البكري النتيجة امل�ش��رف��ة ،على الرغم
م ��ن غ �ي��اب ب �ع��ض ال�ل�اع �ب��ات،
قدمت مستوى رائعًا،
إضافة الى أن مدة االستعداد
وأنا سعيدة ألنها
ك��ان��ت ق�ص�ي��رة ج� �دًا ،ورأى أن
كانت تنافس بقربي».
كرة السلة «بألف خير» ،وهذا
املنتخب من عائلة اللعبة ،وأن
ال� �ج ��ائ ��زة امل��ال �ي��ة امل�خ�ص�ص��ة
ل�ل�م�ي��دال�ي��ة ال��ذه�ب�ي��ة ( 50أل ��ف دوالر)
س� �ت ��وزع ع �ل��ى ال�ل�اع� �ب ��ات .وأردف ان
االه�ت�م��ام س�ي��زداد ف��ي املرحلة املقبلة
بموازاة االهتمام وإص�لاح االم��ور في
م�ن�ت�خ��ب ال ��رج ��ال .وخ �ت��م ح��دي�ث��ه ب��أن
ه ��ذا االن� �ج ��از ال ي�غ�ط��ي ال�خ�ي�ب��ة ل��دى

ال ��رج ��ال ،وأن ال�ج�ل�س��ة االس�ت�ث�ن��ائ�ي��ة
اليوم ستكون مخصصة لبحث أمور
املنتخبات الوطنية.
وأك � ��دت «ال �ف �ت��اة ال��ذه �ب �ي��ة» ،ال �ع ��داءة
غ��ري �ت��ا ت �س�ل�اك �ي��ان ،ع �ل � ّ�و ك �ع �ب �ه��ا ف��ي

امل �س��اف��ات ال �ق �ص �ي��رة ألل �ع ��اب ال �ق��وى،
وع� ّ�وض��ت خسارتها في سباق ال�ـ100
م ب��ال �ح �ف��اظ ع �ل��ى امل �ي��دال �ي��ة ال��ذه�ب�ي��ة
ف��ي ال� �ـ200م وتسجيلها  24:10ثانية،
وث� � ��أرت ب��ال �ت��ال��ي م ��ن ال �ع��راق �ي��ة دان ��ة
عبد ال ��رزاق التي نالت الفضية وآل��ت
البرونزية الى السودانية فايزة عمير.
وأع��رب��ت ت�س�لاك�ي��ان ع��ن ف��رح�ت�ه��ا في
ات �ص��ال م��ع «األخ � �ب� ��ار» ،إذ وص�ف�ت�ه��ا
ب ��أن� �ه ��ا ال ت � ��وص � ��ف ،خ� �ص ��وص ��ًا م��ع
األج��واء املرافقة لأللعاب ،مشيرة الى
أنها أنهت موسمها الطويل والشاق

ع �ل��ى أف �ض ��ل م ��ا ي� � ��رام ،وك ��ان ��ت ت��أم��ل
تحسني وقتها ( 23:30ث) لكن الطقس
لم يكن مساعدًا .وكشفت عن خلودها
إلى الراحة لفترة قصيرة قبل أن تبدأ
استعدادها الجدي لأللعاب االوملبية
ف��ي ل �ن��دن م��ع م� ��درب أم �ي��رك��ي ج��دي��د.
واك��دت تسالكيان أنها ال تعتب على
الدولة أو على الوزارة أو االتحاد ألنها
ّ
«تقدر الظروف» ،مضيفة« :لبنان هو
لبنان» ،وشكرت رئيس ناديها روجيه
بجاني الذي آمن بها ودعمها.
وأح � ��رزت «ال �س �م �ك��ة ال��ذه �ب �ي��ة» ك��ات�ي��ا

بشروش ميداليتها الثانية في الدورة
إث��ر ف��وزه��ا ب�س�ب��اق ال � �ـ 400م ح��رة في
ال �س �ب��اح��ة ب�ت�س�ج�ي�ل�ه��ا زم ��ن 4:15:24
دق��ائ��ق ،م�ت�ف� ّ�وق��ة ع�ل��ى امل�غ��رب�ي��ة س��ارة
البكري التي نالت الفضية والتونسية
س��ارة لجنف التي أح��رزت البرونزية.
وك��ان��ت ب�ش��روش ق��د افتتحت السجل
ال��ذه �ب��ي ل�ل�ب�ن��ان ف��ي ال � ��دورة ب�ف��وزه��ا
بميدالية سباق ال �ـ 200م ح��رة السبت
املاضي.
كذلك ارتفع عدد امليداليات البرونزية
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة أم � ��س ال � ��ى ع �ش ��ر ب �ع��دم��ا

العبات منتخب لبنان لكرة السلة يحتفلن بامليدالية الذهبية (فادي االسعد ـ رويترز)

بشروش:
وصلت إلى
هدفي

نشاط

إنتر كامبوس ـ لبنان يحتفل بفرعي سن الفيل وجونية
«ه� ��ذا امل � �ش ��روع ،ي�م�ث��ل م ��ع غ �ي��ره من
املشاريع القائمة في لبنان ،التي تعنى
ب �ت��دري��ب األوالد ،أه ��م ح �ج��ر أس ��اس
ل �ك��رة ال �ق��دم ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ،وراف � �دًا مهمًا
لألندية واملنتخب الوطني ،واملواهب
اللبنانية بكرة القدم موجودة في أكثر
من منطقة ،وهي تحتاج الى اكتشاف،
وم��ن ث��م ال��ى ت��دري��ب وص�ق��ل ،ي��ؤدي��ان
ب�ه��ا ال��ى ال�ن�ج��وم�ي��ة ،أح�ي��ي إن �ج��ازات
املنتخب الوطني والدعم الجماهيري،
ونقول لبعض فاقدي األخالق العامة
وال ��وط� �ن� �ي ��ة م� �م ��ن ح � ��اول � ��وا ام �ت �ط��اء
نجاح املنتخب وفشلوا ،نقول لهم إن
املنتخب الرمز لن ينحدر الى مستوى
التقاط الصور معهم».
ك�ل�ام رئ�ي��س ات �ح��اد ك��رة ال �ق��دم هاشم
حيدر ،جاء خالل رعايته حفل العشاء
ال �ت �ك��ري �م��ي ل ��وف ��د «إن� �ت ��رك ��ام� �ب ��وس»
ال� � � �ع � � ��امل � � ��ي ،ال� � � � � � ��ذي أق� � � ��ام� � � ��ه رئ � �ي� ��س
«إنتركامبوس» لبنان شريف وهبي،

اكتشاف الموهوبين

التكامل مع االتحاد

عرض شريف وهبي لألسس الجديدة
التي بدأ العمل عليها في «إنتركامبوس»
لبنان إليفاد الالعبني املوهوبني الى
معسكرات دائمة في ايطاليا ،ووضع
املتفوقني منهم على سكة االحتراف.

رأى رئيس االتحاد هاشم حيدر أن
نجاحات املنتخب أسهمت في إعالء شأن
كرة القدم في لبنان ،وعمل انتر كامبوس
ـــ لبنان يسهم أيضًا في تعزيزها« ،وما
تقومون به يتكامل مع عمل االتحاد».

ب�م�ن��اس�ب��ة م ��رور س�ن�ت�ين ع�ل��ى ان�ش��اء
فرعي جونية وس��ن الفيل ،ف��ي فندق
«ريجنسي باالس».
م��ن ج�ه�ت��ه ،أش ��اد وه�ب��ي ب��اإلن�ج��ازات
ال �ت��اري �خ �ي��ة ال� �ت ��ي ح �ق �ق �ه��ا امل�ن�ت�خ��ب
الوطني «وم��ن هنا ،ب��ات من الواجب
ع� �ل ��ى ك � ��ل امل � �س � ��ؤول �ي��ن ع � ��ن م � � ��دارس
وأك ��ادي �م� �ي ��ات ك� ��رة ال� �ق ��دم ف ��ي ل�ب�ن��ان
م� �ض ��اع� �ف ��ة ال � �ج � �ه� ��د ،وال � �ع � �م� ��ل ل��رف��ع
م� �س� �ت ��وى اه �ت �م ��ام ��ات �ه ��م ب��ال�ل�اع �ب�ي�ن
ال �ن��اش �ئ�ي�ن ،وزرع ث �ق��اف��ة اإلن� �ج ��ازات
ف � ��ي ن� �ف ��وس� �ه ��م ل � �ل� ��وص� ��ول ب� �ه ��م ال ��ى
النجومية».
وأش��ار نائب رئيس «إنتركامبوس»
ـ �ـ �ـ �ـ �ـ ل �ب �ن��ان م �ي �س��اك ن� �ج ��اري ��ان ال� ��ى أن
امل � �ش � ��روع ري� ��اض� ��ي ص � ��رف ال ي�ب�غ��ي
ال� ��رب� ��ح ،ب� ��ل ع �ل��ى ال� �ع� �ك ��س ،ف��أب��واب��ه
مفتوحة أم��ام كل من يرغب ،وتتكفل
امل ��ؤس� �س ��ة ال �ع��امل �ي��ة م ��ع ف � ��رع ل �ب �ن��ان
بتأمني كل التجهيزات واملصاريف.
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• رياضة المحركات •

أخبار رياضية

سيطرة جو غانم على «فورموال غولف»
أض� � ��اف م� � ��ازن ب� ��رج� ��اوي واح � � ��دة ف��ي
مسابقة ال�ب�ل�ي��اردو ال �ف��ردي خ�ل��ف كل
م��ن ال�ك��وي�ت��ي ب��در ال��وض�ح��ي صاحب
الذهبية وال�ق�ط��ري ب�ش��ار عبد املجيد
ال � ��ذي ن� ��ال ال �ف �ض �ي��ة ،ف �ي �م��ا ب �ق��ي ع��دد
امليداليات الفضية اللبنانية أربع.
وت ��وزع ��ت أم ��س  36م �ي��دال �ي��ة ذه�ب�ي��ة،
وح��اف�ظ��ت م�ص��ر ع�ل��ى ص ��دارة ترتيب
امل�ي��دال�ي��ات بمجموع  69( 180ذهبية
و 62فضية و 49برونزية) أمام تونس
ب �ـ 37ذهبية وق�ط��ر ب �ـ 29وامل �غ��رب ب�ـ24
والكويب بعشر ميداليات ذهبية.

واصل السائق اللبناني الشاب جو غانم (الصورة)
سيطرته على بطولة «ف��ورم��وال غولف» لسباقات
ال� �س� �ي ��ارات ،م�ن�ه�ي��ًا ال �س �ن��ة ب��ان �ت �ص��ار م � ��زدوج في
املرحلتني السابعة والثامنة ،اللتني استضافتهما
ح �ل �ب��ة ي� ��اس م ��اري �ن ��ا ف ��ي ال �ع��اص �م��ة
اإلماراتية أبو ظبي.
وك� � ��ان غ ��ان ��م ق� ��د ص �ع ��د ال � ��ى م�ن�ص��ة
التتويج ف��ي ك��ل ال�س�ب��اق��ات السابقة
ضمن ه��ذه البطولة اإلقليمية التي
بدأت ّ
تشد االنتباه اليها اكثر بسبب
وج� � ��ود س��ائ �ق�ي�ن ص� �غ ��ار ي�ت�م�ت�ع��ون
ب�م�ه��ارات مميزة ،ومنهم غ��ان��م ال��ذي
يتصدر الترتيب العام حاليًا بفارق

مريح عن اق��رب منافسيه بعدما جمع  194نقطة،
مقابل  146لإلماراتي محمد املطوع صاحب املركز
الثاني ،بينما تأتي املاليزية ناتاشا سيتر ثالثة
بـ  121نقطة .وعقب السباق كشف غانم أنه أصبح
ي�ت�ط�ل��ع ل�ل�ع�ب��ور ال ��ى إح ��دى بطولتي
امل��ان �ي��ا وب��ري�ط��ان�ي��ا ل �ل �ف��ورم��وال  3في
ال�س�ن��ة ال �ج��دي��دة ،ال �ت��ي س�ي�ب��دأه��ا من
ال�ب�ح��ري��ن ح�ي��ث س�ي�خ��وض ف��ي  6و7
ك ��ان ��ون ال �ث��ان��ي امل��رح �ل��ة ال �ث��ان �ي��ة في
بطولة «م��اس�ي��رات��ي ت��روف�ي��و» للشرق
األوس��ط ،التي ّ
توج بدايته فيها بفوز
الفت على حلبة صخير مطلع الشهر
الحالي.

كرة الصاالت

ّ
تأهل الصداقة وأول سبورتس إلى ربع نهائي الكأس
ب �ل��غ ال� �ص ��داق ��ة ح ��ام ��ل ال �ل �ق��ب وأول
س � �ب� ��ورت� ��س وص � �ي � �ف ��ه ال � � � � ��دور رب ��ع
ال �ن �ه��ائ��ي ف ��ي م�س��اب�ق��ة ك ��أس ل�ب�ن��ان
ل �ك ��رة ال� �ق ��دم ل� �ل� �ص ��االت ،وذل � ��ك ب�ع��د
ف��وزه �م��ا ع �ل��ى ال ��رس ��ل ج��ون �ي��ة 3-6
وجامعة  5 - 7 AUCEعلى التوالي
في دور الـ .16
في املباراة األولى على ملعب مجمع
ال ��رئ� �ي ��س إم� �ي ��ل ل� �ح ��ود ال ��ري ��اض ��ي،
اس�ت�ع��اد ال�ص��داق��ة الع�ب�ي��ه ال��دول�ي�ين
ال ��ذي ��ن ان �ش �غ �ل��وا م ��ع امل �ن �ت �خ��ب ف��ي
ت�ص�ف�ي��ات غ ��رب آس �ي��ا ف��ي ال �ك��وي��ت،
فقادوه الى الفوز ،حيث سجل حسن
ب ��اج ��وق ه ��دف ��ًا ،وأض� � ��اف م�ص�ط�ف��ى
س� � ��رح� � ��ان ه� � ��دف �ي ��ن ،ب� �ي� �ن� �م ��ا ت �ك �ف��ل
ب��األه��داف ال�ث�لاث��ة األخ ��رى ال�ع��راق��ي
مروان زورا ( )2ومحمود دقيق.
أم��ا ال��رس��ل ال ��ذي ي�ل�ع��ب ف��ي ال��درج��ة
الثانية ،فقد سجل له ماريو خوري
وجوزف طنوس (.)2
وف ��ي امل � �ب ��اراة ال �ث��ان �ي��ة ع �ل��ى امل�ل�ع��ب
ع� �ي� �ن ��ه ،اس � �ت � �ع� ��ان أول س� �ب ��ورت ��س
ب �غ ��ال �ب �ي ��ة الع� �ب� �ي ��ه ال � �ع� ��ائ� ��دي� ��ن م��ن
مشاركتهم م��ع املنتخب أي�ض��ًا ،رغم
أن التشكيلة األساسية كان عمادها
ال�ل�اع� �ب�ي�ن غ �ي��ر ال ��دول � �ي �ي�ن ،وم �ع �ه��م
ال �ك��روات��ي ب��ات��ري��ك درن��دي �ت��ش ال��ذي
سجل هدفًا ،في الوقت الذي برز فيه

يختتم ربع
النهائي اليوم بلقاء
الندوة القماطية
والشويفات

حسن توبة بتسجيله ثالثة أهداف،
وأض ��اف األه� ��داف األخ ��رى إب��راه�ي��م
ح� � �م � ��ود وح� � �س � ��ن زي � � �ت� � ��ون وق� ��اس� ��م
قوصان.
أما  AUCEاملنافس في الثانية أيضًا،
فقد سجل له عالء دياب وعادل يزبك
وإل �ي ��اس ال �ي��اس وه� ��ادي أب ��ي غ��ان��م
ونضال صفطلي.
وشهد هذا ال��دور خ��روج فريقني من
الدرجة األولى ،هما :الشباب البترون
ب �خ �س��ارت��ه أم� ��ام ال �ف �ي �ح��اء ط��راب�ل��س
 ،8-1وق��وى األم��ن الداخلي بسقوطه
أمام بروس كافيه  ،14-6بينما تأهل
ف��ري��ق ال �ج��ام �ع��ة األم �ي��رك �ي��ة للعلوم
وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ال �ف��ائ��ز ع�ل��ى ال�ب��رج
ع �ي �ن �ط��ورة  ،6-10وف� ��ري� ��ق ج��ام �ع��ة
القديس يوسف ب�ف��وزه على الهدف
 ،2-3والقلمون بفوزه على الجمهور
.2-5
وي�خ�ت�ت��م ه��ذا ال ��دور ال �ي��وم ب�م�ب��اراة
ت � �ج � �م ��ع ب �ي ��ن ال � � � �ن � � ��دوة ال� �ق� �م ��اط� �ي ��ة
والشويفات.
وكان منتخب لبنان قد ضمن التأهل
ال��ى نهائيات ك��أس األم��م اآلسيوية
ب �ع��د ح �ل��ول��ه ف ��ي امل ��رك ��ز ال �ث��ال��ث في
بطولة غ��رب آس�ي��ا ،ال�ت��ي أقيمت في
ال �ك��وي��ت ،ك �م��ا ت��أه��ل م�ن�ت�خ�ب��ا قطر
والكويت.
مهاجم الصداقة
العراقي مروان
زورا (أرشيف)

اللبنانية
الكرة
ّ

الساهل يعود إلى لبنان ويبدأ مهماته اليوم مع العهد
وصل الى بيروت ،أم��س ،املدير الفني
ال �ج��دي��د ل �ن��ادي ال �ع �ه��د ،ب �ط��ل ل�ب�ن��ان،
امل�غ��رب��ي محمد ال�س��اه��ل ،ال ��ذي يعود
الى الكرة اللبنانية بعدما غاب عنها
زه� ��اء ث�م��ان�ي��ة أع � ��وام ،وت �ح��دي �دًا منذ
أن ت��رك اإلش ��راف على منتخب لبنان
للشباب وف��ري��ق أومل�ب�ي��ك ب �ي��روت ع��ام
 ،2004وب �ع��دم��ا ق� ��اد األخ� �ي ��ر إلح� ��راز
«ال ��دوب� �ل� �ي ��ه» م ��وس ��م  2002ـ � �ـ ،2003
ل�ك��ن ت�غ�ي�ي��رات ك�ث�ي��رة ض��رب��ت اللعبة
الشعبية في  8سنوات.
وأش � � ��ار «س �ه �ي ��ل» ك �م��ا ي� �ن ��ادون ��ه ف��ي
امل�غ��رب ال��ى أن برنامج عمله سيكون
م��رت �ب �ط��ًا ارت� �ب ��اط ��ًا ك �ل �ي��ًا م� ��ع أه � ��داف
العهد ،وه��و االحتفاظ بلقب ال��دوري
للسنة الثالثة على التوالي واملنافسة
ف � ��ي م �س ��اب �ق ��ة ال� � �ك � ��أس ،إض � ��اف � ��ة ال ��ى
الطموح الكبير املتعلق بكأس االتحاد
اآلسيوي ،حيث أمل الساهل أن يحقق
ال �ف��ري��ق األص� �ف ��ر م ��ا ح �ق �ق��ه امل�ن�ت�خ��ب

اللبناني من مفاجآت في التصفيات
اآلس� �ي ��وي ��ة .وس �ي �ب��دأ ال �س��اه��ل ال �ي��وم
م �ه �م��ات��ه م� ��ع ن� ��ادي� ��ه ال � �ج� ��دي� ��د ،ع�ل��ى
أن ي� � �ح � ��دد الح� � �ق � ��ًا ب � ��رن � ��ام � ��ج ع �م �ل��ه
واحتياجاته.
ك� ��ذل� ��ك أع� � � ��رب ال � �س ��اح ��ل ع � ��ن ف��رح �ت��ه
ب � ��ال � �ع � ��ودة إل � � ��ى ال� �ع� �م ��ل ف � ��ي ل� �ب� �ن ��ان،
وخصوصًا أن سمعة لبنان ب��ات لها
بريق خاص في األشهر األخيرة على
وقع نتائج املنتخب اللبناني املدوية.
وس �ي �ل �ع��ب ال �ع �ه��د ف ��ي م �س��اب �ق��ة ك��أس
االت �ح��اد اآلس �ي ��وي ،ض�م��ن امل�ج�م��وع��ة
ال �ث��ال �ث��ة ال� �ت ��ي ت �ض��م أي� �ض ��ًا ال �ك��وي��ت
ال �ك��وي �ت��ي وال� �ع ��روب ��ة ال �ع �م��ان��ي وف��ي
بي املالديفي ،وسبق للساهل أن قاد
أوملبيك في املسابقة عينها بنسختها
األولى.
وي� �م� �ث ��ل ال � �ص � �ف ��اء ل� �ب� �ن ��ان أي � �ض� ��ًا ف��ي
املسابقة القارية ،حيث سيلعب ضمن
املجموعة الخامسة مع التالل اليمني

والزوراء العراقي والشرطة السوري.
وكان الصفاء قد ّبدل مدربه قبل نحو
أسبوعني ،إذ حل العراقي أكرم سلمان
ً
ب ��دال م��ن امل� ��درب ال��وط �ن��ي غ �س��ان أب��و
ذي � ��اب .وي �ب �ح��ث ال �ف��ري��ق األص �ف ��ر عن
تدعيم صفوفه ،حيث هناك مفاوضات
مع الالعب اللبناني منير الريشوني
ليلعب معه في املسابقة.

يفاوض الصفاء
اللبناني منير ريشوني
للعب معه في كأس
االتحاد اآلسيوي

تمرينة للمنتخب مع األوملبي
يلتقي املنتخبان ال��وط�ن��ي واألومل�ب��ي
ال� � �ي � ��وم ف � ��ي م � � �ب � ��اراة ت �م ��ري �ن �ي ��ة ع �ل��ى
م �ل �ع��ب ال� �ص� �ف ��اء (ال � �س� ��اع� ��ة .)13:00
وتندرج املباراة في سياق التدريبات
األس�ب��وع�ي��ة للمنتخب األول ب�ق�ي��ادة
املدير الفني األملاني ثيو بوكير.
وتهدف امل�ب��اراة ال��ى متابعة الالعبني
ف ��ي امل �ن �ت �خ �ب�ين ع ��ن ك �ث��ب وال ��وق ��وف
ع �ل��ى أه �ل �ي��ة الع �ب��ي «األومل � �ب ��ي» رب�م��ا
ل �ت ��رف �ي ��ع ع� � ��دد م �ن �ه��م ال� � ��ى امل �ن �ت �خ��ب
األول .وي �س �ت �ع��د امل �ن �ت �خ��ب ال�ل�ب�ن��ان��ي
لخوض املباراة األخيرة للدور الثالث
ل� �ت� �ص �ف� �ي ��ات امل� � ��ون� � ��دي� � ��ال ،وس� �ت� �ك ��ون
ب �م��واج �ه��ة اإلم � � � ��ارات ف ��ي أب � ��و ظ �ب��ي،
وي �ك �ف��ي ل �ب �ن��ان ال �ت �ع��ادل ل�ل�ت��أه��ل ال��ى
الدور الرابع ،بغض النظر عن نتيجة
م� �ب ��اراة ال �ك��وي��ت وم�ض�ي�ف�ت�ه��ا ك��وري��ا
الجنوبية.
أ .م.

برونزية ملرجان في بطولة
آسيا للكانوي ساللوم
ضمن سباق تصفيات آسيا املؤهلة
ألوملبياد لندن  ،2012شارك الالعب
ريتشارد مرجان في بطولة آسيا السابعة
للكانوي ساللوم في مدينة .Miyi
وبعد حلول مرجان ثالثًا في سباق نصف
النهائي على مستوى الدول املشاركة،
خلف الصني وكازاخستان ،وتأهله الى
الدور النهائي ،أضاع الالعب فرصة
التأهل الى األلعاب األوملبية بعد خطأ في
تخطي أحد أبواب السباق ،تاركًا املجال
أمام منافسه الكازاخستاني ،علمًا أن
اللبناني مرجان كان متفوقًا طيلة فترات
السباق على الالعب الكازاخستاني،
ّ
لكن الخطأ الذي وقع فيه أعطى املركز
املؤهل لأللعاب األوملبية لألخير .ومن
بعدها جرت مسابقة أخرى على صعيد
جميع املشاركني خارج نطاق التصفيات
األوملبية ،وقد حاز مرجان خاللها امليدالية
البرونزية.

بطولة املوتو كروس
ّ
نظم النادي اللبناني للدراجات النارية
املرحلة الرابعة واألخيرة من بطولة لبنان
للموتو كروس لعام  2011في الرملة
البيضاء (بيروت) بحضور عدد كبير
من هواة اللعبة .وفي ما يأتي النتائج :فئة
 450سم-1 :رفيق عيد-2 ،جان بول خالط،
-3حسن عثمان .فئة 250سم -1 :ادمون
ساسني -2 ،اسامة ايوبي،
 -3احمد خواجه .أ تي في (( )ATVدفع
رباعي)-1 :محمد حسن-2 ،محمد ّ
طراف،
-3عصام مسرح .أ تي في ( ATVدفع
ثنائي)-1 :مصطفى الحسن -2 ،بالل
الحسن-3 ،محمد مهتار .وفي الختام ،وزعّ
رئيس النادي علي داغر وزياد قرانوح
الكؤوس على الفائزين وسط أجواء
احتفالية.

اللياقة البدنية في األنطونية
بدعوة من الجامعة األنطونية (بعبدا
ـ الحدث) وبالتنسيق مع السفارة
ّ
الفرنسية في لبنان ،حاضر محضر
اللياقة البدنية ،الفرنسي جيل كوكار،
من جامعة كلود برنار الفرنسية (ليون
 ،)1في مقر الجامعة املضيفة ،في اطار
برنامج «الديبلوم الجامعي األوروبي
للتحضير البدني» .ودامت املحاضرات
النظرية والتطبيقية خمسة أيام،
ّ
بمشاركة العديد من املحضرين البدنيني
في لبنان .وتندرج زيارة املسؤول
الفرنسي ضمن مشروع التعاون بني
الجامعة األنطونية وعدد من الجامعات
األوروبية.
ويأتي البرنامج في ظل دعم السفارة
الفرنسية في لبنان لهذا املشروع منذ
عام  ،2004وفي اطار سياسة تطوير
كلية التربية البدنية في الجامعة
األنطونية ،التي تستقطب الخبرات
األجنبية ،وخاصة األوروبية منها ،على
مدار السنة على أن يحصل التالميذ في
النهاية على «ديبلوم جامعي أوروبي في
التحضير البدني».
وسبق للجامعة األنطونية أن استضافت
مدرب اللياقة البدنية ملنتخب ايطاليا في
كرة القدم كالوديو غودينيو في حزيران
الفائت ،حيث حاضر أمام عشرات من
املدربني الذين حصلوا على شهادات في
نهاية الدورة.
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الدولية
الرياضة
ّ

ّ
روما ال تزال وفية لـ«ملكها» فرانشيسكو توتي
لم تكن نتيجة املشكلة التي
وقعت بني توتي وفريقه روما ،قبل
أيام ،سوى فصل جديد من قصة الحب
والوفاء اللذين تكنهما العاصمة
اإليطالية مللكها .توتي هو القلب
النابض لروما ،هذا ما أصبح أكثر
وضوحًا أخيرًا
حسن زين الدين
ال ي��م��ك��ن وص�����ف ح���ال���ة ال���ق���ل���ق ال��ت��ي
ع����اش����ت����ه����ا ال����ع����اص����م����ة اإلي����ط����ال����ي����ة،
روم���ا ،ي��وم الخميس امل��اض��ي .روم��ا،
ب��األغ��ل��ب��ي��ة ال��ع��ظ��م��ى م����ن ق��اط��ن��ي��ه��ا،
عاشت قلقًا وصدمة وغضب لم تألف
ذل���ك ك��ل��ه م��ن��ذ م���دة ط��وي��ل��ة ،وت��ح��دي��دًا
م��ن��ذ  35ع���ام���ًا ،ف���ي ال���ع���ام ال�����ذي ول��د
ف���ي���ه «م���ل���ك���ه���ا» ف��ران��ش��ي��س��ك��و ت���وت���ي.
فجأة ،خرج امللك بتصريح أبدى فيه
استعداده للرحيل عن فريق العاصمة
األحمر ،روم��ا ،ال��ذي ع��رف فيه مجده
ال���ك���روي ،إذا ك���ان ه��و السبب
ف����ي امل���ش���اك���ل ال���ت���ي ي��ع��ي��ش��ه��ا
األخ���ي���ر .أراد ت��وت��ي ال��خ��روج
من الفريق ،الذي رفض رفضًا
مطلقًا أو حتى مجرد التفكير
ف��ي تركه عندما كانت كبرى
ال��ف��رق األوروب���ي���ة تلهث وراء
ت���وق���ي���ع���ه ع���ل���ى ك���ش���وف���ات���ه���ا،
وف�����ي م��ق��دم��ه��ا ري������ال م���دري���د
اإلس��ب��ان��ي .ه��و ال��ف��ري��ق ال��ذي
ارت�����������دى ق���م���ي���ص���ه  481م����رة
م���ن���ذ ع�����ام  1992وس���ج���ل ف��ي
ص����ف����وف����ه  ّ 207أه������������داف .ه��و
الفريق الذي فضل البقاء فيه،
رغ��م ال��ظ��روف الحالكة وع��دم
مشاركته أحيانًا في املسابقة
األه������م ع���امل���ي���ًا ع���ل���ى م��س��ت��وى
األن������دي������ة ف�����ي دوري أب����ط����ال
في الوقت الذي سيستمر أوروب��ا .هو الفريق الذي كان
أول���وي���ة ب��ال��ن��س��ب��ة ال���ى ت��وت��ي
فيه فرانشيسكو
ع���ل���ى ال���ب���ح���ث ع�����ن ال���ج���وائ���ز
فإن
توتي مع روما،
التي ُيمكن أن تتاح أمامه في
أحد النجوم الباقني
األن��دي��ة ال��ك��ب��رى ،وخصوصًا
من الجيل املاضي في
جائزة أفضل العب في العالم
ونعني
الكرة اإليطالية،
أو في أوروبا (كانت تمنحها
إينزاغي
م��ج��ل��ة ف����ران����س ف���وت���ب���ول ف��ي
هنا فيليبو ّ
(الصورة) ،يتجه في
ال��س��اب��ق) ال��ت��ي ك���ان يستحق
سوق االنتقاالت الشتوي إحداها امللك يومًا من األي��ام.
ب��اخ��ت��ص��ار ،ك���ان ت��وت��ي وف ّ��ي��ًا
الى الخروج من فريق
ل���روم���ا ب��ك��ل م���ا ت��ح��م��ل��ه ه��ذه
ميالن ،حيث يسجل
الكلمة من معنى.
للمرة األولى انتقاله الى
توتي هو قلب روما النابض،
خارج إيطاليا وتحديدًا
وم�����ن دون������ه ت���ت���وق���ف ال��ح��ي��اة
الى الدوري اإلنكليزي
ف��ي ال��ع��اص��م��ة ال��ج��م��ي��ل��ة .ه��ذا
ما ّ
املمتاز.
أحسه بالفعل ،ال بالقول،
س��������ك��������ان روم���������������ا ال����خ����م����ي����س
امل��������اض��������ي .ال�����ص�����دم�����ة ك����ان����ت
م��زدوج��ة ملناصري توتي ،إذ
إن��ه تعرض للمرة األول��ى في
���اس تمثل باعتداء
مسيرته مل��وق��ف ق ٍ
عليه ،كما قيل ،م��ن بعض موتورين
م����ن ج���م���ه���ور ال���ف���ري���ق وذل�������ك ب��س��ب��ب
إضاعته رك��ل��ة ج���زاء أم���ام يوفنتوس
ف���ي ال������دوري اإلي���ط���ال���ي .إال أن ت��وت��ي
الذي قال كلماته تلك ،والتي لم تخرج
من دون أدنى شك من قلبه ،كان يعلم
أن امل��دي��ن��ة ب��أس��ره��ا ل��ن ت��دع��ه يخرج.
ك���ان م��ج��رد اخ��ت��ب��ار م���ن امل��لّ��ك لحجم
املحبة التي ال تزال روما تكنها له.
وبالفعل ،امتألت املواقع واملنتديات
ال�����ري�����اض�����ي�����ة اإلي�����ط�����ال�����ي�����ة وم����وق����ع����ا
ال���ت���واص���ل االج��ت��م��اع��ي «ف��اي��س��ب��وك»
و«ت����وي����ت����ر» ب��ك��ل��م��ات ال���ت���ض���ام���ن م��ع
نجمهم األول واألوح����د .ك��ان الرفض
املطلق لرحيله ه��و ال��ق��اس��م املشترك
ب��ي��ن ج���م���ي���ع اآلراء .ه�����و ج����ن����ون ف��ي
روم���ا م��ن أج��ل ت��وت��ي م��ا ح��دث مساء
الخميس .هذه الثورة الشعبية رافقها
دعم بعض نجوم إيطاليا السابقني،
وعلى رأسهم كارلو ماتزوني ،مدرب

ميالن يدير
ظهره
إلينزاغي

أبدى توتي استعداده لترك روما ،لكنه جوبه برفض مطلق من الجماهير واملعنيني (فيليبو مونتيفورتي ــ أ ف ب)

برنامج البطوالت األوروبية الوطنية

كان دل بييرو
يستحق معاملة
ّ
مماثلة في تورينو

روما السابق ،الذي قال« :توتي يجب
أن ُي��ع��ام��ل ك��اب��ن ل��روم��ا .ي��ج��ب علينا
جميعًا أن نحبه .لقد ساهم في فوزنا
في الكثير من املرات السابقة من دون
أي م���ق���اب���ل» .أم����ا ل��وي��ج��ي ري��ف��ا ف��ق��ال
ب����دوره« :ت��وت��ي م��ن ال��ن��ج��وم القليلني
الباقني ف��ي إيطاليا .ل��ن ي��ك��ون هناك
ت��وت��ي آخ��ر ف��ي روم���ا .جماهير روم��ا
يجب أن تقضي عمرها وهي تشكره».
إدارة روم����ا ،م��ن ج��ان��ب��ه��ا ،ل��م ّ
تقصر
عندما أعلنت تمسكها ببقاء توتي
في الفريق .هدأت العاصفة نوعًا ما.
خ��رج ت��وت��ي ،الجمعة ،ل��ي ّ
��رد التحية،
م��ع��ل��ن��ًا اس���ت���م���راره م���ع ال��ف��ري��ق .قصة
ج��م��ي��ل��ة م����ا ح�����دث ي���وم���ي ال��خ��م��ي��س
وال��ج��م��ع��ة امل��اض��ي�ين .ه���ي ق��ص��ة حب
وناد
ووف��اء متبادلني بني نجم أزل��ي
ٍ
عريق .لعل النجم اآلخ��ر ورفيق درب
ت���وت���ي ف���ي امل��ل�اع����ب ،أل���ي���س���ان���درو دل
بييرو ،ك��ان يستحق معاملة مماثلة
في مدينة تورينو .روما ّ
وفية لتوتي
ويوفنتوس خذل دل بييرو.

انكلترا (املرحلة السابعة عشرة)
¶ الثالثاء:
ولفرهامبتون  -نوريتش سيتي ()21.45
بالكبيرن روفرز  -بولتون ()22.00
¶ االربعاء:
استون فيال  -ارسنال ()21.45
م��ان �ش �س �ت��ر س �ي �ت��ي  -س� �ت ��وك س�ي�ت��ي
()21.45
ن�ي��وك��اس��ل ي��ون��اي�ت��د  -وس��ت بروميتش
()21.45
افرتون  -سوانسي سيتي ()22.00
فوالم  -مانشستر يونايتد ()22.00
ويغان اثلتيك  -ليفربول ()22.00
كوينز بارك رينجرز  -سندرالند ()22.00
¶ الخميس:
توتنهام  -تشلسي ()22.00
ايطاليا (املرحلة االولى املؤجلة)

بولونيا  -روما ()21.45
انتر ميالنو  -ليتشي ()21.45
التسيو  -كييفو ()21.45
بارما  -كاتانيا ()21.45
نابولي  -جنوى ()21.45
نوفارا  -باليرمو ()21.45
فرنسا (املرحلة التاسعة عشرة)
¶ الثالثاء:
نانسي  -مرسيليا ()22.00
¶ االربعاء:
أوسير  -ديجون ()20.00
ليل  -نيس ()20.00
رين  -بوردو ()20.00
سوشو  -أجاكسيو ()20.00
تولوز  -بريست ()20.00
فالنسيان  -ليون ()20.00
لوريان  -كاين ()20.00
إيفيان  -مونبلييه ()20.00
س��ان��ت ات �ي��ان  -ب��اري��س س ��ان ج�ي��رم��ان
()22.00

¶ الثالثاء:
سيينا  -فيورنتينا ()19.00
كالياري  -ميالن ()21.45

كأس اسبانيا (دور الـ )32

¶ االربعاء:
اودينيزي  -يوفنتوس ()19.00
اتاالنتا  -تشيزينا ()21.45

¶ الثالثاء:
اسبانيول  -سلتا فيغو ()21.00
ريال مدريد  -بونيفررادينا ()21.00

سبورتينغ خيخون  -مايوركا ()21.00
اشبيلية  -سان روكيه ()23.00
¶ األربعاء:
اتلتيكو مدريد  -الباسيتي ()21.00
بيتيس  -قرطبة ()22.00
ملقة  -خيتافي ()22.00
اوساسونا  -امليريا ()22.00
راي � ��و ف��ال �ي �ك��ان��و  -راس �ي �ن��غ س��ان �ت��ان��در
()22.00
فياريال  -ميرانديس ()22.00
سرقسطة  -الكوركون ()22.00
ل �ي �ف��ان �ت��ي  -دي �ب ��ورت �ي �ف ��و ال ك ��ورون �ي ��ا
()22.00
غرناطة  -ريال سوسييداد ()22.00
اتلتيك بلباو  -ريال اوفييدو ()23.00
¶ الخميس:
فالنسيا  -قادش ()21.00
برشلونة  -هسبتليت ()23.00
كأس أملانيا (الدور ربع النهائي)
¶ الثالثاء:
نورمبرغ  -فيورث ()20.00
بوخوم  -بايرن ميونيخ ()20.00
هوفنهايم  -أوغسبورغ ()21.30
ف� ��ورت� ��ون� ��ا دوس � � �ل� � ��دورف  -ب ��وروس� �ي ��ا
دورتموند ()21.30

رياضة 31
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سوق االنتقاالت

الفورموال 1

كافاني وغوتزه وموتينيو
من ّ
أولويات تشلسي

سوتيل بني وليامس وفيراري
ال ي ��زال أدري� ��ان س��وت�ي��ل ي�ب�ح��ث عن
ف��ري��ق ف��ي ب�ط��ول��ة ال �ع��ال��م ل�س�ب��اق��ات
س �ي��ارات ال �ف��ورم��وال  1ب�ع��دم��ا أعلن
فريقه السابق فورس إينديا أسماء
سائقيه ،وقد خلت الالئحة من اسم
السائق األملاني.
إال أن ص�ح�ي�ف��ة «أوت � ��و م��وت ��ور آن��د
س � � �ب� � ��ورت» ف � ��ي ب � �ل� ��اده ك� �ش� �ف ��ت أن
ول � �ي� ��ام� ��س ،ال � � ��ذي ف� �ش ��ل ق� �ب ��ل ف �ت��رة
وجيزة في التعاقد مع بطل العالم
ال�س��اب��ق الفنلندي كيمي راي�ك��ون��ن،
مهتم بضمه ال��ى ص�ف��وف��ه م��ن دون
ُ
أن تسقط إم�ك��ان التحاقه بفيراري
لتعويض البرازيلي فيليبي ماسا،
ل� �ك ��ن ه� � ��ذه ال � �خ � �ط ��وة ل � ��ن ت� �ت ��م ق �ب��ل
م��وس��م  .2013وك �ت �ب��ت ال�ص�ح�ي�ف��ة:
«فريق وليامس مهتم به (سوتيل)
ول�ي��س فقط بسبب شركته الراعية
«م� � �ي � ��دي � ��ون» ،وأردف � � � � � ��ت« :س ��وت �ي ��ل
س�ي�ك��ون خ �ي��ارًا مهمًا بالنسبة الّ��ى
ف�ي��راري ،وه��و لهذه الغاية لن يوقع
م ��ع ول� �ي ��ام ��س (ف � ��ي ح � ��ال االت � �ف ��اق)
لعام واحد».
سوى
ٍ
من جانبه ،قال مدير أعمال سوتيل،
مانفريد زيمرمان« :أدريان ال يعرف
مستقبله ب�ع��د ،لكن ليس لدينا أي
سبب لنقلق ونأخذ قرارًا ناقصًا».
من جهة أخ��رى ،قد يتجه البرازيلي
برونو سينا ،الذي يبحث عن فريق

ب �ع ��دم ��ا ك �ش ��ف ل� ��وت� ��وس ري� �ن ��و ع��ن
س��ائ�ق�ي��ه ل�ل�م��وس��م ال �ج��دي��د ،وه �م��ا:
راي � �ك� ��ون� ��ن وال � �س� ��وي � �س� ��ري روم � � ��ان
غ��روج��ان ،إل��ى س�ب��اق��ات «ن��اس�ك��ار»
األميركية إذا ل��م يجد فريقًا ملوسم

 ،2012بحسب ما ذكر موقع «إيطاليا
رايسينغ» اإليطالي.
ي��ذك��ر أن س �ي �ن��ا ك� ��ان ق ��د أع �ل��ن قبل
ف �ت��رة أن ��ه ل��ن ي �ت��وج��ه ال ��ى س�ب��اق��ات
«ن � ��اس � � �ك � ��ار» ،ال � �ت� ��ي ش � �ه� ��دت وف � ��اة

ّ
ّ
األميركية (سيرجيو موراييس ــ رويترز)
قد يتجه برونو سينا إلى سباقات «ناسكار»

نتائج اللوتو اللبناني
2 36 31 29 21 18 7
ج ��رى م �س��اء أم ��س س�ح��ب ال �ل��وت��و اللبناني
ل�لإص��دار ال��رق��م  945وج ��اءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرقام الرابحة 7 :ـــ  18ـــ  21ـــ  29ـــ  31ـــ  36الرقم
اإلضافي2 :
¶ املرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة):
ـــ قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة:
ـــ عدد الشبكات الرابحة :ال شيء.
ـــ 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:
 116.232.755ل.ل.
ـــ عدد الشبكات الرابحة :شبكة واحدة.
ـــ الجائزة اإلفرادية لكل شبكة:
 116.232.755ل.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:
 53.934.390ل.ل.
ـــ عدد الشبكات الرابحة 18 :شبكة.
ـــ الجائزة اإلفرادية لكل شبكة:
 2.996.355ل.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:
 53.934.390ل.ل.
ـــ عدد الشبكات الرابحة 1.072 :شبكة.
ـــ الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 50.312 :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:
 126.472.000ل.ل.
ـــ عدد الشبكات الرابحة 15.809 :شبكات.
ـــ الجائزة لكل شبكة 8000 :ل.ل.
ـــ املبالغ املتراكمة للمرتبة األول��ى واملنقولة
للسحب املقبل 1.480.758.289 :ل.ل.

نتائج زيد
جرى مساء أمس سحب زيد رقم  945وجاءت
النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح.11175 :
¶ الجائزة األولى 75.000.000 :ل.ل.
ـــــ قيمة الجوائز اإلجمالية:
 75.000.000ل.ل.
ـــــ عدد األوراق الرابحة :ورقة واحدة.
ـــــ الجائزة اإلفرادية لكل ورقة:
 75.000.000ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.1175 :
ـــــ الجائزة اإلفرادية 900.000 :ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.175 :
¶ الجائزة اإلفرادية 90.000 :ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.75 :
ـــــ الجائزة اإلفرادية 8.000 :ل.ل.
املبالغ املتراكمة للسحب املقبل:
 25.000.000ل.ل.

ي �ب��دو أن ت�ش�ل�س��ي ل ��ن ي �ق��ف م �ك �ت��وف ال�ي��دي��ن
ب�ع��د ت��راج��ع ق ��درات ��ه ال�ت�ن��اف�س�ي��ة ف��ي ال ��دوري
اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم ،إذ يبدو الفريق
اللندني مستعدًا للقيام بضربة ثالثية تتمثل
باستقدامه الهداف األوروغ��وي��ان��ي إدينسون
كافاني من نابولي اإليطالي والنجم األملاني
الصاعد ماريو غوتزه من بوروسيا دورتموند
وص��ان��ع األل �ع��اب ال�ب��رت�غ��ال��ي امل��وه��وب ج��واو
موتينيو من بورتو.
إال أن صحيفة «ذا تايمز» البريطانية ذكرت أن
«البلوز» لن ّ
يتمم هذه الصفقات قبل الصيف
املقبل ،وذل��ك بطلب من امل��درب أندريه فياش ــ
ب��واش ال��ذي قال إنه بحاجة إلى العبي وسط
ّل�اّ
خ� ق�ين وإل��ى مهاجم ق��وي لتثبيت األسلوب
الذي يعتمده ،وبالتالي لتحقيق نتائج أفضل
من تلك التي سجلها الفريق هذا املوسم.
ويعتقد ال�ق� ّ�ي�م��ون ع�ل��ى تشلسي أن مبلغ 40
م�ل�ي��ون ي ��ورو س�ي�ك��ون ك��اف�ي��ًا إلق �ن��اع ن��اب��ول��ي
بالتخلي عن كافاني ،بينما ستبدأ املفاوضات
عند دورتموند من نقطة اقتناع غوتزه بترك
الفريق قبل عام  .2013أما موتينيو الذي كان
عنصرًا أساسيًا ف��ي النجاحات التي حققها
ف�ي��اش ـ�ـ ب��واش م��ع ب��ورت��و ،ف��إن انتقاله ّ
يقدر
بـ  23مليون ي��ورو .وه��ذه الصفقات ستحظى
ب �م �ب��ارك��ة رئ �ي ��س ال � �ن� ��ادي ال� ��روس� ��ي ،روم� ��ان
أب��رام��وف �ي �ت��ش ،ال � ��ذي ال ي �ن �ف� ّ�ك ي��دع��م امل� ��درب
الشاب ،رغم عدم تحقيقه أفضل النتائج حتى
اآلن.

البريطاني دان ويلدون على الحلبة
في الس فيغاس ،وذلك ألن «عائلتي
لن تدعني أقود هناك».
ع �ل��ى ص �ع �ي��د آخ � ��ر ،س� ُ�ي �ط �ل��ق ف��ري��ق
م � ��اك �ل��اري � ��ن م � ��رس � �ي � ��دس س� �ي ��ارت ��ه
الجديدة ملوسم  2012مباشرة قبل
ج��ول��ة ال �ت �ج��ارب األول � ��ى اس �ت �ع��دادًا
للموسم الجديد على حلبة مدينة
خ�ي��ري��ز اإلس �ب��ان �ي��ة ف��ي ال �س��اب��ع من
شباط املقبل.
وس�ي�ق� ّ�دم ال�ف��ري��ق س�ي��ارت��ه الجديدة
أم ��ام وس��ائ��ل اإلع�ل��ام ف��ي األول من
ش�ب��اط ف��ي م�ك��ان ل��م يكشف النقاب
عنه بعد ،قبل أن تتم تجربة السيارة
في خيريز.
واح � �ت� ��ل م ��اك�ل�اري ��ن امل� ��رك� ��ز ال �ث��ان��ي
ف� ��ي ب �ط��ول��ة ال �ص��ان �ع�ي�ن ف� ��ي ال �ع��ام
ال �ج��اري بعد «ري��د ُب��ل ري �ن��و» ،بطل
الصانعني ،والذي فاز سائقه األملاني
سيباستيان فيتيل بلقب السائقني
للمرة الثانية على التوالي.
وحقق البريطاني جنسون باتون،
س��ائ��ق م��اك�ل�اري��ن ،ال �ف��وز ف��ي ث�لاث��ة
س�ب��اق��ات ف��ي امل��وس��م امل��اض��ي ،وه��و
ال� �ع ��دد ن �ف �س��ه ال � ��ذي ف� ��از ب ��ه زم�ي�ل��ه
ومواطنه لويس هاميلتون.
تجدر اإلشارة الى أن املوسم الجديد
سينطلق ف��ي ملبورن األوس�ت��رال� ّ�ي��ة
في  18آذار .2012

استراحة
كلمات متقاطعة 1 0 0 7

41 70 0 7 s u d o k u

أفقيا

 -1رئيس كوبا السابق –  -2بطلة قصص ألف ليلة وليلة –  -3عائلة رئيس يمني – طعام
–  -4ملك فرنسي قام بقيادة حملة صليبية لتحرير بيت املقدس من أيدي سالطني مصر
ُ
لكنه هزم وأسر في املنصورة –  -5وحدة وزن قديمة وهي كناية عن نصف رطل – خاصته
وملكه – من أسماء األفعال ومعناه أسرع –  -6خاصتي وملكي – والد – خالف يمني – -7
ّ
يتغير – عملة آسيوية – قطع القماش –  -8مدينة أميركية في كاليفورنيا
صفة شيء ال
هي مدينة مالهي ولت دزني –  -9دولة تقع في جبال الهماليا وال تطل على بحار خارجية
عاصمتها كاتماندو – من الحيوانات أو َح َمل –  -10من األزهار – إمارة عربية

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.

 -1ملك عراقي راحل وثالث وآخر ملوك العراق –  -2إحدى القارات الخمس –  -3شجرة الكرم –
عكسها شتائم ولعنات –  -4شعور – تجريم ّ
وزجر طيور الحمام – أكبر سلسلة
وادعاء –  -5طرد
ً
ً
جبال في أوروبا – يأتي بعد –  -6تركه ولم يستعمله ْ
عمدًا أو نسيانا – بحر –  -7مشيت ليال – قام
بهجوم واسع –  -8زارتهم مبعثرة – من الحيوانات الذكية –  -9جرذ باألجنبية – مجرى الحديث
– ّ
تهيأ للحملة في الحرب –  -10مطرب وملحن لبناني ُيعتبر من عمالقة الطرب في لبنان والعالم
العربي وكان له الدور الرائد بترسيخ قواعد الغناء اللبناني

مشاهير

حلول الشبكة السابقة

1

أفقيا
ّ
 -1تشي غيفارا –  -2أرخميدس – وا –  -3جبلة – اوسلو –  -4ميل – ان – أمس –  -5حن – ال – ينبت –
 -5الخجول –  -7كوبا – نورا – ّ -8
عد – تلبس – فل –  -9ماين – ناي –  -10مغارة جعيتا
عموديًا

ّ
 -1تاج محل – علم –  -2شربني – كد –  -3يخجل – او – ما – ّ -4
غمة – البتار –  -5ي ي – الخالية – -6
ّفدان – بنج –  -7اسو – يونس –  -8سان لو – ني –  -9اوملب – رفات –  -10أوستراليا

حل الشبكة 1006
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حل الشبكة الماضية :ألكسندر نجار
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أشخاص

سيف الرحبي
البدوي التائه وصل إلى «الجبل األخضر»
ً
عاش الشاعر العماني ج� ّ�واال
ّ
يستقر
بني مدن كثيرة ،قبل أن
أخيرًا في مسقط رأس��ه .عند
األخضر ،وجد مالذًا
تخوم الجبل ً
بعزلة
للسكينة ،وعزلة أشبه ّ
البوذيني .رئيس تحرير مجلة
ّ
ّ
الفصلية،
الثقافية
«ن��زوى»
يكتب أسرار الصحراء ،وهوام
ال��ل��ي��ل ،وخ��وف��ه ال��ب��دوي من
املصاعد واألبراج الشاهقة

خليل صويلح
ل � � � �ي� � � ��س ل � � � � � � � ��دى س � �ي� ��ف
ال � ��رح� � �ب � ��ي أي ش� �ك ��وك
ّ
ف��ي أن ش� ��رارة ال �ث��ورات
العربية ستشعل النار
ف� ��ي ال� �ح� �ط ��ب ال� �ي ��اب ��س،
وس �ت �م �ت� ّ�د إل ��ى ال �ت �ض��اري��س األخ ��رى
في الخريطة العربية .الدرس الوحيد
ال� � � ��ذي س� �ع ��ت األن � �ظ � �م ��ة ال� �ع ��رب� �ي ��ة ـ �ـ �ـ �ـ
بمختلف ألقابها وتسمياتها ــــ إلى
تعليمه ملواطنيها هو «تمارين على
العبودية والخنوع والخزي» .يرغب
الشاعر ُ
العماني املعروف في اكتشاف
أمكنة أخ��رى ليس م��ن بينها «املكان
الذي ساق أبناءه إلى املذبحة».
ً
ل �ه��ذا ال�س�ب��ب ،ع ��اش ج � � ّ�واال ب�ين م��دن
ك� �ث� �ي ��رة ،ق �ب��ل أن ي �س �ت �ق� ّ�ر أخ� �ي� �رًا ف��ي
ب�ل��ده ،وس��ط بهجة العائلة ،وصخب
األط� �ف ��ال ،وع��زل��ة «ال �ج �ب��ل األخ �ض��ر».
س� �ي ��رة ص ��اح ��ب «ح � �ي� ��اة ع �ل ��ى ع�ج��ل
ّ
ّ
متعددة ،تركت
موزعة بني جغرافيات
بصمتها على نصه في املقام األول؛ إذ
يتماهى السرد بالنبرة الشعرية على
ً
نحو متشابك .نسأله أوال عن انتساب
ٍ
ت��رح��ال��ه إل ��ى ح ��ال ال�غ�ج��ري أم حيرة
ً
البدوي ،يجيب قائال« :عشت في بيئة
شبه ب��دوي��ة ،في بقاع منسية تحيط
ّ
بها جبال جرداء وقاسية ،وتاليًا فإن
م�ف�ه��وم��ي ل�ل�ت� ّ
�رح��ل س ��واء ف��ي الحياة
أو ال �ك �ت��اب��ة ،ي �ن �ت �س��ب إل� ��ى م��رج�ع�ي��ة
ً
ب� ّ
�دوي ��ة أوال» .ك ��ان ق ��در ال �ف �ت��ى ال��ذي
ولد في قرية جدباء تدعى س��رور ،أن
ي�ك��ون فقيهًا دينيًا ،على غ��رار وال��ده
ال��ذي أغرقه في ق��راءة الكتب الدينية
والشعر القديم ،واملخطوطات املحلية
لشعراء مجهولني...
منحة دراس �ي��ة إل��ى ال�ق��اه��رة أن�ق��ذت��ه،
وج �ع �ل �ت��ه ي �ت �ن� ّ�ف��س ه � � ً
�واء آخ� ��ر .وج��د
نفسه أمام أسئلة قاهرة السبعينيات
ّ
ب�ك��ل صخبها وأض��وائ�ه��ا وتياراتها

ال�س�ي��اس�ي��ة امل �ت�لاط �م��ة« .ك �ن��ت ق��ري�ب��ًا
ّ
م� ��ن أح� � � ��زاب ال � �ي � �س ��ار ،ل� �ك ��ن ن ��زوع ��ي
ّ
ّ
ال �ش �ع��ري اح �ت��ل ح �ي �زًا ك�ب�ي�رًا ف��ي ظ��ل
تلك الجلبة العربية» ،يقول .يستعيد
مناخات تلك الحقبة العاصفة بنوع
ّ
م��ن ال�ف�ق��دان ،م�ت��ذك�رًا ده�ش�ت��ه األول��ى
ب � �ق� ��راءات م �خ �ت �ل �ف��ة مل� �ج�ل�ات ّأس �س��ت
وع ��ي ذل ��ك ال �ج �ي��ل م �ث��ل «ال �ط �ل �ي �ع��ة»،
�ب» ،و«ش� � �ع � ��ر» ،و«إض � � ��اءة
و«ال � �ك� ��ات� � ً
 ...»70إض��اف��ة إل��ى ن ��وادي السينما،
وي � ��وم� � �ي � ��ات ف� � ��وض� � � ّ
�وي� � ��ة ،وع� ��دم� � ّ�ي� ��ة
م �ف �ت��وح��ة ع� �ل ��ى س � �ج� ��االت س��اخ �ن��ة.
مشهد ترحيل الروائي الراحل غالب
هلسا من القاهرة إثر ندوة عن كامب
دي� �ف� �ي ��د ،وم�ل�اح� �ق ��ة ب� �ع ��ض ال� �ط�ل�اب
العرب ،واعتقاالت األصدقاء ،وضعته
في موقف حرجّ ،
فشد الرحال إلى أبو
ظبي للتدريس هناك ،ثم غادرها إلى
بغداد« .بمجرد وصولي إلى بغداد،
أحسست بمناخ بوليسي وكابوسي
ض� ��اغ� ��ط ،ف � �ق � � ّ�ررت ب �ع ��د أس � �ب� ��وع م��ن
اإلقامة أن أغادر إلى الشام».
ل�ل�ف�ض��اء ال��دم�ش�ق��ي ح�ص�ت��ه ال�ك��ام�ل��ة
ف��ي وج��دان ص��اح��ب «رج��ل م��ن الربع

ال � �خ� ��ال� ��ي» ،م� �ن ��ذ أن وط � �ئ� ��ت ق ��دم ��اه
ع�ت�ب��ة أول ب�ي��ت ف��ي ح��ي رك��ن ال��دي��ن،
م��رورًا ب�ش��وارع العاصمة وحاناتها
وم �ق��اه �ي �ه��ا واخ� �ت�ل�اط ��ه ب�م�ث�ق�ف�ي�ه��ا.
ه� �ن ��ا ب ��زغ ��ت ب � � ��ذرة ال� �ش� �ع ��ر األول � � ��ى،
فكانت مجموعته الشعرية «نورسة
ّ
ال� �ج� �ن ��ون» .ي �ع �ت��رف ب � ��أن م �ح��اوالت��ه
األول� � ��ى ك ��ان ��ت أس� �ي ��رة «امل��رج �ع �ي��ات
امل � � � �ب � � � �ه � � ��رة» ،ب � � � � � ��دءًا م � � ��ن امل � � ��اغ � � ��وط،
وأدونيس ،وأنسي الحاج إلى شعراء
التدمير والهاوية من السورياليني.
ّ
ل �ك��ن��ه س �ي �س �ع��ى ف ��ي ك �ت��اب��ه ال �ث��ان��ي
«ال �ج �ب��ل األخ� �ض ��ر» إل ��ى ك �ت��اب��ة نص
ط��وي��ل وم �ت��دف��ق ،م ��ن دون ت�ش��ذي��ب.
فقد ك��ان��ت ج�ب��ال الطفولة ت�ل� ّ�ح عليه
ّ
ب ��اس� �ت� �ع ��ادت� �ه ��ا« .ن� � � � ��ادرًا م� ��ا أش� � ��ذب
نصوصي بعد كتابتها ،وال أعلم إن
كان ذلك خسارة بالغية أو فضيلة».
َّ
ويستدرك« :على األرج��ح ف��إن نبرتي
الشخصية لم تتضح إال مع «أجراس
القطيعة» .ب��دأت ّ
أتلمس ه��ول كتابة
ال ��ذات وجحيمها األب� ��دي» .سيتخذ
ن��ص صاحب «رأس املسافر» مسارًا
ّ
م �خ �ت �ل �ف��ًا ،وه � ��و ي� �ت ��وغ ��ل ف ��ي أس � ��رار

شرارة الثورة
ستطاول برأيه
تضاريس أخرى
على الخريطة
العربية
ّ
في القاهرة
هواء آخر،
تنفس
ً
ّ
وفي دمشق
تبلورت موهبته
الشعريّة

ال �ص �ح��راء ،وه� ��وام ال �ل �ي��ل ،وامل� ��وروث
البدوي املغلق على أوهام أسطورية.
«ك ��ان ع�ل� ّ�ي أن أك�ت��ب امل �ك��ان م��ن ضفة
أخ � ��رى ،ب��أق �ص��ى ح � ��االت االس �ت �ب��داد
ال � �ل � �غ� ��وي ك� �م ��واج� �ه ��ة ص ��ري� �ح ��ة م��ع
اس� �ت� �ب ��داد ه� ��ذا امل � � ��وروث ف ��ي م�ش�ه��د
رعوي بدوي ،تغلفه روح فجائعية».
ّ
ن� ��داء ال �ص �ح��راء وال �ج �ب��ال س�ي�ت�س��ل��ل
إلى نصوصه الالحقة بحفر مشهدي
أعمق ،مختلطًا بغموض البحر .يقول
موضحًا ه��ذه الثنائية« :ب��ات نصي
م��زي �ج��ًا م��ن ص�ف�ي��ر ال �س �ف��ن امل��رت�ح�ل��ة
بعيدًا ،وع��واء ال��ذئ��اب ف��ي الكهوف».
ه�ك��ذا س�ي�ع��ود ب�ع��د ث�لاث��ة ع�ق��ود إل��ى
ف �ض��ائ��ه األول «ال� �ج� �ب ��ل األخ � �ض ��ر»،
ّ
ين أخ��رى ف��ي تدفق
ليكتب امل�ك��ان ب�ع�
هذياني ولغوي ٍ ّ
متفجر ،تختلط فيه
ّ
متلمسًا
ال �ش �ع��ري��ة ب��ال�ن�ث��ر ال �ط �ل �ي��ق،
مصير ال�ك��ائ��ن ف��ي ت��رح��ال��ه ،ورائ�ح��ة
األم�ك�ن��ة ،وال��وش��وم ال�ب��دوي��ة ومتاهة
الرمل .في كتابه األخير «رسائل في
ال �ش��وق وال �ف ��راغ :ح��ول رج��ل ينهض
ّ
ويتجه نحو الشرفة» (دار
من نومه
اآلداب) ،ي �ف �ت �ت��ح ن �ص��وص��ه ب �ع �ب��ارة
ت �خ �ت��زل أرق ال �ع �م��رّ :
«أم � ��ا ب �ع��د ،فال
َّ
ش� ��يء ي�س�ت�ح��ق ال� ��ذك� ��ر» ،ك � ��أن س�ي��ف
ال ��رح� �ب ��ي وص � ��ل إل � ��ى م �ف �ت��رق ط ��رق،
ّ
ف ��ي م��واج �ه��ة ف �خ��اخ ال �ع��زل��ة« .إن �ن��ي
وحيد ف��ي ص�ح��راء متالطمة ال��رم��ال،
والخواء ّ
سور الجهات» .في الرسالة
ال �ط��وي �ل��ة ال �ت��ي ي��وج �ه �ه��ا إل ��ى امل ��رأة
ّ
يحب ،يسفح أشواقه ومكابداته
التي
ّ
كما لم يفعل من قبل« .الترحل معك
استقرار ،واإلقامة من غيرك رحيل».
ك ��ذل ��ك ي �ق �ت �ف��ي س� �ي ��رة م �ت �ش �ظ �ي��ة ف��ي
كتابة متاهة الرمل ،وأرواح الغائبني،
ّ
«الفراغ الذي نتعثر
وقسوة الفراغّ ...
ّ
ب � �ص � �خ� ��وره امل � �س ��ن � �ن ��ة ك � � ��ل ص � �ب ��اح،
ّ
ون��رت �ط��م ب�ج�ب��ال��ه وه��اوي��ات��ه ف��ي ك��ل
م �س��اء ،ف��ي ال �ن��وم وال �ي �ق �ظ��ة» ،ي �ق��ول.
ال �ض �ج��ر ه ��و م ��ا ي �ق��ود ص��اح��ب «ي��د

في آخر العالم» إلى السفر والتجوال
واالستكشاف .وتاليًا فقد ذهب ّ
نصه
أخ� �ي� �رًا إل� ��ى االش� �ت� �ب ��اك م ��ع م� �ف ��ردات
ج� ��دي� ��دة ف� ��ي ي ��وم� �ي ��ات ��ه ،م� �ث ��ل غ ��رف
ال �ف �ن��ادق ،وامل �ص �ع��د ،وع��رب��ة ال�ق�ط��ار،
واألدراج ال �ك �ه ��رب ��ائ �ي ��ة ،ووض �ع �ه��ا
ف��ي س �ي��اق ب�لاغ��ي ي �ت �ج��اوز معناها
املباشر.
ف ��ي ال �ف �ن ��دق ا ّل � ��ذي ج �م �ع �ن��ا م �ع��ًا ف��ي
مدينة دبي ،كنا أسرى قفص معدني
ّ
ّ
ض �خ��م ،م��ؤل��ف م��ن  48ط�ب�ق��ة م�ع��ل�ق��ة
ف��ي ال �ف��راغ .ن�ت��وه ب�ين ره�ب��ة املصعد،
وم �ت��اه��ة امل �م ��رات وال �غ ��رف وال �ل �غ��ات
املختلطة ،في أقسى اختبار للبداوة.
ّ
يعلق على حالة املصعد« :ينتابني
القبر املعدني.
شعور النهاية في هذا
ّ
ف �م��ا أن ي �ت��وق��ف ل �ع �ط��ل ف ��ن ��ي ع��اب��ر،
إال وي �س �ي �ط��ر ع �ل� ّ�ي ه ��ذا اإلح� �س ��اس،
ّ
وت� �س ��ري رج� �ف ��ة ال� �ت ��وت ��ر وم� ��ا ي�ش�ب��ه
بداية االنهيار في أوص��ال جسدي».
ه � ��ذه ال� �ح� �ي ��رة ب �ي�ن س� �ط ��وة ال � �ب ��داوة
واختراق املسافات إلى املدن املعوملة،
تختصر ح�ي��اة ه��ذا ال�ش��اع��ر املرتهن
إلى قبلية قسرية تشبه بيضة الرخ،
الصلبة.
مهما ح ��اول ك�س��ر قشرتها
ّ
م��ن ه��ذا ال �ب��اب ،ف��إن ال�ت��رح��ال امل��وق��ت
خ��ارج املكان األصلي ،محاولة شاقة
ّ
نحو آخ��ر .ولعل سلطة
للعيش على
ٍ
الكتابة وحدها هي العزاء في مقاومة
االخ �ت �ن��اق ،أو «امل ��وت ال �ب �ط��يء» ،كما
يشتهي تسميته .ه�ك��ذا وج��د أخ�ي�رًا
ف � ��ي اإلق � ��ام � ��ة ع� �ن ��د ت � �خ� ��وم «ال� �ج� �ب ��ل
األخضر» في ُعمان ،م�لاذًا للسكينة،
ف ��ي رح �ل��ة ت � ّ
�أم ��ل ت�ش�ب��ه
عزلة ال�ب��وذي�ين ،سنجد
ج��ان�ب��ًا م�ن�ه��ا ف��ي كتابه
ال� � ��ذي س �ي �ص��در ق��ري �ب��ًا
ت� �ح ��ت ع � �ن� ��وان «ن� �س ��ور
لقمان الحكيم».
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تواريخ
1957
الوالدة في قرية سرور
(شمال سلطنة ُعمان)
1975
درس الصحافة في القاهرة
1981
صدر كتابه الشعري األول
«نورسة الجنون» في دمشق
1994
ّ
الفصلية
ّأسس مجلة «نزوى» الثقافية
التي ما زال يرأس تحريرها
2011
«رسائل الشوق والفراغ»
ّ
ّ
أبداعية،
يضم مجموعة نصوص
الذي
صدر أخيرًا عن «دار اآلداب» البيروتيةّ

