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المشهد السياسي

…وطارت جلسات
مجلس الوزراء
بعد أسابيع من التهديد والوعيد املتبادلني بني
ّ
مكونات الحكومة ،وبعد أشهر من الشكوى من أن
مجلس ال��وزراء غير منتج ،ورغم الهدوء واإلنتاجية
اللذين سادا جلسة أول من أمس ،انفجرت الخالفات
داخل جلسة مجلس الوزراء أمس ،لتتحول في نهايتها
ً
إلى سباق يفوز فيه من يسبب شلل املجلس أوال :من
يريد تطيير النصاب ،أو من يرفع الجلسة؟
آلية جديدة للداتا
في بداية جلسة مجلس الوزراء
أم� ��سُ ،ب �ح��ث ف ��ي ب �ن��د ح�ص��ول
األج� � �ه � ��زة األم� �ن� �ي ��ة ع� �ل ��ى دات� ��ا
االت� �ص ��االت ،وه ��و م��ا اس�ت�غ��رق
ال � �ب � �ح ��ث ف � �ي ��ه ن � �ح ��و س��اع �ت�ي�ن
ونصف ساعة .االنقسام املعتاد
ظهر في املجلس .وزراء رئيسي
الجمهورية والحكومة والنائب
ول�ي��د جنبالط م��ن ج�ه��ة ،وق��وى
 8آذار وال �ت �ي��ار ال��وط �ن��ي ال�ح��ر
م��ن جهة أخ��رى .اق�ت��رح الطرف
األول إنشاء لجنة وزارية تكون
مهمتها تقديم م�ش��روع قانون
ي�ق�ض��ي ب�ق��ون�ن��ة ت�س�ل�ي��م ال��دات��ا
كاملة لألجهزة األم�ن�ي��ة« .وإل��ى
ح�ين ص ��دور ال �ق��ان��ون ،تستمر
األجهزة األمنية بالحصول على
ال��دات��ا ك��ام�ل��ة ،وف�ق��ًا ل�لآل�ي��ة التي
أق��رت �ه��ا ح�ك��وم��ة ال��رئ �ي��س ف��ؤاد
السنيورة عام .»2009
دار ن �ق��اش ح ��ول ه ��ذه ال�ن�ق�ط��ة،
لكنها سقطت ب��ال�ت�ص��وي��ت؛ إذ
ل��م يصوت لها س��وى  9وزراء،
ف��ي م�ق��اب��ل رف�ض�ه��ا م��ن جميع
وزراء  8آذار وت�ك�ت��ل التغيير
واإلص � �ل� ��اح .ف ��ي امل� �ق ��اب ��ل ،أق � ّ�ر
م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء آل� �ي ��ة ج��دي��دة
ل�ب� ّ�ت ط�ل�ب��ات ال��دات��ا ،ت�ن��ص على
أن «ي� � �ق � ��دم وزي� � � ��ر ال � ��دف � ��اع أو
وزي� � ��ر ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ط �ل �ب��ًا خ�ط�ي��ًا
ً
ومعلال لرئيس مجلس ال��وزراء
للحصول على الداتا املتناسبة
م� ��ع ال� �ح ��اج ��ات األم� �ن� �ي ��ة ،وف ��ق
اآللية املعتمدة التي نص عليها
القانون .أما في حالة طلب الداتا
كاملةُ ،فيحال الطلب على الهيئة
القضائية املستقلة املنصوص
عليها في القانون».
كذلك ق��رر مجل ال��وزراء تأليف
ل�ج�ن��ة ب��رئ��اس��ة رئ �ي��س مجلس
ال��وزراء وعضوية وزراء الدفاع
والداخلية وال�ع��دل واالت�ص��االت
الق �ت��راح ت�ع��دي�لات ع�ل��ى ق��ان��ون
ص��ون الحق بسرية املخابرات
وامل��راس �ي��م ال�ت�ن�ظ�ي�م�ي��ة وإع ��داد
آل�ي��ة لعمل م��رك��ز التحكم ال��ذي
ت�ق��رر إن �ج��از م��راح�ل��ه النهائية
خالل ثالثة أشهر.

ط� ��ارت ال �ح �ك��وم��ة ،ول ��و إل ��ى ح�ي�ن .جلسة
م�ج�ل��س ال� � ��وزراء أم ��س ان �ت �ه��ت ب�م�ح��اول��ة
وزراء ت�ك�ت��ل ال�ت�غ�ي�ي��ر واإلص �ل��اح تطيير
ال �ن �ص��اب ،وإع �ل�ان م�ي�ق��ات��ي رف ��ع الجلسة
ل �ي �ح ��رم �ه ��م ه � � ��ذا «امل� � �ك� � �س � ��ب» .ث � ��م أع �ل ��ن
رئيس الحكومة أن��ه ل��ن يحدد أي جلسة
ملجلس ال ��وزراء قبل ب� ّ�ت ملف التعيينات
ف��ي ال�ه�ي�ئ��ات ال��رق��اب �ي��ة ال�ت��اب�ع��ة ل��رئ��اس��ة
ال �ح �ك��وم��ة ،ال ��ذي م��ن أج �ل��ه ط ��ارت جلسة
أمس.
سياسيًا ،انتهى مفعول «العشاء السري»
ال � � ��ذي ج� �م ��ع ال ��رئ� �ي ��س ن �ج �ي��ب م �ي �ق��ات��ي
والنائب ميشال ع��ون على مائدة الوزير
جبران باسيل قبل أسبوعني .ومعه ،طارت
«ن�ش��وة» ال�ه��دوء واإلنتاجية التي سادت
جلسة مجلس الوزراء أول من أمس ،التي
ح�ص��ل فيها وزراء ال�ت�ي��ار ال��وط�ن��ي الحر
على ثمانية قرارات «خالصة».
وم �ن��ذ ل �ي��ل أم� ��س ،ل��م ي �ع��د ال �ب �ح��ث ق��ائ�م��ًا
ح ��ول ت�ف�ع�ي��ل ال �ع �م��ل ال �ح �ك��وم��ي ،ب��ل ع��اد
إلى نقطة اإلقالع .ومباشرة بعد الجلسة،
بدأ التفكير في َمن سيتمكن من َج ْبر ما
ان �ك �س��ر .وم �ع �ظ��م األن� �ظ ��ار ت��وج �ه��ت نحو
الرئيس نبيه ب��ري ال��ذي ب��دا غاضبًا مما
ً
ج��رى ،بحسب م�ق��رب�ين م�ن��ه ،ق��ائ�لا« :ب��دل
أن تشتغل ه��ذه الحكومة مصلحة البلد،
ع��م تشتغل بحالها وتشغل البلد بها».
أم��ا ال�ن��ائ��ب ول�ي��د ج�ن�ب�لاط ،ف�ل��م ي�ك��ن أق��ل
غضبًا ،بحسب أحد املقربني منه .وبذلك،

ل��م ي�س��د س��وى ال�ت��أس��ف وال�غ�ض��ب ،إذ لم
تبدأ االتصاالت ملحاولة معالجة املشكلة
الحكومية املستجدة.
ال�ج�ل�س��ة ك��ان��ت ق ��د وص �ل��ت إل ��ى ذروت �ه��ا
ُ
ع �ن��دم��ا ط � � ِ�رح ع �ل��ى ال �ط��اول��ة ب �ن��د تعيني
رئ �ي��س ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع�ل�ي��ا ل �ل �ت��أدي��ب وع�ض��و
ف �ي �ه��ا وم� �ف ��وض ال �ح �ك��وم��ة ل ��دي �ه ��ا .م�ن��ذ
السبت امل��اض��ي ،يقول وزي��ر ب��ارز إن��ه بدأ
التفاوض في هذا البند .فرئيس الحكومة
نجيب ميقاتي ،أصر على حقه القانوني
باقتراح أسماء لشغل هذه املناصب ،علمًا
بأن الهيئة تابعة لرئيس الحكومة.
لكن وزراء التيار الوطني الحر اعترضوا،
م��ن زاوي � ��ة أن امل ��واق ��ع امل ��ذك ��ورة يشغلها
م�س�ي�ح�ي��ون ،وأن م��ن ح��ق ال �ق��وى املمثلة
ل�ل�م�س�ي�ح�ي�ين ف ��ي ال �ح �ك��وم��ة أن يشملها
ال � �ت � �ش � ��اور ف � ��ي ه � � ��ذا ال� �ت� �ع� �ي�ي�ن .وط ��ال ��ب
ال� �ع ��ون� �ي ��ون ب �س �ح��ب ه � ��ذا ال� �ب� �ن ��د ،إال أن
ميقاتي أص��ر ،متمسكًا بأنه طلب اقتراح
األسماء من وزير العدل شكيب قرطباوي،
ً
ق��ائ�لا ل��ه :اق�ت��رح ل��ي أكفأ ثالثة قضاة من
ال �ط��ائ �ف��ة األرث ��وذك� �س� �ي ��ة ل�ت�ع�ي�ي�ن�ه��م ف��ي
ال �ه �ي �ئ��ة ،وأن � ��ه اخ �ت ��ار م ��ن األس� �م ��اء ال�ت��ي
اقترحها قرطباوي.
لكن هذا األمر لم يحل دون استمرار وزراء
ال�ت�ي��ار باملطالبة بسحب ال�ب�ن��د .وعندما
تمسك ميقاتي بطرحه ف��ي جلسة أم��س،
أع �ل��ن ب��اس�ي��ل ،ب �ح��زم ،أن ف��ري�ق��ه ال� ��وزاري
غير موافق ولن يسمح بمرور هذا البند،

«وهذه التعيينات يجب أن نتشاور عليها
ونتفق عليها» .رئ�ي��س الجمهورية أخذ
ً
ال �ك�ل�ام ،ق ��ائ�ل�ا :ال ي �ج��وز م�ن��اق�ش��ة رئ�ي��س
م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء ف ��ي ال �ق �ض��اي��ا ال �ت��اب �ع��ة
ل� �ص�ل�اح� �ي ��ات ��ه ،وه � � ��ذه ال� �ه� �ي� �ئ ��ات ت��اب �ع��ة
ً
لرئاسة مجلس الوزراء .فرد باسيل قائال:
وزي ��ر ال �ع��دل م�ن��ذ أك�ث��ر م��ن ش�ه��ري��ن ط��رح
اس �م��ًا ل��رئ �ي��س م�ج�ل��س ال �ق �ض��اء األع �ل��ى،
وأنتم عطلتم تعيينه.
س�ل�ي�م��ان :ال ��وزي ��ر ل�ي��س ك��رئ�ي��س مجلس
الوزراء .الوزير يجب مناقشته ،أما رئيس
مجلس ال��وزراء فال تجوز مناقشته .فرد
باسيل :فخامتك ،م��ا تقوله غير موجود

ف ��ي ال ��دس �ت ��ور ال � ��ذي ن �ع��رف��ه .وه� �ن ��ا ،بلغ
ال�ت��وت��ر ذروت� ��ه ،ف�ق��ال م�ي�ق��ات��ي :أن��ا أق�ت��رح
إقرار هذه التعيينات باإلجماع .فعندها،
ب� �ن � ً
�اء ع �ل��ى ق � ��رار م �س �ب��ق ،وق� ��ف ال � � ��وزراء
ج �ب��ران ب��اس�ي��ل وش��رب��ل ن�ح��اس وشكيب
قرطباوي ،وحمل كل منهم ملفاته ،وهموا
بمغادرة الجلسة لتطيير النصاب ،على
أساس أن زمالءهم في التكتل سيلحقون
ب�ه��م .ف��ي ه��ذه اللحظة ،طلب ميقاتي من
رئ �ي��س ال�ج�م�ه��وري��ة رف ��ع ال�ج�ل�س��ة ،ففعل
سليمان ،ث��م أض��اف ميقاتي« :لستم من
ط� ّ�ي��ر ال �ن �ص��اب .أن ��ا ط�ل�ب��ت رف ��ع ال�ج�ل�س��ة.
وملعلوماتكم ،تبعًا لصالحياتي ،لن أدعو

قاسم :الحكومة منعت ّزج لبنان في األزمة السورية
لم يسجل املشهد
السياسي تطورات الفتة
أمس ،باستثناء دعوة
الرئيس نبيه بري إلى
«تطبيق القانون في موضوع
االتصاالت» ،وتأكيد نائب
األمني العام لحزب الله
الشيخ نعيم قاسم ،أمس ،أن
الوضع الداخلي أفضل اليوم
مما كان سابقًا

في لقاء األربعاء النيابي ،أكد رئيس
امل�ج�ل��س ال�ن�ي��اب��ي ن�ب�ي��ه ب ��ري ،درس��ه
«أفكارًا لتطبيق رؤيته للبنان مركزًا
ل�ل�ح��وار ع�ل��ى م�س�ت��وى املنطقة وب�ين
مكوناتها ك��اف��ة» .ول�ف��ت إل��ى وج��وب
«تطبيق القانون في التزام موضوع
االت� � �ص � ��االت ل �ح ��ل ال � �ج� ��دل ال� �ق ��ائ ��م».
ونقل النواب عن بري بحثه موضوع
اس� �ت� �م ��رار ال �ح �ك��وم��ة ال �ف��رن �س �ي��ة ف��ي
اع �ت �ق��ال امل �ن��اض��ل ج � ��ورج ع �ب��د ال �ل��ه
مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي،
إليالء هذا املوضوع االهتمام الالزم
خالل زيارة األخير املقبلة لفرنسا.
م��ن ج �ه �ت��ه ،رأى ن��ائ��ب األم �ي�ن ال �ع��ام
لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ،أمس،
أن الوضع الداخلي أفضل اليوم مما
ك��ان سابقًا ،رغ��م ال�ظ��روف اإلقليمية

والدولية ،ومحاوالت بعض الداخل
رب��ط ال�ب�ل��د ب�م�ح��ور ال �ش��رق األوس��ط
األم �ي��رك��ي ـ �ـ �ـ �ـ �ـ اإلس��رائ �ي �ل��ي ال �ج��دي��د.
وأش��ار قاسم إل��ى متابعة ح��زب الله
وض � ��ع ال� �ح� �ك ��وم ��ة ل� �ت� �ق ��دم إن � �ج� ��ازات
إض��اف�ي��ة ملصلحة ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين .ورأى
أن ال�ح�ك��وم��ة ح��ال��ت دون ّ
زج ل�ب�ن��ان
في األزمة السورية بالكامل.
ورح� �ب ��ت األم ��ان ��ة ال �ع��ام��ة ل �ق��وى 14
آذار ب� ��رس� ��ال� ��ة امل � �ج � �ل� ��س ال ��وط� �ن ��ي
السوري ،مشيرة إلى أنها «تقدم أول
رؤي ��ة س��وري��ة م��ن ن��وع�ه��ا ل�ل�ع�لاق��ات
اللبنانية ـــــ السورية ،محددة أسباب
الخلل السابق فيها ومعينة الطريق
إل��ى ط� ّ�ي ص�ف�ح��ة م��ؤمل��ة وس ��وداء في
تاريخ تلك العالقات».
ّ
ورح � � � � � ��ب امل � � �ط� � ��ارن� � ��ة امل � � � ��وارن � � � ��ة ف��ي

اج�ت�م��اع�ه��م ال�ش�ه��ري بوثيقة األزه��ر
ال � �ش� ��ري� ��ف ع � ��ن ال � �ح� ��ري� ��ات ال� �ع ��ام ��ة،
آملني أن يتغلب في املنطقة «منطق
االنفتاح وقبول اآلخر املختلف على
م�ن�ط��ق اإلق �ص��اء وال�ت�ق��وق��ع» .وأب��دى
اآلب � ��اء خ�ش�ي�ت�ه��م «ت �ج��اه ال �ت �ط��ورات
امل �ت �س��ارع��ة ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة وامل �ف �ت��وح��ة
ع �ل��ى ت� �ج ��دد زم� ��ن امل � �ح ��اور وص� ��راع
ال� �ق ��وى ال ��دول� �ي ��ة ،وم� ��ا ق ��د ي�ن�ع�ك��س
سوءًا على لبنان» ،داعني اللبنانيني
«إل � � ��ى ال� �ت� �م� �س ��ك ب� �س� �ي ��اس ��ة ال �ح �ي ��اد
اإلي �ج��اب��ي ،ب�ح�ي��ث ي �ك��ون ل�ب�ن��ان بلد
ال �ح��وار ال��دي�ن��ي وال�ث�ق��اف��ي ،منفتحًا
ع �ل��ى ج�م�ي��ع ال� ��دول ب� ��روح ال �ص��داق��ة
وال� � �ت� � �ع � ��اون واالح� � � �ت � � ��رام امل � �ت � �ب� ��ادل،
ملتزمًا ق�ض��اي��ا املنطقة وال�ع��ال��م في
ك ��ل م ��ا ي �خ �ت��ص ب��ال �س�ل�ام وال �ع��دال��ة
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سليمان :الوزير يجب
مناقشته ،أما رئيس
مجلس الوزراء فال تجوز
مناقشته( .أرشيف
ـ هيثم املوسوي)

قرطباوي ّزود
ميقاتي بأسماء القضاة
الذين اقترح تعيينهم
في الهيئة العليا للتأديب

وحقوق اإلنسان وترقي الشعوب».
وح��ذر املطارنة من «خطر املراوحة
ال� �ت ��ي ت �ش��ل ال �ح �ك��م وال �ن ��ات �ج ��ة م��ن
ل �ج��وء امل �س��ؤول�ين إل ��ى ش��د ال�ح�ب��ال
ح �ت��ى ب��ات��ت ال ��دول ��ة أش �ب��ه ب�ع�ج�ل��ة
تشدها قوتان متعاكستان».

مجلس الوزراء إلى االنعقاد قبل ّ
بت هذه
التعيينات .أنا ال أهدد باالستقالة ،لكني
لن أدعو إلى عقد جلسة».
سريعًا ،ساد الهرج واملرج داخل الجلسة،
إذ أراد ميقاتي الخروج لإلدالء بتصريح
إعالمي ،بتدخل الوزراء علي حسن خليل
وم�ح�م��د فنيش وف�ي�ص��ل ك��رام��ي وم ��روان
خ�ي��ر ال��دي��ن ل�ث�ن�ي��ه ع��ن ذل ��ك ،ع�ل��ى ق��اع��دة
أن ن�ق ّ��ل امل�ل��ف إل��ى اإلع�ل�ام ب�ه��ذه الطريقة
سيعقد املشكلة .وهنا تدخل أيضًا رئيس
الجمهورية لثني ميقاتي عن التصريح،
فيما كان بعض الوزراء العونيني يقولون
ل�ب�ع��ض زم�لائ �ه��م :دع ��وه ي�ف�ع��ل ذل ��ك .لكن

من جهتها ،خصصت لجنة اإلدارة
والعدل اجتماعها أمس للبحث في
ملفات السجون .فبحثت في أحقية
ثمانية عشر رتيبًا في األم��ن العام
ل ��م ي ��رق ��وا م �ن��ذ ع �ش��ر س� �ن ��وات إل��ى
ال��رت �ب��ة ال �ت��ي ك��ان��وا ي�س�ت�ح�ق��ون�ه��ا،
م��ن دون امل��س ب��ال�ت��رات�ب�ي��ة .ووع��دت
ً
ال �ل �ج �ن ��ة ب � ��أن ت � �ق ��دم ح �ل��ا ف� ��ي ه ��ذا
ال�ش��أن ال�ي��وم .وف��ي م��وض��وع السنة
ال� �س� �ج� �ن� �ي ��ة ،رأى رئ � �ي� ��س ال �ل �ج �ن��ة
النائب روبير غانم أن هناك مشكلة
في عدم املساواة «بني السجني الذي
يأخذ تسعة أشهر والسجني املكرر
ال � ��ذي س �ن �ع �ط �ي��ه زي � ��ادة أو ن�ج�ع�ل��ه
يبقى في السجن أكثر من السجني
ال� � �ع � ��ادي» .م ��ع ذل� � ��ك ،أك � ��د غ ��ان ��م أن
اللجنة «ستسير في هذا املوضوع.

ميقاتي ل��م ي �ص� ّ�رح ،فيما أك��دت أوس��اط��ه
أن��ه «ل��ن يستقيل ول��ن يعتكف ،ولكنه لن
يعقد جلسة غير مثمرة ملجلس ال��وزراء،
ول� ��ن ي ��رض ��ى ب �ع �ق��د أي ج �ل �س��ة ق �ب��ل ب� ّ�ت
التعيينات التي اقترحها».
وف� �ي� �م ��ا أك � �ث� ��ر م � ��ن وزي � � � ��ر ل� �خ� �ص ��وا ج��و
الجلسة باآلتي :منذ البداية ،أبدى رئيس
الحكومة نجيب ميقاتي امتعاضه مما
ورد ف ��ي ب �ع��ض وس ��ائ ��ل اإلع �ل��ام ص�ب��اح
أم ��س ع��ن أن ال �ح �ك��وم��ة أص � ��درت ق� ��رارات
الكهرباء والخلوي أول من أم��س ،خشية
ت�ح��رك شعبي ك��ان ال�ت�ي��ار ال��وط�ن��ي الحر
ّ
يعد للقيام ب��ه خ�لال أي��ام ،تجاه السرايا
ّ
ً
ال�ح�ك��وم�ي��ة .وع��ل��ق م�ي�ق��ات��ي ق��ائ�ل�ا« :ب��دي
أع � ��رف إذا ك ��ان ح ��دا ب ��دو ي �ت �ظ��اه��ر ،مني
ه � ��وي؟ وض� ��د م �ي�ن؟ ف � � ّ
�رد ال ��وزي ��ر ج �ب��ران
ب��اس �ي��ل ب��ال �ق��ول :ن �ح��ن ل ��م ن �ق��ل إن �ن��ا كنا
سنتظاهر ،لكن ه��ذا حقنا .وليس ك��ل ما
يرد في اإلعالم صحيحًا».
وذكر أكثر من وزير لـ«األخبار» أن رئيس
الجمهورية ميشال سليمان ،ك��ان أم��س،
ول�ل�ي��وم ال�ث��ان��ي ع�ل��ى ال �ت��وال��ي ،ي��ري��د ال��رد
ف ��ي ك ��ل ص �غ �ي��رة وك �ب �ي��رة ع �ل��ى ال �ه �ج��وم
ال�ع��ون��ي ال ��ذي ت�ع��رض ل��ه خ�ل�ال األس�ب��وع
امل� ��اض� ��ي .وب � �ن� � ً
�اء ع �ل ��ى ذل� � ��ك ،ت ��دخ ��ل ف��ي
النقاش إلى جانب ميقاتي« ،مانحًا إياه
ص�ل�اح �ي��ات ل ��م ي �ع �ط��ه إي ��اه ��ا ال��دس �ت��ور،
وه ��و ال� ��ذي ي �ط��ال��ب ب �ت �ع��زي��ز ص�لاح�ي��ات
رئيس الجمهورية ،فإذا به يحاول إرساء
ع��رف يمنح ص�لاح�ي��ات إض��اف�ي��ة لرئيس
ال �ح �ك��وم��ة» .ك��ذل��ك أك ��د أك �ث��ر م��ن وزي ��ر أن
سليمان ك��ان «عدائيًا تجاه وزراء التيار
َ
ال��وط�ن��ي ال �ح��ر ،وق��اط��ع غ�ي��ر واح ��د منهم
أكثر من مرة ،ووقف عند بعض العبارات
ُ
التي قالوها رغم كونها تقال بشكل عادي
خ�لال ال�ج�ل�س��ات .كتعليق ال��وزي��ر جبران
باسيل على إح��دى امل��داخ�لات بالقول «أل
أل أل» ،فالتفت رئيس الجمهورية صوبه
ً
بغضب ق��ائ�لا :إن� َ�ت كيف بتقول أل أل أل».
وع �ل��ق أح ��د ال� � ��وزراء ال��وس�ط�ي�ين ع�ل��ى ما
ج��رى ف��ي الجلسة ب��ال�ق��ول« :إن العونيني
ال ُيحتملون ،وعلى ح��زب الله أن يتدخل
إلعادة ضبط األمور ،وإال فإن العودة إلى
مجلس ال��وزراء ستكون صعبة ج �دًا .كنا
نتوقع أن يتساهلوا مع ميقاتي في ملف
ال��دات��ا ب�ع��دم��ا ح�ص�ل��وا ع�ل��ى م��ا ي��ري��دون��ه
في جلسة (أول من) أمس ،لكنهم اندفعوا
نحو الهجوم أكثر».
بدوره ،قال وزير من قوى الثامن من آذار إن
الوزراء العونيني أرادوا توجيه رسالة إلى
رئيس الجمهورية ف��ي ملف التعيينات،
فتلقفها رئيس الحكومة ليحاول القول
إن العونيني يعرقلون التعيينات ،فدخل
رئيس الجمهورية على الخط ّ
ليرد على
ك �ل�ام ع ��ون ب �ح �ق��ه« .إن �ه ��ا ح�ف�ل��ة م ��زاي ��دة،
ّ
وخالصتها أن مجلس الوزراء معطل».

وط�ل�ب�ن��ا م��ن ال��رئ�ي��س ح��ات��م ماضي
إي � �ج� ��اد ص �ي �غ��ة مل� ��وض� ��وع ال� �ت �ك ��رار
ّ
تمكننا م��ن ول��وج ه��ذا ال�ب��اب ،ومن
امل��واف�ق��ة على االق�ت��راح حتى نرفعه
إلى الهيئة العامة».
وف� � ��ي م � ��وض � ��وع ال � �س � �ج ��ون أي� �ض ��ًا،
ً
ّ
وج � ��ه ال �ن��ائ��ب إي �ل��ي ك� �ي ��روز س� ��ؤاال
إلى الحكومة بشأن «شغل الجيش
ال �ل �ب �ن��ان��ي ق�س�م��ًا م��ن س �ج��ن روم �ي��ة
�زي» ف ��ي ح�ي�ن أن ه� ��ذا ال�ق�س��م
ا ُمل� ��رك� � ُ
ً
ش� ّ�ي��د وأع� � ّ�د أص�ل�ا وف �ق��ًا مل��واص�ف��ات
هندسية وم�ع�م��اري��ة ل�ي�ك��ون سجنًا
م��رك��زي��ًا .وس� ��أل ك �ي ��روز ع ��ن إم �ك��ان
«إع��ادة القسم املشغول من الجيش
إل� ��ى إدارة س �ج��ن روم� �ي ��ة امل ��رك ��زي
ت �ف��ادي��ًا الس �ت �م��رار أزم� ��ة االك �ت �ظ��اظ
ومنعًا النفجار السجن».

ابراهيم األمين

عوارض العزلة
عند اليساري ـ الليبرالي
يبدو أن من ينسب إلى نفسه ،وهذا ما لم أفعله ،صفة اليساري،
ق��د رس ��م ل�ن�ف�س��ه أي �ض��ًا ص� ��ورة ن�م�ط�ي��ة .ق �س��م ك�ب�ي��ر م��ن ال��ذي��ن
قصدتهم في مقالتي األخيرة «كيف تكون يساريًا ــــ ليبراليًا»
َ
بدوا منفعلني .كنت أظن أن اهتماماتهم العامة أكبر بكثير من
ه��ذا النقاش ،وأنهم أم��ام ج��دول أعمال يتعلق بكيفية التفاعل
مع الثورات العربية القائمة اآلن ،وما هو نصيبهم منها .لكن
يبدو ،مرة جديدة ،أنهم ظلوا حيث هم ،على هامش املشهد .وفي
ً
أحسن األحوال يتلبسون دور املراقب .يبدون تعاطفًا أو تحامال
أو أي ش��يء ،لكنهم ي�م�ت��ازون بفوقية أخالقية عجيبة املصدر
تصيبهم ب��ال��دوار ،فيعتقدون للحظات أنهم أس��ات��ذة ف��ي منح
العالمات لهذا أو ذاك من البشر أو املجموعات على حد سواء.
بائسون ،ال يريدون اإلقرار بأنهم باتوا من املاضي .وأن الطليعة
الحقيقية والواقعية للناس ال�ي��وم ليست م��ن بيئتهم ،وال من
�ارات�ه��م ،ول�ي��س فيهم
ب�ن��ات أف �ك��اره��م ،وال تشبه شيئًا م��ن ش�ع� ُ
عنصر جذب حتى ملراهق .اليباس يصيب أطرهم على ندرتها،
والعقم يصيب ما بقي في عقولهم ،ولعبة االستغراب هي األقرب
إلى عقولهم .ي��ؤدون دور الليبرالي املؤيد لكل حقوق الفرد في
الندوات ،لكنه يدافع عن النظرية األميركية ــــ الغربية في اقتصاد
السوق القائم على سرقة موارد البالد والعباد.
ف��ي س �ن��وات التنظيم اللينيني ،ك��ان��ت ال�ج�م��اع��ة تسيطر على
األف� ��راد .ك��ان ال��ذوب��ان ش��رط��ًا حقيقيًا ل�لان �ض��واء .لكنه ل��م يكن
ً
عمال فرديًا ،كان خليطًا رائعًا من القيم واألفكار والحساسيات
اإلنسانية ،التي تدفع الفرد إلى نكران ذاته ،ليس حتى مستوى
ال ��ذوب ��ان ف��ي ال �ج �م��اع��ة ،ب��ل ح �ت��ى ح� ��دود ال �ع ��دم ،أي امل� ��وت في
سبيل س�ع��ادة اآلخ��ري��ن .لكن جيل األوالد م��ن ه ��ؤالء ،ال يعرف
م��ن ال�ح�ك��اي��ة س ��وى ه��وام �ش �ه��ا .هو
ي �ض �ي��ق ذرع� � ��ًا ب��ال �ع �م��ل ال �ج �م��اع��ي؛
ألن � � � ��ه ي � � �ح� � ��رم ال� � � �ف � � ��رد خ� �ص ��ائ� �ص ��ه
الذاتية .يمنع عنه التمايز في الحد
اإلي �ج��اب��ي ،وي�ض�ي��ع ع�ل�ي��ه ح�ق��ه في
ال�خ��روج ع��ن ص��ف العسكر م��ن دون
إذن ال�ق��ائ��د .ل�ك�ن��ه ،ه��و ن�ف�س��ه ،ال��ول��د
اليساري ـــــ الليبرالي البائس ،يفتقر
إل ��ى ف �ك��رة ال �ع �م��ل ال �ج �م��اع��ي .ت �ع� َّ�ود
َ
فكرة أن هناك من يفكر ،وهناك من
يقرر ،وهناك من يقود ،وأن البقية مجرد جنود عليهم مبايعته
أميرًا ،له الطاعة وعليهم التنفيذ .لكن الصورة الفارغة من أي
شيء ،تجعل هؤالء يقبلون استبدال اإلطار العام بأطر صغيرة،
إل��ى مجموعات أصغر ،تجمع ما هو أق��ل من ع��دد أصابع اليد
الواحدة ،أو االثنتني إن كان بارعًا.
ه��م ي�ح�ت�ج��ون ع�ل��ى ال �ق��وان�ين ال �ع��ام��ة ال �ت��ي ت ��دار ب�ه��ا ال�ع��ائ�ل��ة،
واملدرسة ،والقبيلة ،والطائفة ،واملنطقة ،والدولة ،واألمة والعالم
أيضًا .ليس بينهم اآلن من يقدر على ادعاء ملكية فكرة جامعة.
منذ عقود وهم يعيشون في دائرة ّ
رد الفعل .وكل الغضب الذي
يسكنهم ،بسبب املآسي التي يواجهونها أفرادًا أو شعوبًا ،إنما
ت�ع��ود لتختفي آخ��ر امل �س��اء ،خلف ك��أس مصحوبة بموسيقى
مخصصة ألحالم اليقظة .وعند الصباح ،يعاودون اصطفافهم
براغ في ماكينة كبيرة .ال يقوون على شيء بحجة البحث
مثل
ٍ
عن لقمة العيش .ال يملكون الجرأة على اختبار قام به ثائرون
حقيقيون ،قرروا تحمل تبعة موقف إنساني خالص ،فتخلوا عن
أمكنة ،وعن عادات ،وعن أعمال ،وعن امتيازات ،ألنهم باتوا على
اقتناع ب��أن ال ش��يء يعالج قلقهم وأرق�ه��م اليومي .وقلة منهم،
تلجأ إلى العنف العدمي ،على شاكلة املتطرفني املنتشرين اآلن
ف��ي ك��ل ال�ع��ال��م ،باسم األدي ��ان أو م��ن دون�ه��ا ،يقومون باألعمال
االن�ت�ق��ام�ي��ة ع�ل��ى خلفية ال �ي��أس ،وال�ش�ع��ور ب�لا ج��دوى ال�ح�ي��اة.
ف�ي�ت�ح��ول��ون ف��ي ل�ح�ظ��ات إل ��ى أدوات ل�ق�ه��ر ذوات �ه ��م ،يستغلهم
خصمهم املنتشر في كل مكان ،ويترك لهم العيش بوهم أنهم
أصحاب الفعل.
م��ا ي��رف�ض��ه ه� ��ؤالء ،ل�ي��س ص� ��ورة ن�م�ط�ي��ة ت�ق�ل�ي��دي��ة وج ��ب على
البشر تلبسها ،بل ما يرفضه هؤالء ،هو اإلقرار بأن سعيهم إلى
االخ �ت�لاف ،إنما انتهى إل��ى اختالفهم ع��ن أنفسهم فقط .ه��م ال
يعرفون أنهم يشبهون كل خصومهم ،بل هم صورة مطابقة عن
الفوضويني ،الذين ال يأبهون ألي شيء من حولهم مقابل حقهم
في التعبير عن ذوات�ه��م .وه��م ص��ورة مطابقة عن االستغاللي،
ُالذي ال يهتم لصراخ الفقراء ،ويلجأ إلى زيادة ربحه ،بأي وسيلة
أتيحت له .ثم هم في آخر املطاف ،أقلويون ،ينقصهم الكثير من
املعرفة الحقيقية .كأنهم ل��م يعرفوا امل ��دارس ،وال املناهج ،وال
حتى الساحة حيث يعيشون .وكل ما يعرفونه ،هو أنهم باتوا
أسرى عوارضهم املقيتة .تلك التي تجعل الناس تدل عليهم عن
بعد ،وترذلهم ،وحتى تتجنب اإلشارة إليهم بالحسن واإليجاب.
وهكذا ينتهي بهم األمر ،في حالة عزل ذاتي ،وساعتها ،يعتقدون
باالنتصار على القوانني ،فيذهبون إلى ممارسة طقوس خاصة،
ّ
متلصصًا ال يحق لهم
بهم ،وإذا أش��ار إليهم أح��د بذلك ،ع� ّ�دوه
مراقبتهم أو حتى االقتراب منهم ،ما لم يعلن الوالء .وفعل الوالء
هنا ،أساسه قطع الصلة بالذات ،والبحث عن ذات أخرى ،يبدو
أن في الغرب املتوحش من فتح دكانًا ليبيع من هذه البضاعة.
وم��رات يعطي ال��زب��ون ح��ق التجربة ،مثل ح��ال تجار امل�خ��درات
الذين يرشون الزبائن بعروض سخية ،فقط ألنهم يضمنون أن
هؤالء سيعودون إليهم ومعهم غلة األهل كلها.
ً
التشخيص،
يقبل
اليساري ــــ الليبرالي ،رجل مريض فعال .لكنه ال
ُ
وال يقبل الذهاب طوعًا إلى من يعالجه .وإذا ما اقتنع أو أجبر
ً
على ذلك ،فالله أعلم إن كان هناك من يجيد عالجه أصال!

بائسون ال يريدون
اإلقرار بأنهم باتوا
ماضيًا وأن الطليعة
الحقيقية اليوم
ليست من بيئتهم
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تقـرير
رسائل إلى المحرر

األسد واثق من الموقف الروسي :بدأت مرحلة

ّ
«دراجتي» ال يجمع الداتا
ن� � ��أس� � ��ف مل � � ��ا ورد ع � �ل � ��ى ل� �س ��ان
«امل ��راق� �ب�ي�ن» ف ��ي ع ��دد «األخ� �ب ��ار»
 1622بتاريخ  30كانون الثاني في
مقال بعنوان «دراستي :من يحمي
دات � ��ا ال �ت ��رب �ي ��ة؟» ب �ش ��أن م �ش��روع
«دراج� �ت ��ي» وج�م�ع��ه للمعلومات
ّ
النبطية وأهلها ،بهدف
عن منطقة
ّ
ت �ش��ارك �ه��ا م ��ع س� �ف ��ارة أج �ن �ب��ي��ة.
ونرغب في توضيح اآلتي:
ـ �ـ �ـ �ـ ال ن�ع�ت�ق��د أن االت� �ه ��ام ب��ال�ع�م��ل
االستخباري تهمة بسيطة ليصار
ّ
إعالمية
إلى إطالقها عبر وسيلة
من دون العودة إلى مصدر ّ
أمني
ّ
صدقيتها.
للتحقق من
ّ
�ؤك ��د أن م �ش��روع �ن��ا« :ن � ��ادي:
ـ �ـ �ـ �ـ ن �
ّ
ّ
م ��واط �ن ��ون/ات ع�ل��ى ال ��دراج ��ة» ال
ي �ج �م��ع امل �ع �ل ��وم ��ات األم� �ن � ّ�ي ��ة ع��ن
أح ��د وال ي �س� ّ�رب �ه��ا ألح � ��د .ليست
ه ��ذه وظ �ي �ف �ت��ه ،وال ي�ن�س�ج��م ذل��ك
م��ع ق�ي�م�ن��ا ،وال ص �ل��ة ل��ه ب��دورن��ا
وأهدافنا.
ـ�ـ�ـ�ـ دخ�ل�ن��ا إل ��ى امل � ��دارس ال��رس�م� ّ�ي��ة
ألن�ه��ا املرجع
عبر وزارة التربيةّ ،
ال ��وط �ن ��ي امل � �خ� � ّ�ول م �ن �ح �ن��ا اإلذن
للعمل م��ع ال�ت�لام��ذة ف��ي امل ��دارس
ّ
ّ
الرسمية ،وألن مشروعنا تربوي
ّ
ب �ح��ت ،ول��دي �ن��ا ال �ك �ف��اءة ال�ل�ازم��ة
إلنجاحه.
ّ
الهوائية ليست وسيلة
ــــ الدراجة
للتنقل ص��دي�ق��ة للبيئة فحسب،
ّ
رياضية تساعد في
وليست أداة
ال �ح �ف��اظ ع �ل��ى ال � �ت ��وازن ال�ص�ح��ي
فقط ،بل هي أيضًا إطار الكتشاف
ال � � � ��ذات واآلخ � � � � ��ر ،وع � �ي� ��ش خ �ب��رة
ت �ع��اون� ّ�ي��ة م��ع أق � ��ران م��ن مختلف
ّ
والخلفيات.
االنتماءات واألهواء
هذه هي غاية مشروعنا ،ونرجو
ع��دم إق�ح��ام��ه ف��ي م�ش��اري��ع تحمل
غ��اي��ات مشبوهة ف��ي التآمر على
م �ج �ت �م �ع �ن ��ا .ون � ��أم � ��ل ت �ص �ح �ي��ح
ال �خ �ط��أ ،وال �ت��راج��ع ع�م��ا ورد في
امل � �ق ��ال امل � ��ذك � ��ور ،مل ��ا ي �س� ّ�ب �ب��ه ل�ن��ا
م��ن ض��رر م�ب��اش��ر ،الرت �ك��ازه على
م �ع �ل ��وم ��ات م �ل� ّ�ف �ق��ة ال ت �م ��ت إل ��ى
الحقيقة بصلة.
حبيب طوق
مدير مشروع

♦♦♦

أسئلة
تعليقًا على ما تنشره «األخبار»
يسمى «الجيش
بشأن وجود ما ّ
ال�س��وري الحر» في وادي خالد،
نقول:
 .1قانونًا يحق للحكم في سورية
الدفاع عن نفسه باقتحام وادي
خ��ال��د وال �ق �ض��اء ع �ل��ى ال �ش��رذم��ة
اإلره � � ��اب� � � �ي � � ��ة ال � � �ت� � ��ي ت �س �ت �ع �م��ل
األراضي اللبنانية ضده.
 .2عند هزيمة هذه الجماعة في
سورية ،أين سيذهبون؟ وأي بلد
محط ترحال إرهابهم؟
سيكون
ّ
 .3إن وجودهم على أرض لبنان
اآلن مبعث ملشاكل سياسية ،قد
تتطور إلى أعمال عنف ستشارك
ف�ي�ه��ا ال �ع �ص��اب��ات ن�ف�س�ه��ا ال�ت��ي
تمركزت في وادي خالد.
رد ل �ب �ن��ان ل�ل�ش�ع��ب
 .4ه ��ل ه� ��ذا ّ
ال � �س � ��وري؟ إي � � ��واء زم � ��ر م�س�ل�ح��ة
ت� �ح ��ارب ج �ي �ش��ه وت �ق �ت��ل أب �ن��اءه
م �ن��ذ ش � �ه ��ور ،وق � ��د ان �ث �ن��ت اآلن
ل �ت �ط��ال��ب ب �ت��دم �ي��ر وط �ن ��ه وق �ت��ل
أبنائه بطائرات الناتو أو أزالم
الناتو من الجيوش «العربية»؟
م��ع امل �ع��ذرة م��ن ك��ل ال �ع��رب على
ال � �ص � �ف� ��ة ال� � �ت � ��ي ت �ح �م �ل �ه ��ا ه� ��ذه
ال � �ج � �ي ��وش! ف� �ق� �ي ��ادات� �ه ��ا ل�ي�س��ت
عربية ،وبُـعد تلك ال�ق�ي��ادات عن
العروبة يبلغ سنني ضوئية في
خدمة أعداء الشعوب العربية!
يوسف األسير

الوزير السابق وئام
وهاب الذي يوصف بأنه من
أشد املدافعني عن النظام
السوري ،جمعته أول من
أمس صورة إلى جانب الرئيس
السوري بشار األسد .وفي
اللقاء ،تأكيد من األسد أن
«مرحلة الحسم بدأت ،لكنها
لن تؤخر اإلصالح»
بسام القنطار
هي ليست املرة األولى التي يلتقي فيها
الرئيس السوري بشار األسد مع الوزير
السابق وئ��ام وه��اب .لكنه اللقاء األول
ال ��ذي ج ��رى ت �ص��وي��ره وإع�ل�ان ��ه .الجهة
املعلنة ليست وك��ال��ة األن �ب��اء ال�س��وري��ة
«س� ��ان� ��ا» ،ب ��ل أم ��ان ��ة اإلع �ل ��ام ف ��ي ح��زب
ال�ت��وح�ي��د ال �ع��رب��ي ،ال ��ذي أس �س��ه وه��اب
ق�ب��ل س �ن��وات ف��ي خ�ط��وة وص�ف��ت بأنها
ٍّ
تحد للزعامتني الدرزيتني التقليديتني
املتمثلتني بآل جنبالط وآل أرسالن.
وق��ال وه��اب إث��ر ع��ودت��ه إل��ى ب�ي��روت إن
الرئيس األسد أكد أمامه حرص سوريا
ع�ل��ى ض ��رورة االس �ت �ق��رار ف��ي ل�ب�ن��ان ،ملا
ل�ه��ذا االس�ت�ق��رار م��ن ت��داع�ي��ات إيجابية
على الساحة السورية.
كذلك أكد املحافظة على وجود الطائفة
ال� ��درزي� ��ة ف ��ي امل� �ش ��رق ال �ع ��رب ��ي ،م�ش�ي�دًا
ب ��ال ��دور ال��وط �ن��ي وال �ق��وم��ي ال� ��ذي أدت��ه
ماضيًا وت��ؤدي��ه ال �ي��وم ،وال�ت��اري��خ خير
ش ��اه ��د ع� �ل ��ى إن � �ج� ��ازات � �ه� ��ا .أض � � ��اف أن
ّ
س ��وري ��ا ت �ك��ن امل �ح �ب��ة ل�ج�م�ي��ع أب�ن��ائ�ه��ا
دونما تمييز أو استثناء.
ورغم تحفظ الوزير وهاب على تسريب
م�ح�ض��ر ال �ل �ق��اء ال ��ذي ج�م�ع��ه ب��ال��رئ�ي��س

الرئيس بشار األسد (أرشيف)

األس� � � ��د واس � �ت � �م� ��ر ث �ل ��اث س� � ��اع� � ��ات ،إال
أن ��ه ع ��رض ف ��ي ات� �ص ��ال م ��ع «األخ� �ب ��ار»
مجموعة من العناوين الرئيسية التي
سمعها م��ن ال��رئ�ي��س ال �س��وري ،أب��رزه��ا
ت��أك �ي��ده «أن م��رح�ل��ة ال�ح�س��م ق��د ب ��دأت،
ل�ك��ن ال�ح�س��م ل��ن ي��ؤخ��ر اإلص �ل��اح .وف��ي
املحصلة تكاليف الفوضى أكبر بكثير
من تكاليف الحسم».
ول �ف��ت وه ��اب إل ��ى أن ��ه س�م��ع م��ن األس��د
ت � �ش� ��دي � �دًا ع� �ل ��ى أن «ص� � �م � ��ود س ��وري ��ا
سيحدث تغيرًا نوعيًا في الصراع على
امل �ن �ط �ق��ة» .وأض� � ��اف« :وج ��دت ��ه م��رت��اح��ًا
وم� �ط� �م� �ئ� �ن ��ًا .وه� � ��و واث� � � ��ق م � ��ن امل ��وق ��ف
الروسي ،وتوصيفه لهذا املوقف ينطلق
م ��ن ق� ��راء ت� ��ه االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ل�ل�م��وق��ف
ال��روس��ي وأن م��وس�ك��و ال ت�ت�ع��اط��ى مع
امللف ال�س��وري بطريقة ظرفية وعابرة
كما يصور البعض».
وعن توقيت الزيارة والهدف األساسي
منها ،قال وهاب« :االنطباع السائد لدى
البعض أنني لم ألتق الرئيس السوري
من قبل .وفي الحقيقة لقد التقيته مرات
ع��دة ،ولكن ليس بشكل علني» .أضاف:
«ال أخ �ف��ي س� �رًا إن ق �ل��ت إن �ن��ي أل�ح�ح��ت
بطلب هذه الزيارة ،وخصوصًا أن عدم
وج� ��ود ص� ��ورة ت�ج�م�ع�ن��ي م ��ع ال��رئ�ي��س
األس� � � ��د ق � ��د ت� ��رك� ��ت ان� �ط� �ب ��اع ��ًا خ ��اط �ئ ��ًا،
ل�ي��س ف�ق��ط ع�ن��د خ�ص��وم��ي السياسيني
ال �ق��ري �ب�ي�ن وال� �ب� �ع� �ي ��دي ��ن ،ب� ��ل ح �ت��ى ف��ي
الوسط الحزبي الداخلي».
وردًا على س��ؤال عما إذا ك��ان اللقاء قد
تطرق إلى موقف النائب وليد جنبالط
َ
م��ن س��وري��ا ،ق��ال وه ��اب« :ل��م ُي��ذك��ر اسم
ول �ي��د ج �ن �ب�لاط ف ��ي ال �ل �ق��اء ،ال م ��ن قبل
الرئيس األسد ،وال من قبلي» .وأضاف:
«ملست من الرئيس األسد الحرص على
الدروز وعدم التوقف أمام التفاصيل».
وك��ان النائب جنبالط ق��د وج��ه ن��داءات
م�ت�ك��ررة إل��ى دروز س��وري��ا ،آخ��ره��ا قبل
أس �ب ��وع ،ودع ��اه ��م إل ��ى «رف ��ض األوام ��ر
بإطالق النار على إخوانهم ،واإلحجام
ع ��ن امل� �ش ��ارك ��ة م ��ع ال� �ش ��رط ��ة أو ال �ف��رق
ال�ع�س�ك��ري��ة ف��ي ال�ح�م�لات األم �ن �ي��ة ،وق��د

تقـرير

قررت السير بالمحاكمات الغيابية
المحكمة الدولية ّ
بعد مرور نحو عام على
صدور النسخة األولى للقرار
االتهامي في جريمة اغتيال
الرئيس رفيق الحريري ،أعلنت
املحكمة الدولية أمس
انطالق مرحلة املحاكمات
الغيابية التي لن تبدأ قبل
مطلع الصيف املقبل في
حد أدنى
ق� ��ررت أم ��س غ��رف��ة ال ��درج ��ة األول � ��ى في
امل �ح �ك �م��ة ال ��دول� �ي ��ة ال� �خ ��اص ��ة ب �ل �ب �ن��ان
السير في املحاكمة الغيابية للمتهمني
األرب�ع��ة بالضلوع ف��ي اغتيال الرئيس
رف �ي��ق ال� �ح ��ري ��ري .وك� ��ان امل ��دع ��ي ال �ع��ام
ال��دول��ي ُدان �ي��ال ب�ل�م��ار ق��د أص ��در ق��رارًا
ات �ه��ام �ي��ًا أع �ل ��ن ف ��ي ت �م��وز  ،2011ات�ه��م
بموجبه أربعة أشخاص منتسبني إلى
ح ��زب ال �ل��ه ،ه ��م :م�ص�ط�ف��ى ب ��در ال��دي��ن،
حسني العنيسي ،سليم ع�ي��اش وأس��د
ص� �ب ��را ب��اغ �ت �ي��ال ال� �ح ��ري ��ري ،م�س�ت�ن�دًا
إل ��ى ت�ح�ق�ي�ق��ات ك ��ان ق ��د ت ��واله ��ا ف��ري��ق
غ��رب��ي ي �ت��رأس��ه ض��اب��ط االس �ت �خ �ب��ارات
البريطاني مايكل تايلور.
يذكر أن املحكمة الخاصة بلبنان هي

املحكمة ال��دول�ي��ة ال��وح�ي��دة ال�ت��ي يتيح
ن�ظ��ام�ه��ا ال��داخ �ل��ي م�ح��اك�م��ة أش�خ��اص
غ �ي��اب �ي��ًا« ،إال أن امل �ح��اك �م��ة ال �غ �ي��اب �ي��ة
ُت �ع� ّ�د إج � � ً
�راء أخ �ي �رًا ل �ض �م��ان أال يعطل
َس�ي��ر ال�ع��دال��ة م��ن ي�خ�ت��ارون ال �ف��رار من
وج�ه�ه��ا» ،كما ورد ف��ي ب�ي��ان ص��در عن
املحكمة الدولية في الهاي أمس.
وكانت غرفة الدرجة األولى في املحكمة،
امل ��ؤل � �ف ��ة م � ��ن روب � � � ��رت روث (رئ � �ي� ��س)
وال�ق��اض�ي�ين ميشلني ب��ري��دي وداي�ف�ي��د
ري قد نظرت في مستندات ّ
مقدمة من
املدعي العام بلمار والنائب العام لدى
م�ح�ك�م��ة ال�ت�م�ي�ي��ز ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ال�ق��اض��ي
س� �ع� �ي ��د م� � �ي � ��رزا ت � �ع� ��رض ب��ال �ت �ف �ص �ي��ل
ال �خ �ط ��وات ال �ت��ي ات �خ��ذت �ه��ا ال�س�ل�ط��ات
اللبنانية لتوقيف املتهمني وإبالغهم
اإلج ��راءات ذات الصلة .وج��اء في بيان
امل �ح �ك �م��ة أن «ه � � ��ذه ال� �ج� �ه ��ود ش�م�ل��ت
م� �ح ��اوالت ع� ��دة ق��ام��ت ب �ه��ا ال�س�ل�ط��ات
اللبنانية للعثور على املتهمني في آخر
أماكن إقامتهم وعملهم املعروفة ،وفي
م �ن��ازل ع��ائ�لات �ه��م ،وف ��ي أم��اك��ن أخ ��رى.
وأخ� � ��ذت غ ��رف ��ة ال ��درج ��ة األول� � ��ى أي �ض��ًا
ف��ي االع �ت �ب��ار أن ق� ��رار االت� �ه ��ام وه��وي��ة
املتهمني لقيا تغطية إعالمية واسعة
في لبنان».
وخلصت غ��رف��ة ال��درج��ة األول ��ى إل��ى أن
«جميع الخطوات املعقولة ق��د اتخذت
ُلضمان ظهور املتهمني وإبالغهم التهم
املسندة إليهم» ،وبالتالي يمكن السير
بمحاكمتهم غيابيًا.

ما بعد قرار غرفة الدرجة األولى
أش � � ��ار امل� �ك� �ت ��ب اإلع �ل��ام � ��ي ل�ل�م�ح�ك�م��ة
الدولية أم��س إل��ى ع��دد م��ن الخطوات
ال�ت��ي يفترض ات�خ��اذه��ا قبل ال�ش��روع
ف � ��ي امل� �ح ��اك� �م ��ة ال� �غ� �ي ��اب� �ي ��ة ،وع �ل �م��ت
«األخ�ب��ار» أن إتمام ذل��ك قد يستغرق
أك �ث��ر م��ن خ�م�س��ة أش �ه��ر ،وب��ال�ت��ال��ي ال
يتوقع أن تبدأ املحاكمات قبل صيف
.2012
هذه الخطوات هي:
ت �ع �ي�ين م �ح��ام��ي ال� ��دف� ��اع؛ إذ إن أح��د

تايم بال أدلة
ورد ف��ي ن� ّ�ص ق��رار غ��رف��ة ال��درج��ة
األول� � � ��ى أن � ��ه «ف � ��ي  18آب 2011
ن� �ش ��رت م �ج �ل��ة ت ��اي ��م م �ق��اب �ل��ة م��ع
شخص زع�م��ت أن��ه أح��د املتهمني،
وذك��رت أن��ه على علم ب��أن املحكمة
الخاصة اتهمته بشأن أح��داث 14
شباط  .2005وعلى الرغم من أن
ذل��ك قوبل بالعديد م��ن التعليقات
في وسائل اإلعالم اللبنانية ،ليس
لدى غرفة الدرجة األولى معلومات
تشير إلى صدقية هذا االدعاء».

ّ
اإلجراءات األولية التي يتخذها قاضي
اإلج��راءات التمهيدية دانيال فرانسني،
هو أن يطلب إل��ى رئيس مكتب الدفاع
فرانسوا رو تعيني محامني للمتهمني.
أما إذا كان املتهمون محتجزين ،أو إذا
قرروا املشاركة في اإلجراءات ،جاز لهم
أن ّ
يعينوا محامني يختارونهم للدفاع
عنهم.
وفي غضون  30يومًا من تاريخ صدور
ق��رار غ��رف��ة ال��درج��ة األول ��ى ،يفترض أن
يكشف امل� ّ�دع��ي العام للدفاع على نسخ
ع��ن األدل � ��ة امل ��ؤي ��دة ال �ت��ي أرف �ق��ت ب �ق��رار
االت�ه��ام في مرحلة تصديقه .وتتضمن
إل ��ى ج��ان��ب ال �ن �س��خ ع ��ن األدل � ��ة امل��ؤي��دة
امل��رف �ق��ة ب �ق��رار االت� �ه ��ام ،إف� � ��ادات جميع
ال �ش �ه��ود ال ��ذي ��ن ي �ع �ت��زم امل ��دع ��ي ال �ع��ام
دعوتهم إلى اإلدالء بشهاداتهم في أثناء
املحاكمة .وم��ن واج��ب االدع��اء أيضًا أن
يبدأ بتقديم أي أدلة أمكنه جمعها ،ومن
املمكن أن تثبت براءة املتهمني.
وف��ي أث�ن��اء متابعة االدع��اء تحقيقاته،
يمكن مكتب الدفاع أن يراجع القضية
ً
كاملة وي�ب��دأ تحقيقاته بنفسه .ورغ��م
ّ
ّأن ع��بء اإلث�ب��ات يقع على االدع ��اء ،إال
أن��ه يمكن ال��دف��اع أن يطعن ف��ي مزاعم
االدع� ��اء ،وأن ي�ط��رح ن�ظ��ري��ات مختلفة
ف ��ي ال �ق �ض �ي��ة ،وأن ي �س �ت��دع��ي ش �ه��وده
ّ
ّ
ويقدم أدلته.
وق ��د ت�ش�م��ل ال�ت�ح�ق�ي�ق��ات ال �ت��ي يضطلع
الدفاع بها استجواب الشهود ،ومعاينة
م �س ��رح ال �ج��ري �م��ة ،وج �م ��ع األدل � � ��ة .وق��د
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كالم في السياسة

الحسم
ع��اد العشرات منهم في نعوش نتيجة
ق�ت��ال�ه��م أله�ل�ه��م ف��ي امل �ن��اط��ق ال�س��وري��ة
األخرى».
ويبلغ ع��دد ال��دروز في سوريا أكثر من
رب ��ع م �ل �ي��ون ،ي �ق �ط �ن��ون ب�ن�ح��و رئ�ي�س��ي
ف��ي منطقة «جبل ال�ع��رب» ف��ي محافظة
السويداء وفي بعض قرى ريف دمشق
وفي الجوالن.
وقابلت دمشق مواقف جنبالط بفتور
الفت ،لكنها لم تدفع باتجاه شن حملة
واس �ع��ة ع�ل�ي��ه ،ع�ل��ى غ ��رار م��ا ح ��دث في
عام  2005إثر القطيعة التاريخية التي
ت�ل��ت اغ �ت �ي��ال ال��رئ �ي��س رف �ي��ق ال�ح��ري��ري
وانسحاب الجيش السوري من لبنان.
إال أن ال�ت�ج��اه��ل ال �س ��وري ل�ج�ن�ب�لاط ال
يلغي حقيقة أن األخير التقى عدة مرات
ف ��ي ال �ف �ت��رة األخ� �ي ��رة ،م ��ن دون تكليف
رس� ّم��ي أو ص�ف��ة ب��روت��وك��ول�ي��ة م�ح��ددة،
ص� ��ن� ��اع ال� � �ق � ��رار ف� ��ي أن � �ق� ��رة وال� ��دوح� ��ة
وم��وس �ك��و ،وه ��ي ع��واص��م ث�ل�اث ت��ؤدي
حاليًا دورًا كبيرًا في ما يمكن أن ينتهي
إل �ي��ه امل�س�ت�ق�ب��ل ال�س�ي��اس��ي ل �س��وري��ا في
املديني القريب والبعيد.
وع �ل��ى ال��رغ��م م��ن أن ال��رئ �ي��س ال �س��وري
ق��د ال�ت�ق��ى أخ �ي �رًا ال�ن��ائ��ب ط�ل�ال أرس�ل�ان
على رأس وف��د كبير م��ن مشايخ الدين
ال� ��دروز ،إال أن ال�ح�م�لات غير املسبوقة
ّ
على الوزير وهاب التي تشن في وسائل
إعالم املعارضة السورية ،تدفع باتجاه
ال �ت��أك �ي��د أن وه� ��اب دون س� ��واه ه��و من

ذكر
وهاب :لم ُي َ
اسم وليد جنبالط في
اللقاء ،ال من قبل
الرئيس األسد
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عون في «الثالثي» ،وحلفاؤه في «الرباعي»
يعمل في الوسط الدرزي في سوريا.
ول �ع��ل م��ن امل �ج��دي ال�ت��ذك�ي��ر ب ��أن وه��اب
ه��و ال�ش�خ�ص�ي��ة ال�س�ي��اس�ي��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة
الوحيدة التي سمح لها النظام السوري
ص� ��راح� ��ة ،م �ن ��ذ س � �ن� ��وات ،ب��ال �ع �م��ل ف��ي
ال��داخ��ل ال�س��وري ،من قبيل فتح مكاتب
حزبية وتوزيع آالف النسخ من املجلة
الحزبية التي يصدرها ،إضافة إلى أنه
ضيف شبه دائم في الندوات التعبوية
ال� �ت ��ي ي �ن �ظ �م �ه��ا ح � ��زب ال� �ب� �ع ��ث ال� �ع ��رب
االشتراكي في مختلف املحافظات.
وتتهم امل�ع��ارض��ة ال�س��وري��ة وه��اب بأنه
يعمل على تسليح ال ��دروز ف��ي سوريا،
ووج � �ه ��ت إل� �ي ��ه ه � ��ذا االت � �ه� ��ام ال �ن��اط �ق��ة
ال ��رس� �م� �ي ��ة ب� ��اس� ��م امل �ن �ظ �م ��ة ال� �س ��وري ��ة
ل� �ح� �ق ��وق اإلن� � �س � ��ان م �ن �ت �ه��ى األط � � ��رش.
وك��ان يمكن ه��ذا االت�ه��ام ،ال��ذي لم ُي َّ
قدم
ع�ل�ي��ه أي دل �ي ��ل ،أن ي �م��ر م� ��رور ال �ك ��رام،
ل��وال أن ��ه ل��م ي��أت م��ن اب �ن��ة ق��ائ��د ال �ث��ورة
السورية سلطان األط��رش ،ال��ذي يحتل
في امل��وروث الشعبي السوري والعربي
مكانة استثنائية ،وال يكاد يخلو بيت
درزي في السويداء من صورته.
وب��ال �ع��ودة إل ��ى ال �ص ��ورة ال �ت��ي جمعت
وئام وهاب باألسد ،تبني بحسب املوقع
اإلل �ك �ت��رون��ي ل �ح��زب ال �ت��وح �ي��د ال�ع��رب��ي
أن ه �ن��اك ص ��ورت�ي�ن ،ال ص� ��ورة واح� ��دة:
األول��ى تجمع األس��د ووه��اب ،والثانية
يظهر فيها ن�ج��ل وه ��اب ال�ب�ك��ر ،ه��ادي.
وع � ��ن ه � ��ذه امل� �س ��أل ��ة أوض� � ��ح وه� � ��اب أن
«ه� ��ادي ل��م ي�ح�ض��ر ال �ل �ق��اء ،ب��ل راف�ق�ن��ي
ف��ي ال��زي��ارة وط�ل��ب أن ي��أخ��ذ ص��ورة مع
الرئيس األسد ،وهذا ما كان» .إال أن هذا
التوضيح ال يلغي الكثير من التأويالت
بشأن وجود رغبة لدى وهاب في إشراك
نجله هادي مبكرًا في العمل السياسي
وت ��أس� �ي� �س ��ه ج �م �ع �ي��ة ش �ب ��اب �ي ��ة ب��اس��م
«شبيبة حزب التوحيد العربي» ،وهو
ما يترك انطباعًا بأن الشعار الذي رفعه
وه ��اب ف��ي ب��داي��ة ت�م��وض�ع��ه السياسي
وانفصاله عن طالل أرسالن بـ«محاربة
التوريث في املجتمع السياسي الدرزي»
ً
قد بات قابال للنقاش.

جان عزيز
في الحكومة الحالية أزمة بنيوية تتخطى كل أبعادها
ً
الظاهرة واملعروفة .صحيح أنها أوال تشكيلة حكومية
غ �ي��ر م�ن�ب�ث�ق��ة م��ن أك �ث��ري��ة ن�ي��اب�ي��ة م�ن�س�ج�م��ة وم��وح��دة،
بمعنى أن ال�ق��وى الشعبية ال�ت��ي انتخبت ف��ي األس��اس
ال�ن��واب ال��ذي��ن س� ّ�م��وه��ا ،ليست ق��واع��د متآلفة ال�ه��وى أو
ً
ال �ب��رام��ج أو ال�ت�ط�ل�ع��ات .ي�ك�ف��ي ت��دل �ي�لا أن �ه��ا م��رك�ب��ة من
ق��وى سياسية خ��اض��ت م�ع��ارك�ه��ا االن�ت�خ��اب�ي��ة ،بعضها
ضد بعض ،في األم��س القريب ،ال بل ّ
يرجح أنها ذاهبة
أيضًا إلى خوض املواجهات نفسها في الغد اآلتي كذلك،
بعضها ضد بعض أيضًا ،لتبدو الحكومة بالنسبة إلى
القوى التي تؤلفها مجرد هاللني مفتوحني في فسحة
زمنية من الوقت مستقطعة بني ما يحصل في الخارج
وما سيمليه هذا «الحاصل» على داخلنا.
أو ك��أن�ه��ا ل�ج�ه��ة ت��رك�ي�ب�ت�ه��ا ال�س�ي��اس�ي��ة ن ��وع م��ن «م�ل�اذ
موقت آم��ن» للمتحاربني املتضادين ،كما كانت أع��راف
الحروب السرية تنظم تلك امل�لاذات أيام الحرب الباردة.
أو حتى مثل الوقوف على درجة واحدة من ساللم الحارة
َ
في حروب ــــ لعب األطفال .من يعت ِل تلك الدرجة من أطفال
اللعبة ،يسترح موقتًا من فعلة الهجوم وعرضة املهاجمة
في آن ،وملجرد برهة ،قبل أن ينزل عنها فيستأنف القتال
مع من كان يجاوره على تلك العتبة قبل لحظة.
حكومة نجيب ميقاتي ب�ه��ذا املعنى ال يمكن أن تشكل
لناسها وشعوبها وح�ت��ى وطنها «أم ��ة» ،ف��ي استعادة
مل�ف�ه��وم ن��اص�ي��ف ن�ص��ار لتلك امل �ف��ردة .ي�ق��ول الفيلسوف
«القومي» إن تلك الكلمة تحتمل جذرين في اللغة :إما أن
تكون من مصدر «أم» بمعنى ال��وال��دة ،وبالتالي األصل
وامل�ك��ان ال��ذي نأتي منه .فتكون وح��دة األم��ة ه��ي وح��دة
الجهة املنشئة لناسها ،أي وحدة املا قبل .وإما أن تكون
من مصدر فعل َّ
«أم» ،أي قاد واتجه ،فتصير األمة معنى
الوحدة لجهة املا بعد ،أي وحدة الهدف والتطلع والغاية
ال�ت��ي ن��ذه��ب إليها ونتجه صوبها و«ن��ؤم �ه��ا» .حكومة
م�ي�ق��ات��ي ال ي�م�ك��ن أن ت�ش�ك��ل «أم � ��ة» ،وال ب ��أي م�ع�ن��ى من
املعنيني ،فهي آتية من أمكنة غير موحدة ،وذاهبة إلى
ّ
وجهات متناقضة ،أقله انتخابيًا.
وص �ح �ي��ح ث��ان �ي��ًا أن ه ��ذه ال �ح �ك��وم��ة ب ��ال ��ذات ،ب �ك��ل تلك
العطوبات املذكورة ،تعيش في ظل نظام دستوري معتور.
نظام مملوء على الورق بالثغر التي ال أعراف ديمقراطية
عندنا ّ
لسدها ومعالجتها وتفسير مراميها وتحويلها
مرونة دستورية للتشغيل بدل التعطيل .تعيش حكومة
ميقاتي ،كما كل حكومات عهود «الطائف» قبلها ،في ظل

ُ
دستور ال تعرف مفاصله وال صالحياته :من هو رئيس
السلطة التنفيذية؟ ما هو موقع رئيس الجمهورية في
مجلس ال��وزراء؟ ما هي عالقة الوزير برئيس الحكومة
تحوال في «الجمهورية الثانية» شريكني ّ
بعدما ّ
ندين؟
ً
ض�لا ع��ن ع�ش��رات ال�ف�ج��وات ا ّل��دس�ت��وري��ة األخ ��رى :متى
ف� ّ
يوقع الوزير مرسومًا؟ متى يوقعه رئيس الحكومة؟ ماذا
إذا لم يفعال؟ ال بل ماذا إذا لم تتم االستشارات املؤسسة
ملوقعهما الدستوريني بداية؟ أو لم يتم التكليف؟ أو لم
يتم التأليف؟ كلها أسئلة ال أجوبة لها في دستور النظام
املنخور حتى العظم ،الذي في عهده تعمل هذه الحكومة.
ثم صحيح أيضًا أن حكومة ميقاتي نفسها تعيش في
ظل تجاذبات إقليمية ودولية كبرى ،تكاد تكون غليانًا
تشكيل النظام العاملي الجديد ،بعد عقدين
كونيًا إلعادة ّ
من فوضاه وترنحه على رجل واحدة .وفي هذا التجاذب،
تصير مروحة املناورات أكثر اتساعًا ،وتصير لظالالت
املواقف مساحات أكبر من املواقف نفسها .فكيف بها في
ظل سياسات بلدية حربائية ،ورج��االت من ألوان قوس
قزح وسرابات الصحراء؟
ل�ك��ن الصحيح أي�ض��ًا أن ف��ي ال�ح�ك��وم��ة ال�ح��ال�ي��ة مشكلة
أخ ��رى .إن�ه��ا مشكلة «ن��اس�ين» اث�ن�ين ،آت�ي�ين م��ن لبنانني
ً
اثنني .ففيها أوال ميشال عون ،الرجل الذي غادر «لبنان
ال�ق��وي» ف��ي التسعني ،وح�س��ب نفسه ع��ائ�دًا إل��ى «لبنان
أق��وى» أو حتى «األق��وى» بعد عقد ونصف .رج��ل عاش
وقاتل وحكم في ظل «الجمهورية األول��ى» ،ومن أجلها.
ّ
ل��م يعرف زم��ن الطائف ،ول��م يسلم ب��ه أو يقبله .ل��م يقرأ
ّ
«ال�ت��روي�ك��ا» ول��م يعش «غ�س��ل ال�ق�ل��وب» ول��م يتكيف مع
«مكتسبات» امليثاق الجديد ولم يتأقلم مع «مقتضياته».
وف ��ي امل �ق��اب��ل ،ه �ن��اك ف ��ي ال �ح �ك��وم��ة م ��ن ول ��د ف ��ي ع�ه��ود
الطائف ،حتى استبطنه طبيعة ثانية ،وميثاقًا متزحلقًا
يومًا بعد ي��وم ،ودرك��ًا بعد درك .في الحكومة من عاش
عقدًا ونيف بال شريك ،وب�لا محاور ،وب�لا حتى «آخ��ر»،
فكيف ٍّ
بند.
ه �ك��ذا ت �ب��دو ح�ك��وم��ة م�ي�ق��ات��ي ك��أن ف�ي�ه��ا ع��ون اآلت ��ي من
ت �ص ��ورات ال�ح�ل��ف ال �ث�لاث��ي ف��ي ن�س�خ�ت��ه ل�ل�ق��رن ال��واح��د
َ ً
وال�ع�ش��ري��ن ،م�خ�ت��زال ف��ي ف��ري�ق��ه ،ب��ل ح�ت��ى ف��ي شخصه،
فيما اآلخ��رون فيها آتون ـــ عن حسن نية ـــ من تصورات
«التحالف الرباعي» وديمقراطيته التراتبية ،في صيغة
اعتقدوا أنها صالحة لكل يوم وعقد وقرن.
بال أحكام قيمية ،وال إدانات أو اتهامات ،على طاولة تلك
الحكومة ناس من زمنني مختلفني ،في زمن ضاغط ّعلى
االثنني ،ووسط واجب عليهما أن ّ
يسرعا الزمن ويكثفاه
ّ
ويثمراه ،تحت طائلة الخروج منه.

علم
و خبر
الحرص على التوازن الطائفي

لن تبدأ المحاكمات
قبل صيف  ،2012وذلك
بعد انتهاء تحقيقات
فريق الدفاع

يطلب الدفاع أيضًا معلومات ومساعدة
من السلطات اللبنانية أو من دول أخرى.
وب � �ع � ��د ال � �ح � �ص� ��ول ع � �ل� ��ى إذن ق ��اض ��ي
اإلج � � ��راءات ال�ت�م�ه�ي��دي��ة ،ي �ج��وز ل�ل��دف��اع
أيضًا استدعاء الشهود وإجراء عمليات
ال �ت �ف �ت �ي��ش وامل� � �ص � ��ادرة .وي � �ق� � ّ�دم م�ك�ت��ب
ال� ��دف� ��اع ل � ��دى امل �ح �ك �م��ة امل� �س ��اع ��دة إل��ى
وك�ل��اء ال ��دف ��اع ف��ي ال� �ش ��ؤون ال�ق��ان��ون�ي��ة
والتنظيمية.
وف� � � ��ي ه� � � ��ذه امل � ��رح� � �ل � ��ة ،ت� �ج� �ي ��ز ق� ��واع� ��د
اإلج � � ��راءات أي �ض��ًا ،ت �ق��دي��م دف� ��وع أول �ي��ة
ب �ع ��دم اخ �ت �ص��اص امل �ح �ك �م��ة ،أو ال��زع��م
بوجود عيوب قانونية و/أو تقنية في
ش �ك��ل ق� ��رار االت� �ه ��ام ،أو ال �ت �م��اس فصل
بعض التهم عن غيرها .ويمكن الفريقني
إيداع هذه الطلبات خطيًا.
ث��ان �ي��ًا ،وض ��ع خ �ط��ة ال �ع �م��ل وامل �ح��اك �م��ة.
ّ
فقبل الشروع في اإلج��راءات بما ال يقل
عن أربعة أشهر ،يضع قاضي اإلجراءات
التمهيدية خ�ط��ة ع�م��ل ،وي �ح� ّ�دد م��وع�دًا
أول �ي��ًا ل�ب��دئ�ه��ا .وع�ل�ي��ه أن ي�م�ن��ح ال��دف��اع

وقتًا كافيًا لدراسة القضية واالستعداد
للمحاكمة.
ٌ
ق��اض��ي اإلج � ��راءات التمهيدية م�س��ؤول
أي �ض��ًا ع��ن ت �ق��دي��م م �ل��ف ل �غ��رف��ة ال��درج��ة
ّ
يتضمن عدة بنود ،منها:
األولى
ــــ جميع املستندات التي أودعها الفريقان
واملتضررون املشاركون في اإلجراءات.
ــــ جميع األوامر والقرارات التي أصدرها
وملخص لها.
ــــ اقتراحات بشأن الشهود الذين يعتزم
امل ��دع ��ي ال� �ع ��ام اس �ت��دع��اء ه��م وال �ش �ه��ود
ال��ذي��ن ي��ري��د امل�ت�ض��ررون امل�ش��ارك��ون في
اإلجراءات استدعاءهم.
ـ �ـ �ـ �ـ ن �ق ��اط االت � �ف ��اق ون� �ق ��اط ال� �خ�ل�اف ب�ين
االدعاء والدفاع.
أم��ا بشأن احتمال مثول املتهمني أثناء
إج� ��راءات املحاكمة الغيابية ،ف��ورد في
ب �ي��ان امل �ح �ك �م��ة أن ع �ل��ى ل �ب �ن��ان ال �ت��زام��ًا
دائ�م��ًا بالبحث ع��ن املتهمني وتوقيفهم
ون�ق�ل�ه��م إل ��ى ع �ه��دة امل�ح�ك�م��ة .وإذا عثر
ع �ل ��ى امل �ت �ه �م�ي�ن ف� ��ي أث � �ن� ��اء اإلج � � � ��راءات
ال�غ�ي��اب�ي��ة ،أو إذا اخ �ت��اروا امل�ش��ارك��ة في
ه ��ذه اإلج � � ��راءات ،ف�ل�ه��م ال �ح��ق ف��ي طلب
إع � ��ادة م�ح��اك�م�ت�ه��م ب �ح �ض��وره��م .وف��ور
انتهاء إجراءات املحاكمة كاملة ،إذا ظهر
امل�ت�ه�م��ون ف��ي أع �ق��اب إدان �ت �ه��م غ�ي��اب�ي��ًا،
يمكنهم قبول الحكم باإلدانة أو العقوبة
أو قبول الحكم باإلدانة ،ولكن مع طلب
ع�ق��د ج�ل�س��ة ج��دي��دة ل�ج�ه��ة ال�ع�ق��وب��ة أو
طلب إعادة املحاكمة.
(األخبار)

ما قل
ودل
أصدر وزير الداخلية
والبلديات مروان شربل،
قرارًا ّ
فوض بموجبه
صالحية توقيع تراخيص
الزجاج الحاجب للرؤية
(فيميه) ،إلى املسؤول عن
أمنه الشخصي الرائد سعد

َ
كيروزُ .يذكر ّأن آلية منح هذه
التراخيص مثلت أحد أبواب
الفساد في الداخلية خالل
عهود سابقة ،ووصل سعر
الترخيص الواحد
في بعض األحيان إلى ألف
دوالر أميركي.

«حرصًا على التوازن الطائفي» ،طلب محافظ بيروت باإلنابة ناصيف
ق��ال��وش ،ض��م  15مواطنًا إل��ى ق��وائ��م املتعاقدين م��ع بلدية ب�ي��روت ،أهم
م�ي��زات�ه��م «االن �ت �م��اء إل��ى ط��ائ�ف��ة» معينةُ .
وي �ص� ّ�ر أح��د أع �ض��اء املجلس
ال�ب�ل��دي على توظيف ث�لاث��ة م��ن ه��ؤالء ال يملكون ال�ش�ه��ادات املطلوبة
للتعاقد معهم ،بعد فشله في الحصول على تعديل لشهاداتهم من لجنة
التعديالت في وزارة التربيةً ،
بناء على طلب مجلس الخدمة املدنية.

الراعي :حتمية قانون انتخابات جديد
يجزم البطريرك املاروني بشارة الراعي أمام زواره بأن بكركي لن تسمح
أب �دًا بحصول االنتخابات النيابية وفقًا لقانون الستني ،وأن اللجنة
امل�ك�ل�ف��ة إع� ��داد ق��ان��ون ان�ت�خ��اب��ي س�ت�ت��وص��ل ق��ري�ب��ًا إل ��ى اق �ت��راح يرضي
الجميع .وينوي الراعي دعوة جميع النواب املسيحيني ،ال املوارنة فقط،
وبعض الفاعليات املسيحية األخرى إلى لقاء في بكركي .ويشدد الراعي
أم��ام م��ن يلتقيهم على وج��وب أن تتقدم األص ��وات املطالبة بتحسني
األمور املعيشية كل األصوات األخرى.

الحلو في ضيافة املر
زار عضو تكتل التغيير واإلصالح النائب ميشال الحلو ،النائب ميشال
املر في مركز املر االنتخابي في عمارة شلهوب ـــــ الزلقا األربعاء املاضي
عند الساعة الرابعة ،وأمضى في ضيافته ساعة ورب��ع ساعة في أول
زيارة لنائب من التكتل للعمارة منذ االنتخابات البلدية األخيرة .وأكد
الحلو أن الزيارة شخصية مرتبطة بعمل بعيد عن السياسة.

تخفيف اإلجراءات حول املخيم
وعدت لجنة الحوار اللبناني ـــــ الفلسطيني بعض املعنيني بملف إعادة
إعمار مخيم نهر البارد بأن يخفف الجيش اللبناني من إجراءاته حول
املخيم م��ن خ�لال إل�غ��اء التصاريح وخفض ع��دد الحواجز ع��ن مداخله
الرئيسية.
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وادي خالد قاعدة متقدمة لـ«الجيش الحر» []3 /2

 3مجموعات تسيطر على الحـد

في منزل قريب من الحدود اللبنانية ــــ السورية ،تنشط اجتماعات يعقدها ضباط
وأفراد في الجيش السوري الحر .العشرات منهم ينتقلون عبر املعابر غير الشرعية بحرية
مطلقةّ .
يهربون املقاتلني والسالح وكاميرات الفيديو والجنود الجرحى بني لبنان وسوريا.
هناك مجموعتان أخريان ،وربما أكثر،
تلك املجموعة وذلك املنزل ليسا الوحيدينً .
تنشطان من طرابلس إلى وادي خالد وعرسال وصوال إلى العمق السوري
رضوان مرتضى
ف � ��ي وادي خ� ��ال� ��د وق � � � � ��راه ،ك� �م ��ا ف � ��ي ع ��رس ��ال
وج ��روده ��ا ،ي�ن�ش��ط أف � ��راد «ال �ج �ي��ش ال �س��وري
ّ
ّ
الحر» في مجموعات مسلحة ومنظمة ،نسبيًا،
تتقاسم السيطرة على املعابر ف��ي م��ا بينها.
يعقد هؤالء صفقات مع املهربني لنقل جرحى
األح��داث في سوريا ولشراء السالح وتهريبه،
ك�م��ا يتلقون دع��م ج�ه��ات سياسية ن��اف��ذة في
امل �ن ��اط ��ق ال� �ت ��ي ي �ن �ش �ط��ون ف �ي �ه��ا ،إل� ��ى ج��ان��ب
اح �ت �ض��ان ش �ع �ب��ي ت��دع �م��ه ن �ظ��ري��ات ال �ت��اري��خ
والجغرافيا.
يخفي بعض ه��ؤالء هويتهم الحقيقية تحت
غ �ط��اء «ن� ��ازح» س� ��وري .ي �ت ��وارون ع��ن األن �ظ��ار
ً
ن �ه��ارًا وي�ن�ش�ط��ون ل �ي�ل�ا .ول �ك��ل م�ن�ه��م وظ��ائ�ف��ه
املحددة« .األخبار» قابلت عناصر و«ضباطًا»
م � �م ��ن ي� �ن� �ش� �ط ��ون ض � �م ��ن ث� �ل ��اث م �ج �م ��وع ��ات
ُ
تعمل تحت ل��واء ه��ذا «ال�ج�ي��ش» .تجمع هذه
املجموعات على دع��م «ال�ث��ورة السورية» بأي
وس �ي �ل��ة ،ل�ك�ن�ه��ا ت�خ�ت�ل��ف ف ��ي م ��ا ب�ي�ن�ه��ا على
السيطرة والنفوذ ،واالت�ص��ال بني مسؤوليها
ً
أخطاء
يكاد يكون مقطوعًا ،إذ ي��رى كل منهم
ً
في أداء اآلخر ،واستغالال لـ «الثورة» لتحقيق
مكاسب فردية.
أمام منزل في إحدى قرى وادي خالد ،توقفت
السيارتان اللتان أقلتانا وال��دراج��ات النارية
الثالث التي ك��ان كل منها يحمل ثالثة رك��اب،
ب �ع��د ص � ��راع م ��ع وع� � ��ورة ال �ط��ري��ق دام ب�ع��ض
ال��وق��ت .ان�ق�س��م ال��واف��دون ال��ذي��ن ن��اه��ز ع��دده��م
ال�ع�ش��ري��ن ف��ي ب�ه��و امل��دخ��ل ال ��ذي ي�ض��م ب��اب�ين.
يمينًا ،يطالعنا ف��ي ال��داخ��ل ض��وء «ل��وك��س»،
وسيلة اإلض ��اءة املتقدمة على الشمعة حتى
س �ن��وات م �ض��ت .دي��وان �ي��ة واس �ع��ة ت�ض��م م��ا ال
ي�ق��ل ع��ن ث�لاث�ين ش�خ�ص��ًا ي�ن�ه�ض��ون م� ّ
�رح�ب�ين.
معظم امل��وج��ودي��ن ملتحون ،ت ��راوح أعمارهم
ب�ين العشرين واألرب �ع�ينُ .يحضر أح��ده��م علم
«ال � �ث ��ورة ال� �س ��وري ��ة» ُ
وي �ل �ص ّ�ق��ه ع �ل��ى ال �ح��ائ��ط
استعدادًا للتصوير .أحد امللثمني يبدأ الحديث
بالقول« :نحن أفراد الجيش الحر .نعمل بإمرة

العقيد ري��اض األس�ع��د» .هنا املجموعة األكبر
ب�ين املجموعات ال�ث�لاث .ع��دد عناصرها ليس
ثابتًا .ي��زي��دون وينقصون تبعًا للمهمة التي
ت��وك��ل إل �ي �ه��م .ي �ص��ل ع��دده��م أح �ي��ان��ًا إل ��ى مئة
مقاتل ،وقد ينخفض إلى عشرة مقاتلني.
ّ
يعرف أفرادها عن أنفسهم بأنهم أعضاء في
«ك�ت�ي�ب��ة ال�ظ��اه��ر ب �ي �ب��رس» ،وي �ش �ي��رون إل ��ى أن
الضابط األرفع رتبة بينهم يحمل ّ رتبة رائد.
ُي �ن �ص��ت ال �ج �م �ي��ع إل� ��ى ك�ل��ام امل �ل ��ث ��م «ع� �م ��ران»
ك�م��ا ع � ّ�رف ع��ن ن�ف�س��ه .ي�ت�ب�ّي�نّ م��ن س�ي��اق ال�ك�لام
أن� � ��ه «ال� � �ض � ��اب � ��ط» امل � � �س � ��ؤول ع � ��ن امل� �ج� �م ��وع ��ة.
ي ��ؤك ��د أن «غ � ��رض وج� ��ودن� ��ا ف ��ي ل �ب �ن��ان ل�ي��س
عسكريًا .مهمتنا تقتصر على توفير األم��ور
لكنه ال يلبث أن يشير إلى أن أفراد
اللوجستية»ّ ،
املجموعة «يشنون بني الحني واآلخر عمليات
ضد أه��داف داخ��ل العمق ال�س��وري» .يلفت الى
أن «ال � �س �ل�اح امل ��وج ��ود ب �ح��وزت �ه��م خ �ف �ي��ف ،ال
ي �ت �ع��دى رش ��اش ��ات ال�ك�لاش�ن�ي�ك��وف وال �ب �ن��ادق
األوتوماتيكية والقنابل ال�ي��دوي��ة وق ��واذف آر
ب��ي ج��ي» ،إال أن�ه��ا ،رغ��م ذل��ك« ،ك��اف�ي��ة لخوض
ح� ��رب ع� �ص ��اب ��ات» .أب � ��رز م �ه �م��ات امل �ج �م��وع��ة،
بحسب «ع�م��ران»« ،تتركز على نقل الجرحى»
من سوريا إلى لبنان« ،بواسطة دراجات نارية،
ّ
�دواب عبر الطرقات ال��وع��رة ،وأحيانًا
وعلى ال �
نحملهم على ظهورنا» .يشير الى أنه قبل نحو
ش�ه��ر «نقلنا أح��د ع�ش��ر عسكريًا ج��ري�ح��ًا إل��ى
األراض��ي اللبنانية ،ثالثة منهم فارقوا الحياة
ب�س�ب��ب ط ��ول ال �ط��ري��ق ووع� ��ورت� � ّ�ه» .أم ��ا ف��ي ما
يتعلق بتهريب السالح ،فقد «خفت وتيرته في
اآلونة األخيرة» ،نافيًا حصول مجموعته على
ال�س�لاح م��ن امل�ه��رب�ين ،رغ��م تأكيد آخ��ري��ن ذل��ك،
ومشيرًا الى عمليات شراء سالح «من الجيش
النظامي نفسه داخل سوريا».
يتحدث «عمران» عن تشديد الجيش السوري
قبضته على ال �ح��دود وزرع �ه��ا ب��األل�غ��ام ،لكنه
ي��ؤك��د أن ث�لاث��ة خ �ب��راء م�ت�ف�ج��رات ،ان�ش�ق��وا عن
ال �ك �ت��ائ��ب ال�ه�ن��دس�ي��ة وال �ت �ح �ق��وا ب�م�ج�م��وع�ت��ه،
«ت �م �ك �ن��وا م ��ن ت�ف�ك�ي��ك ج� ��زء ك �ب �ي��ر م ��ن األل �غ��ام
اإليرانية الصنع لتوفير ممر آمن لألشخاص

مفكك ألغام لبناني
ّ
قبل وصول اثنني من خبراء املتفجرات الذين
يعملون ملصلحة «الجيش السوري الحر» إلى
األراض��ي اللبنانية ،ك��ان أف��راد ه��ذا «الجيش»
يستعينون بشاب لبناني مقيم في وادي خالد.
البداية كانت عندما ّ
تطوع الشاب لتفكيك أحد
األلغام املزروعة .عندها قرر الجنود املنشقون
االستعانة به لتفكيك األلغام الباقية ،لكنه طلب
منهم أجرًا يوميًا مقابل االستمرار في العمل.
وما لبث أن تراجع عن ق��راره .فعرض عليهم
ت�ف�ك�ي��ك األل �غ��ام م�ج��ان��ًا ش ��رط ح�ص��ول��ه على
األل � �غ� ��ام ال� �ت ��ي س �ي �ف �ك �ك �ه��ا .رف � ��ض ع �ن��اص��ر
«الجيش الحر» عرضه ،ألنهم يريدون إع��ادة
زراع� ��ة األل �غ ��ام ال �ت��ي ي�ف�ك�ك��ون�ه��ا ف��ي ط��رق��ات
تسلكها دوري ��ات الجيش ال�ن�ظ��ام��ي .فعرض
عليهم أن يعيد تركيب األل�غ��ام التي يفككها
أفراد «الجيش الحر » مجانًا  ،مقابل احتفاظه
ب��األل �غ��ام ال �ت��ي ي�ف�ك�ك�ه��ا ب �ن �ف �س��ه .أم ��ا سبب

إص��راره على االحتفاظ باأللغام ،فيعود إلى
أن سعر اللغم يبلغ قرابة  400دوالر أميركي
بحسب ال�ش��اب ن�ف�س��ه .وت�ج��در اإلش ��ارة إل��ى
أن خبير األل�غ��ام اللبناني يحتفظ ف��ي منزله
ّ
بقرابة مئة لغم تمكن من تفكيكها عن الحدود
اللبنانية السورية.

تمكنوا من
تفكيك
جزء كبير
من األلغام
لتوفير ممر
آمن لألشخاص
والجرحى
وأعادوا زرعها
في طرقات
يسلكها
الجيش
السوري
(األخبار)

قيادي يتهم زميله بسرقة أموال
النازحين وآخر بالعمالة للنظام ودعوات
الى إيجاد قائد لحماية الثورة من الدخالء
وال � �ج� ��رح� ��ى ،ون� �ح ��ن ن �ع �ي��د زرع � �ه� ��ا ف� ��ي درب
كتائب األسد» ،مشيرًا إلى أن «عمليات الرصد
واالستطالع التي نقوم بها تجعلنا على اطالع
ع�ل��ى ح��رك��ة ال��دوري��ات وت��وق�ي��ت م��روره��ا ،مما
يجعلنا نعمل براحة تامة أثناء تفكيك األلغام
أو زرعها».
ينفي «عمران» أي عالقة لهم بتنظيم القاعدة،
ورغ � ��م إق � � ��راره ب� ��أن ك ��ل أف� � ��راد م �ج �م��وع �ت��ه م��ن
ال�ط��ائ�ف��ة ال�س�ن�ي��ة ،ي �ش� ّ�دد ع�ل��ى «وح ��دة الشعب
ال�س��وري» ،مشيرًا الى أن «هناك مسؤولني في
ال�ن�ظ��ام م��ن ال�ط��ائ�ف��ة ال�س�ن�ي��ة .وس�ن�ح��اس��ب كل
من ُل ّطخت ي��داه بالدماء .لن ُيستثنى ّ
أي كان
م��ن ذل��ك ،سنيًا ك��ان أم ع�ل��وي��ًا» .وع��ن األوض��اع
امل�ي��دان�ي��ة ،ي �ق��ول ،ب�ث�ق��ة ،إن�ه��ا «ف��ي مصلحتنا.
وك ��ل ي ��وم ص �م��ود ب �م �ث��اب��ة م �س �م��ار ف ��ي نعش
ّ
النظام» ،ومؤكدًا «أننا لن نلقي السالح مهما
ط��ال ص�م��ود ال�ن�ظ��ام .إن ل��م نحم شعبنا ،فمن
سيفعل؟ الجامعة العربية ببروتوكوالتها أم
الدول العربية التي تشاهد جرائم قتل الشعب
السوري يوميًا على شاشات التلفزة من دون
أن تحرك ساكنًا؟».
ّ
الحكومة اللبنانية ،برأي «الضابط املقنع» ،هي
«س��وري��ة بامتياز» ،بسبب «خضوعها لحزب
ال�ل��ه ال�ت��اب��ع ب ��دوره للنظام ال �س��وري» .ول��ذل��ك،
«لن تكون لنا عالقة مع هذا الحزب بعد سقوط
ال�ن�ظ��ام ،إال إذا ت��راج��ع ع��ن موقفه وعنصريته
وطائفيته» ،مستغربًا «كيف يكون ح��زب الله
لبنانيًا فيما انتماؤه املطلق إليران التي تبعد
ع �ن��ه آالف ال �ك �ي �ل��وم �ت��رات» .ال� �س ��ؤال ع��ن ح��زب
ّ
الله يستفز الرجل لـ «يكشف» أن «مجموعات
ع �س �ك��ري��ة ت��اب �ع��ة ل �ح��زب ال �ل��ه وج �ي��ش امل �ه��دي
(ال�ع��راق��ي) واإلي��ران�ي�ين ت�ش��ارك ف��ي امل��ذاب��ح في
س��وري��ا» ،وأن «ع �ش��رات امل�ق��ات�ل�ين م��ن عناصر

ُ
الحزب ومن اإليرانيني قتلوا في درعا وعرضت
صورهم على القنوات الفضائية» .وعن أدلته
ع �ل��ى ذل � ��ك ،ي� �ق ��ول «إن ل �ه �ج��ات �ه��م وأش �ك��ال �ه��م
ت �ع� ّ�رف ع�ن�ه��م .ف��اإلي��ران �ي��ون عربيتهم ّ
مكسرة
وال يحملون أوراق��ًا ثبوتية .أم��ا مقاتلو حزب
الله ،ففي إمكان ّ
أي سوري تمييز اللبناني من
ش�ك�ل��ه»« ،ك��اش�ف��ًا» أي�ض��ًا أن « ف��ي ح��وزت�ن��ا في
سوريا أسيرين من حزب الله ،أحدهما من آل
زعيتر».
مجموعة أخ��رى من املقاتلني املنضوين تحت
لواء «الجيش السوري الحر» ،تضم بني ثالثني
ّ
وأرب� �ع�ي�ن م �س��ل �ح��ًا ،ي �ت��زع �م �ه��ا ض��اب��ط منشق
ّ
ع��ن ال�ج�ي��ش ال �س��وري ب��رت�ب��ة رائ ��د ي �ع��رف عن
ّ
نفسه ب��اس��م «أب ��و س��ام��ر» .ي�ت��رك��ز ن�ش��اط ه��ذه
امل�ج�م��وع��ة ،أس��اس��ًا ،على نقل «ج��رح��ى ال�ث��ورة
ال �س ��وري ��ة ل �ل �ع�لاج ف ��ي ل �ب �ن ��ان» ،إال أن بعض
أفرادها يهمسون بأنهم ينقلون ،أيضًا ،أسلحة
إل��ى املقاتلني في الجانب ال�س��وري ،يقول «أبو
ّ
س��ام��ر» ،متهكمًا ،إن��ه «م�ه� ّ�رب ج��رح��ى» .يتركز
عمل مجموعته على نقل الجرحى عبر طرق
عرسال ووادي خالد إلى مستشفيات الشمال
ف��ي حلبا وال�ق�ب�ي��ات وط��راب �ل��س .يشير إل��ى أن
«معظم الجرحى الذين ُينقلون بهذه الطريقة
ه ��م م ��ن ال �ع �س �ك��ري�ين ال ��ذي ��ن ي�س�ت�ح�ي��ل عليهم
تخطي ال �ح��دود ال�ش��رع�ي��ة» ،ك�م��ا «ن�ع�م��ل على
تهريب حقن الكزاز وأكياس ال��دم» ،مشيرًا الى
�اد
أن ال�ت�ن�ق��ل ع�ب��ر ال �ح ��دود «ي �ك��ون ع ��ادة ب�ع�ت� ٍ
ّ
تحسبًا ألي كمني قد يستدعي
عسكري كامل
ّ
اشتباكًا مسلحًا».
أم��ا وسيلة نقل ال�ج��رح��ى ،ف�ه��ي ،بحسب «أب��و
ً
س��ام��ر» ،غ��ال�ب��ًا م��ا ت�ك��ون «ح�م�لا ع�ل��ى األك�ت��اف
وم�ن��اق�ل��ة ب�ين ال �ش �ب��اب» .وي�ض�ي��ف« :ل ��ن أدخ��ل
ُ
في تفاصيل الطرق ألنها ستزرع باأللغام في
اليوم التالي» .ول��دى سؤاله :كم جريحًا نقلت
م�ج�م��وع�ت��ك م �ن��ذ ب ��دء األح � � ��داث؟ ي � � ّ
�رد« :ي�ج��ب
إع� � ��ادة ص �ي��اغ��ة ال� �س ��ؤال ل �ي �ك��ون ع �ل��ى ال�ن�ح��و
اآلت��ي :ك��م جريحًا م��ات معك على الطريق؟ كم
جريحًا انفجرت بهم األل�غ��ام؟» ،مشيرًا ال��ى أن
هناك «عشرات الجرحى الذين نزف دمهم حتى
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و«الثوار» يتبادلون التهم
دود
ّ
متطوعون لبنانيون

يختلط ال�ح��اب��ل ب��ال�ن��اب��ل ع�ل��ى ح ��دود ل�ب�ن��ان الشمالية.
تضيع ه��وي��ات األش�خ��اص الحقيقية ،ويصعب تمييز
امل �ه� ّ�رب ع��ن ال�ع�س�ك��ري ف��ي «ال�ج�ي��ش ال �ح��ر» .االن�ط�ب��اع
ٌ
شخص واحد ،لكن
العام الذي يخرج به الزائر هو أنهم
التدقيق ُيظهر أن هناك عشرات اللبنانيني ممن انضموا
إلى صفوف هذا الجيش.
ي�ب��دي ه��ؤالء تعاطفًا واض�ح��ًا م��ع ال�ج�ي��ران ال�س��وري�ين،
ٌ
ال��ذي��ن تجمعهم بهم وح��دة الطائفة والجغرافيا .عامل
آخ ��ر ي �ع��زز ه ��ذه ال �ل �ح �م��ة ،ه��و ال �ت��داخ��ل ال� �ح ��دودي بني
البلدين ،ال��ذي أنتج رواب��ط عائلية متينة .فعلى سبيل
امل �ث��ال ،ه�ن��اك ق��ري��ة س��وري��ة سكانها لبنانيون .وهناك

م��واط �ن��ون ي�ح�م�ل��ون ال�ج�ن�س�ي�ت�ين .امل�ع�ل��وم��ات امل��ذك��ورة
ع��ززت�ه��ا ت��أك �ي��دات م �ص��ادر «ال�ج�ي��ش ال �س��وري ال�ح��ر»،
ال�ت��ي تحدثت ع��ن وج��ود نحو  100لبناني منضوين
ف��ي ص�ف��وف��ه .وذك ��رت امل�ع�ل��وم��ات أن ه ��ؤالء ي�ش��ارك��ون
ف��ي أع�م��ال عسكرية ضمن األراض ��ي ال�س��وري��ة ،ت��راوح
ب�ين نقل ال�س�لاح وتنفيذ عمليات عسكرية ف��ي العمق
السوري.
ي��ذك��ر أن أرب �ع��ة لبنانيني ق�ت�ل��وا ،األح ��د امل��اض��ي ،خ�لال
كمني نصبه الجيش السوري في بلدة تلكلخ السورية.
وأشارت املعلومات إلى أنهم من بني اللبنانيني املشاركني
في العمليات العسكرية ضد النظام السوري.

الحكومة
اللبنانية،
برأي ّ«الضابط
املقنع»،
هي «سورية
بامتياز»

ً
يتوارى جنود «الجيش الحر» عن األنظار نهارًا وينشطون ليال
امل��وت ف��ي ال�ج�ب��ال قبل ال��وص��ول إل��ى األراض��ي
اللبنانية» ،الفتًا الى أن أعداد املصابني «ترتفع
أث� �ن ��اء ع �م �ل �ي��ات ال� �ن ��زوح م ��ن س ��وري ��ا ب��ات �ج��اه
األراض� � ��ي ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ،وخ�ل��ال ت �ظ��اه��رات أي ��ام
الجمع تحديدًا».
ي�ب��دي أع�ض��اء ه��ذه املجموعة ،امل�ع��روف��ة باسم
ق��ائ��ده��ا «أب � ��و س ��ام ��ر» ،ح� ّ�س��ًا أم �ن �ي��ًا م��رت�ف�ع��ًا.
ي�ت�ك�ت�م��ون ع �ل��ى أس �م��ائ �ه��م .ي��رف �ض��ون إع �ط��اء
ح�ت��ى أس �م��اء م�س�ت�ع��ارة .وي��ؤك��د أح��ده��م أنهم
يستبدلون أرقامهم الهاتفية وهواتفهم دوريًا
ّ
تحسبًا ملراقبة مكاملتهم من قبل
كل عشرة أيام
األجهزة األمنية.
امل �ج �م��وع��ة ال �ث��ال �ث��ة ال �ت��ي ت�ن�ش��ط ع �ل��ى م�س��رح
ال �ش �م��ال م �ج �ه��ول��ة ال� �ع ��دد ،ت �ع �م��ل ف ��ي ت�ه��ري��ب
السالح واملواد الطبية والكاميرات إلى الداخل

السوري .وينفذون بني الحني واآلخر عمليات
اّ
ٌ
عسكرية في الداخل السوري .يتولها ضابط
منشق برتبة نقيب ي�ع��رف ب��اس��م أح�م��د (اس��م
مستعار) .يروي أنه انشق عن الجيش السوري
«بعدما رفضت إط�لاق النار على املتظاهرين
ال�س�ل�م�ي�ين» ،م�ش�ي�رًا ال ��ى أن ��ه ن�ق��ل ع��ائ�ل�ت��ه إل��ى
لبنان فور انشقاقه خوفًا من رد فعل انتقامي.
وت�ح��دث ع��ن مشاركته امل�ق��دم حسني هرموش
ب��ال �ت �ن �س �ي��ق م ��ع ال �ع �ق �ي��د ري � ��اض األس� �ع ��د ف��ي
تأسيس «الجيش السوري الحر» ال��ذي «تقوم
عقيدته على حماية الوطن والشعب ال حماية
أش � �خ� ��اص» .ي �س �ه��ب ال ��رج ��ل ف ��ي ال �ح��دي��ث عن
ُ
«ان�ت�ه��اك��ات وف�ظ��اع��ات ت��رت�ك��ب ض��د امل��واط�ن�ين
ع�ل��ى أي ��دي شبيحة ال�ن�ظ��ام ال��ذي��ن يغتصبون
ّ
ال �ن �س��اء وي �ق��ط �ع��ون أوص��ال �ه��ن ك �م��ا ح ��دث مع

زي �ن��ب ال �ح �ص �ن��ي» .وال �ح �ص �ن��ي ف �ت��اة س��وري��ة
بثت بعض الفضائيات قبل أشهر صورًا لجثة
ادع��ت أنها عائدة إليها ،وقالت إنها تعرضت
للتعذيب واالغتصاب والتمثيل بجثتها ،قبل
أن ت�ظ�ه��ر ال �ف �ت��اة ف��ي م��ا ب�ع��د ع�ل��ى ال�ت�ل�ف��زي��ون
الرسمي السوري لتعلن أنها حية ترزق!
يقطع اتصال هاتفي من سوريا كالم الضابط.
وم ��ن دون أن ي �س��أل ع ��ن ه��وي��ة امل �ت �ص��ل ،ي��رد
ً
ع �ل��ى م �ح��دث��ه ق� ��ائ �ل�ا« :ال� �ج ��ري ��ح ي ��دع ��ى خ��ال��د
ً
األس ��ود» ،ويضيف 13« :رج�ل�ا م��ن امل�خ��اب��رات،
من املخابرات الجوية دخلوا لتنفيذ العملية

حسًا أمنيًا
يبدي أعضاء المجموعة ّ
مرتفعًا :يرفضون إعطاء أسماء مستعارة
ويستبدلون هواتفهم كل عشرة أيام
ونقلوه إل��ى املستشفى العسكري حيث يمكث
ً
ح��ال�ي��ًا»ُ .ي�ن�ص��ت ق�ل�ي�لا ث��م يكمل ك�لام��ه« :طلع
ّ
شبيح عميل للنظام» .كان واضحًا أن الحديث
ي� � ��دور ع ��ن م �ق �ت��ل ث�ل�اث ��ة ل �ب �ن��ان �ي�ين ه ��م م��اه��ر
أب ��و زي ��د وأح �م��د ح �س�ين زي ��د وش�ق�ي�ق��ه ك��اس��ر
ف��ي  27ال �ش �ه��ر امل��اض��ي ف��ي ك �م�ين اس �ت��درج��وا

ال �ي��ه أث �ن��اء ع�م�ل�ي��ة ل�ن�ق��ل أس�ل�ح��ة ال ��ى س��وري��ا.
«الثورة» و«الحرية» وغيرهما من املصطلحات
ت �ت��ردد ك�ث�ي�رًا ع�ل��ى أل�س�ن��ة ض�ب��اط املجموعات
الثالث ومقاتليها ،إال أن الخالفات والتنافس
بينها ي�ب��رز ن��اف�رًا .تضيع امل�ب��ادئ والعناوين
ال �ع��ري �ض��ة أم � ��ام ال �خ�ل�اف��ات ال �ش �خ �ص �ي��ة .على
سبيل املثالّ ،
يسر لك أحدهم أن زعيم املجموعة
ً
األخ ��رى «ي �س��رق أم� ��واال ت��أت��ي ب��اس��م الالجئني
ال �س��وريي��ن» ،ك�م��ا ي�خ�ب��رك أن امل �س��اع��دات التي
ت�ص��ل ي�ق��وم ه ��ؤالء بتصريفها وبيعها تحت
م�س�م�ي��ات ع ��دة أب��رزه��ا «ج �م��ع األم � ��وال ل�ش��راء
ال� � ��دواء وال � �س�ل��اح» .ي��ذه��ب أح ��ده ��م إل ��ى أب� ّع��د
م��ن ذل ��ك .يكشف ل��ك ع��ن «أم ��ر خ�ط�ي��ر» م �ح��ذرًا.
ف�م�س��ؤول مجموعة ث��ان�ي��ة «م�ش�ك� ٌ
�وك ف��ي أم��ره
ل �ج �ه��ة ع �م��ال �ت��ه» ل �ل �ن �ظ��ام« .ال � �ق � �ي ��ادي» ن�ف�س��ه
ال��ذي يفصح لك عن هذه املعلومة ال يسلم من
التهم املنقولة أيضًا .يخبرك «امل�س��ؤول املتهم
بالسرقة» أن هذا الشخص «كاذب ّ
ومدع».
وسط االتهامات املتبادلة ،ورغم تواصل هؤالء
مباشرة مع ق��ادة «الجيش السوري الحر» في
ت��رك�ي��ا وال��داخ��ل ال �س��وري ،ي�ش��دد أح��ده��م على
«ض � � ��رورة إي� �ج ��اد ق��ائ��د واح � ��د ي �ك��ون م��رج�ع��ًا
للتنسيق ل�ح�م��اي��ة ال �ث��ورة م��ن ال��دخل��اء وع��دم
إضاعة البوصلة».
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تحقيق
ً
العمران مغشوش .املباني طارئة .عرمون ليست مدينة .عرمون كانت ــ في األساس ــ معقال
للحيوانات الضاريةّ .
هب عمرانها فجأة ،وقضم اإلسمنت غاباتها «بلمح البصر» .األهالي خائفون
من أمرين :هشاشة العمران الطارئ ،والفرز الديموغرافي الحاد

دوحة عرمون

أدغال اسمنتية فوق بقايا النهر
أحمد محسن
هناك في أحشاء «منطقة الواوية» كانوا
يرمون جثث املغدورين في بدايات القتال
األهلي .كانت عرمون مكانًا على صورة
م��ا ي �ك��ون��ه امل �ك��ان ب�ي�ن ال �ج �ب��ل وامل��دي �ن��ة
ً
ع� ��ادة :منطقة «واوي � ��ة» .ان�ت�ه��ت ال�ح��رب
وفقدت األحراج خصوصيتها .تراجعت
األشجار لصالح اإلسمنت ،ونام املوتى
بسالم في األدغ��ال الباطونية الجديدة.
ث� �م ��ة ح� �ق ��ائ ��ق أس � ��اس � � ّ�ي � ��ة ف � ��ي «دوح � � ��ة
عرمون» .أوالها أن ال «دوحة» فيها كما
ي��وح��ي اس�م�ه��ا .ف��ي ال�ل�غ��ة ،ال��دوح��ة هي
الشجرة العظيمة ذات ال�ف��روع َّ
املفرعة.
ت �ك �ف��ي ج ��ول ��ة ف� ��ي امل �ن �ط �ق��ة ،الك �ت �ش��اف
انقراض مثل هذه األشجار ،التي كانت،
ع �ل��ى األرج � � ��ح ،س �ب �ب��ًا ل�ل�ت�س�م�ي��ة .ي�ع��زز
ّ
الفرضية االس��م العقاري للمنطقة:
تلك
«دوحة الشويفات» .املهم أن ثمة إجماعًا
على وج��ود دوح��ةٍ فيها ،لكنها ضائعة
بني بلديتني.
في ثمانينيات القرن الفائت كان هناك
ثمانية ق�ص��ور ف�ق��ط .ق�ص��ور غالبيتها
ألث��ري��اء بيروتيني ،ه��رب��وا ،خ�لال فترات
م �ت �ع��اق �ب��ة ب �ع��د االس� �ت� �ق�ل�ال ،م ��ن ح� ��رارة
املدينة إل��ى املنطقة ال�غ��اب��ة ،كما يتذكر
نجل ساكني أحد القصور .لكن الحرارة
اس �ت �ع��رت ،ت��زام �ن��ًا م��ع اش �ت ��داد ال �ح��رب.
ه�ك��ذا تفتحت ال�ع�ين على ع��رم��ون وب��دأ
الغزو .قبل الغزو ،كان هناك قاطن مميز
وح �ي��د ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة ،ه ��و امل �ف �ت��ي حسن
خ ��ال ��د .وق� ��د اس �ت �ق �ب��ل م �ن��زل��ه اج �ت �م��اع��ًا
شهيرًا ،في  25كانون الثاني  .1976حدث
ذل��ك بعد اقتحام امليليشيات املسيحية
ّ
املتطرفة مخيم الضبية ،وتهجير أهالي
م�ن�ط�ق��ة ال�ك��رن�ت�ي�ن��ا وامل �س �ل��خ وال ��دام ��ور
وال�ج� ّ�ي��ة .آن ��ذاك اس�ت�ق��ال ال��رئ�ي��س رشيد

أربع طبقات ومرأب
ن��ظ��رًا ل��ل��ت��داخ��ل ال���واض���ح ب�ين «ال��دوح��ت�ين»
ف��ي ع��رم��ون وال��ش��وي��ف��ات ،ف���إن م��ا يسمى
ُع��رف��ًا بعرمون ق��د يخضع رسميًا لبلدية
ال���ش���وي���ف���ات ،ع��ل��م��ًا ّأن ه����ذه امل���س���اح���ات ال
ّ
سكانية
يستهان بها ،وقد تضم مجمعات
ضخمة تضم آالف السكان .وعلى عكس
الشائع ،لفت مواطنون كثر إل��ى أن ّ
بلدية
ال���ش���وي���ف���ات ت���ه���ت���م ب��������أراض «ال أص�����وات
انتخابية فيها»ّ ،
ّ
مقدرين األمر ،لكنهم ،في
الوقت عينه سألوا عن املشكلة األم :الردم.
ي���ؤك���د رئ���ي���س ب���ل ّ
���دي���ة ال���ش���وي���ف���ات ،ملحم
ال���س���وق���ي ،ف���ي ح���دي���ث م���ع «األخ�����ب�����ار» ،أنّ
«ق��������رارًا ب���ل���دي���ًا ات���خ���ذ م���ن���ذ األي�������ام األول�����ى
الن���ت���خ���اب امل��ج��ل��س ال���ج���دي���د ب���إي���ق���اف كل
ّ
عمليات الردم في الدوحة» .وفي موضوع
املباني ،يلفت إل��ى أن البلدية شكلت لجنة
خ��ب��راء ،تفحص امل��ب��ان��ي ،وق��د ت��أك��دت من

م��ب��ن��ي�ين ف����ي خ���ل���دة ح���ت���ى اآلن ،أح��ده��م��ا
«قادر على العيش  50عامًا» وآخر ينتظر
تقرير املهندسني ،مشجعًا األهالي التابعة
م��ب��ان��ي��ه��م ل��ل��ش��وي��ف��ات ع���ق���اري���ًا ،ب��ت��ق��دي��م
ش����ك����وى إل������ى ال���ب���ل���دي���ة «ف�������ور ش���ع���وره���م
بالحاجة إل��ى ذل��ك» .وف��ي سياق منفصل،
البلدية ّ
ّ
تتقيد بشروط
يؤكد السوقي أن
«التنظيم املدني» لجهة تحديد عدد طوابق
املباني في املنطقة بأربعة ومرأب.

ك � ��رام � ��ي ،ل �ك ��ن رف � ��ض اس �ت �ق��ال �ت��ه أب �ق��ى
ال �ح �ك��وم��ة ع �ل��ى ح��ال �ه��ا ،ري �ث �م��ا تتغير
ال�ظ��روف .ق��رار الرفض ج��اء في اجتماع
ع��رم��ون م��ن م�ن��زل خ��ال��د ت �ح��دي �دًا ،ال��ذي
ك��ان م��رت�ب�ط��ًا امل�ن�ط�ق��ة وق �ت��ذاك .ف��ي ذل��ك
امل�ن��زل ـ�ـ املنطقة ،اجتمع رش�ي��د ك��رام��ي،
ص��ائ��ب س�ل�ام ،عبد ال�ل��ه ال�ي��اف��ي ،السيد

موسى الصدر ،والوفد السوري املؤلف
م ��ن ن��ائ��ب ال��رئ �ي��س ال� �س ��وري األس �ب��ق،
عبد الحليم خ� ّ�دام واللواء ناجي جميل
وال� � �ل � ��واء ح �ك �م��ت ال� �ش� �ه ��اب ��ي ،وأع �ل �ن��وا
رف��ض اس�ت�ق��ال��ة ك��رام��ي .ال ش��يء يوحي
أن امل�ن�ط�ق��ة ك ��ان م�ت�ن��ازع��ًا ع�ل�ي�ه��ا أث�ن��اء
الحرب ،فكل شيء حدث بعد الحرب.

يخاف األهالي من احتمال انهيار مبانيهم على الرغم من التطمينات (مروان طحطح)
وف � �ق � ��ًا ل � ��زه � ��رة ح� � �م � ��ود ،ال � �ت � ��ي س �ك �ن��ت
املنطقة في  ،1993ف��إن تلك كانت حقبة
االستيطان في الدوحة .جذبها عامالن
رئ � �ي � �س� ��ان .ب� ��ال� ��درج� ��ة األول � � � ��ى ل� ��م ت�ك��ن
ال �غ��اب��ة ق��د ت �ح��ول��ت إل ��ى «غ �ي �ت��و» ب�ع��د.
كانت منطقة متاحة للجميع ،إذ نجت
ب �ف �ع��ل ال �ت �ق �س �ي��م ال �ج �غ��راف��ي م ��ن ال �ف��رز

ال�ط��ائ�ف��ي ،ال ��ذي ل��م ت�ض��ع «ال�ج�م�ه��وري��ة
الثانية» حدًا له .وبالدرجة الثانية «كان
امل �ش �ه��د س ��اح � �رًا» .ك ��ان ث �م��ة ن �ه��ر يمتد
ب�ين ال��دوح�ت�ين ،ف��ي ب�ش��ام��ون وع��رم��ون،
وي �ف �ي��ض ش� �ت � ً
�اء ،خ��ارق��ًا ال ��ودي ��ان ال�ت��ي
ن �م��ت ف��وق �ه��ا امل �ب��ان��ي ال �ه �ش��ة .ال يمكن
إص�ل�اح ه��ذه املباني ال�ي��وم ،ال�ت��ي بنيت

بلدية طرابلس :هدنة مؤقتة على واقع أزمة مفتوحة
عبد الكافي الصمد
على عكس ال��واق��ع امل ��أزوم ال��ذي انتهى
إليه األسبوع املاضي في بلدية طرابلس،
لجهة تطيير جلستني متتاليتني بسبب
الخالفات بني رئيس البلدية نادر غزال
وم�ج�م��وع��ة ال� �ـ 14ع�ض�وًا امل�ع��ارض�ين ل��ه،
افتتح األسبوع الجاري على وقع هدنة
بني الطرفني أسهمت في انعقاد جلسة
ل�ل�م�ج�ل��س ال �ب �ل��دي ه ��ي األول � ��ى ل ��ه منذ
شهرين.
اس�ت�غ��رق��ت ال�ج�ل�س��ة ن�ح��و س��ت س��اع��ات
متواصلةّ ،
امتدت من الخامسة والنصف
مساء حتى الحادية عشرة والنصف قبل
ّ
منتصف ليل اإلثنني الفائت ،ما دل إلى
أن�ه��ا ك��ان��ت ح��اف�ل��ة ،ب�ع��د سلسلة أزم��ات
عطلت املجلس البلدي ووصلت به إلى
ح � ّ�د ال �ش �ل��ل ،م��ع م��ا راف �ق �ه��ا م��ن ت��راش��ق
إعالمي وتبادل اتهامات بني الطرفني.
أج � � ��واء ال �ش �ح��ن وال� �ت ��وت ��ر ف ��ي امل �ج �ل��س
البلدي كانت حاضرة ،خصوصًا بعدما
ّ
تسبب غياب مجموعة ال �ـ 14ف��ي تطيير
ال�ج�ل�س��ة االس�ت�ث�ن��ائ�ي��ة ال �ت��ي دع ��ا إليها
غزال السبت املاضي ،من أجل ّ
طي صفحة
إش �ك��ال ع�ض��و ال�ب�ل��دي��ة م�ح�م��د شمسني
م��ع ب�ع��ض األع �ض ��اء ،م��ا دف �ع��ه إل ��ى رف��ع
الجلسة الثانية التي كانت ّ
مقررة بعدها

تمت الموافقة على
ّ
 34بندًا من البنود الـ41
المدرجة
ُ

بساعات ،احتجاجًا ،األمر الذي استتبع
ّ
ت �ب��ادل ات �ه��ام��ات ب�ين ال�ط��رف�ين ح� ّ�م��ل ك��ل
منهما اآلخر مسؤولية ما حصل.
فمجموعة ال� �ـ 14استنكرت النهج ال��ذي
يتبعه غ��زال في «تعطيل املرفق البلدي
ال �ع ��ام» ،م��ا دف ��ع األخ �ي��ر إل ��ى إن �ك��ار ذل��ك
واع �ت �ب ��ار االت� �ه ��ام «ع ��اري ��ًا ع ��ن ال�ص�ح��ة
وي �ل��زم��ه ال�ك�ث�ي��ر م ��ن ال ��دق ��ة» ،وأن� ��ه «م��ع
مجموعة من األعضاء ال يوفرون جهدًا
على مدار أيام األسبوع في متابعة أمور
املواطنني وتطوير العمل البلدي» ،متهمًا
«من ّ
يدعي األكثرية بتعطيل العمل عبر
عدم تأمني النصاب في الجلسات».
وص� � ��ول األم � � ��ور إل � ��ى ه � ��ذا ال � �ح� � ّ�د ،دف ��ع
ب � �غ� ��زال إل � ��ى ال� ��دع� ��وة إل � ��ى ع �ق��د ج�ل�س��ة

اس�ت�ث�ن��ائ�ي��ة ب�م��ن ح�ض��ر ب�ع��د م ��رور 24
س� ��اع� ��ة ،وه � ��ي ت� �ع � ّ�د ق ��ان ��ون� �ي ��ة وي �ك �ف��ي
ح�ض��ور ثلث األع �ض��اء  1 +فيها ،حتى
يكون النصاب ّ
مؤمنًا ،ما دفع مجموعة
ّ
ال �ـ 14إل��ى الحضور حتى ال ت�م��رر بنود
يعارضونها في غيابهم.
وس��ط ه��ذه األج� ��واء م��ن ال �ت� ّ�رق��ب عقدت
الجلسة ،التي لفت أعضاء ّ
مقربون من
غ� ��زال إل ��ى أن �ه��ا «ك ��ان ��ت ه ��ادئ ��ة ع�م��وم��ًا
وت�ع� ّ�د أفضل م��ن سابقاتها .فهي ب��دأت
ب��اع �ت��ذار ق � ّ�دم ��ه ع �ض��و ال �ب �ل��دي��ة محمد
شمسني إلى زمالئه ،في خطوة اعتبرت
ً
إق �ف��اال مللفه ،ف��ي م ��وازاة دع��وة غ��زال كل
األعضاء إلى فتح صفحة جديدة بينهم
إلنجاح البلدية».
وأوضح األعضاء لـ«األخبار» أنه ّ
«تمت
ا ُمل��واف�ق��ة ع�ل��ى  34ب�ن�دًا م��ن ال�ب�ن��ود ال �ـ41
امل��درج��ة ع�ل��ى ج��دول األع �م��ال ،وأغلبها
ت �ت �ع �ل��ق ب� �ت ��أم�ي�ن م �خ �ص �ص ��ات ل� ��ورش
الصيانة والتصليحات في البلدية ،من
أج��ل س� ّ�د ال�ح�ف��ر ف��ي ش� ��وارع ط��راب�ل��س،
ً
خصوصًا الفرعية منها ،فضال عن بنود
إدارية أخرى» .لكن ما إن وصل النقاش
إل��ى البند ال �ـ 35املتعلق بتجديد عقود
امل�ت�ع��اق��دي��ن وامل�س�ت�ش��اري��ن ف��ي البلدية،
حتى ّ
دب ال�خ�لاف ب�ين غ��زال ومجموعة
ّ
ال � �ـ ،14ال�ت��ي وض�ع��ت ح�س��ب م�ق��رب�ين من

غزال «شروطًا مسبقة على تجديد هذه
ال�ع�ق��ود ق�ب��ل إق��راره��ا وامل��واف �ق��ة عليها،
األم ��ر ال ��ذي رف�ض��ه غ ��زال واع �ت �ب��ره ّ
مسًا
بصالحياته ،ما دفعه إلى رفع الجلسة
بعدما أخذ النقاش منحى حادًا».
م��ن ج�ه�ت�ه��ا ،ت� ��روي م�ج�م��وع��ة ال� � �ـ 14ما
حصل ف��ي الجلسة م��ن زاوي��ة أخ��رى ،إذ
ك �ش��ف أع �ض��اء ف�ي�ه��ا ل� �ـ«األخ� �ب ��ار» أن�ه��ا
ب � ��دأت ب �ط ��رح «م� ��وض� ��وع امل �خ �ص �ص��ات
املالية التي يقبضها غزال ،وأنه ال يحق
ل��ه ق��ان��ون��ًا قبضها ألن��ه ال ي ��زال موظفًا
ف��ي م�لاك الجامعة اللبنانية ،م��ا أح��دث
صدمة في الجلسة وأثار استياء غزال».
وبعد ساعة من النقاش حول املوضوع
ج��رى التوافق حسب أعضاء املجموعة
على «إحالة األمر إلى السلطات الرقابية
امل �ع �ن �ي��ة (وزي � � ��ر ال��داخ �ل �ي��ة وامل �ح ��اف ��ظ)
م��ن أج ��ل ال �ب� ّ�ت ب ��ه ،وات �خ ��اذ اإلج � ��راءات
الالزمة».
وأك��د األع�ض��اء أنهم ح�ض��روا «لتسهيل
شؤون املواطنني ،فنحن لسنا معارضة
س�ل�ب�ي��ة ،ب��ل ن �م��ارس ح�ق�ن��ا ف��ي إص�ل�اح
الخلل وضبط األداء اإلداري واملالي بال
كيدية ،ومتمسكون بصالحياتنا التي
ّ
حملنا إي��اه��ا أه�ل�ن��ا ف��ي امل��دي�ن��ة ،ال��ذي��ن
نعتبر أنفسنا مسؤولني تجاهههم قبل
أي طرف آخر».

على
فكرة
تستند مجموعة الـ 14في
رفضها إعطاء مخصصات
مالية إلى رئيس بلدية طرابلس
ً
نادر غزال ،لكونه ال يزال مسجال
موظفًا في مالك الجامعة اللبنانية،
إلى القانون رقم  130الصادر في 24
آب  ،2010تعديل املادة  22من
القانون  665تاريخ ،1997 / 12/ 29
املتعلق بتعديالت على بعض
النصوص في قانون انتخاب أعضاء
مجلس النواب وقانون البلديات
وقانون املخاتير ،الذي يمنع على
موظف في املالك العام قبض
مخصصات مالية من جهة
رسمية إلى جانب راتبه.
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متفرقات
«تطيني» األعمدة .فكر في املئة ألف التي
ّ
«حصلها» من لجنة البناية ،واتفق مع
عامل سوري على «ترميم املبنى» .على
األق ��ل ،ح ��اول أب��و م�ح�م��د ،ب�ع��دم��ا الح��ظ
«الصدأ في حديد أعمدة الدعم» .يريحه
أن ه� �ن ��اك «أع � �م� ��دة ك� �ث� �ي ��رة» .ت �ع��ارض��ه
ج ��ارة خ��ائ�ف��ة ،تعتقد أن ان�ه�ي��ار عمود
واح��د كفيل بانهيار كل ش��يء .اآلخ��رون
يعيشون على نظرية واح��دة :مل��اذا يقع
هذا املبنى الذي نقطنه ال غيره؟ يثقون
باألرض الصخرية ،وعلى هذه القاعدة،
ل�ي�س��وا ب�ح��اج��ةٍ إل��ى م�ه�ن��دس�ين .وي�ق��ول
مصدر بلدي متابع ،إن البلدية تعطي
ال ��رخ ��ص ش� ��رط أن ال ي �ت �خ �ط��ى امل�ب�ن��ى
امل� �ش � ّ�ي ��د األرب � �ع� ��ة ط� ��واب� ��ق .ع �ل��ى ال��رغ��م
م ��ن ذل � ��ك ،ي�ل�اح��ظ وج � ��ود م �ب��ان ك�ث�ي��رة
بخمسة ط��واب��ق .وال�س�ب��ب ،أن أصحاب
ّ
يتذرعون باملرأب .يقيمون
هذه املباني
ط�ب�ق��ة إض��اف �ي��ة ،يسكنها ن ��اس ،لكنهم

تمدد الفرز المذهبي
ّ
كبقعة زيت صبغت أرجاء
الدوحة

على غفلة من الدولة ،برأي حمود ،ألن ال
تعريف واضحًا في لبنان في ما يخص
«األق � �س� ��ام امل �ش �ت ��رك ��ة» .ب �ع��ض ال �س �ك��ان
ي ��ري ��دون ال�ت��رم�ي��م وب�ع�ض�ه��م ال ي�ب��ال��ي.
وبحثًا عن املهتمني ،وجدنا أبو محمد،
أح ��د س �ك��ان ت �ل��ك امل �ج �م �ع��ات ال�ض�خ�م��ة،
ال �ق��ادم�ي�ن م ��ن ب� �ي ��روت .ف �ك��ر ال ��رج ��ل في

يسمونها «كاراج» .يركن إليها الناس ال
السيارات رغ��م ذل��ك يقولون إنها م��رأب.
يطمئن م�ق��اول م�ع��روف ف��ي املنطقة ،أن
«العمار جيد ولم يحدث على عجلة كما
يظن بعض السكان الخائفني» ،مستندًا
إل��ى حادثة «ال�ه��زة األرض� ّ�ي��ة في .»1997
ويشرح ،أن العمار الحديث ،صار يعتمد
ً
ح�ج�رًا بسماكة  20سنتيمترًا ب ��دال من
 ،10إذ صار سعر الشقة  200ألف دوالر
ً
بدال من  30ألفًا في التسعينيات .حسنًا،
لكن األهالي خائفون.
ف ��ي م �ح �ص �ل��ة ل �ه ��ذا ك �ل ��ه ،أوص � ��د ال�ن�ه��ر
بردم بقايا عشرات ال��ورش .ردم املباني
امل�خ�ي�ف��ة ذات �ه��ا ،ال ��ذي يتكتل ف��ي خ��راج
منطقة «ال �ح��وادث» ،موقفًا هدير النهر
امل� �ن� �ق ��رض .ك ��ان ��ت زه � ��رة ت �س �م��ع خ��ري �رًا
وت� ��رى ن �ه �رًا ،ح �ت��ى أن �ه��ا ال ت��ذك��ر كيف
اختفى .قضمه الردم تدريجيًا ،وشهدت
ال�ت�س�ع�ي�ن�ي��ات ،ف �ت��رة ع �م��ار ره�ي�ب��ة ،كما
يقول املقاول .في منتصف العقد األخير
أع �ل��ن اخ �ت �ف��اء ال �ن �ه��ار م��رح �ل��ة ج��دي��دة.
ي� �ع� �ت ��رف امل � � �ق� � ��اول ب � � ��أن األم� � � ��ر «ق �ض ��ي

بالتسويات م��ع ال��دول��ة» ،خصوصًا أن
«معظم سكان التسعينيات بيروتيون
وف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ون» .ل�ل�ت��أك�ي��د ع �ل��ى ك�لام��ه
ي ��ذك ��ر« :م �ن��ذ ب�ض�ع��ة أع � ��وام ف �ق��ط غ ��ادر
ش��اك��ر ال� �ب ��رج ��اوي ه� ��ذا امل � �ن� ��زل» .ي�ق��ول
آخ� ��رون إن أس �ب��اب م �غ��ادرة ال �ب��رج��اوي
«م �ل �ت �ب �س��ة» .ف �ه��و غ� � ��ادر ع �ق��ب أح � ��داث
السابع من ّأيار .كانت أحداثًا مفصلية،
رسمت هوية املنطقة الجديدة .وفي هذا
اإلط � ��ار ،ي �ق��ول ول �ي��د م �غ��رب��ي ،إن العقد
األخ �ي��ر ش �ه��د «ف��وض��ى ره �ي �ب��ة» .ف�ج��أة
قضم االسمنت الجبل واختفى النهار.
صار وضع املباني مخيفًا ،فقد ترهلت.
وح �ي��ن ي ��ودع� �ن ��ا ،ي �ك �ت �ش��ف أن امل �ص �ع��د
ّ
معطل .ال يعمل من الطابق الخامس منذ
ش�ه��ور وال ي��ري��دون إص�لاح��ه .يستنتج
هنا« :هذه حال املصعد فكيف هي حال
املبنى» .لكن ذلك كله شيء ،و«التحوالت
الديموغرافية» شيء آخر.
لم يبدأ الفرز الديموغرافي بعد أحداث
ال� �س ��اب ��ع م� ��ن ّأي � � � ��ار ،ل �ك �ن��ه ب� �ل ��غ أق �ص��ى
م ��راح� �ل ��ه ،ف ��ي األش� �ه ��ر ال�ل�اح� �ق ��ة .ك��ان��ت
ال� �ع�ل�اق ��ة م� �م� �ت ��ازة ب�ي��ن س � �ك ��ان ال �ق��ري��ة
ال �ن��اش �ئ��ة ،ل �ك �ن �ه��ا ت� �ب � ّ�دل ��ت .ص �ح �ي��ح أن
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين ي �ح �س �ب��ون ل �ح ��زب ال �ل��ه
«حكمته» وال يتذمرون من وج��وده ،بل
ّ
يلجأون إلى مسؤوليه لحل أي نزاعات
فردية مباغتة في املنطقة ،على كثرتها،
لكن ثمة ف��رزًا .املباني التي انتهت قبل
 ،2000ه��ي امل �ب��ان��ي امل�خ�ت�ل�ط��ة مذهبيًا
وديموغرافيًا.
واليوم ،تمدد الفرز كبقعة زيت صبغت
أرج � ��اء ال ��دوح ��ة ال �س��اب �ق��ة .ح � ��ارة ال�ق�ب��ة
تمتاز بحضور مستقبلي واس��ع معزز
ب��وج��ود س �ك��ان فلسطينيني ك��ان��وا من
أوائ � ��ل ال �ق��ادم�ي�ن إل ��ى امل �ن �ط �ق��ة .ص �ع��ودًا
ب ��ات� �ج ��اه «ال � �ب � �ي � ��ادر» ي �ت �غ �ي��ر ال ��وض ��ع.
ت�ن�ع�ك��س ه��وي��ة امل�ن�ط�ق��ة ،إذ إن املنطقة
ه�ن��ا ،يطغى عليها ط��اب��ع «ح��زب ال�ل��ه».
وب�ع��د ش��رك��ة ال�ك�ه��رب��اء ،كما ي�ع� ّ�رف أهل
امل�ن�ط�ق��ة ع��ن أط� ��راف ع��رم��ون ،يتمترس
االشتراكيون.
يقول صاحب دكان في حارة القبة ،قرب
املسجد العمري ،إن «السماسرة يعرفون
م��اذا ي�ف�ع�ل��ون» .عندما ي��أت��ي زب��ون إلى
املنطقة ،يوجهونه إلى التجمع السكني
األق � � � ��رب إل � �ي� ��ه م ��ذه� �ب� �ي ��ًا .ك � ��رس � ��وا ه ��ذه
القاعدة السلبية ،حتى صار «كل واحد
يشتري من اللي إلو» .ويعقب :على هذا
املنوال ،السنة يقطنون عند «العيتاني»
والشيعة عند «آل حيدر» ،الفلسطينيون
يتمترسون ف��ي مجمعات «العباسي»،
ً
وال � ��دروز م ��وج ��ودون أص�ل�ا ب�ع��د شركة
الكهرباء ،يراقبون التحوالت السكانية...
و«ينأون بأنفسهم» عن التدخل فيها!

رابطة «األساسي» :صراع على القرار النقابي
فاتن الحاج
م ��ن ُي �م �س��ك ب� �ق ��رار أك �ب��ر ه �ي �ئ��ة ن�ق��اب�ي��ة
م�م�ث�ل��ة ل�ل�م�ع�ل�م�ين ف ��ي ل �ب �ن��ان؟ ه ��ل هو
م ��وق ��ع ن �ق��اب��ي أم م �س��ؤول �ي��ة وط �ن �ي��ة؟
ه ��ل س �ي �ن �س �ح��ب االن� �ق� �س ��ام ال �س �ي��اس��ي
ال� �ع� �م ��ودي إل� ��ى داخ � ��ل راب� �ط ��ة أس ��ات ��ذة
ال �ت �ع �ل �ي��م األس ��اس ��ي ،ف �ت �ك��ون ال�ن�ت�ي�ج��ة
ربح معركة هيئة إدارية وخسارة عمل
ن�ق��اب��ي؟ ه��ل امل�ط�ل��وب ت�ق��وي��ض الحركة
النقابية للمعلمني؟
ت� �ل � ّ�ح األس� �ئ� �ل ��ة ،ف �ي �م��ا ت �ت �ل �ب��د األج� � ��واء
ال �ت �ف ��اؤل �ي ��ة ف� ��ي ال� ��وص� ��ول إل � ��ى الئ �ح��ة
ائ� �ت�ل�اف� �ي ��ة ع� �ش� �ي ��ة م� ��وع� ��د ان� �ت� �خ ��اب ��ات
الرابطة ،األح��د املقبل .حتى الساعة ،ال
ت��واف��ق ب�ين ال �ق��وى النقابية والحزبية
على عضوية الهيئة اإلداري ��ة للرابطة
وال حتى على رئاستها وال من يريد أن
يتنازل قيد أنملة عن األرقام «املنتفخة»
للتمثيل.
ب �ع��ض ال �ق ��وى ل ��م ي �س �ق��ط ال ��ره ��ان ب�ع��د
على تقريب وجهات النظر ،فيما تشير
ّ
م� �ش ��اورات ال �ل �ق��اء ات امل �ص �غ��رة إل ��ى أن
ت��ذل�ي��ل ال�ع�ق�ب��ات ل�ي��س ب�ه��ذه ال�ب�س��اط��ة.
ً
«ف��ال��رئ��اس��ة» مثال تبرز عقدة أساسية
ف� ��ي ال � �ت � �ف� ��اوض ،إذ ي �ت �م �س��ك ب� �ه ��ا ك��ل
م��ن ح��رك��ة أم ��ل وال �ت �ي��ار ال��وط �ن��ي ال�ح��ر

«الرئاسة» عقدة
أساسية في التفاوض
بين األفرقاء

وال �ح��زب ال�ش�ي��وع��ي ال�ل�ب�ن��ان��ي .وت�ع��زو
ال �ح��رك��ة إل ��ى أن داف �ع �ه��ا ل�ت��ول��ي امل��وق��ع
ه��و تمثيلها أك�ب��ر ق��اع��دة ع�ل��ى صعيد
املندوبني ،والتي تضغط عليها باتجاه
قيادة الرابطة ،والتيار يمتثل هو اآلخر
لرغبة قاعدته التي تصر على املنصب،
ب �ي �ن �م ��ا ال ي � �ب� ��دو ال� � �ح � ��زب ال �ش �ي ��وع ��ي
مستعدًا للتنازل ألحد عما سماه «قرار
الرابطة» .أما حزب الله فيؤيد ترشيح
ك� ��ل م� ��ن ال� �ح ��رك ��ة وال � �ت � �ي� ��ار ل �ل ��رئ��اس��ة،
وس�ي�س�ع��ى إل��ى ال��وف��اق ب�ي�ن�ه�م��ا ،فيما
يبدو ممثلوه في املفاوضات مقتنعني
ّ
بأن جو االئتالف والتفاهم ما زال قائمًا
واملطلوب إزالة الحواجز النفسية ليس
إال ،ك��اش�ف�ين ع��ن ل�ق��اء ج�م��ع ال�ح��زب مع

التيار الوطني الحر والحزب الشيوعي
وخرج بصيغة ائتالفية ستعرض على
األطراف األخرى ،من دون أن يفصح عن
مضمون هذه الصيغة .التيار الوطني
ال� �ح ��ر ه� ��و أي� �ض ��ًا م �ت �ف��ائ��ل ب��ال �ت��واف��ق
وب�ح�ل�ح�ل��ة األم� ��ور م��ع ح��رك��ة أم ��ل ،وإن
ك��ان ال �ص��راع ب�ين ال�ح�ل�ي�ف�ين ظ�ه��ر على
أشده في األيام األخيرة .الحركة تعتقد
ّ
أن ال� �ع� �ق ��دة ه� ��ي س � ��وء ال� �ت� �ف ��اه ��م ع�ل��ى
ّ
األح �ج��ام ،وت �ل��وح بتأليف ش�ب��ه الئحة
غير مكتملة توافقية مع بعض األفرقاء
ال ت��أخ��ذ ط��اب��ع االن�ق�س��ام ال�ع�م��ودي في
البلد بني  8و 14آذار.
في املقابل ،نفى كل من تيار املستقبل
وال�ح��زب التقدمي االشتراكي أن تكون
ل �ق��اء ات األي ��ام األخ �ي��رة ق��د أف�ض��ت إل��ى
ص�ي�غ��ة ح��ل ت��واف�ق��ي« ،ون �ح��ن بانتظار
األيام القليلة املقبلة لجالء الصورة».
ال �ق��ا ّس��م امل �ش �ت��رك ب�ي�ن ال �ق��وى ال�ح��زب�ي��ة
هو أنها ال تعترف بأن هناك «نقابيني
ّ
مستقلني» وأن مثل هذه التسمية ليست
واق� �ع� �ي ��ة ،ف �ك��ل امل �ع �ل �م�ين ل��دي �ه��م م �ي��ول
سياسية وإن لم يكونوا ملتزمني .هذا
ليس رأي الحزب الشيوعي الذي يراهن
على هذه الكتلة الوازنة للنقابيني التي
أن �ج��زت ت��وح�ي��د ال��راب�ط��ة ل�ل�م��رة األول��ى
بعد  50عامًا.

مستحقات متعاقدي «اللبنانية» آخر األسبوع
ّ
علمت «األخبار» ّأن وزارة املال وفرت املبالغ الخاصة بالجامعة اللبنانية،
ومن بينها تصفية مبلغ  7مليارات ليرة لدفع تعويضات عقود
املصالحة لألساتذة املتعاقدين .ويتوقع أن تقبض املستحقات في نهاية
هذا األسبوع .وجرى ذلك بعد متابعة حثيثة من رئاسة الجامعة والهيئة
التنفيذية لرابطة األساتذة املتفرغني واملتعاقدين أنفسهم الذين لم يألوا
جهدًا في الحراك باتجاه اإلدارة املركزية للجامعة ووزارة املال على ّ
حد
أحقية ّ
سواء .وجددت الرابطة تأكيد ّ
بت ملف التفرغ في أقرب وقت
بالتزامن مع اعتماد آلية مستقبلية ثابتة قائمة على معياري الحاجة
والكفاءة.
وكانت لجنة األساتذة املتعاقدين في الجامعة اللبنانية قد دعت إلى
املشاركة الكثيفة في االعتصام الذي سينفذه األساتذة املتعاقدون،
الواحدة والنصف ظهر غد الجمعة ،أمام اإلدارة املركزية للجامعة
اللبنانية ـ ـ املتحف ،من أجل إقرار ملف التفرغ.
(األخبار)

ّ
املتسولون
األطفال
بني «الداخلية» والشؤون والعدل
ّ
املتسولني األطفال في
انتشار ظاهرة
ّ
الشوارع وحلها عبر مقاربة اجتماعية
ورعائية وأمنية وقضائية قانونية
كانا محور مؤتمر صحافي مشترك
لوزراء الداخلية والبلديات مروان شربل،
والشؤون االجتماعية وائل أبو فاعور
(الصورة) ،والعدل شكيب قرطباوي.
بداية ،أعلن شربل ّأن الحملة التي نفذتها
قوى األمن الداخلي أدت إلى «توقيف 80
ّ ً
متسوال ،بينهم  16لبنانيًا قاصرًا و 37قاصرًا من جنسيات مختلفة
و 6لبنانيني راشدين و 21راشدًا من جنسيات مختلفة ،إضافة إلى 9
ّ
ّ
املتسولني في
موقوفني لدى القضاء من املجموعات التي تشغل األطفال
الشوارع» .ولفت إلى ّأن «الحملة ستستمر ،وستشمل في وقت الحق
البائعني املتجولني».
ّ
وأشار أبو فاعور إلى أن «نتائج املرحلة األولى من الحملة كانت جيدة
ما عدا بعض الثغر التي تحتاج إلى عالج ،ال سيما لجهة آلية العمل
والتنسيق املشترك».
ولفت إلى أن «الظاهرة تضاءلت كثيرًا في الشوارع مع بداية الحملة،
وأن اتفاقًا جرى خالل هذا االجتماع ،على أن يكون الجهد األمني
واالستعالمي في اتجاه توقيف املافيات والعصابات التي تستغل
األطفال ،والتشدد أيضًا مع األهالي ملنعهم من استغالل أطفالهم من
أشخاص آخرين».
ونفى أبو فاعور «أن تكون هناك عالقة ألطفال الشوارع بعجز أسرهم
عن توفير حاجاتهم ورعايتهم أو لفقرهم في اإلمكانيات ،بل لفقر
ونقص في األخالق».
وشدد قرطباوي على «وجوب مالحقة املتاجرين بهؤالء األطفال
والقبض عليهم» ،الفتًا إلى اجتماعات ستعقد مع النيابات العامة
وقضاة األحداث للتشدد في هذه القضية حتى ال تكون مكافحة
الظاهرة موسمية ،فالقضاء سيقوم بواجبه والحملة ستستمر.

الضابطـة البيئيـة شرطة خضـراء
أعلن وزير البيئة ناظم الخوري أن «املجتمع املدني شريك أساسي
مع وزارة البيئة في حماية البيئة والحفاظ على املوارد الطبيعية ،وإننا
وزارة رسمية تعمل بذهنية املجتمع املدني» .كالم الخوري جاء خالل
اجتماعه بوفد من «حماة البيئة» الذي ّقدر خطوة إقرار مجلس الوزراء
 4مشاريع قوانني بيئية ّ
ونوه بإعداد وزير البيئة  4مشاريع مراسيم
جديدة تتعلق بتقييم األثر البيئي وإنشاء املجلس الوطني للبيئة.
ّ
وأطلع الوفد وزير البيئة على املهمات التي نفذها حماة البيئة «بصفتهم
التطوعية كعيون ساهرة ملراقبة ّأي ٍّ
تعد على الغابات والجبال أو البحر
أو األنهر».
وأوضح الخوري أنه بعد إقرار مشروع النيابة العامة البيئية ،ستكون
هناك ضابطة بيئية ليست بمفهوم الشرطة التي ّ
تحرر محاضر ضبط
ّ
بقدر ما هي شرطة خضراء ّ
توجه الناس إلى أهمية عدم التعدي على
كل ما يتعلق بالنواحي البيئية.

درجات متقاعدي «الثانوي»
طالبت الهيئة اإلدارية لرابطة األساتذة املتقاعدين في التعليم الثانوي
الرسمي باإلسراع في إحالة اقتراح القانون املتعلق باستفادة
املتقاعدين في التعليمني الثانوي واملهني من زيادة األربع درجات
ونصف الدرجة التي أعطيت ألساتذة املالك على اللجان النيابية
املختصة إلقراره أسوة بالقضاة املتقاعدين وأساتذة الجامعة اللبنانية.
ودعت الرابطة إلى استفادة املتقاعدين من قانون تصحيح الرواتب في
القطاع العام املتعلق بزيادة غالء املعيشة.
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تقرير
البحث في التقرير الرابع الذي رفعه وزير الطاقة جبران باسيل إلى الحكومة أخيرًا ملعرفة من هم معرقلو ّ
خطة
الكهرباءُ ،يظهر نتائج غير متوقعة؛ إذ إن  11مشروعًا من أصل  20مشروعًا أساسيًا ال تزال عالقة في مؤسسة الكهرباء
والوزارة نفسها 5 :مشاريع ــ يقول باسيل ــ إن الحكومة عرقلتها ،أو مجلس النواب أو نواب  14آذار عبر استجوابات
نيابية ،ومشروعان نتيجة عوامل خارجية ،ومشروع تعرقله الشركة املاليزية .في ما يأتي جردة بهذه املشاريع

الكهرباء :العرقلة «منها وفيها»

 11مشروعًا من أصل  22مشروعًا أساسيًا ...عالقة في «الدراسات»
رشا أبو زكي
 - 1استئجار البواخر :بحسب تقرير
باسيل ،في  15تموز أطلقت ال��وزارة
ل �ل �م ��رة ال �ث ��ال �ث ��ة اس� � �ت � ��دراج ع� ��روض
لبواخر منتجة للطاقة الكهربائية،
ف��ي  18تشرين األول ( 2011أي بعد
 3أشهر) أرسلت الوزارة تقريرًا تقنيًا
ـــــ ماليًا إلى الحكومة يتضمن الئحة
بأسماء الشركات املتقدمة واملؤهلة.
ف� � ��ي  10ت � �ش� ��ري� ��ن ال � �ث � ��ان � ��ي واف � �ق� ��ت
ال �ح �ك��وم��ة ع �ل��ى اع� �ت� �م ��اد ال� �ب ��واخ ��ر،
َ
على أن ُيستعان باستشاري دول��ي
للمشاركة في التفاوض مع الشركات
املؤهلة .ف��ي  20ك��ان��ون األول أوص��ت
ال � � ��وزارة ب��اع �ت �م��اد ش��رك��ة «ب ��وي ��ري»
ب�ص�ف��ة اس �ت �ش��اري ،وف ��ي  24ك��ان��ون

ال�ث��ان��ي ُ 2012رف ��ع ال�ت�ق��ري��ر النهائي
إلى مجلس الوزراء.
ّ
املعرقلون :الحكومة التي تأخرت في
ّ
بت هذا املشروع.
 - 2اس �ت �ج��رار ال �ط��اق��ة :ي �ق��ول ت�ق��ري��ر
ب��اس �ي��ل إن � ��ه ل ��م ي �ح �ص��ل أي ج��دي��د
املحيطة
ف��ي امل�ل��ف بسبب األوض� ��اع
ّ
بلبنان وس��وري��ا وامل�ن�ط�ق��ة .ل��م نتلق
أي رد م��ن ال �ج��ان��ب ال� �س ��وري ،ك��ذل��ك
لم يحدث أي جديد بشأن استجرار
ال � �ط� ��اق� ��ة م � ��ن ت� ��رك � �ي� ��ا ،وق � � ��د ت ��وق ��ف
استجرار الطاقة من سوريا ومصر،
م� ��ا ي �خ �ف��ض ال �ت �غ��ذي��ة ال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة
ساعتني.
املعرقلون :األوضاع املحيطة بلبنان.
 - 3إنشاء معمل بقوة  700ميغاوات:
أن�ه��ت ال ��وزارة إع��داد دف��ات��ر ال�ش��روط

وتصنيف ال�ش��رك��ات ف��ي  21حزيران
 .2011تأخر مجلس النواب في إقرار
ال �ق ��ان ��ون ال� �خ ��اص ،رغ� ��م إق � � ��راره في
الحكومة ولجنة املال في موازنة عام
.2010
في مرحلة ثانية ،أقر مجلس الوزراء
مشروع قانون الـ 700ميغاوات في 7
أيلول  ،2011ثم أق��ره مجلس النواب
ونشر ف��ي الجريدة الرسمية ف��ي 13
ت �ش��ري��ن األول « .2011ل� �ق ��د أص �ب��ح
إط�لاق املناقصة ممكنًا اآلن» ،يقول
باسيل في تقريره ،وسبب تأخر هذه
اإلمكانية ،بحسبه أيضًا ،أن القانون
ال� � ��ذي أق� � � ّ�ر ح �م��ل ج �م �ل��ة م ��ن األم � ��ور
الظاهرة وغير الظاهرة التي تؤدي
إل��ى التأخير ،رغ��م جهوزية ال��وزارة.
ف ��ي  19ك ��ان ��ون األول  ،2011ت �ق��دم
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الغاز المسال ينتظر «االستشاري»

مليار ليرة

في ما يتعلق بدراسة الجدوى وإطالق بناء محطة
استقبال الغاز السائل ( ،)LNGتعاقدت الوزارة
عبر مجلس اإلنماء واإلعمار وبتمويل من البنك
الدولي مع شركة « »Poten & Partnersاملختصة
بالدراسات االستراتيجية واإلنشائية للغاز الطبيعي
املسال ،وحتى اليوم تم تنفيذ أربع مهام من أصل
ست مطلوبة منها .أما املهمة الخامسة فسيتم
تقديمها في نهاية كـ( 2012 2لم يعلن عنه) على
أن يتم تسليم مسودة التقرير السادس في منتصف
كانون الثاني ( 2012لم يعلن عنه) والنهائي في أواخر
شباط  ،2012لتقوم الوزارة من بعدها بالخيارات
الفنية واالستراتيجية املالئمة لتزويد لبنان بالغاز
املسال عبر البحر وربطه بخط الغاز الساحلي.

مصارف

هو املبلغ الذي أدرج في موازنة
 2012لبناء خطوط الغاز
الطبيعي على طول الساحل
اللبناني ،وقد أنجزت شركة
 ER1املسح البحري ملسار خط
الغاز الساحلي ،وحتى اآلن لم
يتم إقرار املوازنة ،ما يستوجب
عندها إعداد مشروع قانون
برنامج خاص بإنشاء
خط الغاز .لتصبح العرقلة:
حكومية.

قطاعات

دانييل غاليزر :التبييض في دبي أضعاف لبنان
ّ
ّ
ُي �ح��ذر م�ص��رف� ّ�ي��ون م��ن أن األوق ��ات املقبلة صعبة
وم�ل�ي�ئ��ة ب �ع��دم ال�ي�ق�ين ،ل��ذا ي �ج��در أن ي �ك��ون هناك
ّ
التنبه واالهتمام من جانب ّ
القيمني على
كثير من
الوضعني السياسي واالق�ت�ص��ادي ف��ي الحكومة،
ّ
وخ� �ص ��وص ��ًا ف� ��ي ظ � ّ��ل ال �ح �م �ل��ة اإلع �ل�ام � �ي ��ة ع�ل��ى
القطاع التي تبدو أنها مرتبطة بأوساط اللوبي
الصهيوني.
«ط�ب�ع��ًا ال ي ��روق اإلس��رائ�ي�ل�ي�ين أن ي �ك��ون ال�ق�ط��اع
املصرفي مزدهرًا إلى هذه الدرجة في لبنان» يقول
ّ
املصرفيني الكبارُ .
ّ
ويشير إلى أن كاتب املقال
أحد
«ال ت�م��ارس��وا األع �م��ال املصرفية ف��ي ب �ي��روت» في
صحيفة « ،»The Wall Street Journalواسمه بريت
ستيفينزّ ،
مقرب جدًا من دوائر جماعات الضغط
الصهيونية وك ��ان يعمل ف��ي إح ��دى ال�ف�ت��رات مع
الصحيفة اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة.»The Jerusalem Post« ،
ّ
ّ
كذلك فإن كاتب املقال الذي نشرته مجلة «Foreign
 »Policyوال � � ��ذي ي ��دع ��و إل � ��ى االن� �ق� �ض ��اض ع�ل��ى
املصارف اللبنانية للوصول إلى حزب الله وإيران،
واسمه دايفيد آش��ر ،ك��ان مهندس حملة الرئيس

ال �ن��ائ��ب ب �ط��رس ح� ��رب ب��اس �ت �ج��واب
ي� �ت� �ع� �ل ��ق ب � ��رف � ��ض ب� ��اس � �ي� ��ل ع ��رض ��ًا
كويتيًا لتمويل مشروع إنتاج الـ700
ميغاواتّ .
ورد باسيل في  19كانون
الثاني على االستجواب.
امل �ع ��رق �ل ��ون ب �ح �س��ب ب��اس �ي��ل (ح �ت��ى
ت� �ش ��ري ��ن األول) :م� �ج� �ل ��س ال � �ن� ��واب
وم �ج �ل��س ال � � � � ��وزراء .امل� �ع ��رق� �ل ��ون م��ن
ت� �ش ��ري ��ن األول ح� �ت ��ى آخ � � ��ر ج �ل �س��ة
للحكومة التي وافقت على التمويل
من الخزينة ال الصناديق« :نواب 14
آذار».
 - 4ت��أه �ي��ل م�ع�م�ل��ي ال � ��ذوق وال�ج�ي��ة
وت� �ط ��وي ��ره� �م ��ا :أن� �ه ��ى االس� �ت� �ش ��اري
وض��ع دف��ات��ر ال�ش��روط وإع��داده��ا في
م �ط �ل��ع آب  ،2011ح �ت��ى  15ك��ان��ون
األول ق��ام��ت ال ��دوائ ��ر امل �خ �ت �ص��ة في
امل �ج �ل��س ب��ال�ت�ن�س�ي��ق م��ع ال �ص �ن��دوق
ال �ع ��رب ��ي امل� �م ��ول ل �ل �م �ش��روع وف��ري��ق
الوزارة بإعداد صيغته النهائية« .ال
ي��زال امللف ينتظر موافقة الصندوق
العربي عبر مجلس اإلنماء واإلعمار
على دفتر ال�ش��روط النهائي إلطالق
املناقصة».
املعرقلون :الصندوق العربي.
 - 5معمل الحريشة :أطلقت ال��وزارة
اس� �ت ��دراج ع� ��روض ف��ي  8آذار 2011
لدراسة إمكان تأهيل املعمل ،وفازت
ش��رك��ة «أف ك��ول �ي �ن �ك��و» ف ��ي  29آب.
ّ
أعدت الوزارة العقد إلطالق الدراسة،
وم��ن امل�ت��وق��ع إت�م��ام�ه��ا ب�ع��د شهرين
من تاريخ توقيع العقد .مدة العملية:
 10أشهر.
املعرقلون :وزارة الطاقة.
 - 6ت � �ط� ��وي� ��ر م� �ع� �م� �ل ��ي ال � ��زه � ��ران � ��ي
ُ ِّ
�داوي :ل ��ز َم ��ت ع�م�ل�ي��ة ال�ت�ط��وي��ر
وال � �ب� � ّ
ل� �ل� �م� �ش ��غ ��ل ال � �ج � ��دي � ��د ،ش� ��رك� ��ة YTL
امل��ال �ي��زي��ة .الح �ظ��ت ال� � ��وزارة م �ن��ذ 19
أيار  2011بوادر تقاعس من املتعهد
ف��ي ال�ت��زام بعض ب�ن��وده .ل��ذا ،عمدت

األم �ي��رك��ي ال �س��اب��ق ،ج ��ورج ب ��وش االب ��ن مل��واج�ه��ة
كوريا الشمالية ماليًا ،وهو باحث في أحد املراكز
ذات السياسات املحافظة والقريبة م��ن املصالح
الصهيونية.
ّ
وارتباطًا بهذه الحملةُ ،يعلق مصرفي آخ��ر على
الزيارة األخيرة التي قام بها نائب وزير الخزانة
األم�ي��رك��ي دانييل غ�لاي��زر إل��ى لبنان« :خ�لال أحد
ال� �ل� �ق ��اءات م �ع��ه (غ�ل��اي� ��زر) ،ت� �ح � ّ�دث ب ��وض ��وح عن
إعجابه بكيفية إدارة املصارف اللبنانية ألعمالها،
ّ
وق��ال تحديدًا :إن الوضع في لبنان أفضل بكثير
م ��ن ب �ق �ي��ة امل �ن��اط��ق ل �ن��اح �ي��ة م �ع��اي �ي��ر ال �ش �ف��اف �ي��ة،
ً
فتبييض األموال في دبي مثال وفي مناطق أخرى
ّ
ّ
ُيمثل أضعاف ما ُيمكن أن ُيسجل في لبنان».
ّ
وللتذكير ،ف��إن غاليزر زار لبنان في نهاية العام
امل��اض��ي ف��ي إط ��ار ج��ول��ة إق�ل�ي�م� ّ�ي��ة ب�ه��دف االط�ل�اع
ع �ل��ى ج �ه��ود م�ك��اف�ح��ة اإلره � ��اب امل��ال��ي وتبييض
األم� � � ��وال ،وال �ت �ق��ى ح��اك��م م �ص��رف ل �ب �ن��ان ري ��اض
سالمة والفاعلني في القطاع املصرفي.
(األخبار)

ال � � � ��وزارة ف ��ي  21ك ��ان ��ون األول إل��ى
إرسال كتابني إلى الشركة والسفارة
املاليزية للتجاوب مع مطالب الوزارة
ومؤسسة الكهرباء والتزام العقد.
املعرقلون :الشركة املاليزية.
 - 7زي� � � � � ��ادة دائ� � � � � ��رة م� ��رك � �ب� ��ة ع �ل��ى
ال� �ت ��ورب� �ي� �ن ��ات ال � �غ� ��ازي� ��ة ف� ��ي ص ��ور
وبعلبك :أن�ه��ت ش��رك��ة  GEال��دراس��ة
األولية للجدوى االقتصادية لزيادة
ال � ��دوائ � ��ر امل ��رك� �ب ��ة ع �ل��ى ت��ورب �ي �ن��ات
م �ع �م �ل��ي ب �ع �ل �ب��ك وص� � ��ور ،وت �ب� ّ�ي �ن��ت
اإلمكانية للقيام بذلك على أن ُي نَّ
عي
استشاري لوضع دراسة ّ
معمقة لكل
االحتماالت وإلع��داد دفاتر الشروط
ال �ل��ازم � ��ة ل �ت �م �ك�ي�ن ال� �ت� �ل ��زي ��م الح� �ق ��ًا.
وق ��د أط �ل �ق��ت وزارة ال �ط��اق��ة وامل �ي��اه
استدراج عروض لوضع الدراسات،
وق� ��د ف � ��ازت ش ��رك ��ة  ،POYRYوم��ن
امل�ت��وق��ع امل �ب��اش��رة بتنفيذ ال��دراس��ة
ف��ي أواخ ��ر ك��ان��ون ال�ث��ان��ي ( 2012لم
ُ َ
ت �ع��ل��ن) واالن �ت �ه��اء م�ن�ه��ا ف��ي أواخ ��ر
نيسان .2012
املعرقلون :ال أحد حتى اآلن.
 - 8زي��ادة ال�ق��درة اإلنتاجية ب �ـ1500
م� �ي� �غ ��اوات ل �ل �م��رح �ل��ة األول� � � ��ى :أف ��اد
االس� � � �ت� � � �ش � � ��اري  EDFب ��ال� �ك� �م� �ي ��ات

مؤشرات
ّ

ّ
اختالف طائفي حتى في «ثقة املستهلك»!
ب�ي�ن ت � ّ�م ��وز  2007وأي� �ل ��ول  ،2011ت �ف��اوت��ت «ث�ق��ة
املستهلك» اللبناني في مختلف امل��راح��ل بفوارق
ك �ب �ي��رة ،وه ��ي م �س��أل��ة م �ف �ه��وم��ة ن �ظ �رًا إل ��ى ت��أث�ي��ر
السياسة على ميول اللبنانيني إل��ى االستهالك.
ول�ك��ن ال�لاف��ت ه��و ال�ت�ف��اوت الكبير ب�ين ال�ط��وائ��ف
لناحية تقويم االستقرار وبالتالي اإلنفاق.
فوفقًا للمؤشر ال��ذي ُي ّ
عده قسم األبحاث في بنك
�اون م��ع ال�ج��ام�ع��ة األم�ي��رك�ي��ة في
ب�ي�ب�ل��وس ب��ال�ت�ع� ّ
ّ
ومسيحيوه املستوى
ب�ي��روت ،أظ�ه��ر س��ن��ة لبنان
«وسجلوا أعلى ّ
ّ
معدل ثقة مستهلك
نفسه من الثقة،
ب�ين املجموعات الدينية» ط��وال الفترة امل��ذك��ورة.
ّ
فيما
ُوفيّ املرتبة الثانية حل املستهلكون الدروزّ ،
يسجل املستهلكون الشيعة أدنى مستوى مؤشر
ثقة .ولكن نتائج األشهر التسعة األول��ى من عام
 2011توضح ّأن «املستهلكني الشيعة ّ
سجلوا أعلى
م�ع� ّ�دالت ثقة بوتيرة أعلى من ّ
أي طائفة أخ��رى»،
ف�ي�م��ا ك ��ان امل�س�ت�ه�ل�ك� ّ�ون ال � ��دروز ّاألك �ث��ر ت�ش��اؤم��ًا،
ّ
واملسيحيني.
وتفاوتت نتيجة املؤش ّر عند السنة
ُ
وت ّ
عد ثقة املستهلك مؤشرًا مهمًا مليل املجتمع إلى

ّ
ومثل ّ
معدل اإلنفاق االستهالكي الخاص
اإلنفاق.
 %79.1من الناتج املحلي اإلجمالي في عام ،2009
وه��ي م��ن ب�ين األع �ل��ى ف��ي ال�ع��ال��م ال �ع��رب��ي ،وت��زي��د
ّ
ع�ل��ى امل�س� ّ�ج��ل ف��ي ال��والي��ات امل��ت�ح��دة وف��رن�س��ا في
ذلك العامُ .
ويظهر الذكور واإلناث املستوى نفسه
من الثقة ،فيما املستهلكون الذين تراوح أعمارهم
بني  21عامًا و 39عامًا ُي ّ
سجلون ثقة أعلى مقارنة
بالفئة العمرية األعلى .كذلك تشعر العائالت التي
تتقاضى ف��وق أل�ف��ي دوالر شهريًا بمستوى ثقة
أع �ل��ى م��ن ال�ف�ئ��ة دون ه��ذا ال��دخ��ل ،وي�ش�ع��ر ط�لاب
ّ
ال�ج��ام�ع��ات وم��وظ�ف��و ال�ق�ط��اع ال �خ��اص بثقة أكبر
ّ
ّ
الحرة وموظفي القطاع العام.
من أصحاب املهن
وج �غ��راف �ي��ًا ،ت �ت �ق��ارب ال �ن �ت��ائ��ج ب�ي�ن امل �ح��اف �ظ� ّ�ات،
ُ
باستثناء ال�ب�ق��اع ال�ت��ي ت�س� ّ�ج��ل مستوى متدنيًا.
ّ
وسجل املؤشر أعلى مستوى ـــ على أساس سنوي
ّ
ـ �ـ �ـ ف ��ي ع ��ام  2009ح�ي�ن ب �ل��غ  96.7ن �ق �ط��ة ،أم � ��ا في
الفصول الثالثة األول��ى م��ن ع��ام  2011فقد ّ
سجل
أدنى مستوى له عند  55.3نقطة.
(األخبار)
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عراقيل الكهرباء
كثيرة من
الدراسات
إلى األوضاع
اإلقليمية مرورًا
بالسياسة
(مروان بوحيدر)

واألم ��اك ��ن امل �م �ك �ن��ة ل ��زي ��ادة اإلن �ت��اج
م��ن ط��ري��ق ال � �ـ ،IPPوس� ُ�ي�ع� ّ�د املخطط
ّ
التوجيهي للنقل للتمكن من تحديد
املواقع األإلضل إلنشاء هذه املعامل،
وم ��ن امل�ن�ت�ظ��ر أن ي�ن�ت�ه��ي م��ن إع ��داد
دراسته في أيار  .2012يتطلب إنشاء
امل �ع��ام��ل ال �ج��دي��دة ت �ع��دي��ل ال �ق��ان��ون
 ،462وقد رفع باسيل في  10تشرين
األول  2011طلبًا إلى مجلس الوزراء
إلق � ��رار ال �ت �ع��دي�ل�ات ،وف ��ي  9ك��ان��ون
األول مسودة لتعديل القانون ،وأعد
ف��ي  27ك��ان��ون األول م�ش��روع قانون
إلنشاء الطاقة.
املعرقلون :الدراسة لم تنته بعد
 - 9زي��ادة إنتاج الطاقة املائيةُ :ي ّ
عد
االس �ت �ش��اري  SOGREAHامل�خ�ط��ط
التوجيهي العام للموارد املائية في
لبنان ،بما ف��ي ذل��ك تطوير املعامل
امل��ائ�ي��ة ال�ق��ائ�م��ة واس �ت �ح��داث أخ��رى
ج� ��دي� ��دة .وم � ��ن امل �ت ��وق ��ع أن ت�ن�ت�ه��ي
ه��ذه ال��دراس��ة ف��ي نيسان  2013لكل
اإلم �ك ��ان ��ات ،م��ا ع ��دا ب �ع��ض امل�ع��ام��ل
التي تدرسها  ،CEDROومن املتوقع
أن تنتهي دراستها خالل عام .2012
املعرقلون :الدراسات لم تنته.
* 10إن � �ه� ��اء رب � ��ط ال� � � � �ـ 220ك ف ف��ي

امل� � �ن� � �ص � ��وري � ��ة :ال ي� � � � ��زال ف� � ��ي إط� � ��ار
التجاذب بني ال��وزارة واأله��ال��ي ،مع
وجود اقتراح جديد لشراء األراضي
الواقعة في حرم خط التوتر العالي.
املعرقلون :األهالي.
 - 11م�ح�ط��ة ك �س ��ارة  400ك ف :إن
كمية االستجرار من سوريا ومصر
عبر خ��ط ال�ـ  400ك ف ق��د انخفضت
ب،ح � ��و م ��أس ��اوي م �ن��ذ ش �ه��ر ت�م��وز
 ،2011ول��م يعالج الجانب السوري
وامل � �ص� ��ري األم � � ��ر ،رغ � ��م امل ��راج �ع ��ات
واملراسالت.
املعرقلون :األوضاع املحيطة.
ّ
 - 12م �ش��روع إن �ش��اء م��رك��ز التحكم
ال��وط �ن��ي :ي �ع��ود ال�ت��أخ�ي��ر ال�ح��اص��ل
ف � ��ي وص � � ��ل م � ��ا ب� �ق ��ي م � ��ن م �ح �ط��ات
ت �ح��وي��ل رئ�ي�س�ي��ة ب��امل��رك��ز إل ��ى ع��دم
إنجاز وصلة املنصورية التي تضم،
إض ��اف ��ة إل� ��ى خ ��ط ال �ت ��وت ��ر ال �ع��ال��ي،
خ� �ط ��وط األل � �ي � ��اف ال �ب �ص ��ري ��ة ال �ت��ي
ب��دوره��ا تعرقل استكمال التجارب
ال �ن �ه��ائ �ي��ة وت �ج��رب��ة ب �ع��ض خ�ط��وط
امل��اي�ك��روواي��ف ،إض��اف��ة إل��ى الحاجة
لتوفير بعض الخطوط التأجيرية
التي يجري التنسيق بخصوصها
بني مؤسسة كهرباء لبنان واإلدارات

يعد باسيل منذ عام  2010بالتوزيع
العادل ،إال أنه حتى اآلن لم يعمل
على تنفيذ ذلك
تقدم بطرس حرب باستجواب حول
رفض عرض كويتي لمشروع الـ700
ورد باسيل عليه
ميغاوات ّ

املعنية.
امل�ع��رق�ل��ون :ع��دم اك�ت�م��ال اإلج� ��راءات
ال� �ت� �ن� �س� �ي� �ق� �ي ��ة م� � ��ن ق � �ب� ��ل م ��ؤس� �س ��ة
الكهرباء.
 - 13زيادة القدرة التحويلية لبعض
م�ح�ط��ات ال�ت�ح��وي��ل امل��رك��زي��ة (ضمن
ب� �ن ��د ت �ج �ه �ي��ز م� �ح� �ط ��ات وخ� �ط ��وط
ال �ن �ق��ل امل �ل �ح��وظ��ة ف ��ي خ �ط��ة ال� � �ـ700
م� �ي� �غ ��اوات) :ت �ق��وم ال� � � ��وزارة ح��ال �ي��ًا،

إع � ��دادًا ل�ل�م�ن��اق�ص��ة ،ب �م�لاء م��ة دف�ت��ر
ال � � �ش� � ��روط م � ��ع م �ت �ط �ل �ب ��ات اإلدارة
ُ
ال �ع��ام��ة .وت �ع � ّ�د ال� � ��وزارة ك��ذل��ك ملف
التصنيف للشركات ،على أن تنتهي
م��ن ه��ات�ين العمليتني خ�ل�ال ك��ان��ون
الثاني ...2012
املعرقلون :وزارة الطاقة.
 - 14إن �ش��اء أرب ��ع م�ح�ط��ات تحويل
رئ�ي�س�ي��ة ك�ب��رى وت�ج�ه�ي��زه��ا (ضمن
ب� �ن ��د ت �ج �ه �ي��ز م� �ح� �ط ��ات وخ� �ط ��وط
ال �ن �ق��ل امل �ل �ح��وظ��ة ف ��ي خ �ط��ة ال � �ـ 700
ميغاوات) :تنتهي كهرباء فرنسا من
إع ��داد دف��ات��ر ال �ش��روط الفنية خالل
آذار  ،2012ع�ل��ى أن ت��واك��ب ال ��وزارة
وامل ��ؤس� �س ��ة إع � � ��داد دف� �ت ��ر ال� �ش ��روط
اإلداري وت �ح��دي��د امل �س��ار امل�ف�ت��رض
للكابالت الجوفية...
املعرقلون :ال أحد.
 - 15خ � � �ط� � ��وط ال� � �ن� � �ق � ��ل  66ك ف
والكابالت الجوفية  66ك ف (ضمن
بند تجهيز محطات وخطوط النقل
امللحوظة في خطة الـ 700ميغاوات):
ُ
ت �ع� ّ�د امل��ؤس�س��ة م�ل��ف اس�ت�م�لاك خط
م��رج�ع�ي��ون ـــــ ال�س�ل�ط��ان�ي��ة  66ك ف،
إض ��اف ��ة إل � ��ى إع � � ��داد م� �س ��ار ال �ك��اب��ل
الجوفي  66ك ف ب�ين محطتي عني
املريسة والغربية في بيروت.
املعرقلون :مؤسسة الكهرباء.
* 16ت �ج �ه �ي��ز م ��ؤس� �س ��ة ال �ك �ه��رب��اء
املحطات امللحوظة:
1ـــــ محطتا صيدا وبعلبك :لم تحدد
امل ��ؤس �س ��ة ب �ع��د أي ت ��اري ��خ ل�ت�ل��زي��م
األشغال.
2ـــــ تشغيل محطة فيطرونُ :ينتهى
من املرحلة األول��ى وتشغيل املحطة
في شباط .2012
3ـــــ محطة بيت مالت ـــــ عكارُ :ينتهى
من األشغال في شباط .2012
َ
لم ُيعلن انتهاء أي مشروع من هذه
املشاريع.
املعرقلون :وزارة الطاقة ومؤسسة
الكهرباء.
 - 17امل �خ �ط��ط ال �ت��وج �ي �ه��ي ل�ل�ن�ق��ل:
تعمل مؤسسة كهرباء فرنسا على
إن �ج��از امل �خ �ط��ط ،وي �ت��وق��ع االن�ت�ه��اء
منه في أيار .2012
املعرقلون :ال أحد
ُ - 18التغذية الكهربائية في بيروت:
أوع ��ز إل��ى مؤسسة الكهرباء إج��راء

ال� � ��دراس� � ��ة ال �ل��ازم � ��ة الع � �ت � �م ��اد أح ��د
األم� ��ري� ��ن :امل � �س� ��اواة ب��ال �ت �غ��ذي��ة ب�ين
املناطق أو اعتماد التغذية بحسب
ن�س��ب ال�ج�ب��اي��ة وال �ه��در غ�ي��ر الفني.
(أرس� � �ل � ��ت ال � � � � ��وزارة ف� ��ي  18ك ��ان ��ون
ال �ث ��ان ��ي  2012ك �ت �ب��ًا إل � ��ى م��ؤس�س��ة
الكهرباء ،رئاستي مجلس ال��وزراء
والجمهورية بشأن هذا املوضوع).
منذ  2010يعلن باسيل هذه املواقف
ول� � ��م ي �ط �ب��ق أي م � �ش� ��روع ف� ��ي ه ��ذا
الصدد حتى اآلن.
املعرقلون :وزارة الطاقة.
 - 19مشروع مقدمي خدمات التوزيع:
وافق مجلس إدارة مؤسسة الكهرباء
بتاريخ  28تشرين األول  2011على
دف�ت��ر ال �ش��روط وع�ل��ى ع�ق��د الصفقة
ن �ت �ي �ج��ة إج� � ��راء اس � �ت� ��دراج ع� ��روض.
واف�ق��ت وزارة امل��ال على التلزيم في
 18ت�ش��ري��ن ال �ث��ان��ي ،وص� ّ�دق��ت على
ق��رار مجلس اإلدارة ف��ي  28تشرين
ال�ث��ان��ي .ك��ذل��ك واف�ق��ت وزارة الطاقة
في  29تشرين الثاني ُ .2011و ِّج َهت
أ ُس �ئ �ل��ة ن �ي��اب �ي��ة ع ��ن ه� ��ذا امل� �ش ��روع،
وق ِّدمت شكوى لدى مجلس شورى
ال��دول��ة ودي ��وان املحاسبة ف��ي شهر
ك ��ان ��ون األول م ��ن ع� ��ام  .2011وف��ي
كتاب في  5كانون الثاني  2012أعلن
ال��دي��وان أن صفقة التلزيم قانونية.
إن مؤسسة الكهرباء بصدد إطالق
امل �ش��روع وإب�ل��اغ ال �ف��ائ��زي��ن وإع ��داد
انطالق املشروع على أساس أن تبدأ
الشركات عملها في آذار .2012
املعرقلون :وزارة املال (شهر) ،وزارة
الطاقة (شهر ويوم) ،شكوى النائب
م �ح �م��د ق �ب��ان��ي (ش� �ه ��ر) ،وم��ؤس �س��ة
ال�ك�ه��رب��اء م��ن م�ط�ل��ع ك��ان��ون ال�ث��ان��ي
حتى اليوم .والتأخير ينعكس على
مشروع إدارة البرنامج الذي ينتظر
انطالق مشروع مقدمي الخدمات.
 - 20تركيب وتحويل معامل اإلنتاج
على ال�غ��از الطبيعي :إن معمل دير
ع� �م ��ار ي� �ع ��ان ��ي م� ��ن ان� �ق� �ط ��اع ال� �غ ��از
ال�ط�ب�ي�ع��ي ب�س�ب��ب ت��وق��ف م�ص��ر عن
تزويد لبنان ب��ه .إن انقطاع الغازي
يؤدي إلى الخسائر حاليًا رغم عدة
مراسالت تقوم بها الوزارة ومنشآت
النفط مع الجانب املصري من دون
أي تجاوب حتى تاريخه.
املعرقلون :األوضاع املحيطة.

قطاع خاص

إدارة فندق فينيسيا الجديدة تصرف أصحاب الرواتب املرتفعة
محمد وهبة
ف� ��ي ع � ��ام  2011س � ّ�ج ��ل ف� �ن ��دق ف�ي�ن�ي�س�ي��ا
أرب��اح��ًا صافية تبلغ  30.4مليون دوالر.
ً
رغ��م ذل��ك ،لم تجد إدارة الفندق إال سبيال
واح�دًا لزيادة األرب��اح ،فعمدت إلى صرف
املوظفني وتضييق الخناق عليهم .فمنذ
ّ
ن �ح��و  4أش� �ه ��ر ت �ق��ري �ب��ًا ت �س��ل ��م أص �ح ��اب
الفندق األساسيون (من آل صالحة) إدارة
الفندق بعدما انتهى عقدهم م��ع سلسلة
الفنادق العاملية «انتركونتيننتال»ّ .
عينوا
مستشارًا بريطانيًا ملساعدتهم ،وأقدموا
ّ
على صرف ما ال يقل عن  60موظفًا ،بينهم
ُ
ّ
من أجبر على تقديم استقالة طوعية.
يؤكد عاملون في فندق فينيسيا أن قصة
ص��رف املوظفني ب��دأت منذ نحو  4أشهر.
ح�ي�ن�ه��ا ك ��ان ع�ق��د إدارة س�ل�س�ل��ة ال�ف�ن��ادق
ال �ع��امل �ي��ة «ان �ت��رك��ون �ت �ي �ن �ن �ت��ال» ق ��د ان�ت�ه��ى
ب �ع��د م �ض��ي  10س �ن��وات ع �ل �ي��ه .ل��م ي �ج� ّ�دد
املساهمون األساسيون في ملكية الفندق
العقد مع «انتركونتيننتال»ّ .
تردد يومها
على لسانهم أن لديهم ال�ق��درة على إدارة

الفندق من دون حاجة إلى سلسلة الفنادق
العاملية .تنفيذًا لهذه املقولة ،أجرت اإلدارة
ال �ج��دي��دة س�ل�س�ل��ة ت �غ �ي �ي��رات ف ��ي ال�ف�ن��دق
تتمحور ح��ول «تسويق» فندق فينيسيا
الذي ّ
تحول برأيهم ،بحسب ما ينقل عنهم
العاملون في الفندق ،إلى «عالمة تجارية
م� �ش� �ه ��ورة» .ف��اس �ت �ق��دم��وا س��اي �م��ن راي ��س
ال �ب��ري �ط��ان��ي األص � ��ل وع � ّ�ي �ن ��وه م�س�ت�ش��ارًا
ل �ه��م مل �س��اع��دت �ه��م ف ��ي اإلدارة وال �ت �ط��وي��ر
ّ
وال �ت �س ��وي ��ق .ي �ق ��ول م��ط �ل �ع��ون ع �ل��ى ع�م��ل
الفندق إن الخطة الجديدة التي وضعت
ب��ال �ت �ن �س �ي��ق ب�ي�ن اإلدارة وم �س �ت �ش��اره��ا،
خ �ل �ص��ت إل� ��ى ض� � ��رورة إق� �ص ��اء امل��وظ �ف�ين
ذوي ال��روات��ب املرتفعة وإح�ل�ال املوظفني
ً
ذوي ال � ��روات � ��ب امل �ن �خ �ف �ض��ة ب� � ��دال م �ن �ه��م،
وذلك بعد إجراء دورات تدريبية لهم على
تسويق العالمة التجارية الجديدة (فندق
فينيسيا).
بدأ تنفيذ الخطة على يدي مدير الشؤون
اإلداري � � ��ة ف��ي ال �ف �ن��دق .اخ �ت �ي��ر ه ��ذا امل��دي��ر
نظرًا إلى تاريخ عالقته مع املوظفني .فهو
م��ن ك ��ان ي�ت�ب��اه��ى دائ �م��ًا أم��ام �ه��م ب�ق��درت��ه

على القيام بكل العمليات ال�لازم��ة لطرد
ّ
أي م��وظ��ف وت�خ�ل�ي��ص األم ��ر ف��ي ال��دوائ��ر
الحكومية املختصة ب��أدن��ى كلفة ممكنة.
ب� � � ��دأت ال� �ع� �م� �ل� �ي ��ات األول � � � ��ى ب ��ال �ت ��رغ �ي ��ب.
ُ
استدعي املوظفون الذين لديهم أكبر عدد
س �ن��وات ع�م��ل ب��امل �ف� ّ�رق واح � �دًا ت�ل��و اآلخ��ر.
ُع ��رض ع�ل��ى ك��ل م�ن�ه��م ع��رض��ًا لالستقالة
ال �ط��وع �ي��ة م�ق��اب��ل م �ب��ال��غ م� �ح ��دودة ،فقبل
بعضهم فيما رفض اآلخ��رون .الرافضون
ك � ��ان ل� �ه ��م ح� �س ��اب م �خ �ت �ل��ف م� ��ع اإلدارة

 30.4مليون دوالر
أرباح فينيسيا
في 2011

ّ
الجديدة التي شنت حملة تضييق خناق
ع �ل �ي �ه��م إلج� �ب ��اره ��م ع �ل��ى االس� �ت� �ق ��ال ��ة ،أو
البحث ع��ن ط��رق ملتوية ل�ط��رده��م .فعلى
س �ب �ي��ل امل � �ث ��ال ،ح �ص��ل غ��ال �ب �ي��ة امل��وظ �ف�ين
ع� �ل ��ى زي� � � ��ادة إداري � � � ��ة ف� ��ي ن� �ه ��اي ��ة ال �س �ن��ة
ب��اس �ت �ث �ن��اء ال� ��ذي� ��ن رف � �ض� ��وا االس �ت �ق ��ال ��ة.
وه��ؤالء كانت ّ
تعد لهم اإلن ��ذارات بسرعة
وألت� �ف ��ه األس � �ب� ��اب ،وف� ��ق ت��أك �ي��دت ب�ع��ض
امل�ص��روف�ين أن�ف�س�ه��م ،فمنهم م��ن ك��ان في
إجازته اإلدارية عندما أبلغ أنه صرف ّمن
ال�ع�م��ل ،وم�ن�ه��م م��ن خفضت رت�ب�ت��ه ورق��ي
األدن��ى منه إل��ى موقع مسؤولية من دون
أي س�ب��ب أو م �ب� ّ�رر وظ�ي�ف��ي ل ��ذل ��ك ...حتى
إن بعض امل�ص��روف�ين ل��م يحصل على أي
تعويض بعدما ّ
تعرض البتزاز يقوم على
الصرف ألسباب مسلكية ،وبعضهم نقل
م��ن مهماته إل��ى مهمات أق��ل مرتبة أو ال
تتناسب م��ع كفاءته املهنية .أم��ا م��ن كان
منهم لديه ت��اري��خ صحي بسبب األعمال
ال�ق��ائ�م��ة ع�ل��ى ال��وق��وف أو امل�ن�ه�ك��ة للظهر
وم��ا ش��اب��ه ،فلم ُي � َ
�راعُ ،
وح��رم بعضهم من
الزيادات اإلدارية السنوية.

ف��ي ال�ن�ه��اي��ة ،ت�ب�ّي�نّ أن م��ا ي�ح�ص��ل ي�ط��اول
أص� �ح ��اب ال� ��روات� ��ب األع� �ل ��ى ف ��ي ال �ف �ن��دق،
وأن غالبية امل�ص��روف�ين واملستقيلني هم
إداري��ونُ .
فصرف نحو  30موظفًا بطريقة
ت �ع �س �ف �ي��ة ،ورف � ��ع ب�ع�ض�ه��م ش� �ك ��اوى ل��دى
مجلس العمل التحكيمي ،فيما ّقدم نحو
 30م��وظ�ف��ًا اس�ت�ق��االت ط��وع�ي��ة .األم ��ر ك��ان
ي �ح �ص��ل ط �ي �ل��ة ه� ��ذه ال �ف �ت ��رة ،واح � � �دًا ت�ل��و
اآلخر ،ويومًا تلو اآلخر.
ّ
أم��ا خ��ط��ة اإلدارة ال�ج��دي��دة ،فكانت قائمة
على استبدال هؤالء بعمال مياومني «غبّ
الطلب» .يتفق العاملون في قطاع الفنادق
ع�ل��ى تسمية امل�ي��اوم�ين ب �ـ«اإلك �س �ت��را» ،إذ
ال يتجاوز راتب العامل «اإلكسترا» مبلغ
 25ألف ليرة ،أي أقل بنحو  3أضعاف من
يومية املوظف الثابت.
ال�لاف��ت ف��ي م��ا يحصل أن نسبة اإلش�غ��ال
ّ
ل � ��دى ف �ي �ن �ي �س �ي��ا ت � ّخ��ط��ت ف� ��ي ع � ��ام 2011
نسبة  ،%58فيما حقق الفندق أرباحًا من
تأجير الغرف وإقامة املؤتمرات والحفالت
وال � �ن� ��دوات ...ب�ق�ي�م��ة  30.4م�ل�ي��ون دوالر،
وهي أرباح مماثلة ملا حققه في عام .2010
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علي بدر ...تلك الحرب التي ال شفاء منها
في روايته الجديدة «أساتذة الوهم»
(املؤسسة العربية للدراسات والنشر)،
يتناول الروائي العراقي لوثة الشعر
ّ
وعبثية الحرب .أبطاله جنود على الجبهة
ّ
ّ
اإليرانية يخترعون حيوات أخرى
العراقية
على تخوم القصيدة
إيلي عبدو
ث ّ���م���ة ال��ك��ث��ي��ر م����ن ال���ت���ق���اط���ع���ات ب�ين
رواي�����������ة ع����ل����ي ب��������در األول�����������ى «ب����اب����ا
س���ارت���ر» ( )2001ورواي���ت���ه األخ��ي��رة
«أساتذة الوهم» (املؤسسة العربية
ـ���ـ���ـ .)2011ع��وال��م
��دراس��ات وال��ن��ش��ر
ل��ل ّ
ّ
املثقفني ،أوهامهم في تمثل األفكار
ّ
متخيل .كل
الكبرى ،عيشهم في زمن
ذلك يطبع العملني .رغم التوصيف
الحيادي في الظاهر ،يستبطن عمل
ّ
ب��در الكثير م��ن السخرية والتهكم،
ف���ي ت��ن��اول��ه ل��غ��رب��ة امل��ث��ق��ف ال��ع��رب��ي
ع���ن زم����ان����ه .ت���ب���دو ه����ذه ال��ت��ي��م��ة في
ن��ص��وص ال��روائ��ي ال��ع��راق��ي ()1964
س���ي���اق���ًا ت��ل��ق��ائ��ي��ًا أدب����ي����ًا وج���م���ال���ي���ًا،
ّ
أك��ث��ر م ّ��م��ا ه���ي ح��ال��ة ن��ق ّ
��دي��ة .يفكك
ص�����اح�����ب «م����ص����اب����ي����ح أورش����ل ّ����ي����م»
ح�����ي�����وات أص�����دق�����ائ�����ه م�����ن امل���ث���ق���ف�ي�ن
وال��ش��ع��راء واألدب������اء .ب��ع��د تشريحه
ال����ك����اري����ك����ات����وري ل���ع�ل�اق���ة امل��ث��ق��ف�ين
ال���ع���راق���ي�ي�ن ب��ال��ف��ل��س��ف��ة ال���وج���ودي���ة
ّ
يتطرق ب��در في
ف��ي «ب��اب��ا س��ارت��ر»،
«أس���ات���ذة ال���وه���م» إل���ى ل��وث��ة الشعر

التي اخترقت حيوات ثالثة ّ
شبان،
ّ
ش��ه��دوا ال��ح��رب اإلي��ران��ي��ة العراقية.
ش��ع��راء ج��ن��ود ،ي��ح��م��ل��ون البندقية
بيد ،ويكتبون القصيدة بيد أخرى.
ّ
يتلقى ال��راوي رسالة مكتوبة بلغة
بسيطة من روسيا ،فتكون الذريعة
األول�������ى ل���ل���س���رد .ي���ط ّ���وره���ا ال��ك��ات��ب
الح����ق����ًا ب������������أدوات أخ����������رى ،ت��ن��س��ج��م
م���ع ت��ق��ن��ي��ات أع���م���ال���ه ال���س���اب���ق���ة .في
رسالتها م��ن ب�لاد ب��وش��ك�ين ،تسأل
طالبة األدب ليلى ال��س��م��اك ال���راوي
ع����ن م���ع���ل���وم���ات وت���ف���اص���ي���ل ت��ت��ع��ل��ق
ب��ش��ع��راء ال��ث��م��ان��ي��ن��ي��ات ف��ي ال��ع��راق.
ال��ه��دف إج���راء م��ق��ارب��ة ب�ين الشعراء
ال�����ذي�����ن ع����اي����ش����وا م����رح����ل����ة ال����ح����رب
اإلي���ران���ي���ة ال���ع���راق ّ���ي���ة ،وح���ك���م ص���دام
ح����س��ي�ن ،ول�������م ي����ن����ش����روا ش���ي���ئ���ًا م��ن
ش��ع��ره��م م���ن ج��ه��ة ،وش���ع���راء روس
مجهولني اختبروا حقبة مشابهة،
ودخلوا السجون واملعتقالت خالل
الحكم الستاليني م��ن جهة أخ��رى.
وت���ح ِّ���دد ل��ي��ل��ى ف���ي رس��ال��ت��ه��ا ث�لاث��ة

من أولئك الشعراء :عيسى ،والراوي
الناجي الوحيد من الحرب ،وأخوها
منير .ستكون الرسالة بابًا للراوي
ك��ي يسترجع س��ي��رة م��رح��ل��ة كاملة
عاش مع أصدقائه في متاهاتها.
سنقرأ عن منير الشاعر الذي يؤدي
الخدمة العسكرية ،ممسوسًا باألدب
ال��روس��ي ،فيترجم ما يقع عليه من
ّ
شعر ونصوص ،ويتفاخر ب��أن أمه
ّ
من أصل روسي ،وصديقة شخصية
لألدباء الروس .الشاب الحالم الذي
ل���ط���امل���ا س������ار ف�����ي ش���������وارع ب����غ����داد،
ً
متخيال نفسه في سان بطرسبرغ،
ّ
ي��ح��ي��ا ف��ي ف��ان��ت��ازي��ا خ���اص���ة .يتأثر
بالديوان الخارق للدكتور إبراهيم،
الذي يخدم في وحدة امليدان الطبي،
ويطلق عليه أصدقاؤه لقب الدكتور
الحرب
«فاوست» .سيقتل منير في ّ
مع إيران ،ليكتشف أصدقاؤه أنه لم
يكن يعرف الروسية ،بل كان يتوهم
ّ
ذلك .وأن األشعار التي ترجمها لهم،
ّ
كانت من إبداع مخيلته.

ي���ف���رد ال���ك���ات���ب امل���س���اح���ة األك���ب���ر من
السرد لعيسى ،الذي تأخذه أوهامه
إل���ى م��راح��ل م��ت��ق ّ��دم��ة م��ن االن��ف��ص��ام
ع��ن ال���واق���ع .ي��ت��م��اه��ى م��ع ق��ص��ائ��ده،
ل�����ي�����ع ّ
�����وض ب�����ه�����ا ع�������ن ق�����ب�����ح ش���ك���ل���ه
ال����خ����ارج����ي .س��ي��ق��ه��ر ف���ق���ره امل���دق���ع،
وعمله كبائع للخضار بالبحث عن
ع��وال��م أخ����رى ،تجعله ف��ي مستوى
أش��ه��ر األدب������اء ف���ي أوروب�������ا .عيسى
ال������ذي ع�����اش ح���ي���ات���ه ب��ي�ن امل���غ���ام���رة

يبتعد عن سرد تفاصيل
الحرب ومجرياتها
ويستخدمها
للنص
خلفية ّ
ّ

وال�����ج�����ن�����ون ،س���ي���ه���رب م�����ن خ��دم��ت��ه
��ل�اث����ة أش��ه��ر
ال���ع���س ّ���ك���ري���ة ،وي���ب���ق���ى ث ّ
ّ
متخفيًا ع��ن األع��ي�ن ،ل��ك��ن��ه سيسلم
ُ
يصدر ٌ
عفو
نفسه في النهاية ،حني
ع��ام ع��ن ال��ه��ارب�ين م��ن الجيش .غير
ّ
أن ال��س��ل��ط��ة ت��ت��ه��م ال��ش��اع��ر ال��ح��ال��م
ّ
بتأسيس تجمع سياسي محظور،
ل��ي��ج��ري إع��دام��ه ب��ع��د أس��ب��وع واح��د
من تاريخ القبض عليه.
يتجاوز علي ب��در ف��ي رواي��ت��ه ه��ذه،
ّ
مهمة تسليط ال��ض��وء على مرحلة
محددة من حياة الثقافة العراقية.
يعمد إل��ى تمريغ الشعر في وحول
ال�����ح�����رب وق������ذارت������ه������ا ،م�����ن دون أن
ي��ع ّ��رض ال��ق��ص��ي��دة ل��ل��ت��ل��وث .ه���ذا ما
ي��ف��س��ر اب��ت��ع��اده ع���ن س���رد تفاصيل
ال��ح��رب ومجرياتها ،واستخدامها
ّ
ّ
خلفية ّ
لنصه فقط .كأن بدر أراد أن
ينتصر الشعر على الحرب ،بعدما
انتصرت الحرب على أوه��ام أولئك
ال���ش���ع���راء ال���ج���ن���ود ،ودف��ع��ت��ه��م إل��ى
ّ
مصائر عبثية ...أقلها املوت.

المثقف والموت والخراب
َ
وعيسى ،سيرسم علي
من خالل سيرت ْي منير
ّ
بدر صورة أوسع لواقع املثقفني العراقيني
في زمن الحرب واملوت والخراب .يحكي ّ عن
اهتماماتهم ،وقراءتهم ،وتأثرهم بالكتاب
األوروبيني ،وانفصال طموحاتهم عن الواقع.
يأخذنا الكاتب إلى مقاهي بغداد وأحيائها
ّ
وأزقتها .صاحب «خرائط منتصف الليل» الذي
أرشف فيه رحالته إلى العديد من املدن في
العالم مستطلعًا مطارحها السرية ،يتقن
التوغل في األمكنة ونبش خصوصياتها.
شخصيات مختلفة تمر في النص ،تبرز حالة
الشتات العراقي في تلك األمكنة ،وتكشف حقبة
من تاريخ وجع بالد الرافدين.

الشعر بوصفه خشبة خالص
هيفاء بيطار*
م��ن��ذ ال��ص��ف��ح��ات األول����ى ل��ـ «أس��ات��ذة
ّ
الوهم» ،أدركت أنني أطل على عمل
مدهش وآسر .يأسر علي بدر القارئ،
ل��ي��س بسحر أس��ل��وب��ه وث��ق��اف��ت��ه ،بل
بالعمق اإلن��س��ان��ي وال��وج��دان��ي في
قراءته للحياة اإلنسانية .موضوع
الرواية بسيط ومشحون بالشجن.
إن���ه ع���ن م��ج��م��وع��ة ش���ع���راء ع��راق��ي�ين
ه����م ج���ن���ود ف����ي ال����وق����ت ذات�������ه .ف��ك��رة
ّ
مسلية أيضًا ،كما
تبدو بسيطة ،بل
ّ
ل��و أن���ه م��ن املمتع أن ي��ج��ري الجمع
ب�ي�ن ال��ب��ن��دق��ي��ة وال���ش���ع���ر .ب����رع علي
بدر في تحليل شخصيات الشعراء
َّ
املجندين ،لكن البطل الرئيسي في
ال���رواي���ة ه��و ع��ي��س��ى ،امل��ول��ع ب��ق��راءة
س����ي����ر ال�����ش�����ع�����راء ال����غ����رب����ي��ي�ن ،ال�����ذي
ّ
ت���ع���ل���م ال����روس����ي����ة واألمل����ان����ي����ة ل��ي��ق��رأ

ّ
أع���م���ا ّل���ه���م .ك�����ان ك�����ل وج������ود ع��ي��س��ى
ي���ت���ل���خ���ص ف�����ي ك���ل���م���ة واح����������دة ه��ي
الشعر ،لكن ّ
ثمة إرادة عليا ّ
فصلت
له قدره وشخصيته بجعله جنديًا،
وزج��ت به في الجبهة ،ليجد نفسه
مشروعًاَ للموت في الحرب العراقية
اإليرانية.
ع��ي��س��ى ال ي��م��ث��ل ال���ش���اع���ر ف���ق���ط ،بل
إنسان اليوم أيضًا ،وخصوصًا في
األن��ظ��م��ة االس��ت��ب��دادي��ة .ال يمكنه أن
ي��ك��ون ذات���ه ،وال أن يحقق م��ا تتوق
إل��ي��ه روح����ه ،ألن ه��ن��اك ق���وة تهرس
إرادته ،وتشوه موهبته .وكما يقول
علي بدر على لسان عيسى« :هناك
شخص واح���د ،دك��ت��ات��ور ،قائد أم��ة،
ُم��خ��رج ي��ق��ف أّع��ل��ى م��س��رح يحترق،
وال��ش��ع��ب م��م��ث��ل��ون ي��ت��اب��ع��ون إل��ق��اء
أدواره�������م ،وه����ذا ال��ق��ائ��د ه���و ص ّ����دام
حسني».

ُي����ن����ك����ر ع���ي���س���ى ح����ي����ات����ه ك���ج���ن���دي،
ف��ه��و ي��ت��م��اه��ى م��ع ب��ودل��ي��ر وإل��ي��وت
وغ��ي��ره��م��ا م���ن ال���ش���ع���راء ال��ع��امل��ي�ين،
وي���ت���س���اءل« :ه����ل ي��م��ك��ن��ن��ا أن ن��ك��ون
ش��ع��راء عامليني ونحن ف��ي ب��غ��داد؟»
ي����ق ّ����رر ع��ي��س��ى ال�����ف�����رار م����ن ال��ج��ي��ش
ّ
والعيش متخفيًا ومتسلحًا بكتب
الشعر.
ُ ّ
ال��ش��ع��ر بالنسبة إل��ي��ه ه��و امل��خ��ل��ص
من عدمية الحياة والجبهة .يعيش
في أزقة الفقراء ،يقرأ ويحلم ويكتب
ويترجم .عيسى الذي سكن في علب
الصفيح ال��ب��ائ��س��ة ،ه��ارب��ًا م��ن حكم
اإلع�����دام ال����ذي ص���در ب��ح��ق��ه ك��خ��ائ��ن،
قرأ مذكرات غاندي ،ورسائل نهرو
إلى ابنته ،وكان يريد قراءة طاغور
ق��ب��ل ت��ن��ف��ي��ذ ح��ك��م اإلع�����دام ب���ه .كيف
ي��م��ك��ن إلن����س����ان م���ره���ف اإلح���س���اس
وشاعر مبدع أن يموت تحت الفتة

إنسان اليوم ُيقتل
ببساطة إذا خالف القوة
العظمى

ال��خ��ي��ان��ة ال��ع��ظ��م��ى؟ ُي���ع���دم ع��ي��س��ى،
وي��م��وت أص��دق��اؤه ال��ش��ع��راء ميتات
م��خ��ت��ل��ف��ة ،ل��ك��ن��ه��م ّ ج��م��ي��ع��ًا ض��ح��اي��ا
ح�����روب ال���ك���ب���ار ،إن���ه���م ج���ن���ود رغ��م��ًا
عنهمّ ،
فصلوا لهم الثياب العسكرية
وأعطوهم ب��ن��ادق ،وق��ذف��وا بهم إلى
الجبهة .يطرح علي بدر في «أساتذة
ّ
ال��وه��م» أسئلة وج ّ
ومصيرية
��ودي��ة
مهمة :هل يملك إنسان اليوم نفسه؟

أل����ي����س ُم������ص������ادر اإلرادة؟ إن���س���ان
ال��ي��وم ُيقتل بكل بساطة إذا خالف
ال���ق���وة ال��ع��ظ��م��ى ،إذا ت���ج���رأ ورف���ض
ال���ق���در ال�����ذي ف ّ��ص��ل��ه ل���ه ال��دك��ت��ات��ور،
ّ
وال��ت��ه��م ج��اه��زة ،كإضعاف الشعور
ال��ق��وم��ي ،وال��خ��ي��ان��ة ،وامل ّ
����س بهيبة
الدولة...
ذكرتني «أساتذة الوهم» بمسرحية
لهنري إبسن هي «ثورة املوتى» ّ عن
ج��ن��ود ي��رف��ض��ون أن ي��دف��ن��وا ،ألن��ه��م
ي��ري��دون أن ي��ع��ودوا إل���ى زوج��ات��ه��م
وح��ب��ي��ب��ات��ه ّ��م وأوالده��������م« .أس���ات���ذة
الوهم» تخضنا في العمق ،وتقذف
ب���ن���ا إل������ى ق���ل���ب ال���ح���ق���ي���ق���ة ،وت��ف��ج��ر
ف��ي��ن��ا ح ّ���س ال��ك��رام��ة ال��ت��ي ال معنى
ل��وج��ودن��ا م��ن دون��ه��ا :إل��ى ّ
أي مدى
سنقبل أن ن��ك��ون أداة ف��ي ي��د ق��وى
عظمى؟
ّ
سورية
* روائية
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حريات
ّ

اإلصالحية
ممنوع من السفر بسبب مواقفه
ّ

الطيب:
سعيد
محمد
ّ
نستحق وطنًا أجمل
بعد منعه من حضور زفاف ابنته في القاهرة ،رقد الكاتب
السعودي في املستشفى إثر ّ
تعرضه ألزمة ّ
قلبية .ننشر هنا رسالة
مواساة من الروائية الجزائرية أحالم مستغانمي ّ
وردًا ّ
طيبًا عليها.
الناشط والحقوقي يعرب عن خيبته وقلقه على مستقبل بالده
س � � �ي � ��دي ،ق � � � � � ُ
�رأت خ � �ب� ��ر م� �ن� �ع ��ك م��ن
ال � �س � �ف ��ر ل � �ح � �ض ��ور زف � � � ��اف اب� �ن� �ت ��ك.
ف�ل�ي�ك��ن ،م��ا ُدم� � َ�ت ح�ي��ث أن��ت م��دع�وًا
ل �ت��زف ال �ح� ّ
�ري ��ة ل�ل�أج �ي��ال ال �ق��ادم��ة،
ّ
ُ
ك��أن ال�ل��ه أراد أن يهديك ب��دل فرحة
ي� ��وم واح� � ��د ،م �ج��د أف� � ��راح ال �ت��اري��خ
الخالدة .أنت محظوظ بمن ّ
يزودون
ّ
قنديلك ب��ال��زي��ت ،كلما خفت ن��وره.
ف�ل��ا ت ��أخ ��ذ م ��واق� �ف� �ه ��م م� �ن ��ك م��أخ��ذ
القصاص وتمرض ،حماك الله أيها
ال �ع��زي��ز ،ودام ق�ل�ب��ك ن��اب�ض��ًا بأنبل
القضايا.
أحالم مستغانمي
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■■■
األدي �ب��ة ال�ك�ب�ي��رة امل�ب��دع��ة األس �ت��اذة
أحالم مستغانمي
لك املجد.
ِ
ب� � � ِ�ك ،وب ��أم� �ث ��ال � ِ�ك امل� �ب ��دع�ي�ن ،ي � ��زداد
ً
ً
وبهاء وتألقًا!
وطنك ،جماال
ِ
ّ
صحيح ـ�ـ�ـ ي��ا س�ي��دت��ي ـ�ـ�ـ أن أح��زان��ي
كثيفة ّ ،وهزائمي كبيرة وعديدة.
نهاية
وم��ع أن��ه ليس ثمة ض��وء
في ّ
ال�ن�ف��ق ،تجدينني دوم ��ًا ّ
أردد :إن��ي
ّ
ّ
أراه ...إني أراه! .وسأظل ،ما بقي لي
من العمر ــ وه��و بكل املعايير قليل
ــ موقنًا بأننا نستحق وطنًا أجمل
وأفضل.
ّ
إن أص� �ح ��اب األح� �ل ��ام ال �ك �ب �ي��رة ،ال
ي � �ت � �ع � �ب ��ون ،وال ي � �ت � ��راج � �ع � ��ون ،وال
ينكفئون.
غير أنني ال�ي��وم ،أصبحت ال أت��ردد
ّ
ف ��ي إع�ل�ان �ه��ا ل � َّك��ل أص ��دق ��ائ ��ي وم��ن
ه ��م ح ��ول ��ي ،بّ��أن �ن��ي ق �ل��ق ج � �دًا على
امل�س�ت�ق�ب��ل .ألن �ن��ي ال أرى ف��ي األف��ق
أمامي ما يطمئن .يعصف األلم بي،
ّ
َّ
كلما ام�ت��دت عيناي إل��ى األم ��ام .إن

همومي تتجاوز بكثير جدًا ،املسألة
الشخصية املتعلقة بحظر السفر.
ّ
َّ
أع � � �ت � � ��رف ال� � � �ي � � ��وم أن امل� �ت� �س ��ل� �ق�ي�ن
واألدع� � � � �ي � � � ��اء وامل � ��زي� � �ف �ي��ن وأب� � �ط � ��ال
ً
الفساد ،قد نجحوا فعال في حجب
ال��وق��ائ��ع ع��ن ال �ن��اس ،وع��ن أصحاب
لاّ ّ
ال�ق��رار .إ أن ه��ذا االنتشار السريع
ّ
واملدوي للبرملان الجديد (فايسبوك

ّ
وت��وي �ت��ر) ،ب �ك��ل أص ��دائ ��ه ال��واس �ع��ة،
وتداعياته الالفتة ،وغير املتوقعة،
قد كشف األعداء الحقيقيني للوطن،
وس �ي �ع� ّ�ج��ل ب ��ال� �ض ��رورة ،م��ن س��اع��ة
الحقيقة .خشيتي أن يصدم أبناؤنا
�ال ح��زي�ن��ة
ب �ص �ب��اح��ات ك�ئ�ي�ب��ة ،ول� �ي � ٍ
وط� ��وي � �ل� ��ة .س� �ت ��أت ��ي ح� �ت� �م ��ًا س��اع��ة
ال �ح �ق �ي �ق��ة ،ب �ح �ك��م م� �س ��ار ال �ت��اري��خ

وق � ��وان �ي��ن االج � �ت � �م� ��اع ،ومل��ام �ح �ه��ا
ظاهرة ّلكل الذين يحسنون القراءة.
وم � � ��ع أن � � �ه � ��ا س � �ت � �ك� ��ون ،ب �ل��ا ري � ��ب،
إح��دى لحظات ّ التحول الكبرى في
لاّ
ت��اري �خ �ن��ا ،إ أن �ه��ا ت �ب��دو ل ��ي ،وم��ع
األس ��ف واأل ّس� ��ى ،م��رع�ب��ة ،وش��دي��دة
ال �ع �ت �م��ة ،ألن� �ه ��ا س �ت �ك��ون م�خ�ت�ل�ف��ة
ت�م��ام��ًا ع��ن «ال�ف�ج��ر ال �ص��ادق» ال��ذي

نتوق إليه.
لذا ،أتمنى صادقًا أن أغ��ادر املحطة
األخ � � �ي� � ��رة م � ��ن ق � �ط� ��ار ال � �ع � �م� ��ر ،وال
أشهدها!
سلمت أيتها الصديقة النبيلة.
ِ
لك الحياة.
وطابت ِ
محمد سعيد الطيب
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متابعة

zoom

قلبية
هجوم واتهامات ...وأزمة ّ
مريم عبد اهلل
ص� ��دور ال �ب �ي��ان اإلص�ل�اح ��ي األخ �ي��ر في
السعودية في الخامس من كانون األول
(ديسمبر) ّ 2011
سبب بلبلة في اململكة.
طالب البيان بإطالق س��راح إصالحيي
ج � � � � ّ�دة امل� �ت� �ه� �م�ي�ن ب� �ق� �ض ��اي ��ا إره� ��اب � �ي� ��ة
وم �ح ��اول ��ة ق �ل��ب ن �ظ��ام ال �ح �ك��م .ورف ��ض
البيان الحل األمني في منطقة القطيف،
م �ط ��ال �ب ��ًا ب ��إن � �ش ��اء ل �ج �ن ��ة ت �ح �ق �ي��ق ف��ي
األح ��داث ال�ت��ي وق�ع��ت ه�ن��اك .وب ��ادر إلى
ه��ذا ال�ب�ي��ان الحقوقي وال�ن��اش��ط محمد
سعيد ّ
الطيب ( )1939مع أكثر من ستني
مثقفًا وحقوقيًا سعوديًا .وكان هذا أول
بيان يدين الدولة بجرم انتهاك حقوق
اإلنسان ،والسجن التعسفي ألشخاص
ل��م يخضعوا ملحاكمات ع��ادل��ةّ .
تعرض
ال �ب �ي��ان ل�ح�م�لات ش��رس��ة ف��ي ال�ص�ح��اف��ة
ال��رس �م� ّ�ي��ة ال �س �ع � ّ
�ودي ��ة .رئ �ي��س ت�ح��ري��ر
ص �ح �ي �ف��ة «ال � � �ش� � ��رق األوس � � � � ��ط» ط � ��ارق
ال �ح �م �ي��د ات �ه ��م اإلص�ل�اح� �ي�ي�ن امل��وق �ع�ين
ع�ل��ى ال �ب �ي��ان ب��أن�ه��م «ل��وب��ي إي��ران��ي في
السعودية».
«انقالبيون ،مؤيدون للتدخل الخارجي،
داع �م��ون ل�ل�إره ��اب ،وأص �ح��اب أج �ن� ّ�دات
خارجية ،بياناتجية» ،اتهامات «تفنن»

ب �ع��ض ال�ص�ح��اف�ي�ين ورج � ��ال ال��دي��ن في
إطالقها على موقعي البيان االصالحي.
اإلع �ل��ام ال ��واق ��ع ت �ح��ت س �ي �ط��رة ال��دول��ة،
ال ي �ت �م �ت��ع ب��ال �ح��ري��ة أو س �ل �ط��ة ال �ن �ق��د،
ف��ي م��رح�ل��ة ت�م� ّ�ر خ�لال�ه��ا امل�م�ل�ك��ة بفترة
ّ
ت ��وت ��ر ش ��دي ��د ف� ��ي ظ � ��ل ان� �ت� �ش ��ار ح� ّ�م��ى
ّ
الربيع العربي ف��ي املنطقة .لكن محمد
سعيد ال�ط�ي��ب ّ
رد عليها ب�ث�لاث عشرة
ّ
تغريدة على تويتر ،ن��دد فيها بهجمة
َم ��ن وص �ف �ه��ا ب �ـ«ال �ج��وق��ة ال�ص�ح��اف�ي��ة»،
رافضًا مبدأ التخوين ،مطالبًا الجميع
بالتمسك بالوحدة الوطنية.
ّ
ّ
الرسمية ص� ّ�ع��دت املعركة
لكن األج�ه��زة
م��ع ال�ح�ق��وق��ي ال�ع�ت�ي��ق ،ح�ين منعته من

ال �س �ف��ر إل ��ى ال �ق��اه��رة ف ��ي ال �خ��ام��س من
كانون الثاني (يناير) الحالي ،لحضور
ح �ف �ل��ة زف � ��اف اب �ن �ت��ه زه � � ��راء .ك��ان��ت تلك
عقوبته على توقيعه بيان اإلصالحيني،
بهدف اإلفراح عن معتقلي جدة وأحداث
ال �ق �ط �ي��ف .ب �ع��د ت �ل��ك ال� �ح ��ادث ��ة ،ت�ع��رض
ال�ط� ّ�ي��ب ألزم ��ة قلبية ح ��ادة ،أدخ ��ل على
أث��ره��ا إل��ى املستشفى ،حيث رق��د أيامًا
ع� ��دة ق �ب��ل خ ��روج ��ه م �ن �ه��ا أخ � �ي � �رًا .ه��ذه
ّ
األزم ��ة،خ ��ل � �ف ��ت ردود ف �ع��ل ك �ث �ي��رة ف��ي
ال �ش��ارع ال �س �ع��ودي ان�ع�ك�س��ت ت�غ��ري��دات
على تويتر ،إذ أعلن العديد من املثقفني
غضبهم للحادث املؤسف ال��ذي ّ
تعرض
له ّ
الطيب.
ّ
ُ
ال �ح �ق��وق��ي امل � �ع ��روف ال � ��ذي ي� �ع ��د «األب
الروحي لليبراليني» في اململكة ،يتماثل
ح��ال �ي��ًا ل �ل �ش �ف��اء .ه ��ذا األدي � ��ب وال �ن��اش��ر
واملحامي والناشط السياسي من أوائل
ال��ذي��ن ط��ال�ب��وا ب��ال�ح��وار ال��وط�ن��ي .وك��ان
ق ��د ص� ��در ل ��ه ك �ت ��اب «م �ث �ق �ف��ون وأم �ي ��ر»
(امل��رك��ز ال�ث�ق��اف��ي ال �ع��رب��ي ـ�ـ�ـ�ـ  .)2010من
خ�ل�ال م��وق�ع��ه ك��رئ�ي��س ل �ـ «ش��رك��ة تهامة
اإلعالمية» ،شارك في نشر أغلب اإلنتاج
األدب��ي ال��رائ��د في السعودية ،كما يدير
ص��ال��ون «الثلوثية» الثقافي ف��ي مدينة
ج��دة ،مستضيفًا فيه أب��رز املثقفني من

وثيقة للتاريخ
بعد عقدين على نشر الطبعة األول��ى من
الكتاب في القاهرة تحت اسم مستعار هو
ي��اس��ر محمد سعيد ،أع��اد محمد سعيد
ال�ط�ي��ب إص� ��دار ك�ت��اب��ه «م�ث�ق�ف��ون وأم �ي��ر»
ب��اس �م��ه ال �ص��ري��ح ع ��ن «امل ��رك ��ز ال �ث �ق��اف��ي
ال �ع��رب��ي» .ي�ت�ن��اول ال�ك�ت��اب ت�ف��اص�ي��ل لقاء
جمع مثقفني سعوديني ،بأمير بعد حرب
الكويت ،تناولوا خالله العالقة بني الحاكم
وامل �ح �ك��وم ،وح �ق��وق األف � ��راد ف��ي املجتمع
السعودي ،وخصوصًا حقوق املرأة.
«مثقفون وأمير» وثيقة تاريخية نادرة عن
ّ
ّ
ّ
السعودية،
واإلصالحية في
الثقافية
الحالة
يتناول قضايا مسكوتًا عنها في اإلعالم
ال��رس�م��ي .ورغ��م م��رور أك�ث��ر م��ن عشرين
ع��ام��ًا على ص��دور طبعته األول ��ى ،م��ا زال
الكتاب يحوي الكثير من األسئلة الراهنة
في الدين والسياسة والفكر ،وسط حراك
اإلصالح البطيء في املجتمع السعودي.

فالش
ّ
املصور»
■ ضمن سلسلة « 12ع  ،»12أسدلت «دار
(الحمرا /بيروت) الستار أخيرًا عن معرض «موزاييك»
الجماعي ،وها هي تفتتح عند الخامسة من مساء غد
الجمعة ،معرض «سمك ،لنب ،تمر هندي» .هذا ّهو
املعرض الفوتوغرافي الفردي األول لإلعالمي مهند
الخطيب ،ويحتوي املعرض على  50صورة التقطها
خ�ل�ال ت�ج��وال��ه ف��ي ع ��دد م��ن ال� ��دول ،م��ن بينها لبنان
وفلسطني وت��ون��س وليبيا وك��وب��ا وال��والي��ات املتحدة.
وسيخصص ري��ع بيع ال�ص��ور ل��دع��م جمعية «سند»
ل�ل�ع�ن��اي��ة ال�ت�ل�ط�ي�ف�ي��ة ،ع�ل��ى أن ي�س�ت�م� ّ�ر امل �ع��رض حتى
 2آذار (م ��ارس) امل�ق�ب��ل .ل�لاس�ت�ع�لام 71/236627 :و
03/451774
daralmussawir@gmail.com
■ رغم أزمة منطقة اليورو ،نجحت «دار كريستيز»
ف��ي تحقيق زي ��ادة ف��ي نسبة مبيعاتها ل�ع��ام ،2011
بلغت نسبتها  9في املئة .وبحسب وكالة «رويترز»،

ب�ل�غ��ت م�ب�ي�ع��ات دار امل � ��زادات ال�ب��ري�ط��ان� ّ�ي��ة  3،6مليار
جنيه استرليني (حوالى  6مليارات دوالر) ،مع إقبال
األث��ري��اء على ش��راء التحف ّ
الفنية ال�ن��ادرة ،لالحتفاظ
ب �ه��ا ك��اس �ت �ث �م��ارات ب��دي �ل��ة .وس �ت��دخ��ل «ك��ري�س�ت�ي��ز»
سلسلة م ��زادات ج��دي��دة خ�لال األس�ب��وع�ين ال�ق��ادم�ين،
وأع��رب مديرها التنفيذي عن تفاؤله بـ «س��وق ّ
الفن»
لعام .2012
■ ّ ب�ه��دف دراس ��ة واق��ع السينما اللبنانية ،وق��درات�ه��ا،
ن��ظ��م ب��رن��ام��ج «أوروم �ي��د» السمعي ال�ب�ص��ري الثالث
التابع لالتحاد األوروب ��ي أخ�ي�رًا ط��اول��ة مستديرة مع
الفاعلني في القطاع السمعي البصري اللبناني .أشرف
على إع��داد ه��ذه الطاولة املستديرة خبراء وح��دة دعم
تنمية ال �ق��درات لبرنامج ال�ش��راك��ة االستراتيجية في
منطقة جنوب البحر املتوسط ( ،)CDSUبالتعاون مع
مؤسسة سينما لبنان .في خالصات النقاش ،اعترفت
وزارة ال�ث�ق��اف��ة ب� � ّ
�أن م�س��اه�م�ت�ه��ا ف��ي ت�م��وي��ل ال�ق�ط��اع

السينمائي الوطني ال ّ
تتعدى الـ  80ألف دوالر سنويًا،
ّ
كما أوض��ح السينمائيون ،أن امل�ش��اري��ع السينمائية
والسمعية البصرية اللبنانية تجد مشقة في الصمود
أم ��ام امل�ن��اف�س��ة ف��ي ال �س��وق ال�ع��امل�ي��ة ،رغ��م امل�س��اع��دات
ّ
ّ
الخارجية.
اإلنتاجية
www.euromedaudiocuel.net
■ وس� ��ط ت��رح �ي��ب ن �ق ��دي واس � ��ع ع�ل��ى
ص�ف�ح��ات ال�ج��رائ��د ال�ف��رن�س� ّ�ي��ة ،انطلقت
ف��ي ب��اري��س أخ �ي �رًا ال �ع��روض ال�ت�ج��اري��ة
ل�ش��ري��ط «ع�ل��ى ال �ح��اف��ة» للسينمائية
امل�غ��رب� ّ�ي��ة ليلى ال�ك�ي�لان��ي (ال �ص��ورة).
ال�ع�م��ل ح��از األس �ب��وع امل��اض��ي ال�ج��ائ��زة
الكبرى لـ «املهرجان الوطني للفيلم في
طنجة» .هذا هو الشريط الروائي ّ
األول
في مسيرة املخرجة بعد سلسلة وثائقيات ،وي��روي
يوميات شابتني تعمالن في ميناء السمك في مدينة

طنجة وسط ظروف الفقر ،والضغط النفسي والطبقي.
■ تحيى «ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة ل�ق�ص��ور ال�ث�ق��اف��ة» في
مصر ،الذكرى األولى لـ«ثورة يناير» في ميدان عابدين
يومي  10و 11شباط (فبراير) الحالي ،ببرنامج فني
ثقافي متكاملّ ،
يمتد يومني .وسيشمل البرنامج ورش
رس��وم ل�لأط�ف��ال ،وم�ع��رض��ًا للكتاب ،وم�ع��رض فنون
تشكيلية ،ون��دوة شعرية ،وج��داري��ة شعرية ،بحسب
ّ
ستقدم فرقة «اسكندريال»
موقع «اليوم السابع» ،كما
ً
ّ
ّ
موسيقية تستعيد خاللها أبرز أغنياتها الثورية.
حفلة
ّ
للمصور
■ «إن�غ��رام ـــ رم��ز امل��رئ� ّ�ي» عنوان معرض
امل�غ��رب��ي مصطفى ِأز ْروال ،تستضيفه «غ��ال�ي��ري
ً
ابتداء من األربعاء 7
آرت فاكتم» (الكرنتينا ـــ بيروت)
ّ
يستمر املعرض حتى  17آذار
شباط (فبراير) الحالي.
(مارس) املقبل .لالستعالم01/443263 :
www.artfactumgallery.com
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شباك تذاكر

كباريه غادة عبد الرازق لم يعد مثيرًا
القاهرة ــ محمد عبد الرحمن
ه� ��ل ت� ��واج� ��ه غ � � ��ادة ع �ب ��د ال � � � ��رازق م�ص�ي��ر
ط�ل�ع��ت زك��ري��ا؟ وه ��ل ي�ت�ع��اط��ى ال�ج�م�ه��ور
مع فيلمها الجديد «ريكالم» كما فعل مع
«الفيل في املنديل» ويقاطعه تجاريًا؟ أم
أن صاحبة «ب��ون س��واري��ه» ستنجح في
ج ��ذب ال �ج �م �ه��ور ال �غ��اض��ب م ��ن م��واق�ف�ه��ا
ال�س�ي��اس�ي��ة؟ أس�ئ�ل��ة ت �ب��دو م�ش��روع��ة بعد
ان� � �ط �ل��اق ع� � � ��روض «ري � � �ك �ل ��ام» أم� � ��س ف��ي
الصاالت املصرية .النجمة املصرية التي
ورد اسمها على القائمة السوداء بسبب
دعمها لنظام حسني مبارك تواجه اليوم
ّأول ت �ح��دي��ات �ه��ا ال �ف �ن �ي��ة ال�ح�ق�ي�ق�ي��ة بعد
الثورة.
وف ��ي وق ��ت ال وج� ��ود ف �ي��ه ف ��ي م �ص��ر ّ
ألي
ّ
جهة ت�ح� ّ�دد ب��دق��ة نسبة إق�ب��ال الجمهور
ّ
ع �ل��ى امل �س �ل �س�لات ،ي �ب��دو ش ��ب ��اك ال �ت��ذاك��ر
أك �ث��ر ح �س �م��ًا ف ��ي ال �ك �ش��ف ع ��ن ن �ج��اح ّ
أي
فيلم أو فشله .وفي األي��ام القليلة املقبلة،
س�ن�ك�ت�ش��ف م��ا إذا ك��ان��ت ن�ج�م��ة ال�ق��ائ�م��ة
ال�س��وداء غ��ادة عبد ال��رازق قد نجحت في
استقطاب الجمهور إلى «ريكالم».
ال�ش��ري��ط م��ن إخ ��راج علي رج��ب ،وت�ش��ارك
في بطولته رانيا يوسف ،ومادلني طبر،
وإي �ن��اس م �ك��ي ،وت� ��دور أح��داث��ه ف��ي ع��ال��م
امل�ل�اه��ي ال�ل�ي�ل�ي��ة ،ح �ي��ث ت�ع�م��ل مجموعة
من بائعات ال�ه��وى ،فنتابع عالقتهن مع
ال��زب��ائ��ن وامل �ش��اك��ل ال �ت��ي ي��واج�ه�ن�ه��ا في
حياتهن .تصوير العمل بدأ بعد الثورة،
ّ
ويمثل طرحه في الصاالت حاليًا تحديًا
لبعض الجهات التي تحاول حصر اهتمام
السينما في مواضيع ّ
معينة ،وخصوصًا
ب� �ع ��د س� �ي� �ط ��رة ال � �ت � �ي ��ار اإلس �ل��ام � ��ي ع�ل��ى
ّ
الحياة السياسية في مصر ،لكن يبدو أن
معارضة ه��ذه النوعية م��ن األع�م��ال التي
ّ
ّ
املجانية لجذب املشاهد،
تركز على اإلثارة
ل��ن ت�ق�ت�ص��ر ع �ل��ى اإلس�ل�ام� ّ�ي�ي�ن ال�خ��ائ�ف�ين

غادة عبد الرازق في مشهد من الفيلم
على «األخالق العامة» ،بل ستطاول قسمًا
كبيرًا من الجمهور بدأ يهجر هذه األعمال
ب �س �ب��ب م �ض �م��ون �ه��ا ال �س �ط �ح��ي وال� �ف ��ارغ
فنيًا .وه��و م��ا ّ
يفسر أيضًا الهجوم ال��ذي
ّ
تتعرض له إيناس الدغيدي بسبب صبّ
اهتمامها على األفالم التي تقارب قضايا
املرأة على نحو سطحي.
وم� ��ا زاد م ��ن االن � �ت � �ق ��ادات امل � ّ
�وج� �ه ��ة إل��ى
«ري�ك�لام» هو اإلع�لان الترويجي الخادع

معارضة الفيلم لن
تقتصر على اإلسالميين
الخائفين على «األخالق»

ل� �ل� �ش ��ري ��ط ،إذ ش� ��اه� ��دن� ��ا ف � ��ي ال� �ب ��روم ��و
ع �ب��ارات وم�لاب��س م�ث�ي��رة ،ل�ك��ن ال�ع�م��ل م� ّ�ر
على ال��رق��اب��ة م��ن دون ّ
أي ح��ذف ،وه��و ما
ّ
ي��ؤك��د أن ال �ع �ب��ارات ال�ت��ي ش��اه��دن��اه��ا في
ال �ب��روم��و م �ج �ت��زأة م��ن م�ش��اه��د ال تكتمل
فيها «السخونة» .وكانت عبد ال��رازق قد
دافعت في كل مقابالتها عن هذا اإلعالن
ً ّ
ال �ت ��روي �ج ��ي ،م� ��ؤك� ��دة أن اإلث � � ��ارة ل�ي�س��ت
ّ
متعمدة «ألن كل رقصة في الفيلم مبررة

درام�ي��ًا ولها مناسبتها داخ��ل األح��داث».
ّ
وأضافت إن مالبسها ومكياجها ًيخدمان
ّ
الشخصية التي تجسدها ،محاولة إعطاء
بعد اجتماعي للعمل ،فقالت إن��ه يطرح
ق�ض�ي��ة «ت �ه� ّ�م امل � ��رأة ال �ت��ي ت��واج��ه ظ��روف��ًا
عصيبة ف��ي ح�ي��ات�ه��ا ،وب��األخ��ص فتيات
العشوائيات والظروف التي دفعهنت إلى
االنحراف من أجل لقمة العيش».
�واز ،ي�ع��ان��ي ال�ع�م��ل أزم ��ات
وف ��ي س �ي��اق م � � ٍ
أخ � � � ��رى .إل � ��ى ج ��ان ��ب وج � � ��ود غ � � ��ادة ع�ب��د
ال ��رازق ف��ي مقدمة األب �ط��ال ،أعلنت رانيا
ي��وس��ف ت�ب��رؤه��ا م��ن العمل بسبب حذف
معظم م�ش��اه��ده��ا وع ��دم وض��ع صورتها
على األف�ي��ش ،كما عانى الشريط مشاكل
إنتاجية ع��دة ،وي��واج��ه حاليًا ضعفًا في
ال��دع��اي��ة بسبب انشغال ال�ش��ارع املصري
بمجريات األح��داث السياسية .في الوقت
نفسه ،بدأت أفالم أخرى تجذب الجمهور
على نحو أكبر ،وه��و ما يضع الفيلم في
م�ن��اف�س��ة ق��وي��ة ووس ��ط إق �ب��ال جماهيري
ض�ع�ي��ف .وم��ن ب�ين ه��ذه األف�ل�ام امل�ت��واف��رة
ف��ي ال �ص��االت ح��ال�ي��ًا ال�ت��ي أن�ع�ش��ت س��وق
ال�س�ي�ن�م��ا ،ف�ي�ل��م «واح� ��د ص�ح�ي��ح» لهاني
سالمة ،و«عمر وسلمى  »3لتامر حسني،
و«ب� �ن ��ات ال �ع��م» ألح �م��د ّف �ه �م��ي ،وش�ي�ك��و،
وه �ش��ام م��اج��د .،وق��د ح��ق��ق ه��ذا ال�ش��ري��ط
ً
إق � �ب� ��اال ك �ب �ي �رًا م �ن��ذ ال� �ي ��وم األول ب�س� ّب��ب
ط�ب�ي�ع�ت��ه ال �ك��وم �ي��دي��ة ،ك �م��ا م ��ن امل �ت��وق��ع
إط�ل�اق ع ��روض «ج ��دو حبيبي» لبشرى،
ومحمود ياسني ،و«غش الزوجية» لرامز
جالل.
ّ
إذًا في ظل هذه املنافسة ،يتوقع كثيرون
أن ت�ن�خ�ف��ض ن�س �ب��ة م �ش��اه��دة «ري� �ك�ل�ام»
ع �ك��س م ��ا ح �ص��ل م ��ع ف �ي �ل��م ع �ب��د ال � ��رازق
األخ �ي��ر «ب� ��ون س ��واري ��ه» ،ال� ��ذي ط ��رح في
ال �ص��االت ف��ي ك��ان��ون ال �ث��ان��ي (دي�س�م�ب��ر)
 2010وظل يحصد اإليرادات حتى اندالع
الثورة.
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قضية

الصهيونية تريد ...إسكات عماد حجاج
ّ
«معاداة السامية» ّ هي التهمة
التي ّ
وجهتها منظمتا
 ،JTAو B’nai B’rith
ّ
للرسام األردنيّ .أما السبب فهو
مجهود هذا األخير في فضح
ممارسات االحتالل اإلسرائيلي
في حق الفلسطينيني والعرب
ليال حداد
�اد ل�ل�س��ام�ي��ة .للوهلة
ع �م��اد ح �ج��اج م �ع� ٍ
ّ
االت� �ه ��ام امل� ّ
�وج��ه
األول� ��ى ي �ب��دو ك ��أن ه ��ذا
إل� � ّ�ى رس � ��ام ال �ك ��اري �ك ��ات ��ور األردن� � � ��ي ق��د
ّ
ت��أخ��ر كثيرًا .منذ س�ن��وات ،ت�ش��ن بعض
املنظمات الصهيونية ،وخصوصًا تلك
ّ
التي تتخذ من أميركا مقرًا لها ،هجومًا
ّ
ّ
منظمًا على ه��ذا الفنان الشهير .إال أن
اتهامه بمعاداة السامية لم يخرج إلى
ال �ع �ل��ن إال ف ��ي األي� � ��ام األخ � �ي� ��رة ،ب�ع��دم��ا
ّ
ن �ش��رت م�ن��ظ�م�ت��ا  ،JTAو B’nai B’rith
(م �ق� ّ�ره �م��ا ن �ي��وي��ورك) ت �ق��ري �رًا هجوميًا
وصف حجاج بـ«كاره اليهود».
ّ
ّ
طبعًا ،يمكن ل�ك��ل م��ن اط�ل��ع على رس��وم
حجاج استنتاج أن ه��ذا األخ�ي��ر ينتقد
م �م��ارس��ات االح �ت�ل�ال اإلس� ّ�رائ �ي �ل��ي ضد
الفلسطينيني وال �ع��رب ،ل�ك��ن��ه ل��م ي� ّ
�وج��ه
يومًا أي إهانة أو انتقاد ألبناء الديانة
اليهودية« ،لكن املنظمات الصهيونية
ت�ج�ي��د ال�ل�ع��ب ع�ل��ى ال �ت��داخ��ل ب�ين الشق
السياسي والشق الديني» يقول حجاج
ف� ّ��ي ح ��دي �ث ��ه م� ��ع «األخ � � �ب � � ��ار» .وي �ش ��رح
أن ��ه ع�ن��دم��ا يستعمل ن�ج�م��ة داوود في
رس��وم��ات��ه ،ف��ذل��ك «ألن �ه��ا رم ��ز سياسي
ل ��دول ��ة االح� �ت�ل�ال اإلس ��رائ� �ي� �ل ��ي ،ول�ي��س

ب�س�ب��ب امل�ع��ان��ي ال��دي�ن�ي��ة ال�ت��ي تحملها
ألبناء الديانة اليهودية».
ّ
لكن يبدو أن هذا الشرح لم يقنع بعض
املنظمات الدولية التي سبق لحجاج أن
عمل معها ف��ي األردن «آس��ف ألن بعض
ه��ذه امل�ن�ظ�م��ات ق��د س��ارع��ت إل��ى إص��دار
ب �ي��ان��ات اع �ت��ذار ع��ن ت� ّع��اون�ه��ا م�ع��ي في
ً
السابق ،بدال من أن تدقق في صحة هذه
ّ
ّ
ّ
االتهامات املوجهة إلي» .وكانت منظمة

تلقى رسائل تحذير
ّ
التوقف عن
منه
تطلب
ّ
انتقاد إسرائيل

 IREXالتي عمل معها حجاج في حمالت
ت��وع�ي��ة ص�ح�ي��ة ف��ي األردن ق��د اع �ت��ذرت
من املنظمات الصهيونية في الواليات
املتحدة .لكن ،ما هو سبب هذه الهجمة؟
ومل ��اذا اآلن ت�ح��دي�دًا؟ ي�ب��دو ح�ج��اج شبه
واث� � ��ق م ��ن األس � �ب� ��اب ال� �ت ��ي ت �ق��ف خ�ل��ف
التقرير الصهيوني الذي اتهمه بمعاداة
ّ
السامية« ،أنا من الرسامني العرب القلة
ال��ذي��ن وض �ع��وا ن�ص��ب أع�ي�ن�ه��م ّب�ع��د 11
أي �ل��ول /سبتمير ،ض ��رورة ال�ت��وق��ف عن
ّ
والتوجه إل��ى الغرب».
مخاطبة أنفسنا
وي �ش �ي��ر ه �ن��ا إل ��ى أن ��ه ي��رس��ل رس��وم��ات��ه
مجانًا إلى وسائل إعالمية غربية بهدف
خدمة هذه الرسالة «وقد نجحت بالفعل
ف��ي ن�ش��ره��ا ف��ي ع��دد م��ن أب ��رز الصحف
وامل � �ج �ل�ات ال �غ��رب �ي��ة م �ث��ل ،Newsweek
و .»LAtimesأم � ��ا ع� ��ن ال� �ت ��وق� �ي ��ت ،ف�لا
ي �س �ت �غ��رب��ه ح� �ج ��اج ،ب ��ل ي �ش �يّ��ر إل� ��ى أن��ه
ف��ي ال�ف�ت��رة األخ �ي��رة ك��ان يتلقى ّرس��ائ��ل
إلكترونية فردية تطلب منه التوقف عن
ّ
والتطرق إلى مواضيع
انتقاد إسرائيل،
ّ
أخرى .حاليًا ،وبعد إصداره بيانًا رد فيه
على ك��ل ه��ذه االت�ه��ام��ات ،يبحث حجاج
ّ
إمكان رفع دعوى تشهير ّ
ضد املنظمتني
ف ��ي امل �ح��اك��م األم �ي��رك �ي��ة ،وت �ح��دي �دًا في
ن �ي��وي��ورك« ،ل �ك��ن ال��دع��وى م�ك�ل�ف��ة ،ل��ذل��ك
ّ
أب �ح��ث ع��ن ال �ط��رق ال �ت��ي س�ت�م��ك�ن�ن��ي من
ّ
ذل � ��ك» .وف ��ي ظ ��ل ه ��ذا ال �ه �ج��وم امل�ب��رم��ج
ّ
ّ
ضده ،يأسف حجاج ألن قسمًا كبيرًا من
ال��وس��ائ��ل اإلع�لام�ي��ة ت�ج��اه��ل م��ا حصل،
ّ
املوجه ضدي
«في وقت نشر فيه البيان
على الكثير من وسائل اإلع�لام ،قليلون
هم الذين نشروا ّ
الرد الذي أصدرته».
ي��ذك��ر أن نقابة الصحافيني األردن �ي�ين،
و«م��رك��ز ح�م��اي��ة وح��ري��ة ال�ص�ح��اف�ي�ين»
ف��ي ع� ّ�م��ان ق��د ع� ّ�ب��را ع��ن تضامنهما مع
ح �ج��اج ،معتبرين أن ه��ذه الحملة هي
«اعتداء على حرية التعبير».

◄ بعد عددها األخير أمس ،توقف صدور
صحيفة «شمس» السعودية التي عانت
ألش�ه��ر م��ن أزم ��ة م��ادي��ة ج � ّ�راء انخفاض
الورقية ،وقلة سوق اإلعالنات.
مبيعاتها
ُ
«ش �م��س» ال�ت��ي أط�ل�ق��ت ف��ي ن�ه��اي��ة 2005
كانت موجهة إل��ى فئة الشباب ،وتميزت
بالجرأة في طرح املواضيع املثيرة للجدل،
ّ
ع�ل�م��ًا ب��أن��ه ج��رى إغ�لاق�ه��ا مل��دة  3أشهر
ف��ي ع��ام  2006وإق��ال��ة رئ�ي��س تحريرها
بتال القوس ،بسبب إعادتها نشر بعض
ال��رس��وم الكاريكاتورية الدنماركية التي
أثارت ضجة في العالم اإلسالمي.
◄ نفى املكتب اإلعالمي لنادين نجيم
خبر مشاركتها في مسلسل «املرافعة».
وأص ��در ب�ي��ان��ًا أع ��رب ف�ي��ه ع��ن اس�ت�غ��راب
امل�م�ث�ل��ة اللبنانية م��ن ّ
زج ش��رك��ة «ميديا
هاوس» املصرية ،واملؤلف تامر عبد املنعم
واملخرج أمير رمسيس ،اسمها في بطولة
«املرافعة» إلى جانب املمثل السوري باسم
ياخور .وتابع« :نستغرب قيامهم بتعليل
سبب غ�ي��اب ن��ادي��ن ع��ن امل��ؤت�م��ر الخاص
ب ��إع�ل�ان ان �ط�ل�اق ال �ت �ص��وي��ر ب��ان�ش�غ��ال�ه��ا
بظروفها الخاصة في لبنان ،بينما هي ال
ً
تعلم أصال باملسلسل وال بوجوده».
◄ «ي��ا مهاجم اإلخ��وان هتروح من ربنا
ف �ي�ن» ذل ��ك ه ��و ع �ن ��وان آخ ��ر «ص ��رع ��ات»
ش�ع�ب��ان ع�ب��د ال��رح �ي��م (ال � �ص ��ورة) ،إذ
ّ
أعلن «شعبوال» أنه في صدد إطالق أغنية
ج��دي��دة «ت �ت �غ� ّ�زل» ب ��اإلخ ��وان .واس�ت�غ��رب
امل�غ�ن��ي امل �ص��ري «ال �ه �ج��وم ال �ش��رس على
ّ
اإلخ� ��وان امل�س�ل�م�ين ،خ�ص��وص��ًا أن �ه��م من

على الشاشة

المضادة «بهدوء»
عماد الدين أديب الثورة
ّ
بهدوء! هكذا اختار عماد الدين أديب
العودة إلى تقديم البرامج بعد اعتزال
دام س� �ن ��وات .إال أن ع �ش��رات ع�لام��ات
االس � �ت � �ف � �ه� ��ام ت� �ح� �ي ��ط ب� � ��ال� � ��دور ال � ��ذي
سيلعبه اإلعالمي املخضرم في املشهد
السياسي املصري.
«أن� � ��ا ب �ح��ب امل� ��واط� ��ن م �ح �م��د ح�س�ن��ي
م �ب��ارك» .ق��د ت�ك��ون ه��ذه ال�ع�ب��ارة أكثر
م��ا ي��ذك��ره ال�ج�م�ه��ور م��ن أق� ��وال ع�م��اد
ال��دي��ن أد ّي ��ب خ�ل�ال «ث ��ورة  25ي�ن��اي��ر».
يومها ،كثف ظهوره اإلعالمي على كل
الفضائيات تقريبًا ليعلن فكرة واحدة:
حسني م�ب��ارك أخ�ط��أ وه��و ي��دف��ع ثمن
ه��ذه األخ �ط��اء .لكن تحليله لألوضاع
ف��ي م�ي��دان التحرير ل��م يقف عند هذا
ّ
ّ
ّ
يصر دومًا على القول إن
الحد ،بل كان
ّ
الرئيس املخلوع ق��دم ت�ن��ازالت كثيرة
ل�ل�ث��وار وب��ال�ت��ال��ي عليهم ال �خ��روج من
امليدان ،وتركه يكمل واليته الرئاسية.
ل�ك��ن ل��م يستجب أح��د ل��دع��اوى أدي��ب،
ف � �خ ��رج ع� �ل ��ى ق � �ن ��اة «ال � �ع �ّ�رب � �ي ��ة» ي ��وم
ً
ّ
التنحي ،قائال إنه لم يتوقع أن يعيش
مثل ه��ذه اللحظة «ألن�ن��ي أنتمي إلى
ّ
ج �ي��ل ب��راغ �م��ات��ي ،ت �ع��ل��م أن ي��أخ��ذ ما
يستطيعه من الحرب».
قبل أسابيع من ال�ث��ورة ،ك��ان أدي��ب قد
ت �ع� ّ�رض إل��ى ه �ج��وم ع�ن�ي��ف م��ن مجلة
«روز ال�ي��وس��ف» ال�ح�ك��وم�ي��ة ،ألن��ه ق��ال
ّ
ف��ي ب��رن��ام��ج «ص �ب��اح دري � ��م» إن على
م�ب��ارك أن يبحث ع��ن خ��روج آم��ن بعد
ال �غ �ض��ب ال� � ��ذي أث� ��ارت� ��ه االن �ت �خ��اب��ات
ّ
ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة امل� � � � ّ
�زورة .وق �ت �ه��ا ،ات�ه �م��ه
ّ
مؤيدو الرئيس املخلوع بأنه غاضب
ألن ��ه ل��م ّ ي �ع��د م �س �ت �ش��ارًا رئ��اس �ي��ًا ،هو
ال��ذي ن��ف��ذ الحملة اإلع�لام�ي� ّ�ة للرئيس
ف��ي ان �ت �خ��اب��ات  .2005ك�م��ا أن ��ه س� ّ�ج��ل
معه وقتها حلقات تسجيلية واكبتها
دعاية هائلة.
ه�ك��ذا خ�ل�ال «ث ��ورة  25ي�ن��اي��ر» ،ح��اول
ط� ��وال  18ي��وم��ًا أن ي�س�ت�ع�ي��د م�ك��ان�ت��ه

كمحلل س�ي��اس��ي ب ��ارز ب�ع��دم��ا ان��زوى
ص �ح��اف �ي��و ال��رئ �ي��س ووري � �ث ��ه ج �م��ال،
ث��م اختفى تمامًا بعد س�ق��وط م�ب��ارك.
ب �ي �ن �م��ا ت � � � ّ
�ردد أن � ��ه س �ي �ع��ود وي �ن �ع��ش
مطبوعاته الصحافية املتعثرة ماديًا
منذ ثالث سنوات ،إذ اضطر إلى إغالق
أربع مجالت شهرية ،وأبقى فقط على

اليومية االقتصادية «ال�ع��ال��م ال�ي��وم»،
وج� ��ري� ��دة «ن �ه �ض��ة م � �ص� ��ر» ،وامل �ج �ل��ة
األسبوعية «كل الناس» في ظل مشاكل
اق �ت �ص��ادي��ة ك��ان��ت ت� �ه � ّ�دد ب��إق �ف��ال �ه��ا...
اختفى إذًا أديب قبل أن يعلن قبل شهر
تقريبًا عودته من خالل قناة «سي .بي.
سي» لتقديم برنامج «بهدوء» يومي

ال�خ�م�ي��س وال �ج �م �ع��ة م��ن ك��ل أس �ب��وع.
يعود اإلعالمي املصري إلى التلفزيون
وه � ��و ال� � ��ذي اع � �ت� ��زل ت �ق ��دي ��م ال �ب ��رام ��ج
اليومية قبل سنوات عدة ،وترك مهمة
برنامج «على الهوا» للصحافي جمال
عنايت الذي ما زال مستمرًا على قناة
«أوربت».
مل� � � ��اذا ع� � ��اد ع � �م� ��اد ال � ��دي � ��ن أدي � � ��ب إل ��ى
التلفزيون؟ قد تكون اإلجابة الرسمية
ّ
أن ال � �س� ��وق ت� �ح� �ت ��اج إل� � ��ى إع�ل�ام �ي�ي�ن
ّ
يتسرب أنه قام
محترفني .لكن عندما
بتسجيل سلسلة حلقات م��ع ق�ي��ادات
ال �ج �ي��ش امل� �ص ��ري إلظ� �ه ��ار م��واق �ف �ه��م
«ال �ب �ط��ول �ي��ة» خ�ل�ال أي� ��ام ال� �ث ��ورة ،ف��إن
اإلع �ل�ام ��ي ال �ك �ب �ي��ر ،ف ��ي ه� ��ذه ال �ح��ال��ة،
ي �ك ��ون ق ��د ق � � ّ�رر م� ��رة أخ � ��رى أن ي�س�ي��ر
ع� �ك ��س ال � �ت � �ي� ��ار .امل �ل��اي �ي��ن ت �ه �ت ��ف ف��ي
الشارع «يسقط يسقط حكم العسكر»
ب�ي�ن�م��ا ه��و ال��وح �ي��د ال� ��ذي واف� ��ق على
تطويع خبراته ك��ي يقدم الجيش في
ص � ��ورة م �غ��اي��رة ت �س��اع��ده ف ��ي تلميع
ص� ��ورت� ��ه واس � �ت � �ع� ��ادة ب� �ع ��ض ال �ث �ق��ة.
ل �ك ��ن امل� �ف ��اج ��أة األك � �ب� ��ر ال� �ت ��ي ك�ش�ف�ه��ا
الكاتب عبد الله السناوي في جريدة
ّ
«ال� �ش ��روق» أن ق � ��رارًا ص ��در ب �ع��دم بث
ّ
الحلقات ،ربما ألن هناك َمن تنبأ بأن
رد الفعل الشعبي سيكون أس��وأ مما
ج� ��رى أي � ��ام م� �ب ��ارك ع �ن��دم��ا ق� ��ام أدي ��ب
ب��ال��دور ن�ف�س��ه .واآلن ي�ع��ود اإلع�لام��ي
ال�ك�ب�ي��ر م��رت�ي�ن ك��ل أس �ب��وع ب��ال�ت��زام��ن
مع عودة الشباب إلى ميدان التحرير
ب� ��امل�ل��اي�ي��ن ،ف �ك �ي ��ف س � �ي � �ح ��اول أدي � ��ب
ً
النجاح ف��ي تحقيق م��ا فشل ب��ه قبال؟
وه��ل ال �ش��ارع امل �ص��ري ي�ح�ت��اج حاليًا
ّ
إلى من يكلمه «بهدوء» أم ملن يعامله
«بعدل»؟
محمد...
ً
ابتداء من الليلة كل خميس وجمعة 21:00
على «سي بي سي»

أكثر الناس ّ
تعرضًا للظلم واالعتقال في
أيام مبارك» .وأضاف« :علينا أن نتركهم
إلصالح البلد بعد الفوز في االنتخابات».
وت� ��اب� ��ع« :م� ��ن خ�ل��ال ه� ��ذه األغ �ن �ي ��ة ال �ت��ي
س��أط��رح�ه��ا األس �ب��وع امل�ق�ب��ل ،أح ��اول ّ
رد
الجميل لإلخوان املسلمني».
◄ وق ��ع ه �ج��وم أول م ��ن أم ��س ال �ث�لاث��اء
على محطة «ال��وط��ن» الكويتية م��ن قبل
محتجني على استضافة القناة ملناظرة
ب �ي�ن اث� �ن�ي�ن م� ��ن امل ��رش� �ح�ي�ن الن �ت �خ��اب��ات
م �ج �ل��س األم � ��ة ال �ك��وي �ت��ي امل � �ق� ��ررة ال �ي��وم
ال�خ�م�ي��س ،متهمني ال�ق�ن��اة ب��إث��ارة الفتنة.
ال� �ح ��ادث أدى إل ��ى إص ��اب ��ة  17شخصًا
من املواطنني وأم��ن القناة ،وانقطاع البث
قناة «سكوب»
لفترة .كذلك جرى تطويق ّ
من قبل األم��ن بعد أخبار تلقتها املحطة
توجه جموع غاضبة نحوها ،ما ّ
عن ّ
يعد
تهديدًا لحرية اإلعالم في الكويت.
◄ ي �ش ��ارك ف ��ي ت �ق��دي��م اح �ت �ف��ال ت��وزي��ع
ج��وائ��ز «األوس �ك��ار» ه��ذه السنة ضيف
ّ
لم يكن في الحسبان .إنه الكلب «أوغي»
ال��ذي اشتهر بإطاللته في فيلم «الفنان»
ال � � ��ذي ح �ص ��د ه � ��ذه ال �س �ن ��ة ال� �ع ��دي ��د م��ن
ال �ج ��وائ ��ز .وذك � ��رت ص�ح�ي�ف��ة «ه��ول �ي��وود
ري �ب��ورت��ر» األم�ي��رك�ي��ة ّأن ال�ك�ل��ب «أوغ ��ي»
يتقاعد رسميًا هذه السنة من املشاركة
ف��ي األف�ل��ام ،ل�ك��ن م �ص��ادر مطلعة أك��دت
أن��ه م�ش�غ��ول ح��ال�ي��ًا ب��ال�ت�م��اري��ن ملشاركة
بيلي كريستال في تقديم احتفال توزيع
جوائز األوسكار السنوي ال��ذي يقام في
وقت الحق من هذا الشهر .يشار إلى ّأن
«أوغي» شارك أيضًا في عدد من األفالم،
منها «م�ي��اه للفيلة» ،ومسلسل «ال �ي��وم»
ِّ
وع��دد من اإلع�لان��ات .وق��د ُرش��ح «أوغ��ي»
ع��ن دوره ف��ي «ال �ف �ن��ان» ل �ل �ف��وز ب�ج��ائ��زة
ّ
املخصصة للكالب في
«األطواق الذهبية»
دورتها األولى في هوليوود.
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تتحقق مطالب الطبقات الثائرة؟
االنتفاضات العربية :متى ّ
سالمة كيلة*
ان �ت �ص��رت ان�ت�ف��اض�ت��ا ت��ون��س وم �ص��ر .ه ��ذا هو
العنوان العام الذي تصدر اليوم التالي لرحيل
الرؤساء .وبعد أشهر ،أصبح الحديث عن سرقة
وبات
ه��ذه ال�ث��ورات أو االلتفاف عليها شائعًاّ ،
ي�ظ�ه��ر أال أم ��ل ف��ي االن �ت �ف��اض��ات األخ� ��رى ألن�ه��ا
سوف تعيد إنتاج النظم ذاتها .ولقد انفتح باب
عريض للتشكيك بهذه االنتفاضات انطالقًا من
ّ
أن ه��دف�ه��ا «ت�ج��دي��د» ال�ن�ظ��م امل�ه�ت��رئ��ة املتهالكة
ّ
فقط ،رغم أن وقودها هو الشعب.
لم ّ
تغير االنتفاضات بنية النظم القديمة ،ولم
ّ
تغير النمط االق�ت�ص��ادي والطبقة الرأسمالية
امل ��اف� �ي ��اوي ��ة امل �س �ي �ط ��رة .وم � ��ا ف �ع �ل �ت��ه ه ��و ط��رد
الرئيس وبعض من حاشيته ومن مافياته فقط.
بمعنى
هذا صحيح من حيث الشكل ،حتى اآلن.
ّ
ّأن ّ
تغيرًا قد تحقق في أشخاص السلطة ،لكنها
ّ
ظ�ل��ت ت�ع��ب��ر ع��ن الطبقة ال��رأس�م��ال�ي��ة امل��اف�ي��اوي��ة
ذات � �ه� ��ا .ول ��ذل ��ك ال ت� � ��زال ت� �ص � ّ�ر ع �ل��ى اس �ت �م��رار
النمط االقتصادي دون أي تغيير ،بما في ذلك
امل�س�ت��وى امل�ت��دن��ي ل�لأج��ور واس �ت �م��رار البطالة.
وأيضًا ،ومن أجل ذلك ،ال تزال تتمسك بالطابع
البوليسي للسلطة ،وتحاول أن تجعل التنازالت
الديموقراطية في أدنى مستوى .وكذلك تتمسك
بالسياسة الخارجية التي درج عليها النظام
السابق ،ربما مع تعديالت هامشية.
ك��ل ذل ��ك ص�ح�ي��ح ،ل�ك��ن ال�س�ل�ط��ة ب��ات��ت اض�ع��ف،
ّ
وتعيش في وضع متأزم .واألهم هو أن الطبقات
الشعبية «ل��م تعد إل��ى ال�ب�ي��ت» ،ف�لا ت��زال تقاوم
ال��وض��ع ال��ذي ه��ي فيه .والنضال م��ن أج��ل دول��ة
مدنية ديموقراطية ال ي��زال قائمًا ،إذ يتصاعد
ال�ص��راع ح��ول طبيعة ال��دول��ة ال�ج��دي��دة .بمعنى
ّ
أن الخوف الذي كان يسكن تلك الطبقات ،وكان
يجثم على صدرها كالكابوس ،قد انتهى ،مما
يجعلها ال تخشى استمرار ال�ص��راع للوصول
إل��ى تحقيق مطالبها .ول��ذل��ك ،ل��ن ي�ك��ون ممكنًا
لها العودة «إل��ى البيت» ،قبل أن تحقق وضعًا
يسمح لها بالعيش بكرامة .وهو األمر
معيشيًا
ّ
ال��ذي يعني أن�ه��ا س��وف تخوض ال�ص��راع حتى
النهاية ،أي إلى حني تغيير النمط االقتصادي،
لكي يتشكل نمط آخر يحقق مطالبها ويجعلها
تعيش بكرامة.
ّ
ل ��ذل ��ك ن �ج��د أن ال � �ص� ��راع ال ي� � ��زال ي �س �ي��ر ع�ل��ى
م� �س� �ت ��وي ��ات ث �ل��اث � ��ة .األول ي �ت �ع �ل��ق ب �ح ��رك ��ات
االحتجاج واإلضرابات من أجل مطالب تتعلق
بالعمل واألج��ر والتعليم والصحة ،وهو حراك
كبير في تونس ومصر ،وأصبحت مليونيات
الجمعة في مصر تركز عليه بوضوح .بمعنى
ّ
أن ال � �ص� ��راع م ��ن أج� ��ل ت �ح �ق �ي��ق م �ط��ال��ب األج ��ر
امل� �ن ��اس ��ب وح � ��ق ال �ع �م ��ل وال �ت �ع �ل �ي��م وال �ص �ح��ة
م �س �ت �م��ر وف � ��ي ت� �ص ��اع ��د ،إذ ل� ��م ي �ش �ع��ر ه� ��ؤالء
ّ
املفقرون ب��أن ال�ث��ورة ق��د حققت لهم م��ا يناسب

ن�ض��ال �ه��م .وامل �س �ت��وى ال �ث��ان��ي ي�ت�ع�ل��ق بطبيعة
النظام السياسي الجديدّ ،وذلك صراع تخوضه
األح � ��زاب ال �س �ي��اس �ي��ة ،ل �ك��ن��ه ف��ي ص �ل��ب اه�ت�م��ام
«ش�ب��اب ال �ث��ورة» .وه�ن��ا ي�ب��رز ال �ص��راع م��ن أجل
إفشال تكتيك الطبقة الرأسمالية املسيطرة الذي
ّ
ُينفذ من قبل «السلطة الجديدة» ،العسكرية في
الخفاء كما في تونس ،أو العسكرية الواضحة
كما في مصر .والصراع يقوم من أجل تأسيس
دول��ة مدنية ديموقراطية .أم��ا املستوى الثالث
ف�ي�ت�ع�ل��ق ب��ال �ص��راع ض��د اإلم �ب��ري��ال �ي��ة وال��دول��ة
ال �ص �ه �ي��ون �ي��ة ،وذل � ��ك أم� ��ر واض � ��ح ف ��ي ت��ون��س،
وأوض � � ��ح ف ��ي م �ص��ر ن �ت �ي �ج��ة م � �ج� ��اورة ال ��دول ��ة
ال�ص�ه�ي��ون�ي��ة وات �ف��اق��ات ك��ام��ب دي �ف �ي��د ،وط��اب��ع
التبعية الذي كان يحكم عالقة السلطة السابقة
بالدولة الصهيونية تحت اإلشراف األميركي.
ّ
ّ
التغيير ال��ذي تحقق هو شكلي
ويعني ذلك أن
ّ
إل��ى ح� ّ�د كبير ،وأن الطبقات الشعبية ل��م تترك
امل�ي��دان ،إذ ال ت��زال تدافع عن وضعها ،وتسعى
َ
تحقيق مطالبها .ل��م ت�ت��وق��ف ،ول��م ت ّ�ت��راخ،
إل��ى
ّ
ً
وال ي�ب��دو أن�ه��ا ق ��ادرة أص�ل�ا على ذل��ك ،ألن�ه��ا ال
ت�م�ل��ك ت ��رف ال�س�ك�ي�ن��ة ،وه ��ي ف��ي وض ��ع ي �ق��ارب
املوت نتيجة العجز عن توفير ممكنات العيش.
بالتالي ،انفتح أفق الصراع فقط ،وهو مستمر
إل��ى أن ت �ف��رض ال�ط�ب�ق��ات ال�ش�ع�ب�ي��ة نمطها من
خ�ل��ال ال �س �ي �ط��رة ع �ل��ى ال �س �ل �ط��ة .ول �ق ��د أص �ب��ح
ّ
واض�ح��ًا أن «النظم ال�ج��دي��دة» ليست ف��ي القوة
التي كانت عليها تلك النظم التي حكمت لعقود
ّ
طويلة .وأن كل األحزاب التي يمكن أن تصل إلى
السلطة اآلن ال ت�ت��واف��ق مصالحها م��ع تغيير
النمط االق�ت�ص��ادي ،فهي ليبرالية ف��ي بنيتها،
وبالتالي ال تملك البرنامج الذي يحقق مطالب
تلك الطبقات.
ّ
ف��ي امل�ق��اب��ل ،إن ق��وة ال�ط�ب�ق��ات الشعبية ال ت��زال
ّ
كبيرة ،ونشاطها ال يزال قائمًا ألن ليس من خيار
ً
ّ
آخ��ر أم��ام�ه��ا أص�ل�ا .وك�م��ا ن�لاح��ظ ف ��إن ال�ص��راع
مفتوح كل يوم دون تردد أو ّ
تخوف .وسيستمر
ال ��وض ��ع ب��ال �ت��ال��ي ك ��ذل ��ك ف ��ي ال �ف �ت ��رة ال �ق��ادم ��ة.
فالطبقات التي نهضت من أجل إسقاط النظام
لن تعود قبل تحقيق هذه املهمة ،التي ال تعني
تغيير األش �خ��اص أو ح�ت��ى ال�ش�ك��ل السياسي
للسلطة م��ن خ�لال ب�ن��اء دول��ة ديموقراطية ،بل
ت�ع�ن��ي تغيير ال�ن�م��ط االق �ت �ص��ادي ،ق�ب��ل الشكل
ّ
ال� �س� �ي ��اس ��ي ،ألن ذل� � ��ك وح � � ��ده م� ��ا ي �ح �ق��ق ل�ه��ا
املناسب ،والتعليم
مطالبها في العمل واألج��ر
ّ
املجاني ،والضمان االجتماعي .لكنها تطالب
أي�ض��ًا بالحق ف��ي التنظم ف��ي نقابات وأح��زاب،
وح��ق اإلض ��راب وال�ت�ظ��اه��ر ،ورق��اب��ة املؤسسات
وال�ه�ي�ئ��ات ،وح��ري��ة التعبير وال�ن�ش��ر ،ف��ي إط��ار
دولة مدنية ديموقراطيةّ .
ان�ت�ف�ض��ت ت�ل��ك ال�ط�ب�ق��ات ألن �ه��ا ب��ات��ت ف��ي حالة
بطالة أو بأجر ال يكفي ألدنى مستويات العيش،
وتعاني من العجز عن تعليم أبنائها أو عالجهم،

وال تمتلك ال�ض�م��ان ض��د البطالة أو العجز أو
ال�ش�ي�خ��وخ��ة ،وك��ذل��ك ال تمتلك إم�ك��ان�ي��ة توفير
ّ
أي ح� ّ�د م��ن ال��رف��اه ،ث��م ألن السلطة تمنعها من
الحرية
التعبير عن وضعها ذلك .وهي تتلمس
ّ
ّ
التعبير عن وضعها بالتحديد ،ألنها
حني تقرر ّ
ّ
حينها تجد أنها في صراع مع السلطة ،وأن تلك
السلطة هي التي ّ
تكرس فقرها من خالل حماية
نهب الرأسمال املحلي واإلمبريالي .ولذلك هي
تعمل على تغيير شكل السلطة في إطار سعيها
إل ��ى ت�غ�ي�ي��ر ك�ل� ّ�ي��ة وض�ع�ه��ا ال ��ذي ال ي�ت�ح�ق��ق إال
بتغيير النمط االقتصادي.
ّ
وم� ��ا ي �ب ��دو واض� �ح ��ًا إل� ��ى اآلن ه ��و أن ال�ط�ب�ق��ة
الرأسمالية املسيطرة ال تزال تتمسك بالسلطة،
ّ
وأن �ه��ا ت �ق��وم بتغيير األش �ك��ال ف �ق��ط ،وستبقى
ّ
ت�ق��اوم م��ن أج��ل استمرار سيطرتها .ك��ذل��ك ،ف��إن
األح ��زاب القائمة (ف��ي غالبها) ال تفهم الوضع
االق �ت �ص��ادي ،وت�ت�م�س��ك ب��أول��وي��ة ت�غ�ي�ي��ر شكل

والتي تبقي الصراع محتدمًا دون توقف.
وإذا ك ��ان ذل ��ك ي�ك�ش��ف ّأن ج��وه��ر االن�ت�ف��اض��ات
هو االقتصاد ،فهو يوضح أيضًا السبب الذي
ّ
تصر بكل ما فيها من
يجعل النخب الليبرالية
الحرية والديموقراطية هما
قوة لفظية على أن ّ
أساس االنتفاضات ،ألنها تحاول تعميم «خدعة
إيديولوجية» لتضليل الوعي الشعبي ،نتيجة
كونها ال ّتريد حل مشكالت الطبقات الشعبية
هذه ،إذ إنها تنحاز إلى الرأسمالية سواء التي
في السلطة أو التي على هامشها .وهي تمتلك
إح�س��اس��ًا دون �ي��ًا ت�ج��اه�ه��ا ،ف��ي م�ق��اب��ل التعامل
الدوني مع الطبقات الشعبية .وهو األم��ر الذي
ّ
جعلها ال تعتقد ب��أن ف��ي م�ق��دور ه��ذه الطبقات
ص�ن��ع ث ��ورة م��ن ال�ع�ي��ار الثقيل ال ��ذي ش��اه��دن��اه
وال نزال نشاهده .أو حتى تجاوز حالة الخنوع
والخضوع التي كانت تعيشها في ظل النهب
املافياوي والسلطة االستبدادية .وهي تريد أن

مهما كانت صيغة
تشكل «النظام الجديد»
سوف يحافظ على النمط
االقتصادي المافياوي
السلطة من أجل تأسيس «دول��ة ديموقراطية»،
وبالتالي ال تميل لتغيير النمط االق� ّت�ص��ادي،
ّ
ألن مصالحها تفترض ذلك ،إذ إنها ّ
تعبر
سواء
ُ
ُك��ذل��ك ع��ن ف �ئ��ات رأس �م��ال �ي��ة (رب �م��ا ه �م �ش��ت ،أو
عطيت ّحصة محدودة في الفترة السابقة) ،أو
أ ّ
ألنها تمثل فئات وسطى تمتلك أح�لام التطور
ال ��رأس �م ��ال ��ي .وك� ��ل ه � ��ؤالء ه ��م ق ��اع ��دة «ال �ن �ظ��ام
ال� �ج ��دي ��د» .ل ��ذل ��ك ،م �ه �م��ا ك ��ان ��ت ص �ي �غ��ة ت�ش�ك��ل
«النظام الجديد» ،أي باستمرار نظام الرأسمالية
امل��اف�ي��اوي��ة م�ش��ذب��ًا ،أو مدمجًا ب��أح��زاب جديدة
وقاعدة اجتماعية أوسع ،أو حتى إذا تشكل من
أح��زاب «م�ع��ارض��ة» ،س��وف يحافظ على النمط
ّ
االقتصادي الريعي املافياوي ،وبالتالي لن يحل
مشكالت الطبقات الشعبية.
ّ
ومن اآلن تبدو األمور واضحة ألن هذه الطبقات
ل �ي��س ل��دي �ه��ا ت ��رف االن �ت �ظ ��ار ،ال ح �ت��ى تتشكل
الدولة الديموقراطية ،وال حتى يبرز من يحمل
مشروع تشكيلها .فاألولوية هنا للمقدرة على
العيش وليس لشكل الدولة العتيدة .فالعاطلون
م��ن ال�ع�م��ل ي �س��أل��ون ع��ن ال �ت��وظ �ي��ف ،وال ��ذي ��ن ال
ي�ك�ف��ي أج��ره��م ل �ش��راء ال �خ �ب��ز ي �س��أل��ون ع��ن حد
أدن��ى ل�لأج��ور يحقق ل�ه��م م�ق��درة ع�ل��ى العيش،
ويسألون ع��ن التعليم والطبابة والسكن .هذه
ُ
هي األسئلة التي تطرح في تونس وفي مصر.

«منتدى المرأة العربية والمستقبل» أين المعنفات والفقيرات و
أنتيغونا*
اختارت مجلة «الحسناء» ومجموعة «االقتصاد
واألع � �م� ��ال» ع� �ن ��وان «امل� � ��رأة وال��رب �ي��ع ال �ع��رب��ي»
لـ«منتدى املرأة العربية واملستقبل» الذي تنظمه
للسنة الخامسة على التوالي ،وهذه السنة هو
ب��رع��اي��ة وزي ��ر ال �ش��ؤون االج�ت�م��اع�ي��ة وائ ��ل أب��و
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ال �ف �خ��ري��ة .ورغ� ��م «إش �ك��ال �ي��ة» ان ت��رع��ى وج ��وه
رس�م�ي��ة ح��دث��ًا متعلقًا ب��ال��رب�ي��ع ال�ع��رب��ي وال��ذي
هو دعوة إلى تغيير االنظمة في الوطن العربي،
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س � ��وء ت �م �ث �ي��ل ل �ل �ن �س��اء امل� �ع� �ن� �ف ��ات ال� �ف� �ق� �ي ��رات،
ال�ل�اج �ئ��ات ،ال �ع��اط�ل�ات م��ن ال �ع �م��ل ،امل�ه�م�ش��ات،
العامالت األجنبيات ،ذوات الحاجات الخاصة،
الناشطات ال�ش��اب��ات ،وال�ع��ام�لات بحد أدن��ى ال
يتجاوز الخمسمئة ألف ليرة لبنانية.
وهنا ن�س��أل :ه��ل مستقبل امل��رأة العربية يكمن

كان اجدى ان تذهب
النسوة العرب مع امتيازاتهن
الى االحياء الشعبية
والمكتظة بالعامالت
ف��ي تهميش االخ��ري��ات ام ف��ي العمل على محو
االختالفات بينهن؟

ثانيًا :من ناحية املضمون
عدم إدراج موضوع العنف األسري واالغتصاب
ال��زوج��ي وح��ق امل��رأة بمنح الجنسية لعائلتها
م��ن ضمن األج�ن��دة امل �ق��ررة ،ف��ي وق��ت ك��ان��ت فيه
ناشطات في بيروت في كانون الثاني /يناير

 ٢٠١٢ي �م �ش�ين ت �ح��ت امل� �ط ��ر ل �ل �م �ط��ال �ب��ة ب�ه�م��ا
ك��أول��وي��ة ف��ي ق�ض��اي��ا امل ��رأة ف��ي خ�ل�ال ال�س�ن��وات
ّ
امل��اض �ي��ة .وي �ب��دو واض �ح��ًا أن األج �ن ��دة امل �ق��ررة
للمنتدى ،ت�ح��رص على ع��دم ت�ج��اوز الخطوط
ال �ح �م��راء وت ��روي ��ج ال �خ �ط��اب ال �ت��اب��ع للحكومة
والسلطات الدينية والذي يسكت عمدًا االصوات
األخرى والعديدة والتي تتطالب بإقرار القانون
كما هو.
فعندما يتحدث «املنتدى» عن املرأة واالقتصاد،
ّ
ف��إن��ه ي��دع��و س �ي��دات األع �م��ال ال �ن��اف��ذات ح�ص�رًا
ل�ل�ح��دي��ث ع��ن االق �ت �ص��اد ،ف��ي وق ��ت ي�ه�م��ش فيه
قضايا النساء العامالت والعاطالت من العمل.
كما نرى أن أي تغيير سياسي ديموقراطي في
أي من الدول العربية ،يجب ان يترافق مع نظام
اقتصادي يرعى العدالة االجتماعية ،م��ن أجل
تحقيق أي تقدم ف��ي وض��ع امل ��رأة .أم��ا استبدال
وج��ه سياسي ب��آخ��ر م��ع االب�ق��اء على املنظومة
االق �ت �ص��ادي��ة االس�ت�غ�لال�ي��ة وح�م��اي�ت�ه��ا ،فليس
م��ن شأنه س��وى اب�ق��اء ال��وض��ع على حاله تحت
أسماء جديدة.
ّ
وب �م��ا أن امل �نّ �ت��دى ي �ت �ح��دث ع��ن امل � ��رأة وال��رب �ي��ع
ال �ع��رب��ي ،ف��إن��ه ال يستطيع ان ي�ت�ج��اه��ل أهمية
ال�ت�خ�ل��ص م��ن ح�ك��م ال�ع�س�ك��ر واألن �ظ �م��ة امللكية
ال��وراث�ي��ة بما فيها ال ��دول ال�ت��ي تمنع امل ��رأة من
حقوقها البديهية كقيادة السيارة .فنتمنى أن

رأي
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ّ
يبقى ه��ذا ال��وض��ع ،ب��ال�ت��ال��ي ت��رك��ز ع�ل��ى تغيير
الشكل من أجل الحفاظ على الجوهر ،الذي هو
االستغالل الرأسمالي.
ل �ك��ن ال �ط �ب �ق��ات ال �ش �ع �ب �ي��ة م �س �ت �م��رة ،وس�ت�ب�ق��ى
م�س�ت�م��رة إل ��ى أن ت �ف��رض ب��دي�ل�ه��ا ال� ��ذي يحمل
تكوينًا يحقق مصالحها .بالتالي يمكن القول
ّ
ّ
بأن الصراع قد انفتح ،وأن نهايته هي تحقيق
تغيير جذري يحل مشكالت الطبقات الشعبية.
ّ
وي �م �ك��ن ال �ت��أك �ي��د أن ال� �ص ��راع م �س �ت �م��ر ،بغض
النظر ع��ن األش�ك��ال التي يمكن أن يتخذها في
كل لحظة ،وعن الشمول أو التجزيء ،أو الحدة
أو الليونة ،اللذين يمكن أن يتسم بهما في أي
وق��ت .وال�س��ؤال اآلن ه��و :كيف تنتظم الطبقات
ال�ش�ع�ب�ي��ة ب�ش�ك��ل أف �ض��ل؟ وم ��ن ه��ي ال �ق��وة التي
ّ
يمكن أن تعتبر ب��أن مصالح هذه الطبقات هي
مصلحتها الخاصة؟ وبالتالي كيف نصل إلى
ّ
الوعي ب��أن الحل ال يتحقق إال عبر بناء سلطة

ّ
ت�ن�ط�ل��ق م ��ن ت�غ�ي�ي��ر ال �ن �م��ط االق� �ت� �ص ��ادي ،وأن
ه��ذا وح��ده ه��و ال��ذي يسمح ببناء دول��ة مدنية
ديموقراطية؟
األس � ��اس ه �ن��ا ه ��و ك �ي��ف ت��وج��د ه ��ذه ال�ط�ب�ق��ات
ال �ش �ك��ل ال �س �ي��اس��ي ال � ��ذي ي �ع� ّ�ب��ر ع �ن �ه��ا ،وال� ��ذي
ي��دف �ع �ه��ا ألن ت �ف ��رض ه�ي�م�ن�ت�ه��ا وت �ص �ب��ح ه��ي
السلطة ل�ك��ي تتحقق م�ص��ال�ح�ه��ا؟ وه�ن��ا الحل
س� �ي ��اس ��ي ،وي � �ق� ��وم ع �ل��ى ت �ح ��وي��ل ص� � ��راع ه ��ذه
الطبقات من صراع مطلبي إلى صراع سياسي
يستهدف السيطرة على السلطة .لقد نهضت
الطبقات الشعبية لخوض الصراع ،وال بد لها
م��ن أن ت�ب�ل��ور ب��دي�ل�ه��ا .إذن ،ال�ط�ب�ق��ات الشعبية
ل��م تقبل بالشكل ال ��ذي أس�ق��ط ف�ي��ه ال�ن�ظ��ام ،وال
ت��زال مستمرة ف��ي ال �ص��راع لكي تسقط النظام
االقتصادي والسياسي معًا ،من أج��ل أن يكون
ممكنًا تحقيق مصالحها هي بالذات.
* كاتب عربي

الديموقراطية
ضحيّة أم هدف؟
سعد اهلل مزرعاني*
ي��وم��ًا ب �ع��د ي � ��وم ،ت �ص �ب��ح ال��دي �م��وق��راط �ي��ة هي
ال�ض�ح�ي��ة ،ب�ع��دم��ا ك��ان��ت ال �ه��دف .ل�ق��د حصلت
ال �ث��ورات واالن �ت �ف��اض��ات (ب� ��اإلذن م��ن أص�ح��اب
ال��وص�ف��ات ال�ث� ّ
�وري��ة ال�ج��اه��زة) احتجاجًا على
االس�ت�ب��داد واملستبدين ،ورف�ض��ًا للدكتاتورية
والدكتاتوريني .وه��ذه االنتفاضات والثورات،
م��ا ن �ج��ح م�ن�ه��ا وم ��ا ف �ش��ل ،م��ا ح �ق��ق ه��دف��ه أو
بعضًا منه ،قد أسست ملرحلة انعطافية هائلة،
كما دشنت مسارًا ال يمكن التراجع عنه ،وإن
ك��ان يمكن تشويهه ،أو ص��رف��ه ع��ن أه��داف��ه ،أو
إعاقته ،أو حتى توظيفه ف��ي خدمة ق��وى ذات
أه ��داف استعمارية أو رجعية أو محافظة أو
تقليدية.
لقد فاجأت انتفاضتا الشعبني التونسي ،ومن
ً
ثم املصري ،كل املعنيني بهما مباشرة أو على
نحو غير مباشر :من قوى الداخل أو من قوى
الخارج .حتى قوى التغيير القديمة التقليدية،
ال ��راك ��دة أو ال �ن��اش �ط��ة ،ف��وج �ئ��ت ه ��ي األخ� ��رى،
تمامًا ،فتأخر إدراك �ه��ا مل��ا يحصل والتحاقها
بالجماعات املبادرة الشابة التي كانت قد نزلت
الى الساحات وامليادين والشوارع .ال يلغي ذلك
ّ
أن ل�ق��وى التغيير التقليدية ،وخصوصًا تلك
التي ل��م تتبلد أو تتقاعد أو تلتحق بالحكام
وال �س �ل �ط��ات ،دورًا ال ي �ج��وز إن �ك ��اره ف��ي إب�ق��اء
جذوة االحتجاج واالعتراض حية ،ولو بصورة
محدودة وغير فعالة أو حتى غير محسوسة.
ع �ن �ص��ر امل� �ف ��اج ��أة ال � ��ذي م � ّ�ي ��ز ت �ح ��رك ال �ش �ب��اب
ال � �ت� ��ون � �س� ��ي وامل � � � �ص� � � ��ري ،ل� � ��م ي� �ن� �س� �ح ��ب ع �ل��ى
االحتجاجات األخ��رى التي اندلعت في اليمن
وليبيا والبحرين ُ
وعمان واألردن وسوريا .ذلك
ّ
أن سلطات ه��ذه البلدان أع��دت ال�ع��دة ملواجهة
أوض � ��اع م �م��اث �ل��ة .وه ��ي ب��ال�ف�ع��ل ض��اع �ف��ت من

دول الخليج نماذج في
ممارسة االستبداد وتحويله
إلى بنية تجمع التخلف
االجتماعي مع التبعية
متظاهر مصري أمام مقر التلفزيون في ماسبيرو أمس (صهيب سالم ــ رويترز)

والعامالت؟
يستفيد امل �ن �ت��دى م��ن وج ��ود أص �ح��اب امل�ع��ال��ي
والسمو والسيدات األول لطرح القضايا بجرأة
وصراحة.
أما بالنسبة ملوضوع حضور املرأة في السياسة،
فليست املشكلة فقط في انعدام الكوتا النسائية
ف��ي الحكومة اللبنانية أو مجلس ال �ن��واب ،وال
ف��ي ق�ل��ة ع ��دد امل �ن��اص��ب ال �ن��اف��ذة ال �ت��ي تشغلها
نساء ،بل ايضًا في جوهر هذا النظام السياسي
الطائفي الذي لن يسمح في أي يوم بأي تمثيل
حقيقي وع��ادل وبخاصة للنساء .فهذا النظام
يحرص على وض��ع قوانني قمعية ضد النساء
ت�ح��دي�دًا ،ت�ع��رق��ل أي م�ح��اول��ة للتقدم أو تغيير
ال��وض��ع امل � ��زري ال �ق��ائ��م ،م��ن ق��وان�ي�ن االن �ت �خ��اب
واالح � � � ��وال ال �ش �خ �ص �ي��ة وال� �ع� �ق ��وب ��ات وال �ع �م��ل.
فهذه الدولة الطائفية تقبض على امل��رأة وعلى
عائلتها بقبضة األحزاب الطائفية واملؤسسات
ال� ��دي � �ن � �ي� ��ة .ل� ��ذل� ��ك ي� �ص� �ع ��ب ع �ل �ي �ن ��ا أن ن �ت �ق �ب��ل
شخصيات تمثل ال�ن�ظ��ام الطائفي (خصوصًا
تلك التي ساهمت في تشويه القانون) كبعض
ممن يرعى املنتدى ،في ان تتحدث عن أي تغيير
س�ي��اس��ي ب��امل�ط�ل��ق ،وت �ح��دي �دًا ع��ن تمثيل امل��رأة
السياسي.

ثالثًا :املسيرة
ي�خ�ت�ت��م امل �ن �ت��دى ب�م�س�ي��رة ت �ح��ت ع �ن��وان «س��وا

س ��وا» تنطلق م��ن ف�ن��دق «ف ��ور س�ي��زون��ز» حتى
وس��ط ال�ب�ل��د «ت�ض��ام�ن��ًا م��ع ال�ن�س��اء ال�ع��رب�ي��ات»
ب �ح �س��ب ت �ع �ب �ي��ر امل� �ن� �ظ� �م�ي�ن .وال ن �م �ل��ك اال أن
نتساءل :أي ربيع عربي هذا الذي سيزهر على
حيوات النساء العربيات بني الـ«فور سيزونز»
و«ال � ��داون ت ��اون»؟ وم ��اذا يعني «ال�ت�ض��ام��ن مع
امل ��رأة ال�ع��رب�ي��ة»؟ وأل�ي�س��ت ه�ن��اك قضية واح��دة
تعني املرأة العربية تستحق رفعها شعارًا لهذه
املسيرة؟
كم ك��ان من ال��رائ��ع ان تذهب النسوة العرب مع
ام�ت�ي��ازات�ه��ن ون �ف��وذه��ن ال ��ى االح �ي��اء الشعبية
وامل�ك�ت�ظ��ة ب��ال�ع��ام�لات ،وخ�ص��وص��ًا االج�ن�ب�ي��ات
م �ن �ه��ن ،وذل � ��ك ف ��ي م� �ب ��ادرة ت � ّ
�وح ��د ال �ن �س��اء في
ّ
صراعهن اينما كن وكيفما كن! من الواضح أن
األج�ن��دة امل�ق��ررة بعيدة ع��ن ش��ؤون واهتمامات
النساء بغالبيتهن الساحقة .باختصار ،نحن
كناشطات نسويات يافعات ،وبعد أربع سنوات
من التجربة مع هذا املنتدى ،ال نرى فيه منبرًا
يمكنه أن يخرج ب��أي حلول أو مشاريع حلول،
ّ
ألن ��ه ب�ن�ظ��رن��ا ال ي ��زال ع��اج �زًا ع��ن ط ��رح قضايا
ال�ن�س��اء ومعالجتها ب�ج��دي��ة وف�ق��ًا ل�لأول��وي��ات.
لذلك نتمنى للمنتدى في السنة املقبلة أن يكون
ً
أك �ث��ر ش �م��وال ملختلف ال�ف�ئ��ات وأك �ث��ر ع�م�ق��ًا في
معالجة قضاياها.
* اسم مستعار ملجموعة ناشطات نسويات
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اس �ت �ع��دادات �ه��ا إلج �ه��اض ال �ت �ح��رك��ات .وك��ان��ت
وس �ي �ل �ت �ه��ا األس� ��اس � �ي ��ة ،وأح� �ي ��ان ��ًا ال ��وح� �ي ��دة،
امل�ب��ادرة إل��ى استخدام القمع املفرط واإلمعان
فيه ،ولو تطلب األمر استقدام قوة مساندة من
الخارج ،على غرار ما حصل في البحرين.
لقد تمايزت وتنوعت التجارب والصراعات بني
بلد وآخر ،وهي عمومًا ،وبمقدار ما «صمدت»
ال� �س� �ل� �ط ��ات ف� ��ي وج� � ��ه االح � �ت � �ج� ��اج ال �ش �ع �ب��ي،
ات�ج�ه��ت ن�ح��و أم ��ري ��ن :األول ،ت�ص�ع�ي��د العنف
وال �ق �م��ع وات� �س ��اع ال �ق �ت��ل وال ��دم ��ار وال �خ �س��ائ��ر
م��ن ك��ل ن ��وع .وال �ث��ان��ي ،ارت �ف��اع وت �ي��رة التدخل
ً
ّ
تحوله عنصرًا حاسمًا
األجنبي ،وص��وال إل��ى
في معظم الحاالت .ينطبق ذلك على التجربة
ال�ل�ي�ب�ي��ة ،ال �ت��ي ق ��ال ال�ك�ل�م��ة ال�ن�ه��ائ�ي��ة بشأنها
التدخل الغربي عبر حلف الناتو ،دون إسقاط
أه �م �ي��ة ال �ع��ام��ل ال �ش �ع �ب��ي ف ��ي امل ��راح ��ل األول ��ى
خصوصًا.
وليس بعيدًا من ذلك ما حصل في اليمن ،ولو
ّ
بوسائط مجلس ال�ت�ع��اون الخليجي ،رغ��م أن
الخريطة السياسية والقبلية املعقدة في هذا
ال�ب�ل��د ،ل��م تمنع ق�ط��اع��ات واس �ع��ة م��ن الشباب
ال�ي�م�ن��ي ع�ل��ى ن�ح��و الف ��ت ،وح �ت��ى م��ده��ش ،من
استمرار حضوره في الساحات كما في املشهد
السياسي ،بما يعد بتطورات إيجابية الحقة،
وإن تأخر الوقت.
في الحالة السورية نشهد اليوم وسنشهد غدًا،
املزيد من التعقيدات والتفاعالت والتداخالت
السياسية واألمنية والعسكرية واالقتصادية...
ً
املحلية واإلقليمية والدولية .أوال ،بسبب الكم
الكبير واملتراكم من التوترات واالحتقانات في
الداخل السوري .وثانيًا ،بسبب الدور السوري
ّ
امل � ��ؤث � ��ر ،وخ� �ص ��وص ��ًا ف� ��ي ن� �ط ��اق ال� �ص ��راع ��ات
القائمة ف��ي املنطقة ،وأهمها ال�ص��راع العربي
اإلس� ��رائ � �ي � �ل� ��ي ،وان � � �خ� � ��راط س� �ل� �ط ��ات دم� �ش ��ق،
تبعًا ل��ذل��ك ،ف��ي م �ح��اور وال �ت��زام��ات وع�لاق��ات،
وخصوصًا منها ما هو قائم على املستويني
اإلقليمي والدولي ،قديمًا أو حديثًا.
م��ن ي�ت��اب��ع م �ج��ري��ات وت� �ح � ّ�والت األوض � ��اع في
اليمن ،وسوريا على نحو خاص ،ال بد أن يدرك
ّ
أن ق��وى وأسبابًا عديدة قد تناوبت وال ت��زال،

على توسيع الهوة ،الى درج��ة مخيفة ،ما بني
أس�ب��اب وأه��داف االحتجاجات واالنتفاضات،
وب �ي�ن م ��ا ان �ت �ه��ت ال �ي��ه األوض� � ��اع ف ��ي ال�ب�ل��دي��ن
امل��ذك��وري��ن ،وخ �ص��وص��ًا م�ن�ه�م��ا س��وري��ا .فمن
وجهة نظر النظام ال�س��وري ،ال يعدو التحرك
ال �ش �ع �ب��ي ك ��ون ��ه أداة ل� �ق ��وى خ ��ارج� �ي ��ة ت��ري��د
ال �ن �ي��ل م��ن س �ي��اس��ة ال �س �ل �ط��ات ال �س��وري��ة وم��ن
تحالفاتها و«ممانعتها» .ولذلك فقد اختارت
تلك السلطات ّ
الرد األمني حيال االحتجاجات
ف��ي م��راح�ل�ه��ا ك��اف��ة ،ع�ل��ى ن�ح��و م�ت�ص��اع��د :من
األمني الى العسكري .ولقد أسقطت السلطات
السورية بذلك عنصر ال�ح��وار ّ ،وأدارت الظهر
ل � � ��دوره وأه �م �ي �ت ��ه ،م �ت��وه �م��ة أن� �ه ��ا ت�س�ت�ط�ي��ع
«ال�ح�س��م» وإع� ��ادة األم ��ور ال��ى ن�ص��اب�ه��ا .وه��ي
ف��ي م �ج��رى ذل��ك أط�ل�ق��ت ع�ل��ى ن�ح��و يفتقر ال��ى
امل�ل�م��وس�ي��ة ،وع ��ودًا إص�لاح�ي��ة ال ت ��زال تنتظر
معجزة ّ
تحوالت ليس «البعث» مستعدًا لها :ال
في بنيته ،وال في تقاليده ،وال في الصيغ التي
استقر عليها نظامه وآليات ممارسة السلطة
في هذا النظام.
وف ��ي ام� �ت ��داد ذل� ��ك ،ل �ي��س م��ن ال �ص �ع��ب إض �ف��اء
طابع الشبهة على الغيرة الخليجية والعربية
ع� �ل ��ى دع � ��م ع �م �ل �ي��ة ت� �ح ��ول دي� �م ��وق ��راط ��ي ف��ي
سوريا .فالدول الخليجية هي نماذج شديدة
العراقة في ممارسة االستبداد ،وتحويله الى
ب�ن�ي��ة ي�ت�ك��ام��ل ف�ي�ه��ا ال�ت�خ�ل��ف االج �ت �م��اع��ي مع
التبعية واالرت �ه��ان ال�خ��ارج�ي�ين .أم��ا ال��والي��ات
امل� �ت� �ح ��دة ،ف ��رغ ��م ك ��ل ادع� ��اءات � �ه� ��ا ،ل ��م ت �م��ارس
إال س �ي��اس��ة امل �ص��ال��ح امل �ح��روس��ة ب��األس��اط�ي��ل
وامل � �ع� ��ززة ب ��ال� �ع ��دوان وال� �غ ��زو وال �ت �ح��ال��ف مع
األن �ظ �م��ة امل�س�ت�ب��دة ط��امل��ا ك��ان��ت م�ن�ف��ذة أمنية
للمصالح األميركية والصهيونية ،على نحو
خاص.
ّ
إن مباشرة االحتجاجات بالقمع ورفض الحوار
وبعدم تحقيق بعض املطالب اإلصالحية ،من
ق�ب��ل ال�س�ل�ط��ات امل�ع�ن�ي��ة ،ه��و م��ا أس ��س ل�ب��داي��ة
�ف م��ن قبل
م �س��ار م�ع�ق��د م��ن ال �ل �ج��وء ال ��ى ال�ع�ن� ّ
ب�ع��ض ال �ق��وى امل �ع��ارض��ة ،وه��و م��ا م��ث��ل فرصة
ذهبية لقوى التدخل األجنبية ،األميركية منها
خصوصًا ،لكي ت�م��ارس أدوارًا ت��زداد خطورة
باستمرار .وت��وظ��ف ف��ي خدمة ذل��ك اإلمكانات
املالية األسطورية لدول الخليج ،وفي مقدمتها
اململكة ال�س�ع��ودي��ة ،وك��ذل��ك ي�ج��ري توظيف ما
أم �ك��ن م ��ن دور امل��ؤس �س��ات ال��دول �ي��ة (م�ج�ل��س
األم��ن خصوصًا) في سبيل تغطية أشكال من
التدخل ،أخطرها العسكري بالتأكيد.
االنتخابات في كل من تونس
ولقد جاءت نتائج
ّ
ومصر ،خصوصًا ،لتمثل ذريعة لدى البعض
للحذر م��ن نتائج اإلص�ل�اح .إن ه��ذا ال�ح��ذر في
غير مكانه ،وهو مرفوض من حيث املبدأ .وهو
مرفوض خصوصًا إذا كان صادرًا عن الجهات
ً
الرسمية التي ال تعرف سبيال للوصول إلى
ّ
ال�س�ل�ط��ة إال ب��االن �ق�ل�اب ،وإل� ��ى م�م��ارس�ت�ه��ا إال
م��ن خ�ل�ال االس�ت�ئ�ث��ار وامل �ن��ع وال�ق�م��ع وتعطيل
ك��ل ال �ح �ق��وق ال�س�ي��اس�ي��ة األول� �ي ��ة ل�ل�م��واط�ن�ين.
وفي هذا السياق ،ال يمكن توقع الوصول الى
عملية ديموقراطية ناجزة في القريب العاجل،
فاملسار الديموقراطي سيتعزز تباعًا .وهو لن
ي�ت�ق��دم إال ب��اإلص��رار وال�ن�ض��ال والتضحيات.
ً
ف�ل�ي��س ك��ل م��ن ادع� ��ى وص �ل�ا ب��ال��دي�م��وق��راط�ي��ة
ح��ري �ص��ًا ع �ل��ى م �م��ارس �ت �ه��ا ،وت �ح��دي �دًا ع�ن��دم��ا
يتعلق األم��ر ب��ال��وف��اء للموجب الديموقراطي
ف��ي م�م��ارس��ة ال�س�ل�ط��ة ،وف��ي ت��داول�ه��ا ع�ل��ى حد
سواء.
وه �ك��ذا ف�ق��د ب ��ات ف��ي ب�ع��ض ال �ح��االت ال��راه�ن��ة
ال ُي� �ن� �ظ ��ر إل� �ي� �ه ��ا ف� �ق ��ط م� ��ن م� �ن� �ظ ��ور م �ن �س��وب
ال��دي�م��وق��راط�ي��ة امل �ت��وخ��اة م��ن نتائجها (وه��و
منسوب متراجع الى درجة مخيفة) ،بل أيضًا
م��ن زاوي ��ة اس�ت�ج��رار م��زي��د م��ن القتل وال�خ��راب
والتدخل الخارجي الذي ال يبتغي سوى خدمة
م�ص��ال��ح م �ع��روف��ة ،أم�ي��رك�ي��ة وص�ه�ي��ون�ي��ة ،في
املقام األول.
وس��ط كل ه��ذا التعقيد ال��ذي ربما فاتنا أيضًا
ذكر بعض أسبابه ومظاهره ،ال بد من مراجعة
امل��واق��ف والسياسات وال�ع�لاق��ات .ه��ذا ينطبق
ب��ال��درج��ة األول��ى على ق��وى ال�ص��راع الداخلية:
ّ
ّ
وشعبية ،موالية وم�ع��ارض��ة .فهي ّأم
رسمية
الصبي وهي التي يجب أن تتحمل املسؤولية
وتستعيد املبادرة في اإلمساك بأطراف خيوط
ً
أزمتها ،أمال في وضع حد للتدهور ولألطماع
الخارجية ،وللمخططات التي يمر الجزء األول
م �ن �ه��ا ،ب�ت�غ��ذي��ة ال� �ص ��راع وب �ت��دم �ي��ر ال�ك�ي��ان��ات
العربية من الداخل ،بعدما جرى تقسيمها من
الخارج.
* كاتب وسياسي لبناني

 18العالم

الخميس  2شباط  2012العدد 1625

تصاعدت الحملة الدبلوماسية إلقناع روسيا بتعديل موقفها
الرافض لصدور قرار عن مجلس األمن ال يشير صراحة إلى رفض
التدخل العسكري ،وسط توقعات فرنسية بأن ُيطرح القرار
على التصويت األسبوع املقبل

جنازة معارضني
في حمص قتال
قبل ثالثة ايام
(رويترز)

مجلس األمن :التصويت األسبوع املقبل
تصاعد العمليات العسكرية فيّ سوريا ...وتأجيل جديد الجتماع وزراء
الخارجية العرب ...وموسكو تشدد على رفض التدخل الخارجي
بالتزامن مع إعالن الدبلوماسية الروسية
أنه «لن يحصل أي تصويت (في مجلس
األم ��ن) ف��ي األي ��ام امل�ق�ب�ل��ة» ،ق��ررت جامعة
ال� ��دول ال�ع��رب�ي��ة ت��أج�ي��ل اج�ت�م��اع�ه��ا على
مستوى وزراء الخارجية إل��ى  11شباط
الجاري .ويأتي هذا التأجيل في محاولة
ّ
ل�ل�ح�ص��ول ع�ل��ى ت�ب�ن أم �م��ي ل�ل�خ�ط��ة ال�ت��ي
ّ
أقرتها الجامعة لحل األزم��ة في سوريا،
والتي قابلتها دمشق برفض تام.
اإلعالن الروسي عن عدم قرب التصويت
على مشروع القرار الغربي العربي ،الذي
ناقشه مجلس األم��ن ف��ي جلسة استماع
مفتوحة ام�ت��دت حتى فجر أم��س ،قابله
إعالن فرنسي على لسان وزير الخارجية
أالن ج��وب �ي��ه أن ال �ت �ص��وي��ت ع �ل��ى ال �ق��رار
سيجري األسبوع املقبل.
وح� � � ��ذر ال� �س� �ف� �ي ��ر ال� � ��روس� � ��ي ل � � ��دى األم � ��م
املتحدة فيتالي تشوركني من أن روسيا
س�ت�س�ت�خ��دم ح�ق�ه��ا ف��ي ال �ن �ق��ض ض��د أي
م � �ش� ��روع ق � � ��رار ب� �ش ��أن س� ��وري� ��ا ت �ع �ت �ب��ره
«غير مقبول» ،كما أفادت وكاالت األنباء
الروسية .وقال تشوركني «إذا كان النص
ّ
فسنصوت ض��ده» .وأض��اف
غير مقبول،
«ل� ��ن ن �س �م��ح ب� ��أي ن ��ص ن �ع �ت �ب��ره خ��اط�ئ��ًا
وم��ن ش��أن��ه أن ي � ّ�ؤدي إل��ى ت�ف��اق��م ال �ن��زاع.
ل ��ن ن �س �م��ح ب �ت �ب��ن �ي��ه ،ن �ق��ول �ه��ا ب �ص��راح��ة
ل��زم�لائ�ن��ا» .وق�ب��ل س��اع��ات م��ن ذل��ك ،أعلن
نائب وزي��ر الخارجية ال��روس��ي غينادي
غ��ات �ي �ل��وف أن امل �ب��اح �ث��ات م �ت��واص �ل��ة في
األم��م امل�ت�ح��دة ،ول��ن يحصل أي تصويت
ف��ي األي ��ام املقبلة .ب ��دوره ،ق��ال فالديمير
تشيجوف ،مبعوث روسيا لدى االتحاد
األوروب � � ��ي ،إن ��ه ال م �ج��ال إلق� ��رار م �س� ّ�ودة
ال� �ق ��رار م ��ا ل ��م ت�س�ت�ب�ع��د ص ��راح ��ة إم �ك��ان
ال� �ت ��دخ ��ل ال� �ع� �س� �ك ��ري .وق � � ��ال ت �ش �ي �ج��وف
إن امل� �س � ّ�ودة «ي�ن�ق�ص�ه��ا أه ��م ش ��يء :ف�ق��رة
تستبعد إمكان استخدام القرار
واضحة ّ
ل�ت�ب��ري��ر ت��دخ��ل ع�س�ك��ري م��ن ال �خ��ارج في
ً
شؤون سوريا .لهذا السبب ال أرى مجاال
ّ
املسودة».
للتصديق على هذه
وقال األمني العام لجامعة الدول العربية
نبيل العربي ،أم��س ،إن امل��وق��ف الروسي
م��ن امل��وض��وع ال�س��وري إيجابي ويطالب
بوقف العنف .ورأى العربي ،في تصريح
خ��اص لقناة (روسيا ال�ي��وم) ،إن أه��م أمر
ف��ي ه��ذا امل��وق��ف ه��و م�ش��روع ال�ق��رار ال��ذي
ً
ي�ط��ال��ب ب��وق��ف ال�ع�ن��ف ف� ��ورًا ،ق��ائ�ل�ا «إن��ه
أساس لكل شيء».
وق � ��ال وزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ال �ف��رن �س��ي أالن
جوبيه ،أم��ام ال�ن��واب الفرنسيني« ،للمرة
األول ��ى ،وب ��دون إب ��داء ت�ف��اؤل م�ف��رط ،كان
م��وق��ف روس �ي��ا وم�ج�م��وع��ة ب��ري�ك��س أ ّق��ل
سلبية»ّ ،
ملمحًا إل��ى وج��ود أم��ل بتبني
ّ
�رار .ك ��ذل ��ك وج� �ه ��ت دع� ��وات
م� �ش ��روع ال � �ق� � ّ
إل��ى روس�ي��ا لتبني م�ش��روع ال�ق��رار بشأن
سوريا في مجلس األم��ن من قبل كل من
رئ �ي��س ال�ج�م�ع�ي��ة ال�ب��رمل��ان�ي��ة ف��ي مجلس
أوروب � � ��ا ج� ��ان ك �ل��ود م �ي �ن �ي��ون ،وامل�م�ث�ل��ة
ال�ع�ل�ي��ا ل �ل �ش��ؤون ال �خ��ارج �ي��ة وال�س�ي��اس��ة
األم �ن �ي��ة ف��ي االت �ح ��اد األوروب� � ��ي ك��اث��ري��ن
آشتون ،ومنظمة العفو الدولية.
ف ��ي ه ��ذا ال ��وق ��ت ،أع �ل �ن��ت ال� �ن ��روج وك �ن��دا
ع��ن ت�ق�ل�ي��ص ع ��دد م��وظ �ف��ي س�ف��ارت�ي�ه�م��ا
ف��ي دم�ش��ق ألس�ب��اب أم�ن�ي��ة .ك��ذل��ك ح��ذرت
ال�ص�ين مواطنيها وال �ش��رك��ات الصينية
ف��ي س��وري��ا ،ودع�ت�ه��م إل��ى ات �خ��اذ ال�ح��ذر
ف��ي ظ��ل تنامي ال�ف��وض��ى وامل�خ��اط��ر على
في البالد.
السالمة ّ
ميدانيًا ،كثف الجيش السوري عملياته
ال �ع �س �ك��ري��ة ه ��ذا األس� �ب ��وع م ��ن ض��واح��ي
دم � �ش ��ق إل� � ��ى م ��دي �ن �ت ��ي ح � �م ��اة وح �م��ص
وم�ح��اف�ظ�ت��ي درع ��ا وإدل ��ب ال�ح��دودي�ت�ين.
وأف��اد امل��رص��د ال�س��وري لحقوق اإلن�س��ان

ع��ن م�ق�ت��ل  59ش�خ�ص��ًا أم� ��س ،ب�ي�ن�ه��م 15
عسكريًا وستة منشقني خالل اشتباكات
ب�ي�ن ال�ج�ي��ش وم �ج �م��وع��ات م�ن�ش�ق��ة ع�ن��ه،
ك��ذل��ك ق �ت��ل  38م��دن �ي��ًا أغ �ل �ب �ه��م ف ��ي ر ّي��ف
دم� �ش ��ق خ�ل��ال ال �ع �م �ل �ي��ات ال� �ت ��ي ت�ش��ن�ه��ا
ال�ق��وات السورية .وذك��ر املرصد في بيان
«ارتفع عدد الذين قتلوا خالل العمليات
العسكرية في وادي بردى (ريف دمشق)
ال �ي ��وم إل ��ى  21ش�خ�ص��ًا ب�ي�ن�ه��م س �ي��دة».
وكان املرصد قد أفاد في بيان سابق عن
اش�ت�ب��اك��ات دارت ب�ين ال �ق��وات النظامية
ومجموعات منشقة في وادي بردى قتل
فيها ستة م��ن املنشقني .وأش ��ار املرصد
ف ��ي ب �ي��ان��ه إل � ��ى أن � ��ه «إث� � ��ر االش �ت �ب��اك��ات
انشق نحو  30عسكريًا مع مدرعة» .وفي
ح �م��ص ،أف ��اد امل��رص��د ف��ي ب �ي��ان منفصل
ع��ن «م�ق�ت��ل م��ا ال ي�ق��ل ع��ن  15م��ن ال�ق��وات
النظامية السورية خالل اشتباكات جرت
بني الجيش ومجموعة منشقة عنه».
وأض � � ��اف امل� ��رص� ��د «أن ق� � ��وات ع �س �ك��ري��ة
أم �ن �ي��ة م �ش �ت��رك��ة ت �ض��م ع� �ش ��رات اآلل �ي��ات
اقتحمت عدة مدن في ريف درع��ا ،بينها
ن� ��وى وامل �س �ي �ف��رة وداع� � � ��ل» .وأض� � ��اف أن
بلدة خربة غزالة شهدت أكبر عملية من
نوعها منذ انطالق االحتجاجات ،حيث
ترافق االقتحام مع إطالق رصاص كثيف،

أعلن التلفزيون
اإليراني الحكومي أن 11
مواطنًا إيرانيًا خطفوا
أثناء قيامهم بزيارة دينية
في سوريا

وب ��دأت ال �ق��وات حملة م��داه�م��ات اعتقلت
خ�ل�ال �ه ��ا ن �ح ��و  100ش� �خ ��ص ،وأح ��رق ��ت
عشرات الدراجات النارية.
وف ��ي ط �ه��ران ،أع �ل��ن ال�ت�ل�ف��زي��ون اإلي��ران��ي
الحكومي أن  11مواطنًا إيرانيًا خطفوا
أث�ن��اء قيامهم ب��زي��ارة دينية ف��ي سوريا،
ب� �ع ��د أي� � � ��ام ف� �ق ��ط م � ��ن خ� �ط ��ف م �ج �م��وع��ة
م�س�ل�ح��ة مل�ج�م��وع��ة أخ ��رى م��ؤل�ف��ة م��ن 11
مواطنًا إيرانيًا قصدوا دمشق في زيارة

دينية .ونقل التلفزيون عن مسؤول الحج
اإلي ��ران ��ي م �س �ع��ود اخ � ��وان ق��ول��ه «ك��ان��ت
حافلتهم في طريقها إل��ى دمشق عندما
ه��اج�م�ت�ه��ا م �ج �م��وع��ة م�س�ل�ح��ة وخ�ط�ف��ت
 11من بني  35راكبًا» .وبذلك يرتفع عدد
امل �خ �ت �ط �ف�ين اإلي ��ران� �ي�ي�ن إل� ��ى  .29وأدان
املتحدث باسم الخارجية اإليرانية ،رامني
مهمان برست ،الهجوم .وقال إنه «بدون
م� �ب ��رر» ،وط �ل��ب م ��ن ال �س �ل �ط��ات ال �س��وري��ة

ضمان اإلفراج عن املواطنني املخطوفني.
من جهتها ،أفادت وكالة األنباء الرسمية
(س � ��ان � ��ا) ع� ��ن م �ق �ت��ل  5م� ��ن رج � � ��ال األم� ��ن
ال �س��وري�ين ،بينهم ض��اب��ط ب��رت�ب��ة عميد،
وإص ��اب ��ة  8آخ ��ري ��ن ،ف ��ي اش �ت �ب��اك��ات مع
مسلحني ف��ي ري ��ف دم �ش��ق وري ��ف درع ��ا،
ّ
أدت أيضًا إلى مقتل  11عنصرًا مسلحًا.
وق��ال��ت (س ��ان ��ا) إن «م �ج �م��وع��ة إره��اب �ي��ة
مسلحة أق��دم��ت ص�ب��اح ال�ي��وم (األرب �ع��اء)

نتنياهو يحسم في «الليكود» وعينه على االنتخابات
بعدما أكد بنيامني
نتنياهو سيطرته على
األمور داخل حزب الليكود،
في أعقاب االنتخابات
الداخلية ،بدأ الحديث عن
نيته التوجه إلى انتخابات
عامة مبكرة ،مستفيدًا
من قوته الحالية

علي حيدر
رغ��م ع��دم ن�ج��اح��ه ف��ي ح�ش��د نسبة أكبر
من املقترعني ،وتحقيق ف��وز أكثر صدى
ووقعًا في الواقع السياسي واإلعالمي في
إسرائيل ،ب��ات بنيامني نتنياهو رئيسًا
لليكود للمرة ال�خ��ام�س��ة ،وم��رش�ح��ه إلى
رئ��اس��ة الحكومة املقبلة ،وب��ات��ت املسألة
األك� �ث ��ر ح� �ض ��ورًا ل� ��دى امل ��راق �ب�ي�ن وب��اق��ي
ال �ك �ت��ل ال �س �ي��اس �ي��ة ،إن ك��ان��ت إس��رائ �ي��ل
على أب��واب انتخابات ع��ام��ة مبكرة ،في
ض��وء حقيقة أن رئ�ي��س ال�ح�ك��وم��ة يملك
ال�ق��درة على ال��ذه��اب ف��ي خيار ك�ه��ذا ،من
الناحيتني القانونية والسياسية.

نتنياهو بني أنصاره في حزب «الليكود» أول من أمس (مناحيم كاهانا ــ أ ف ب)

مهما كانت التقديرات التي قد تتفاوت
ف� ��ي ت ��رج� �ي ��ح س� �ي� �ن ��اري ��و ت� �ق ��دي ��م م��وع��د
االنتخابات ،أو استبعاده ،أصبح رئيس
ال�ح�ك��وم��ة ب�ن�ي��ام�ين ن�ت�ن�ي��اه��و أك �ث��ر ق��وة
داخ� � ��ل ح ��زب ��ه وف � ��ي م ��واج� �ه ��ة خ �ص��وم��ه
ال �س �ي ��اس �ي�ي�ن وش� ��رك� ��ائ� ��ه االئ� �ت�ل�اف� �ي�ي�ن،
وخ� �ص ��وص ��ًا إزاء اس �ت �ح �ق ��اق م �ن��اق �ش��ة
امل��وازن��ة ف��ي شهر ح��زي��ران امل�ق�ب��ل ،حيث
من املقدر أن يحضر العامل االنتخابي،
بقوة ف��ي خلفياتهم ،بحكم أن الحكومة
تكون قد أنهت في حينه سنتها الثالثة،
في مقابل أن كل الحكومات اإلسرائيلية
خ�لال ال �ـ 15سنة األخ �ي��رة ،ل��م تتمكن ،أو
تكاد ،من تجاوز ،هذا الحد الزمني.
في هذه األجواءَّ ،
قدر عدد من كبار الوزراء
اإلس��رائ�ي�ل�ي�ين إم�ك��ان أن ي�ك��ون نتنياهو
ي� ��درس ت�ق��دي��م االن �ت �خ��اب��ات ال �ع��ام��ة إل��ى
تشرين األول املقبل ،أي إلى ما قبل نحو
سنة من موعدها الرسمي .وبالرغم من
أن م�ق� َّ�رب�ين ل��رئ�ي��س ال�ح�ك��وم��ة أك ��دوا أن��ه
لم يتخذ ق��رارًا كهذا ،حتى اآلن ،إال أنهم
أضافوا أنه «سبق أن ناقش هذه املسألة
ف��ي امل��اض��ي ،وم��ن ناحيته ث�م��ة إمكانية
واق �ع �ي��ة ل �ه��ذا ال �خ �ي��ار ت�م �ه �ي �دًا مل�ن��اق�ش��ة
امل � ��وازن � ��ة امل� �ق� �ب� �ل ��ة» ،ف ��ي م ��وق ��ف ي�ع�ك��س
نيته استغالل جهوزيته التي أتمها من
خالل إع��ادة انتخابه رئيسًا لليكود ،في
مواجهة أي عملية ابتزاز سيتعرض لها
من شركائه.
وف � ��ي ج � ��زء م� ��ن ال ��رس ��ائ ��ل ال� �ت ��ي ت �ه��دف
إل��ى الكشف ع��ن ت�ع��زز ق��وت��ه ف��ي املعادلة
الحكومية ،رأى أح��د املقربني من رئيس
ال �ح �ك��وم��ة أن ن �ت �ن �ي��اه��و س �ي �ك��ون ب ��دءًا
م��ن ص �ب��اح ال �غ��د «ق ��وي ��ًا ،ل �ي��س ف �ق��ط في
االس�ت�ط�لاع��ات ،ب��ل أي�ض��ًا داخ ��ل ال�ح��زب،
وه��و م��ا سينعكس أي�ض��ًا ف��ي امل �س��ارات
السياسية واالقتصادية التي يريد الدفع
ب �ه��ا ،وأي �ض��ًا ف��ي م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��دف��ع خطة

تقديم االن�ت�خ��اب��ات» ،وخ�ص��وص��ًا أن��ه لم
ي �ع��د ي�خ�ش��ى أي أح� ��د ،ف��ي ال��وق��ت ال��ذي
«سيكون إمرار املوازنة مهمة غير ممكنة
وف� ��ق ال �ص �ي �غ��ة ال �ت��ي ي ��ري ��ده ��ا ،م ��ن دون
الخضوع للشركاء االئتالفيني».
من هنا يذهب أح��د مقربيه إل��ى التأكيد
أن ن�ت�ن�ي��اه��و «ات �خ��ذ ق � ��رارًا م�ب��دئ�ي��ًا ب��أن
ي �ك ��ون م �س �ت �ع �دًا ل �ل��ذه��اب ل�لان �ت �خ��اب��ات
ف��ي ال �خ��ري��ف امل �ق �ب��ل .ورس��ال �ت��ه ستكون
ع��دم االس�ت�ع��داد لتضخيم امل��وازن��ة ،وإذا
م ��ا أرادوا ان� �ت� �خ ��اب ��ات ،ف �ه��و ب��ال �ت��أك �ي��د
ل� ��ن ي �خ �ش��ى ذل � � � ��ك» ،وت � �ح� ��دي � �دًا ف� ��ي ظ��ل
االس �ت �ط�ل�اع��ات ال �ت��ي ت��ؤك��د أن م�ك��ان�ت��ه
أك�ث��ر ق��وة م��ن خ�ص��وم��ه ف��ي ال ��رأي ال�ع��ام
اإلسرائيلي.
ب � �ن � ً
�اء ع �ل �ي��ه ،ب � ��ات ب ��اإلم� �ك ��ان ال � �ق ��ول إن
ن �ت �ن �ي��اه��و ب� � ��ات ف � ��ي م� ��وق� ��ع ي �س �م ��ح ل��ه
إم� ��ا ب� ��اإلم �ل�اء ع �ل��ى ش ��رك ��ائ ��ه خ �ي ��ارات ��ه،
ف��ي ال�ق�ض��اي��ا ال �خ�لاف �ي��ة ،وب��ال �ت��ال��ي ع��دم
ال �س �م ��اح ل �ه��م «ب �ت �ح��وي��ل امل � ��وازن � ��ة إل��ى
م� ��وازن� ��ة ان� �ت� �خ ��اب ��ات» ،أو ال� ��ذه� ��اب إل��ى
انتخابات عامة بعناوين تجتذب الرأي
ال�ع��ام لجهة ع��دم الخضوع ل�لاب�ت��زاز في
ظ��ل األزم ��ة االق�ت�ص��ادي��ة ال�ت��ي ع� ّ�ب��رت عن
نفسها خالل األشهر املاضية بمسيرات
احتجاج غير مسبوقة في الدولة العبرية
على هذه الخلفية.
بموازاة هذا السيناريو وما يقف وراءه
م��ن ت �ق��دي��رات ودواف � ��ع ،رأت شخصيات
من محيط نتنياهو أن «موضوع تقديم
م��وع��د االن�ت�خ��اب��ات ل�ي��س م�ط��روح��ًا على
ج� � ��دول األع � � �م � ��ال» ،ل �ك��ن وزراء رف �ي �ع��ي
املستوى ،أكدوا أن رئيس الحكومة أجرى
م�ن��اق�ش��ات ف��ي ه��ذه ال�ق�ض�ي��ة وق � � َّ�دروا أن
هذه القضية ستدرس في الفترة القريبة
ب �ع��د ن �ت��ائ��ج االن �ت �خ��اب��ات ال��داخ �ل �ي��ة في
كديما وبما يتالءم مع استمرار تصاعد
مكانته في االستطالعات.
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إسرائيل

ّ
غانتس :روسيا تغذي أعداءنا بالسالح
وروس �ي��ا ال�ت��ي ت��وا ّص��ل إرس ��ال ال�س�لاح
إل ��ى س ��وري ��ا ،رغ ��م أن� ��ه غ �ي��ر واض� ��ح من
سيحكم هناك الحقًا .إن الشرق األوسط
ت �ح� ّ�ول إل ��ى امل�ن�ط�ق��ة األك �ث��ر تسلحًا في
ال �ع ��ال ��م ،وال �ب �ش ��رى غ �ي��ر ال� � � ��ودودة ه��ي
أن امل �س �ت �ه ��دف م� ��ن ه � ��ذا ال �ت �س �ل��ح ه��و
إسرائيل» .وش��دد في ه��ذا السياق على
أن أعداء إسرائيل في الشمال والجنوب
باتوا يمتلكون قدرات نارية غير عادية
ت�غ�ط��ي ك��ل ن�ق�ط��ة ف��ي إس��رائ �ي��ل ،وأش��ار
إلى أن هذه القدرات تقفز فوق القدرات

محمد بدير

ع �ل��ى م �ه��اج �م��ة س� �ي ��ارة ت �ن �ق��ل ال �ت �م��وي��ن
إلح��دى الوحدات العسكرية بريف درعا،
وت�ص� ّ�دت لها العناصر املرافقة للسيارة
وال� �ج� �ه ��ات امل �خ �ت �ص��ة ،وأدى االش �ت �ب��اك
إل� ��ى م �ق �ت��ل  11إره ��اب� �ي ��ًا وج � ��رح آخ��ري��ن
واستشهاد عسكري وجرح اثنني آخرين».
وف ��ي ري ��ف دم �ش ��ق ،أض ��اف ��ت ال��وك��ال��ة أن
«ال �ج �ه��ات امل�خ�ت�ص��ة أل �ق��ت ال �ق �ب��ض على
م �ج �م��وع��ة إره��اب �ي��ة م�س�ل�ح��ة ف ��ي ع��رب�ين

وع �ث��رت ع�ل��ى م�ص�ن��ع ف��ي س�ق�ب��ا ات�خ��ذت��ه
امل �ج �م��وع��ات اإلره��اب �ي��ة امل�س�ل�ح��ة إلع ��داد
املتفجرات» .ونسبت الوكالة إلى مصدر
رسمي في درعا لم ّ
تسمه قوله إنه «جرت
مصادرة  13بندقية روسية ورشاش (بي
كي سي) ورشاش (ديكتاروف) وبندقية
ّ
قناصة من املجموعة اإلرهابية املسلحة».
(األخبار ،سانا ،رويترز،
أ ف ب ،يو بي آي)

واص��ل مؤتمر هرتسليا أم��س أعماله،
واس � �ت � �ض� ��اف ع � � ��ددًا م� ��ن ال �ش �خ �ص �ي��ات
السياسية واالق�ت�ص��ادي��ة واألك��ادي�م�ي��ة
واألم � � �ن � � �ي� � ��ة ق � � ��دم � � ��ت ،ك � � ��ل ف � � ��ي م � �ج ��ال
اخ � �ت � �ص� ��اص � �ه� ��ا ،م � � ��داخ� �ل ��ات ت� �ن ��اول ��ت
األوض� � � � � � � � ��اع ال � � ��دول� � � �ي � � ��ة واإلق � �ل � �ي � �م � �ي� ��ة
واإلس��رائ�ي�ل�ي��ة ال��داخ�ل�ي��ة .وت �ن��اوب على
م�ن�ب��ر ال� �ن ��دوة ال �ت��ي اف�ت�ت�ح�ت�ه��ا رئ�ي�س��ة
املعارضة اإلسرائيلية ،تسيبي ليفني،
ال � �ع � ��دي � ��د م� � ��ن امل� � �س � ��ؤول �ي��ن ال� �ح ��ال� �ي�ي�ن
وال�س��اب�ق�ين ،إال أن الكلمة األب ��رز كانت
تلك ال�ت��ي أل�ق��اه��ا رئ�ي��س األرك ��ان ،بيني
غانتس ،وع��رض فيها التهديدات التي
ت �ح �ي��ط ب��إس��رائ �ي��ل ف ��ي ظ ��ل امل �ت �غ �ي��رات
اإلق�ل�ي�م�ي��ة ،وف��ي مقدمتها ت�ع��اظ��م ق��وة
امل �ق ��اوم ��ات امل�س�ل�ح��ة ف ��ي غ ��زة ول �ب �ن��ان،
وس�ع��ي إي��ران إل��ى ام�ت�لاك س�لاح ن��ووي
و«الربيع العربي».
ورأى غ��ان �ت��س أن امل�ن�ط�ق��ة ت �م��ر ح��ال�ي��ًا
ب �ج��ول��ة م ��ن ع� ��دم االس� �ت� �ق ��رار ،م ��ن غ�ي��ر
الواضح الوجهة التي ستسلكها« ،وإذا
نجحت املنظومة املحيطة ف��ي اإلت�ج��اه
ال��رادي�ك��ال��ي ،فإننا ق��د نجد أنفسنا في
م ��واج� �ه ��ة ج� �ي ��وش ك �ث �ي��رة وت� �ه ��دي ��دات
ضخمة .لذلك ،علينا أن نكون مستعدين
لهذا النوع من األحداث» .أضاف« :الربيع
ال �ع��رب��ي ي �غ �ي��ر وج� ��ه ال� �ش ��رق األوس � ��ط،
وال� �ظ ��اه ��رة ت �ت �س��ع .ل �س��ت أع �ل��م م ��ا هي
األنظمة املستقبلية ف��ي ال��دول العربية
املحيطة ب�ن��ا :ه��ل سيكون ذل��ك اإلس�لام
ال��دي �م��وق��راط��ي أو اإلس�ل��ام ال��رادي �ك��ال��ي
الذي يعمل ضد دولة إسرائيل» .وأشار
غ��ان�ت��س إل��ى أن «ال �س�لام م��ع م�ص��ر أم��ر
ثمني ينبغي الحفاظ عليه ،لكن الواقع
ليس مضمونًا ويجب الحذر».
وباالنتقال إل��ى الجبهات الفاعلة ،قال
غانتس إن هناك «مخزني سالح كبيرين
في غزة ولبنان تغذيهما إيران وسوريا

قد نجد أنفسنا
في مواجهة جيوش
كثيرة وأعداؤنا قادرون
على إصابة كل نقطة
في إسرائيل

ال��دف��اع�ي��ة ال�ب��ري��ة للجيش اإلس��رائ�ي�ل��ي،
وتستهدف مباشرة الجبهة الداخلية.
ورغ� � ��م ك� ��ل ش� � ��يء ،أوض� � ��ح غ ��ان �ت ��س أن
هناك «أخ�ب��ارًا جيدة تتمثل في الشرخ
ال �ح��اص��ل ف ��ي امل �ح ��ور ال��رادي �ك��ال��ي بني
طهران ودمشق والضاحية» ،في إشارة
إلى األحداث داخل سوريا.
وتطرق غانتس إلى املوضوع اإليراني،
مشيرًا إلى أنه «ما من شك في أن إيران
تسعى إل��ى ام �ت�لاك س�ل�اح ن ��ووي ،وإذا
ق� ��ررت ال �ق �ي��ام ب��ذل��ك خ �ل�ال ع� ��ام ،ف��إن�ه��ا
ستكون ق��ادرة على اجتياز عتبات من

ُّ
ال �ق ��درة اآلخ � ��ذة ف��ي ال �ت �ح��ق��ق» .وم�ض��ى
شارحًا أن «ه��ذا النظام يريد أن يرسي
األس ��س لنفسه ب��وص�ف��ه ق��وي��ًا ويمتلك
طبقة ردع نووي ،حتى لو لم يكن يرغب
بتفعيلها ،ف��إن��ه سيحاول استخدامها
ل�ت�ح�ص�ين م �ك��ان �ت��ه وم �ن��ع ال �ت��دخ��ل في
ش��ؤون��ه .ه��ذه الحصانة ستخدم إي��ران
ف��ي ك��ل م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��ال�ت��أث�ي��ر ع�ل��ى دول
الخليج املحيطة ب�ه��ا ،وب�ق��درت�ه��ا على
دف��ع مصالحها ق��دم��ًا ف��ي دول مختلفة
على مستوى العالم» .وعن عالقة إيران
ب�ج�ي��ران�ه��ا ،ل�ف��ت إل��ى أن��ه «إذا أصغينا
إل��ى م��ا يحصل ف��ي دول الخليج ،فإننا
سنسمع قلقًا ال يقل حجمًا عما نشعر
ب ��ه ن� �ح ��ن» .وف �ي �م��ا رأى أن إي � � ��ران ه��ي
«مشكلة عاملية إقليمية وإسرائيلية»،
شدد غانتس على ض��رورة عدم نسيان
أن «إس��رائ �ي��ل ه��ي ال��دول��ة ال��وح�ي��دة في
العالم التي يدعو أحد ما إلى إبادتها،
ويعمل على ام�ت�لاك ال��وس��ائ��ل لتحقيق
ذل��ك ،وه��ذا ليس شيئًا يمكن التغاضي
ً ّ
ع �ن ��ه» .وت ��اب ��ع ق ��ائ�ل�ا إن م ��ن «ال �ص ��واب
م��واص�ل��ة ت�ش��وي��ش اإلج � ��راءات املتعلقة
بتطور املشروع النووي اإليراني ،ومن
املهم ج�دًا مواصلة بناء ق��درة عسكرية
م�ث�ي��رة ل�لان �ط �ب��اع ،ق��وي��ة ،ذات صدقية
ع ��ال� �ي ��ة ،م �ت��أه �ب��ة وك � �ف� ��وءة وأن ن �ك��ون
مستعدين الستخدامها عندما تقتضي
الحاجة» .وف��ي م��وازاة ذل��ك ،دع��ا الرجل
العالم إلى «مواصلة عزل إيران وفرض
ال �ع �ق ��وب ��ات ال� �ت ��ي ب� � ��دأت ت �ظ �ه��ر ب � ��وادر
ً
إنجازاتها عليها» ،مشيرًا إلى أن «عمال
ح� ��ازم� ��ًا» م ��ن ج ��ان ��ب امل �ج �ت �م��ع ال ��دول ��ي
ب��إم�ك��ان��ه إق�ن��اع ال�ج�م�ه��وري��ة اإلس�لام�ي��ة
بالتنازل عن املشروع النووي.
وق ��دم وزي ��ر امل ��ال اإلس��رائ �ي �ل��ي ،ي��وف��ال
شتاينتس ،مداخلة خالل الندوة ،رأى
ف�ي�ه��ا أن دول� ��ة االح� �ت�ل�ال ت ��واج ��ه منذ
ثالث سنوات أزمة عاملية هي األصعب
منذ قرن.

ّ
«الرباعية» تقترح إجراءات حسن ّنية الستئناف التفاوض
ما قل
ودل
استبعد رئيس الحكومة
الفلسطينية املقالة ،إسماعيل هنية
(الصورة) ،أمس ،نقل مكاتب حركة
حماس من سوريا إلى األردن أو
إلى قطر .وحول صفحة العالقات
الجديدة التي انفتحت مع األردن،
قال هنية «ما حدث أثناء زيارة

مشعل هو تصحيح لشيء كان
مضطربًا في الفترة املاضية».
على صعيد آخر ،ربط هنية
املصالحة التي انطلقت مع حركة
فتح بشروط .وقال «ال مصالحة
على حساب الحقوق والثوابت».
وعن موقف «حماس» من الوضع
الحالي في سوريا ،قال هنية «نحن
من الذين يدعون إلى حقن الدماء
السورية ،وفي الوقت نفسه نتمنى
أن تنعم سوريا باألمن واالستقرار
وحقن الدماء ،وأيضًا باإلصالح
والديموقراطية».
(أ ف ب)

تسارعت أم��س وتيرة املساعي الغربية
ل� �ت� �ح ��ري ��ك امل � �ف � ��اوض � ��ات امل� �ت� �ع� �ث ��رة ب�ين
الفلسطينيني واإلس��رائ�ي�ل�ي�ين .وبينما
ج ��دد األم �ي�ن ال �ع��ام ل�لأم��م امل �ت �ح��دة ب��ان
ك��ي م ��ون ،ف��ي ال �ي��وم ال�ث��ان��ي م��ن جولته
ف��ي ال �ش��رق األوس� ��ط ،دع��وت��ه إلس��رائ�ي��ل
إل ��ى امل�س��اه�م��ة ف��ي «إن �ش��اء ديناميكية
إي �ج��اب �ي��ة» م ��ع ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين إلت��اح��ة
اس�ت�م��رار ال�ع�لاق��ات ب�ين ال�ط��رف�ين ،بحث
امل�ب�ع��وث األم �ي��رك��ي لعملية ال �س�لام في
ال �ش��رق األوس� ��ط دي�ف�ي��د ه�ي��ل م��ع وزي��ر
الخارجية األردن��ي ناصر ج��ودة عملية
ال �س�ل�ام ،ف��ي ح�ي�ن اق �ت��رح م��وف��د اللجنة
ال��رب��اع�ي��ة ،ط��ون��ي ب�ل�ي��ر ،رزم ��ة إج ��راءات
ث �ق��ة ع �ل��ى إس ��رائ �ي ��ل ل �ل �ق �ي��ام ب �ه��ا ت�ج��اه
الفلسطينيني ،على أمل تسهيل العودة
إلى طاولة املفاوضات.
وف��ي لقاء في القدس املحتلة جمعه مع
ال��رئ �ي��س اإلس��رائ �ي �ل��ي ش �م �ع��ون ب�ي��ري��ز،
أع ��رب األم �ي�ن ال �ع��ام ل�لأم��م امل �ت �ح��دة عن
أم �ل��ه ب��ال�ت�م�ك��ن م��ن م��واص�ل��ة «ال �ل �ق��اءات
االس�ت�ك�ش��اف�ي��ة» ال �ت��ي ج ��رت ف��ي األردن
ول��م تحقق نتيجة ملموسة .أم��ا خالل
اجتماعه برئيس ال ��وزراء اإلسرائيلي،
ب �ن �ي��ام�ين ن �ت �ن �ي��اه��و ،ف ��دع ��ا ال �ق �ي��ادت�ين
اإلسرائيلية والفلسطينية إلى مواصلة
امل� �ف ��اوض ��ات امل �ب ��اش ��رة ب �ي �ن �ه �م��ا ،وذل ��ك
ب� �ع ��دم ��ا اع� �ت� �ب ��ر اس � �ت � �م� ��رار ال � �ب � �ن ��اء ف��ي
امل�س�ت��وط�ن��ات ع�ق�ب��ة ف��ي ط��ري��ق تحقيق
ال � �س �ل�ام .ك��ذل ��ك رأى أن ع �ل��ى ّإس��رائ �ي��ل
ت �ق��دي��م ت �ص��ورات �ه��ا ب �ش��أن م �ل��ف��ي األم��ن
حتى نهاية العام الجاري.
والحدود
ّ
م��ن ج�ه�ت��ه ،ف��ض��ل ال��رئ�ي��س اإلس��رائ�ي�ل��ي
ال �ت��رك �ي��ز ف��ي ح��دي �ث��ه ع �ل��ى إي � ��ران ،الف�ت��ًا
إل � ��ى أن ال� ��دول� ��ة ال �ع �ب��ري��ة «ت �ت ��وق ��ع م��ن
لاّ
املجتمع الدولي أ يغض الطرف تجاه
ال�ت�ه��دي��د ال��داه��م م��ن إي� ��ران» .أم��ا رئيس
ال� � ��وزراء اإلس��رائ �ي �ل��ي ،ف��أك��د «أن إم�ك��ان
ف� ��رض ت�ج�م�ي��د ج��دي��د ع �ل��ى ال �ب �ن��اء في
املستوطنات يعود إلى إطار التفاوض،

وأنه (التجميد) ال يمكن أن يكون شرطًا
مسبقًا إلجرائه (التفاوض)» ،الفتًا إلى
أن «االع � �ت� ��راف ال �ع��رب��ي وال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي
ب��إس��رائ�ي��ل م��ع ت�س��وي��ة قضية ال�ت��داب�ي��ر
األمنية هما القضيتان األس��اس�ي�ت��ان»،
وأن «السبب للصراع هو رفض االعتراف
بإسرائيل دول��ة الشعب ال�ي�ه��ودي على
ّ
أي حدود».
ع�ل��ى ال�ض�ف��ة األخ � ��رى ،اس�ت�ب��ق ال��رئ�ي��س
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي م� �ح� �م ��ود ع� �ب ��اس ل� �ق ��اءه
ين ال�ع��ام ل�لأم��م امل�ت�ح��دة بالتأكيد
ب��األم� ّ
أن التعنت اإلسرائيلي ورفض االعتراف
ب� �ح ��دود ال� ��دول� ��ة ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة ووق ��ف
االستيطان هي التي ّ
سدت الطريق أمام
ك ��ل امل � �ح� ��اوالت إلح� �ي ��اء ع�م�ل�ي��ة ال �س�لام
وبدء املفاوضات املباشرة.

وش� ��دد ع �ب ��اس ،خ�ل�ال اس �ت �ق �ب��ال��ه وزي ��ر
ال�خ��ارج�ي��ة األمل��ان��ي غ�ي��دو فيسترفيله،
ع �ل��ى اس� �ت� �ع ��داد ال �ج��ان��ب ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي
للعودة إلى طاولة املفاوضات فور إعالن
إس��رائ �ي��ل ق �ب��ول �ه��ا م �ب��دأ ح ��ل ال��دول �ت�ين
ووقف االستيطان .أما ّالخيارات املتاحة
ف��ي ظ��ل اس�ت�م��رار التعثر ف��ي محادثات
السالم ،فأكد رئيس الوزراء الفلسطيني
سالم فياض أن حل السلطة الفلسطينية
ليس من بينها ،مشيرًا إل��ى أن السلطة
الفلسطينية «ليست هدية من أحد ،وال
أحد يتحدث عن حلها» ،فيما ظهر أمس
وج��ود تناقض ف��ي تصريحات أعضاء
اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير بشأن
م�س��أل��ة ط�ل��ب االن �ض �م��ام إل ��ى امل�ن�ظ�م��ات
الدولية.

عباس وبان في رام الله أمس (عباس مومني ــ أ ف ب)

وفي موازاة لقاء ات األمني العام لألمم
امل�ت�ح��دة م��ع امل�س��ؤول�ين الفلسطينيني
واإلس��رائ �ي �ل �ي�ين ،أع �ل��ن م �ص��در رس�م��ي
أردن ��ي أن امل �ب �ع��وث األم �ي��رك��ي لعملية
ال �س�ل�ام ف��ي ال �ش��رق األوس ��ط ب�ح��ث مع
وزي ��ر ال �خ��ارج �ي��ة األردن� ��ي أم ��س «آخ��ر
ال � �ت � �ط� ��ورات وامل� �س� �ت� �ج ��دات وال �ج �ه ��ود
امل �ب��ذول��ة ع�ل��ى م �س��ار ع�م�ل�ي��ة ال �س�لام»،
م �ع��رب��ًا ع ��ن «دع � ��م ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة
األم �ي��رك �ي��ة وت �ق��دي��ره��ا ل �ج �ه��ود األردن
ل� �ت� �ح� �ق� �ي ��ق األم� � � � ��ن واالس� � � �ت� � � �ق � � ��رار ف��ي
املنطقة».
وف � � ��ي ال � �س � �ي � ��اق ،أف � � � ��اد م � �ص� ��در م� �ق � ّ�رب
م � ��ن امل� � �ح � ��ادث � ��ات ب �ي��ن ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي�ين
واإلس� ��رائ � �ي � �ل � �ي �ي�ن ب� � ��أن م� ��وف� ��د ال �ل �ج �ن��ة
ال��رب��اع �ي��ة ل�ع�م�ل�ي��ة ال� �س�ل�ام ف ��ي ال �ش��رق
األوس � � � ��ط ،ط ��ون ��ي ب �ل �ي ��ر ،اق � �ت� ��رح رزم� ��ة
إج ��راءات ثقة على إسرائيل للقيام بها
ت�ج��اه الفلسطينيني ،على أم��ل تسهيل
العودة إلى املفاوضات تتضمن قسمني،
األول ينفذ ف��ورًا والثاني ينفذ ف��ي آذار
املقبل.
وم ��ن ب�ي�ن اإلج � � ��راءات ال �ت��ي ي�ف�ت��رض أن
ّ
تطبق فورًا «السماح بفتح عدد محدود
م ��ن م �ك��ات��ب ال �ش��رط��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة في
مناطق (ب) الخاضعة لسيطرة أمنية
فلسطينية ـ�ـ�ـ إس��رائ�ي�ل�ي��ة م�ش�ت��رك��ة ،مع
إع �ط��اء ال �س �ل �ط��ات امل��دن �ي��ة ب�ش�ك��ل ك��ام��ل
ً
للجانب الفلسطيني» ،فضال عن تسهيل
حرية الحركة للفلسطينيني في منطقة
غور األردن.
أم��ا اإلج� ��راءات ال�ت��ي يفترض أن ّ
تطبق
الشهر املقبل ،ف��أب��رز م��ا فيها «السماح
للسلطة الفلسطينية بتطوير آبار الغاز
ف��ي ال �ب �ح��ر األب �ي��ض امل �ت��وس��ط ال��واق �ع��ة
ق�ب��ال��ة ش��واط��ئ ق �ط��اع غ� ��زة» ،وتخفيف
دخ��ول الجيش اإلسرائيلي ال��ى مناطق
(أ) إل � ��ى ج ��ان ��ب ت �ن �ظ �ي��م آل� �ي ��ات ع��وائ��د
الضريبة للسلطة الفلسطينية.
(األخبار ،أ ف ب ،يو بي آي ،رويترز)
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وقبلي
مذهبي
الكويتيون يقترعون اليوم :تش ّنج
ّ
ّ
ّ

على وقع حوادث أمنية مقلقة استنفرت العصبيات ،وتكاد ّ
تهدد
ُ
اليوم النتخاب مجلس
الكويت
في
االقتراع
صناديق
فتح
ت
االستقرار،
ّ
ُ
جديد لألمة يخرج اإلمارة من أزمة مستعصية الحل في السنوات األخيرة،
من ناحية عالقة البرملان بالحكومة

خريطة الدوائر الخمس:
مجلس على صورة الشارع؟
الكويت ــ نقوال ناصيف
ُ
ّأدى ت� ��داخ� ��ل امل �ع �ط��ى األم �ن��ي
بالسياسي قبل  24س��اع��ة من
اإلقبال على صناديق االقتراع
في ُّانتخابات مجلس األم��ة الكويتي إلى
ت��دخ��ل ال ��دي ��وان األم� �ي ��ري ،ب��إح��ال��ة ح��ادث
إحراق خيمة املرشح محمد الجويهل على
ال �ق �ض��اء .ل�ك��ن االح �ت �ق��ان اس�ت�ب��ق ال�ت�ح� ّ�رك
ال �ق �ض��ائ��ي ب �م �ف��اج��أة أم �ن �ي��ة أخ� � ��رى ،ل�ي��ل
ال �ث�ل�اث��اء ،ع �ن��دم��ا ه��اج��م م �ئ��ات م��ن أب �ن��اء
ال �ق �ب��ائ��ل ال �ق �ن��اة ال�ت�ل�ف��زي��ون�ي��ة «ال ��وط ��ن»،
واق �ت �ح �م��وه��ا ،رغ ��م م �ح��اول��ة رج� ��ال األم��ن
الحادثني
وال �ق��وات ال�خ��اص��ة منعهم .ب�ين
ّ
األم �ن �ي�ي�ن ال �ل��ذي��ن ع �ك �س��ا وط � ��أة ال�ت�ش��ن��ج
املذهبي والقبلي ،تصاعدت نبرة الغضب
واالت � �ه� ��ام� ��ات امل� �ت� �ب ��ادل ��ة ب �ي�ن م��رش �ح�ي�ن،
ب �ع �ض �ه��م ض ��د ال �ب �ع��ض اآلخ � ��ر م ��ن ج �ه��ة،
وضد الحكومة من جهة أخ��رى ،وذل��ك في
خيم الندوات الليلية التي تواصل عقدها
ع�ش�ي��ة االس �ت �ح �ق��اق .ات �ه��ام��ات ج�ع�ل��ت من
ّ
متشددة
الحادثني األمنيني محور مواقف ّ
ش �ح ��ون ،وت �ح ��دي �دًا م��رش �ح��و
أط �ل �ق �ه��ا م ��ر ّ
ال �ق �ب��ائ��ل ،ح� � ��ذروا م ��ن امل� � ّ�س ب��ال �ق �ب��ائ��ل أو
بسمعتها ،ك�ق��ول أح��د امل��رش�ح�ين إن َ
«م��ن
ي� ��رش ال �ق �ب �ي �ل��ة ب ��امل ��اء ن ��رش ��ه ب� ��ال� ��دم» .ل��م
ّ
يتردد بعض هؤالء في التهديد باالنتقام
الشخصي والقبلي إذا لم تبادر الحكومة
والقضاء إلى وضع اليد على ما حدث.
ورغ��م سيطرة رج��ال األم��ن على الحادثني
األخ � �ي� ��ري� ��ن ،ح �م �ل��ت ت ��داع� �ي ��ات م� ��ا ح ��دث
ال�س�ل�ط��ة ع�ل��ى ات �خ��اذ ت��داب �ي��ر استثنائية
َ
أب � � � � َ�رزت ،وف� ��ق م ��ا ت ��ذك ��ره ج �ه��ات رس�م�ي��ة
ّ
م �ع �ن �ي��ة ب ��االن� �ت� �خ ��اب ��ات ،ح� � ��دة االح �ت �ق��ان
امل��ذه�ب��ي وال�ط��ائ�ف��ي والقبلي ال��ذي أمسى
ع �ن��وان��ًا رئ�ي�س�ي��ًا ل�ل�م�ن��اف�س��ة االن�ت�خ��اب�ي��ة.
وت �ب �ع��ًا ل �ل �ج �ه��ات ال��رس �م �ي��ة ن �ف �س �ه��ا ،ف��إن
ال�ت�ج��رب��ة ال��دي�م��وق��راط�ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة باتت
ه��دف��ًا م �ب��اش �رًا مل� �ح ��اوالت ت �خ��ري��ب ،وه��و
م��ا يجعل ه��ذه الجهات ال تكتفي بالقول
ّ
التحول
«الله يستر» ،بل تضيف أيضًا أن
املهم ـــ ولكن الخطير ــ الذي تشهده اإلمارة
ف��ي اس�ت�ح�ق��اق االن �ت �خ��اب��ات ه ��ذه امل� ��رة ،ال
يقتصر على تنافر القوى املتنافسة ،وهي
ّ
نفسها في ظل الدوائر االنتخابية الخمس
ّ
م�ث�ل�م��ا ك ��ان ال��وض��ع ف��ي ال �س��اب��ق ف��ي ظ��ل
الدوائر الـ ،25بل في تنامي النبرة املذهبية
والطائفية والقبلية .واقع يقود السلطات
إل� ��ى اإلع � � ��راب ع ��ن خ�ش�ي�ت�ه��ا م ��ن ان �ب �ث��اق
ّ
متشدد على صورة الشارع ،متأثر
برملان
بالتطورات التي تحوط اإلمارة ،ويستعيد
تجربة عدم التعاون مع الحكومة ،ومن ّ
ثم
أزم��ة دستورية جديدة .وتالحظ الجهات
ال��رس�م�ي��ة أن ت �ط ��ورات امل�ن�ط�ق��ة وال�ت��أث�ي��ر
اإلي ��ران ��ي ع�ل��ى ج ��زء م��ن ش��رائ��ح املجتمع
ً
الكويتي ،فضال عن الثقافة الجديدة التي
ب� ��دأت ت�ت�س�ل��ل إل ��ى اإلم� � ��ارة ،وه ��ي ت�ن��اح��ر
ّ
والتطرف ،باتت تطبع الواقعني
االعتدال
واالجتماعي.
السياسي
ّ
ّ
ّ
التشدد
ف��ي «ب��روف�ي��ل» امل��رش�ح�ين ،ال ي�ق��ل
ال �ش �ي �ع��ي ف ��ي ال� ��دائ� ��رة األول� � ��ى ـ �ـ �ـ وب �ع��ض
م��رش�ح�ي��ه م �ع� َّ�م��م ـ �ـ �ـ ع ��ن ال �ت �ش� ّ�دد ال�س�ل�ف��ي
ف��ي ال��دائ��رت�ين الثالثة وال��راب �ع��ة ،ف��ي حني
ي �ط��ل «اإلخ � � ��وان امل �س �ل �م��ون» ف ��ي ال ��دائ ��رة
الثانية على أنهم أقل ّ
تطرفًا من السلفيني،
وي�ت�ق�ل��ص ت��أث�ي��ر ال�ل�ي�ب��رال�ي�ين م�ق��ارن��ة مع
هؤالء جميعًا.

وع �ل��ى وف � ��رة امل ��واق ��ف ال �ت��ي ت �ت �ح� ّ�دث عن
ال� �ح ��اج ��ة إل � ��ى ت �ق �س �ي��م ج ��دي ��د ل� �ل ��دوائ ��ر،
واخ� �ت �ب ��ار ت �ج��رب��ة م�خ�ت�ل�ف��ة ه ��ي ال ��دائ ��رة
ال ��واح ��دة ،ب�ع��د ث�ل�اث م �ح��اوالت م�ت�ف��اوت��ة
(ال��دوائ��ر ال�ع�ش��ر ب�ين ع��ام��ي  1961و1976
وال ��دوائ ��ر ال � �ـ 25ب�ي�ن ع��ام��ي  1980و2006
وال��دوائ��ر الخمس منذ ع��ام ُ ،)2008يقبل
الناخبون على صناديق الدوائر الحالية
ً
متأثرين بالخصوصية ال�ت��ي تجعل كال
منها ـــ أو تكاد ـــ إقطاعًا سياسيًا أو طائفيًا
أو قبليًا :ــ األول��ى :يسيطر عليها الناخب
الشيعي والقبائل .في الغالب يصل منها
إل��ى مجلس األم��ة  6ن��واب شيعة .وم��ع أن
تقدير السكان الشيعة يختلف بني النسبة
ال �ت��ي ي �ح� ّ�دده��ا امل �س��ؤول��ون ال�ح�ك��وم�ي��ون
ّ
سياسيو
ب �ـ 15ف��ي امل �ئ��ة ،وال �ت��ي ي�ح� ّ�دده��ا
ال�ط��ائ�ف��ة ب 20ف��ي امل �ئ��ة ،إال أن �ه��ا نجحت
ف��ي ان�ت�خ��اب��ات  2009ف��ي إي �ص��ال  9ن��واب
ّ
ويتردد أنهم
بينهم  7في الدائرة األول��ى.
باتوا أكثر استعدادًا لزيادة تمثيلهم في
املجلس الجديد.
ـ� �ـ� �ـ ال � �ث� ��ان � �ي� ��ة :ق �ل �ي �ل ��ة ال� � �ع � ��دد ب �ن��اخ �ب �ي �ه��ا

الدائرة الثالثة
هي األكثر
إثارة لالستفزاز
واملشاعر
املذهبية
وتوصف
بالدائرة
املخملية
(مروان نعماني
ــ أ ف ب)

ّ
وم��رش �ح �ي �ه��ا ال� �س ��ن ��ة وال� �ش� �ي� �ع ��ة ،إال أن
الفائزين فيها في الغالب قبليون.
ـ �ـ �ـ ال �ث��ال �ث��ة :ه ��ي األك �ث ��ر إث � ��ارة ل�لاس �ت �ف��زاز
وامل �ش ��اع ��ر امل��ذه �ب �ي��ة ال �ت��ي ت��وص��ف ت ��ارة
بدائرة املثقفني ،وطورًا بالدائرة املخملية،

وأح � �ي ��ان ��ًا ب� ��ال� ��دائ� ��رة امل ��رب � �ك ��ة ،وي �ص �ع��ب
ال�ت�ك� ّ�ه��ن بنتائجها س�ل�ف��ًا .ه��ي خليط من
املذاهب املختلفة واالتجاهات السياسية
امل �ت �ن��اق �ض��ة ،إذ ي ��وج ��د ف �ي �ه��ا ال �ن��اخ �ب��ون
ال� �ل� �ي� �ب ��رال� �ي ��ون وال� �ق� �ب� �ل� �ي ��ون ،واإلخ � � � ��وان

ؤجج األجواء
شرارات النعرات
القبلية ُت ّ
ّ

ّ
حرك املرشح محمد
الجويهل العصبيات
القبلية في االنتخابات
عند هجومه على قبيلة
«مطير» ،ولم يعد
يستطيع لجمها .فبعد
إحراق خيمته ،هاجم
شباب غاضب من «مطير»
ّ
مقر قناة الوطن التي
كانت تستضيفه

الكويت ــ وليد سليمان
ل ��م ت �ك��د ت �م � ّ�ر  24س ��اع ��ة ع�ل��ى
إح � � � � � ��راق امل � � �ق � � � ّ�ر االن � �ت � �خ� ��اب� ��ي
ملرشح ال��دائ��رة الثالثة محمد
ال �ج��وي �ه��ل ب �س �ب��ب ت �ه �ج �م��ه ع �ل��ى ق�ب�ي�ل��ة
«م �ط �ي��ر» ،ح�ت��ى ت �ك� ّ�رر امل�ش�ه��د م �س��اء أول
م��ن أم��س ،بعدما ح��اول امل�ئ��ات م��ن أبناء
ال �ق �ب �ي �ل��ة اق� �ت� �ح ��ام م� �ق � ّ�ر ق� �ن ��اة «ال� ��وط� ��ن»
الكويتية ال�خ��اص��ة ،بعد انتشار نبأ عن
مناظرة على القناة بني مرشحي الدائرة
الثالثة ال�ك��ات��ب الصحافي نبيل الفضل
و«اإلخ��وان��ي» فيصل املسلم ،ما أدى إلى
إصابة  17شخصًا.
فعند سماع نبأ املناظرة ،ب��دأت الجموع
ب��االح �ت �ش��اد ح� ��ول م �ب �ن��ى ال �ق �ن ��اة ،حيث

م�ن�ع�ت�ه��م ال �ق��وات ال �خ��اص��ة م��ن ال��دخ��ول،
ّ
غ �ي��ر أن ال �ت��داف��ع ال �ش��دي��د م��ك��ن ال�ش�ب��اب
ال �غ��اض��ب م ��ن ت �ح �ط �ي��م ال� �ب ��اب ال �خ �ل �ف��ي،
فيما عمد املتجمهرون ف��ي ال �خ��ارج إلى
تحطيم سيارة الفضل .وبعد ذلك حصلت
اش �ت �ب��اك��ات ّأدت ال ��ى إص��اب��ة  ،17بينهم
ُ
 14م ��ن ال � �ق ��وات ال� �خ ��اص ��ة .واس��ت��دع �ي��ت
ق��وات أمنية إضافيةّ ،
فتم ضبط الوضع
ب ��اس �ت �خ ��دام ال �ق �ن��اب��ل امل �س �ي �ل��ة ل �ل��دم��وع
وقنابل الغاز لتفريق املتجمهرين.
ُّ
ويعد الفضل صديقًا مقربًا من الجويهل،
وه � � ��و م � ��ن أش � � ��د ال � �ك � �ت� ��اب ال �ص �ح��اف �ي�ي�ن
املنتقدين لنواب وزعماء املعارضة ،فيما
ّ
يعد املسلم من أعضاء املعارضة البارزين،
ّ
وقدم أكثر من استجواب لرئيس الوزراء
السابق ناصر املحمد الصباح.

أيضًا
املسلمون
ّ
والسلفيون ،ويكمن فيها ّ
ال �ت �م��اس ال �س��ن��ي ـ�ـ�ـ ال�ش�ي�ع��ي .ب��ذل��ك تمثل
ال��دائ��رة الثالثة أح��د أب��رز نماذج املجتمع
الكويتي ،ويترشح ملقاعدها العشرة 67
مرشحًا ،رغم أنها ليست أكبر الدوائر وال

والحقًاّ ،
هدد املتجمهرون باقتحام مبنى
قناة «س�ك��وب» التلفزيونية ،التي يظهر
املرشح الجويهل على شاشتها بصورة
دائمة ،ما دفع بالقوات الخاصة إلى حشد
ع �ن��اص��ره��ا ل �ح �م��اي �ت��ه .وف ��ي ات� �ص ��ال مع
«األخبار» ،قال الفضل إنه ال يعرف هوية
املحتجني ،أو الى أي طرف ينتمون ،غير
أن��ه وص�ف�ه��م ب �ـ«ال �غ��وغ��اء ال��ذي��ن ي��ري��دون
ف��رض سيطرتهم على ال��دول��ة» .وأوض��ح
أنه لم يكن هناك مناظرة تلفزيونية ،بل
ك��ان ض�ي�ف��ًا ف��ي ب��رن��ام��ج ح� ��واري ،إل��ى أن
اتصل املرشح املسلم ،عارضًا الظهور في
مناظرة ،فوافق الفضل على الفور ،إذ إن
األخ �ي��ر ،بحسب ق��ول��ه ،ل�ط��امل��ا دع��ا رم��وز
املعارضة إلى «إجراء مناظرة تلفزيونية،
وت�ح��دي�دًا فيصل املسلم ،إذ ّ
وج�ه��ت إليه

توقعات متضاربة قبيل االنتخاب
ّ
الكويت ــ فادي الزين

النائب صالح عاشور

ي�ت��وج��ه ن�ح��و  400أل ��ف ن��اخ��ب
كويتي إلى صناديق االقتراع،
ال �ي��وم ،الخ �ت�ي��ار م�ج�ل��س األم��ة
ال��راب��ع عشر ،وس��ط احتقان سياسي غير
م�س�ب��وق ف��ي ال �ب�لاد ،ع��ززت��ه أح ��داث األي��ام
امل ��اض� �ي ��ة ،وك ��ان ��ت «ال �ق �ب �ل �ي��ة» م �ح��وره��ا
األس��اس��يُ .
ودع��ي ال��ى االنتخابات ك��ل من
أت� � ّ�م ال ��واح ��دة وال �ع �ش��ري��ن م ��ن ع �م ��ره ،من
ال �ج �ن �سي��ن ،لل��اخ �ت �ي��ار ب�ي�ن  286م��رش�ح��ًا
ب �ي �ن �ه��م  23ام� � � ��رأة ،ي �ت �ن��اف �س��ون ع �ل��ى 50
ُ
مقعدًا تمثل الدوائر االنتخابية الخمس،
فيما يحق لكل ن��اخ��ب التصويت ألربعة
م��رش �ح�ين .وان �ت �ش��رت ف��ي األي� ��ام األخ �ي��رة
االت �ه��ام��ات ب �ش��أن إن �ف��اق امل ��ال ال�س�ي��اس��ي

وش��راء أص��وات الناخبني ،على ال��رغ��م من
أن��ه ل�ي��س ّه�ن��اك خ��وف ج � ّ�دي م��ن احتمال
ح��دوث غ��ش أو ت��زوي��ر ف��ي النتائج ،وذل��ك
ّ
بسبب مراقبة الفرز وقلة ع��دد الناخبني.
ووس� � � ��ط ت� ��وق � �ع� ��ات م � �ت � �ض ��ارب ��ة ،ت �ت �ط �ل��ع
امل�ع��ارض��ة إل��ى تعزيز ق� ّ�وت�ه��ا ،ال�ت��ي كانت
ت �ت �ف��اوت ف ��ي ال �ب ��رمل ��ان ال �س ��اب ��ق ،ب�ح�س��ب
القضايا املطروحة ،وكانت تصل أحيانًا
إل��ى نصف ع��دد ال�ن��واب ،علمًا ب��أن أعضاء
ال�ح�ك��وم��ة ي�ع�ت�ب��رون أع �ض��اء ف��ي ال�ب��رمل��ان
ول �ه��م ح ��ق ال �ت �ص��وي��ت ،وه ��و األم � ��ر ال�ت��ي
تطالب املعارضة بإلغائه.
أم��ا السلطة الحاكمة ،فترغب ف��ي وص��ول
ب ��رمل ��ان أق� ��ل ح � � ّ�دة ت �ج��اه �ه��ا ،وخ ��اص ��ة أن
ال � �ص� ��راع ب�ي�ن م �ج �ل��س األم � ��ة وال �ح �ك��وم��ة
ت �ص��اع��د ك �ث �ي �رًا ف ��ي ال� �س� �ن ��وات األخ� �ي ��رة،

وش �ه��د ال�ك�ث�ي��ر م��ن االس �ت �ج��واب��ات ،األم��ر
ّ
الذي أدى إلى حل البرملان في كانون األول
ُ ّ
امل��اض��ي ،ب�ع��دم��ا ك ��ان ق��د ح ��ل ث�ل�اث م��رات
منذ وص��ول األمير الحالي الشيخ صباح
األح �م��د ال �ص �ب��اح إل ��ى ال �ح �ك��م ف��ي ك��ان��ون
الثاني .2006
ّ
وف ��ي ك��ل م � � ّ�رة ،ك ��ان ال �ح��ل ي �ح��دث بسبب
الخالف مع رئيس الحكومة ناصر املحمد
ال �ص �ب��اح ،ال� ��ذي ت �ع��اق��ب م �ن��ذ  2006على
رئ��اس��ة س �ب��ع ح �ك��وم��ات .إال أن امل��راق �ب�ين
ي��رون أن ه��ذه االنتخابات ل��ن ت��ؤدي على
األرج��ح إل��ى إن�ه��اء ال�ت��أزم السياسي ال��ذي
ّ
يشل البالد ،حيث سيبقى الصراع قائمًا
بني السلطتني التشريعية والتنفيذية.
وفي هذا السياق ،قال مرشح الدائرة األولى
صالح ع��اش��ور (ال �ص��ورة) ل�ـ«األخ�ب��ار» إن
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شعارات ميدان التحرير:
قصص من حلو الثورة ّ
ومرها
يزيد عدد ناخبيها على  67ألفًا.
ـ �ـ �ـ ال��راب �ع��ة وال �خ��ام �س��ة :ت�س�ي�ط��ر عليهما
ال� �ق� �ب ��ائ ��ل وت � ��وص � ��د األب � � � � ��واب أم� � � ��ام ف ��وز
مرشحني حضريني أو شيعة.
ّ
ّ
التنوع املتنافر في الدائرة الثالثة،
ُفي ظل
ن� �ظ ��ر ب �ك �ث �ي��ر م� ��ن ال �ق �ل ��ق إل � ��ى ال �ح ��ادث�ي�ن
األمنيني األخيرين بأكثر من مقاربة:
أوالها ،الخشية من ردود فعل ذات منحى
م��ذه �ب��ي ان � �ط ��وى ع �ل �ي��ه إح � � ��راق ال�خ�ي�م��ة
االنتخابيةّ ،بعض دوافعه شريحة ناخبة
شيعية ـــ سنية ت��دع��م امل��رش��ح الجويهل،
وفي عدادها رجال دين.
ثانيتها ،لم تقتصر الشتيمة على املرشح،
بل طاولت قبيلته التي استنفرت رجالها،
ُ
وذك � ��ر أن أع �ض��اء ه��ا ت� �ن ��ادوا ع �ب��ر م��وق��ع
«تويتر» إل��ى مهاجمة الخيمة الرئيسية
وإحراقها.
ث��ال�ث�ت�ه��ا ،ل��م ي �ك��ن ث� ّ�م��ة راب� ��ط ب�ي�ن إح ��راق
ال�خ�ي�م��ة وم �ه��اج �م��ة ال �ق �ن��اة ال�ت�ل�ف��زي��ون�ي��ة
ّ
ال � �ت ��ي اس� �ت� �ض ��اف ��ت م ��رش� �ح�ي�ن ،ف��اس �ت �ف��ز
أحدهما مرشحي القبيلة املهاجمة ،األمر
ال��ذي يجعل م��ن الخيط املذهبي والقبلي
املشدود ّ
مبررًا مشروعًا إلثارة القالقل.
ّ
على نحو كهذا ،تعبر ال��دائ��رة الثالثة عن
أغ ��رب ص ��راع س�ي��اس��ي يجعلها ال تشبه
سواها من الدوائر من جهة ،ويتيح تبادل
األص � � � ��وات ب �ي�ن م��رش �ح �ي �ه��ا م ��ن داخ �ل �ه��ا
وم��ع ت�ك�ت�لات ال��دوائ��ر األخ ��رى ،م��ا ّ
يسهل
ً ُّ
قليال توقع بعض النتائج .بذلك ،يتوقف
ُ
النجاح ف��ي ه��ذه ال��دائ��رة على ت�ب��ادل غير
َ
م�ع��ل��ن ل�ل�أص��وات إل ��ى ح�ين ال��وص��ول إل��ى
صناديق االق �ت��راع .م��ن دون ه��ذا التبادل،
ي�ف�ق��د امل��رش��ح ف��رص��ة ال �ف��وز ب�س�ب��ب وط��أة
ال�ت�ن��اف��س وت�ن��اق��ض االت �ج��اه��ات ،وه��و ما
حمل أح��د مرشحيها قبل أسبوعني على
ال �ق��ول ،ع�ب��ر ال�ت�ل�ف��زي��ون ،إن��ه ي�ع��رض علنًا
ت� �ب ��ادل األص� � � ��وات ب �ي �ن��ه وب �ي��ن م��رش�ح�ين
آخرين في الدائرة.

ال��دع��وة ع� ّ�دة م ��رات ،غير أن��ه ك��ان يرفض
دائ �م��ًا» .وذك��ر الفضل أن املسلم أت��ى إلى
القناة ،ومع بدء املناظرة حدث االقتحام
ُ
وق � �ط� ��ع ب� ��ث ال� �ب ��رن ��ام ��ج .وت� � �س � ��اءل «ه ��ل
ّ
ك��ان��ت م��ؤام��رة م��رت�ب��ة م��ن قبل املسلم مع
املحتجني؟».
وات �ه��م ال �ف �ض��ل امل �س �ل��م ب��أن��ه م��ن «خ�لاي��ا
اإلخ� ��وان امل�س�ل�م�ين ال�ن��ائ�م��ة ال�ت��ي تسعى
إل��ى إشعال املنطقة» .وأض��اف إن��ه حاول
الخروج من القناة للتفاهم مع الجموع،
إال أن األم��ن منعه م��ن ذل��ك .وت��اب��ع «ه��ذه
ديموقراطية الغوغاء التي يسعون إليها،
ان �ف�لات أم �ن��ي ك��ال��ذي ي�ح�ص��ل ف��ي معظم
ال� � ��دول ال �ع��رب �ي��ة» .وح ��اول ��ت «األخ� �ب ��ار»
االتصال باملرشح فيصل املسلم للوقوف
على تفاصيل الحادث ،لكنه لم يجب.

«املكتوب م�ق��روء م��ن عنوانه ،إذ إن لهجة
ال �خ �ط��اب��ات دائ �م ��ًا ن ��اري ��ة وت �ح��ري �ض �ي��ة»،
م �ش �ي �رًا إل ��ى أن ��ه «ق ��د ي�ح�ص��ل ت�غ�ي�ي��ر في
ّ
بعض األسماء والوجوه ،إال أن التصعيد
سيستمر على النهج نفسه».
وق� ��د ل� �ج ��أت ج �م �ع �ي��ات ع � � ّ�دة إل� ��ى ت��وزي��ع
منشورات لتوعية الناخب الكويتي حول
العملية االنتخابية ،وحثه على التصويت
مل ��ن ي � ��راه م �ن��اس �ب��ًا م ��ن دون أي ض �غ��وط،
ّ ً
ّ
االمتناع عن
م��ذك��رة في الوقت نفسه ب��أن
ّ
التصويت قد ي��ؤدي إل��ى ف��وز مرشح غير
مرغوب فيه.
ّ
تجدر اإلشارة الى أن نسبة التصويت في
االن�ت�خ��اب��ات التشريعية األخ�ي��رة ف��ي عام
 2009بلغت نحو  58في املئة ،فيما يتوقع
أن تكون هذه ّ
املرة أكبر من ذلك.

استقبل ميدان التحرير،
على مدى األيام املاضية،
املصريني ،بمختلف
توجهاتهم السياسية ،وهو
ما تجلى من خالل الشعارات
والهتافات التي اختزلت في
طياتها بعض الخالفات
ّ
بني املشاركني في الذكرى،
ومطالب املؤمنني بضرورة
استكمالها
القاهرة ــ جمانة فرحات
ان�ق�ض��ت س�ن��ة م�ن��ذ ان� ��دالع ث ��ورة «25
يناير» وميدان التحرير ال ي��زال قبلة
امل�ح�ت�ج�ين امل �ص��ري�ين ع�م��وم��ًا وس�ك��ان
ال� �ق ��اه ��رة خ �ص��وص��ًا .م �ن �ص��ات ت�ع�ل��و
وت �ت �ف �ك��ك وف� �ق ��ًا مل �ق �ت �ض �ي��ات امل��رح �ل��ة.
خيم صامدة منذ ع��ام وأخ��رى غابت،
ٌ
�وه
ع �ل��ى ع �ك��س خ �ي��م م �س �ت �ح��دث��ة .وج � ً
موجودة في امليدان باستمرار تاركة
ب�ص�م��ات�ه��ا ،ف��ي م�ق��اب��ل أخ ��رى ع��اب��رة.
زح�م��ة لباعة متجولني يعرضون في
ب�س�ط��ات�ه��م م�خ�ت�ل��ف أن� ��واع ال�ب�ض��ائ��ع
والطعام .يثيرون الشفقة على حالهم
ح�ي�ن��ًا ،وي�ت�ح��ول��ون إل��ى م ��اد ٍة للتندر
ح �ي �ن��ًا آخ� ��ر ب �س �ب��ب االت� �ه ��ام ��ات ال �ت��ي
تالحقهم ب��أن�ه��م «م�خ�ب��رون» يمثلون
ع�ي�ن ال �س �ل �ط��ات ،ال� �ت ��ي غ ��اب ��ت ب� ّ
�زي �ه��ا
الرسمي عن امليدان في اآلونة األخيرة.
وم ��ن وس ��ط ه ��ذا امل��زي��ج ال ��ذي يضفي
سحره على ميدان التحرير ،وتحديدًا
ب�ع��د ه �ب��وط ال �ظ�ل�ام ،ت �ب��رز ال �ش �ع��ارات
وال� �ه� �ت ��اف ��ات ،ال� �ت ��ي ي �خ �ف��ي ك ��ل م�ن�ه��ا
حكاية إما ملعتقل ال يزال يحاكم أمام
امل �ح��اك��م ال�ع�س�ك��ري��ة ،أو ش�ه�ي��د سقط
ولم ينل قاتلوه قصاصهم ،أو مصاب
ت� �ح ��ول إل� ��ى رم� ��ز ل� �ل� �ث ��ورة ،أو م�ط�ل��ب
يبحث راف�ع��وه عمن يلبيه ،أو مجرد
موقف حرص حاملوه على إيصاله.
ليلة ال�خ��ام��س وال�ع�ش��ري��ن م��ن ك��ان��ون
ال �ث��ان��ي ،ص ��دح ص ��وت م�ح�س��ن ع��ال�ي��ًا
ي � ��ردد« :ي �ل��ي ب �ت �س��أل إي ��ه ال �ق �ض �ي��ة ...
قتلوا شهيد طلب الحرية»« ،يا أهالي
ان �ض �م��وا ل�ي�ن��ا ال �ح��ري��ة ل�ي�ك��م ول�ي�ن��ا».
ً
ً
توقف قليال م�ح��اوال التقاط أنفاسه،
نظر إل��ى زميله أحمد ف�ب��ادره األخير
ب��ال �ق��ول س��ري �ع��ًا« :ت ��وق ��ف ع ��ن ال�ق�ل��ق
س �ي��أت��ون غ� � �دًا ،س �ت �ش��اه��د ب� ��أم ع�ي�ن��ك
�ت ك ��ان فيه
أن �ن��ي ع �ل��ى ح� ��ق» ،ف ��ي وق� � ٍ
ش ��اب آخ ��ر ق��د ت��ول��ى م�ه�م��ة اس�ت�ك�م��ال
إث � ��ارة ح �م��اس امل � ��ارة ،م � ��رددًا ب�ص��وت
ع��ال« :ي�لا يا مصري ان��زل من دارك ...
الطنطاوي هوا مبارك».
ق �ل��ق م�ح�س��ن م��ن ح �ج��م امل �ش��ارك��ة في
ال ��ذك ��رى األول� � ��ى ل �ل �ث��ورة س ��رع ��ان م��ا
سيتبدد صباح الخامس والعشرين،
ب �ع��دم��ا أث �ب ��ت امل� �ص ��ري ��ون أن وع�ي�ه��م
ب� � �ض � ��رورة اس � �ت � �م� ��رار وج � ��وده � ��م ف��ي
امل� � �ي � ��دان ،إل � ��ى ح�ي��ن ت �ح �ق �ي��ق أه � ��داف
ال� �ث ��ورة ،ف��ي أع �ل��ى م �س �ت��وي��ات��ه .وه��ي
أه� � ��داف ل ��م ت �ك��ن ال �ص �ح��ف امل �ص��ري��ة،
التي واكبت الحدث ،بحاجة لنشرها
على صفحاتها .كما لم تكن الحركات
ال �ش �ب��اب �ي��ة ب �ح��اج��ة ل �ت��وزي �ع �ه��ا ضمن
م �ن �ش��ورات .ف �ش �ع��ارات وه �ت��اف��ات من
ن��زل إل��ى امل�ي��دان كانت كفيلة بإيصال
الرسالة كاملة.
امل �ط��ال �ب��ات ب�ت�س�ل�ي��م ال �ع �س �ك��ر ال�ح�ك��م
ف��ورًا ت�ج�س��دت ف��ي ش �ع��ارات م��ن قبيل
«ص ��رخ ��ة أم ش�ه�ي��د ب �ت �ق��ول  ...ع��اي��زة
املجلس كله ي�غ��ور»« ،مطلوب تسليم
ال �س �ل �ط ��ة ب� �ج ��د م� ��ش ف� ��وت� ��و ش� � ��وب»،
«وق � � � ��ول م � ��ا ت� �خ ��اف ��ش امل� �ج� �ل ��س الزم
ي�م�ش��ي .يسقط يسقط ح�ك��م العسكر،
إح� �ن ��ا ال �ش �ع ��ب ال� �خ ��ط األح� � �م � ��ر» .أم ��ا
ش � �ع ��ارا «أن� � ��ا ال م �غ �ف��ل وال ط ��رط ��ور،
م ��ش ح �س �ت �ن��ى  ٦ش� �ه ��ور» و«م �ج �ل��س
ع�س�ك��ر ص�ب��اح ال�خ�ي��ر دا ان��ت رئيسك
ملياردير» ،فلم يكن وليد يتوقف عن

ت��ردي��ده�م��ا ،م�ش��ددًا على أهمية إب��راز
ه� ��ذه ال� �ش� �ع ��ارات ف ��ي امل � �ي� ��دان ك��ون �ه��ا
ت� ��أت� ��ي ل� �ف� �ض ��ح امل� �ج� �ل ��س ال �ع �س �ك ��ري
وم�م��ارس��ات��ه ،ف��ي ال��وق��ت ال��ذي يحاول
فيه األخير تشويه الحقيقة وتصوير
ن �ف �س��ه ع �ل��ى أن� ��ه ل ��م ي��رت �ك��ب أي خ�ط��أ
بحق املحتجني منذ تسلمه الحكم.
من جهتها ،اخ�ت��ارت نيرمني التعبير
ع��ن م��وق�ف�ه��ا ال��راف��ص ل �ل��دع��وات ال�ت��ي
أط�ل�ق�ه��ا ال �ب �ع��ض ل�لاح �ت �ف��ال ب��ال �ث��ورة
وليس استكمالها ،من خ�لال هتافها
«ما فيش احتفاالت ما فيش احتفاالت
ج � ��اي �ي��ن ن� �ج� �ي ��ب ح� � ��ق ال� � �ل � ��ي م� � � ��ات»،
و«ي �ل �ل��ي ن� ��ازل ت�ح�ت�ف��ل إخ��وات �ن��ا لسه
بتتدفن».
و«إخ ��وات� �ن ��ا ل �س��ه ب �ت �ن��دف��ن» ت�خ�ت�ل��ف
ك�ث�ي�رًا ع��ن ش�ع��ار «اإلخ� ��وان واملجلس
إيد واحدة» ،الذي ارتفع منذ الخامس
وال�ع�ش��ري��ن م��ن ي�ن��اي��ر وح�ت��ى ال��ذك��رى
األول � ��ى ل�ج�م�ع��ة ال �غ �ض��ب ،ف��ي ان�ت�ق��اد
واض� � � � ��ح مل � ��وق � ��ف ج � �م� ��اع� ��ة اإلخ� � � � ��وان
امل�س�ل�م�ين ال �ت��ي ب��ات��ت ف��ي ن�ظ��ر بعض
امل� �ح� �ت� �ج�ي�ن ت � �ت � �س� ��اوى م � ��ع امل �ج �ل ��س
العسكري ف��ي س��رق��ة ال �ث��ورة ،وه��و ما
دفع البعض إلى رفع شعار «بيع بيع
 ...ال �ث ��ورة ي��ا ب ��دي ��ع» ،ف��ي إش� ��ارة إل��ى
امل��رش��د ال �ع��ام ل�ل�إخ��وان م�ح�م��د ب��دي��ع،
«وهما اثنني سرقوا ال�ث��ورة ،العسكر
واإلخوان».
واإلخ � � ��وان ال ��ذي ��ن ش �ه��د ك ��ل م ��ن وج��د
ف ��ي امل � �ي� ��دان ب �ع �ض��ًا م ��ن م �ح��اوالت �ه��م
االس �ت �ف��زازي��ة ،وب�ي�ن�ه��ا ت�ع�م��ده��م رف��ع
ص� ��وت ال � �ق� ��رآن ك �ل �م��ا دخ� �ل ��ت م �س �ي��رة
ج��دي��دة ملحاولة إب�ع��اد األن�ظ��ار عنها،
حاولوا الرد على االنتقادات املوجهة
إل �ي �ه��م م��ن خ�ل�ال ص �ي��اغ��ة ش�ع��ارات�ه��م
وهتافاتهم ال�خ��اص��ة .فعندما توقف
اإلخ � ��وان ع��ن ت��ردي��د «ال �ل��ه أك �ب��ر ول�ل��ه
الحمد» وارتفع هتاف «عايزين نرجع
زي زم��ان إي��د وح��دة في امل�ي��دان» ،أتى
ال ��رد س��ري�ع��ًا م��ن خ�ل�ال «ق ��ول ل�ل��زم��ان

اإلخوان المسلمون
باتوا في نظر بعض
المحتجين يتساوون مع
ّ
المجلس العسكري

ي��رج��ع ي��ا زم � ��ان ،ن��ازل�ي�ن ن�ع�م��ل ث��ورة
مش نحتفل بالثورة».
أم� ��ا ن � ��واب ال� �ب ��رمل ��ان ،اإلخ � � ��وان م�ن�ه��م
وال� �ل� �ي� �ب ��رال� �ي ��ون وامل �س �ت �ق �ل ��ون ال ��ذي ��ن
وص�ل��وا إل��ى مناصبهم الجديدة بعد
ال� � �ث � ��ورة ،ف �ل��م ي �س �ل �م��وا ب� ��دوره� ��م م��ن
االن �ت �ق ��ادات ،وخ �ص��وص��ًا أن ال�ج�ل�س��ة
األول ��ى ك��ان��ت كفيلة ب��إظ�ه��ار ال�خ�لاف
ال �ح��اد ب�ي�ن م �ك��ون��ات��ه ،ف�ع�ل��ت ه�ت��اف��ات
ال�ب�ع��ض «ال �ث��ورة ف��ي امل �ي��دان م��ش في
البرملان».
ف ��ي م� � � ��وازاة ذل� � ��ك ،اس� �ت� �ح ��وذ ش �ه��داء
ال� � �ث � ��ورة وامل � �ط� ��ال� ��ب ب ��ال� �ق� �ص ��اص م��ن
قاتليهم على نصيب وافر من شعارات
ميدان التحرير.
فبينما اخ �ت��ار ال�ب�ع��ض ارت ��داء أقنعة
ت�ح�م��ل ص ��ور ع ��دد م��ن أش �ه��ر ش �ه��داء
ال � �ث ��ورة امل �ص��ري��ة أو م �ص��اب �ي �ه��ا ،م��ن
الشيخ عماد عفت ومينا دانيال ،إلى
الشاب أحمد ح��رارة ،صدحت أصوات
م �ج �م��وع��ات ش �ب��اب �ي��ة ت � ��ردد «وح �ي ��اة
دمك يا شهيد ثورة ثاني من جديد»،
«القصاص القصاص قتلوا إخواتنا
ب � ��ال � ��رص � ��اص» و«س� � ��ام� � ��ع أم ش �ه �ي��د
بتنادي الداخلية قتلوا والدي».
أم��ا شعار «ي��ا نجيب حقهم يا نموت
زي� �ه ��م» ،ف�ي�ح�م��ل وق �ع��ه ال �خ��اص ل��دى
ال�ش��اب منعم .م��ن داخ��ل الخيمة التي
ج� �ل ��س م �س �ت��ري �ح��ًا ف �ي �ه��ا إل � ��ى ج� ��وار
وال ��ده س��ام��ي وش�ق�ي�ق��ه ع�م��ر ووال��دت��ه
ن� ��دى ،ب �ع��د ع��ودت��ه م��ن ت �ظ��اه��رة أم��ام
ّ
ماسبيرو ،أكد الشاب ،الذي لم يتخط
ال�س��اب�ع��ة ع�ش��ر رب �ي�ع��ًا ،أن��ه ال يخشى
املوت.
وب�ي�ن�م��ا ك��ان ال�ن�ق��اش ع�ل��ى أش ��ده بني
ال �ج��ال �س�ين ف ��ي ال �خ �ي �م��ة ح ��ول م ��ا إذا
كان الجيش والبلطجية سيقتحمون
ال� �خ� �ي ��م ل� �ف ��ض االع � �ت � �ص� ��ام ب ��ال� �ق ��وة،
وخ �ص��وص��ًا ب �ع��دم��ا ت �خ �ط��ت ال �س��اع��ة
الواحدة والنصف فجرًا ،وكان اإلخوان
امل� �س� �ل� �م ��ون ق� ��د اق � �ت� ��رب� ��وا م� ��ن ت�ف�ك�ي��ك
منصتهم التي أبقوها حتى فجر يوم
السبت املاضي ،أطل منعم برأسه إلى
خ ��ارج ال�خ�ي�م��ة ،م�ش�ي�رًا ب��إص�ب�ع��ه إل��ى
مبنى ي�ش��رف على امل �ي��دان ،طالبًا من
امل��وج��ودي��ن داخ��ل الخيمة أن يرفعوا
ص ��ورت ��ه ع �ل �ي��ه إذا م ��ا اس �ت �ش �ه��د ف��ي
امل ��واج �ه ��ات ال �ت��ي ك��ان��ت م �ت��وق �ع��ة في
أي ل�ح�ظ��ة .ح��دي��ث م�ن�ع��م ع��ن امل ��وت ال
يقلق وال ��ده ع�ل��ى اإلط�ل�اق ،ب��ل يدفعه
إلى التأكيد أن الثورة ال تزال بحاجة
إلى مزيد من الدماء لتنتصر ،وهو ما
يبرر من وجهة نظره اختياره النزول
ب��رف �ق��ة ول ��دي ��ه وزوج� �ت ��ه إل� ��ى امل �ي ��دان
ووضع أرواح أفراد عائلته ً
فداء ملصر
وبناء مستقبلها.

مصريون شاركوا في احياء الذكرى األولى للثورة يوم االربعاء املاضي (عمرو ماراغي  -أ ف ب)

اشتباكات تغلق معبد
«إدفو» في األقصر
أغلق أصحاب «الحناطير»،
أمس ،معبد «إدفو» السياحي
في محافظة األقصر جنوب
مصر ،إثر اشتباكهم مع عدد
من أصحاب املتاجر السياحية
في املنطقة األثرية .وذكر
املوقع اإللكتروني لصحيفة
«األهرام» املصرية أن أصحاب
الحناطير أغلقوا معبد «إدفو»
بوجه السائحني على خلفية
االشتباكات ،فيما طالب رئيس
غرفة شركات السياحة في
األقصر ،ثروت العجمي« ،بتدخل
رئيس مجلس الوزراء كمال
الجنزوري إلنهاء الفوضى
التي ّ
تعم األقصر وإعادة األمن
واالستقرار إلى املدينة السياحية،
خاصة أن السياحة املصرية
تخسر يوميًا  50مليون دوالر».
(يو بي آي)

الغارد تزور تونس
بدأت رئيسة صندوق النقد الدولي
كريستني الغارد (الصورة)،
أمس ،زيارة رسمية لتونس
تستغرق يومني ،هي األولى لها
منذ انتخابها لهذا املنصب في
األول من تموز املاضي .وتجري
الغارد خالل الزيارة مشاورات

ومباحثات مع الرئيس التونسي
املؤقت منصف املرزوقي ،ومع
رئيس الحكومة التونسية
املؤقتة حمادي الجبالي ،ومع
عدد من أعضاء حكومته ،إلى
جانب محافظ البنك املركزي
التونسي مصطفى كمال النابلي.
وتمحورت املباحثات حول السبل
الكفيلة بتعزيز العالقات الثنائية،
ودعم االقتصاد التونسي في هذه
املرحلة االنتقالية ،وسط خشية
الحكومة التونسية من تدهور
األوضاع االقتصادية في البالد.
(يو بي آي)

الجيش التونسي
يشتبك مع سلفيني

أعلن الكاتب العام لنقابة الحرس
الوطني في صفاقس ،محمد
التونسي ،أمس ،أن قوات األمن
والجيش اشتبكت مع مجموعة
مسلحني سلفيني في مدينة بئر
علي بن خليفة قرب صفاقس
جنوب البالد .ووفقًا للتونسي،
فإن «ثالثة مسلحني ملتحني
يعتقد أنهم سلفيون تبادلوا
إطالق النار مع قوات األمن
والجيش في املنطقة ،قبل أن
يهربوا من السيارة لتتواصل
االشتباكات» .وأضاف أن قوات
الحرس عثرت على كميات من
بنادق الكالشنيكوف والذخيرة
داخل السيارة ،بينما تسعى قوات
أخرى إلى تطويقهم في منطقة
معزولة بعيدًا عن السكان.
(رويترز)
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قضية

ال يحتاج املراقب إلى كثير تحليل إلثبات مدى هشاشة الرابط الذي يجمع بني قادة القائمة
«العراقية» ،ليس منذ اليوم ،بل منذ تأسيسها وقبل ذلك .الشهادات التلفزيونية لخلف العليان
وسالم الزوبعي كشفت أخيرًا عن فصول ّ
مدوية تظهر الحقد البالغ بني أطراف مجتمعني حول
ّ
«العراقية» اليوم ،وبني أسماء يظن املرء أنهم حلفاء ال يفرقهم شيء

«العراقية»
أسرار
ً
على الهواء مباشرة
عالء الالمي

تركيا تجمع س ّنة وشيعة العراق في إسطنبول!
ّ
كشفت صحيفة «صباح» التركية ،أم��س ،أن أنقرة بصدد إنجاز استعداداتها
الس�ت�ض��اف��ة ال �ق �ي��ادات ال�ع��راق�ي��ة ال�ع��رب�ي��ة الشيعية وال�س�ن�ي��ة امل �ت �ن��ازع��ة ،وذل��ك
مؤتمر مصالحة في شباط الجاري في اسطنبول «الحتواء التدهور الطائفي
وامل��ذه�ب��ي» ال��ذي ي�ض��رب ال �ع��راق .وأش ��ارت «ص �ب��اح» إل��ى أن وزارة الخارجية
التركية ب��دأت بالفعل استعداداتها اللوجستية والسياسية إلت�م��ام املؤتمر،
ولفتت إل��ى أن املرجع الشيعي علي السيستاني (ال�ص��ورة) واف��ق على إرس��ال
ممثلني عنه سيرأسون الوفد الشيعي ،على أن يكتفي األت��راك ،ممثلني برئيس
«إدارة ال�ش��ؤون الدينية» التركية ،محمد غ��ورم�ي��ز ،ب ��إدارة ال�ح��وار .وأوضحت
الصحيفة أن تركيا «تنوي إرس��اء آلية دائمة للحوار بني الشيعة والسنة ،مع
ُ
تأسيس منظمة إقليمية تعنى بجمع كافة األطياف في مجتمعات املنطقة».
(األخبار)

تقرير

حزمة مهمة من أسرار سياسية ال تخلو
م��ن النكهة الشخصية ،وج��دت طريقها
إلى شاشات إحدى القنوات التلفزيونية
ال �ع��راق �ي��ة ع �ب��ر ب��رن��ام��ج ي�ح �م��ل ع �ن��وان
«ش� �ه ��ادات ل �ل �ت��اري��خ» .ال �ب��رن��ام��ج ،ال ��ذي
ّ
يعده ويقدمه الكاتب واملحلل السياسي،
ُ َّ
الدكتور حميد عبد الله ،بث خالل السنة
امل��اض �ي��ة ،ل �ك�ن��ه ل ��م ي �ص �ب��ح ف ��ي م�ت �ن��اول
ق �ط��اع واس ��ع م��ن ال�ج�م�ه��ور ال �ع��راق��ي إال
منذ فترة قصيرة ،حني عمد مهتمون إلى
إع��ادة بثه على شكل أج��زاء على مواقع
التواصل االجتماعي كموقع «يوتيوب»
والصحافة اإللكترونية.
ال�ش�ي��خ خ�ل��ف ال�ع�ل�ي��ان ،ال�ض��اب��ط الكبير
في جيش النظام السابق ،وشيخ عشيرة
ع��رب�ي��ة سنية ف��ي محافظة األن �ب��ار ،ك��ان
ً
«ب � �ط �ل��ا» ل� �ع ��دة ح �ل �ق ��ات م� ��ن ال �ب��رن��ام��ج
امل � ��ذك � ��ور .ال �ش �ي ��خ ال �ع �ل �ي ��ان ت� �ح ��دث ف��ي
«ش� �ه ��ادات ��ه ل �ل �ت ��اري ��خ» ب �ص �ف �ت��ه رئ�ي�س��ًا
لـ«مجلس الحوار الوطني» ،أحد املكونات
السياسية الرئيسية لـ«جبهة التوافق»
سابقًا ،وك��ان صريحًا والذع��ًا في آن .من
األس ��رار والحيثيات الكثيرة ال�ت��ي أدل��ى
بها في البرنامج امل��ذك��ور ،والتي توقف
عندها املراقبون ،نذكر األمثلة التالية:

طلب عالوي من العليان قطع العالقة مع كل من الهاشمي واملالكي (رويترز)
ي��روي الشيخ العليان أنه كان في الحج
ّ
قبل أرب��ع س �ن��وات ،ح�ين بلغه أن زميله
ط� ��ارق ال �ه��اش �م��ي ،ال �ق �ي��ادي ف��ي ال �ح��زب
اإلس�لام��ي وج�ب�ه��ة ال�ت��واف��ق آن� ��ذاك ،وق��ع
ع �ل��ى ات �ف��اق �ي��ة س �ي��اس �ي��ة م ��ع ال��زع�ي�م�ين
ال� �ك ��ردي�ي�ن م �س �ع ��ود ال � �ب� ��رزان� ��ي وج �ل�ال
ال�ط��ال�ب��ان��ي ُس� ِّ�م� َ�ي��ت «ات �ف��اق �ي��ة دوك � ��ان»،
وأن ��ه ط�ل��ب م��ن م��راف�ق�ي��ه االن �ت �ظ��ار حتى
العودة واالطالع على حيثيات االتفاقية،
ف ��إن ك��ان��ت االت �ف��اق �ي��ة ج �ي��دة «سنصفق
للهاشمي وإال فسنقف ض��ده وضدها»
ع�ل��ى ح��د ت�ع�ب�ي��ره .ي�ض�ي��ف ال�ع�ل�ي��ان أن��ه
اط �ل��ع وم �ع��ه ع ��دد م��ن ق �ي��ادي��ي «مجلس
ال � �ح ��وار» ،ب �ع��د ع��ودت��ه م��ن ال �ح��ج ،على
ت �ف��اص �ي��ل ات� �ف ��اق� �ي ��ة «دوك� � � � � ��ان» .وأن� �ه ��م

ّ
األميركية :رومني يكتسح فلوريدا
االنتخابات التمهيدية

ديما شريف
ق��د ي �ك��ون ح��اك��م م��اس��اش��وت��س ال �س��اب��ق،
م�ي��ت روم �ن��ي ،ال ��ذي ي�ن��اف��س ع�ل��ى بطاقة
الترشيح الجمهورية النتخابات الرئاسة
االميركية ،بدأ يتجه نحو حسم موقعه في
مواجهة باراك أوباما في  6تشرين الثاني
املقبل .فنسبة  46.4في املئة من األصوات
الجمهورية في فلوريدا ،مكنت رومني من
الحصول على الخمسني مندوبًا بأكملهم
ال��ذي��ن ي�خ�ص�ص�ه��م امل��ؤت �م��ر ال�ج�م�ه��وري
العام للوالية (مع إرجاء الحسم بشأن 49
آخرين إلى آب املقبل خالل املؤتمر نفسه).
هكذا تقدم روم�ن��ي بشكل مريح على كل
منافسيه ،وخصوصًا نيوت غينغريتش
ال � ��ذي ح ��ل ث��ان �ي��ًا م ��ع  31.9ف ��ي امل �ئ��ة م��ن
األصوات .وكان الفتًا بدء ريك سانتوروم،
ّ
ال� ��ذي ح ��ل ث��ال �ث��ًا ،م ��ع  13.4ف ��ي امل �ئ��ة من
األص ��وات ،بمجاملة ال��راب��ح منذ أسابيع
ع� � ّ�دة ،ع�ل��ى م��ا ي �ب��دو ط�م�ع��ًا ب�م�ن�ص��ب في
اإلدارة املقبلة ،في حال استطاعة رومني
الوصول إلى البيت األبيض ،نهاية العام،
وركز انتقاده وهجومه بعد ظهور نتائج

الثالثاء على غينغريتش .فهو بدأ يدرك
ّ
ربما أن حظوظه شبه معدومة للحصول
ع�ل��ى ب�ط��اق��ة ال�ت��رش�ي��ح ال��رس�م�ي��ة ،وي��ري��د
أن يكون هيالري كلينتون الجمهوريني.
ّ
في املقابل ،بدا ك��أن السيناتور عن والية
ت�ك�س��اس رون ب ��ول ي�ب�ت�ع��د ش�ي�ئ��ًا فشيئًا
عن الصدارة ،إذ حل في املركز الرابع ،مع
سبعة في املئة من األصوات.
وقد انتشرت في األسبوع املاضي أخبار
ع��ن م�ي��ل ل��دى ق �ي��ادة ال �ح��زب ال�ج�م�ه��وري
ل��دع��م روم� �ن ��ي ف ��ي ال �ت��رش �ي��ح ،وال�ت�خ�ل��ي
ع��ن غ�ي�ن�غ��ري�ت��ش ،ال� ��ذي ب��رأي �ه��م س�ي�ض� ّ�ر
ال �ح��زب ك�ث�ي�رًا ف��ي ح��ال منافسته أوب��ام��ا
في تشرين الثاني املقبل .ويقود الحملة
الذي
املرشح األسبق للرئاسة ،بوب دولّ ،
نشر رس��ال��ة األس�ب��وع امل��اض��ي تعتبر أن��ه
في حال حصول غينغريتش على بطاقة
ال�ت��رش�ي��ح ف��إن��ه «س�ي�ض��ر ب�ك��ل مرشحينا
الفدرالية واملحلية» .ووصف
الى املناصب ّ
غينغريتش ب��أن��ه يعمل وح��ده ،وال يقبل
النصائح وأفكاره بالية.
ّ
ل� �ك ��ن ي � �ب ��دو أن غ �ي �ن �غ��ري �ت��ش ل� ��م ي �ت��أث��ر
بالهزيمة الثالثاء وال بالحملة ضده ،فهو

ألقى خطاب الهزيمة ،تحت عنوان «ويبقى
 46والي� � ��ة» ،غ �ي��ر ع��اب��ئ ب��ال�ن�ت�ي�ج��ة ال�ت��ي
حققها ،فيما ك��ان ي�ب��دو ت��أث��ر مناصريه
بذلك ،إذ حضر عدد قليل منهم في املوعد
امل �ح��دد ل�ل�خ�ط��اب ،واض �ط��ر الصحافيون
املوجودون في مقر الحملة إلى التنافس
على أخذ تصريحاتهم.
وت �ش �ي��ر ن �ت��ائ��ج ف �ل��وري��دا إل ��ى ب ��دء ق�ب��ول
ال�ن��اخ�ب�ين ال�ج�م�ه��وري�ين ل��روم �ن��ي ،ال��ذي
ب �ق��ي ب�ي�ن أول م ��رش � َ�ح�ي�ن ف ��ي ال ��والي ��ات
األرب� ��ع ال �ت��ي ح�ص�ل��ت ف�ي�ه��ا االن�ت�خ��اب��ات
حتى اآلن .ففلوريدا لم تسمح للمستقلني
(غ� �ي ��ر امل �س �ج �ل�ي�ن ع �ل��ى ل� ��وائ� ��ح ال� �ح ��زب)
ب��امل�ش��ارك��ة ف��ي االن �ت �خ��اب��ات التمهيدية،
على عكس ال��والي��ات األخ ��رى (آي ��وا ،نيو
ه��ام�ش�ي��ر وس ��اوث ك��اروالي �ن��ا) ،م��ا يؤكد
ت �ص ��دره ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ح��ال �ي��ًا ع �ل��ى األق� ��ل ـ�ـ�ـ�ـ�ـ امل�ش�ه��د
ال�ج�م�ه��وري .وق ��ال  7م��ن ّك��ل  10ناخبني
الثالثاء ،إثر تصويتهم ،إنهم محافظون،
ّ
ما يعني أن رومني ب��دأ ينال رض��ى هذه
ال �ش��ري �ح��ة ال �ت��ي ل��دي �ه��ا ب �ع��ض امل �خ��اوف
م��ن دي��ان�ت��ه .دي��ان��ة ل��ن ت�ق��ف ع��ائ�ق��ًا أم��ام��ه
في والية نيفادا ،التي يوجد فيها نسبة

كبيرة م��ن امل��ورم��ون .هكذا م��ن املمكن أن
يتجه رومني نحو إعادة توحيد القاعدة
ال�ش�ع�ب�ي��ة ل �ل �ح��زب ال �ت��ي ت �ن��اص��ر «ح ��زب
الشاي» ،وتعجبها طروحات غينغريتش
ال�ش�ع�ب��وي��ة ،م��ع ال�ن�خ�ب��ة امل�ح��اف�ظ��ة ال�ت��ي
تقف وراء رومني.
وتتجه األنظار إلى نيفادا إذًا ،التي ستكون
انتخاباتها التمهيدية بعد غ��د السبت،
وي�ص��رف املرشحون وقتهم ف��ي التجوال
بني مدنها ،سعيًا إلقناع ناخبيها الذين
تأثروا كثيرًا باألزمة املالية ،بالتصويت
ل �ه��م .ول� ��ن ت �س �ب��ق االن �ت �خ��اب��ات م �ن��اظ��رة
ت �ل �ف��زي��ون �ي��ة ،م ��ا ق ��د ي �ج �ن��ب امل �ش��اه��دي��ن
رؤي ��ة روم�ن��ي وغينغريتش ي�ت�ج��ادالن ـــــ
مجددًا ـــــ حول ارتباط كل منهما بعمالقي
الرهونات العقارية املفلسني فريدي ماك،
وفاني ماي.
وأش ��ار اس�ت�ط�لاع ل �ل��رأي أج��رت��ه مؤسسة
ّ
«غ� ��ال� ��وب» ،م �ن��ذ ي ��وم�ي�ن ،إل ��ى أن روم �ن��ي
ي� �س� �ب ��ق غ� �ي� �ن� �غ ��ري� �ت ��ش ،ع � �ل ��ى امل� �س� �ت ��وى
ال ��وط� �ن ��ي ،ف ��ي م �س��أل��ة م ��ن ي �ص �ل��ح أك �ث��ر
للرئاسة ،بنسبة  59ف��ي املئة إل��ى  39في
املئة.

ّ
فوجئوا بأن الهاشمي اتفق مع البرزاني
وال �ط��ال �ب��ان��ي ع�ل��ى أم ��ور خ�ط�ي��رة منها:
تقسيم ال �ع��راق إل��ى ث�لاث��ة أق��ال�ي��م .األول
ك� � ��ردي ت� �ض ��اف إل� �ي ��ه م �ح��اف �ظ��ة ك��رك��وك
الغنية بالنفط ،ومناطق أخرى يسميها
ال��دس�ت��ور ال ��ذي ك�ت��ب ف��ي ع�ه��د االح�ت�لال
«مناطق متنازع عليها» .وتشكيل جيش
ك��ردي من ميليشيات البيشمركة يكون
مؤلفًا من  12فرقة مسلحة من قبل املركز
ب��ال�ط��ائ��رات وال��دب��اب��ات وامل��دف�ع�ي��ة ،على
أن تكون قيادته ك��ردي��ة وتابعة لزعامة
اإلق� �ل� �ي ��م ،وأن ت� �ك ��ون ع� �ق ��ود ال �ن �ف��ط ف��ي
املناطق الكردية ،استخراجًا وتصديرًا،
بيد األكراد وليس بغداد .هذا إلى جانب
إقامة إقليم شيعي من تسع محافظات

ما قل
ودل
أطلقت الشرطة البحرينية
قنابل ّ
مسيلة للدموع على معارضني،
في السجن ،مضربني عن الطعام ،ما
استدعى نقل أحد زعماء املعارضة
إلى املستشفى .وقال رئيس جمعية
شباب البحرين لحقوق اإلنسان،
محمد املسقطي ،إن شرطة مكافحة
الشغب «أطلقت قنابل مسيلة
للدموع على سجناء مضربني عن
الطعام في إحدى الزنزانات» ،من دون
أن يتحدث عن سقوط ضحايا .لكن
مصادر أكدت أنه جرى نقل الزعيم
املعارض عبد الهادي الخواجة
املضرب عن الطعام الى
املستشفى مساء الثالثاء.
(األخبار)
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ف ��ي ال ��وس ��ط وال� �ج� �ن ��وب ،وإق �ل �ي��م ث��ال��ث
م��ن املحافظات املتبقية وذات الغالبية
ُ
ال�ع��رب�ي��ة ال�س�ن�ي��ة ت �ن��اط زع��ام �ت��ه ب�ح��زب
َ
طارق الهاشمي .يضيف العليان أنه ومن
م�ع��ه ،ث ��اروا ض� ّ�د ت�ل��ك االت�ف��اق�ي��ة ،وي�ب��دو
أن�ه��م ن�ج�ح��وا بتحويلها إل��ى األرش�ي��ف
ب �ع��د إج �ه��اض �ه��ا س �ي��اس �ي��ًا ،ف �ل��م ُي� ْ�س� َ�م��ع
ع �ن �ه��ا ش� ��يء الح� �ق ��ًاّ .
وردًا ع �ل��ى ت �ق��ارب��ه
وت��أي�ي��ده لرئيس ال ��وزراء ن��وري املالكي
ف��ي ت�ل��ك ال�س�ن��ة ،وزي��ارت��ه ل��ه ف��ي مكتبه،
األم ��ر ال ��ذي أخ ��ذه عليه م�ق��دم البرنامج
ب �م �ف��ردات ح� ��ادة ،أج ��اب ال�ع�ل�ي��ان م�ب��ررًا
أن ��ه زار امل��ال �ك��ي ب �ع��دم��ا الح ��ظ ال�ج�م�ي��ع
ّ
«تغير سياسيًا في االتجاه الوطني
أنه
امل ��داف ��ع ع ��ن وح � ��دة ال � �ع � ��راق» .وي�م�ض��ي

ً
العليان ق��ائ�لا «ف��ي ال��وق��ت ال��ذي اطلعنا
ف�ي��ه ع�ل��ى ت�ف��اص�ي��ل ات�ف��اق�ي��ة دوك� ��ان بني
الهاشمي والزعماء األك��راد ،كان املالكي
يقف ليعلن رفضه لألقاليم االتحادية»
ال �ف �ي��درال �ي��ة ،وت��أك �ي��ده أن ال� �ع ��راق وط��ن
واح� ��د ،وأن ك��رك��وك ع��راق �ي��ة ،وأن ق��وات
البيشمركة «ميليشيات ك��ردي��ة» يجب
أن تنسحب من املناطق املختلف عليها.
ورغ��م أن املالكي ك��ان في أضعف حالته
آنذاك« ،فهو قاد الجيش العراقي بنفسه،
وق��ات��ل امل�ي�ل�ي�ش�ي��ات ال�ش�ي�ع�ي��ة وال�س�ن�ي��ة
وجعلنا نستطيع املشي بطولنا بكامل
قامتنا ف��ي ال �ع��راق» ،ع�ل��ى ح� ّ�د تعبيره.
ُ
ال�ع�ل� ّي��ان أض ��اف معلومة س��ت�ح��رج ،كما
ي�ت��وق��ع م��راق �ب��ون ،ن��ائ��ب رئ�ي��س ال ��وزراء
لشؤون الخدمات صالح املطلك ،مفادها
أن املطلك كان معه عضوًا في الوفد الذي
زار املالكي في مكتبه ،لكنه ،بعدما انتهى
اللقاء وخ��رج��وا م��ن املكتب وأح��اط بهم
الصحافيون وامل�ص��ورون ،ح��اول املطلك
أن ي�خ�ت�ف��ي ب�ي�ن أع �ض��اء ال��وف��د بخفض
ّ
قامته ثم تسلل من الوفد بطريقة غريبة.
ُّ
تصرف املطلك هذا بأنه
محللون فسروا
لم يكن يريد أن تلتقط له صورة كعضو
َّ
وتسجل عليه
في الوفد الذي زار املالكي،
كموقف في ما بعد.
وبخصوص املطلك أيضًا ،يروي العليان
أن ��ه ه ��و م ��ن ج ��اء ب ��ه ل �ي �ك��ون ع �ض �وًا في
«مجلس الحوار الوطني» بعد تأسيس
امل �ج �ل��س ب�س�ب�ع��ة أش �ه ��ر ،وأن ع� ��ددًا من
أع�ض��اء املجلس ل��م ي�ك��ون��وا م� ّ
�رح�ب�ين به
ومنهم اب��ن عمه ،وه��و ضابط أيضًا في
ج �ي��ش ال �ن �ظ��ام ال �س��اب��ق وب��رت �ب��ة ع�م�ي��د،
حامد عبيد املطلك ،الذي كان يقود آنذاك
أح� ��د ف �ص��ائ��ل امل �ق ��اوم ��ة وه� ��و «ال �ج �ي��ش
الوطني لتحرير ال �ع��راق» .لكن العليان
كما قال ،تمكن من إقناع الجميع بقبوله
ع �ض �وًا ع��ادي��ًا ف��ي «امل �ج �ل��س» ،وب�ع��ده��ا
ح� � ��اول امل �ط �ل��ك ال� �ق� �ي ��ام ب ��ات� �ص ��االت م��ع
أع� �ض ��اء آخ ��ري ��ن ب �ه��دف ت�ش�ك�ي��ل زع��ام��ة
ل��ه .وي�ت��اب��ع رواي �ت��ه ب��أن��ه ح�ين ف�ش��ل في
م �س �ع��اه ،ان �ش��ق ه��و وع� ��دد م��ن م��ؤي��دي��ه
ع ��ن «م �ج �ل��س ال � �ح� ��وار» ،وأس � ��س ك�ي��ان��ه
السياسي الخاص وأطلق عليه «جبهة
الحوار الوطني».
وع��ن األج� ��واء ال�ت��ي سبقت االن�ت�خ��اب��ات
ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة األخ �ي��رة ع ��ام  ،2010ي��روي
ّ
ال �ع �ل �ي��ان أن «م �ج �ل��س ال � �ح� ��وار» ح ��اول
الدخول في ائتالف مع «جبهة الحوار»

خلف العليان إلياد
عالوي :نحن وطنيون
منذ الوالدة وأنت عميل
تاجران اشتريا
منصب وزير الدفاع من
جبهة التوافق بـ10
ماليين دوالر

بقيادة املطلك ،فوافق األخير ليس على
التحالف ب��ل على م��ا ه��و أك�ث��ر م��ن ذل��ك،
أي ع �ل��ى االن ��دم ��اج ب�ي�ن ال �ط��رف�ي�ن ول�ك��ن
ب � �ش ��رط �ي�ن :األول ان � �س � �ح ��اب «م �ج �ل��س
الحوار» الذي يقوده العليان من «جبهة
ال �ت��واف��ق» ،ومهاجمة الهاشمي وحزبه
ف ��ي اإلع� �ل� ��ام ،وال� �ث ��ان ��ي ف ��ك أي ارت� �ب ��اط
ب��امل��ال�ك��ي ومهاجمته ف��ي اإلع �ل�ام .ه��ذان
ال� �ش ��رط ��ان ،ي ��واص ��ل ال �ع �ل �ي��ان رواي� �ت ��ه،
كررهما اي��اد ع�ل�اوي ح�ين زاره العليان
للتعزية بوفاة عمه بعد فترة .ويستأنف
العليان قصته فيقول :فاجأني ع�لاوي
ونحن في مجلس العزاء بقوله إنه سجل
ع�ل��ي ب�ع��ض امل��آخ��ذ ،وي��ري��د أن أتخلص
م�ن�ه��ا ق �ب��ل ال ��دخ ��ول ف ��ي أي ت �ح��ال��ف أو
َ
ائ �ت�لاف ،ث��م ك��رر ش��رط��ي امل�ط�ل��ك حرفيًا،
وه�م��ا قطع ال�ع�لاق��ة بالهاشمي وحزبه
وامل� ��ال � �ك� ��ي وح � ��زب � ��ه ،وف � �ض� ��ح ال �ط ��رف�ي�ن
ف ��ي اإلع �ل ��ام .ال �ع �ل �ي��ان اع� �ت ��رف ب ��أن رده
ك��ان ق��اس�ي��ًا وح ��ادًا ع�ل��ى ع�ل�اوي ،إذ ب��دأ
بتذكيره بأنه ه��و ومجلسه م��ن يهاجم
الهاشمي وحزبه منذ عدة أشهر ،وهذا
م� �ع ��روف وال ج ��دي ��د ف �ي ��ه ،أم� ��ا امل��ال �ك��ي،
ي�ض�ي��ف ال�ع�ل�ي��ان« ،ف �ق��د ه��اج�م�ت��ه أيضًا
م � ��رارًا وت � �ك� ��رارًا ،ول ��م ت �ن �ت �ق��دوه أن �ت��م أي
ان �ت �ق��اد ع�ل�ن��ي ط� ��وال س� �ن ��وات .أم ��ا اآلن،
وح �ي��ن ي �ن �ت �ه��ج امل ��ال� �ك ��ي ن �ه �ج��ًا وط �ن �ي��ًا
وتوحيديًا ومناوئًا للطائفية ،فليس من
الصحيح م�ه��اج�م�ت��ه» .يستمر العليان
في إدالء شهادته فيقول إنه اعتبر أمام
الجميع أن دخول عالوي في ائتالف معه
وم��ع مجلس ال �ح��وار «ي��زي� َ
�دك (ع�ل�اوي)
شرفًا ألننا وطنيون منذ ال��والدة وأن��ت
عميل ،وأن��ا ال أتهمك ب��ذل��ك ولكنك قلت

ب�ل�س��ان��ك ل��وس��ائ��ل اإلع �ل��ام :أن ��ا تعاملت
م��ع ستة عشرة مخابرات أجنبية ،لهذا
ف��وج��ودك م�ع�ن��ا ف��ي أي ائ �ت�لاف ي��زي��دن��ا
م �ه��ان��ة وم ��ذل ��ة ووج ��ودن ��ا م �ع��ك ي��زي��دك
ش ��رف ��ًا» .وي �ت��اب��ع ال �ع �ل �ي��ان ف��ي ش�ه��ادت��ه
التلفزيونية تلك أن��ه ق��ال ل�ع�لاوي «أن� َ�ت
ارت �ك �ب� َ�ت ج��رم�ين ك�ب�ي��ري��ن ب�ح��ق ال �ع��راق:
األول ه��و أن��ك ،وبسبب خ�لاف شخصي
بينك وبني صدام حسني ،سعيت من أجل
ّ
وتدمره .والجرم
أن تحتل أميركا العراق
ال �ث��ان��ي ،ه��و أن ��ك ح�ين اس�ت�ل�م��ت ال�ح�ك��م،
وك �ن � َ�ت أن ��ت وج �م��اع �ت��ك م �ن �ف��ردي��ن ف�ي��ه،
ف�غ��ازي ال�ي��اور ك��ان رئيسًا للجمهورية،
وف�ل�اح النقيب وزي �رًا للداخلية ،وح��ازم
ال �ش �ع�ل�ان ل �ل��دف��اع ،وم �ح �م��د ال�ش�ه��وان��ي
لالستخبارات ،وهؤالء كلهم من حلفائك
وأص��دق��ائ��ك ،ول��م تكن هناك طائفية وال
م �ج��ازر ول�ك�ن��ك أت�ي��ت ب�ك��ل ه��ذا وتلهيت
بقضايا جانبية حتى ضاع العراق».
(يمكن مشاهدة األجزاء الثالثة للمقابلة
مع العليان على الوصالت التالية:
http://www.youtube.com/watch?v=wf
m4i23W3pI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=tO
W1Ub6T5Ns&feature=related
http://www.youtube.com/
_watch?v=nTLBLYJw
tw&feature=related
في حلقة أخرى من البرنامج التلفزيوني
ن �ف �س��ه ،اس �ت �ض��اف م �ق��دم��ه ن��ائ��ب رئ�ي��س
ال��وزراء السابق سالم الزوبعي ،القيادي
أي�ض��ًا ف��ي «ج�ب�ه��ة ال �ت��واف��ق» ف��ي حينها.
ال��زوب �ع��ي ف� َّ�ج��ر ب � ��دوره ق�ن�ب�ل��ة س�ي��اس�ي��ة
م��ن العيار الثقيل ح�ين كشف أن «جبهة
ال � �ت� ��واف� ��ق» ق ��ام ��ت ب �ب �ي��ع م �ن �ص��ب وزي� ��ر
ال��دف��اع ال��ذي ك��ان م��ن حصتها ف��ي وزارة
امل��ال �ك��ي األول� � ��ى ،إل ��ى ت��اج� َ�ري��ن ع��راق�ي�ين
يقيمان ويعمالن في العاصمة األردنية
ّ
عمان ،وبدورهما أسنداه إلى عبد القادر
العبيدي ،وزير الدفاع السابق ،مشيرًا إلى
أن التاجرين دفعا لجبهة التوافق مبلغ
ع �ش��رة م�لاي�ين دوالر ل �ق��اء ذل��ك امل�ن�ص��ب.
ويختم الزوبعي أنه «حني انسحبت جبهة
ال �ت��واف��ق م��ن ح�ك��وم��ة امل��ال�ك��ي احتجاجًا،
�اب وم �ع��ه وزي��ر
رف��ض ال�ع�ب�ي��دي االن �س �ح� ّ
التخطيط علي ب��اب��ان ،فكفرتهما جبهة
ال �ت��واف��ق واع�ت�ب��رت�ه�م��ا م��رت� ّ�دي��ن» (ان �ظ��ر
ال ��راب ��ط ال �ت��ال��يhttp://www.youtube. :
.)com/watch?v=rbfuQddab-E

البحرين

صفقة سالح أميركية «صامتة» للمنامة
إعداد ــ صباح أيوب
ّ
ت� �ح ��ت ع � �ن� ��وان «إدارة أوب � ��ام � ��ا ت �س �ت �غ��ل
م� �خ ��ارج ق��ان��ون �ي��ة إلم � � ��رار ص �ف �ق��ة س�ل�اح
ب � �ه� ��دوء إل � ��ى ال� �ب� �ح ��ري ��ن» ،ك �ش �ف��ت م�ج�ل��ة
«ف��وري��ن ب��ول�ي�س��ي» األم�ي��رك�ي��ة ،م�ن��ذ أي��ام،
أن الخارجية األميركية باعت رزمة كبيرة
من السالح للسلطات البحرينية من دون
عرضها على الكونغرس .وأش��ارت إلى أن
«اإلدارة ك��ان��ت ت��ؤج��ل تنفيذ صفقة ب �ـ٥٣
مليون دوالر للبحرين نظرًا إلى انتهاكات
ح�ق��وق اإلن �س��ان ه�ن��اك وت�ف��ادي��ًا ملعارضة
عدد من ّ
النواب لها».
ّ
ّ
ل�ك��ن م�ص��درًا م��ن ال�ك��ون�غ��رس أك��د للمجلة
أن «مسؤولني في اإلدارة أبلغوا ع��ددًا من
أعضاء الكونغرس أنهم ماضون بتنفيذ
ص�ف�ق��ة ال �س�ل�اح م��ع ال �ب �ح��ري��ن وف ��ق رزم��ة
ج ��دي ��دة م �خ �ت �ل �ف��ة ،وذل � ��ك م ��ن دون إب�ل�اغ
رس� �م ��ي ع� �ن� �ه ��ا» .ون �ق �ل��ت ال �ص �ح �ي �ف��ة ع��ن
النواب الذين عارضوا الصفقة «استياءهم
م��ن إت�م��ام الخارجية األم��ر م��ن دون إع�لام
الكونغرس بتفاصيلها ،وانتهاج املسار
القانوني املعتاد الذي يقتضي اإلعالن عن

الصفقة على موقع لجنة الدفاع للتعاون
األمني».
أم� ��ا ال �خ��ارج �ي��ة ف �ق��د ت � ّ
�ذرع ��ت ب� ��أن «ه ��ذه
الصفقة ال تحتاج إلى أي إبالغ رسمي أو
تفسير علني ملحتوياتها» .وفي تصريح
ل�ل�م�ت�ح��دث��ة ب��اس��م ال �خ��ارج �ي��ة األم�ي��رك�ي��ة،
ّ
أقرت فيكتوريا نوالند بالصفقة لكنها لم
تذكر أي تفصيل آخر عنها.

ّ
م � �ص� ��ادر «ف � ��وري � ��ن ب ��ول �ي �س ��ي» ق ��ال ��ت إن
ّ
«اإلدارة األم �ي��رك �ي��ة ق��د ت�س�ت�غ��ل م�خ��رج��ًا
ق��ان��ون�ي��ًا ي�س�م��ح ل�ه��ا ب��إت�م��ام ال�ص�ف�ق��ة من
دون اإلع �ل ��ان ع �ن �ه��ا رس� �م� �ي ��ًا» ،إذ ي�ج�ي��ز
ال �ق��ان��ون ألي ّ ص�ف�ق��ة ل��م ت �ت �ج��اوز م�ل�ي��ون
دوالر أن ت �ن��ف��ذ م ��ن دون ع��رض �ه��ا ع�ل��ى
ال �ك��ون �غ��رس ون �ي��ل امل��واف �ق��ة ع �ل �ي �ه��ا .ل ��ذا،
يضيف املصدر« ،يمكن اإلدارة أن تبيع كل

متظاهرتان بحرينيتان في منطقة سترة قبل أيام (حسن جمالي ــ أ ب)

سلعة من ّ
مكونات الرزمة كصفقة مستقلة
ّ
بحد ذاتها ال تتجاوز مليون دوالر .وهكذا
تنفذ عددًا من الصفقات القانونية لكن من
دون شرح تفاصيلها للعلن».
ك� ��ذل� ��ك ع� �ل� �م ��ت امل � �ج � �ل ��ة أن «ال � �خ ��ارج � �ي ��ة
األميركية تبقي محتوى الصفقة س� ّ�ري��ًا،
وت �ك �ت �ف��ي ب��ال �ق��ول إن ��ه م �خ �ص��ص ل �ل��دف��اع
ال� �خ ��ارج ��ي ال �ب �ح��ري �ن��ي ،ل� ��ذا ال ي �م �ك��ن أن
يستخدم ضد املتظاهرين».
ُ
وب �ع �ي��د ك �ش��ف امل �ج �ل��ة ع��ن ال �ص �ف �ق��ة ،نفت
وزارة ال�خ��ارج�ي��ة أن «ت �ك��ون استغلت أي
م �خ��ارج ق��ان��ون �ي��ة» .وأك � ��دت أن «ال�ص�ف�ق��ة
ليست كبيرة إلى درجة تقديم بالغ رسمي
عنها» .وأضافت أنها «تحتوي على قطع
غيار لبعض التجهيزات» .وتجدر اإلشارة
إلى أن الصفقة التي عارضها بعض نواب
ّ
ال�ك��ون�غ��رس س��اب�ق��ًا ،ك��ان��ت م��ؤل�ف��ة م��ن ٤٤
م� ّ
�درع ��ة ،وش��اح �ن��ات «ه��ام�ف�ي��ز» السريعة
ال �ح��رك��ة ،و ٣٠٠ص � ��اروخ م �ت �ط��ور ،حسب
امل �ج �ل��ة .ف �ل �م��اذا ال ت �ع �ل��ن ال �خ��ارج �ي��ة ع��ن
محتوى الصفقة الجديدة إذا كانت مؤلفة
فقط م��ن «قطع غ�ي��ار» كما ت� ّ�دع��ي؟ اإلدارة
األميركية لم تجب ،حتى اآلن.

ّ
العربية
بن حلي :القمة
في بغداد في  29آذار
أعلن نائب األمني العام للجامعة
العربية ،أحمد بن حلي ،أمس ،أن
القمة العربية املقبلة ستنعقد في
العاصمة العراقية في  29آذار.
وأضاف ،في مؤتمر صحافي في
وزارة الخارجية العراقية« ،اتفقنا
على جميع الترتيبات ،وسيكون
هناك اجتماع لوزراء االقتصاد
في يوم  27واجتماع لوزراء
الخارجية في  ،28واجتماع القادة
العرب في  29آذار».
وتابع بن حلي ،الذي جاء على
رأس وفد فني وأمني ملتابعة
التحضيرات للقمة ،إنه بحث «كل
الترتيبات اللوجستية التي تشمل
إقامة تنقل القادة وموضوعات
تتعلق باملراسيم ،واطلعنا على
القاعات التي ستعقد فيها
االجتماعات».
(أ ف ب)

عائشة القذافي تتعاون
مع املحكمة الدولية
أعلنت املحكمة الجنائية الدولية
أن عائشة القذافي (الصورة)
تريد تزويد املحكمة بمعلومات
«مادية» على عالقة بشقيقها
سيف اإلسالم املتهم بارتكاب

جرائم ضد اإلنسانية .وقال
نيك كوفمان ،محامي عائشة
في وثيقة نقلت الى املحكمة
الجنائية الدولية ،نشرتها الحقًا،
إن «عائشة القذافي ترغب في
تقديم معلومات مادية تعتقد
بأنها ستساعد غرفة البداية على
تحديد ما إذا كانت السلطات
ً
الليبية ترغب فعال في تقديم
تمثيل قانوني فعال لسيف
اإلسالم أو منحه محاكمة عادلة».
ً
وبناء عليه ،طلبت عائشة القذافي
من املحكمة الجنائية الدولية
اإلذن «استثنائيًا» ،بنقل هذه
املعلومات الى املحكمة بصفتها
«صديقة املحكمة» وفقًا للوثيقة،
بهدف «حماية مصالح شقيقها».
(أ ف ب)

السعودية تطالب اليمن
بحماية دبلوماسييها
كشف مدير اإلدارة اإلعالمية
واملتحدث الرسمي باسم
الخارجية السعودية السفير
أسامة بن أحمد نقلي ،أمس،
أن خارجية بالده طالبت
رسميًا الحكومة اليمنية بتدخل
السلطات األمنية واملعنية
للوصول إلى الجناة وحماية
الدبلوماسيني السعوديني،
وذلك كإجراء اتخذته إثر اعتداء
مسلحني على نائب القنصل
العام في القنصلية السعودية في
محافظة عدن جنوب اليمن.
(يو بي آي)
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المقابلة

ّ
والسعودية بأنها
وصف وزير الخارجية اإليراني ،علي أكبر صالحي ،سياسة بالده تجاه قطر
سياسة عصا موسى للصداقة ،وليست عصا فرعون للضرب على الرؤوس ،مشددًا على استمرار
طهران بدعم سوريا ،التي اعتبرها أقوى حلقة في سلسلة محور املقاومة في املنطقة

علي أكبر صالحي
¶ ح �س��م ال �غ ��رب خ �ي ��اره ب �ف��رض ح �ص��ار نفطي
عليكم ،فما هي استعداداتكم ملواجهة هذا الحصار
وما هو ردكم عليه؟
 نحن ال نقبل الحصار والحظر االقتصاديوم ��ا إل ��ى ذل ��ك م ��ن ع �ق��وب��ات .ال� �غ ��رب ي�س�ي��ر
ب��ات �ج��اه خ �ط��أ ب��ال�ن�س�ب��ة إل ��ى إي � ��ران .ل�ط��امل��ا
أعلنت في تصريحاتي أن الغرب يحاول أن يدخل في نوع
من التعامل مع إيران ،سيجعلها تغير نمط تعاملها معه
بما يتناسب وسلوكه هذا.
لكن الغرب مع األسف في توهم أنه إذا ما واصل ضغوطه
على إي��ران وش��دد ال�ط��وق عليها فهي ستستسلم .إي��ران
بلد حضاري لديه تاريخ عريق وخبرة في مواجهة هذه
اإلجراء ات.
وإن ش��اء ال�ل��ه سنخرج م��ن ه��ذه ال�ض�غ��وط س��امل�ين آمنني.
يمكن أن نالقي عوائق ،لكننا سنتجاوزها.
¶ هل ستغلقون مضيق هرمز في األول من تموز املقبل؟
 ن�ح��ن ال ن�ت�ح��دث ع��ن إغ�ل�اق امل�ض�ي��ق .ب��ال�ع�ك��س ،مضيقهرمز مهم بالنسبة إلينا وإل��ى دول الجوار والعالم كله.
ثان مهتمة بحماية األمن واالستقرار
وإيران قبل أي بلد ٍ
في الخليج الفارسي ومضيق هرمز .لكن هذا األمن يجب
أن يكون جماعيًا.
ً
دوال من خارج املنطقة هي التي ّ
تحدد
من غير املقبول أن
ه��وي��ة امل�س�ت�ف�ي��د م��ن األم� ��ن ف��ي ه ��ذا امل �ض �ي��ق .أن ��ا أن�ص��ح
إخواننا ف��ي املنطقة ب��أن نتعاضد ونتعاون بعضنا مع
بعض للحفاظ على االستقرار واألمن في الخليج.
¶ ما هو موقفكم من ذهاب جامعة الدول العربية إلى مجلس األمن
طلبًا لعقوبات على سوريا؟
 أن��ا استغرب م��ن ه��ذا ال�ق��رار العربي ،ألن ال�ق��رار السابقك ��ان ي�ق�ت�ض��ي ذه ��اب م��راق �ب�ين إل ��ى س��وري��ا ل�ل�اط�ل�اع على
الوضع .وهو ما حصل.

ملاذا ال يعطون سوريا الفرصة نفسها التي أعطوها لهذا
البلد.

• المنطقة إلى تهدئة وتسوية
• نرفع في وجه العرب عصا موسى ال عصا فرعون
• سوريا أقوى حلقات محور المقاومة

زار املراقبون سوريا ،حيث عملوا ألكثر من شهر وقدموا
تقريرًا متوازنًا .كان من املفترض أن يواصلوا هذه املهمة.
نحن في حال من االستغراب والتعجب والحيرة .لم نفهم
مل��اذا أوق�ف��ت جامعة ال��دول العربية عمل امل��راق�ب�ين ،الذين
كانوا موفقني في تأدية مهمتهم ،وتوجهت إل��ى مجلس
األمن الدولي.
¶ ما هو تفسيركم ملا جرى؟
 أت�ص��ور أن ه�ن��اك ن��وع��ًا م��ن اإلب �ه��ام ف��ي طريقة التعاملم��ع س��وري��ا .منذ ال�ب��داي��ة ،ك��ان امل��وق��ف ال��رس�م��ي إلي��ران أن
على الحكومة السورية أن تلبي مطالب الشعب السوري
لناحية تجديد الدستور وإج��راء انتخابات ،وهم وعدوا
ب��أن �ه��م س �ي �ق��وم��ون ب��ذل��ك وه� ��م ي �ف��ون ب ��وع ��ده ��م .ص ��درت
قوانني إصالحية ،وفي شباط املقبل هناك استفتاء على
الدستور.
مل ��اذا ال ي�ع�ط��ون ال�ف��رص��ة ل�س��وري��ا ك��ي ي�ح�ق��ق ال�س��وري��ون
بأنفسهم اإلصالحات املطلوبة.
¶ ملاذا ال يفعلون ذلك ،برأيكم؟
 ه � ��ذا س� � ��ؤال ع �ل �ي��ك أن ت ��وج �ه ��ه إل � ��ى ال � �ع� ��رب أن �ف �س �ه��م.إخ��وان �ن��ا ال �ع��رب ه��م م��ن ع�ل�ي�ه��م ت�ب��ري��ر ن��وع�ي��ة تعاملهم
م��ع س ��وري ��ا .ه �ن��اك دول أخ� ��رى غ �ي��ر س��وري��ا ف�ي�ه��ا ح��راك
جماعي ،وحصل أن ق��رر رئيسها التنحي ،لكن الحكومة
والسلطة فيها بقيت كما هي ،واإلصالحات تسير شيئًا
فشيئًا.

¶ قمتم أخيرًا بزيارة لتركيا قيل إنها كانت مفصلية وإنكم ملستم
ً
في خاللها تحوال في املوقف التركي حيال ملفات املنطقة ،وفي
مقدمها سوريا .ماذا جرى في هذه الزيارة؟
 نحن دائمًا على اتصال وتشاور مع إخواني في تركيا.ل��دي �ن��ا أح �س��ن ال �ع�ل�اق��ات م ��ع ه ��ذا ال �ب �ل��د ،وأن� ��ا ف ��ي خ�لال
ال�س�ن��ة امل��اض �ي��ة زرت أن �ق��رة ن�ح��و ث�م��ان��ي م� ��رات .وال�س�ي��د
(وزي� ��ر ال �خ��ارج �ي��ة أح �م��د) داوود أوغ �ل��و ج ��اء إل ��ى إي ��ران
أرب��ع أو خ�م��س م ��رات ،وه��و أخ ك��ري��م وص��دي��ق ،والتقينا
ف��ي امل��ؤس�س��ات ال��دول�ي��ة .آراؤن ��ا م��ع تركيا ح��ول كثير من
ال �ق �ض��اي��ا وال� �ش ��ؤون ال �ت��ي ت �ح��دث ع �ل��ى م �س �ت��وى ال�ع��ال��م
واملنطقة تقريبًا تشابه بعضها البعض ،إال أننا نختلف
في بعض األم��ور ،وال ب��أس في االخ�ت�لاف .وطريقتنا في
التعامل مع هذا االختالف هي في زي��ادة التشاور في ما
بيننا من أجل إزالته.
بالنسبة الى سوريا ،لدى إخواننا األتراك رأيهم الخاص.
يريدون اإلصالحات أن تحدث بسرعة ،ال ببطء .قلنا لهم
إنه ما دام الرئيس بشار األسد وعد بإجراء اإلصالحات،
واتخذ خطوات ملموسة في ه��ذا االت�ج��اه ،أعطوه فرصة
ألن التسريع في هذه األمور يمكن أن يعطي نتائج سلبية.
¶ هل وافقوا معكم على هذا التوجه؟

قال وزير الخارجية
اإليراني ،علي أكبر
صالحي ،إن إيران
والوكالة الدولية
للطاقة الذرية اتفقتا
على مواصلة املشاورات،
مشيرًا الى أن وفد
املفتشني النوويني ،الذي
إيران هذا األسبوع ،لم
زار ّ
يتفقد أيًا من املنشآت
النووية اإليرانية.
ووصف مباحثات الوفد
بأنها كانت «جيدة وهي
خطوة إلى األمام».
(يو بي آي)

 ال أريد أن أدخل في التفاصيل بشأن هذه القضية ألنهاأم ��ور ب�ي�ن�ن��ا وب�ي�ن�ه��م .ول �ك��ن ن�ح��ن ف��ي ح ��ال ت �ش��اور دائ��م
بعضنا مع بعض.
¶ إيران أعلنت منذ اليوم األول أنها تقف إلى جانب الرئيس بشار
األسد .في املقابل ،يبدو بكل وضوح أن رأس الحربة في مواجهة
س��وري��ا ه��ي ال�س�ع��ودي��ة وق �ط��ر .أل��م ي�ح��ن ال��وق��ت ل�ك��ي ت��رف��ع إي��ران
العصا في وجه هاتني الدولتني؟
 ال �ع �ص��ا ال� �ت ��ي ن��رف �ع �ه��ا ه ��ي ع �ص��ا األخ� � ��وة وال �ص ��داق ��ةوال � � �ت � � �ض� � ��ام� � ��ن .ه � � � ��ذه ه � � ��ي ال� � �ع� � �ص � ��ا ال � � �ت� � ��ي ن� �م� �ت� �ل� �ك� �ه ��ا.
ع� � �ص � ��ان � ��ا ت � �ش � �ب� ��ه ع� � �ص � ��ا م � � ��وس � � ��ى ،ال ع� � �ص � ��ا ف� � ��رع� � ��ون.
ل ��ذل ��ك ال ن ��رف ��ع ع� �ص ��ا ل� �ن� �ض ��رب ع� �ل ��ى رؤوس اآلخ ��ري ��ن
ك� �م ��ا ف� �ع ��ل ف � ��رع � ��ون .ن� �ح ��ن أص � �ح� ��اب م� �ن� �ط ��ق ،وأص� �ح ��اب
ع �ق�لان �ي��ة ،ون �ط �ل��ب م ��ن إخ��وان �ن��ا ال �س �ع��ودي�ين واآلخ ��ري ��ن
أن ي �س��اع��دوا ع�ل��ى ح�ف��ظ األم ��ن واالس �ت �ق��رار ف��ي امل�ن�ط�ق��ة،
واالستقرار واألمن في سوريا .السعودية وسوريا كانتا
ت�ت�م�ت�ع��ان ب �ع�ل�اق��ات ج �ي��دة ج � �دًا ،ون �ح��ن ن �س �ت �غ��رب كيف
أن ه ��ذه ال �ع�ل�اق��ات امل�ت�ي�ن��ة ت �ح��ول��ت ص��دف��ة إل ��ى ن ��وع من
التباعد.

الريجاني :سنقطع أيدي من يغامر في الخليج
ب�ي�ن�م��ا ك��ان��ت ال ��وك ��ال ��ة ال ��دول �ي ��ة ل�ل�ط��اق��ة
ال��ذري��ة تعلن ع��ن م�ح��ادث��ات «ط�ي�ب��ة» في
إي��ران ح��ول الشكوك بالبرنامج النووي
لهذا البلد ،ح��ذر رئیس مجلس الشوری
اإلس�ل�ام��ي ع�ل��ي الری �ج��ان��ي م��ن أن ب�لاده
«ستقطع أيدي من يغامرون» في الخليج.
وق ��ال الري �ج��ان��ي ،أم ��ام مجلس ال �ش��ورى،
إن ال �ت �ص��ری �ح��ات األخ� �ی ��رة ل�ل�م�س��ؤول�ین
األم �ي��رك �ی�ی�ن وال �غ��رب �ی�ی�ن ب �ش ��أن م�ض�ی��ق
ه��رم��ز «ن��اب �ع��ة م��ن خشیتهم م��ن هیمنة
ال � �ث� ��ورة ال� �ص ��ام ��دة ل �ل �ش �ع��ب اإلی � ��ران � ��ي».
وأض� � ��اف «إن ال �ش �ع��ب اإلی� ��ران� ��ي ی�ع�ت�ب��ر
مضیق ه��رم��ز مضیق س�ل�ام .ول��و ح��اول
البعض ال�ق�ی��ام بمغامرة ف��ي الخلیج أو
بحر عمان ،فإن الشعب اإلیراني سیبادر
ال��ی قطع أی��دی�ه��م» .وق��ال رئ�ي��س البرملان
اإلي��ران��ي «إن ص�لاب��ة ال �ث��ورة اإلس�لام�ی��ة
الیوم نابعة من رفضها لكل الطواغیت،
وب�ط��رح ن�م��وذج ملموس للدیموقراطیة
ال ��دی �ن �ی��ة ،وه � ��و ال� �ن� �م ��وذج ال � ��ذي ی�ف�س��ح
الطریق للثورات في املنطقة».
ف��ي غ�ض��ون ذل ��ك ،ق��ال ن��ائ��ب امل��دي��ر ال�ع��ام
للوكالة الدولية للطاقة ال��ذري��ة ،هيرمان
ناكيرتس ،عقب عودته من زي��ارة إلي��ران
استغرقت ثالثة أي��ام على رأس وف��د من

وكالة الطاقة:
زيارة املفتشني
املقبلة اليران
في  21و22
شباط الحالي

كالبر:
ّ
اإليرانيون
ّ
يتصرفون
ّ
بعقالنية
والتدخل
العسكري ليس
محتمًا

إيرانيات خالل احتفاالت ذكرى انتصار الثورة اإلسالمیة جنوب طهران (راهب هومافندي ــ رويترز)
مفتشي وك��ال��ة ال�ط��اق��ة« :ن�ح��ن ملتزمون
بتسوية كل القضايا املهمة ،واإليرانيون
ملتزمون بالقطع أيضًا .لكن ال يزال هناك
بالطبع الكثير من العمل يتعني إنجازه،
وخ �ط �ط �ن��ا ل��رح �ل��ة أخ � ��رى ف ��ي امل�س�ت�ق�ب��ل

القريب جدًا».
ووص � ��ف زي � � ��ارة ال ��وف ��د ال � ��ذي ض ��م س�ت��ة
أع �ض��اء ال��ى اي� ��ران ،ب�ق��ول��ه «ن �ع��م  ...قمنا
ب��رح �ل��ة ط �ي �ب��ة» .وق � ��ال إن �ه��ا «م �ب��اح �ث��ات
م �ك �ث �ف��ة» .وف ��ي وق ��ت الح ��ق أم ��س أع�ل�ن��ت

وك ��ال ��ة ال� �ط ��اق ��ة أن ال� �ج ��ول ��ة امل �ق �ب �ل��ة م��ن
م �ح��ادث��ات امل�ف�ت�ش�ين ال �ن��ووي��ن ف��ي اي ��ران
ستكون في  21و 22شباط الحالي.
وك��ان��ت إي ��ران ق��د وص�ف��ت امل �ح��ادث��ات في
وق ��ت س��اب��ق ب��أن�ه��ا «ب� �ن ��اءة» ،وق��ال��ت إن

ه�ن��اك نية لعقد امل��زي��د م��ن االج�ت�م��اع��ات.
وك � � ��ان م ��دي ��ر االس � �ت � �خ � �ب� ��ارات ال �ق��وم �ي��ة
األميركية جيمس ك�لاب��ر ،ق��د اعتبر ،أول
من أمس ،أن العقوبات والدبلوماسية قد
تقنعان إي��ران بوقف برنامجها النووي
ألن م �س��ؤول �ي �ه��ا ي �ت �ص��رف��ون ب�ع�ق�لان�ي��ة
وي� �ت� �ب� �ع ��ون «م � �ق� ��ارب� ��ة ت� �ق ��وي ��م األرب� � � ��اح
والكلفة».
وقال كالبر إنه بالرغم من تصاعد التوتر
م��ع ط�ه��ران وح��رب األع�ص��اب بخصوص
مضيق هرمز في مطلع العام ،فإن التدخل
ال� �ع� �س� �ك ��ري ض� ��د إي � � � ��ران ل� �ي ��س م �ح �ت �م��ًا.
وق� � ��ال ف ��ي ج �ل �س��ة اس� �ت� �م ��اع أم� � ��ام ل�ج�ن��ة
االستخبارات في مجلس الشيوخ «إننا
نعتبر أن صناعة القرار في امللف النووي
في إي��ران تتم عبر مقاربة تقويم األرب��اح
ً
والكلفة ،ما يعطي املجتمع الدولي مجاال
للتأثير على طهران».
وأشار مدير وكالة االستخبارات املركزية
(س� ��ي آي إي � ��ه) دي �ف �ي��د ب� �ت ��راي ��وس ،أم ��ام
مجلس الشيوخ ،إلى أن الهدف الرئيسي
للمسؤولني اإليرانيني هو «بقاء النظام»،
م �ع �ت �ب �رًا ف� ��ي ال� ��وق� ��ت ن �ف �س��ه أن «ال� �ح ��ل
السلمي» لألزمة مع إيران «ما زال ممكنًا».
(أ ف ب ،يو بي آي ،رويترز)
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عربيات
دوليات
أجرى الحوار إيلي شلهوب

قريبًا؟
 م�ع��اون رئ�ي��س ال�ج�م�ه��وري��ة ال�س�ي��د (ع�ل��ي) سعيدلو زارس��وري��ا ،وأن��ا التقيت (وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة ال �س��وري) السيد
وليد املعلم في جدة في خالل اجتماعات اللجنة التنفيذية
ملنظمة التعاون اإلسالمي ،طلب مني األخ وليد أن أحضر
وف�ع�ل��ت .وأن ��ا ع�ل��ى ات �ص��ال دائ ��م م�ع��ه .وه �ن��اك م�س��ؤول��ون
إيرانيون آخرون زاروا سوريا .هناك السيد وزير اإلسكان،
وحصلت اجتماعات اللجنة املشتركة في دمشق.
* هل تعتزمون أنتم زيارة سوريا في وقت قريب؟
عندما يأتي الوقت للزيارة سنعلنها.
¶ هل أنتم على ثقة بثبات املوقفني الروسي والصيني من األزمة
في سوريا؟
 أت �ص��ور أن ��ه ص ��ار ه �ن��اك ن ��وع م��ن ال�ت�ف�ه��م ال�ع�م�ي��ق ل��دىروس�ي��ا وال�ص�ين حيال م��ا يحدث ف��ي العالم عمومًا وفي
املنطقة خصوصًا .ال أستطيع أن أتكلم نيابة عن اآلخرين،
لكن هذا انطباعنا على األقل .في السابق ،كانت تحليالت
وانطباعات أصدقائنا في روسيا والصني مما يجري في
املنطقة تبنى على حسن النوايا.
ل��م يكونوا ي��رون وج��ود تدخل أجنبي وم��ؤام��رة وم��ا إلى
ذلك .لكن ما حدث في املنطقة حيث بات التدخل األجنبي
واض ��ح ،عندها ص ��اروا ي�ف�ك��رون بطريقة مختلفة وص��ار
اتجاههم السياسي بالنسبة إل��ى ال�ت�ط��ورات ف��ي املنطقة
أكثر مالمسة ملا يحدث حقيقة على األرض.
¶ ب��األم��س ،أدل��ى امل��رش��د األع�ل��ى علي خامنئي بخطاب ق��وي في
إطار دعم سوريا .كيف سيترجم هذا الخطاب على أرض الواقع؟

¶ هل بات باإلمكان الحديث عن محور دمشق ــــ طهران ــــ موسكو
ــــ بكني.

 لقد أعلنا منذ اليوم األول أن الحكومة السورية هي التيساعدت املقاومة .وأن سوريا هي بلد املقاومة ،وهي أقوى
ح�ل�ق��ة ف��ي س�ل�س�ل��ة م �ح��ور امل �ق��اوم��ة ف��ي امل�ن�ط�ق��ة .ه��ذه من
أهم صفات سوريا ،حكومة وشعبًا ،وعلى األم��ة العربية
أن تهتم بهذه الصفة .حكومة دمشق هي الوحيدة التي
بقيت تواجه إسرائيل وتدعم املقاومة ،ولهذا ت��رون هذه
الهجمة على سوريا ،ولهذا أيضًا إيران وقفت منذ اليوم
األول ف��ي م��وق��ف ال��دف��اع ع��ن الحكومة ال�س��وري��ة والشعب
السوري .موقف ال يعني أنه إذا كانت هناك إخفاقات أو
لاّ
سلبيات طلب الشعب إصالحها ،أ تستجيب الحكومة،
بل على العكس ،على السلطات في سوريا أن تلبي هذه
املطالب.

 نحن في حال من التشاور الدائم مع أصدقائنا الروسوأصدقائنا في تركيا ومع إخواننا في العراق .نحن على
اتصال مع كثير من البلدان ،وبينهم وزراء خارجية دول
عربية ال أري��د تسميتها ،للتباحث ف��ي كثير م��ن األم��ور.
هناك أمور ال أريد أن أتطرق إليها اآلن.
م��ا يسعني ق��ول��ه أن ال�ح�ق��ائ��ق تتضح أك�ث��ر ف��أك�ث��ر ،وب��ات
هناك يقظة حيال ما يجري من تحوالت وفهم لجذورها
على نحو موضوعي ،وهذا يهيئ األرضية للتقارب.

األتراك يريدون
إصالحات سريعة في
سوريا ،قلنا لهم:
الرئيس األسد وعد.
أعطوه فرصة

 أنا أتصور أن املنطقة متجهة إلى تهدئة وتسوية .ليسهناك أرضية للحرب .الغرب يعرف أنه إذا دخل في حرب،
ف ��إن ال �ن��ار ال �ت��ي س�ت�ش�ت�ع��ل س�ت�ح��رق األخ �ض��ر وال �ي��اب��س.
الذهاب إلى تسوية خوفًا من تداعيات الحرب.

¶ أك �ث��ر م ��ن ع �ش��رة أش �ه��ر م ��رت ع �ل��ى األزم � ��ة ف ��ي س ��وري ��ا ،ول��م
يزرها أي مسؤول إيراني رفيع املستوى .هل ستزورون دمشق

رقم اليوم

416
مليار دوالر

بلغت املوازنة العامة في
إيران للعام اإليراني املقبل
الذي يبدأ في  21آذار  416مليار
دوالر .وأعلن الرئيس اإليراني
محمود أحمدي نجاد أمام
مجلس الشورى (البرملان) ،أن
حجم موازنة العام اإليراني
املقبل ( )1391يبلغ 510
تريليونات تومان أي ما
يعادل قرابة  416مليار دوالر.
وارتفع اإلنفاق الدفاعي في
املوازنة بنسبة 127في املئة.
وقال نجاد إن الحجم العام
للموازنة يبلغ نحو  510آالف
مليار تومان ،يتم تخصيص
قرابة  400الف مليار تومان
للشركات الحكومية .وأشار
الى أن نسبة نمو امليزانية
املخصصة للعمران في
موازنة العام املقبل ،تبلغ
 39.4في املئة.
(يو بي آي)

موريتانيا

¶ برأيك ،املنطقة إلى أين ،إلى تهدئة أم إلى توتر؟

الرئيس املوريتاني يدعو إلى الحوار
واملعارضة إلى تحييد الجيش

نواكشوط ــ المختار ولد محمد
ج� � � � ّ�دد ال� ��رئ � �ي� ��س امل� ��وري � �ت� ��ان� ��ي ،م �ح �م��د
ول� ��د ع �ب��د ال �ع��زي��ز ،اس� �ت� �ع ��داده ل �ل �ح��وار
م��ع امل �ع��ارض��ة ،وق� ��ال خ�ل�ال ح��دي��ث مع
الصحافيني ،أول من أمس ،خالل زيارته
ألحد مستشفيات العاصمة نواكشوط،
إن ك�ت�ل��ة امل� � ��واالة ع �ل��ى اس �ت �ع��داد لفتح
تشاور جديد مع أحزاب املعارضة ،التي
ق��اط�ع��ت «ال� �ح ��وار ال��وط �ن��ي» ،م��ؤك �دًا أن
«باب الحوار لن يكون مسدودًا أمام أي
حزب سياسي».
وق��ال الرئيس املوريتاني« :أن��ا مستعد
للحوار من جديد مع أح��زاب املعارضة،
شريطة أن تعترف بوجود نظام ورئيس
منتخب ونواب وحكومة معينة من قبل
الرئيس».
وأضاف «إن الحوار لم ينقطع يومًا بني
الغالبية واملعارضة ،س��واء في البرملان
أو ف��ي م�ج�ل��س ال �ش �ي��وخ ،أو ح�ت��ى على
املواقع اإللكترونية .فنحن لدينا احترام
كامل لحرية التعبير ،من أراد أن يكتب
أو ي � ِّ
�دون ف�ل��ه ك��ل ال �ح��ري��ة ،وم��ن أراد أن

ِّ
يعبر عن رأيه فله الحق الكامل في ذلك».
ّ
ورغ� ��م ال �ي��د امل� �م ��دودة ال �ت��ي ع��ب��ر عنها
ال ��رئ �ي ��س امل ��وري� �ت ��ان ��ي ،م ��ن أج� ��ل «ف �ت��ح
ح��وار ج��دي��د م��ع امل�ع��ارض��ة م��ن دون أي
ممنوعات أو محظورات ،شككت أحزاب
املعارضة في صدقية ذلك .وقال القيادي
ف��ي منسقية أح� ��زاب امل �ع��ارض��ة ،رئيس
ح ��زب اإلص�ل��اح اإلس�ل�ام ��ي ،ج�م�ي��ل ول��د
م �ن �ص��ور ،إن م��وري�ت��ان�ي��ا ت�ع�ي��ش «أزم ��ة
سياسية شديدة ،تجسدت بكل أبعادها
ف��ي ف�ش��ل ال �ح��وار األخ �ي��ر ب�ين الغالبية
وبعض أحزاب املعارضة».
وأك��د خ�لال مؤتمر صحافي ،أم��س ،في
ن ��واك� �ش ��وط ،أن ع� ��دم ت ��وص ��ل «ال� �ح ��وار
الوطني» إلى أي نتائج ملموسة تتعلق
ب��اإلص�لاح الفعلي أدى إل��ى «إف��راغ��ه من
ّ
م�ح�ت��واه ال�س�ي��اس��ي ال ��ذي ط��امل��ا ه��ل��ل له
ال �ن �ظ��ام» ،مضيفًا إن أخ �ط��ر م��ا ج��اء به
ال� �ح ��وار ك ��ان ال �س �م��اح ل �ن �ظ��ام ول ��د عبد
العزيز بـ«تعديل دستور البالد من قبل
برملان مطعون فيه ومنتهي الصالحية،
في حني أن الدساتير ال يجوز تغييرها
ف��ي أج ��واء م��ن ع��دم ال�ت�ف��اه��م السياسي

وفي غياب إجماع وطني».
وش� ّ�دد منصور على أنه «لم يتحقق ما
ً
ك��ان م��أم��وال ف��ي مجال فصل السلطات،
ح� �ي ��ث ظ� �ل ��ت ال� �ص�ل�اح� �ي ��ات ك �ل �ه��ا ب�ي��د
ال��رئ �ي��س ،ف ��ي ح�ي�ن أن� ��ه ال دور ت�ق��ري�ب��ًا
ل� �ل ��وزي ��ر األول .أم � ��ا ال� �ب ��رمل ��ان ف�ي�ع��ان��ي
الحصار والتهميش».
وت��اب��ع إن «ال�ه�ي�م�ن��ة ع�ل��ى ال�ق�ض��اء ّ
تعد
ال�س�م��ة ال�ط��اغ�ي��ة ع�ل��ى ال �ن �ظ��ام ال�ح��ال��ي.
ول ��م ت�ت�ح�ق��ق أي �ض��ًا وع� ��ود ه ��ذا ال�ن�ظ��ام
بخصوص حياد اإلدارة ،حيث ما يزال
ّ
الجهاز اإلداري ُيوظف سياسيًا».
وق �ط��ع زع �ي��م امل �ع��ارض��ة خ �ط��وة ج��دي��دة
في املواجهة السياسية مع كتلة املواالة،
قائال« :إن الحوار األخير فشل في حسم
العالقة ب�ين الجيش وال�س�ي��اس��ة .وه��ذه
العالقة ّ
تعد األخطر على الديموقراطية،
ل�ك��ون�ه��ا ت �ك� ّ�رس س�ي�ط��رة ال�ع�س�ك��ر على
ال �ق �ص��ر ال ��رئ ��اس ��ي» .ودع� ��ا إل ��ى «إب �ع��اد
الجيش ع��ن السلطة ،وع ��ودة املؤسسة
ال �ع �س �ك ��ري ��ة إل � ��ى دوره� � � ��ا ال �ج �م �ه��وري
املتمثل فقط في حماية الحوزة الترابية
للبالد».

أسانج يرفع دعوى أمام
املحكمة البريطانية العليا
رفع مؤسس موقع ويكيليكس
اإللكتروني ،جوليان أسانج ،أمس،
قضية ترحيله إلى السويد بسبب
اتهامات االغتصاب إلى املحكمة
البريطانية العليا .وقال محامو
أسانج للمحكمة العليا في لندن
املدعي السويدي الذي أصدر
إن ّ
مذكرة اعتقال أوروبية بحق
أسانج في كانون األول 2010
لم يكن يمتلك السلطة القضائية
الالزمة للقيام بذلك .وقالت دينا
روز ،محامية أسانج ،للمحكمة ،إن
«هذا الطعن يشتمل على قضية
قضائية واحدة يمكن توضيحها
ببساطة .املسألة هي ما إذا كان
املدعي السويدي له السلطة
ّ
القضائية إلصدار أمر ترحيل».
وقالت إن ذلك «تدخل خطير في
الحرية الفردية» .وإذا فشل هذا
الطعن ،فلن يبقى أمام مؤسس
ويكيليكس سوى خيار واحد
لوقف ترحيله ،وهو التقدم بطعن
أمام املحكمة األوروبية لحقوق
اإلنسان في ستراسبورغ.
(أ ف ب)

«ارحل يا بوتني»
مقابل الكرملن

رفع معارضون لرئيس الوزراء
الروسي فالديمير بوتني
(الصورة) الفتة ضخمة كتبوا
عليها «ارحل يا بوتني» على
سطح مبنى مقابل للكرملن
أمس .وقال املتحدث باسم شرطة
موسكو ،اركادي بشيروف ،إن
الشرطة أزالت الالفتة وتحقق في
الواقعة.
(رويترز)

تفاصيل جديدة عن
اغتيال جون كينيدي

كشفت تفاصيل جديدة عن
اغتيال الرئيس األميركي األسبق
جون كينيدي ،من خالل تسجيل
عثر عليه أخيرًا مدته ساعتان
و 20دقيقة ،أي أطول بحوالى
 40دقيقة من النسخة املعروفة
سابقًا .وأفادت وسائل اإلعالم
األميركية،أمس ،أن التسجيل
هو ملا قيل في الطائرة الرئاسية
التي كانت تنقل جثة الرئيس
كينيدي والرئيس الجديد
ليندون جونسون من داالس إلى
واشنطن .ويتضمن التسجيل
محادثات لم ُتسمع من قبل
بني البيت األبيض وطائرة تنقل
وزير الخارجية آنذاك دين
تاسك وأعضاء من الحكومة إلى
طوكيو في وقت إطالق النار على
كينيدي .كذلك يحتوي الشريط
طلبًا بتحديد مكان قائد سالح
الجو الجنرال كورتيس لوماي،
الذي بقي مكان وجوده بعد
مجهوال ،وأثيرت
اغتيال كينيدي
ً
حوله نظريات تآمرية عدة.
(يو بي آي)
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مفقود
ُ
ف�ق��د ج ��واز س�ف��ر ب��اس��م محمد ع��ز امل��ول��ى
ل�ب�ن��ان��ي ال �ج �ن �س �ي��ة ،ال ��رج ��اء م �م��ن ي�ج��ده
االتصال على الرقم 71/641920
ُ
فقد جواز سفر باسم رضى عبد الحسني
جوني .الرجاء ممن يجده االتصال على
الرقم 70/730437 :
ُ
ف� �ق ��د ج � � ��واز س �ف ��ر ب ��اس ��م دخ� �ي ��ل م�ح�م��د
ش�ع�ي��ب ل�ب�ن��ان��ي ال�ج�ن�س�ي��ة ،ال��رج��اء ممن
يجده االتصال على الرقم 03/880682
فقد ج��واز سفر ب��إس��م ي�س��را ع�ب��دو نعيم
ل�ب�ن��ان�ي��ة ال�ج�ن�س�ي��ة ال ��رج ��اء م �م��ن ي�ج��ده
االتصال على الرقم 03/858883 :
ُ
ف�ق��د ج��واز سفر ب��اس��م أك��رم خليل حركة
ل�ب�ن��ان��ي ال �ج �ن �س �ي��ة ،ال ��رج ��اء م �م��ن ي�ج��ده
االت � �ص� ��ال ع �ل��ى ال ��رق �م�ي�ن  70/738083ـ
03/641664
ُ
ف �ق��د ج� ��وازا س�ف��ر ل�ب�ن��ان�ي��ان ب��اس��م ب�ت��ول
ج �م ��ال ك �ن �ع��ان وف��اط �م��ة ج �م ��ال ك �ن �ع��ان،
الرجاء ممن يجدهما االتصال على الرقم
71/312237

مطلوب
تعلن شركة إعالمية كبرى عن حاجتها
إلى وظيفة
اختصاصيات تجميل وتصفيف شعر ()2
اختصاصي تجميل وتصفيف شعر ()2
مغر
براتب ٍ
الخبرة ال تقل عن خمس سنوات
ت � ��رس � ��ل ال � �س � �ي� ��رة ال � ��ذات� � �ي � ��ة م � ��ع ص � ��ورة
شخصية واضحة على:
lookstyle2012@gmail.com

إلعالناتكم الرسمية
واملبوبة والوفيات

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

اعالن
ص � ��ادر ع ��ن دائ� � ��رة ت�ن�ف�ي��ذ ال �ن �ب �ط �ي��ة ف��ي
املعاملة التنفيذية رقم 2011/174
طالب التنفيذ :حسن علي عساف
املنفذ عليه :فؤاد احمد علي عساف
ال �س �ن��د ال �ت �ن �ف �ي��ذي :ال �ح �ك��م ال� �ص ��ادر عن
م�ح�ك�م��ة ب��داي��ة ال�ن�ب�ط�ي��ة رق ��م 2011/31
ت��اري��خ  2011/3/22وامل�ن�ت�ه��ي ال��ى ع��دم
قابلية العقارات رقم  2376و 2380و2384
م ��ن م �ن �ط �ق��ة ال �ن �ب �ط �ي��ة ال �ف ��وق ��ا ل�ل�ق�س�م��ة
العينية وبالتالي طرحها للبيع باملزاد
ال �ع �ل �ن��ي وت ��وزي ��ع ال �ث �م��ن ب�ي�ن االط � ��راف
وفقًا للحصص العائدة لكل واحد منهم
واع�ت�ب��ار تقرير الخبير امل�ه�ن��دس بسام
ابو ضاهر واملستندات املرفقة به جزءًا ال
يتجزأ من الحكم.
املعامالت :تاريخ التنفيذ2011/7/26 :
تاريخ تبليغ االنذار2012/1/6 :
العقار األول 2400 :سهم من العقار رقم
 2376م�ن�ط�ق��ة ال�ن�ب�ط�ي��ة ال �ف��وق��ا ي�ق��ع في
م�ن�ط�ق��ة ال ��زائ ��ف ي �ت��م ال ��وص ��ول ال �ي��ه من
طريق داخلية معبدة من النبطية الفوقا
باتجاه الجنوب وذلك عبر طريق داخلية
تم شقها ضمن العقارات املجاورة وهو
ع� �ب ��ارة ع ��ن ارض م �ف �ل��وح��ة خ��ال �ي��ة م��ن
الشجر والبناء
م� �س ��اح� �ت ��ه1977 :م 2ال � ��ف وت �س �ع �م��اي��ة
وسبعة وسبعون مترًا مربعًا.
التخمني59310 :د.أ .تسعة وخمسون الفًا
وثالثماية وعشرة دوالرات أميركية
ال�ط��رح59310 :د.أ .تسعة وخمسون الفًا
وثالثماية وعشرة دوالرات أميركية
العقار الثاني 2400 :سهم من العقار رقم
 2380منطقة النبطية الفوقا
ال�ع�ق��اري��ة ي�ت��م ال��وص��ول ال�ي��ه ع��ن طريق
داخ� �ل� �ي ��ة م �ع �ب��دة ف� ��ي ال �ن �ب �ط �ي��ة ال �ف��وق��ا
باتجاه الجنوب وذلك عن طريق ترابية
تم شقها ضمن العقارات املجاورة وهي
ارض م�ف�ل��وح��ة ال ي�ت�ض�م��ن اي ب �ن��اء أو
اشجار.
م �س��اح �ت��ه 941 :م 2ت �س �ع �م��اي��ة وواح� ��د
واربعون مترًا مربعًا
التخمني 28230 :د.أ .ثمانية وع�ش��رون
الفًا ومئتان وثالثون دوالرًا أميركيًا
الطرح 28230 :د.أ .ثمانية وعشرون الفًا
ومئتان وثالثون دوالرًا أميركيًا
العقار الثالث 2400 :سهم من العقار رقم
 2384منطقة النبطية ال�ف��وق��ا العقارية
ي �ت��م ال ��وص ��ول ال �ي��ه ع ��ن ط��ري��ق داخ�ل�ي��ة
م �ع �ب��دة ف ��ي ال �ن �ب �ط �ي��ة ال� �ف ��وق ��ا ب��ات �ج��اه
الجنوب وذلك عن طريق ترابية تم شقها
ضمن العقارات املجاورة.
مساحته1073 :م 2الف وثالثة وسبعون
مترًا مربعًا
التخمني 32190 :د.أ .اثنان وثالثون الفًا
ومئة وتسعون دوالرًا اميركيًا
ال �ط��رح 32190 :د.أ .اث�ن��ان وث�لاث��ون الفًا
ومئة وتسعون دوالرًا اميركيًا
الرسوم املتوجبة :رسم الداللة والفراغ
م �ك��ان وزم � ��ان امل ��زاي ��دة :ن �ه��ار الخميس
ال��واق��ع ف�ي��ه  2012/3/15ال�س��اع��ة 12:00
ظهرًا أمام رئيس دائرة تنفيذ النبطية.
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
ال�ع�ق��ارات اع�ل�اه ،فعلى ال��راغ��ب بالشراء
اي ��داع ب��دل ال �ط��رح ف��ي ق�ل��م ه��ذه ال��دائ��رة
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��ائ��ف
العينية للعقارات املطروحة ودفع الثمن
وال��رس��وم ضمن املهلة القانونية تحت
طائلة متابعة التنفيذ على عهدته.
مأمور التنفيذ
اعالن
ت �ع �ل��ن ك �ه��رب��اء ل �ب �ن��ان أن م �ه �ل��ة ت�ق��دي��م
العروض العائد العمال تزفيت الطريق
ال��داخ�ل�ي��ة ف��ي م�ح�ط��ة بكفيا ال��رئ�ي�س�ي��ة،
م � ��وض � ��وع اس � � � �ت � � ��دراج ال � � �ع � � ��روض رق� ��م
ث4د 11363/ت��اري��خ  ،2011/12/24قد
م��ددت لغاية ي��وم الجمعة 2012/2/17
عند نهاية الدوام الرسمي.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
العروض املذكور اعاله الحصول على
ن�س�خ��ة م��ن دف �ت��ر ال �ش��روط م��ن مصلحة
ال� ��دي� ��وان – ام ��ان ��ة ال� �س ��ر – ال �ط ��اب ��ق ١٢
– (غ��رف��ة  )1223مبنى ك�ه��رب��اء ل�ب�ن��ان –
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طريق النهر .
علمًا بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بعض املوردين ال تزال سارية املفعول
وم ��ن امل�م�ك��ن ف��ي م�ط�ل��ق االح � ��وال تقديم
عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ت �س �ل��م ال� �ع ��روض ب��ال �ي��د ال� ��ى ام ��ان ��ة سر
كهرباء لبنان – طريق النهر – الطابق
«  – « ١٢املبنى املركزي.
بيروت في 2012/1/ 27
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس ملحم خطار
التكليف 197
دعوة
إلى مجهول املقام ناشي أودوا بناء على
ال��دع��وى امل�ق��ام��ة عليك م��ن م�ي�لاد ناشي
اودوا ب �م��ادة إث �ب��ات ن�س��ب وب�ع��د ات�خ��اذ
اإلج ��راءات ال�لازم��ة ق��ررت محكمة صور
الشرعية السنية ف��ي جلستها املنعقدة
ب�ت��اري��خ  2012/1/23اع �ت �ب��ارك مجهول
املقام وابالغك بواسطة النشر واالع�لان
وت �ع �ي�ي�ن م ��وع ��د ال �ج �ل �س��ة ف� ��ي ال �س��اع��ة
العاشرة من يوم االثنني في ،2012/3/5
فعليك الحضور في املوعد املحدد وعند
تخلفك تتخذ بحقك اإلجراءات الشرعية
والقانونية.
وكتب في 2012/1/24
رئيس القلم
الشيخ محمود يونس
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
ط� �ل ��ب ف� � � ��ؤاد ع� �ل ��ي ح� �س ��ن وري� � � ��ث ع �ل��ي
رشراش حسن سندي ملكية بدل ضائع
للعقارين  3989 ،347رأس املنت
للمعترض مراجعة األمانة بعد  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
ماجد عويدات
إعالن
ت �ع �ل��ن ش��رك��ة ك �ه��رب��اء ل �ب �ن��ان ال�ش�م��ال��ي
امل �غ �ف �ل��ة ـ ال �ق ��ادي �ش ��ا ع ��ن ت �م��دي��د م�ه�ل��ة
اس�ت��دراج ال�ع��روض العائد ل�ش��راء 7500
م .ك ��اب ��ل ج ��وف ��ي  120×3 XLPEم �ل��م2
( 20ـ  24ك .ف ،).وذل��ك وف��ق املواصفات
ال�ف�ن�ي��ة وال �ش��روط اإلداري � ��ة امل �ح��ددة في
دف �ت ��ر ال � �ش ��روط ال � ��ذي ي �م �ك��ن ال �ح �ص��ول
على نسخة عنه لقاء مبلغ مليون ليرة
لبنانية (تضاف  )TVAمن قسم الشراء
ف� ��ي ال� �ق ��ادي� �ش ��ا ف� ��ي م ��رك ��ز ال� �ش ��رك ��ة ف��ي
ال�ب�ح�ص��اص م��ا ب�ين ال�س��اع��ة  8صباحًا
و 12ظهرًا في كل يوم عمل.
ت� �ق ��دم ال� � �ع � ��روض ف� ��ي أم� ��ان� ��ة ال � �س ��ر ف��ي
القاديشا ـ البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم األربعاء
ال��واق��ع فيه  22ش�ب��اط  2012ال�س��اع��ة 12
ظهرًا ضمنًا.
مدير القاديشا باإلنابة
املهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 209
إعالن
ً
أوال :تعلن املديرية العامة لألمن العام
ع ��ن ح��اج�ت�ه��ا ل�ت�ط��وي��ع م�ف�ت�ش�ين درج ��ة
ث ��ان� �ي ��ة م� �ت� �م ��رن�ي�ن م � ��ن ح� �م� �ل ��ة ش� �ه ��ادة
البكالوريا اللبنانية الفنية (إلكترونيك،
ب�ن��اء وأش �غ��ال ع��ام��ة ،ك�ه��رب��اء ،محاسبة
وم �ع �ل��وم��ات �ي��ة ،م�ي�ك��ان�ي��ك ع � ��ام ،تكييف
ه� � ��واء ،م ��راق ��ب ص �ح ��ي ،م �س��اع��د ط�ب�ي��ب
أس � �ن� ��ان ،ع �ن��اي��ة ت �م��ري �ض �ي��ة ،م�ي�ك��ان�ي��ك
سيارات) من الذكور فقط من بني املدنيني
والعسكريني ،بطريقة املباراة.
ث��ان�ي��ًا :ت�ق��دم ال�ط�ل�ب��ات م��ن ق�ب��ل أص�ح��اب
ال� � � �ع� �ل ��اق � � ��ة ش � �خ � �ص � �ي� ��ًا اع � � � �ت � � � �ب� � � ��ارًا م ��ن
 2012/02/06ول �غ ��اي ��ة 2012/03/07
ضمنًا م��ن الساعة  8:00وح�ت��ى الساعة
 16:00في املقر املركزي للمديرية العامة
ل�لأم��ن ال �ع��ام م�ب�ن��ى رق ��م  - /2/ال�ط��اب��ق
األرض� � � ��ي  -م �ق ��اب ��ل ق �ص ��ر ال � �ع� ��دل وف �ق��ًا
ل�لأح��رف ال�ت��ي ت�ب��دأ بها أس�م��اء عائالت
املرشحني.
ث ��ال �ث ��ًا :ي �م �ك��ن االط� �ل ��اع ع �ل��ى ال� �ش ��روط،
املستندات ،م��واد وق��واع��د إج��راء املباراة
وج� � ��دول م��واع �ي��د ت �ق��دي��م ال �ط �ل �ب��ات في
دوائ � ��ر وم ��راك ��ز األم� ��ن ال �ع ��ام اإلق�ل�ي�م�ي��ة
ودائ� � � ��رة ال �ح �م��اي��ة وامل ��واك� �ب ��ة ف ��ي امل �ق��ر
امل��رك��زي ،املبنى رق��م  /1/أو على عنوان

►

األمن العام على شبكة اإلنترنت.
عنوان األمن العام على شبكة اإلنترنت:
www.general-security.gov.lb
إعالن تلزيم
ت�ع�ل��ن امل��دي��ري��ة ال �ع��ام��ة ل �ل �م��وارد امل��ائ�ي��ة
وال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة ،أن ��ه ب� �ن � ً
�اء مل��واف �ق��ة وزي ��ر
الطاقة واملياه بتاريخ  2012/1/20على
تخفيض م��دة االع�ل�ان ال��ى خمسة أي��ام،
اج��راء تلزيم بواسطة اس�ت��دراج عروض
على أساس تقديم أسعار لتنفيذ مشروع
ّ
إن �ش��اء خ��ط��ي ت��وت��ر م�ت��وس��ط ومحطتي
تحويل هوائية ف��ي بلدتي منيارة وتل
عباس ـ قضاء عكار.
ت � �ج� ��ري ع �م �ل �ي��ة ال� �ت� �ل ��زي ��م ف � ��ي ال �س ��اع ��ة
ال� �ع ��اش ��رة م ��ن ي� ��وم ال �س �ب��ت ال ��واق ��ع ف��ي
.2012/2/18
فعلى املتعهدين املصنفني ف��ي ال��درج��ة
ال �ث ��ال �ث ��ة ع �ل ��ى األق � � ��ل ل �ت �ن �ف �ي��ذ ص �ف �ق��ات
األشغال الكهربائية الراغبني باالشتراك
ب� �ه ��ذا ال �ت �ل��زي��م ت �ق��دي��م ع ��روض� �ه ��م ق�ب��ل
ال �س ��اع ��ة ال �ث��ان �ي��ة ع� �ش ��رة م ��ن آخ � ��ر ي��وم
ع�م��ل يسبق ال �ي��وم امل�ح��دد لجلسة فض
العروض ــ وفق نصوص دفتر الشروط
الخاص ال��ذي يمكن االط�لاع والحصول
عليه في املديرية العامة للموارد املائية
وال� �ك� �ه ��رب ��ائ� �ي ��ة  -م �ص �ل �ح��ة ال� � ��دي� � ��وان -
كورنيش النهر.
بيروت في 30 :كانون الثاني 2012
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 222
إعالن تلزيم
ت�ع�ل��ن امل��دي��ري��ة ال �ع��ام��ة ل �ل �م��وارد امل��ائ�ي��ة
وال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة ،أن ��ه ب� �ن � ً
�اء مل��واف �ق��ة وزي ��ر
الطاقة واملياه بتاريخ  2012/1/20على
تخفيض م��دة االع�ل�ان ال��ى خمسة أي��ام،
اج��راء تلزيم بواسطة اس�ت��دراج عروض
على أساس تقديم أسعار لتنفيذ مشروع
تأهيل أقنية ري في بلدة الخريبة ـ قضاء
بعبدا.
ت � �ج� ��ري ع �م �ل �ي��ة ال� �ت� �ل ��زي ��م ف � ��ي ال �س ��اع ��ة
ال� �ع ��اش ��رة م ��ن ي� ��وم ال �س �ب��ت ال ��واق ��ع ف��ي
.2012/2/18
فعلى املتعهدين املصنفني ف��ي ال��درج��ة
ال ��راب� �ع ��ة ع �ل��ى األق� � ��ل ل �ت �ن �ف �ي��ذ ص �ف �ق��ات
األشغال املائية الراغبني باالشتراك بهذا
ال�ت�ل��زي��م ت�ق��دي��م ع��روض �ه��م ق�ب��ل ال�س��اع��ة
الثانية عشرة م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق
ال �ي��وم امل �ح��دد لجلسة ف��ض 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 عليه
ف ��ي امل ��دي ��ري ��ة ال �ع ��ام ��ة ل� �ل� �م ��وارد امل��ائ �ي��ة
وال� �ك� �ه ��رب ��ائ� �ي ��ة  -م �ص �ل �ح��ة ال� � ��دي� � ��وان -

كورنيش النهر.
بيروت في 30:كانون الثاني 2012
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 224
إعالن تلزيم
ت�ع�ل��ن امل��دي��ري��ة ال �ع��ام��ة ل �ل �م��وارد امل��ائ�ي��ة
وال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة ،أن ��ه ب� �ن � ً
�اء مل��واف �ق��ة وزي ��ر
الطاقة واملياه بتاريخ  2012/1/20على
تخفيض م��دة االع�ل�ان ال��ى خمسة أي��ام،
اج��راء تلزيم بواسطة اس�ت��دراج عروض
على أساس تقديم أسعار لتنفيذ مشروع
تأهيل أقنية ري في بلدة البترون ـ قضاء
البترون.
ت � �ج� ��ري ع �م �ل �ي��ة ال� �ت� �ل ��زي ��م ف � ��ي ال �س ��اع ��ة
التاسعة والنصف من يوم االثنني الواقع
في .2012/2/20
فعلى املتعهدين املصنفني ف��ي ال��درج��ة
ال ��راب� �ع ��ة ع �ل��ى األق� � ��ل ل �ت �ن �ف �ي��ذ ص �ف �ق��ات
األشغال املائية الراغبني باالشتراك بهذا
ال�ت�ل��زي��م ت�ق��دي��م ع��روض �ه��م ق�ب��ل ال�س��اع��ة
الثانية عشرة م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق
ال �ي��وم امل �ح��دد لجلسة ف��ض 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 عليه
ف ��ي امل ��دي ��ري ��ة ال �ع ��ام ��ة ل� �ل� �م ��وارد امل��ائ �ي��ة
وال� �ك� �ه ��رب ��ائ� �ي ��ة  -م �ص �ل �ح��ة ال� � ��دي� � ��وان -
كورنيش النهر.
بيروت في 30:كانون الثاني 2012
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 226
إعالن تلزيم للمرة الثانية
يعلن اتحاد بلديات بعلبك للمرة الثانية
عن اجراء مناقصة عمومية على اساس
تقديم ال�ع��روض وذل��ك في تمام الساعة
ال�ح��ادي��ة ع�ش��رة ظ�ه�رًا م��ن ي��وم االرب �ع��اء
ال��واق��ع ف��ي  ،2012/02/8ل�ت�ل��زي��م ان�ش��اء
ق ��وس ن�ص��ر ع�ل��ى ط��ري��ق م��دخ��ل بعلبك
الجنوبي.
امل �ت �ع �ه��دون امل �ق �ب��ول��ون :امل �ص �ن �ف��ون في
وزارة االشغال فئة ثانية وما فوق ـ طرق
ـ قيمة التأمني امل��ؤق��ت12.000.000 :ل.ل.
(اثنا عشر مليون ليرة لبنانية ال غير).
تقدم العروض باليد أو بواسطة البريد
املضمون في مركز اتحاد بلديات بعلبك
الكائن في بعلبك ـ مقابل طلعة مصرف
لبنان ،على ان تصل قبل الساعة الثانية
ع�ش��رة م��ن آخ��ر ي��وم ع�م��ل يسبق امل��وع��د
امل � �ح ��دد ل �ف��ض ال � �ع� ��روض وي ��رف ��ض ك��ل
عرض ال يقدم بهذه الطريقة.
ع�ل�م��ًا ب ��أن ك ��ل ع ��رض ي ��رد ال ��ى االت �ح��اد

إعالن مللء وظيفة رؤساء مجالس إدارة/مدراء عامون
املؤسسات العامة اإلستثامرية للمياه
يعلن وزير الطاقة واملياه عن فتح املجال مللء وظائف

رؤساء مجالس إدارة /مدراء عامون املؤسسات العامة اإلستثامرية للمياه (متفرغ)
ويدعو اللبنانيني من أصحاب اإلختصاص والكفاءة أن يتقدموا برتشيحهم لشغل
هذه الوظائف
ميكن للراغبني بالرتشح لهذه الوظيفة من داخل املالك أو من خارج املالك ،اإلطالع
عىل مهام ومسؤوليات الوظيفة وفقاً ألحكام القانون رقم  221تاريخ 2000/5/29
(تنظيم قطاع املياه) واملرسوم رقم  8122تاريخ ( 2002/7/3تحديد دقائق تطبيق
القانون رقم  221تاريخ ( 2000/5/29تنظيم قطاع املياه) ،واملراسيم املتعلقة
باألنظمة الداخلية للمؤسسات العامة املذكورة املحددة باملراسيم رقم 14596
تاريخ ( 2005/6/14بريوت وجبل لبنان) و 14600تاريخ ( 2005/6/14الجنوب)
و 14598تاريخ ( 2005/6/14البقاع) و 14602تاريخ ( 2005/6/14لبنان الشاميل)،
وكذلك اإلطالع عىل املواصفات والرشوط املطلوبة للتعيني ومللء استامرة الرتشيح
عىل موقع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية عىل صفحة اإلنرتنت
التالية www.omsar.gov.lb :الرابط (وظائف قيادية عليا يف القطاع العام)

املهلة األخرية الستالم الطلبات :السبت  18شباط 2012
يتم التعاطي مع طلبات الرتشيح برسية تامة
تقترص املقابالت عىل األشخاص املستوفني
ملواصفات ورشوط التعيني استناداً إىل املعلومات الواردة يف اإلستامرة
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الخميس  2شباط  2012العدد 1625

ي�ج��ب ان يتضمن ق�ي�م��ة ال�ض��ري�ب��ة على
القيمة املضافة ،وكل عرض خالفًا لذلك
يعتبر متضمنًا ضمنًا هذه الضريبة.
يمكن االط�لاع واالستحصال على دفتر
ال �ش��روط وم�ل�ح�ق��ات��ه امل��وض��وع�ين ل�ه��ذه
ال �غ��اي��ة وامل �ص��دق�ين وف �ق��ًا ل�لاص��ول لقاء
مبلغ ق��دره /100.000/ل.ل .وذل��ك خالل
اوقات الدوام الرسمي في مركز االتحاد.
بعلبك في 23 :كانون الثاني 2012
رئيس اتحاد بلديات بعلبك
بسام رعد
انذار
صادر عن دائرة تنفيذ حلبا
القاضي باسم نصر
رقم املعاملة2012/648 :
امل� �ن� �ف ��ذ :غ � � ��ازي ح �س ��ن ال �ح �ل �ب��ي وك �ي �ل��ه
املحامي احمد الرجب
امل �ن �ف��ذ ع �ل �ي��ه ـ امل �ط �ل��وب اب�ل�اغ ��ه :سعيد
انيس الخوري مجهول االقامة
ب��االس�ت�ن��اد ال��ى اق ��رار بيع م�خ��زن منظم
ل��دى ال�ك��ات��ب ال�ع��دل ف��ي ط��راب�ل��س محمد
مصطفى يحى ع��دد  1990/1016تاريخ
 1990/3/23وامل �ت �ض �م��ن االق� � ��رار ببيع
امل �ق �س��م رق ��م /5ب م ��ن ال �ع �ق��ار رق ��م 1/6
الشيخ محمد من نقوال وج��ورج وليندا
ونديم انيس متري الخوري الى الشاري
حسني محمد مرعي النابوش.
وب��االس �ت �ن��اد ال ��ى اق � ��رار وب �ي��ع وت��وك�ي��ل
منظم ل��دى ال�ك��ات��ب ال �ع��دل ف��ي طرابلس
جانيت النحاس رق��م  2010/186تاريخ
 2010/2/10واملتضمن البيع من حسني
محمد م��رع��ي ال�ن��اب��وش بموجب ال�ق��رار
املذكور اعاله الى غازي حسن الحلبي.
ّ
أن هذه الدائرة تدعوك للحضور اليها أو
ارس��ال وكيل قانوني من قبلك بموجب
س�ن��د ت��وك�ي��ل ق��ان��ون��ي م �ص��دق الس�ت�لام
االن��ذار التنفيذي ومربوطاته ف��ي مهلة
ع �ش��ري��ن ي��وم��ًا م ��ن ت ��اري ��خ ال �ن �ش��ر ال ��ذي
ي �ص �ب��ح م �ب��رم��ًا ب��ان �ق �ض��اء ع� �ش ��رة اي ��ام
م��ن ت��اري��خ االن ��ذار واذا ل��م تحضر او لم
ً
ت��رس��ل وك �ي�ل�ا ق��ان��ون�ي��ًا م��ن ق�ب�ل��ك ضمن
املهلة املحددة اعاله يتابع بالتنفيذ في
ه��ذه امل�ع��ام�ل��ة وف�ق��ًا ل�لاص��ول القانونية
وت�س�ج�ي��ل امل�ق�س��م رق ��م /5ب م��ن ال�ع�ق��ار
 1/6الشيخ محمد على اسم املنفذ غازي
ح�س��ن ال�ح�ل�ب��ي وي �ج��ري اب�ل�اغ��ك جميع
االوراق بواسطة رئيس القلم.
مأمور التنفيذ
بيار سكاف
إعالن تلزيم
ت�ع�ل��ن امل��دي��ري��ة ال �ع��ام��ة ل �ل �م��وارد امل��ائ�ي��ة
والكهربائية ،أنه ً
بناء ملوافقة وزير الطاقة
واملياه بتاريخ  2012/1/20على تخفيض
مدة االعالن الى خمسة أيام ،اجراء تلزيم
ب��واس�ط��ة اس �ت��دراج ع��روض على أس��اس
تقديم أسعار لتنفيذ مشروع تأهيل أقنية
ري في بلدة حمانا ـ قضاء بعبدا.
ت � �ج� ��ري ع �م �ل �ي��ة ال� �ت� �ل ��زي ��م ف � ��ي ال �س ��اع ��ة
العاشرة والنصف من يوم االثنني الواقع

في .2012/2/20
فعلى املتعهدين املصنفني ف��ي ال��درج��ة
ال ��راب� �ع ��ة ع �ل��ى األق� � ��ل ل �ت �ن �ف �ي��ذ ص �ف �ق��ات
األشغال املائية الراغبني باالشتراك بهذا
ال�ت�ل��زي��م ت�ق��دي��م ع��روض �ه��م ق�ب��ل ال�س��اع��ة
الثانية عشرة م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق
ال �ي��وم امل �ح��دد لجلسة ف��ض 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 عليه
ف ��ي امل ��دي ��ري ��ة ال �ع ��ام ��ة ل� �ل� �م ��وارد امل��ائ �ي��ة
وال� �ك� �ه ��رب ��ائ� �ي ��ة  -م �ص �ل �ح��ة ال� � ��دي� � ��وان -
كورنيش النهر.
بيروت في 30:كانون الثاني 2012
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 228
إعالن تلزيم
ت�ع�ل��ن امل��دي��ري��ة ال �ع��ام��ة ل �ل �م��وارد امل��ائ�ي��ة
وال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة ،أن ��ه ب� �ن � ً
�اء مل��واف �ق��ة وزي ��ر
الطاقة واملياه بتاريخ  2012/1/20على
تخفيض م��دة االع�ل�ان ال��ى خمسة أي��ام،
اج��راء تلزيم بواسطة اس�ت��دراج عروض
ع� �ل ��ى أس � � ��اس ت� �ق ��دي ��م أس � �ع � ��ار ل �ت�ن�ف �ي��ذ
مشروع تأهيل أقنية ري في بلدة بزبينا
ـ قضاء عكار.
ت � �ج� ��ري ع �م �ل �ي��ة ال� �ت� �ل ��زي ��م ف � ��ي ال �س ��اع ��ة
ال �ت��اس �ع��ة م��ن ي ��وم ال �ث�ل�اث��اء ال ��واق ��ع في
.2012/2/21
فعلى املتعهدين املصنفني ف��ي ال��درج��ة
ال ��راب� �ع ��ة ع �ل��ى األق� � ��ل ل �ت �ن �ف �ي��ذ ص �ف �ق��ات
األشغال املائية الراغبني باالشتراك بهذا
ال�ت�ل��زي��م ت�ق��دي��م ع��روض �ه��م ق�ب��ل ال�س��اع��ة
الثانية عشرة م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق
ال �ي��وم امل �ح��دد لجلسة ف��ض 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 عليه
ف ��ي امل ��دي ��ري ��ة ال �ع ��ام ��ة ل� �ل� �م ��وارد امل��ائ �ي��ة
وال� �ك� �ه ��رب ��ائ� �ي ��ة  -م �ص �ل �ح��ة ال� � ��دي� � ��وان -
كورنيش النهر.
بيروت في 30:كانون الثاني 2012
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 231
إعالن مناقصة عمومية
تعلن بلدية ب�ي��روت ع��ن اج��راء مناقصة
ع �م��وم �ي��ة ل �ت �ل��زي��م ص �ي��ان��ة ال �ح��واس �ي��ب
واألجهزة املتممة لها تشمل اليد العاملة
وقطع الغيار لزوم بلدية بيروت.
وذل � � � � ��ك ف � � ��ي ت� � �م � ��ام ال� � �س � ��اع � ��ة ال� �ث ��ان� �ي ��ة
ع �ش��رة ظ �ه �رًا ي ��وم ال �ث�ل�اث��اء ال ��واق ��ع فيه
2012/3/13ف� � � � � ��ي م �ق��ر امل �ج �ل��س ال �ب �ل��دي
الكائن في مركز القصر البلدي في وسط
مدينة بيروت التجاري – شارع ويغان –
الطابق الثاني.
ي �م �ك��ن مل� ��ن ي ��رغ ��ب االش� � �ت � ��راك ف� ��ي ه ��ذه
امل�ن��اق�ص��ة االط�ل��اع ع�ل��ى دف �ت��ر ال �ش��روط
ال�ع��ائ��د ل�ه��ا ف��ي مصلحة ام��ان��ة املجلس

إعالن مللء وظيفة رئيس مجلس إدارة/مدير عام
مؤسسة كهرباء لبنان

يعلن وزير الطاقة واملياه عن فتح املجال مللء وظيفة
رئيس مجلس إدارة/مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان
ويدعو اللبنانيني من أصحاب اإلختصاص والكفاءة أن يتقدموا برتشيحهم لشغل
هذه الوظيفة
ميكن للراغبني بالرتشح لهذه الوظيفة من داخل املالك أو من خارج املالك ،اإلطالع
عىل مهام ومسؤوليات الوظيفة وفقاً ألحكام القانون الصادر باملرسوم رقم 16878
تاريخ  10متوز سنة ( 1964إنشاء مصلحة كهرباء لبنان) ،واملرسوم رقم  4517تاريخ
( 1972/12/13النظام العام للمؤسسات العامة) ،علامً أنه أقر مبدأ التفرغ لرئيس
مجلس إدارة مصلحة كهرباء لبنان مبوجب املرسوم رقم  10345تاريخ  31أيار
.1997
كام ميكن اإلطالع عىل املواصفات والرشوط املطلوبة للتعيني ومللء استامرة الرتشيح
عىل موقع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية عىل صفحة اإلنرتنت التالية:
 www.omsar.gov.lbالرابط (وظائف قيادية عليا يف القطاع العام)
املهلة األخرية الستالم الطلبات :السبت  18شباط 2012
يتم التعاطي مع طلبات الرتشيح برسية تامة
تقترص املقابالت عىل األشخاص املستوفني
ملواصفات ورشوط التعيني استناداً إىل املعلومات الواردة يف اإلستامرة

البلدي (الغرفة  )٢٠٣على العنوان اعاله،
وذلك طيلة اوقات الدوام الرسمي.
ت � ��ودع ال � �ع� ��روض خ�ل��ال اوق � � ��ات ال � ��دوام
الرسمي في الصندوق الخاص املوجود
في مصلحة امانة املجلس البلدي ،وذلك
قبل الساعة الثانية عشرة من آخ��ر يوم
عمل يسبق اليوم املحدد الجراء الصفقة.
بيروت في  /28كانون الثاني 2012
محافظ مدينة بيروت بالتكليف
ناصيف قالوش
التكليف 220
إعالن عن إجراء مناقصة عمومية
في تمام الساعة التاسعة من يوم الجمعة
الواقع فيه  2012/2/10العاشر من شهر
شباط عام  ،2012يجري مجلس الجنوب
مناقصة عمومية ،لتلزيم أشغال مائية
(تمديد شبكة مياه) في بلدة عربصاليم
ـ ق �ض��اء :النبطية ،ع�ل��ى أس ��اس التنزيل
املئوي.
ي�م�ك��ن للمتعهدين امل�ص�ن�ف�ين ب��ال��درج��ة
األول � � � � ��ى ألش � � �غ � ��ال م ��ائ � �ي ��ة وال� ��راغ � �ب�ي��ن
ب��االش�ت��راك ف��ي ه��ذه املناقصة الحضور
إل� � ��ى اإلدارة أث � �ن � ��اء ال � � � � ��دوام ال ��رس �م ��ي
ل�ل�ح�ص��ول ع�ل��ى امل�ل��ف ال�ك��ام��ل ل�لأش�غ��ال
ل��دى ق�ل��م امل�ص�ل�ح��ة ال�ف�ن�ي��ة ب�ع��د تسديد
ثمن امللف.
ت��رس��ل ال �ع��روض ب��ال�ب��ري��د امل �ض �م��ون أو
ّ
ّ
وتسجل في
تسلم باليد على أن تصل
ق�ل��م امل��دي��ر ال �ع��ام مل�ج�ل��س ال �ج �ن��وب قبل
الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل
يسبق التاريخ املحدد إلجراء املناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبالن قبالن
التكليف 234
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
باملعاملة رقم 2002/374
املنفذ :بنك فرعون وشيحا ش.م.ل وكيله
املحامي مارون زين
املنفذ عليهم 1 :ـ املفلس سمير ابراهيم
ً
بطرس ممثال بوكيل التفليسة املحامي
ّ
الصدي
شوقي
2ـ سميرة س�ل��وم وان ��دره سمير بطرس
وباسم سمير بطرس
املنت ـ املطيلب ـ ملك سمير بطرس
السند التنفيذي :عقدا فتح اعتماد وكشفا
ح �س ��اب وارب � �ع ��ة ع �ق ��ود ت ��أم�ي�ن وزي � ��ادة
ت��أم�ين وس�ت��ة إش �ع��ارات تثبيت أرص��دة
ً
تحصيال ملبلغ /1803869381.15/ل �ي��رة
ل�ب�ن��ان�ي��ة وم�ب�ل��غ /1846456.66/دوالرًا
أميركيًا والفائدة واللواحق.
ت� ��اري� ��خ ق� � � � ��رارات ال� �ح� �ج ��ز2006/3/8 :
و 2006/3/31و2010/7/27
ت ��اري ��خ ت�س�ج�ي�ل�ه��ا ل� ��دى أم ��ان ��ة ال�س�ج��ل
العقاري 2006/4/22 :و2010/8/3
العقارات املطروحة للبيع:
 1ـ القسم  12من العقار  839قرنة شهوان
م ��دخ ��ل ودار م �ق �س��وم وغ ��رف ��ة ض�م�ن�ه��ا
ح�م��ام وغ��رف�ت��ان وح�م��ام وغ��رف��ة جلوس

وم �ط �ب��خ وم �م��ر وغ ��رف ��ة خ� ��دم وخ �ل��اءان
وث �ل��اث ش ��رف ��ات ي �ت �ب��ع ل ��ه ال �ق �س��م  4في
السفلي الثاني املؤلف من غرفة ومطبخ
وخ �ل��اء ول � ��ه م ��وق ��ف س � �ي� ��ارة .م�س��اح�ت��ه
 170م.م .م�ش�غ��ول م��ن امل�ح��ام��ي اب��راه�ي��م
بطرس .يشترك بملكية الحق رقم  1و.3
ب�خ�ص��وص ح �ق��وق االن �ت �ف��اع واالرت �ف��اق
وغ �ي ��ره ��ا راج � ��ع ال �ق �س��م واح � � ��د .ل ��ه ح��ق
استعمال الفسحات بجانبه م��ن القسم
واحد وفقًا لخريطة االفراز .تأمني درجة
أول� � ��ى مل �ص �ل �ح��ة ب �ن ��ك ف� ��رع� ��ون وش �ي �ح��ا
ش.م.ل .قيمة التأمني /500 000 /دوالر
أم �ي��رك��ي .إن ه ��ذا ال �ح��ق خ��اض��ع ل�ن�ظ��ام
م�ل�ك�ي��ة ال �ط��واب��ق .ح �ج��ز اح �ت �ي��اط��ي رق��م
 2003/558ملصلحة فرنسبنك ش.م.ل.
عن تنفيذ بيروت .طلب تنفيذ وتوسيع
حجز تنفذي ع��دد  2003/1620ملصلحة
ف��رن�س�ب�ن��ك ش.م.ل .ع ��ن ت�ن�ف�ي��ذ ب �ي��روت.
حجز احتياطي رقم  2005/47عن تنفيذ
امل�تن ملصلحة بنك ع��ودة ش.م.ل .اف�لاس
ع� ��ن امل �ح �ك �م��ة االب� �ت ��دائ� �ي ��ة ال �ث��ان �ي��ة ف��ي
جبل لبنان رق��م اداري  .2005/13حجز
احتياطي رقم  2002/330عن تنفيذ املنت
مل�ص�ل�ح��ة ب �ن��ك ف��رع��ون وش �ي �ح��ا ش.م.ل.
ّ
حول الحجز االحتياطي رقم 2003/558
ال � ��ى ح �ج��ز ت �ن �ف �ي��ذي رق � ��م 2003/1620
ع��ن ت�ن�ف�ي��ذ ب �ي��روت مل�ص�ل�ح��ة فرنسبنك
ش.م.ل .ح�ج��ز ت�ن�ف�ي��ذي رق ��م 2002/374
ع ��ن ت�ن�ف�ي��ذ امل �ت�ن مل�ص�ل�ح��ة ب �ن��ك ف��رع��ون
وش �ي �ح��ا ش.م.ل .ح �ج��ز رق ��م /1609ت/
 2008ملصلحة محتسبية بعبدا (وزارة
امل��ال�ي��ة) محضر وص��ف رق��م 2002/374
ع ��ن ت�ن�ف�ي��ذ امل �ت�ن مل�ص�ل�ح��ة ب �ن��ك ف��رع��ون
وش �ي �ح��ا ش.م.ل .أل �غ��ي ال �ن �ظ��ام ال�ق��دي��م
واستبدل بالنظام رقم  93/4909تاريخ
 .1993/8/28اش� ��ارة ب�ض��ري�ب��ة تحسني
ب��امل��رس��وم  95/7751راج��ع بملف واح��د
عني عار .حجز احتياطي رقم 2001/471
ملصلحة مارون انطوان عازار عن تنفيذ
املنت.
 2ـ القسم  13من العقار  839قرنة شهوان
مدخل ودار مقسوم وغرفة ضمنها حمام
وغرفتان وحمام وغرفة جلوس ومطبخ
وممر وغرفة خدم وخالء واربع شرفات
وي�ت�ب��ع ل��ه ال�ق�س��م  9ف��ي ال�س�ف�ل��ي الثاني
امل ��ؤل ��ف م ��ن غ��رف��ة وم �ط �ب��خ وخ �ل��اء ول��ه
موقف سيارة .مساحته  177م.م .مشغول
م ��ن امل �ح��ام��ي روج� �ي ��ه ب �ط ��رس وال �س �ي��د
سمير ب�ط��رس .ذات القيود والوقوعات
ك �م��ا ع �ل��ى ال �ق �س��م  12م ��ن ال� �ع� �ق ��ار 839
ق��رن��ة ش �ه��وان اع �ل�اه ب��اس�ت�ث�ن��اء الحجز
االحتياطي رق��م  2001/471وباالضافة
ال��ى حجز احتياطي رق��م  2004/527عن
تنفيذ املنت ملصلحة شركة مؤسسة كرم
عازار وأوالده ش.م.م .ضد سمير بطرس.
 3ـ القسم  16من العقار  977مزرعة بيت
ال�ش�ع��ار م��دخ��ل وم�ط�ب��خ وص��ال��ون ودار
وط� �ع ��ام وخ �ل��اء وغ ��رف ��ة وح� �م ��ام وث�ل�اث
ش��رف��ات ودرج داخ�ل��ي ي��ؤدي ال��ى طابق
علوي يحتوي على مطبخ صغير وثالث
غرف وحمامني وت��راس ع��دد .2مساحته

إعالن مللء وظيفة رئيس مجلس إدارة  /مدير عام
املصلحة الوطنية لنهر الليطاين
يعلن وزير الطاقة واملياه عن فتح املجال مللء وظيفة
رئيس مجلس إدارة  /مدير عام املصلحة الوطنية لنهر الليطاين
ويدعو اللبنانيني من أصحاب اإلختصاص والكفاءة أن يتقدموا برتشيحهم لشغل
هذه الوظيفة
ميكن للراغبني بالرتشح لهذه الوظيفة من داخل املالك أو من خارج املالك ،اإلطالع
عىل مهام ومسؤوليات الوظيفة وفقاً ألحكام القانون الصادر بتاريخ 1954/8/14
وتعديالته (إنشاء مصلحة خاصة تدعى املصلحة الوطنية لنهر الليطاين) واملرسوم
رقم  9631تاريخ ( 1996/12/13إضافة مهام إىل املصلحة الوطنية لنهر الليطاين)
والقانون رقم  221تاريخ ( 2000/5/29تنظيم قطاع املياه) ،وكذلك اإلطالع عىل
املواصفات والرشوط املطلوبة للتعيني ومللء إستامرة الرتشيح عىل موقع مكتب وزير
الدولة لشؤون التنمية اإلدارية عىل صفحة اإلنرتنت التالية:
 www.omsar.gov.lbالرابط (وظائف قيادية عليا يف القطاع العام)
املهلة األخرية الستالم الطلبات :السبت  18شباط 2012
يتم التعاطي مع طلبات الرتشيح برسية تامة
تقترص املقابالت عىل األشخاص املستوفني
ملواصفات ورشوط التعيني استناداً إىل املعلومات الواردة يف اإلستامرة

 230م.م .ب �خ �ص��وص ح �ق ��وق االن �ت �ف��اع
واالرت �ف��اق وغ�ي��ره��ا راج��ع القسم واح��د.
يشترك بملكية الحق املختلف رقم  1و.3
تأمني درج��ة اول��ى ملصلحة بنك فرعون
وشيحا ش.م.ل .قيمة التأمني /500000/
دوالر أم � � �ي� � ��رك� � ��ي .ح � �ج � ��ز اح� �ت� �ي ��اط ��ي
 2001/471ملصلحة مارون انطوان عازار
عن تنفيذ املنت.
ح �ج��ز اح �ت �ي��اط��ي ع ��ن ت�ن�ف�ي��ذ امل �ت�ن ع��دد
 2005/47مل�ص�ل�ح��ة ب �ن��ك ع� ��ودة ش.م.ل.
حجز عقاري ملصلحة مالية جبل لبنان
محتسبية ب�ع�ب��دا رق��م /1611ت.2008/
افالس عن املحكمة االبتدائية الثانية في
جبل لبنان رقم  .2005/13حجز تنفيذي
رق��م  2002/374عن تنفيذ امل�تن ملصلحة
ب �ن��ك ف ��رع ��ون وش �ي �ح��ا ش.م.ل .محضر
وص��ف رق��م  2002/374ع��ن تنفيذ امل�تن
ملصلحة بنك فرعون وشيحا ش.م.ل.
 4ـ القسم  17من العقار  977مزرعة بيت
ال�ش�ع��ار م��دخ��ل وم�ط�ب��خ وص��ال��ون ودار
وط� �ع ��ام وخ �ل��اء وغ ��رف ��ة وح� �م ��ام وث�ل�اث
ش��رف��ات ودرج داخ�ل��ي ي��ؤدي ال��ى طابق
علوي يحتوي على مطبخ صغير وثالث
غرف وحمامني وت��راس ع��دد .2مساحته
 232م.م .ذات ال �ق �ي��ود وال��وق��وع��ات كما
ع�ل��ى ال�ق�س��م  16م��ن ال�ع�ق��ار  977م��زرع��ة
ب �ي��ت ال �ش �ع��ار اع �ل�اه ب��اس�ت�ث�ن��اء ال�ح�ج��ز
االحتياطي رقم .2001/471
قيمة التخمني:
 1ـ القسم  12من العقار  839قرنة شهوان
/187000/دوالر أميركي.
 2ـ القسم  13من العقار  839قرنة شهوان
/194 700/دوالر أميركي.
 3ـ القسم  16من العقار  977مزرعة بيت
الشعار /180 200/دوالر أميركي.
 4ـ القسم  17من العقار  977مزرعة بيت
الشعار /180 100/دوالر أميركي.
بدل الطرح:
 1ـ القسم  12من العقار  839قرنة شهوان
/112 200/دوالر أميركي.
 2ـ القسم  13من العقار  839قرنة شهوان
/ 116 820/دوالرًا أميركيًا.
 3ـ القسم  16من العقار  977مزرعة بيت
الشعار /108 120/دوالرًا أميركيًا.
 4ـ القسم  17من العقار  977مزرعة بيت
الشعار /108 060/دوالرًا أميركيًا.
امل��زاي��دة :ستجري ي��وم الخميس الواقع
فيه  2012/2/16الساعة الحادية عشرة
ص�ب��اح��ًا ام ��ام رئ�ي��س دائ ��رة التنفيذ في
م�ح�ك�م��ة امل �ت��ن .ف �ع �ل��ى راغ � ��ب ال� �ش ��راء أن
ي��ودع قبل املباشرة باملزاد قيمة الطرح
أو ت�ق��دي��م ك�ف��ال��ة م �ع��ادل��ة وات �خ��اذ محل
اقامة ضمن نطاق الدائرة واال ّ
عد قلمها
مقامًا مختارًا له .وخالل ثالثة أيام تلي
االح��ال��ة ،عليه اي ��داع ك��ام��ل ال�ث�م��ن تحت
ط��ائ �ل��ة اع� � ��ادة امل� ��زاي� ��دة ب ��زي ��ادة ال�ع�ش��ر
واال فعلى ع�ه��دت��ه فيضمن ال�ن�ق��ص وال
يستفيد من الزيادة وعليه خالل عشرين
يومًا دفع الثمن والرسوم والنفقات بما
فيه رسم الداللة .%5
رئيس القلم
زياد داغر
إعالن قضائي
ص ��ادر ع��ن امل�ح�ك�م��ة االب �ت��دائ �ي��ة امل��دن�ي��ة
الخامسة في بيروت
غرفة الرئيس بسام املولوي
وعضوية القاضيني :كارال رحال
وميراي مالك
ب�ت��اري��خ  2012/1/12ت�ق��دم امل�س�ت��دع��ون
ليلى ف��ري��د ج�ب��اره وتانيا ام�ي��ل سعاده
ورف��اق �ه �م��ا ب��وك��ال��ة امل �ح��ام �ي�ي�ن ج ��وزف
غصيبة واميل سعادة باستدعاء تسجل
بالرقم  2012/15يطلبون بموجبه:
* شطب اشارة الدعوى رقم 1967/2747
تاريخ 1967/1/24
* شطب اشارة الدعوى رقم 1967/1068
تاريخ 1967/8/16
وذل��ك ع��ن الصحائف العينية لالقسام:
 /4/و /5/و /6/و /7/و /8/و/9/
و /10/و /11/و /12/م��ن ال �ع �ق��ار رق��م
 /47/منطقة املدور العقارية.
ف�ع�ل��ى ك��ل م��ن ل��دي��ه اع �ت ��راض ع�ل��ى ذل��ك
ان يتقدم به الى قلم هذه املحكمة خالل
م�ه�ل��ة ع�ش��ري��ن ي��وم��ًا ت�ل��ي ت��اري��خ النشر
االخير.
رئيس القلم
فضل الله جمعة
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على الغالف

ً
 73قتيال في مجزرة املصري واألهلي واتهامات لألمن بالتقصير
ّ
تحول ملعب بورسعيد إلى مسرح
ملجزرة جماهيرية في لقاء املصري وضيفه
األهلي في مباراة بدأت كروية وانتهت
دامية ،لتتزامن املجزرة مع ذكرى موقعة
الجمل التي كان «لأللتراس» دور مهم فيها
من خالل الدفاع عن املتظاهرين
القاهرة ـ محمد الخولي
بسبب الفتة رفعتها جماهير النادي
األه � � �ل� � ��ي امل � � �ص � � ��ري ،ت � �ص� ��ف م ��دي �ن ��ة
بورسعيد بأنها «مفيهاش رج��ال��ة»
تحولت امل�ب��اراة التي جمعت األهلي
م��ع ال �ن��ادي امل �ص��ري ال�ب��ورس�ع�ي��دي،
إل��ى م��أس��اة راح ضحيتها م��ا يقارب
ً
 73ق �ت �ي�لا ،وم �ئ��ات امل �ص��اب�ين ،وص��ل
منهم  180مصابًا إل��ى املستشفيات،
بينما تلقى مصابون آخرون العالج
في موقع الحادث ،وتعرض عدد من
الع �ب��ي ال �ف��ري��ق األه �ل��ي ل�لاع �ت��داء من
ج�م��اه�ي��ر امل �ص��ري ال �غ��اض �ب��ة ،بينما
أع� �ل ��ن امل �ج �ل ��س ال �ع �س �ك ��ري ال �ح��اك��م
للبالد أنه أرسل طائرتني عسكريتني
إلع� � � � � � � � ��ادة الع � � � �ب � � ��ي األه � � �ل� � ��ي
وجماهيره إلى القاهرة ،كما
أم � ��ر رئ �ي �س ��ه امل �ش �ي ��ر م�ح�م��د
ح �س�ي�ن ط� �ن� �ط ��اوي ب�ت�ش�ك�ي��ل
لجنة لتقصي الحقائق.
ه�ش��ام ش�ي�ح��ة ،ال��وك�ي��ل األول
لوزارة الصحة للطب الوقائي
أكد أن أغلب اإلصابات جروح
ق �ط �ع �ي��ة وارت � �ج� ��اج ف ��ي امل ��خ،
نتيجة اإلص��اب��ة ب��آالت ح��ادة
يجر التأكد
وحجارة ،لكن لم
ِ
حتى اآلن من أسباب الوفاة.
األح� � ��داث ب � ��دأت ب �ع��د ان �ت �ه��اء
املباراة بفوز النادي املصري
ب �ث�لاث��ة أه � ��داف م �ق��اب��ل ه��دف
واحد للنادي األهلي ،مع رفع
عقب الكارثة ،أعلن
الفتة وس��ط جماهير األهلي
كامل أبو علي ،رئيس
«بلد البالة مفيهاش رجالة»،
النادي املصري،
وه� � � ��ي ت� �ع� �ن ��ي أن ب � �ل� ��د ب �ي��ع
استقالته من منصبه،
امل�ل�اب��س ال رج� ��ال ف �ي��ه ،وه��و
مشيرًا إلى أن ما حدث
م ��ا ع � ّ�دت ��ه ج �م��اه �ي��ر امل �ص��ري
كان مدبرًا بنحو كامل
إه��ان��ة شخصية لها ،وق��ررت
من شخصيات ترغب
ال� � � ��رد ع� �ل� �ي ��ه .وال � �غ� ��ري� ��ب ه��و
في هدم الدولة .كذلك،
موقف األم��ن ال��ذي ك��ان داخل
ً
االس �ت��اد ،حيث ب��دا متخاذال
تقدم إبراهيم حسن،
ول ��م ي�ع�م��ل ع�ل��ى ال�ف�ص��ل بني
مدير الكرة في النادي،
جماهير الفريقني ،ب��ل سمح
وشقيقه املدير الفني
ل� �ل� �ج� �م� �ه ��ور ب � ��ال � ��دخ � ��ول إل ��ى
ً
حسام (الصورة)،
املبارة حامال أسلحة بيضاء،
وتجمع
باستقالتيهما.
إض��اف��ة إل��ى غ�ي��اب م��دي��ر أم��ن
نحو  300مشجع
املحافظة ومحافظ بورسعيد
«أهالوي» وطالبوا
ع� ��ن امل � � �ب� � ��اراة ألول م� � ��رة ف��ي
تاريخ الناديني.
باستقالة رئيس النادي،
ّ
وصرح عماد البناني ،رئيس
وظل املتجمهرون
يرددون «يسقط يسقط امل �ج �ل��س ال �ق��وم��ي ل�ل��ري��اض��ة،
أن ��ه ي� �ح ��اول م ��ن خ �ل�ال غ��رف��ة
مجلس حسن حمدي».
العمليات التي أقامها داخل
امل � �ج � �ل� ��س ،ت� �ح� �ق� �ي ��ق خ� � ��روج
فريق األهلي وجماهيره من
بورسعيد ،وبعدها سيجري
ت�ح�ق�ي�ق��ًا واس �ع��ًا ي �ع��اق��ب فيه
م��ن س�ب��ب ه��ذه األزم ��ة و«أس ��اء ملصر
كلها وقتل خيرة شبابنا».
ب� ��دوره ط��ال��ب ال��دك �ت��ور ع�ل��ي جمعة،
م �ف �ت��ي ال �ج �م �ه��وري��ة ،ب �ف �ت��ح ت�ح�ق�ي��ق
ف� ��وري وم �ع��اق �ب��ة أي م �س ��ؤول يثبت
تورطه في ه��ذه «امل�ج��زرة والكارثة»،
وأك ��د ف��ي ب�ي��ان ل��ه ح��رم��ة أي ع�م��ل أو
ت �ص��رف ي� ��ؤدي إل ��ى إراق � ��ة ال ��دم ��اء أو
إث� ��ارة ال�ف�ت�ن��ة ،م�ش�ي�رًا إل ��ى أن ح��رم��ة
ه��ذه األم��ور حرمة شرعية وقانونية
وعرفية ،وطالب «الجميع باالبتعاد
ع ��ن أي ص � ��دام أو أي ع �ن��ف وح �ف��ظ
حرمات الناس وال��وط��ن ،وخصوصًا
ف��ي ه��ذه ال�ظ��روف االستثنائية التي
تمر بها مصر».
وق ��ال ال�ب�ي��ان إن «ح��رم��ة ال��دم��اء أش��د

استقاالت
في بورسعيد

وصف أحد املشجعني وهو يهرب من النار «نحن في حرب وليس مباراة كروية» (رويترز)

اإلخوان المسلمون:
خفية وراء
هناك ٍ
أياد ّ
هذه األحداث

ع �ن��د ال �ل��ه م��ن ح��رم��ة ب�ي�ت��ه ال� �ح ��رام»،
ول �ف��ت إل� ��ى أن ال� �ش ��رع ح� ّ�م��ل ال��دول��ة
واملجتمع مسؤولية حماية األف��راد،
بطريقة تضمن لهم حياة آمنة.
م � ��ن ج� ��ان � �ب� ��ه ،دع � � ��ا ال � ��دك � �ت � ��ور س �ع��د
الكتاتني رئيس مجلس الشعب ،إلى
اجتماع ط��ارئ لبحث األح ��داث التي
وق�ع��ت عقب امل �ب��ارة ،على أن يحضر
وزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة ال�ج�ل�س��ة ومناقشته
في مالبسات الحادث ،قاطعًا اإلجازة
التي كانت من املفترض أن تبدأ اليوم
الخميس حتى االثنني املقبل.
وأع �ل �ن��ت ج�م��اع��ة اإلخ � ��وان املسلمني
موقفها من األحداث ،وقالت على لسان

• المالكمة •

رئيس االتحاد محمود حطاب

ال ��دك �ت ��ور م �ح �م��ود غ� � ��زالن ،امل �ت �ح��دث
الرسمي باسم الجماعة ،إنها أحداث
غ�ي��ر «ت �ل �ق��ائ �ي��ة» ،وإن «ه �ن��اك أي ��ادي
خفية وراء ه��ذه األح � ��داث» .وأض��اف
غ� � ��زالن ف� ��ي ت �ص ��ري �ح ��ات ص �ح��اف �ي��ة،
أن راب� � �ط � ��ة م �ش �ج �ع��ي «األل � � �ت� � ��راس»
يتحملون جزءًا من املسؤولية ،بسبب
إص��راره��م على القيام بأعمال شغب
ف��ي أث �ن��اء امل �ب��اري��ات وع�ق�ب�ه��ا ،وات�ه��م
ضباط الشرطة بالتقصير واإلهمال
في توفير األم��ن خالل املباراة ،وقال:
«أشعر بأن ضباط الشرطة يعاقبون
الشعب على ال�ث��ورة وإط��اح��ة النظام
السابق».
وات�ه��م زي��اد العليمي ،عضو مجلس
ال �ش �ع ��ب ،ق� � ��وات األم� � ��ن ب��امل �س��ؤول �ي��ة
ك��ام�ل��ة ع��ن األح� ��داث ،الف�ت��ًا إل��ى أن ما
ح � ��دث ه� ��و ض �م��ن م �خ �ط��ط وض �ع �ت��ه
وزارة ال��داخ �ل �ي��ة ل�ل�ت��أك�ي��د أن ��ه ال بد
من استمرار تطبيق قانون الطوارئ
ال ��ذي ص��در ق ��رار م��ن رئ�ي��س املجلس
ال�ع�س�ك��ري م�ن��ذ أي ��ام ب��إل�غ��ائ��ه ،بينما
كان الوزير في مجلس الشعب أول من
أم��س ال�ث�لاث��اء ي�ح��اول إق�ن��اع ال�ن��واب
بضرورة استمراره لفرض األم��ن في
البالد ،وهو ما اعترض عليه النواب،
مطالبني بتنفيذ ال�ق��ان��ون الطبيعي

ع �ل��ى ك ��ل م ��ن ي �ق ��وم ب �ع �م��ل إج ��رام ��ي.
واتهم العليمي الداخلية بتنفيذ هذه
امل �ج ��زرة أو ع�ل��ى األق ��ل ال �س �م��اح بها
حتى تنفذ ق��ان��ون ال �ط��وارئ ،ويكون
لها مبرر قوي في ذلك.
أم ��ا ح��رك��ة ش �ب��اب  6أب ��ري ��ل ،ف�ق��ال��ت
في تعليقها على األح��داث إن وزير
ال��داخ �ل �ي��ة ه��و امل� �س ��ؤول ع��ن ت��وف�ي��ر
األم � ��ن خ �ل�ال امل� �ب ��اري ��ات ،وب��ال �ت��ال��ي
ه� ��و امل � �س � ��ؤول ع� ��ن أع � �م� ��ال ال �ش �غ��ب
وسقوط الضحايا ،ووزارة الداخلية
ت ��ري ��د ت �ح��وي��ل ال �ب �ل��د إل� ��ى ف��وض��ى،
وي� �ج ��ب م �ح��اس �ب��ة وع � �ق ��اب ك ��ل م��ن
س�ب��ب ال �ف��وض��ى وس �ق��وط ق�ت�ل��ى في
بورسعيد ،مؤكدًا أن «هناك من يريد
إشعال األحداث في مصر».
من جانبه ،ق��ال الدكتور عبد املنعم
أبو الفتوح ،املرشح املحتمل لرئاسة
ال �ج �م �ه��وري��ة« :امل� �ج ��زرة ف ��ي اس �ت��اد
ب��ورس �ع �ي��د ل �ي �س��ت م �ج ��رد ت�ق�ص�ي��ر
أم �ن ��ي ،ل�ك�ن�ه��ا ج��ري �م��ة ك��ام �ل��ة» .أم��ا
حمدين صباحي ،امل��رش��ح للرئاسة
ك� ��ذل� ��ك ،ف � � ��رأى أن م� ��ا ح� � ��دث ع �ق��اب
لشباب «األل�ت��راس» بعد دوره��م في
ال �ت �ظ��اه��رات ض��د ح�ك��م ال�ع�س�ك��ر في
الفترة األخيرة.
وأع �ل��ن ع��دد م��ن األن��دي��ة انسحابها

م��ن ال ��دوري امل�ص��ري اع�ت��راض��ًا على
ما حدث في املباراة ،بينما لم يحدد
االت�ح��اد امل�ص��ري لكرة ال�ق��دم موقفه
م ��ن اس �ت �ك �م��ال ال � � ��دوري أو إل �غ��ائ��ه،
وق��رر فقط تعليق مباريات ال��دوري
إل� � ��ى أج� � ��ل غ� �ي ��ر م� �س� �م ��ى ،واك �ت �ف ��ى
سمير زاه ��ر ،رئ�ي��س االت�ح��اد بطلب
تأليف لجنة لتقصي الحقائق حول
األحداث التي شهدتها املباراة.
م � ��ن ج � �ه � �ت� ��ه ،ع � �ق� ��د م� �ج� �ل ��س إدارة
ال � �ن� ��ادي األه� �ل ��ي اج �ت �م��اع��ًا ط ��ارئ ��ًا،
ب� ��رئ� ��اس� ��ة ح� �س ��ن ح � �م� ��دي ف � ��ي م �ق��ر
ال � � �ن� � ��ادي مل� �ن ��اق� �ش ��ة آخ � � ��ر ت � �ط� ��ورات
األح � � ��داث ،وأص � ��در م�ج�ل��س اإلدارة
ب�ي��ان��ًا أع�ل��ن ف�ي��ه ال �ح��داد ث�لاث��ة أي��ام
على أرواح القتلى وتعليق أنشطة
ال�ن��ادي ،وتقديم ب�لاغ للنائب العام
ب� �خ� �ص ��وص األح � � � � � ��داث .إل � � ��ى ذل � ��ك،
ح ��اص ��ر ع � ��دد م ��ن أس � ��ر ال �ج �م��اه �ي��ر
مقر النادي لالطمئان إلى أبنائهم،
ّ
وحملوه
وهتفوا ضد حسن حمدي
امل �س ��ؤول �ي ��ة ع ��ن االع � � �ت� � ��داءات ال �ت��ي
ت�ع��رض��ت ل�ه��ا ال�ج�م��اه�ي��ر ،وط��ال�ب��وا
ب��إق��ال��ة ال�ح�ك��وم��ة؛ ألن ه��ذا ه��و أكبر
عدد قتلى في يوم واحد منذ الثورة،
باإلضافة إلى أنه أكبر عدد قتلى في
مباراة كرة قدم في العالم.

ّ
األوملبية
اتحاد املالكمة يقرر املشاركة في تصفيات األلعاب
أع �ل��ن االت� �ح ��اد ال�ل�ب�ن��ان��ي ل�ل�م�لاك�م��ة،
خالل جلسته األخيرة ،برئاسة رئيس
االتحاد محمود حطاب ،عن تحضيره
لعقد جمعية عمومية في مطلع شهر
آذار امل� �ق� �ب ��ل ،س �ي �ص��ار م ��ن خ�لال �ه��ا
ال ��ى ال�ت�ص��دي��ق ع�ل��ى ال�ب�ي��ان�ين امل��ال��ي
واإلداري مع عرض روزنامة نشاطاته
ل�ل�ع��ام ال� �ج ��اري ،ك�م��ا ح ��دد منتصف
آذار لتنظيم ب�ط��ول��ة ل�ب�ن��ان ل�ل��درج��ة

الثانية على حلبة بلدة عربصاليم.
م��ن جهة ث��ان�ي��ة ،واف��ق االت �ح��اد على
امل � �ش� ��ارك� ��ة ف� ��ي ت �ص �ف �ي ��ات األل � �ع ��اب
األوملبية لقارة آسيا التي ستقام في
كازاحستان مطلع نيسان املقبل.
وعليه ،واص��ل امل��درب التركي سيفا
ن � ��ار ع �م �ل �ي��ة إش � ��راف � ��ه ع �ل ��ى ت ��دري ��ب
وصقل املواهب الواعدة في الجنوب،
ح� �ي ��ث ي �ق �ي��م م �ع �ظ��م امل�ل�اك� �م�ي�ن ف��ي

ص�ي��دا وج��واره��ا ،وي�ش��ارك��ه ف��ي ذلك
امل � ��درب ال��وط �ن��ي م�ص�ط�ف��ى ال��زي �ن��و.
وس�ي�ع�م��ل االت �ح��اد ع�ل��ى ت�م�ك�ين ن��ار
من اإلقامة في الجنوب ليكون قريبًا
ّ
من األكاديمية واملالكمني .وعلق نار:
«ال أنكر وجود مواهب شابة وواعدة
ق� � ��ادرة ع �ل��ى ال� �ت� �ط � ّ�ور ف �ن �ي��ًا ،ب �ش��رط
امل �ث��اب��رة واالل �ت ��زام ودوام االح�ت�ك��اك
الخارجي».
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كرة الصاالت

بعثتان إلى سباحة دبي

ثالثة نهائي الفوتسال اليوم ووجوه جديدة في املنتخب
ي�س�ت�ض�ي��ف م �ل �ع��ب ال� �ص ��داق ��ة ال �ي��وم
ال� �س ��اع ��ة ال� �س ��ادس ��ة م � �س� � ً
�اء امل � �ب� ��اراة
ال�ث��ال�ث��ة ف��ي ال� ��دور ال�ن�ه��ائ��ي ل �ل��دوري
ال �ل �ب �ن ��ان ��ي ل � �ك ��رة ال � �ق� ��دم ل� �ل� �ص ��االت،
ب �ي ��ن ال � � �ص � ��داق � ��ة واول س� �ب ��ورت ��س
ٌّ
ح � �ي� ��ث س� �ي� �س� �ع ��ى ك � � ��ل م� �ن� �ه� �م ��ا ال� ��ى
فوز
االق�ت��راب من اللقب عبر تحقيق ٍ
ثان.
ٍ
ويتعادل الفريقان  1-1بعد مباراتني،
اذ ف� ��از ال �ص ��داق ��ة  4-7ف ��ي امل��واج �ه��ة
االول� ��ى ،بينما ح�س��م أول سبورتس
الثانية بنتيجة .3-4
وال�لاف��ت ف��ي امل��واج�ه�ت�ين امل��ذك��ورت�ين
ه ��و امل� �س� �ت ��وى امل ��رت� �ف ��ع ال� � ��ذي ق� ّ�دم��ه
الفريقان ،وسط اص��رار كبير من قبل
الع�ب�ي�ه�م��ا ع �ل��ى ت�ح�ق�ي��ق ال �ف ��وز عبر
تقديم كل شيء لديهم حتى اللحظات
االخيرة.
وس �ي �ح��اول ال �ص��داق� ً�ة االس �ت �ف��ادة من
ع ��ام ��ل االرض ث ��ان� �ي ��ة ،ف ��ي م �ح��اول��ةٍ
ل �ت �ع��وي��ض خ �س��ارت��ه االخ � �ي ��رة ال �ت��ي
ك��ان��ت االول � ��ى ه ��ذا امل��وس��م ام� ��ام اول
سبورتس.
ام � ��ا ال� �ض� �ي ��وف ف �س �ي��دخ �ل��ون ال �ل �ق��اء
ب �م �ع �ن��وي��ات ع��ال �ي��ة ب �ع��دم��ا ك �س��روا
ال� �ح ��اج ��ز ال �ن �ف �س��ي ال � � ��ذي وق � ��ف ف��ي
ً
وجههم طويال ويتمثل بعدم التمكن
م ��ن ال �ت �غ �ل��ب ع �ل��ى ال� �ص ��داق ��ة .اال ان
الفريق سيستمر في اللعب من دون

أخبار رياضيّة
ّ
الحكمة يتغلب على هوبس

اح ��د اف �ض��ل ع �ن��اص��ره ال��دول��ي ق��اس��م
بتمزق عضلي.
قوصان املصاب
ٍ

استعدادات املنتخب آلسيا

أص�ب�ح��ت ال�لائ �ح��ة االول �ي��ة لالعبني
ال � �ت ��ي س �ي �ع �ل �ن �ه��ا م � � ��درب امل �ن �ت �خ��ب

ال��وط �ن��ي االس �ب ��ان ��ي ب ��اك ��و أراوج � ��و
اس �ت �ع��دادًا ل�لاس�ت�ح�ق��اق�ين امل�ق�ب�ل�ين،
ش � �ب� ��ه ج � � ��اه � � ��زة ،ع � �ل� ��ى ان ت �ن �ط �ل��ق
�ت الح��ق م��ن الشهر
التمارين ف��ي وق� ٍ
الجاري.
وينتظر املنتخب اللبناني بطولتني

مدرب منتخب لبنان االسباني باكو أراوجو (مروان بو حيدر)

غ� � ��ادرت ب �ع �ث��ة ن ��ادي ��ي ال� �ج ��زي ��رة وال �ن �ج��اح
ل�ل�س�ب��اح��ة ،أم� ��س ،ال ��ى دب ��ي ل�ل�م�ش��ارك��ة في
بطولة دبي الدولية الثانية للعبة ،التي تقام
ف��ي م�ج� ّ�م��ع ح �م��دان ب��ن م�ح�م��د ب��ن راش ��د آل
مكتوم ،ما بني  2و 6شباط الجاري .وتتألف
البعثة من املدرب مصطفى بغدادي رئيسًا،
ون �م��ر ح��رب وروال ال�خ�ط�ي��ب إداري �ي��ن ،وم��ن
الالعبني :إي�ه��اب شيباني وس��ارة الخطيب
(النجاح) وج��اد ح��رب وعلي ح��رب ومحمد
ب �غ��دادي وح �م��زة ق�ب��رص�ل��ي وم�ح�م��د ج��راب
ولني دوغان (الجزيرة) .وتشهد بطولة دبي
لهذا العام مشاركة كثيفة عربية وأجنبية،
إذ قارب عدد الالعبني  785سباحًا وسباحة.
وال ي�ت��وق��ف ال�ح�ض��ور اللبناني ع�ل��ى ن��ادي
الجزيرة ،إذ غادرت أمس بعثة ناديي الرمال
واألك � � ��وا م��اري �ن��ا ال� ��ى دب� ��ي ل �ل �م �ش��ارك��ة ف��ي
البطولة عينها.
وت�ت��أل��ف ال�ب�ع�ث��ة م��ن :ن��ائ��ب رئ�ي��س االت�ح��اد
ك ��اب ��ي ال ��دوي� �ه ��ي (رئ � �ي � �س� ��ًا) ،ج� � ��ورج ي��زب��ك
(م� ��درب� ��ًا) ،ك��ري�س�ت�ي��ل ال��دوي �ه��ي وغ��اب��ري�ي�لا
الدويهي وهبة الدويهي وسيمون الدويهي
وريبيكا مزهر (نادي أكوا مارينا) وأنطوني
ص �ع �ي �ب��ي وج �ي �ن �ي �ف��ر رزق ال� �ل ��ه وأن �ط��ون��ي
غصن وألكسيا خوري ومارون واكد (نادي
الرمال).
وت��رت��دي البطولة ه��ذا ال�ع��ام أهمية خاصة
بالنظر ال��ى اع�ت�م��اده��ا م��ن االت �ح��اد ال��دول��ي
للسباحة (ف�ي�ن��ا) ضمن ب��رن��ام��ج البطوالت
املؤهلة لأللعاب األوملبية «لندن ـــــ .»2012

مهمتني ،االولى هي بطولة غرب آسيا
في اي��ران في نيسان املقبل ،والثانية
هي بطولة آسيا في االمارات في ايار،
والتي ستكون مؤهلة الى املونديال.
ُ
وينتظر ان يسمي أراوج��و  4حراس
ل � �ل � �م ��رم ��ى و 16الع� � �ب � ��ًا ل�ل�ال� �ت� �ح ��اق
بالتمارين ،التي ستقام يوميًا ،على
ان يتخلل برنامجه  4الى  6مباريات
ودي ��ة ف��ي االس �ب��وع االخ �ي��ر م��ن شهر
آذار ،لم يتحدد اطرافها بانتظار ردود
االت�ح��ادات الوطنية التي سيراسلها
االتحاد اللبناني بهذا الشأن.
وبحسب املعلومات ،سيعمد امل��درب
االس � �ب� ��ان� ��ي ال� � ��ى اس � �ت� ��دع� ��اء الع �ب�ي�ن
ج ��دد ل ��م ي �ش��ارك��وا م ��ع امل�ن�ت�خ��ب في
التصفيات اآلسيوية التي اقيمت في
ال�ك��وي��ت ق�ب��ل ش�ه��ري��ن ت�ق��ري�ب��ًا ،وذل��ك
ب �ع��دم��ا ل �ف �ت��وا ن �ظ��ره ف ��ي م�س��اب�ق�ت��ي
ال � � ��دوري وال � �ك� ��أس ،وم �ن �ه��م ع�ن��اص��ر
�رق ف��ي ّ ال��درج��ة ال�ث��ان�ي��ة،
ب ��رزت م��ع ف � ٍ
علمًا ان أراوجو يفضل االعتماد على
الالعبني الصغار السن الذين يمكنهم
خدمة املنتخب لفترة طويلة.
م� ��ن ج �ه ��ة اخ� � � ��رى ،اج �ت �م ��ع م�ن�ت�خ��ب
السيدات أمس للمرة االولى في نادي
ال�ص��داق��ة حيث ت��م تعريف الالعبات
ع �ل��ى ال �ق��وان�ي�ن امل �س �ت �ح��دث��ة م ��ن قبل
الحكم ف��ادي كاالجيان ،على ان تبدأ
غد.
التمارين بعد ٍ

استراحة
41 70 04 1 s u d o k u

كلمات متقاطعة 1 0 4 1

ف � ��از ف ��ري ��ق ال �ح �ك �م��ة ع� �ل ��ى ض�ي�ف��ه
هوبس ،31 - 50 ،16 - 30( 74 - 84
 )56 - 64ض�م��ن امل��رح�ل��ة ال�س��ادس��ة
إيابًا من بطولة لبنان لكرة السلة
على ملعب غزير .وكان نجم اللقاء
الع � ��ب ال �ح �ك �م��ة ب � ��ران � ��دون ك ��رام ��ب
ال� � ��ذي س �ج ��ل  30ن �ق �ط��ة و 14ك ��رة
م��رت��دة و 6ك��رات ح��اس�م��ة .وال�لاف��ت
أن ال�ح�ك�م��ة ل �ع��ب ب�س�ب�ع��ة الع �ب�ين،
اث �ن ��ان م�ن�ه��م ل�ع�ب��ا ل��دق �ي �ق �ت�ين .أم��ا
م��ن ه��وب��س ،ف�ب��رز حسني الخطيب
أفضل املسجلني برصيد  25نقطة.
وتأجلت مباراة أنيبال والرياضي
بسبب س��وء األح� ��وال ال�ج��وي��ة إل��ى
اليوم عند الساعة  18.00في زحلة.

فوز األنوار وخسارة القلمون
ف� ��از أم� ��س األن � � ��وار ال� �ج ��دي ��دة ع�ل��ى
امل �ش �ع��ل ك��وس �ب��ا ،25 – 27( 0 – 3
 )25 – 27 ،22 – 25ع �ل��ى م�ل�ع��ب
م �ج � ّ�م ��ع م �ي �ش ��ال امل � ��ر ف� ��ي امل��رح �ل��ة
ال�ث��ام�ن��ة ل�ب�ط��ول��ة ل�ب�ن��ان ف��ي ال�ك��رة
الطائرة للدرجة األولى .قاد املباراة
ال�ح�ك�م��ان ال��دول �ي��ان ش�ب��ل ض��رغ��ام
ودان � ��ي ح �ب �ي��ب .وت �غ �ل��ب ال��ري��اض��ي
ح� �ب ��وب ع �ل ��ى م �ض �ي �ف��ه ال ��ري ��اض ��ي
قيتولي 25 ،21 – 25 ،14 – 25( 0 – 3
–  )20في قاعة مدرسة مون ال سال.
قاد املباراة الحكمان الدولي بسام
الجميل واالتحادي بيار الجميل.
وف� � � ��از ال� ��رس� ��ال� ��ة ال� �ص ��رف� �ن ��د ع �ل��ى
القلمون ،22 – 25 ،25 – 22( 2 – 3
 )13 – 15 ،22 – 25 ،25 – 22في
م�ج�م��ع ال��رئ�ي��س ن�ب�ي��ه ب��ري ب�ح��ارة
ص�ي��دا .ق��اد امل �ب��اراة الحكم ال��دول��ي
ح �ن��ا ال ��زي� �ل ��ع واالت � � �ح � ��ادي م�ح�م��د
البابا.
وك��ان��ت امل��رح�ل��ة ق��د اف�ت�ت�ح��ت بفوز
ال �ش �ب �ي �ب��ة ال �ب��وش��ري��ة ع �ل��ى ضيفه
ال�ج�ي��ش ال�ل�ب�ن��ان��ي  3ـ  ،2وال��زه��راء
امل� �ي� �ن ��اء ط ��راب� �ل ��س ع �ل��ى اإلن� �ع ��اش
االج�ت�م��اع��ي ق �ن��ات  ،1 – 3وواص ��ل
الشبيبة العاملة ب�لاط انتصاراته
املتتالية ورف��ع عددها إل��ى ثمانية
ب �ف��وزه ع�ل��ى ض�ي�ف��ه ط�لائ��ع دل�ه��ون
.0 – 3
(األخبار)

أفقيا

 -1رئيس سابق للواليات املتحدة األميركية –  -2من الصحف اللبنانية – حرف جزم –
 -3إسم موصول – عتيق وأتت عليه أزمنة – من األمراض –  -4كتاب الخرائط والبلدان –
ُ
ّ
يحرك سرير الطفل –  -5يبسط قدميه – إمارة صغيرة في أوروبا بجبال البيرينه تشرف
على حكمها فرنسا وإسبانيا –  -6صحراء رملية واسعة تمتد من منغوليا حتى الصني
– رض��اب ال�ف��م –  -7خبز ي��اب��س – غ�ي��وم السماء – عاصفة بحرية –  -8ن��وع م��ن ال��زج��اج
ّ
ّ
الشفاف – يدل بإصبعه –  -9أعلى قمة في قارة أوقيانيا بأندونيسيا – نوع من الحلويات
العربية –  -10كاتب وشاعر األمير بشير الشهابي الثاني ورفيقه في املنفى

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.

 -1دولة من جزر األنتيل الكبرى عاصمتها كنغستون – بئر عميقة –  -2يصفع ويضرب على
الوجه – من شهور السنة –  -3حرف جر – لسع العقرب – عملة إيطالية –  -4يتكلم بصوت
ّ
خفي – فكر سيء يختلط في ذهن اإلنسان –  -5من مشتقات النفط – أنطلق بمركبي في البحر
–  -6دولة عاصمتها يريڤان – سحب –  -7ثدي املرأة – برج مائل في إيطاليا –  -8مرتفع من
األرض – كذب وباطل – خليج –  -9قبر ولحد – أمير موناكو الراحل وزوج املمثلة الشهيرة
ونجمة هوليوود الراحلة غريس كيلي –  -10قرية ساحلية في جنوب لبنان بقضاء صور
على حدود فلسطني

مشاهير

حلول الشبكة السابقة

1

أفقيا

ّ
 -1البترون – لص –  -2لوز – ّ
املريخ –  -3قم – صوفيا –  -4صفد – رقبة –  -5ماي – هز – بلط –  -6شادر
– أم – يا –  -7النسنغ – كان –  -8ا ا ا – ساري –  -9فيل – بون –  -10قناة السويس

عموديًا

ّ
 -1القامشلي –  -2لوم – ا ا ا – فن –  -3بز – صيدنايا –  -4صف – رسالة –  -5راوده – نا –  -6ولف –
زاغ – بل –  -7نمير – سوس –  -8راقب – كانو –  -9لي – بليار –  -10صخرة طانيوس

حل الشبكة 1040

إعداد
نعوم
مسعود
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91041
22
7

8
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11

ّ
مصر ّ
بمراسالته مع
بخلفية جنوب
كتبهإشتهر
.)1949
معظم
(-1862
تتسم
()1984-1924
بريطانيا في
أميركي
وكاتبلملك
صحفياألعلى
الممثل
ً
والمشاهير .صاحب رواية
باألغنياءاألولى
الحرب العالمية
خاللصالته
كثيرا عن
الصحف علي
كتبتحسين بن
شريف مكة
البالد.
= 11+6+5
 =■11+4+9سهل
 =■9+3+1+7+4رسالة
 = 7+10+5+1أحزان
إيطاليا ■
الصوت ■
حسنعاصمة
= 8+4+10+2
 = 3+8+2+6طائر
بدم بارد
ضمير منفصل
الفهم
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الدولية
الرياضة
ّ

ْ
الفرق بني يونايتد وسيتي:
ّ
شخصية البطل
تراجع مستمر على مستوى النتائج منذ
يبدو مانشستر سيتي في
ٍ
بداية  ،2012على عكس ما كانت عليه الحال في ختام  ،2011مقابل
ّ
تحسن نتائج يونايتد وتساويه في الصدارة مع جاره ،حيث يبدو
واضحًا أن سيتي يفتقر إلى شخصية البطل على عكس يونايتد
حسن زين الدين
لم يعش جمهور مانشستر سيتي
ح��ال��ة ق�ل��ق ه ��ذا امل��وس��م ك�ت�ل��ك ال�ت��ي
يعيشها ف��ي ه��ذه ال �ف �ت��رة .ح�ت��ى إن
الخروج من دور املجموعات لدوري
أبطال أوروبا لم يترك أثرًا في نفوس
أن �ص��ار ال �ـ«س �ي �ت �ي��زي �ن��س» ك �م��ا هي
ال�ح��ال اآلن .وق�ت�ه��ا ،قيل إن الفريق
ال ي �م �ت �ل��ك ال �ت �ج ��رب ��ة ف� ��ي ال �ب �ط��ول��ة
األوروبية ،وهذا ما بدا واضحًا في
مباراته أمام بايرن ميونيخ األملاني
ف � ��ي ال � � ��ذه � � ��اب ،ح� �ي ��ث ظ �ه��ر
م �س �ت �س �ل �م��ًا ب ��ال �ك ��ام ��ل أم� ��ام
ال �ف��ري��ق ال� �ب ��اف ��اري ص��اح��ب
ال�ت�ج��رب��ة ال�غ�ن�ي��ة ف��ي دوري
أبطال أوروب��ا .قيل أيضًا إن
مجموعته في تلك البطولة
ك� ��ان� ��ت األص� � �ع � ��ب ب �ض� ّ�م �ه��ا
ً
ال� ��ى ج ��ان ��ب ب ��اي ��رن ك�ل��ا م��ن
نابولي اإليطالي وفياريال
اإلس � �ب� ��ان� ��ي .ق �ي ��ل أي� �ض ��ًا إن
ت��رك �ي��ز ال� �ن ��ادي وأول ��وي ��ات ��ه
م� �ن� �ص � ّ�ب ��ة ع� �ل ��ى ال� �ب� �ط ��والت
امل � �ح � �ل � �ي� ��ة ،وع� � �ل � ��ى رأس � �ه� ��ا
الدوري االنكليزي املمتاز.
إال أن الفترة الحالية شهدت
ه� �ب ��وط ��ًا ف � ��ي أداء ال� �ف ��ري ��ق
لن يرضى جمهور سيتي
وف � � � ��ي ن � �ت� ��ائ � �ج� ��ه ال� �ك � �ب� �ي ��رة
ّ
في نهاية املوسم
ال� �ت ��ي س ��ط ��ره ��ا ف ��ي م��رح �ل��ة
بغير عودة فريقهم
الذهاب في ال��دوري وكأسي
االت �ح��اد وال��راب �ط��ة .أول من
الى مدينة مانشستر،
ً
حامال لقب الدوري ،حتى أم��س ،وج��د أن�ص��ار السيتي
ف��ري�ق�ه��م ع�ل��ى ق ��دم امل �س��اواة
إن الفوز بلقب مسابقة
م��ع ال �ج��ار ي��ون��اي �ت��د ب�ع��دم��ا
«يوروبا ليغ» (انتقل
فقد فارق الخمس نقاط التي
من
إليها بعد الخروج
كانت تفصله عن الغريم في
يكون
دوري األبطال) ،لن
ذلك،
نهاية  ،2011وأكثر من ّ
كافيًا .وال يخفى هنا
ف � ��إن ال� �ف ��ري ��ق خ � ��رج ب �خ��ف��ي
أن مانشيني هو أول من
ح �ن�ين م ��ن م�س��اب�ق�ت��ي ك��أس
الرابطة أمام يونايتد نفسه
سيدفع الثمن ،إذ تردد
أن النادي يعتزم تغييره بخسارته أمامه على ملعبه
 3-2ب �ع��دم��ا ك� ��ان ق ��د أس�ق��ط
في حال فشله بالتتويج
األخير في الدوري في «أولد
ويسعى إلى استقطاب
ت��راف��ورد» بنتيجة تاريخية
ّ
البرتغالي جوزيه
 ،1-6ك� �م ��ا أن� � ��ه ودع ك ��أس
ً
له.
موينيو بديال
االتحاد على يد ليفربول.
ب��ال�ف�ع��ل ،ي�ب��دو غ��ري�ب��ًا وغير
م�ت��وق��ع ،ن �ظ �رًا إل��ى م��ا ق� ّ�دم��ه
مانشستر سيتي في النصف األول
م ��ن امل� ��وس� ��م ،م ��ا ي� �ح ��دث م �ع��ه م�ن��ذ
ب ��داي ��ة  .2012ال �ب �ع��ض اآلن وب �ع��د
الخسارة األخيرة أم��ام إفرتون ،بدأ
ي �ب��رر س�ب��ب م��ا ي�ح�ص��ل ال ��ى إي�ق��اف
اإليطالي املشاغب ماريو بالوتيللي
وإل � ��ى غ �ي��اب ال �ع��اج��ي ي��اي��ا ت��وري��ه
امل� �ش ��ارك م��ع ب �ل�اده ف��ي ك ��أس األم��م
األفريقية.
ال ش ��ك ف ��ي أن اب �ت �ع��اد ب��ال��وت�ي�ل�ل��ي
وت��وري��ه م��ؤث��ر بالنظر ال��ى حضور
األول ال � �ق� ��وي م �ن ��ذ ب� ��داي� ��ة امل ��وس ��م
واألدوار التكتيكية امل�ه�م��ة املوكلة
ف��ي وس��ط امل �ي��دان ألف�ض��ل الع��ب في
القارة السمراء ،لكن غيابهما املؤقت
ل� �ي ��س ال� �س� �ب ��ب ال� ��وح � �ي� ��د ب��امل �ط �ل��ق
لتراجع الفريق فنيًا وعلى مستوى
ال� �ن� �ت ��ائ ��ج ،وه� � ��و إن ك� � ��ان ب��ال �ف �ع��ل
ك ��ذل ��ك ،ك �م��ا ي ��ذه ��ب إل� �ي ��ه ال �ب �ع��ض،
ف�ه��ذه مشكلة ب�ح��د ذات �ه��ا بالنسبة
إل��ى س�ي�ت��ي ،إذ ك�ي��ف ل�ف��ري��ق يطمح
ال� ��ى اع� �ت�ل�اء م �ن �ص��ات ال �ت �ت��وي��ج أن
ي �ت��أث��ر ب �غ �ي��اب الع ��ب ه �ن��ا أو الع��ب

الفشل يعني
التغيير

هناك؟
وخير دليل على ذل��ك أن مانشستر
يونايتد حاليًا يفتقر إلى عدد كبير
م��ن الع�ب�ي��ه امل �ه �م�ين ،وع �ل��ى رأس�ه��م
ّ
ال �ن �ج��م واي � ��ن رون� � ��ي ،ل �ك �ن��ه ي�س��ط��ر
االنتصارات ويعتلي الصدارة.
في الواقع ،هذه النقطة األخيرة هي
ب��ال �ض �ب��ط «ب �ي��ت ال �ق �ص �ي��د» ف ��ي م��ا
يحصل م��ع مانشستر سيتي ،لكن
م��ن زاوي ��ة أخ ��رى .ه��ذا ال�ت��راج��ع في
ّ
تحسن
ن�ت��ائ��ج سيتي ال��ذي يقابله
ف��ي أداء ون�ت��ائ��ج ي��ون��اي�ت��د ف��ي ه��ذا
ال� ��وق� ��ت م� ��ن امل� ��وس� ��م ي� �ق ��ودن ��ا ال ��ى
خالصة واح��دة ال ثاني لها :سيتي
ي �ف �ت �ق��ر ال � ��ى ش �خ �ص �ي��ة وم �ق ��وم ��ات
ال� �ب� �ط ��ل .ن� �ع ��م ،ه � ��ذا ب��ال �ت �ح��دي��د م��ا
ينقص ال�ـ«س�ي�ت�ي��زي�ن��س» للتتويج
باأللقاب ،إذ ال يكفي أن تمتلك أهم
ن �ج��وم ال �ع��ال��م وأح� ��د أه ��م امل��درب�ي�ن
ف��ي العالم وأن��ت تفتقر ال��ى روحية
ال � �ب � �ط� ��ل ،وخ � �ص� ��وص� ��ًا ف � ��ي ب �ط��ول��ة
ك� � ��ال� � ��دوري االن � �ك � �ل � �ي ��زي ال � �ت� ��ي ل �ه��ا
أرب ��اب� �ه ��ا .ال� �ج ��ار ي��ون��اي �ت��د ب �ق �ي��ادة
م� � ��درب� � ��ه االس � �ك� ��وت � �ل � �ن� ��دي أل �ي �ك ��س
ّ
فيرغيسون يعتبر «معلمًا» بامتياز
في هذا املجال.
ف ��ري ��ق ال� �ـ«ال� �ش� �ي ��اط�ي�ن ال� �ح� �م ��ر» ال
ي�ع��رف االس�ت�س�لام ف��ي ق��ام��وس��ه .لو
غاب عنه العب أو اثنان أو خمسة،
ّ
لو تخلف بفارق خمس أو سبع أو
ّ
عشر نقاط عن الصدارة ،لو مر حتى
ب��أس��وأ ف �ت��رات��ه ك �خ��روج��ه ال �ك��ارث��ي
م� ��ن دور امل� �ج� �م ��وع ��ات ف� ��ي دوري
أبطال أوروب��ا ،فإنه قادر في الوقت
ّ
ويغير قواعد
املناسب أن ينتفض
ال �ل �ع �ب��ة ،وذل � ��ك الم �ت�ل�اك��ه ب�ب�س��اط��ة
ص�ف��ة :الفريق البطل ،وت�ح��دي�دًا في
الـ«برميير ليغ».
ه ��ذه ال�ن�ق�ط��ة ال ت�ع�ن��ي ع ��دم وج��ود
خلل في الشق الفني عند سيتي أدى
ال��ى تراجعه ،وه��ذا ما يتمثل بعدم
قدرته على العودة بالنتيجة عندما
ي� �ك ��ون م �ت ��أخ �رًا ف �ي �ه��ا ،ع �ل��ى ع�ك��س
ف��رق ك�ي��ون��اي�ت��د وت�ش�ل�س��ي أو حتى
ً
ليفربول مثال .في واق��ع الحال ،فإن
امل�ب��اري��ات األخ�ي��رة اثبتت ع��ن عجز
ك �ب �ي��ر ل �ـ«ال �س �ي �ت �ي��زي �ن��س» ف ��ي ه��ذه
الناحية .أض��ف ال��ى ذل��ك ،يبدو غير
م �ق �ب��ول م��ن م� ��درب ب�ح�ج��م روب��رت��و
مانشيني التصريح ال��ذي أدل��ى به
بعد م�ب��اراة اف��رت��ون ح�ين اعتبر أنه
ك��ان مستهترًا قبل اللقاء بالخصم
وأن ��ه يتحمل م�س��ؤول�ي��ة ال�خ�س��ارة.
إذ ف ��ي ال ��وق ��ت ال� � ��ذي ُي �ح �س��ب ف�ي��ه
ل�ل�م��درب اإلي �ط��ال��ي ال�ن�ق�ل��ة النوعية
ال�ت��ي أحدثها ف��ي سيتي واعتماده
ع �ل��ى ال �ل �ع��ب ال �ه �ج��وم��ي ب�ع�ك��س ما
كان عليه األمر في فترة إشرافه على
انتر ميالنو ف��ي ب�لاده ،ف��إن مشكلة
مانشيني تتمثل ف��ي إص ��راره على
مواقفه وعدم قدرته على استيعاب
األم� � ��ور ،وه� ��ذا م ��ا ب ��دا واض �ح ��ًا من
خالل حكمه بالـ«إعدام» على النجم
األرجنتيني ك��ارل��وس تيفيز ملجرد
ع ��دم ام �ت �ث��ال األخ �ي��ر ألح ��د ق��رارات��ه
(علمًا ب��أن ال�لاع��ب ك��ان يشتكي من
إبقائه احتياطيًا) ،إذ كان باإلمكان
جدًا أن ُيفيد الـ«أباتشي» سيتي في
ه ��ذا ال��وق��ت ف��ي ظ��ل امل��زاج �ي��ة ال�ت��ي
ب � ��دأت ت �س �ي �ط��ر ع �ل��ى أداء امل �ه��اج��م
ال �ب��وس �ن��ي إي��دي��ن دزي �ك��و وف ��ي ظل
غياب بالوتيللي.

كان قرار مانشيني بإبعاد تيفيز غير صائب (فيل نوبل ــ رويترز)

نتائج البطوالت األوروبية الوطنية
انكلترا (املرحلة )23
بالكبيرن روفرز  -نيوكاسل 2-0
سكوت دان ( 12من ركلة جزاء)
والفرنسي غابريال اوبرتان (.)90
سندرالند  -نوريتش سيتي 0-3
فرايزر كامبل ( )21والفرنسي ستيفان
سيسينيون ( )28واالسباني ديفيد أياال
( 54خطأ في مرماه).
بولتون وندررز  -ارسنال 0-0
استون فيال  -كوينز بارك رينجرز
2-2
فوالم  -وست بروميتش 1-1
 ترتيب فرق الصدارة: -1مانشستر سيتي  54نقطة من 23
مباراة
 -2مانشستر يونايتد  54من 23
 -3توتنهام  49من 23
 -4تشلسي  42من 23
 -5نيوكاسل  39من 23
إيطاليا (املرحلة )21
التسيو – ميالن 0-2
البرازيلي هيرنانيس ( )77وتوماسو
روكي (.)85

اودينيزي – ليتشي 1-2
ميشال باسيينسا ( )2وانطونيو دي
ناتالي ( )37ألودينيزي ،ودافيد دي
ميكيلي ( )26لليتشي.
انتر ميالنو – باليرمو 4-4
األرجنتيني دييغو ميليتو ( 22و 55من
ركلة جزاء و 61و )69إلنتر ،واندريا
مانتوفاني ( )17وفابريسيو ميكولي
( 52و 66و )85لباليرمو.
كالياري – روما 2-4
نابولي – تشيزينا 0-0
سيينا – كاتانيا (تأجلت بسبب
الثلوج)
اتاالنتا – جنوى (تأجلت)
بولونيا – فيورنتينا (تأجلت)
نوفارا – كييفو (الليلة )21.45
 ترتيب فرق الصدارة: -1يوفنتوس  44نقطة من  20مباراة
 -2ميالن  43من 21
 -3اودينيزي  41من 21
 -4التسيو  39من 21
 -5انتر  36من 21
كأس اسبانيا
(ذهاب نصف النهائي)
فالنسيا  -برشلونة 1-1

البرازيلي جوناس ( )27لفالنسيا،
وكارليس بويول ( )35لبرشلونة.
ميرانديس  -أتلتيك بيلباو 2-1
المباري كاميلو ( )90مليرانديس،
وفرناندو لورينتي ( 18و )27لبيلباو.
كأس الرابطة الفرنسية
(نصف النهائي)
مرسيليا  -نيس 1-2
لويك ريمي ( )16والبرازيلي برانداو
( )57ملرسيليا ،وانطوني مونييه ()44
لنيس.
كأس هولندا (ربع النهائي)
ألكمار – فينيندال 1-2
مارتن مارتينز ( 19و )66أللكمار،
ودينيس فان ميغدينبور ()10
لفينيندال.
هيراكليس – فالفيك 0-3
سامويل ارمينتيروس ( )30وكوامي
كانسا ( )35وماركو فيتشينوفيتش
(.)58
أيندهوفن – نيميغن (الليلة .)21.45
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ّ
تونس تالقي غانا في ربع النهائي وكيتا يؤهل مالي
تصدرت غانا ترتيب املجموعة الرابعة
في نهائيات كأس األمم األفريقية الـ 28
لكرة القدم التي تستضيفها الغابون
وغ�ي�ن�ي��ا االس �ت��وائ �ي��ة ،ع�ل��ى ال��رغ��م من
ت �ع��ادل �ه��ا وغ �ي �ن �ي��ا  1 - 1ف ��ي امل �ب ��اراة
التي أجريت بينهما أمس على ملعب
فرانسفيل في الجولة الثالثة األخيرة
ف��ي ال ��دور األول ،ل�ت�ض��رب م��وع �دًا مع
ت��ون��س ف��ي ال ��دور رب��ع النهائي .وق��اد
الع� ��ب ب��رش �ل��ون��ة س �ي��دو ك �ي �ت��ا ب�ل�اده
م��ال��ي إل��ى ال ��دور رب��ع ال�ن�ه��ائ��ي أيضًا
ب�ع��د تسجيله ه��دف ال�ف��وز ف��ي مرمى
ب��وت�س��وان��ا  1 - 2ف��ي «ال �ص��داق��ة» في
ليبرفيل.
وس �ي �ك��ون ال �ل �ق��اء ب�ي�ن ت��ون��س وغ��ان��ا
األول بينهما منذ الدور األول لنسخة
 ،)1-1( 1963فيما ستلعب م��ال��ي مع
الغابون بطلة املجموعة الثالثة.
واف �ت �ت��ح إي �م��ان��وي��ل اغ �ي �ي �م��ان��غ ب ��ادو
التسجيل لغانا من لقطة فنية جميلة
ع �ن ��دم ��ا وص �ل �ت ��ه ال � �ك� ��رة ع �ن ��د ح� ��دود
املنطقة إثر ركلة ركنية نفذت قصيرة،
فرفع الكرة التي وصلته من صامويل
اينكوم عن األرض بقدمه اليسرى قبل
أن يطلقها «طائرة» بيمناه في زاوية

مرمى الحارس نابي ياتارا (.)28
وأدرك ع� �ب ��د ال � � � � ��رزاق ك � ��ام � ��ارا ال � ��ذي
استفاد من تقدم الحارس الغاني آدم
كويريسي من مرماه ليهز شباكه من
الجهة اليسرى بكرة لعبها م��ن نحو
 30مترًا (.)45
وف��ي امل �ب��اراة ال�ث��ان�ي��ة ،وج��د املنتخب

املالي صعوبة كبيرة في اختراق دفاع
بوتسوانا التي تراجع كل العبيها إلى
منطقتهم ووقفوا سدًا منيعًا أمام كل
املحاوالت املالية .وفاجأت بوتسوانا
مالي بهدف السبق من هجمة مرتدة
ق ��اده ��ا ن�غ�ي�ل��ي م��وغ��اك��ول��ودي وم ��رر
ال �ك��رة إل ��ى م��وي �م �ي��دي م��وات�ل�ه��اب�ي�ن��غ

املالياني سيدو كيتا يحتفل مع زمالئه بهدف التأهل (إيسوف سانوغو  -أ ف ب)

في الجهة اليمنى فأعادها إليه داخل
امل�ن�ط�ق��ة ليتابعها م��ن م�س��اف��ة قريبة
بيسراه إلى يسار الحارس سيسوكو
( .)51وأدرك غ ��ارا ديمبيلي ال�ت�ع��ادل
مل��ال��ي إث ��ر م�ت��اب�ع�ت��ه ل �ك��رة م��رت��دة من
ح ��ارس ب��وت�س��وان��ا م��اروم��و م��ودي��ري
( .)56وم �ن��ح ك �ي�ت��ا ال �ت �ق��دم مل��ال��ي من
ت�س��دي��دة م��ن خ ��ارج امل�ن�ط�ق��ة أسكنها
ع �ل��ى ي �م�ين ال� �ح ��ارس م ��ودي ��ري (.)75
وق ��ال م ��درب م��ال��ي أالن ج�ي��ري��س بعد
امل�ب��اراة« :عشنا أوق��ات��ًا عصيبة خالل
امل � �ب � ��اراة ول �ح �ظ ��ات إث � � ��ارة وت �ش��وي��ق
ف��ي نهايتها» ،ف��ي إش��ارة إل��ى انتظار
ال�لاع�ب�ين وال �ج �ه��از ال�ف�ن��ي ف��ي امللعب
ملتابعة ال��دق��ائ��ق األخ �ي��رة م��ن امل�ب��اراة
الثانية في املجموعة بني غانا وغينيا
التي كان يتوقف عليها تأهلهم.
وي� �ق ��ام ال� � ��دور رب� ��ع ال �ن �ه��ائ��ي ال�س�ب��ت
املقبل؛ إذ تلتقي ال�س��ودان م��ع زامبيا
(ال�س��اع��ة  18:00بتوقيت ب �ي��روت) ،ثم
س��اح��ل ال�ع��اج م��ع غينيا االستوائية،
املضيفة( ،الساعة  .)21:00ويستكمل
األح � � ��د ،ف �ت �ل �ت �ق��ي ال� �غ ��اب ��ون م ��ع م��ال��ي
( ،)18:00ثم تونس مع غانا (.)21:00
(أ ف ب)

سوق االنتقاالت

ّ
الشتوية
حركة خجولة في يوم إقفال سوق االنتقاالت
أقفل باب االنتقاالت
الشتوية في كرة القدم
األوروبية على حركة
خجولة ،حيث لم تبرم
األندية صفقات كبيرة
ّ
تخص العبني مهمني،
وذلك بسبب ّ
الشح املادي
لدى معظمها

الحركة األبرز في اليوم األخير لسوق
االنتقاالت الشتوية كانت في إنكلترا،
حيث استعار مانشستر سيتي العب
ال��وس��ط التشيلياني داف �ي��د ب�ي�ت��زارو
م��ن روم ��ا اإلي �ط��ال��ي .وان�ت�ق��ل امل�ه��اج��م
ال �ف��رن �س��ي ل��وي��س س��اه��ا م��ن إف��رت��ون
الى توتنهام هوتسبر ،ليكون النادي
االن �ك �ل �ي��زي ال �خ��ام��س ال � ��ذي س �ي��داف��ع
ع��ن أل��وان��ه ،إذ ل�ع��ب أي�ض��ًا ملانشستر
يونايتد وفوالم ونيوكاسل يونايتد.
ّ
وسيعوض ساها في إفرتون مهاجم
منتخب كرواتيا نيكيتسا يالفيتش
ال� �ق ��ادم م ��ن ري �ن �ج��رز االس �ك��وت �ل �ن��دي،
علمًا بأن افرتون استعار أيضًا العب
وس �ط��ه ال �س��اب��ق األف��ري �ق��ي ال�ج�ن��وب��ي
ستيفن بينار من توتنهام.
ب ��دوره ،انتقل امل�ه��اج��م ال��روس��ي بافل
بوغريبنياك من شتوتغارت األملاني
ال��ى ف��والم االنكليزي ،بينما استغنى
األخ� �ي ��ر ع ��ن م �ه��اج �م��ه ب ��وب ��ي زام � ��ورا
ملصلحة مواطنه كوينز بارك رينجرز.
ورح � � � ��ل امل � �ه� ��اج� ��م ال� � ��روس� � ��ي روم � � ��ان

بافليوتشنكو عن توتنهام عائدًا الى
بالده للعب مع لوكوموتيف موسكو.
وف��ي أمل��ان�ي��ا ،ض��م ه��ان��وف��ر السنغالي
م��ام��ي ب �ي��رام ض �ي��وف م��ن مانشستر
ي��ون��اي �ت��د االن �ك �ل �ي��زي ب �ع �ق��د ي�س�ت�م��ر
حتى  .2014أما ماينتس فقد استعاد
امل �ه��اج��م امل� �ص ��ري م �ح �م��د زي� � ��دان م��ن
ب ��وروس� �ي ��ا دورت � �م ��ون ��د ع �ل��ى س�ب�ي��ل
اإلع ��ارة ح�ت��ى ن�ه��اي��ة امل��وس��م ال�ح��ال��ي،
م� ��ع وج � � ��ود ش � ��رط ي �س �م��ح مل��اي �ن �ت��س
بتمديد التعاقد مع الالعب ملدة عامني
آخرين ،أي حتى حزيران .2014
وك��ان زي ��دان م��ن العناصر األساسية
ف ��ي ت�ش�ك�ي�ل��ة دورت� �م ��ون ��د ،ل�ك�ن��ه غ��اب
ً
ط��وي�لا بسبب إص��اب��ة ف��ي الركبة ولم
يلعب بعدها س��وى لدقائق معدودة،
في ظل تألق الفريق ونجاحه املوسم
املاضي في التتويج بلقب الدوري.
الع � � � � ٌ�ب ع � ��رب � ��ي آخ � � ��ر ه � ��و ال� �ت ��ون� �س ��ي
ع�ص��ام جمعة سيلعب ل�ف��ري� ٍ�ق جديد،
إذ سينضم ال ��ى س �ت��اد ب��ري�س��ت على
سبيل اإلع��ارة حتى نهاية املوسم من

أوس �ي��ر .ون� ��ادرًا م��ا ش ��ارك جمعة (28
عامًا) في التشكيلة األساسية ألوسير
ه��ذا امل��وس��م ع�ق��ب ان�ض�م��ام��ه إل�ي��ه من
لنس قبل بداية املوسم.
وب��رز أم��س م��ا قاله اإلم��ارات��ي الدولي
ح �م��دان ال �ك �م��ال��ي ،ال� ��ذي س�ي�ل�ع��ب مع
ل �ي��ون ال�ف��رن�س��ي ح�ت��ى ن�ه��اي��ة امل��وس��م
الحالي ،إذ أب��دى سعادته باالحتراف
في القارة األوروبية ،مشيرًا الى سعيه
إلث� �ب ��ات ن �ف �س��ه م ��ع ب �ط��ل ف��رن �س��ا ب�ين
ع��ام��ي  2002و .2008وك� ��ان ال��وح��دة
اإلم��ارات��ي ق��د أع��ار الكمالي م��ع خيار
االن � �ت � �ق ��ال ال �ن �ه ��ائ ��ي ال � ��ى ل� �ي ��ون ب�ع��د
انتهاء فترة اإلعارة .وقال الكمالي في
تصريح مل��وق��ع ال �ن��ادي ال��رس�م��ي« :أن��ا
س�ع�ي��د ه �ن��ا ألن ��ي أح �ل��م م �ن��ذ ص�غ��ري
باللعب في أوروبا .سأقدم كل ما أملك
من أجل اإلثبات بأن ثقة رئيس النادي
وامل� �س ��ؤول�ي�ن وامل � � ��درب ف ��ي م �ح �ل �ه��ا».
وسبق أن حاول ليون ضم الكمالي في
تموز املاضي مل��دة موسم على سبيل
اإلعارة ،لكن الوحدة رفض العرض.

الدوري األميركي للمحترفين

لوس أنجلس اليكرز ّ
يفك عقدة تشارلوت
تمكن ل��وس ان�ج�ل��س الي �ك��رز م��ن فك
ع �ق��دت��ه ام � ��ام ت �ش��ارل��وت ب��وب�ك��ات��س
ب��ال �ف��وز ع�ل�ي��ه  73-106ف ��ي ال� ��دوري
االم� �ي ��رك ��ي ال �ش �م��ال��ي ل �ل �م �ح �ت��رف�ين.
ّ
وكان تشارلوت يشكل عقدة لاليكرز
بدليل فوزه عليه  8مرات في آخر 11
مباراة جمعت بينهما .وك��ان افضل
م �س �ج��ل ف ��ي امل � �ب� ��اراة ال �ن �ج��م ك��وب��ي
براينت بتسجيله  24نقطة ،واضاف
زميله اندرو باينوم  20نقطة.
كما استعاد نيويورك نيكس نغمة
االن � �ت � �ص� ��ارات ب � �ف ��وزه ال �ل�اف ��ت ع�ل��ى
دي�ت��روي��ت بيستونز  .86-113وك��ان
العائد من االصابة كارميلو انطوني
احد اسباب الفوز ،اذ سجل  25نقطة.
وك��ان ان�ط��ون��ي ق��د غ��اب ع��ن صفوف
فريقه الصابات متعددة في الكاحل
والرسغ واصبع ي��ده ،لكنه تألق في
ً
صفوف فريقه مسجال  25نقطة.
واع�ت��رف انطوني ب��أن ال�ه��زائ��م التي
تعرض لها فريقه في غيابه جعلته
ي�س��رع م��ن ع��ودت��ه ال��ى امل�لاع��ب رغ��م

نجم اليكرز كوبي براينت (ايريك ميلر ــ رويترز)
األلم املبرح في كاحله ،وقال في هذا
الصدد« :لو كان فريقي يفوز ،لربما
اخ� ��ذت وق �ت��ي ل �ل �ع��ودة ال ��ى امل�لاع��ب،

لكنني حاليًا اريد مساعدة فريقي».
وف��ي املباريات االخ��رى ،ف��از انديانا
ب ��اي� �س ��رز ع �ل��ى ن �ي��وج �ي��رس��ي ن�ت��س

 ،99-106وات �ل�ان � �ت� ��ا ه� ��وك ��س ع�ل��ى
تورونتو رابتورز  ،77-100وممفيس
غريزليس على دنفر ناغتس 97-100
(بعد التمديد) ،وبوسطن سلتيكس
ع �ل��ى ك�ل�ي�ف�لان��د ك��اف��ال �ي �ي��رز ،90-93
وغ� � ��ول� � ��دن س� �ت ��اي ��ت ووري � � � � ��رز ع �ل��ى
ساكرامنتو كينغز .90-93
وه � � ��ذا ب ��رن ��ام ��ج م � �ب� ��اري� ��ات ال � �ي� ��وم:
ف� �ي�ل�ادل� �ف� �ي ��ا س �ف �ن �ت ��ي س� �ي� �ك� �س ��رز -
ش �ي �ك��اغ��و ب ��ول ��ز ،اورالن � � ��دو م��اج�ي��ك
 واش � �ن � �ط� ��ن وي � � � � � � � ��زاردز ،ب��وس �ط��نس �ل �ت �ي �ك��س  -ت� ��ورون � �ت� ��و راب� � �ت � ��ورز،
ن� �ي ��وج� �ي ��رس ��ي ن� �ت ��س  -دي� �ت ��روي ��ت
ب�ي�س�ت��ون��ز ،مينيسوتا ت�م�ب��روول�ف��ز
 انديانا بايسرز ،ميلووكي باكس م �ي��ام��ي ه �ي��ت ،داالس م��اف��ري�ك��س اوك �ل�اه ��وم ��ا س �ي �ت��ي ث� ��ان� ��در ،ن�ي��واورليانز هورنتس  -فينيكس صنز،
س � ��ان ان� �ط ��ون� �ي ��و س� �ب ��رز  -ه��وس�ت�ن
روك �ت��س ،ب��ورت�لان��د ت��راي��ل ب�لاي��زرز
 ت�ش��ارل��وت بوبكاتس ،ي��وت��ا ج��از -لوس انجلس كليبرز.

«أم بي  »27-4سيارة ماكالرين
مرسيدس الجديدة
للمرة االولى ظهرت أمس سيارة ماكالرين
مرسيدس الجديدة «أم بي  »27-4التي
سيقودها السائقان البريطانيان لويس
في بطولة
هاميلتون وجنسون باتون ّ
العالم للفورموال  .2012 1وعلق باتون« :انه
يوم مثير لنا كلنا ،ألننا ادركنا صعوبة
العمل الذي قمنا به .اشكر كل الذين
عملوا كاملجانني طوال الشتاء لتطوير
هذه السيارة .ستكون التجارب في غاية
االهمية» .شكليًا ،ظهر تغيير على الجهة
ّ
الخلفية من السيارة ،فأصبحت اكثر خفة
لتعزيز تدفق الهواء ،الذي ّ
تغير مقارنة مع
نسخة «أم بي  »26-4وذلك في ظل نظام
التبريد الجديد .كذلك ّ
تغير شكل السيارة
ايضًا بسبب االنظمة الجديدة ملخارج
العادم.
وشرح مارتن ويتمارش رئيس الفريق
االنكليزي« :كانت تجاربنا الشتوية
االخيرة كارثية .آمل اال يتكرر ذلك».

ويلشير يصاب مجددًا
اصدر أرسنال االنكليزي بيانًا اعلن فيه ان
العب وسطه جاك ويلشير اصيب مجددًا
بتعرضه لكسر جديد في كاحله املصاب.
وشدد البيان على ان هذه االصابة الجديدة
ال تعني انتهاء موسم ويلشير ( 20عامًا)
الذي يعتبر من العناصر التي ّ
يعول عليها
مدرب منتخب انكلترا االيطالي فابيو
كابيللو في نهائيات كأس اوروبا التي تقام
الصيف املقبل في بولونيا واوكرانيا.

تأجيل محاكمة تيري
ّ
تأجل موعد مثول قائد منتخب انكلترا
ونادي تشلسي جون تيري امام املحكمة
الى التاسع من تموز املقبل بعدما كان
موعدها اليوم .واتهم تيري بتوجيه اهانات
عنصرية لالعب كوينز بارك رينجرز
انطون فرديناند خالل مباراة في الدوري
االنكليزي لكرة القدم في  23تشرين االول
املاضي .وتأجيل النظر في القضية يتيح
لتيري بأن يحمل شارة القيادة مع املنتخب
في نهائيات كأس اوروبا .2012

دورة فينا دل مار
فاز االسباني البرت مونتانيس املصنف
خامسًا على مواطنه روبن راميريز
هيدالغو  2-6و ،4-6ليتأهل الى الدور الثاني
في دورة فينا دل مار التشيلية الدولية
في كرة املضرب البالغة قيمة جوائزها
 398.250الف دوالر .ويلتقي مونتانيس
في الدور املقبل مع البرازيلي روجيرو
دوترا سيلفا الفائز على االرجنتيني
ماكسيمو غونزاليس  6-0و 6-7و.3-6
وبلغ الدور عينه ،االرجنتيني كارلوس
بيرلوك السابع بفوزه على االسباني دانيال
خيمينو  5-7و ،0-6ليضرب موعدًا في
الدور املقبل مع مواطنه دييغو خونكييرا
الفائز على البرازيلي ريكاردو ميلو 4-6
و.2-6
وفي الدور االول ايضًا ،فاز الروسي ايغور
اندرييف على التشيلياني بول كابدوفيل
 6-3و 3-6و ،4-6والبرتغالي فريديريكو
جيل على االيطالي باولو لورينزي 3-6
و 7-5و ،1-6والفرنسي جيريمي شادري
بفوزه على مواطنه إيريك برودون 4-6
و ،3-6والتشيلياني فرناندو غونزاليس
على االسباني بيري ريبا  4-6و،4-6
واالرجنتيني هوراسيو زيبالوس على
الروماني ادريان اونغور 0-6و.5-7
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أشخاص

قادري أحمد حيدر
اليساري العتيق خائف على الثورة

ُ
ً
اعتقل طالبًا بسبب نشاطه السري .منذ ذلك الحنيّ ،
من ساحة ّ
كرس حياته مناضال
اآلداب،
ة
كلي
ّ
وصنعاء والحديدة وبيروت ،وموزعًا وقته بني موقعه في الحزب االشتراكي وعمله
بني عدن
ّ
ّ
البحثي الذي كلفه فتاوى بإهدار دمه ...في يمن ما بعد الثورة ،قارع الجماعات اإلسالمية كي ال
تسرق ربيع الشعب
جمال جبران

في بيروت
الثمانينيات
نشط إلى جانب
مهدي عامل،
ومحمد دكروب،
وفواز طرابلسي،
ّ
ليغادرها بعد
االجتياح

ع � � �ش� � ��رة ك � �ي � �ل � ��وم � �ت � ��رات ه��ي
املسافة التي يقطعها قادري
أح � �م� ��د ح� � �ي � ��در ،س � �ي � �رًا ع �ل��ى
ّ
األق� � � ��دام ص� �ب ��اح ك � ��ل ي� � ��وم .ال
تطلع عليه الشمس وهو في
ف��راش��ه .ينهض من نومه في الثانية
صباحًا ،يبدأ نهاره بالكتابة لثالث
س��اع��ات م �ت��واص �ل��ة ،وي �خ��رج بعدها
للسير في شوارع املدينة الفارغة.
«ي��ري�ح�ن��ي امل �ش��ي ،ويعطيني فرصة
ل�ل�ت� ّ
�أم��ل ،ب�ع�ي�دًا ع��ن ال�ص�خ��ب وزح�م��ة
الناس» .هذا اليساري اليمني العتيق،
ّ
ّ
يتزوج إال بعدما
لم ينتبه إلى أنه لم
األربعني« .لم تكن حياتي لي،
تجاوز ّ
أن��ا امل�ت�ن��ق��ل ب�ين معتقل وآخ ��ر ،وب�ين
ّ
سأتحمل
مدينة وأخرى ...فكيف كنت
ثقل تأسيس أس��رة؟» ،يقول صديقنا
الستيني مبتسمًا .يشير إل��ى صورة
ّ
نجله البكر املعلقة على حائطّ الغرفة.
«لم يكمل البكالوريا بعد ،لكنه أظهر
ت �ف��وق��ًا م �ل �ح��وظ��ًا ف ��ي دراس � � ��ة ال �ل �غ��ة
االن �ك �ل �ي��زي��ة ،م ��ا ج�ع�ل�ه��م ي��رش�ح� ّ�ون��ه
ل�لإق��ام��ة ف��ي أم�ي��رك��ا مل��دة ع��ام ،لكنني
رفضت» .ارتأى حيدر أن يكمل الفتى
دراس�ت��ه ف��ي اليمن« .بعد ذل��ك يمكنه
أن يفعل م��ا ي��ري��د» ،يضيف ال�ع�ب��ارة
ّ
األخ �ي ��رة ،ك��أن��ه ي��ري��د إب �ع��اد ف �ك��رة أن
يكبر نجله بعيدًا عن عينيه في تلك
البالد البعيدة ،ليكرر تجربة الحياة
ّ
املستقرة التي عاشها أبوه.
غير
نشأ قادري أحمد حيدر في مدينة عدن
(جنوب اليمن) ،على هدير التظاهرات

الطالبية اليومية التي كانت تخرج
م�ن� ّ�ددة باالحتالل البريطاني« .كنت
أخ��رج م�ت��أث�رًا بالشباب غير اآلبهني
ب��أس �ل �ح��ة ج �ن��ود االح� �ت�ل�ال امل��وج �ه��ة
ّ
دفع
ن�ح��وه��م» .ذاك ال�س�ل��وك امل�ت�ه��ورً ،
والده إلى تهريبه إلى صنعاء ،خشية
ع�ل��ى ال�ص�غ�ي��ر ال �ط��ائ��ش« .ل�ك�ن�ن��ي لم
أستطع التأقلم مع أجواء صنعاء ،ما
دفع والدي لنقلي إلى الحديدة (على
البحر األح�م��ر) وهناك كانت البداية
ال �ح �ق �ي �ق �ي��ة» ،ي �ق ��ول م �ش �ي �رًا ب��ات �ج��اه
مكتبة عامرة بأمهات الكتب التراثية
ال�ت��ي ورث �ه��ا ع��ن أب�ي��ه ال �ق��ارئ النهم،
ّ
واملتصوف الصادق رغم اشتغاله في
أعمال البناء.
«س �م �ح��ت ل ��ي ه� ��ذه امل �ك �ت �ب��ة أن أض��ع
خ � �ط ��وات ��ي األول � � � ��ى ع� �ل ��ى ط� ��ري� ��ق م��ا
ّ
زل ��ت أس �ي��ر ع�ل�ي��ه ح�ت��ى ال� �ي ��وم» .ل�ك��ن
م��دي �ن��ة ال �ح��دي��دة ال �ه��ادئ��ة ل��م تنجح
ّ
التمرد ف��ي داخله.
ف��ي تخفيف طاقة
ه �ك��ذا ،خ��رج اب��ن ال�س��اب�ع��ة ع�ش��رة في
تظاهرة حاشدةّ ،
ليتم اعتقاله من قبل
عمدتها سنان أب��و ل�ح��وم ،أح��د كبار
ّ
م�ش��اي��خ ال �ي �م��ن .ت��دخ �ل��ت شخصيات
ّ
معروفة لإلفراج عنه« ،لكن أبو لحوم
أص� ّ�ر على اع�ت�ق��ال��ي» .رغ��م قصر مدة
ّ
االع �ت �ق��ال (ع �ش��ري��ن ي ��وم ��ًا) ،إال أن �ه��ا
ك��ان��ت ك��اف�ي��ة ك��ي تنمو ب ��ذرة ال�ت�م� ّ�رد
وال� �ث ��ورة ف��ي داخ �ل ��ه« .ق � � ّ�ررت بعدها
ّ
أنه يلزمني االنخراط تحت راية أحد
األح ��زاب ال�س�ي��اس�ي��ة» .ل��م ت�ط��ل إق��ام��ة
الفتى الطائش في الحديدة .كان عليه
ال �ع ��ودة إل ��ى ص �ن �ع��اء م��ن أج ��ل ال �ب��دء
ّ
ب��دراس �ت��ه ال�ج��ام�ع�ي��ة .ل��م ي�ت�م��ك��ن من

إكمال سنته األولى في كلية التجارة.
«ك��ان��ت دراس ��ة ثقيلة ع�ل��ى قلبي وال
تتسق مع اهتماماتي الفكرية» .انتقل
إلى قسم الفلسفة واالجتماع في كلية
اآلداب ،حيث واصل العمل السياسي
ّ
صعب للغاية ،وسط
السري ،في واقع
ٍ
ان �ت �ش ��ار ال �خ�ل�اي ��ا األم� �ن� �ي ��ة ،وق �س��وة
ت �ع��ام��ل األج� �ه ��زة االس �ت �خ �ب��اري��ة مع
الناشطني ف��ي صفوف الطلبة« .ك��ان
ّ
ك ��ل ش ��يء ت �ح� ً�ت امل ��راق� �ب ��ة ،وح��رك�ت�ن��ا
مرصودة لحظة بلحظة».
ل � �ه� ��ذا ،ك � ��ان وق� ��وع� ��ه ره � ��ن االع �ت �ق ��ال
م�س��أل��ة ب��دي�ه� ّي��ة .أم �ض��ى ف��ي املعتقل
ش� �ه ��ري ��ن ،ل �ك��ن��ه خ � ��رج م �ن��ه س �ل �ي �م��ًا،
وق��ادرًا على مواصلة دراس�ت��ه .عبرت
ع�ل�اق �ت��ه ب ��األج� �ه ��زة األم �ن �ي ��ة م��رح�ل��ة
هدنة ،انتهت وهو على بعد خطوتني
م��ن إن �ه��اء سنته ال�ج��ام�ع�ي��ة ال��راب�ع��ة.
أخ��ذوه من ساحة الكلية ،وأبقوه في
الزنزانة ّ ألربع سنوات متواصلة« .لم
أكن أتوقع أن أخ��رج من تلك التجربة
ال �ط��وي �ل��ة س ��امل ��ًا .ال �ك �ث �ي��ر م ��ن ال��رف��اق
ق�ت�ل��وا ه �ن��اك ،وم�ن�ه��م م��ن خ��رج ف��اق�دًا
ع�ق�ل��ه نتيجة ال�ت�ع��ذي��ب ،وآخ� ��رون ما
زلنا نجهل مصيرهم حتى اليوم».
ب �ع��د ن �ي �ل��ه اإلج� � � ��ازة ال �ج��ام �ع� ّ�ي��ة إث��ر
اإلفراج عنه ،لم يكن أمام هذا اليساري
ال �ق��دي��م غ �ي��ر ال� �ه ��روب إل ��ى ع� ��دن ،كي
ي�ك��ون محميًا ه�ن��اك م��ن ق�ب��ل ال�ح��زب
االش � �ت� ��راك� ��ي .أم� �ض ��ى ش �ه ��ري ��ن ف�ق��ط
ف��ي امل��دي�ن��ة ،قبل ترشيحه لاللتحاق
ب �ط��اق��م س �ف��ارة ال �ي �م��ن ال �ج �ن��وب��ي في
بيروت.
«كانت هذه الفترة من أخصب مراحل
حياتي الفكرية والسياسية» .مارس
الكتابة بأسماء مستعارة في صحف
ع��دي��دة ،منها «ال�س�ف�ي��ر» ،و«ال �ن��داء»،
و«ال�ه��دف» .في بيروت الثمانينيات،
ال�ت�ق��ى ب� �ـ«ال ��رف ��اق» ،ف� � ّ�واز ط��راب�ل�س��ي،
وم� �ح� �م ��د دك� � � � ��روب ،وح� �س�ي�ن م � � � ّ
�روة،
وغالب هلسا ،وغائب طعمه فرمان،
ومهدي عامل« .كنت أذهب إلى مهدي
ع��ام��ل ب��اس �ت �م��رار ،ب��اح�ث��ًا ع��ن ش��روح
م �ع �ي �ن��ة أو ت� �ف� �ص� �ي�ل�ات ف � ��ي ق �ض �ي��ة
م��ا .ل�ق��د ك��ان ق��ام��ة ف�ك� ّ
�ري��ة ه��ائ�ل��ة» .لم
ّ
ُيكتب ل�ه��ذه امل��رح�ل��ة أن تستمر .جاء
االج �ت �ي��اح اإلس��رائ �ي �ل��ي إل ��ى ب �ي��روت،
م��ا دف�ع��ه ل�ل�م�غ��ادرة ب��ات�ج��اه س��وري��ا،
وم� �ن� �ه ��ا إل � � ��ى ع � � ��دن م � � �ج� � ��ددًا .ه �ن ��اك
ان�ت�خ��ب ع �ض �وًا ف��ي ال�ل�ج�ن��ة امل��رك��زي��ة
ل � �ـ«ال � �ح � ��زب االش � �ت � ��راك � ��ي ال� �ي� �م� �ن ��ي»،
واخ�ت�ي��ر بعد ذل��ك ضمن لجنة عليا،
م�ه� ّ�م�ت�ه��ا ال��ذه��اب إل ��ى ش �م��ال ال�ي�م��ن،
من أجل ترتيب األوضاع هناك بعدما
تطبعت العالقات بني الشطرين ،وزال
الخطر ع��ن أب�ن��اء الشمال املنخرطني
ف ��ي ال� �ح ��زب االش� �ت ��راك ��ي .وم �ن��ذ ذل��ك
ال�ح�ين ،ل��م ي�غ��ادر صنعاء .واص��ل من
داخلها اشتغاله السياسي العلني،
ّ
ّ
الحزبية،
التعددية
بعد إع�لان حرية
وإن � �ش� ��اء األح � � � ��زاب ع � � ً�ام  .1990ع��اد
الهدوء إلى حياته ثانيةّ ،
فكرس وقته
للعمل الثقافي ،من خالل إدارة تحرير
م �ج �ل��ة «ال� �ث� �ق ��اف ��ة» ال �ت ��اب �ع ��ة ل� � ��وزارة
ال�ث�ق��اف��ة ،ث� ّ�م ان�ت�ق��ل للعمل ب��اح�ث��ًا في
«مركز الدراسات والبحوث اليمني».

َّ
ل� �ك ��ن ح �ي��ات��ه ال �ب �ح �ث �ي��ة ال� �ج ��دي ��دة ّل��م
ت �ب �ع��ده ع ��ن امل �ت��اع��ب .ص � ��درت ب�ح��ق��ه
ف� �ت ��اوى ق �ت��ل ع� ��دي� ��دة ،م ��ن ج �م��اع��ات
أص��ول �ي��ة ،أزع�ج�ت�ه��ا أب�ح��اث��ه ال�ن��اق��دة
ّ
التكفيرية .وكان أخطر تلك
للذهنيات
ٌ
الفتاوى ،واح��دة طالبت بهدر دم 36
كاتبًا وأكاديميًا وصحافيًا يمنيًا من
ّ
بينهم ق��ادري أحمد حيدر .لكن هذه
التهديدات لم تثنه عن مواصلة نقد
ه ��ذه ال �ج �م��اع��ات ،ف��ي ك�ت��اب��ه ال�ج��دي��د
امل � �خ � � ّ�ص � ��ص ل� �ب� �ح ��ث ع �ل��اق � ��ة ال� ��دي� ��ن
بالسياسة ،والسلطة باملجتمع .يأتي
ه� ��ذا اإلص� � ��دار مل��واك �ب��ة ان � ��دالع ث ��ورة
ال �ش �ب��اب ال �ي � ّم �ن� ّ�ي��ة ،وث � � ��ورات ال��رب �ي��ع
ال�ع��رب��ي امل�ت�ن��ق�ل��ة .ل��م ي�ف��اج��أ الناشط
ّ
ّ
الشعبية
بتحول االنتفاضات
اليمني
إل� � ��ى ج� �س ��ر ل� �ع� �ب ��ور ت� �ل ��ك ال� �ح ��رك ��ات
ّ
اإلسالمية إلى السلطة كما في تونس
«ح �ي��ث اإلس �ل��ام امل��دن��ي ال �ل �ي �ب��رال��ي»،
ومصر «حيث خبرة اإلخوان املسلمني
ط��وي �ل��ة ف ��ي ال �ع �م��ل ال �س �ي��اس��ي»ّ .أم ��ا
ف ��ي ال �ي �م��ن ورغ � ��م اإلط� � ��ار اإلس�ل�ام ��ي
ال��واح��د« ،فهناك أكثر من تيار ممثل
في «جامعة اإلي�م��ان» ورم��وز الدعوة
ل� �ع ��ودة ال �خ�ل�اف��ة اإلس�ل�ام �ي��ة وه �ن��اك
السلفية ال��وه��اب�ي��ة التكفيرية» .رغم
ّ
ت �ف��اؤل ص��دي�ق�ن��ا ب �خ��ط س �ي��ر ال �ث��ورة
ّ
ال�ي�م�ي�ن��ة إل ��ى اآلن ،إال أن� ��ه ال ي ��داري
ّ
خوفه من شعور هذه الجماعات بأن
نصر ال �ث��ورة ه��و نصرها السياسي
ال �خ ��اص« .وه� ��ذا وه� � ٌ�م ق��د ي �ق��ود إل��ى
أم��اك��ن خ�ط�ي��رة للغاية.
ال ن �ن �س��ى أن ال �ت �ك��وي��ن
الفكري لهذه الجماعات
ه��و التكفير واإلق �ص��اء،
وث � �ق� ��اف� ��ة ع� � ��دم ال� �ق� �ب ��ول
باآلخر».
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