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النسبية .
معركة
الرئيسان
يخوض
هل
ّ
ترقبوا خالفًا جديدًا ّفي
مجلس الوزراء .سيحل النائب
وليد جنبالط محل العماد
ميشال عون في الهجوم على
الرئيس نجيب ميقاتي هذه
املرة ،والوزير غازي العريضي
محل الوزير جبران باسيل في
تنكيد رئيس الجمهورية.
عنوان املرحلة :النسبية
غسان سعود
ّ

َ
ل ��م ي �ب��ق ل�ل�ن�س�ب�ي��ة أح ��د ي��ذك��ر ب��وج��وب
اعتمادها في قانون االنتخابات ،أو أقله
يتحدث عنها إال  ...وزير الداخلية مروان
ش��رب��ل .ففي ظ��ل انشغال الناشطني في
م ��ا ي� �ع ��رف ب��امل �ج �ت �م��ع امل ��دن ��ي وال� �ق ��وى
العلمانية بالقضايا الكبيرة التي تبدأ
ب �ـ«إس �ق��اط ال �ن �ظ��ام ال�ط��ائ�ف��ي» وتنتهي
ّ
عنده ،وتسلي القوى السياسية باقتراح
ق��ان��ون ال�ل�ق��اء األرث��وذك �س��ي ،ت��راج��ع في
األش �ه��ر ال�ق�ل�ي�ل��ة امل��اض �ي��ة ال �ح��دي��ث عن
النسبية ،حتى إن مجلس الوزراء نفسه
ّ
النسبي
نسي أن��ه ك��ان يناقش القانون

يستعد
جنبالط
ّ
النسبي
لمنع القانون
ّ
وتوقع خالف مع
ّ
سليمان وميقاتي

ال � ��ذي ت �ق��دم ب ��ه ش ��رب ��ل ،ق �ب��ل أن ت��داه��م
ال�خ�لاف��ات وزراءه .ك��ان ال ب��د إذًا ،يقول
وزي��ر الداخلية م��ن رف��ع ص��وت املطالبة
بإقرار النسبية مجددًا.
يجيب معاليه بنفسه على هاتفه ظهر
األح � ��د _ خ�ل�اف��ًا مل �ع �ظ��م ال� � � ��وزراء ال��ذي��ن
ت�ت�ع��ذر مكاملتهم ،ح�ت��ى ف��ي أي ��ام العمل
وب �ع��د امل � ��رور ب �ع��دة م��راف �ق�ي�ن _ ليمنح
رئيس الجمهورية وسام املطالبة بإقرار
النسبية ،ملمحًا إلى رغبة الرئيس في أن
«يتوج عهده بإقرار النظام النسبي ،مع
ما يستتبع ذل��ك من تغيير في العملية
االنتخابية ونتائجها ،وإصالح للحياة
ال�س�ي��اس�ي��ة ب��رم �ت �ه��ا» ،ع�ل�م��ًا ب ��أن ع��ودة
النسبية إلى الواجهة تعيد شربل أيضًا
الذي ال يملك في حقيبته الوزارية ملفًا
يمكنه من لعب دور قيادي في مجلس
الوزراء غير قانون االنتخابات .ويضاف
إل��ى س�ل�ي�م��ان وش��رب��ل ،ال��رئ�ي��س نجيب
ميقاتي أيضًا الذي طلب من الوزراء في
الجلسة الحكومية األخيرة يوم األربعاء
امل� ��اض � ��ي ت �ح �م ��ل م� �س ��ؤول� �ي ��ات� �ه ��م ع�ل��ى
ه��ذا ال�ص�ع�ي��د ،م ��رددًا م��ا ح��رف�ي�ت��ه« :أن��ا
شخصيًا أح�ت��اج إل��ى أن أع��رف م��ن اآلن
وف ��ق أي ق��ان��ون س�ت�ج��رى االن�ت�خ��اب��ات.
ل ��ذا ،عليكم أن ت �ح��ددوا م��وق�ف�ك��م ألبني
على الشيء مقتضاه».
وه �ك��ذا ،ع�ق��د اج�ت�م��اع ال�س�ب��ت ف��ي قصر
ب �ع �ب��دا ب �م �ش��ارك��ة رئ �ي �س��ي ال�ج�م�ه��وري��ة
والحكومة ،إضافة إلى شربل والوزيرين
السابقني زي��اد ب��ارود وخليل ال�ه��راوي
ومستشاري الرئيس ناجي أبي عاصي،
أن �ط��وان شقير وإي �ل��ي ع �س��اف .وح��رص
س� �ل� �ي� �م ��ان ،ب �ح �س��ب أح� � ��د امل �ج �ت �م �ع�ي�ن،
على إع�لام�ه��م ب��وج��وب إب�ع��اد مضمون
ُ
ً
ال �ل �ق��اء ع ��ن اإلع� �ل ��ام ،ف �ل��م ت �ل �ت �ق��ط م �ث�لا
ال �ص��ورة ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة مل�ع�ظ��م اج�ت�م��اع��ات
ب �ع �ب ��دا ،واق� �ت� �ص ��رت ال �ت �س��ري �ب��ات ع�ل��ى
م��وق��ف م�ق�ت�ض��ب ل ��وزي ��ر ال��داخ �ل �ي��ة أك��د
ف �ي��ه االن �س �ج��ام ب�ي�ن رئ �ي �س��ي ال�ح�ك��وم��ة
وال�ج�م�ه��وري��ة ف��ي م��ا ي�خ��ص النسبية.
فيما أكد أحد الوزيرين السابقني اللذين
شاركا في اللقاء اتفاق الحاضرين على
وج��وب إث ��ارة امل�ل��ف م�ج��ددًا ف��ي مجلس

ال� ��وزراء ،وب��ال�ت��ال��ي إدراج ��ه ع�ل��ى ج��دول
األعمال في أول جلسة تعقدها الحكومة
ب �ع ��د ع �ي ��د ال� �ف� �ص ��ح .ب �ع ��د ذل� � ��ك ،ع ��رض
شربل ،ب��ارود ،الهراوي ،شقير وعساف
الخيارات املتاحة واالحتماالت املتوافرة
على هذا الصعيد ،من دون التوصل إلى
نقاط نهائية أو واضحة ،لتنتهي خطة

ال�ع�م��ل ع�ن��د نقطة واح ��دة :إث ��ارة قضية
النسبية مجددًا في مجلس الوزراء.
وبحسب مروان شربل ،ناقشت الحكومة
ّ
النسبي
ث�لاث م��رات حتى اآلن القانون
ال��ذي تقدم ب��ه ،كانت أواله��ا في تشرين
الثاني  ،2011ثانيتها في كانون األول
م��ن ال �ع��ام ن�ف�س��ه ،وث��ال�ث�ت�ه��ا م�ط�ل��ع ع��ام

 ،2012وافق خاللها الوزراء على ثمانني
ب��امل �ئ��ة م ��ن ن� �ق ��اط امل� � �ش � ��روع ،م�س�ج�ل�ين
املالحظات بشأن بعض «اإلصالحات».
وح�ي�ن ب�ل��غ ال�ن�ق��اش م��وض��وع النسبية،
ان�ش�غ��ل ال� � ��وزراء ب�م�ل�ف��ات أخ � ��رى .وه�ن��ا
يؤكد شربل أن ب�ين ال�ق��وى التي تتألف
م �ن �ه��ا ال� �ح� �ك ��وم ��ة ،ي� �ك ��اد ي� �ك ��ون ال �ل �ق��اء

شربل :إذا اقنعني أحدهم بقانون أفضل من النسبية فسأمشي معه وإال ( ...أرشيف ـ هيثم املوسوي)
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 ...ورأي آخر :سليمان وميقاتي يريدان التوافق

الشوف ساحة

ثائر غندور
ت�ض��ع م �ص��ادر ال�ق�ص��ر ال�ج�م�ه��وري
ال � � �ل � � �ق � � ��اء ال� � � � � � ��ذي ج � � �م� � ��ع رئ� � �ي � � َ�س � ��ي
ال �ج �م �ه��وري��ة وال �ح �ك��وم��ة ،ب�ح�ض��ور
وزي� � ��ر ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ال� �ح ��ال ��ي ،م � ��روان
شربل ،والوزير السابق زياد بارود،
وال ��وزي ��ر ال �س��اب��ق خ �ل �ي��ل ال� �ه ��راوي
ف��ي خ��ان��ة االط� ُل��اع ع �ل��ى اق �ت��راح��ات
القوانني التي قدمت الى الرئاستني
األول ��ى وال�ث��ال�ث��ة ووزارة ال��داخ�ل�ي��ة
حول قانون االنتخابات.
ت�ق��ول ه��ذه امل �ص��ادر إن األج� ��واء في
الجلسات األخيرة ملجلس الوزراء لم
تكن مشجعة تجاه النسبية ،ولذلك
فإن الرئيسني ووزير الداخلية قرروا
التالقي بهدف بحث كل االقتراحات
امل� �ق ��دم ��ة م� ��ن ش �خ �ص �ي��ات وأح� � ��زاب
وأك��ادي �م �ي�ي�ن ،وب��ال �ت��ال��ي ف��إن��ه عند
ع��رض أي من ه��ذه االق�ت��راح��ات على
ط��اول��ة مجلس ال ��وزراء يكون ه��ؤالء
ّ
مطلعني على ما يعرض.
ه ��ذا م ��ا ت �ق��ول��ه امل� �ص ��ادر ال��رس �م �ي��ة.
ّ
أم ��ا ب�ح�س��ب م��ط�ل�ع�ين ،ف ��إن ال��رئ�ي��س
م� �ي� �ش ��ال س� �ل� �ي� �م ��ان ي� ��ري� ��د ت �ح��ري��ك
موضوع قانون االنتخابات تحديدًا
بعد االنتهاء من قطع الحساب .وهو
يعتقد أن��ه ق��ام بواجبه م��ع الرئيس
م �ي �ق��ات��ي وال � ��وزي � ��ر ش ��رب ��ل ع �ن��دم��ا

ط��رح على الحكومة م�ش��روع قانون
ل�لان�ت�خ��اب��ات .ول��ذل��ك ي��ري��د سليمان
وض � � ��ع ال� � �ق � ��وى ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة ت �ح��ت
مسؤولياتها لجهة تحديد موقفها
من القانون وعدم االكتفاء بالرفض،
بل يعتقد بأن عليها املبادرة وطرح
أفكارها.
ّ
وي� �ض� �ي ��ف امل ��ط� �ل� �ع ��ون ع� �ل ��ى أج � ��واء
اللقاء إن هناك غيابًا لإلجماع على
ال �ن �س �ب �ي��ة ،وإن س �ل �ي �م��ان وم�ي�ق��ات��ي
ال ي� ��ري� ��دان إق � � ��رار ق� ��ان� ��ون ان �ت �خ��اب
بالنصف زائد واحد ،لذلك «فلترتاح
ال � �ق� ��وى ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة ،ف �ن �ح��ن ل�س�ن��ا
ف��ي م �ع��رك��ة ك �س��ر ع �ظ��م» ألن ق��ان��ون
االنتخابات ّ
يقر عادة «بالتوافق بني
املواالة واملعارضة».
وم ��ن ن�ت��ائ��ج االج �ت �م��اع إع� ��ادة ملف
ق��ان��ون االن �ت �خ��اب��ات ال ��ى ي ��دي وزي��ر
الداخلية السابق ،زياد ب��ارود ،الذي
ي� �ت ��واص ��ل م ��ع امل ��رج �ع �ي ��ات امل ��ؤث ��رة
ف� � ��ي امل � � �ل� � ��ف .ف � �ه� ��و ع � �ض� ��و ال �ل �ج �ن��ة
امل � �ص � �غ� ��رة امل� �ن� �ب� �ث� �ق ��ة ع � ��ن اج� �ت� �م ��اع
بكركي املسيحي ،ويحظى باحترام
ال � �ب � �ط ��ري ��رك ب� � �ش � ��ارة ال� � ��راع� � ��ي .ك �م��ا
أن ع�ل�اق �ت��ه ب��ال �ن��ائ��ب م �ي �ش��ال ع��ون
ت�ح� ّ�س�ن��ت ك �ث �ي �رًا ع ��ن م��رح �ل��ة ت��ول�ي��ه
وزارة ال��داخ �ل �ي��ة ،إض��اف��ة ال ��ى نيله
ثقة رئيسي الجمهورية والحكومة،
وهو كان جزءًا من لجنة الوزير فؤاد

ب �ط��رس ،ل��ذل��ك ف��إن��ه ي�س�ت�ط�ي��ع لعب
دور محرك النقاش.
ه � ��ذا ف ��ي ش �ك��ل االج� �ت� �م ��اع ،أم � ��ا ف��ي
املعطيات السياسية امل�ت��واف��رة ،فإن
القناعة امل�ت��واف��رة ل��دى الجميع هي
أن ه� �ن ��اك رف� �ض ��ًا م �ط �ل �ق��ًا ل�ل�ن�س�ب�ي��ة
عند تيار «املستقبل» والنائب وليد
ج�ن�ب�لاط .وي�ض��اف إليهما «ال�ق��وات
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة» ل �ك��ون �ه��ا ل ��ن ت �خ��رج عن
ت �ح��ال �ف �ه��ا م� ��ع امل �س �ت �ق �ب��ل؛ رغ � ��م أن
ال�ن�س�ب�ي��ة ت�ن��اس��ب «ال� �ق ��وات» ك�ث�ي�رًا.
ك�م��ا أن ح��زب ال�ك�ت��ائ��ب ف��ي وض��ع ال
يحسد عليه في هذا املجال .فهو من
جهة يريد الحفاظ على عالقته مع
بكركي التي أبلغت الجميع رفضها
قانون الستني .وه��و من جهة ثانية
ال يريد كسر العالقة مع «املستقبل»
و«القوات» ،باإلضافة الى أن النائب
نديم الجميل أبلغ قيادة حزبه بأنه
س �ي �ص� ّ�وت ض ��د م� �ش ��روع ال�ن�س�ب�ي��ة،
ف �ي �م��ا ل� ��و ق � ��رر ح ��زب ��ه ال �س �ي ��ر ب �ه��ذا
املشروع.
ل ��ذل ��ك ي� �ط ��رح م �ي �ق ��ات ��ي ،وي � �ب� ��دو أن
سليمان يسانده ،العودة الى مشروع
لجنة ال��وزي��ر السابق ف��ؤاد بطرس،
أي ق��ان��ون يعتمد على ن�ظ��ام مركب
أكثري ونسبي .ويقول مقربون من
الرئيسني إن الرئيس فؤاد السنيورة
وال �ن��ائ��ب ج �ن �ب�لاط ي �ق �ب�لان ب�ق��ان��ون

كهذا .لكن جنبالط يرفض التعبير
عن موقفه في اتصال مع «األخبار»،
مشيرًا الى أنه لم يطلع على مشروع
ب �ط��رس وال أح ��د ف��ات�ح��ه ب�م��وض��وع
قانون االنتخابات األسبوع املاضي،
بل إن الشغل الشاغل ك��ان موضوع
البواخر.
لكن الالفت في الخطاب غير املعلن
ل �س �ل �ي �م��ان وم �ي �ق��ات��ي ه ��و أن رب��ط
ال�ط��رف�ين إق ��رار ق��ان��ون االن�ت�خ��اب��ات
ب��ال �ت��واف��ق ب�ي�ن امل � ��واالة وامل �ع��ارض��ة
ي�ع� ّ�د إغ�لاق��ًا ل�ل�ب��اب أم ��ام أي تعديل
ع �ل��ى ق ��ان ��ون االن� �ت� �خ ��اب ك � ��ون ه��ذا
ال �ت ��واف ��ق م ��ن امل �س �ت �ح �ي�ل�ات .ف�ت�ي��ار
املستقبل ي��رى في اعتماد النسبية
خ �س��ارة اح �ت �ك��اره ال�ن�ي��اب��ي لطائفة
ب��أك �م �ل �ه��ا .ف ��ي امل� �ق ��اب ��ل ،ف� ��إن ف��ري��ق
الثامن من آذار يدرك حجم الخسائر
ال � ��ذي س �ي �ط��اول��ه ف �ي �م��ا ل ��و اس�ت�م��ر
قانون الستني.
امل�ث�ي��ر ،أن ه�ن��اك م��ن ي�ق��ول ف��ي قصر
ب�ع�ب��دا إذا أرادت ال �ق��وى السياسية
ال� � �ح� � �ف � ��اظ ع � �ل � ��ى ق � � ��ان � � ��ون ال� �س� �ت�ي�ن
فعليها تحمل املسؤولية ،ال رئيس
الجمهورية ال��ذي تعهد ف��ي خطاب
القسم بتغيير ال�ق��ان��ون؛ أم��ا رئيس
الحكومة فموقفه رهن قراره خوض
االنتخابات ،مع ميل واضح إلى هذا
االتجاه.

فراس الشوفي
ّ
حط الصراع الدولي على أرض الشوف.
ال � � ّن� ��أي ب��ال �ن �ف ��س ل� �ي ��س م � ��وج � ��ودًا ع�ل��ى
ضفتي املختارة ـــ الجاهلية .النائب وليد
جنبالط استضاف قمة عربية مصغرة،
وال � ��وزي � ��ر ال� �س ��اب ��ق وئ � � ��ام وه � � ��اب ح� � ّ�ول
الجاهلية إلى ّ
قمة ملحقة بقمة نيودلهي
لدول البريكس حضرها السفير السوري
ّ
ع �ل��ي ع �ب��د ال �ك��ري��م ع �ل��ي ،وت �خ��ل��ف عنها
ال �س �ف �ي��ر ال� �ه� �ن ��دي ب��ال �ص��دف��ة وال �س �ف �ي��ر
اإليراني بسبب انشغاله بزيارة مساعد
وزير الخارجية اإليراني إلى بيروت.
ج �ن �ب�ل�اط ل �ع ��ب أوراق � � � ��ه «ص � ��ول � ��د» ض � ّ�د
النظام ال�س��وري وال��رئ�ي��س بشار األس��د.
ذه ��ب ب�ع�ي�دًا ع��ن م��وق��ف أغ�ل�ب�ي��ة ال ��دروز
ف��ي ل�ب�ن��ان وس��وري��ا وفلسطني واألردن،
الذين يعلنون مواقف واضحة من األزمة
السورية واالرتباط بمحور املقاومة في
املنطقة ،وال ّ
سيما املشايخ .على األقل لم
يقترب من موقف املرجعيتني الروحيتني
ف��ي لبنان الشيخ أب��و محمد ج��واد ولي
ال��دي��ن وال �ش �ي��خ أم�ي�ن ال �ص��اي��غ ب��ال��دع��وة
إل��ى ال �ح��وار ب��دل «ال�ت�ع�س�ك��ر» .وق��ف قبل
يومني أمام سفراء دول االعتدال العربي
وأسمعهم ما أتوا ألجله« :هناك ظلم في
فلسطني ،إنما ثمة ظلم أفظع بكثير في
سوريا»« .املقلب اآلخر من جبل الشيخ»
ال ي �س �م��ع ول � �ي ��د ب� � ��ك .ح� �ت ��ى ول� � ��و ط ��رح
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ابراهيم األمين

 ...الى اآلخر؟
الديموقراطي الوحيد املعارض ،باملبدأ،
للنسبية.
ع�ل��ى ه��ذا ال�ص�ع�ي��د ،ي��ؤك��د ع�ض��و اللقاء
ال ��وزي ��ر وائ� ��ل أب ��و ف��اع��ور أن أي ن�ق��اش
ج� ّ
�دي ل��م يحصل بعد ب�ين النائب وليد
جنبالط من جهة ،والرئيسني سليمان
وم �ي �ق��ات��ي ،أو ال ��وزي ��ر ش��رب��ل م ��ن جهة

أخ� � � ��رى .وق � ��د زار أب � ��و ف� ��اع� ��ور ال �ق �ص��ر
ال �ج �م �ه��وري م �س��اء ال �س �ب��ت ،إث ��ر ال�ل�ق��اء
االن�ت�خ��اب��ي ،ول��م يتطرق ف��ي ح ��واره مع
ال��رئ �ي��س إل ��ى ق��ان��ون االن �ت �خ��اب ،ال من
قريب وال م��ن بعيد .ويشير أب��و فاعور
إلى إبالغ وزراء الديموقراطي زمالءهم
ف��ي ال�ح�ك��وم��ة ف��ي ك��ل م��رة ن��وق��ش فيها
ق� ��ان� ��ون االن� �ت� �خ ��اب ب��رف �ض �ه��م ال �ق��اط��ع
للنسبية ،إال إذا اقترن اقتراحها بطرح
إص�ل�اح ��ي م �ت �ك��ام��ل ي�ت�ض�م��ن ال�ن�س�ب�ي��ة
وإل�غ��اء الطائفية السياسية وغيرهما،
م ��ع ت��أك �ي��د أب ��و ف ��اع ��ور رف ��ض ج�ن�ب�لاط
امل �س ��اه �م ��ة ف� ��ي أي � ��ة ت �س ��وي ��ة ع �ل ��ى ه ��ذا
ال �ص �ع �ي��د ،ع �ل��ى غ� ��رار م ��ا ح �ص��ل أخ �ي �رًا
ب�ي�ن رئ �ي��س ال �ح �ك��وم��ة وت �ك �ت��ل التغيير
واإلصالح في ملف الكهرباء.
وي �ت �ب�ّي�نّ ب��ال�ت��ال��ي أن ه��وي��ة األب �ط��ال في
م�س�ل�س��ل ال �خ�ل�اف امل�س�ت�م��ر ف��ي مجلس
ال � � ��وزراء س�ت�ت�غ�ي��ر ف ��ي ال �ح �ل �ق��ة امل�ق�ب�ل��ة،
ف�ي�ح��ل وزراء االش �ت��راك��ي م�ح��ل ال� ��وزراء
العونيني في معارضة رئيسي الحكومة
والجمهورية ،مع ترجيح أحد املتابعني
أن يؤدي الخالف هنا إلى تصدع جبهة
ج �ن �ب�ل�اط _ س �ل �ي �م��ان _ م �ي �ق��ات��ي ال �ت��ي
ص�م��دت م�ن��ذ ن�ش��أة ال�ح�ك��وم��ة بمواجهة
جبهة حزب الله _ عون _ بري .وستتغير
ال �ت��وازن��ات الحكومية بالتالي ليجاور
س �ل �ي �م��ان وم �ي �ق ��ات ��ي ح � ��زب ال� �ل ��ه وأم� ��ل
والعونيني ،ليبقى الجنبالطيني وحدهم
كما حصل مع العونيني في ملف العمل
سابقًا .ويشار في هذا السياق إلى التقاط
سليمان وميقاتي لحظة ذك�ي��ة ليظهرا
وك��أن النسبية مطلبهما الشخصي ،ال
مطلب حزب الله وحركة أمل ،كما تحاول
ب�ع��ض ق��وى  14آذار دائ �م��ًا اإلي �ح��اء ،في
ظ ��ل ت��أك �ي��د امل� �ص ��در ال �س��اب��ق ن �ف �س��ه أن
ع ��دول س�ل�ي�م��ان وم�ي�ق��ات��ي ع��ن النسبية
ص� �ع ��ب ج � � � �دًا ،ف� ��ال� ��رج�ل��ان ي� �ع� �م�ل�ان ف��ي
مجلس ال� ��وزراء وف��ق م�ب��دأ «مصلحتنا
ً
االنتخابية أوال» ،وقد حققا الكثير على
هذا الصعيد مما ال يمكن أن يخسراه في
ق��ان��ون انتخابي ال يحفظ مصالحهما.
فقد خلصت كل استطالعات الرأي التي
ت�ع� ّ�د للمقربني م��ن س�ل�ي�م��ان م�ن��ذ ب��داي��ة

النأي بالنفس = قوة لبنان
في ضعفه؟
ال �ع��ام إل��ى أن ح�ظ��وظ اخ�ت��راق�ه��م ل��وائ��ح
ع��ون ف��ي جبل لبنان مستحيلة ف��ي ظل
ال �ق��ان��ون األك �ث��ري .أم��ا م�ي�ق��ات��ي فيمكنه
بواسطة النسبية فقط أن يضمن حصته
ال �ن �ي��اب �ي��ة ف ��ي ط ��راب� �ل ��س ،ب �غ��ض ال�ن�ظ��ر
ع ��ن ت �ح��ال �ف��ات��ه ف ��ي امل��دي �ن��ة واألوض� � ��اع
ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة ،ه ��ذا م ��ع ال �ع �ل��م ب ��أن إق ��رار
مجلس الوزراء قانون شربل بالتصويت
م �ت ��اح ،ل �ك��ن ل ��ن ي �ح��ول ذل ��ك دون تمكن
االشتراكيني من تعطيله مع سائر قوى
ّ
النيابي.
 14آذار في املجلس
اس� �ت ��رداد م�ج�ل��س ال � � ��وزراء ال �ن �ق��اش في
ق� ��ان� ��ون االن � �ت � �خ ��اب م� ��ن ط� ��اول� ��ة ال �ل �ق��اء
األرثوذكسي يتزامن مع اتصاالت جدية
ح �ص �ل��ت ع �ل��ى ه � ��ذا ال �ص �ع �ي��د ،ب�ح�س��ب
معلومات «األخبار» بني بعبدا وبكركي،
ان �ت �ه��ت إل� ��ى ت��أك �ي��د ال �ب �ط��ري��رك ب �ش��ارة
الراعي أن بكركي ال تحل محل املؤسسات
الدستورية ،وأن ال�ه��دف م��ن اجتماعات
ال �ص��رح ك��ان ال �ت��داول ب��األف �ك��ار وتعزيز
ثقافة ال �ح��وار ب�ين األف��رق��اء املسيحيني،
ال التوصل إل��ى ق��ان��ون انتخابي نهائي
ت�ب�ل��غ امل��ؤس �س��ات ال��دس �ت��وري��ة وال �ق��وى
السياسية وال�ط��وائ��ف األخ��رى بوجوب
اع �ت �م��اده .وتمكنت ب�ك��رك��ي ب��ال�ت��ال��ي من
ص ��د ه �ج��وم ال �ل �ق��اء األرث ��وذك� �س ��ي على
النسبية ،عبر ام�ت�ص��اص األف �ك��ار «غير
األرث��وذك �س �ي��ة» وت�ك�ل�ي��ف ل�ج�ن��ة بكركي
االن �ت �خ��اب �ي��ة س� �م ��اع م �خ �ت �ل��ف وج �ه��ات
النظر بشأن ه��ذا القانون املقترح .وهو
م��ا فعلته اللجنة وخلصت إل��ى نتيجة
ي �ف �ت��رض ب �ب �ك��رك��ي أن ت �ع �ل �ن �ه��ا ق��ري �ب��ًا:
«ال إج �م ��اع وط �ن� ّ�ي��ًا ع �ل��ى ق ��ان ��ون ال�ل�ق��اء
األرث ��وذك �س ��ي» ،ول �ي��س ب��إم�ك��ان ال�ص��رح
ب��ال�ت��ال��ي ت�ب�ن��ي ق��ان��ون ك �ه��ذا ،م��ع تأكيد
بكركي أنها تؤيد مبدأ النسبية.
ي �ع��ود ق��ان��ون االن �ت �خ��اب إذًا إل��ى ط��اول��ة
م�ج�ل��س ال� � ��وزراء .ب��إم �ك��ان ال �ن��ائ��ب ول�ي��د
جنبالط أن ّ
يعد حنجرته لجولة جديدة
م��ن ال �ص��راخ .ويمكن الرئيسني ميقاتي
وسليمان املقارنة بني ردة فعل حزب الله
والتيار الوطني الحر على محاوالتهما
تقويض نفوذهما ،وردة فعل جنبالط
وتيار املستقبل.

الحرب العالمية الجديدة
ال تلقى مواقف
جنبالط الحماسة
المطلوبة حتى في
لبنان« ،ال ثقة عمياء
بعد اآلن»

«املساعدة بحدود املمكن».
ال � � ��دروز ت �ح��ت ض �غ��ط «ال �ع �ق��ل األق� �ل ��وي»
ّ
ي�س��ل�م��ون أم ��وره ��م إل ��ى س��اس��ة «ع �ق�ل�اء».
ال ي �غ��ام��رون ب�م�ص�ي��ر ال �ط��ائ �ف��ة .ف��ي امل��رة
األخ�ي��رة التي غامر فيها ساسة ال��دروز،
أصيبت الطائفة بانتكاسة كبيرة حرمتها
سلطة على جبل لبنان وأجزاء من الشام.
ك��ان��ت م�ع��رك��ة ع�ين دارة ف��اج�ع��ة بالنسبة
إل��ى السلطة السياسية التي حظيت بها
هذه األقلية في عهد السلطنة ّالعثمانية.
بشير الشهابي ،الحليف «السني» الذي
لقب في املاضي بأمير جبل الدروز ،ساعد
ّ
األم�ي��ر بشير جنبالط على التخلص من
أخ�ص��ام��ه .وم��ا إن انتهى ،حتى ت�ف� ّ�رغ له.
في الجبل بشير واحد.

ّ
ي �ع��ل��ق امل �م��ان �ع��ون ال � ��دروز ب ��أن ج�ن�ب�لاط
فقد «وسائط االستشعار» عندما ابتعد
عن سوريا .اعتقد الدروز دائمًا أن البيك
«يقرأ صح» .في  7أيار وضع أمام اإلعالم
خ��ارط��ة ك �ب �ي��رة وأم �س��ك ب �ي��ده «م�س�ط��رة
ّ
أس � �ت � ��اذ» دل ب �ه ��ا ع �ل ��ى ام � �ت � ��داد ش�ب�ك��ة
االت �ص��االت ال�ع��ائ��دة ل�ح��زب ال�ل��ه ،وأسهم
ف��ي إص��دار الحكومة ال �ق��رارات الشهيرة.
أدخل الطائفة في ورطة ،وحني بدأ الجد
ّ
ب�ق��ي ف��ي ال �خ �ل��ف .إخ �ف��اق��ة  7أي ��ار ول ��دت
إح �ب��اط��ًا م��دوي��ًا ع �ن��د ط��ائ�ف��ة امل��وح��دي��ن.
ج �ن �ب�ل�اط ن �ف �س��ه أخ� �ب ��ر وه � ��اب ف ��ي أح��د
ل �ق��اءات �ه��م ق �ب��ل ع� ��ام ،ح�ي�ن ك ��ان ج�ن�ب�لاط
«حديث التوبة» ،أن اإلحباط دفع الشيخ
علي زي��ن الدين إل��ى اختالق قصص عن
ان �ت �ص��ارات وه �م �ي��ة ح�ق�ق�ه��ا ال� � ��دروز في
معارك لم تجر مع حزب الله.
ارت �ك��ز ال�ب�ي��ك وق�ت�ه��ا ع�ل��ى م��ا ي�ص�ل��ه من
معلومات من عواصم الخليج وما يجري
في مصر ،وما يهمسه في أذن��ه مهندس
ث� ��ورة األرز ال �س �ف �ي��ر ج �ي �ف��ري ف�ي�ل�ت�م��ان.
ال� � �ي � ��وم ي �ع �ي ��د ال� � �ك � ��رة ب �ح �س ��ب «أج� � � ��واء
ال �ج��اه �ل �ي��ة» ،رغ� ��م ال�ن�ص�ي�ح��ة ال��روس �ي��ة
ال ��واض � �ح ��ة ال� �ت ��ي س �م �ع �ه��ا ف� ��ي زي ��ارت ��ه
األخيرة ملوسكو قبل فترة« :ال تخلط بني
العاطفة وامل�ع�ل��وم��ات» .دام��ت النصيحة
أسبوعًا واح�دًا .وها هو يستقبل سفراء
دول خ��ائ�ف��ة م��ن «رب �ي��ع اإلره� � ��اب» ال��ذي
ت �ص� ّ�دره ،وت��راج��ع االن��دف��اع��ة اإلم�ي��رك�ي��ة

نحو إس�ق��اط النظام ال�س��وري وبالتالي
فشلها ف��ي تحقيق م��ا ره�ن��ت مصيرها
ب��ه ،ف��ي مقابل دول ص��اع��دة ،وتعلن من
ع�ل��ى س��اح��ل ال �ش��وف ن�ه��اي��ة زم��ن التفرد
ب �خ �ط��وات أك �ث��ر ع�م�لان�ي��ة ف��ي األس��اب �ي��ع
امل�ق�ب�ل��ة ،ع�ل��ى م��ا ي�ق��ول السفير ال��روس��ي
ف ��ي ب �ي ��روت أل �ك �س �ن��در زاس �ب �ي �ك�ين .أك�ث��ر
من ذلك ،الرئيس األميركي ب��اراك أوباما
وع��د ال��رئ�ي��س ال��روس��ي م�ي��دف�ي��دي��ف ب��أن
يكون أكثر مرونة في واليته الثانية في
ك��ل ال�س��اح��ات ...وخصوصًا ف��ي ساحتي
إيران ـــ سوريا.
ال ت �ل �ق��ى م� ��واق� ��ف ج� �ن� �ب�ل�اط ال �ح �م��اس��ة
امل �ط �ل��وب��ة ف ��ي ل �ب �ن��ان أي� �ض ��ًا ،ح �ت��ى ب�ين
م �ن��اص��ري��ه« .ال ث �ق��ة ع �م �ي��اء ب �ع��د اآلن»،
ف �ص��واب �ي��ة م ��واق �ف ��ه ف ��ي ال �س ��اب ��ق ك��ان��ت
مستمدة م��ن ال�س�ي��اس��ة ال �س��وري��ة ،يقول
أح ��د امل �ش��اي��خ .ل�ق��د ق ��دم ج�ن�ب�لاط أوراق
اعتماده الكاملة في الضغط على النظام
السوري.
ّ
مر آذار ولم يزر السفير الروسي املختارة
ف��ي ذك� ��رى اغ �ت �ي��ال ك �م��ال ج �ن �ب�لاط على
غ �ي��ر ع � ��ادة .دأب ال �س �ف��راء ال � ��روس على
ه��ذه ال �ع��ادة م�ن��ذ ال�س�ب�ع�ي�ن�ي��ات ،وبقيت
م�س�ت�م��رة ح�ت��ى م��ا ب�ع��د ان�ه�ي��ار االت�ح��اد
السوفياتي .الجاهلية باتت أقرب.
«ال ّ
بدمر ّ
عيدنا وال بالشام لحقنا العيد»،
ي �خ��اف ال � ��دروز م��ن ه ��ذه ال �خ��ات �م��ة ال�ت��ي
يبدو جنبالط ،قاب قوسني منها ،وحيدًا.

يقترب لبنان من لحظة إقليمية فاصلة .املوجة الجديدة من املواجهة
على أرض سوريا ،تتطلب أدواتها الجديدة .الجدار الصلب الذي
م �ن��ع ت�ح�ق�ي��ق ه ��دف ال �غ��رب وع��رب��ه ب��إس �ق��اط ال �ن �ظ��ام ف��ي س��وري��ا،
سيكون عرضة ملوجة جديدة من حرب االستنزاف .ال مؤشرات على
إق��رار الخارج بالهزيمة ،وال تطورات داخلية توحي بوجود مناخ
ثقة يتيح الحديث عن مصالحة وطنية سورية ومسيرة اصالحات
هادئة .والبديل كما عرفناه في لبنان خالل عقدين من الزمن ،هو
السعي ال��ى تعزيز مناخات االنقسام االه�ل��ي ،والعمل على ضرب
م��ؤس�س��ات ال��دول��ة وبنيتها ،وف ��رض ان ��واع مختلفة م��ن الحصار
بهدف تحقيق الهدف نفسه.
لم يكن في لبنان سابقًا من يقول بالحياد سوى املسيحيني .الصورة
تختلف ال �ي��وم .امل ��وارن ��ة ،وم�ع�ه��م ب��اق��ي امل�س�ي�ح�ي�ين ،ي�ن�ت�م��ون ال��ى
املحطة العربية الفاصلة ولو كل من موقعه .الكنيسة ومعها التيار
ال��وط�ن��ي ال�ح��ر وت�ي��ار امل ��ردة وق��وى وشخصيات مسيحية فاعلة،
تبدي خشيتها من سقوط النظام في دمشق انطالقًا من مخاوف
حيال مستقبل الحكم هناك ،وتأثيره على الحضور املسيحي العام
في سوريا كما في لبنان .وفي املقلب اآلخر ،تدعو القوات اللبنانية
ومسيحيو  14آذار الى االنتماء الى الحركة التي تقودها الواليات
املتحدة ودول الخليج ويبرز فيها التيار االسالمي السني ،وان في
ذلك تعايشًا منطقيًا مع الواقع العربي املحيط بلبنان ،وما يتيح
للمسيحيني البقاء في دائرة النفوذ والتأثير.
الدروز الذين انخرطوا في حروب عدة في سياق ما قررته العواصم
العربية ال�ب��ارزة ،ي�ع��ادون االن�خ��راط ال�ي��وم .س��واء من خ�لال صورة
املوقف لدى دروز سوريا او ما يقوم به وليد جنبالط.
الشيعة كانوا على ال��دوام جزءًا من هذا الحراك القائم على خلفية
املوقف من القضية الفلسطينية او التغيير الداخلي ،وهم نجحوا
بعد ث��ورة الخميني ف��ي اي ��ران ،وت�ع��اظ��م دوره ��م ف��ي لبنان ث��م في
العراق في احتالل موقع مؤثر على صعيد اللعبة االقليمية .وهم
اآلن االكثر انخراطًا في اللعبة االقليمية البالغة التأثير اآلن وفي
املنظور.
املدى ّ
ً
أم��ا ال�س��ن��ة ال��ذي��ن ال ي �ج��دون س�ب�ي�لا غ�ي��ر االل�ت�ح��ام ب�م��ا ي�ج��ري في
بحرهم االساسي ،فباتوا يضطرون إلى أن يقفوا عند ضفة ال عند
ال �ح��اف��ة .ه ��ذا م��ا ي�ف�ع�ل��ه االس�لام �ي��ون
منهم في اي مكان ،وهذا ما قرره الذين
ي �ن �س �ب��ون ألن �ف �س �ه��م ص �ف��ة االع � �ت ��دال
م��ن ع��واص��م الوهابية اإلقصائية في
الخليج الى تيار املستقبل في لبنان.
ل� �ق ��د ج � � ��اءت اح � � � ��داث س� ��وري� ��ا ل �ت �ق��ول
للجميع ب��أن الخيار الوسطي ل��م يعد
له مكان اليوم .والصورة التي يمثلها
الرئيس نجيب ميقاتي ،ومعه رموز من
الذي يريدون التمييز بني موقفهم من
اح��داث املنطقة ومن التركيبة الحاكمة
في لبنان ،ويمتدون من رئيس الجمهورية الى رئيس املجلس الى
«بيضة القبان» اي وليد جنبالط ،كل هؤالء سوف يجدون انفسهم
وخالل وقت قصير امام استحقاق املوقف الواضح.
وب �ه��ذا امل�ع�ن��ى ،ث�م��ة م��ا ي��وج��ب م �ع��اودة ال�ن�ق��اش ف��ي م�ب��دأ «ال�ن��أي
بالنفس».
في لحظة الصدام ،بدا املوقف عالجًا لالنقسام اللبناني حيال ملف
غير واض��ح امل�ع��ال��م ،وغير واض��ح األف��ق .لكن ه��ذا امل��وق��ف مثل في
اللحظة الحاسمة ،عودة الى املنطق الذي كان يعتمده لبنان الجبهة
ّ
الجميل الجد ،اي لبنان صاحب شعار «قوة
اللبنانية ،او لبنان بيار
ً
لبنان في ضعفه» .تلك الوصفة التي تجعله خارج الصراع شكال،
لكنه منتم الى الصراع بكل ما فيه من ناس وقدرات وساحات.
والعودة الى االنخراط في لعبة املواقف الواضحة ،ال تتصل فقط
باملوقف مما يجري من حولنا ،وال بالخالف املستمر حول الهوية
ال��وط�ن�ي��ة ،ب�م��ا ف�ي�ه��ا ع�لاق��ة ل�ب�ن��ان ب��امل �ح��اور ال�ع��رب�ي��ة واالق�ل�ي�م�ي��ة
ال�ق��ائ�م��ة ،وال ب�س�لاح امل�ق��اوم��ة ،ب��ل ان امل�س��أل��ة ال�ي��وم س��وف تفرض
معادالت جديدة ،تتصل بالعالقة بني املواطن وأخيه ،وبني املواطن
ومؤسسات الدولة ،وبني الدولة والسلطة القابضة على القرار فيها،
وهذا يعني ،انه مهما رفعت شعارات أكبر أو أكثر تحفيزًا للعصبيات
الطائفية واملذهبية ،فإنها لن تضع جانبًا جدول االعمال املشترك
يوميًا بني غالبية الناس واملتعلق بأمورهم اليومية ،من الفساد
الذي لم يبق مرجعية تحكم او تفصل بني الناس ،الى تشريع سرقة
املال العام باسم الطوائف وإنماء املناطق ،الى الجهل الذي يتحكم
بالقائمني على مفاصل االدارة ال�ع��ام��ة ،ال��ى التحيز ال��ذي يصيب
امل��ؤس �س��ات االم �ن �ي��ة وال �ع �س �ك��ري��ة وال �ق �ض��ائ �ي��ة ب �خ�لاف وظيفتها
ً
االصلية ،وص��وال ال��ى املأكل وامل�ش��رب والتعليم والطبابة .لم يعد
في البالد ما يحتمل التأجيل او يحتمل السكوت عليه .ولم يعد في
البالد من يقدر على خلق معارك يهدف ضجيجها الى رفع الصوت
فوق صوت املواطن.
ب�ه��ذا امل�ع�ن��ى ،ال م�ج��ال للتأخر ف��ي رف��ع ال�ص��وت ح�ي��ال امل��أم��ول في
املرحلة املقبلة ،ب��دءًا بقانون االنتخابات النيابية املقبلة ،وحيث
ي �ق��در ال �ن��اس ع �ل��ى ف ��رض ق��ان��ون ال�ن�س�ب�ي��ة ف��ي وج ��ه ح �ك��ام امل��وت
والسرقة ،مرورًا بفرض احترام الدستور والقوانني حيث يجب على
ً
السياسيني القريبني منع املخالفات باسم التسويات ،وصوال الى
البحث عن سلطة رقابة شعبية تمنع قتل الناس بطعامهم وعلى
ابواب مستشفياتهم!
«املصافحة اعتراف واملوقف سالح» :الشيخ الشهيد راغب حرب.
«املوقف كالسالح ،ال يمكن التنازل عنه» :شربل نحاس.
«الكذب ملح ال��رج��ال ،ومخالفة القوانني ش�ط��ارة» :شبيحة النظام
الطائفي اللبناني ،بطبعة الهيمنة املسيحية ،الى طبعته الجديدة
بالهيمنة اإلسالمية.

محتمال
لم يعد
ً
تغطية المخالفات
باسم التسويات
ومعركة النسبية
أولوية لغير الطائفيين
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المشهد السياسي
رسائل إلى المحرر

لجنة البواخر تضع اليوم آلية التفاوض

السنيورة والبساط
ينفيان أي عالقة
بينهما

تعود قضية استئجار
بواخر توليد الطاقة
الكهربائية إلى الواجهة،
مع بدء مرحلة التفاوض
مع الشركات لتحديد السعر
املناسب ،فيما أعرب وزير
الطاقة عن شكوك في نيات
رئيس الحكومة ،مبديًا
خشيته من «أن يزايد إلفشال
مشروع استئجار البواخر»

ن �ش ��رت ج��ري��دت �ك��م ف ��ي ع��دده��ا
ال �ص ��ادر ي ��وم ال�ج�م�ع��ة  30آذار
مقالة كتبها فداء عيتاني ادعت
فيها أن الرئيس فؤاد السنيورة
ش ��ري ��ك ل ��رج ��ل األع� � �م � ��ال م� ��ازن
البساط.
ي�ه��م امل�ك�ت��ب اإلع�لام��ي للرئيس
ف��ؤاد ال�س�ن�ي��ورة أن ي�ش��دد على
النقاط التالية:
إن امل �ق��ال��ة امل �ش��ار إل�ي�ه��ا هدفت
ك ��ال� �ع ��ادة إل � ��ى ت �ش��وي��ه س�م�ع��ة
ال ��رئ� �ي ��س ال �س �ن �ي ��ورة وإل� �ح ��اق
ال �ض ��رر اإلع�ل�ام ��ي وال�س�ي��اس��ي
ب ��ه م ��ن دون أي وج� ��ه ح ��ق ب��ل
تقصدت القدح والذم واالنتقام
ال �س �ي��اس��ي م ��ن خ �ل�ال م �ح��اول��ة
رب ��ط اس ��م ال��رئ �ي��س ال�س�ن�ي��ورة
مع اسم رجل أعمال هو حر في
أفعاله ومسؤول عنها.
إن ال �ك�ل�ام امل �ن �ش��ور ع��ن ش��راك��ة
ب�ين ال��رئ�ي��س ال�س�ن�ي��ورة ورج��ل
األعمال مازن البساط ال أساس
ل��ه م��ن ال�ص�ح��ة ،ب��ل ه��و محض
اختالق وتلفيق.
مكتب الرئيس فؤاد السنيورة
¶¶¶
بتاريخ يوم الجمعة الواقع فيه
 ،2012/3/30ن�ش��رت جريدتكم
املحترمة في عددها رق��م 1672
ً
م �ق��اال ل�ك��ات�ب��ه «ف � ��داء ع�ي�ت��ان��ي»
وه��و بمجمله عبارة عن جملة
م ��ن االف � � �ت� � ��راءات وال �ت �ح �ل �ي�لات
املغرضة واملعلومات املفبركة.
وإنني ،اذ أحتفظ بكافة حقوقي
ف��ي ه ��ذا ال �خ �ص��وص ،أب ��دي ما
يأتي:
ال ت ��رب �ط �ن ��ي ب � ��دول � ��ة ال ��رئ �ي ��س
«ف� � ��ؤاد ال �س �ن �ي��ورة» أي� ��ة ع�لاق��ة
تجارية أو أي��ة شراكة مزعومة
على اإلطالق.
إن م �س��أل��ة ال��دن��ان �ي��ر ال�ع��راق�ي��ة
التي استرسل كاتب امل�ق��ال في
إي� ��راده� ��ا وال �ت �ح �ل �ي��ل ب �ش��أن �ه��ا،
ك��ان��ت م��وض��وع ن� ��زاع ق�ض��ائ��ي
ً
ان �ت �ه��ى أص � � ��وال ب� �ص ��دور ح�ك��م
ب � �ب� ��راءة ال �ش��رك��ة ال �ت ��ي أت� ��رأس
مجلس إدارتها ومنع املحاكمة
عنها.
ال عالقة لي ،ال من قريب وال من
ب�ع�ي��د ،بتحقيقات ب�ن��ك املدينة
أو بأية مواضيع ّ
تمت إليه بأية
صلة.
ّأم� � � � � � � � ��ا ب� � � �خ� � � �ص � � ��وص ال� � �ح� � �ك � ��م
ال� �ص ��ادر ع ��ن ح �ض��رة ال�ق��اض��ي
امل �ن �ف��رد ال �ج��زائ��ي ال ��ذي ات�خ��ذه
ك ��ات ��ب امل� �ق ��ال ذري� �ع ��ة ل�ل�ت�ه�ج��م
والتشهير واالف�ت��راء والتجني،
ف ��إن� �ن ��ي إذ أن � � ��أى ب �ن �ف �س��ي ف��ي
امل��رح�ل��ة ال��راه�ن��ة التعليق على
ح �ي �ث �ي��ات��ه وت �ف ��اص �ي ��ل ظ� ��روف
وق��ائ�ع��ه اح�ت��رام��ًا مني للقضاء
اللبناني ،أؤك��د أن��ه ليس حكمًا
م �ب��رم��ًا ،وه ��و م �ح��ل ط �ع��ن أم ��ام
محكمة االس�ت�ئ�ن��اف املختصة،
وال يمكن ب��ال�ت��ال��ي اس�ت�خ��دام��ه
أس��اس��ًا إلط�لاق أخ�ب��ار إعالمية
ّ
م �ض��ل �ل��ة ق� �ب ��ل ص � � ��دور ن�ت�ي�ج��ة
ال �ط �ع��ن ،وامل �ع �ل��وم��ات امل �ت��داول��ة
ب �خ �ص��وص��ه ت�ف�ت�ق��ر إل� ��ى ال��دق��ة
وال�ص��دق�ي��ة وال �ج��دي��ة ،وت�ه��دف
إلى النيل من سمعتي وسمعة
ص �ي��دل �ي��ة م � ��ازن ال� �ت ��ي أم�ل�ك�ه��ا
وم �س �ي��رت �ه��ا ال � ��رائ � ��دة ف ��ي ب�ي��ع
األدوي � � � � � � � � ��ة وامل� � �س� � �ت� � �ح� � �ض � ��رات
الطبية والتشهير بها أله��داف
مشبوهة ومعروفة.
مازن البساط

تجتمع اللجنة الوزارية املكلفة متابعة
ملف استئجار البواخر لتوليد الطاقة
ف��ي ال �س��راي��ا ال�ك�ب�ي��رة ال �ي��وم ،ب��رئ��اس��ة
رئ� �ي ��س ال� �ح� �ك ��وم ��ة ،ن �ج �ي��ب م �ي �ق��ات��ي،
تمهيدًا لبدء التفاوض م��ع الشركتني
ال �ت��رك �ي��ة واألم �ي��رك �ي��ة ل�ل�ح�ص��ول على
أفضل عرض في هذا املجال من ناحية
كمية اإلنتاج والسعر.
وأوض� ��ح ع�ض��و ال�ل�ج�ن��ة وزي ��ر ال�ب�ي�ئ��ة
ناظم الخوري لـ «األخبار» أن اجتماع
اليوم هو لتحديد أسس التفاوض مع
الشركتني وآليته ومن سيتولى املهمة.
وعشية االج�ت�م��اع ،وج��ه وزي��ر الطاقة
واملياه جبران باسيل انتقادات حادة
إل��ى رئ�ي��س الحكومة نجيب ميقاتي،
م� �ع� �ت� �ب� �رًا أن� � ��ه «ي � �ت � �ص� ��رف ف � ��ي ب �ع��ض
األحيان كأنه وكيل تيار املستقبل» في
ال�ح�ك��وم��ة» ،ال�ت��ي اعتبر أن�ه��ا مفخخة
بقوى  14آذار ،مشيرًا ال��ى «أننا نريد
من ميقاتي أن يكون رئيس الحكومة
ال � ��ذي ل ��دي ��ه ال� � �ق � ��رار» ،ب �ي �ن �م��ا ه ��و ف��ي
تقديره «أنه وكيل املستقبل».
وأك� ��د ب��اس �ي��ل ف��ي ح��دي��ث إل ��ى محطة
«الجديد» ،ضمن برنامج األسبوع في

الساعة مع الزميل جورج صليبا «أن
استئجار بواخر إلنتاج الكهرباء حل
جزئي ومؤقت» ،معلنًا «أننا لم نوافق
ف��ي ال�ح�ك��وم��ة ع�ل��ى إع ��ادة امل�ن��اق�ص��ة»،
وأع � � ��رب ع ��ن خ �ش �ي �ت��ه م ��ن «أن ي��زاي��د
م �ي �ق��ات��ي إلف� �ش ��ال م� �ش ��روع اس�ت�ئ�ج��ار
البواخر».
ورأى ُب��اس�ي��ل أن ن�ف��ي م�ي�ق��ات��ي ال�ك�لام
ال ��ذي ن�ق��ل ع�ن��ه ع��ن وج ��ود ع�م��ول��ة من
ش ��رك ��ات ال �ب��واخ��ر ب�ق�ي�م��ة  26م�ل�ي��ون
دوالر «ل �ي��س ك��اف�ي��ًا ألن��ه ي�ف�ت��ح ال�ب��اب
واسعًا أمام إيحاء ات عديدة» ،معتبرًا
أن��ه م�س�ت�ه��دف «ألن �ن��ي أح� ��اول تغيير
واقع ننت في قطاع الكهرباء» .وكشف
أن «ه �ن��اك ب �ن��ودًا م��ن ال�ح�ك��وم��ة تصل
ال ��ى م�ك�ت��ب ال��رئ �ي��س ف� ��ؤاد ال�س�ن�ي��ورة
ق �ب��ل أن ت �ص��ل إل �ي �ن��ا» ،م �ش �ي �رًا ال ��ى أن
«الكثيرين يرسلون هذه البنود إليه».

ب � �ع� ��ض م � ��واص� � �ف � ��ات ال� � �س� � �ي � ��ارة وم� ��ن
يستقلها».
ه��ذا ال�ت�ط��ور ال ��ذي وص�ف�ت��ه امل �ص��ادر
ب� �ـ «ال� �خ� �ط� �ي ��ر» ن � �ظ ��رًا ال � ��ى اس� �ت� �م ��رار
ت �ب��ادل إط�ل�اق ال �ن��ار ن�ح��و  10دق��ائ��ق
ت �ق��ري �ب��ًا ،ج� ��اء ب �ع��د رم� ��ي م �ج �ه��ول�ين
يستقلون دراج��ة ن��اري��ة ليل الجمعة
الفائت  4قنابل في أنحاء متفرقة من
ط��راب �ل��س ،م��ا أث ��ار ذع ��رًا ف��ي امل��دي�ن��ة.
وق � ��د ف� �س ��ره ال� �ب� �ع ��ض ب ��أن ��ه رد ف �ع��ل
لشبان في باب التبانة على توقيف
أحد الكوادر في املنطقة مشتبه فيه
برمي القنابل.
وأص � � ��درت ق� �ي ��ادة ال �ج �ي��ش _ م��دي��ري��ة
ال�ت��وج�ي��ه ب�ي��ان��ًا ح ��ول االع� �ت ��داء ،أك��دت

ف�ي��ه «ت��وق�ي��ف ث�لاث��ة م��ن املشتبه فيهم
بتنفيذ االعتداء».
أض � � ��اف ال � �ب � �ي ��ان« :م � ��ن ج� �ه ��ة أخ � ��رى،
أوق �ف��ت دوري ��ة م��ن ال�ج�ي��ش امل��دع��و ع.
ح .في منطقة الكورة لحيازته أسلحة
وذخ��ائ��ر ح��رب �ي��ة ،ك�م��ا أوق �ف��ت امل��دع��و
م .ط .ف ��ي م �ح �ل��ة ال �ت �ب��ان��ة ل�لاش �ت �ب��اه
ف �ي��ه ب �م��وض��وع إل� �ق ��اء ق �ن��اب��ل ي��دوي��ة
داخ ��ل م �ج��رى ن�ه��ر أب ��و ع�ل��ي ب�ت��اري��خ
.»2012/3/28
على صعيد آمني آخر ،أعلنت قيادة
ال �ج �ي��ش ت��وق �ي��ف ال �ل �ب �ن��ان��ي «م .ت».
أول م� ��ن أم � � ��س ،ع� �ل ��ى أح� � ��د م ��داخ ��ل
م �خ �ي ��م ع�ي��ن ال� �ح� �ل ��وة وه � ��و ي� �ح ��اول
تهريب كمية من األسلحة والذخائر

تحية األسير أمام مبنى املجلس البلدي في زحلة (عفيف دياب)

اعتداء على الجيش
في غضون ذلك( ،عبد الكافي الصمد)،
س�ج��ل ت �ط��ور أم �ن��ي الف ��ت ل�ي��ل أول من
أم� ��س ،ح �ي��ث ت �ع � ّ�رض ح��اج��ز للجيش
اللبناني عند طلعة ال�ع�م��ري ،الواقعة
ب�ي��ن م �ن �ط �ق �ت��ي ب� � ��اب ال� �ت� �ب ��ان ��ة وج �ب��ل
محسن ف��ي ط��راب�ل��س ،إل��ى إط�ل�اق ن��ار،
تبعه ت�ب��ادل إط�ل�اق ال�ن��ار ب�ين عناصر
الحاجز واملعتدين.
وأوض�ح��ت م�ص��ادر أمنية ل�ـ«األخ�ب��ار»
أن «سيارة مجهولة مرت أمام الحاجز،
وعندما اشتبه فيها العناصر طلبوا
م��ن س��ائ�ق�ه��ا ال �ت��وق��ف ،ل�ك�ن��ه ل��م يمتثل
لألمر ،بل عمد أحد من كانوا بداخلها
إلى إطالق النار باتجاه الحاجز ،ما دفع
عناصر الجيش إلى الرد على مصادر
النيران بكثافة» .وأشارت املصادر إلى
أن ال �س �ي��ارة ك��ان��ت م�ت�ج�ه��ة ن�ح��و ب��اب
التبانة ،وأن تبادل إطالق النار استمر
ل��دق��ائ��ق ،ق�ب��ل أن ت �ت��وارى ال�س�ي��ارة عن
األن �ظ��ار ف��ي ال �ش��وارع ال��داخ�ل�ي��ة ،تبعه
ق� �ي ��ام ع �ن��اص��ر اس� �ت� �خ� �ب ��ارات ال�ج�ي��ش
بحملة تفتيش واسعة ،بعد امتالكهم

تقــرير

قوات لبنانية بخطاب عبد الناصر!
خرج رئيس القوات
اللبنانية من «قمقم الغنب
املسيحي» وبدأ ّ
يوسع
مساحته خارج الحدود .تلبس
دور الناطق باسم الثورات
العربية .خاطب املسيحيني
في سوريا وتناول أحداثها
بدون انفعال .مقترحا
«االستفتاء الجدي» لتحديد
األغلبية واألكثرية هناك.
تصرف جعجع وكأنه في
الطريق نحو قصر بعبدا
نادر فوز
في الذكرى الثامنة عشرة لحل الحزب،
باتت القوات اللبنانية في مكان آخر.
ال � �ع� ��داء ل �ل �م �س �ل �م�ين وال � �ع� ��رب ل ��م ي�ع��د
م��وج��ودًا ،وتعميم ه��ذه النظرة انتفى.
ب��ات القواتيون يستمعون بهدوء إلى
امرأة ليبية محجبة تحدثهم عن مآسي
ال �ع��زي��زي��ة وط��راب �ل��س ال �غ��رب وال�غ��اب��ة
القاحلة ف��ي زم��ن ال�ك�ت��اب األخ �ض��ر .لم
ّ
تعد «بسملة» شاب مصري تستفزهم

وهو يتحدث عن الثورة في بالد جمال
عبد الناصر .ك��ان ينقص القواتيني أن
ُينشدوا «الله وأكبر فوق كيد املعتدي».
باختصار« ،بعبع» األمس زال.
قائد القوات اللبنانية بات هو أيضًا في
مكان آخرّ .
تغير طموحه من جمهورية
«كفرشيما  -امل��دف��ون» إل��ى الجمهورية
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ب �ك��ام �ل �ه��ا .ال ب ��ل أوس � ��ع من
ذل ��ك ،ف�ب��دأ ي�ت� ّ
�وج��ه إل��ى املسيحيني في
كل الشرق ،في سوريا والعراق ومصر.
وع � �ب ��ارات م �ث��ل «ال � �ع ��رب» و«ال �ع��رب �ي��ة»
ل��م ت�ع��د ت �ف��ارق خ �ط��اب��ه ،وك��أن��ه أص�ب��ح
م �ق �ت �ن �ع��ًا ب ��أن ��ه ل �ي ��س ب ��اإلم� �ك ��ان ف�ص��ل
ّ
ل �ب �ن��ان ع ��ن م �ح �ي �ط��ه ،وب � ��أن ال �ح ��ال هي
نفسها «ف��ي ب�ي��روت وت��ون��س والقاهرة
وب � �ن � �غ� ��ازي وص � �ن � �ع� ��اء» واآلن «ت �ه �ي��أ
دم�ش��ق ،فللحرية ال�ح�م��راء ب��اب بكل يد
مضرجة ي ��دق» .ت�ب��دالت خ�ط��اب سمير
ج �ع �ج��ع ف� ��ي األش � �ه� ��ر األخ� � �ي � ��رة ت��ؤك��د
ن�ي�ت��ه وط �م��وح��ه ال ��وص ��ول إل ��ى رئ��اس��ة
ال �ج �م �ه��وري��ة :ي �ت �ح��دث ع��ن املسيحيني
وموقعهم ف��ي لبنان واملحيط وينفتح
ع�ل��ى ال� ��دول ال�ع��رب�ي��ة .غ ��ادر ل�ل�ت��و قمقم
«الغنب املسيحي».
ترك جعجع هذا االنطباع لدى كثيرين
م �م��ن ح� �ض ��روا إل� ��ى ال �ب �ي��ال أو ت��اب �ع��وا
ك�ل�م�ت��ه ع �ب��ر وس ��ائ ��ل اإلع �ل ��ام .ل �ك��ن في
م �س �ي��رة ج �ع �ج��ع ال �ع��رب �ي��ة ب �ع �ض��ًا م��ن
الشوائب ،منها ما هو حالي وأساسي
ومنها ما يعود إلى زمن ما قبل الربيع.
ً
مثال ،من ال يذكر العالقة املمتازة التي

كانت تجمعه بمسؤولي نظام الرئيس
ّ
امل �خ �ل��وع ح �س �ن��ي م� �ب ��ارك؟ واألك� �ي ��د أن
جعجع ح��اف��ظ على ه��ذه العالقة لحني
سقوط نظام الحزب الوطني في مصر،
ف ��زار «ال�ح�ك�ي��م» ال �ق��اه��رة خ�ل�ال ال �ث��ورة
وت ��اب ��ع ت��واص �ل��ه م ��ع وزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة
ح�ي�ن�ه��ا اح �م��د أب ��و ال �غ �ي��ط .وب��ال �ت��ال��ي،
ثمة عالمات استفهام على ّ
تبدل موقف
جعجع م��ن السلطة ف��ي مصر وتأكيده
ال � �ي � ��وم ال � ��وق � ��وف إل� � ��ى ج� ��ان� ��ب ال ��رب �ي ��ع
ال �ع��رب��ي ..ع ��دا أن ��ه ال ي� ��زال ي�غ�ف��ل حتى
اليوم ما حصل ويحصل في البحرين؟
ج�ع�ج��ع ك�غ�ي��ره م��ن أق �ط��اب وم�س��ؤول��ي
ق��وى  14آذار ،يجيب ع��ن ه��ذا التساؤل
ّ
في مجالسه مشيرًا إلى أن حراك املنامة
دواف � �ع� ��ه األس ��اس� �ي ��ة م��ذه �ب �ي��ة ق �ب��ل أي
ش��يء آخ��ر .ل��و أض��اف جعجع البحرين
إل ��ى خ �ط��اب��ه ف ��ي ال �ب �ي��ال ل �ك��ان اح�ت�ف��ظ
ب��ال�ع�ص�ف��ور ال ��ذي يمكسه ب�ي��ده ول�ك��ان
أس� �ق ��ط أي� �ض ��ًا ب �ع �ض��ًا م� ��ن ال �ع �ص��اف �ي��ر
ال �ع �ش��رة امل ��وج ��ودة ع�ل��ى ال �ش �ج��رة .ك��ان
بإمكانه ذك��ر البحرين مقترحًا إيجاد
املبادرة السياسية الالزمة لحل األزمة،
ت�ح��ت ع �ن��وان ح�م��اي��ة ال�ش�ع��ب املنتفض
وم� �ن� �ح ��ه ح� �ق ��وق ��ه وف � ��ي ال� ��وق� ��ت ن�ف�س��ه
ح �م��اي��ة ال �خ �ل �ي��ج ال �ع ��رب ��ي م ��ن ال �ن �ف��وذ
اإليراني .هذا األمر يحفظ له ماء الوجه
لدى الجانبني ،األنظمة العربية الحليفة
له والشعوب العربية املطالبة بالتغيير.
كما ك��ان ذل��ك ليشكل مناسبة ّ
تمهد له
ال�ط��ري��ق ل�ل�ح��وار م��ع ج��زء م��ن «ال �ط��رف

ً
امل��ذه �ب��ي» ال� ��ذي ي �ع �ت �ب��ره م� �س ��ؤوال عن
الحراك البحريني.
غ�ي��ر ذل ��ك ،ب��دا جعجع ق��وي��ًا ف��ي ال�ب�ي��ال.
رسائله وصلت إل��ى حلفائه وخصومه
ّ
على ح��د س��واء .وص��ول��ه إل��ى القاعة دل
ع �ل��ى ذل � ��ك ،ف �ه��و ل ��م ي �س �ب��ق ل ��ه أن دخ��ل
م �ه��رج��ان ك �م��ا ف �ع��ل ي� ��وم ال �س �ب��ت .ت��رك
وراءه ال �ن��ائ��ب س �ت��ري��دا ج �ع �ج��ع ال �ت��ي
ت ��أخ � ّ�رت ع �ن��ه ب �خ �ط��وات وس ��ارع ��ت إل��ى
اللحاق بهّ .
مر على الجالسني في الصف
األول وح � ّ�ي ��اه ��م .ع ��ان ��ق ال��رئ �ي��س أم�ي�ن
ّ
الجميل ّ
ورب ��ت على كتف نجله سامي
ّ
وشد على ذراع ابن أخيه نديم .كان الفتًا
غ �ي��اب رئ �ي��س ك�ت�ل��ة امل�س�ت�ق�ب��ل ّ ،ال�ن��ائ��ب
ّ
فؤاد السنيورة ،إال أن الكتلة تمثلت بـ12
نائبًا .قوى  14آذار كانت كلها حاضرة،
بكتلها ووزرائها السابقني ومسؤوليها
وناشطيها.
ّ
بدا األمر وك��أن القوات اللبنانية تعطي
حلفاءها درس��ًا في تنظيم االحتفاالت.
قاعة مليئة ال ب��ل تفيض بالحاضرين.
كلهم من أصحاب ربطات العنق ،الذين
ل��م ت�ج�م��ع م�ن�ه��م ق ��وى  14آذار إال ع��ددًا
ً
قليال في ذكراها السابعة .تنظيم متقن
في ترقيم الكراسي ومساعدة الضيوف
على إي�ج��اد أماكنهم ،عكس فوضى 14
شباط وآذار .هنا ثمة حزب منظم يدير
األم � � ��ور ،ه �ن��اك ث �م��ة «خ �ب �ص��ة» ت �ي��ارات
ومستقلني يعمل كل منهم ما في رأسه.
في الشكل ال مجال للمقارنة بني  14آذار
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تحليل إخباري

ّ
 200.000صاروخ موجهة إلى إسرائيل
يحيى دبوق
بسيارته الخاصة الى خارج املخيم.
في مجال آخر ،وصل الرئيس الجديد
ل�ل�م�ح�ك�م��ة ال��دول �ي��ة ال �خ��اص��ة ب�ل�ب�ن��ان
ويليام باراغوانث إلى بيروت ،أمس،

انتقد باسيل ميقاتي،
معتبرًا أنه «يتصرف كأنه
وكيل تيار المستقبل»

قادمًا من فرانكفورت في إطار زيارة
ل�ل�ب�ن��ان ،يلتقي ف��ي خ�لال�ه��ا ع��ددًا من
املسؤولني بعد تعيينه في منصبه.

األسير في عكار والبقاع
ف��ي غ�ض��ون ذل��ك ،واص��ل إم��ام مسجد
بالل بن رباح في صيدا الشيخ أحمد
األسير جوالته املناطقية ،وزار أمس
وادي خ��ال��د (روب�ي��ر عبد ال�ل��ه) ،حيث
ش � ��ارك ف ��ي م �ه��رج��ان ن �ظ �م��ه «ال �ت �ي��ار
ال � �س � �ل � �ف� ��ي» ،ت � �ح ��ت ع� � �ن � ��وان «ن � �ص ��رة
الشعب ال�س��وري وث��ورت��ه» ،ف��ي محلة
املصلبية.
وف� �ي� �م ��ا ن� �ف ��ى ب� �ع ��ض وج � �ه � ��اء وادي
خ ��ال ��د ع �ل �م �ه��م ب ��دع ��وة األس � �ي� ��ر ،أك��د
األخ�ي��ر ل�ـ «األخ�ب��ار» أن زي��ارت��ه ل��وادي
خ ��ال ��د ج � ��اء ت «ب � �ن� � ً
�اء ع �ل��ى ط �ل��ب م��ن
عشائر املنطقة» ،وأشار إلى أنه أقفل
خالفه مع «املستقبل» «بعد توضيح
الرئيس فؤاد السنيورة واعتذاره».
وقبل وادي خالد( ،عفيف دياب) ،زار
األس�ي��ر البقاع حيث استقبله املفتي
الشيخ خليل امليس في أزهر البقاع _
مجدل عنجر وكال له املديح ،ما فاجأ
املحتفى به.
وأف� � � � � ��ادت م � �ع � �ل� ��وم� ��ات ل� � �ـ «األخ� � �ب � ��ار»
ب� ��أن ق� �ن ��اة ات� �ص ��ال ف �ت �ح��ت ب�ي�ن ت �ي��ار
«امل�س�ت�ق�ب��ل» واألس �ي��ر ،ي�ش��رف عليها
ب�ط��ري�ق��ة غ�ي��ر م �ب��اش��رة ع�ض��و امل�ك�ت��ب
السياسي ف��ي التيار رض��وان السيد.
ً
وأوض� � � �ح � � ��ت أن ت � � ��واص� �ل ��ا ب� � � ��دأ ف��ي
ص�ي��دا ب�ين م�ق��رب�ين م��ن ال�ن��ائ�ب��ة بهية
الحريري واألسير .وزار األسير مبنى
بلدية زحلة _ املعلقة ،حيث استقبله
رئ� �ي� �س� �ه ��ا ج � � � ��وزف دي � � � ��اب امل� �ع� �ل ��وف
وأعضاء من املجلس.
تجدر اإلش��ارة إل��ى أن الشيخ األسير
طلب موعدًا للقاء مطران زحلة للروم
الكاثوليك عصام درويش ،لكن مكتب
األخير اعتذر بسبب سفر املطران الى
بلجيكا ،على أن ي�ح��دد م��وع��د اللقاء
في وقت الحق.

ص � � ��درت ف� ��ي األس� ��اب � �ي� ��ع ال �ق �ل �ي �ل��ة امل ��اض� �ي ��ة ج �م �ل��ة م��ن
ال �ت �ص��ري �ح��ات وامل ��واق ��ف اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة ،وأي �ض ��ًا ت�ق��اري��ر
إخبارية وتحليلية ،تضمنت إشارات تعيد التأكيد على
املقاربة العلنية املعتمدة من قبل تل أبيب حيال الترسانة
الصاروخية للمقاومة .شمل الحديث اإلسرائيلي حجم
الترسانة وأمدائها ودقتها ،كذلك شمل تقديرات بشأن
قرار استخدامها وتفعيلها ،وأيضًا ما يمكن إسرائيل أن
تقوم به ملواجهة هذه الترسانة.
ترسانة صواريخ حزب الله املوجهة إلى إسرائيل ّ
تقدر،
بحسب أكثر التصريحات واملواقف اإلسرائيلية املعلنة،
م��ا ب�ين أرب�ع�ين ألفًا وخمسني أل��ف ص ��اروخ ،م��ع إش��ارات
م�ح��دودة ،تصدر ب�ين الحني واآلخ��ر ،لتزيد ال�ع��دد بضع
تصريح للرئيس اإلسرائيلي
عشرات من اآلالف ،كما في
ٍ
ش �م �ع��ون ب �ي��ري��ز ع ��ام  ،2009أك ��د ف �ي��ه اع �ت �ق��اد ت ��ل أب�ي��ب
بامتالك ح��زب ال�ل��ه ثمانني أل��ف ص ��اروخ ،وه��و تصريح
منعت الرقابة العسكرية اإلسرائيلية تداوله في اإلعالم
العبري (ورد ك�لام بيريز ف��ي مقابلة م��ع صحيفة ال��رأي
ً
الكويتية في  .)2009/09/23يبقى أن الرواية األكثر تداوال
في العلن تفيد بأن صواريخ املقاومة ال تتعدى خمسني
ألفًا .ثبت هذا العدد منذ سنني ،وتحديدًا منذ أيار ،2008
التاريخ ال��ذي توقف فيه ّ
العداد اإلسرائيلي عن تحديث
أرقامه ،بعد أن أكد وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك،
في مقابلة مع يديعوت أحرونوت في حينه ،أن في حوزة
حزب الله نحو أربعني ألف صاروخ.
امل�س�ت�ج��د ال �ب��ارز ع�ل��ى ه ��ذا ال�ص�ع�ي��د ك ��ان م��ا ك�ش��ف عنه
رئ �ي��س االس �ت �خ �ب��ارات ال �ع �س �ك��ري��ة اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة ،اف�ي��ف
كوخافي ،خالل كلمة ألقاها في مؤتمر هرتسيليا األخير
ف��ي الثاني م��ن شباط امل��اض��ي .ق��ال الجنرال اإلسرائيلي
إن هناك بحسب التقديرات اإلسرائيلية  200.000صاروخ
م��وج�ه��ة ض��د إس��رائ �ي��ل وم��وزع��ة م��ا ب�ين إي ��ران وس��وري��ا
ولبنان وقطاع غزة .كوخافي لم ّ
يفصل في األع��داد التي
تمتلكها كل جهة ،لكن عملية حسابية بسيطة من شأنها
أن تضيء على ما أخفاه قائد االستخبارات اإلسرائيلية:
تتحدث تل أبيب عن وج��ود عشرة آالف ص��اروخ في في
القطاع ،وع��ن مئات ال�ص��واري��خ البعيدة امل��دى ف��ي إي��ران
(أي القادرة على الوصول إلى إسرائيل) إضافة إلى آالف
الصواريخ املتوسطة والبعيدة امل��دى في سوريا (أيضًا
م��ن ال �ن��وع ال �ق��ادر ع�ل��ى اس �ت �ه��داف ال�ع�م��ق اإلس��رائ �ي �ل��ي).
وفقًا لهذه املعطيات ،يمكن االستنتاج أن العدد األقصى
ل�ل�ص��واري��خ ال�ف��اع�ل��ة امل��وج��ودة ف��ي ك��ل م��ن غ��زة وس��وري��ا

وإي ��ران ال يتعدى عتبة ال�ث�لاث�ين إل��ى أرب�ع�ين أل�ف��ًا (لنقل
خمسني ألفًا مع قدر من اإلكثار التحوطي) ما يبقينا مع
نحو  150ألف ص��اروخ ال يجد امل��رء لها ّ
حيزًا ِج َهويًا إال
املقاومة في لبنان بوصفها الضلع األخير في الجبهات
التي أحصاها كوخافي.
عد هذه الترسانة ،في ّ
بالطبع ُت ّ
حدها األدنى أو األقصى،
ودائمًا باالستناد إلى الحسبة اإلسرائيلية ،إنجازًا كبيرًا
للمقاومة ،رغم الجهود اإلسرائيلية املتواصلة للحؤول
دونها ،بال نتيجة .مع ذل��ك ،ال يقتصر هذا اإلنجاز على
جمع ال�ص��واري��خ وتخزينها م��ع ج�ه��وزي��ة الستخدامها
في حال قررت إسرائيل خوض حرب جديدة ضد لبنان،
إذ يمكن ال�ق��ول إن إس��رائ�ي��ل ت�ج��اوزت ق�س�رًا مسألة عدد
الصواريخ وأحجامها .أصبحت خشيتها تتركز حاليًا
�واري��خ ل�ج�ه��ة دق ��ة اإلص ��اب ��ة ال�ت��ي
ع �ل��ى م��زاي��ا ه ��ذه ال �ص� ّ
تتمتع بها ،األمر الذي يمثل تحديًا غير مسبوق للجيش
اإلسرائيلي في أي مواجهة عسكرية مقبلة.
املشكلة التي تعترض إسرائيل إذًا باتت تكمن في املراكمة
ع�ل��ى ن��وع�ي��ة ال �ص��واري��خ (ف ��ي م � ��وازاة امل��راك �م��ة ال�ك�م�ي��ة).
وبحسب الجنرال افيف كوخافي ،فإن صواريخ حزب الله
ّ
بست خصائص مقارنة مع حرب عام :2006
باتت تمتاز
أمداء أطول؛ رؤوس حربية أكبر؛ كميات أكبر؛ دقة أعظم؛
ق ��درة ع�ل��ى اإلط�ل�اق م��ن ع�م��ق أراض ��ي ال �ع��دو؛ وف��ي كثير
من الحاالت ،مدفونة تحت األرض في مخابئ ومنصات
إطالق شديدة التحصني.
الجمع ما بني الخصائص الست يعني أن العدد الكبير من
الصواريخ ،مقرونًا بفعاليتها األكثر تدميرًا وقدرتها على
اإلصابة الدقيقة ألهداف منتخبة ،سيتيح للمقاومة ليس
فقط إطالة أمد الحرب ،بل تكثيف مفاعيلها امليدانية في
العمق اإلسرائيلي ،األمر الذي من شأنه أن يدفع تل أبيب
قسرًا إلى الدخول البري ملعالجة أماكن هذه الصواريخ
ومنع إطالقها ،مع العلم بأن أحد األسباب املانعة للحرب
هو نفس الدخول البري واالشتباك املباشر مع املقاومة.
بات بإمكان املقاومة استهداف البنى التحتية واملنشآت
ال �ح �ي��وي��ة إلس��رائ �ي��ل ف ��ي أي م��واج �ه��ة م�ق �ب�ل��ة ،ردًا على
أي اس�ت�ه��داف للبنى التحتية للبنان ،األم��ر ال��ذي يفرغ
التهديدات اإلسرائيلية من مضمونها التهديدي املباشر،
ويجمدها على مفاعليها الردعية املتبادلة ،وهو النتيجة
املتوخاة ،دفاعيًا ،من قبل املقاومة.
ه��ذه التغييرات ،ضمن تغييرات أخ��رى ب��ات��ت ف��ي أي��دي
امل �ق��اوم��ة ،تحضر ب�ق��وة ل��دى ص��ان��ع ال �ق��رار ف��ي ت��ل أبيب
حيال أي مغامرة قد يفكر في اإلقدام عليها ضد لبنان أو
فيه أو عليه ،وأيضًا ،ما يرتبط به.

علم
و خبر
مثل فريقه ،لم
يذكر جعجع ثورة
البحرين ،ولو فعل ألسقط
بعضًا من العصافير
العشرة عن الشجرة

امل �ض �م��ون ل��م ي�خ�ت�ل��ف ك �ث �ي �رًا م��ن حيث
دع � ��م ال� � �ث � ��ورات ال �ع ��رب �ي ��ة .ل �ك��ن ال� �ق ��وات
أث � �ب � �ت ��ت م � � ��رة ج � ��دي � ��دة ت � �ف � ّ�وق � �ه ��ا ع �ل��ى
ح �ل �ف��ائ �ه��ا .ج �ع �ج��ع ت� �ج ��رأ ع �ل ��ى دع� ��وة
ممثلني ع��ن ال �ث��ورات ال�ع��رب�ي��ة ،الحلفاء
ل ��م ي �ف �ع �ل��وا .األه � ��م ف ��ي ه� ��ذا امل ��وض ��وع،
ج� ��رأة ال �ق��وات �ي�ين ع�ل��ى ف�ت��ح ال�خ�ط��اب��ات
أم��ام امل�ع��ارض�ين ال�س��وري�ين ،األم��ر ال��ذي
هربت منه قوى  14آذار بشتى الوسائل
ل� ��دى ت �ح �ض �ي��ره��ا مل �ه��رج��ان  14ش �ب��اط
األخير .رفضت هذه القوى دع��وة ممثل
ع��ن امل�ج�ل��س ال��وط �ن��ي ال �س��وري ب��ادع��اء
ح �ج��ة امل �ح��اف �ظ��ة ع �ل��ى أم� �ن ��ه .ام �ت �ن �ع��وا
ع��ن تسجيل كلمة للمجلس لكي تبقى
املخاطبة عبر شاشة حكرًا على الرئيس
سعد الحريري وحتى ال يقارن به أحد.
ّ
فسجلوا رسالة لناشطة
أما القواتيون
ف��ي امل �ع��ارض��ة .اخ �ت��اروه��ا م��ن ال�ط��ائ�ف��ة
ّ
علها ّ
تعبر ع��ن رأي شارعها
املسيحية
ّ
ف ��ي س� ��وري� ��ا .ع ��ب ��ر ج �ع �ج��ع ع ��ن م��وق �ف��ه

ما قل
ودل
املعروف من السلطة السورية ،فانتقدها
وح� ّ�م�ل�ه��ا م�س��ؤول�ي��ة ه ��در ال��دم��اء ودف��ع
ال�س��وري�ين إل��ى ال�ت�ط� ّ�رف« :ك��ل م��ا يجري
ل��ن يفيد ال�ن�ظ��ام ،وال م��ن يقف وراءه أو
أمامه بشيء ،سوى زيادة التطرف» .دعا
«ال��ى استفتاء شعبي حقيقي ،برعاية
ج��ام�ع��ة ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة وم�ج�ل��س األم��ن
حول بقاء النظام أو عدمه» .وخارج هذا
السبيل الديموقراطي «مزيد من الدماء
والدمار وامل��وت» .توجه إلى املسيحيني
ال � �س� ��وري �ي�ن وط � �ل ��ب م �ن �ه��م ال� �ب� �ق ��اء ف��ي
أرضهم واملشاركة في الحياة السياسية
عبر انفتاحهم وتوسيع تحالفاتهم.
وف ��ي ان �ت �ق��اد ال �ح �ك��وم��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ،ب��دا
جعجع أك�ث��ر تماسكًا م��ن حلفائه .ع� ّ�دد
أخطاء الحكومة في كل املجاالت وانتقد
ّ
إص�لاح��ات �ه��ا م �ش �ي �رًا إل ��ى أن «ال�ت�غ�ي�ي��ر
ال��وح�ي��د ال��ذي اق��دم��وا عليه ك��ان تغيير
ش ��رب ��ل ن � �ح� ��اس ،ال � ��وزي � ��ر ال ��وح� �ي ��د م��ن
بينهم الذي كان يحمل أفكارًا إصالحية
وت �غ �ي �ي ��ري ��ة ،ول � ��و ك �ن ��ا ال ن� ��واف� ��ق ع�ل��ى
معظمها».
إطاللة جعجع كان عنوانها «ال يصح إال
الصحيح» .قال للجيمع ما معناه :كنت
ّ
مقيدًا ومنبوذًا وها أنا اليوم حر طليق
أخوض املعارك السياسية .اختصر ذلك
ب��ال �ق��ول« :ف ��ي ال �ع��ام  1994ح �ل��وا ح��زب
القوات وفي العام  2005حلوا عن أرضنا
وعن سمانا»ّ ،
وعبر عما ينتظره« :وكلي
أم��ل أن ��ه ف��ي وق ��ت ق��ري��ب رح ي�ح�ل��وا عن
ضهر الشعب السوري إذا ألله راد».

تبلغت الجهات
الرسمية اللبنانية وجود
وثيقة صادرة عن مصدر
رسمي في حكومة الزعيم
الليبي الراحل معمر
القذافي ،تتضمن معلومات
عن أشخاص لديهم

معلومات عن قضية اإلمام
موسى الصدر ورفيقيه.
كذلك قال مسؤول ليبي
منشق ،إن موفدًا رسميًا
للقذافي كان قد زار لبنان
قبل أشهر من الثورة،
والتقى شخصيات لبنانية
رسمية معنية بامللف
على سبيل استطالع آفاق
تسوية للملف.

املازوت السياسي
ُ
ت�ب��ذل م�ح��اوالت سياسية ل��وق��ف مالحقة ش��رك��ات النفط امل�ت��ورط��ة في
شراء كميات من املازوت في شهر الدعم ،وذلك على خلفية التحذير من
أن املتورطني إنما يمثلون جهات سياسية ،وأن أصحاب الشركات من
ممولي تيارات سياسية في عدد من املناطق اللبنانية ،علمًا أن الئحة
ه��ذه ال�ش��رك��ات يفترض أن ت�ك��ون ف��ي م�ت�ن��اول ال�ج�ه��ات املعنية وزاري��ًا
ونيابيًا وقضائيًا ،وخ�ص��وص��ًا أن بعضها ال يشتري ّ
أي ليتر ط��وال
لاّ
السنة ،إ في خالل شهر الدعم.

تصويت طائفي صريح
ص� ّ�رح نائب عاليه الكتائبي ف��ادي الهبر أم��ام وف��د م��ن األس��ات��ذة ،بأن
م��وق��ف ح��زب��ه ال ��راف ��ض إق � ��رار ق��ان��ون ت �س��وي��ة أوض � ��اع م�ت�ع��اق��دي��ن في
التعليم الثانوي ،سببه أن غالبية املستفيدين من القانون هم من غير
ّ
املسيحيني .وأب�ل��غ ال��وف��د أن موقف بقية ال�ن��واب املسيحيني ه��و نفس
موقف الكتائب .علمًا أن النائب امل��ذك��ور ف��از في االنتخابات النيابية
بأصوات ناخبني غير مسيحيني.
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الطبيب والمريض :عالقة «غير صحـي
الطب واإلنسانية
بات من السذاجة بمكان الربط بني مهنة
ّ
كصفة إجبارية .ففي السنوات األخ��ي��رة تحول املريض
إلى مادة دسمة لالحتيال عليه من األطباء واملستشفيات
وشركات التأمني على حد سواء .الجميع يتحينون الفرصة

القتناص الربح .فاألطباء يتقربون من مراقبي شركات التأمني
لضمان عدم عرقلة تجاوزاتهم ،فيما تستثمر الشركات أي
ثغرة لألطباء لتبعد عنهم صرف املال .أما املرضى ،فباتوا ال
يثقون بـ «الطبيب الشاطر» ،بل يفضلون استشارة أطباء كثر

دليلك الى أطباء
دون الحدود
ربى أبو عمّو
ٌ
كثيرة ه��ي ش��ك��اوى امل��واط��ن�ين .تكاد
ُ
تطال مختلف القطاعات الخدماتية
األس��اس��ي��ة .ل��ل��ق��ط��اع ال��ط��ب��ي نصيبه
أي��ض��ًا م���ن ال��ش��ك��اوى غ��ي��ر ال��رس��م��ي��ة
امل���رت���ب���ط���ة ب����ت����ج����اوزات واح���ت���ي���االت
بعض أعضائها الساعني إلى كسب
م���ا أم��ك��ن م���ن امل�����ال .ال��ط��ري��ق��ة سهلة،
ت���ع���ت���م���د ع����ل����ى اس�����ت�����غ��ل��ال امل����ري����ض
واالس����ت����ف����ادة م���ن ش���رك���ات ال��ت��أم�ين،
التي تستغل بدورها املريض ،ليكون
األخير الحلقة األضعف في مبارزة
ّ
غير شريفة ب�ين األط����راف املتحكمة
الساعية إلى مضاعفة أرباحها.
القصص كثيرة ،تفوق قدرة اإلنسان
ع���ل���ى ال����ت����ص����دي����ق ،ال��������ذي ي��س��ت��س��ل��م
أحيانًا إلى «سذاجة» في الربط بني
الطبيب واإلنسانية كصفة إجبارية.
حكايا ال يرويها املواطنون وحدهم،
ب��ل أي��ض��ًا طبيبة م��راق��ب��ة ف��ي إح��دى
شركات التأمني رفضت الكشف عن
اس���م���ه���ا ،ك���ان���ت ت���ج���ول ي���وم���ي���ًا ع��ل��ى
املستشفيات املتعاقدة م��ع شركتها
قبل أن تستقيل (ألسباب شخصية).
ُ
تصطدم مع األطباء ،تعرقل عملهم،
ُ
وت����س ّ
����ج����ل ال�����ت�����ج�����اوزات .ف���امل���ري���ض،
بحسب تجربتها ،ت��ح��ول إل���ى م��ادة
دسمة أم��ام الطبيب لالحتيال عليه

«توقف
في القلب»
تلفت الطبيبة املراقبة في إحدى
ش��رك��ات ال �ت��أم�ين إل ��ى التعتيم
على حاالت الوفاة التي تحصل
نتيجة أخ�ط��اء طبية .وبحسب
تجربتها ،غالبًا ما يكتب األطباء
ف��ي تقاريرهم لتفسير ال��وف��اة:
«توقف في القلب» .وتشير إلى
لجوء بعض األطباء أحيانًا إلى
«قتل املريض عمدًا» ،بعد وفاته
دماغيًا ،لالستفادة من أعضائه
ال�ت��ي ي�ك��ون ق��د ق��رر وه�ب�ه��ا ،أو
يقنع هؤالء األطباء األهل بوهب
األع �ض��اء ،فيشترونها بمبالغ
زه� �ي ��دة وي� �ت ��اج ��رون ب �ه��ا .لكن
ل��م نسمع ورود ش�ك��اوى حول
حدوث أمور مماثلة.

م��ن خ�لال ش��رك��ات ال��ت��أم�ين ،م��ن دون
أن تكون األخيرة بريئة تمامًا.
ل����م ي���ع���د امل����ري����ض ي���ث���ق ب��ـ«ال��ط��ب��ي��ب
ال������ش������اط������ر» إط���ل���اق�������ًا .ب��������ات ي��ف��ض��ل
اس����ت����ش����ارة ك���ث���ر ح���ت���ى ف�����ي األم������ور
ال��ب��س��ي��ط��ة ،وخ���ص���وص���ًا أن�����ه ي��ش��ع��ر
أح���ي���ان���ًا ب��اس��ت��س��ه��ال ال��ت��ش��خ��ي��ص،
وإص��������������رار ال����ب����ع����ض ع����ل����ى اق����ن����اع����ه
ب���وج���وب إج�����راء ع��م��ل��ي��ة غ��ي��ر الزم����ة،
رغ�����م أن ن��ق��ي��ب األط����ب����اء ش�����رف أب���و
ش�������رف ي����ع����زو األم��������ر إل�������ى اخ����ت��ل�اف
امل��دارس الطبية .حتى أن طاقم احد
املستشفيات امل��ع��روف��ة ف��ي ل��ب��ن��ان ال
ي��م��ل م��ن ت��ن��اق��ل ح��ك��اي��ا طبيب يكثر
م��ن إج���راء العمليات ليغرق زوجته
بالهدايا!
ل��دى امل��راق��ب��ة الكثير لتقوله .تشرح
العالقة التجارية القائمة بني بعض
ش��رك��ات ال��ت��أم�ين واألط��ب��اء ،املتمثلة
بمنح األول����ى نسبة م��ال��ي��ة لألطباء
ل���دى اس��ت��ق��ب��ال��ه��م ع����ددًا متفقًا عليه
ٌ
م���ن امل���رض���ى .م���ث���ال ي��ف��س��ر مصلحة
م��ش��ت��رك��ة «ش��رع��ي��ة» ب�ي�ن ال��ج��ان��ب�ين.
ل���ك���ن ب���ع���ض األط����ب����اء ي���ل���ج���أون إل���ى
أس��ال��ي��ب أخ����رى ل���زي���ادة م��داخ��ي��ل��ه��م،
م�����ث�����ل خ������دم������ة ت����غ����ط����ي����ة ال����ف����ح����وص
ال��س��ري��ري��ة « .»outف���إذا ك���ان الطبيب
ع�����ل�����ى م�����ع�����رف�����ة ب������امل������ري������ض ،ت����ق����ول
امل���راق���ب���ة ،ف��ق��د ي��ط��ل��ب م��ن��ه بوليصة
ت���أم���ي���ن���ه ل���ت���م���ري���ره���ا ع���ل���ى ال���ج���ه���از
الخاص بالشركة لتسجيل معاينة
ل���م ت��ح��ص��ل .ت���ش ّ���ك ش���رك���ات ال��ت��أم�ين
أح��ي��ان��ًا بالطبيب ،وخ��ص��وص��ًا حني
ُت ّ
مرر بوليصة مريض واح��د مرتني
أو أك���ث���ر ف���ي ال���ش���ه���ر ،ف���ت���واف���ق على
تغطية الزيارة األولى فقط .لكن رغم
خسارتها املادية ،يبدو أن الشركات
ت���ق ّ���س���م األط�����ب�����اء إل�����ى ف����ئ����ات؛ ف����ذوو
ال���درج���ة األول�����ى أو األك���ث���ر ش��ه��رة ال
يشملهم هذا االلغاء!
ت���ح���ت���ل ه�������ذه االح�����ت�����ي�����االت امل���رت���ب���ة
األس���خ���ف ،ب��ح��س��ب امل���راق���ب���ة .ف��اآلت��ي
أعظم .تتذكر مريضًا صادفته خالل
ت���ج���وال���ه���ا ع���ل���ى امل��س��ت��ش��ف��ي��ات ك���ان
يعاني التهابًا في األمعاء ويحتاج
إل���ى أدوي����ة رخ��ي��ص��ة ،ف��رف��ع الطبيب
ً
ت��ق��ري��ره إل���ى ش��رك��ة ال��ت��أم�ين ،م��ب��دال
تشخيصه ب��ال��ت��ه��اب ف���ي «ال���زائ���دة»
ألن كلفة عالج األخيرة مرتفعة.
وت��ش��ي��ر امل���راق���ب���ة إل����ى أن امل��واط��ن�ين
ال����ذي����ن ي��ت��م��ت��ع��ون ب���ت���أم�ي�ن ال���درج���ة
األول����������ى ب����م����أم����ن ع�����ن ال�����ت�����ج�����اوزات،
وذل������ك ب��س��ب��ب امل���ب���ل���غ ال��ك��ب��ي��ر ال����ذي
يجب عليهم دف��ع��ه سنويًا (ح��وال��ي
س���ت���ة آالف دوالر) .ط���ب���ق���ة ال���دخ���ل
امل���رت���ف���ع ال ت���م ّ���س إذًا ،ب����ل ي��س��ت��ف��رد
األطباء بمواطني الدرجتني الثانية
 Bوال���ث���ال���ث���ة  .Cي��خ��ت��ل��ف األم�����ر بني
ال����درج����ات أو ال��ط��ب��ق��ات ال���ث�ل�اث من
خ�ل�ال ن��وع��ي��ة امل����واد ال��ت��ي تستخدم
في حال وجود كسور في الجسد أو
أثناء العمليات الجراحية .تلفت إلى
أن��ه ف��ي ال��س��اب��ق ،ك��ان يتم استخدام
م��ع��دات مستعملة أث��ن��اء العمليات.
أم��ا ال��ي��وم ،فقد وج��د بعض األط��ب��اء
ً
ط���ري���ق���ة ج����دي����دة ل�ل�اح���ت���ي���ال .م���ث�ل�ا،

التالعب
بعالج املريض
يتبعه إهمال
في النظافة
املطلوبة
(أرشيف ــ هيثم
املوسوي)

ي���س���ج���ل ط���ب���ي���ب اس���ت���خ���دام���ه ال���ن���وع
األفضل واألغ��ل��ى من ال��ف��والذ املقاوم
ل��ل��ص��دأ ،بينما يستخدم ف��ي ال��واق��ع
ٌ
ال������ن������وع األرخ��������������ص .اح������ت������ي������ال دف����ع
باملراقبة مرات عدة إلى عدم املوافقة
ِ
ع��ل��ى إج����راء عملية معينة إل���ى حني
اس����ت����ب����دال امل��������واد ال���رخ���ي���ص���ة ب��ت��ل��ك
ّ
املسجل وجوب استخدامها.
وت��ت��ج��ل��ى «ال���س���م���س���رة» ف����ي س��م��اح

يكثر أحد األطباء من
إجراء العمليات ليغرق زوجته
بالهدايا
ج���م���ي���ع امل���س���ت���ش���ف���ي���ات ل���ل���م���راق���ب�ي�ن
ل���دى ش��رك��ات ال��ت��أم�ين ب��دخ��ول غ��رف
ال���ع���م���ل���ي���ات ل���ل���م���راق���ب���ة ب���اس���ت���ث���ن���اء
م��س��ت��ش��ف��ى واح�����د ،ي��ب��دو أن���ه يتمتع
ب��ام��ت��ي��ازات خ��اص��ة ال ت��ت��وق��ف عند
ه�������ذا ال�����ح�����د؛ ف����ش����رك����ات ال����ت����أم��ي�ن ال
تشترط عليه الحصول على موافقة
م���س���ب���ق���ة .ت���س���ت���ذك���ر امل����راق����ب����ة ق��ص��ة
م��ري��ض ك��ان��ت ت��ت��اب��ع ح��ال��ت��ه .ت��ق��ول:

«قصد اح��د املستشفيات شاكيًا من
وجع في معدته .أجريت له فحوص
ع��دة من دون اكتشاف علته ،فأدخل
غرفة العمليات واستؤصلت الزائدة
ال���ت���ي ك���ان���ت س��ل��ي��م��ة .ل����م ي���ش���ف م��ن
وجعه ،ودخ��ل مستشفى آخ��ر سارع
ال���ع���ام���ل���ون ف���ي���ه إل�����ى ادخ�����ال�����ه غ��رف��ة
العمليات الستئصال الزائدة! وكانت
النتيجة وفاة املريض».
ال����ت��ل�اع����ب ب����ع��ل�اج امل�����ري�����ض ي��ت��ب��ع��ه
إه���م���ال وت���ق���اع���س ف���ي أم�����ور أخ����رى،
��راق��ب��ة ،وخ��ص��وص��ًا لناحية
ت��ق��ول امل ِ
ال��ن��ظ��اف��ة امل��ط��ل��وب��ة .أم����ور ال تتطلب
ربما البحث كثيرًا في األسباب ،التي
ي��م��ك��ن ح��ص��ره��ا ف���ي غ��ي��اب ال��رق��اب��ة.
تشرح أن أهم املستشفيات في لبنان
تفتقد ل��ل��ش��روط ال��ص��ح��ي��ة املطلوبة
ف��ي غ��رف العمليات بسبب الضغط
الشديد عليها ،موضحة أنه بعد كل
ع��م��ل��ي��ة ،ي��ج��ب ت��ع��ق��ي��م ال��غ��رف��ة وع���دم
لاّ
إدخال أي مريض جديد إ بعد مرور
 48س��اع��ة ،فيما تدخل املستشفيات
املرضى تباعًا بسبب الضغط.
ه��ذه ال��ت��ج��اوزات ليست أم���رًا شائعًا
بحسب نقيب أصحاب املستشفيات

ف����ي ل���ب���ن���ان س��ل��ي��م��ان ه��������ارون ،ال����ذي
ي��ل��ف��ت إل����ى أن ق�����رار ال��ط��ب��ي��ب إج����راء
ع���م���ل���ي���ة مل����ري����ض خ����اض����ع الخ���ت�ل�اف
وج���ه���ات ال��ن��ظ��ر .ي��ع��ل��ق ع��ل��ى ن��ظ��اف��ة
غ���رف ال��ع��م��ل��ي��ات ،م��ؤك��دًا أن معلومة
ال���������ـ 48س����اع����ة غ���ي���ر ص���ح���ي���ح���ة ع��ل��ى
االطالق ،وخصوصًا أن املستشفيات
ت��ع��ت��م��د م��ن��ه��ج��ًا ل��ل��ت��ن��ظ��ي��ف وت��ع��ق��ي��م
الغرف ُبعيد كل عملية ،عدا اعدادها
برنامجًا يوميًا للعمليات ،وتقسيم
ال���غ���رف ب��ح��س��ب األم�������راض .وف����ي ما
ي��ت��ع��ل��ق ب����درج����ات ال���ت���أم�ي�ن ،ي����رى أن
ال����س����ؤال ف���ي األس������اس غ��ي��ر منطقي
وأش��ب��ه ب��ث��رث��رة ال��ن��س��اء ،م��ؤك��دًا ع��دم
صحة األمر.
ب�����������دوره ،ي�������رى أب�������و ش�������رف أن ه����ذه
ال��������ت��������ج��������اوزات ت�������ن�������درج ف�������ي إط�������ار
التهويل وخ��ص��وص��ًا أن��ه «ل��م تردنا
أي ش���ك���اوى» ،م��وض��ح��ًا أن امل��راق��ب�ين
«ي������ؤدون ع��م��ل��ه��م ع��ل��ى أك��م��ل وج����ه».
يؤكد أن «الثرثرة تطغى على الواقع.
وح�ي�ن ي��ش��ك امل��ري��ض بطبيب معني،
غالبًا م��ا يلجأ إل��ى آخ��ر ،ويستطيع
ببساطة ال��ت��ق��دم بشكوى إل��ى نقابة
األطباء التي تعاقب الطبيب املعني
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القوانني املرعية اإلجراء ،و«حجز» الحكومة ملرسوم ينص
على رفع التسعيرة إلى  60ألف ليرة ،لكن حقيقة التجاوزات
تبقى ضائعة بني حكايا املواطنني ونفي النقابات ،التي ال
تتلقى شكاوى رسمية

«سالمتك» ...بالمال
يتعامل بعض األطباء
مع مرضاهم كسلع
و«زبائن» ،تتحول لديهم
«الرسالة» إلى «تجارة».
وفوق ذلك ،يتسع ضميرهم
ملبالغ ،يتجاوز بعضها ربع
الحد األدنى لألجور ،كبدل
معاينة طبية .أين القوانني
التي تضبط هذه العالقة؟
وهل ثمة عقوبات ينالها
األطباء؟
محمد نزال
ض ��رب ب��راح�ت�ي��ه خ�ف�ي�ف��ًا ع�ل��ى ط��اول��ة
م� �ك� �ت� �ب ��ه ،ث � ��م ق � � ��ال مل� ��ري � �ض� ��ه ،زاف� � � � �رًا:
«سالمتك» .لم يفهم توفيق أن طبيبه
ك� � ��ان ،ب �ت �ل��ك ال� �ح ��رك ��ة ،ي �ع �ل��ن ان �ت �ه��اء
امل�ع��اي�ن��ة .بقي امل��ري��ض على كرسيه،
وراح يطرح أسئلة ع��ن م��رض��ه ،فيما
ال �ط �ب �ي ��ب ي �ج �ي �ب��ه ب ��اق� �ت� �ض ��اب .ل�ك��ن
ال �ط �ب �ي��ب ل� ��م ي �ت ��أخ ��ر ف� ��ي م �ص��ارح��ة
ال� �ش ��اب«:ل� �ق ��د ان �ت �ه��ت م � � ّ�دة امل �ع��اي �ن��ة
ع ��زي ��زي ،ث� ّ�م��ة م��رض��ى ي�ن�ت�ظ��رون في
ال� � �خ � ��ارج» .ه� �ك ��ذا ،خ� ��رج ت��وف �ي��ق م��ن
ال �ع �ي��ادة م��وزع��ًا ن �ظ��رات ال�ح�ي��رة بني
املرضى والسكرتيرة .أخبرته األخيرة

أن عليه دف��ع  100دوالر« .أوف! مل��اذا
ه��ذا املبلغ؟ ل��م ت��دم املعاينة أكثر من
 5دقائق!» ،السؤال العفوي للشاب لم
يحل دون دفع املبلغ.
ما حصل مع توفيق نموذج للعالقة
امل� � ��أزوم� � ��ة ب�ي��ن ال �ط �ب �ي ��ب وامل� ��ري� ��ض.
ن �م��وذج ي��ؤك��د غ �ي��اب أي آل �ي��ة ت�ح��دد
القيمة املالية للمعاينة ،التي ترتفع
كلما «ارتفع» اسم الطبيب .لكن ماذا
ع ��ن ال �ق��وان�ي�ن ال �ت��ي ت�ض�ب��ط ال�ع�لاق��ة
وتحدد قيمة املعاينة؟
تنص امل��ادة  27من من قانون اآلداب
ال �ط �ب �ي��ة ( )1994/ 288ع �ل��ى اآلت� ��ي:
«على الطبيب خالل معالجة املريض
أن يعامله بإنسانية ورفق واستقامة،
وأن ي�ح�ي�ط��ه ب��ال�ع�ن��اي��ة وااله �ت �م��ام».
كيف يمكن ترجمة النص؟
ي ��وض ��ح ن �ق �ي��ب األط � �ب � ��اء ،ش� ��رف أب��و
َ
ش� � � ��رف ،أن ال� �ط� �ب� �ي ��ب ُم � �ط� ��ال� ��ب ب ��أن
«يحترم حقوق امل��ري��ض ،وأن يعطيه
وقتًا كافيًا ال يقل عن نصف ساعة».
حسنًا ،لكن سامر ،وهو مريض آخر،
ت� �ن ��اوش م ��ع ط�ب�ي�ب��ه ب �س �ب��ب «إه��ان��ة
كرامته» ،إذ ق��ال له «ش��و مفكرني عم
ب�ش�ت�غ��ل ع �ن��دك ،ش��و ب�ف�ه�م��ك ب��ال�ط��ب
إلشرحلك أكثر ،عندي زبائن غيرك».
م��اذا يمكن لسامر أن يفعل ف��ي هذه
الحالة؟ يجيب أبو ش��رف« :يستطيع
أي م��ري��ض أن ي �ت �ق��دم ب �ش �ك��وى إل��ى
النقابة ،ويمكننا اتخاذ تدابير قاسية
ب �ح��ق امل �خ ��ال �ف�ي�ن .ل �ق��د أوق� �ف� �ن ��ا أح��د
األط�ب��اء ع��ن العمل مل��دة شهر ،بسبب

قلة تهذيبه مع مريضه» .ويستدرك:
«باملناسبة ،ال تكون النتائج ملصلحة
امل ��رض ��ى دائ � �م� ��ًا ،ف �ن �س �ب��ة ال �ش �ك��اوى
املحقة ال تتعدى .»%25
ومن املواد القانونية التي يجب على
األطباء التزامها امل��ادة  3من القانون
امل ��ذك ��ور «ع �ل��ى ال �ط �ب �ي��ب ،م�س�ت�ل�ه�م��ًا
ضميره املهني ،أن يعالج أي مريض،
س��واء ك��ان في زم��ن الحرب أو السلم،
وم� �ه� �م ��ا ك ��ان ��ت ح ��ال ��ة ه � ��ذا امل ��ري ��ض
امل��ادي��ة أو االجتماعية ،ودون النظر
إل ��ى ع��رق��ه أو ج�ن�س�ي�ت��ه أو م�ع�ت�ق��ده
أو آرائ� ��ه ال�س�ي��اس�ي��ة ،أو م �ش��اع��ره أو
سمعته» .لكن ،بعيدًا عن امل�ب��ادئ ،أال
يوجد آلية تحدد قيمة املعاينة؟
يحيلنا أبو شرف إلى القانون ،الذي
ينص في مادته التاسعة ،على اآلتي:

ال تتجاوز نسبة الشكاوى
المحقة للمرضى %25
«عند تحديد أت�ع��اب الطبيب ،تؤخذ
بعني االعتبار حالة امل��ري��ض امل��ادي��ة،
م��ع ال�ت�ش��دد ع�ل��ى أن رس��ال��ة الطبيب
ت �ف��رض ع�ل�ي��ه ال �ت �ع��ام��ل إن �س��ان �ي��ًا مع
امل ��ري ��ض امل � �ع ��وز» .وف ��ي ف �ق��رة أخ ��رى
م ��ن امل� � � ��ادة ،ي �ج��ب ع �ل��ى ال �ط �ب �ي��ب أن
«ي �ت �ق � ّ�ي ��د ب��ال �ت �ع��رف��ة ال� �ت ��ي ت�ط�ب�ق�ه��ا
املؤسسة بموجب عقود استثنائية،

م��ع الجهات الضامنة الخاصة ،بعد
االتفاق مع اللجنة الطبية».
يذكر أن تسعيرة الصندوق الوطني
ل�ل�ض�م��ان االج�ت�م��اع��ي للمعاينة هي
 30ألف ليرة ،فلماذا ال ّ
يتقيد األطباء
بها؟ يبرر النقيب «مضى على هذه
التعرفة أكثر من  15عامًا ،من دون أي
ت�ع��دي��ل ،علمًا ب��أن ال�ض�م��ان ال يسدد
أحيانًا للطبيب مستحقات املعاينات
إال ب �ع��د س �ن �ت�ين ،وه� ��ذا م ��ا ّأدى إل��ى
ع��دم وج��ود سقف للمعاينة ...سوى
ال�ض�م�ي��ر» .ي�ت�ح��دث ه�ن��ا ع��ن م��رس��وم
عالق في أدراج الحكومة ،ينص على
رفع التسعيرة إلى  60ألف ليرة.
أحد االختصاصيني في طب العائلة
ي �ع��ارض ال�ن�ق�ي��ب ف��ي م��راه �ن �ت��ه على
«ال �ض �م �ي��ر» ،م�ط��ال�ب��ًا ب�ت�ع��ام�ي��م تحث
األط�ب��اء على ال�ت��زام التعرفة .ال يجد
ن�ق�ي��ب األط� �ب ��اء ح��رج��ًا ف��ي االع �ت��راف
ب��ال�ع�ج��ز ،ل�ن��اح�ي��ة ض�ب��ط امل�م��ارس��ات
امل �ت �ف �ل �ت��ة ،ف �ي �ق��ول« :ال �ط ��ب ه ��و مهنة
ح� ّ�رة ،وف��ي ب�لاد ب� ّ�را ،ي�ص� ّ�رح الطبيب
للدولة بما يتقاضاه ويصبح مجبرًا
على دفع الضريبة املناسبة».
في املقابل ،ال يعيد الصندوق الوطني
للضمان االجتماعي للمسجلني لديه
س ��وى  24أل ��ف ل �ي��رة م��ن أص ��ل قيمة
امل�ع��اي�ن��ة ال�ط�ب�ي��ة ،ح�ت��ى ول ��و وصلت
إل��ى  100دوالر .وف��ي ه��ذا اإلط� ��ار ،ال
ي��رى رئيس مجلس إدارة الصندوق
ً
طوبيا زخيا حال سوى زيادة تعرفة
املعاينة الطبية.

شركات التأمين لزبائنهم :ال تمرضوا!
في حال ثبت خطؤه!».
ل�ل�ح�ظ��ة ،ت �خ��ال ن�ف�س��ك ف��ي س��وي�س��را
قبل أن تعود إلى األرض مقارنًا بني
ك��م ال�ش�ك��اوى وك�ل�ام النقيب .الالفت
ً
أن شركة تأمني «نكست كاير» مثال
ال تنفي حصول تجاوزات ،لكن ليس
إل ��ى درج� ��ة ك �ب �ي��رة .وي� �ق ��ول م�س��اع��د
امل ��دي ��ر أن� ��دري� ��ه ن � ��ادر إن امل �ن��دوب�ي�ن
يطلعون على امللف الطبي للمريض،
ويشترطون إجراء عدد من الفحوص
قبل تحديد أي عملية .وفي حال كان
ه�ن��اك ش��كُ ،ي�ح��ال امل�ل��ف وتشخيص
الطبيب املعالج إلى الطبيب الخاص
ب�ش��رك��ة ال �ت��أم�ين ،ث��م إل ��ى ط�ب�ي��ب من
خارج الشركة ،قبل منح املوافقة.
ت �ل �ف��ت امل ��راق� �ب ��ة إل � ��ى ح � ��رص ه� ��ؤالء
األط� �ب ��اء ع �ل��ى ال �ت �ق��رب م��ن امل��راق �ب�ين
ل�ض�م��ان ع��دم ع��رق�ل��ة «اح�ت�ي��االت�ه��م».
ت�ق� ّ�رب يتم غالبًا م��ن خ�لال اشراكهم
في حلقة االحتيال ،ورشوتهم (نحو
أل� ��ف دوالر أو أك �ث��ر ع �ل��ى ال �ح��ال��ة).
ه� ��ذا م ��ا ُي� �ش ��اع أي� �ض ��ًا .ل �ك��ن ح�ق�ي�ق��ة
التجاوزات تبقى ضائعة بني حكايا
املواطنني ونفي املسؤولني ،وإن كان
ال وجود لدخان من دون نار.

قد ُيحسد من يملكون بطاقات
تأمني صحي «تميزهم» عن
فاقديها .كأنها بطاقة
سحرية .في حني أن الواقع
مغاير؛ ذلك أن َ
حملة هذه
البطاقات يجدونها أحيانًا
مجرد بطاقة بالستيكية ال
نفع لها ،أو على األقل ليست
كما كانوا يطمحون
علي السقا
ّ
« ...يعني إذا بتشلي أم��ك على جنب،
بيطلع آخ��رة ال�ن�ه��ار م��ا ف��ي غ�ي��ر ه��ول
ج�م��اع��ة ال�ت��أم�ين ه�ن��ي ي�ل��ي بيتمنولك
ك��ل خير م��ا ت��دق��ك ش��وك��ة» ،ي�ق��ول زي��اد
ال��رح�ب��ان��ي ف��ي إع�ل�ان إلح ��دى ش��رك��ات
التأمني الصحي .ه��ل تخاف «جماعة
التأمني» على صحة الناس؟ قد يكون
م �ج �ح �ف��ًا ات �ه ��ام �ه ��م ب ��ال �ع �ك ��س .إال أن
خوفهم هذا يبدو مقرونًا بالخوف من
اإلن �ف��اق أي �ض��ًا .أم��ا ال �س��ؤال ،ف�ه��و :هل
تدفع شركات التأمني ما يجب عليها
إذا ما أصاب املرض أحد عمالئها؟ هنا
تجربة بعض اللبنانيني م��ع شركات
التأمني الصحي.

ك� ��ان ع �ل��ى وف � ��اء أن ت �س��دد ن �ق �دًا كلفة
ال �ع �م �ل �ي��ة ال� �ج ��راح� �ي ��ة ال� �ت ��ي أج��رت �ه��ا
البنتها ال�ص�غ�ي��رة ،رغ��م دفعها املبلغ
لشركة التأمني .اشتراكها في خدمة in/
 outلم ّ
يخولها إجراء بعض الفحوص،
وم �ن �ه��ا ص� ��ورة أش �ع��ة ك �ل �ف �ت �ه��ا15000
ليرة لبنانية!
ال ت�خ�ت�ل��ف ت�ج��رب��ة إي �م��ان ع��ن تجرية
وف� � ��اء .االش � �ت� ��راك ف ��ي إح � ��دى ش��رك��ات
ال �ت��أم�ي�ن ال �ك �ب��رى ل ��م ي�م�ن�ح�ه��ا ف��رص��ة
التمتع بخدمة «مميزة» .طلب طبيبها
مجموعة من الفحوص العامة ،فأخذت
امل��واف�ق��ة عليها م��ا ع��دا فحصًا خاصًا
ب ��ال� �غ ��دة ،رغ� ��م ح��اج �ت �ه��ا إل �ي ��ه مل�ع��رف��ة
سبب ارت�ف��اع ضغط ال��دم ،حتى نقدت
املستشفى ث�م��ن ال�ف�ح��ص م��ن جيبها.
بني شركة التأمني واملستشفى تضيع
ال �ح �ق��وق .ف �ق��د دخ ��ل ح �س�ين األخ �ي��رة،
وك � � ��ان م� �غ� �م � ً�ى ع� �ل� �ي ��ه .دف � �ع� ��ت إح � ��دى
ق��ري �ب��ات��ه رس ��م ال ��دخ ��ول .م �ض��ى وق��ت
ّ
ق�ل�ي��ل ل�ي�س��ل��م ق��ري�ب�ت��ه ب�ط��اق��ة ال�ت��أم�ين
ويتحول ملفه من الخاص إلى التأمني.
رف� ��ض امل �س �ت �ش �ف��ى رد امل � ��ال ل�ح�س�ين،
وكذلك التأمني ،إلى أن قرر الشاب بعد
محاوالت متكررة أن ينسى املوضوع.
يشكو البعض الطريقة التي يعتمدها
مندوبو ش��رك��ات التأمني ف��ي التعامل
م ��ع زب��ائ �ن �ه��م .ه ��ذا م ��ا ع��اي �ش �ت��ه ري�م��ا
عندما اضطرت إلى استئصال املرارة.
كان عليها ،رغم أملها ،أن تفكر في كيف
توفر على شركة التأمني .فقد حثتها

م��وظ �ف��ة ش ��رك ��ة ال �ت ��أم�ي�ن ع �ل��ى ت�ن�ب�ي��ه
ال�ط�ب�ي��ب إل��ى اس �ت �خ��دام ق�ط��ب معينة،
وليس أخرى ال تغطي الشركة تكلفتها.
وك��ذل��ك الم� �ب ��االة م��وظ �ف��ة ال �ت��أم�ين في
الحفاظ على سرية مرض ريما ،إضافة
إل��ى فترة االنتظار الطويلة للحصول
ع� �ل ��ى م ��واف� �ق ��ة م� �س� �ب� �ق ��ة .ك� �ث� �ي ��رة ه��ي
الحاالت التي ترفض شركات التأمني
ت �غ �ط �ي �ت �ه��ا ،م �ن �ه��ا إص � ��اب � ��ات ال �ح ��رب
وكذلك تكاليف عالج األمراض املنقولة
ج �ن �س �ي��ًا ،واإلص� � ��اب� � ��ات ال �ن ��ات �ج ��ة م��ن
حوادث العمل ،أو عراك ،حوادث السير
إن ك��ان امل�ص��اب ال يضع ح��زام األم��ان،
آالم أس�ف��ل الظهر (ب��رق��ة ال�ظ�ه��ر) .وفي
م��ا يتعلق ب ��ال ��والدات امل �ب �ك��رة ،تغطي
شركات التأمني ليلتني فقط للرضيع
ف��ي ال�ح��اض�ن��ة ( ،)couveuseعلمًا ب��أن
ال �ب �ع��ض ق ��د ي �ح �ت��اج إل� ��ى أي � ��ام أك �ث��ر.
ق��د ي �ك��ون م�س�ت�غ��رب��ًا أن ت�ع�م��د بعض
ش��رك��ات ال�ت��أم�ين ال�ك�ب��رى إل��ى التلطي
خ�ل��ف ع� ��ادات اج�ت�م��اع�ي��ة ل�ل�ت�ه��رب من
ً
تغطية بعض ال�ف�ح��وص .ف��روال مثال،
كانت قد بلغت السابعة والثالثني قبل
أن تعقد قرانها بأشهر .استلزم حملها
السريع تناول دواء يحتوي على مادة
م�س��اع��دة ع�ل��ى ال�ح�م��ل .رف��ض التأمني
تسديد ثمنه بحجة أن�ه��ا ع��زب��اء ،كما
ح� �ص ��ل ع� �ن ��دم ��ا ح � ��اول� ��ت اس �ت �ئ �ص��ال
خ��زع��ة م ��ن ال ��رح ��م وزراع� �ت� �ه ��ا ل�ل�ت��أك��د
م ��ن خ� �ل ��وه م ��ن ال� �س ��رط ��ان .ف �م��ا دخ��ل
التأمني بالحياة الشخصية لزبائنه؟

َّ
ُ
وه��ل ت�ح� َ�رم إح��داه��ن حقها ف��ي القيام
بفحوص طبية نسائية معينة ألنها
مسجلة عزباء على الهوية؟
«شركة التأمني تستثمر أي ثغرة عبر
ط�ب�ي��ب ال �ت��أم�ي�ن ت�ب�ع��د ع�ن�ه��ا اح�ت�م��ال
ص ��رف امل � ��ال» ،ي �ق��ول وس �ي��ط ال�ت��أم�ين،
م�ش�ي�رًا إل��ى أن «ع�ق��د ال�ت��أم�ين يصعب
ع�ل��ى  %90م��ن ال��زب��ائ��ن ق��راء ت��ه وف�ه��م
م �ح �ت��واه .ك��ذل��ك ت ��ؤدي ال�ط��ري�ق��ة ال�ت��ي
ي� �ق ��دم ف �ي �ه��ا ال �ط �ب �ي��ب ح ��ال ��ة امل��ري��ض
وال�ف�ح��وص ال�لازم��ة ل��ه دورًا كبيرًا في
املوافقة عليها أو رفضها» .ويضيف
أن «الزبائن الذين يدخلون في عالقة
م�ب��اش��رة م��ع ال�ت��أم�ين ي�ع��ان��ون الكثير
م��ن املشاكل؛ ألن ه��ؤالء يتعاملون مع
ن �ظ��ام ث��اب��ت أو م �ت �ح� ّ�ج��ر ال دور فيه
لوسيط إال م��ن ك��ان منهم على عالقة
حسنة ب�م�ن��دوب ال�ت��أم�ين» .وي�ح��ث كل
م��ن ي �ص��ادف م �ش��اك��ل ك��ال�ت��ي واج�ه��ت
ري� �م ��ا وح� �س�ي�ن ووف � � ��اء وإي � �م� ��ان ع�ل��ى
تقديم شكوى لتحسني نوعية الخدمة.
امل�ش�ك�ل��ة األس� � ��اس ،ب�ح�س��ب ال��وس �ي��ط،
ّ
ه ��ي أن ال �ج �م �ي��ع ي �ت �ح�ي �ن��ون ال �ف��رص��ة
ليقتنصوا الربح .من شركات التأمني
إل��ى بعض املستشفيات الكبرى التي
ت��� ّ
�زور ع �م �ل �ي��ات ج ��راح� �ي ��ة ،ث ��م أط �ب��اء
ي�ج��رون فحوصًا غير الزم��ة ملرضاهم
كي يحصلوا على ربح من املستشفى،
ً
وص��وال إل��ى امل��رض��ى ال��ذي��ن يستغلون
ال �ت��أم�ي�ن ف �ي��دخ �ل��ون ك ��ل ف �ت��رة ل�ل�ق�ي��ام
بفحوص عامة.
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القطاع العقاري بين األحداث اإلقليمية واالنكماش االئتماني
وليد أبو سليمان
ت�ص� ّ�در القطاع العقاري بعد ال�ح��رب األهلية (75
_  )90االق�ت�ص��اد ال�ل�ب�ن��ان��ي ،وه��و اق�ت�ص��اد ريعي
يعتمد على التدفقات الخارجية ل��رؤوس األم��وال
(من املغتربني اللبنانيني أساسًا) .هذا الواقع قائم
منذ ستينيات ال�ق��رن امل��اض��ي ،ويظهر م��ن خالل
ّ
التحول
بيانات حسابات ال��دف��ع .وق��د ترافق ه��ذا
ب��ان�خ�ف��اض ال �ق��درة اإلن�ت��اج�ي��ة ال��وط�ن�ي��ة م��ع ب��روز
قطاعي األعمال املصرفية والعقارات.
موضع
هي
فائدة
ويتميز القطاع املصرفي بأسعار
ّ
حسد م��ن جانب ك��ل امل�ص��ارف العاملية .وق��د مثلت
سيولة املصارف اللبنانية الضخمة حاجزًا ّ
حد من
ّ
تأثر هذه املصارف باألزمة املالية العاملية .ويعود
ذل ��ك ف��ي ج ��زء ك�ب�ي��ر م�ن��ه إل ��ى ال�س�ي��اس��ة امل�ح��اف�ظ��ة
للمصرف املركزي ،وللدور الرئيسي للمصارف في
تمويل عجز الدولة عبر فوائد عالية.
وف �ي �م ��ا أخ � � ��ذت أس � �ع� ��ار ال � �ع � �ق� ��ارات ف� ��ي ال� �ب �ل ��دان
املتضررة من األزمة املالية بالهبوط ،ازداد الطلب
ع �ل��ى ال �ع �ق��ارات ف��ي ل �ب �ن��ان ،ال� ��ذي ظ �ه��ر ب �ع��د ع��ام
 .2005فأخذت األسعار باالرتفاع ،لتحتل بيروت،
بحسب دراسة نفذتها مجلة The Global Property
 ،Guideامل��رك��ز ال� �ـ 50ع��امل�ي��ًا وال�ث��ان��ي ع��رب�ي��ًا لجهة
ارتفاع سعر املتر املربع املبني للشقق التي تراوح
م�س��اح�ت�ه��ا ب�ي�ن  120و 150م �ت �رًا م��رب �ع��ًا .وي �ع��ود
ارت �ف��اع األس �ع��ار خ�ل�ال ال�ف�ت��رة امل��اض�ي��ة (_ 2005
 )2009إلى عوامل ّ
عدة ،أبرزها:
 زي ��ادة ال�ط�ل��ب ال��داخ �ل��ي امل �م��ول ب�ق�س��م ك�ب�ي��ر منأموال املغتربني اللبنانيني.

إل ��ى  5.6م�لاي�ين ط��ن ف��ي ع ��ام  .2011وق ��د استمر
ه��ذا االت�ج��اه االنخفاضي حتى ب��داي��ة ع��ام 2012؛
إذ انخفض عدد العمليات في شهر كانون الثاني
امل��اض��ي بنسبة ( %1.2نسبة إل��ى ك��ان��ون الثاني
 )2011ليصل إل��ى  5387عمليةُ .
ويظهر التحليل
أن املستثمرين األجانب كانوا أكثر الناشطني؛ إذ
ارتفعت حصتهم بنسبة  .%12.8وق��د ترافق هذا
االنخفاض مع ارتفاع حجم العمليات التي زادت
بنسبة  %17.4في كانون الثاني  2012نسبة إلى
كانون الثاني  2011لتصل إلى  562مليون دوالر
أميركي.
يمكن مالحظة عوامل كثيرة تسهم
في جمود حركة األسعار ،منها:
ً
أوال :إن سوق العقارات في لبنان
ّ
ه ��ي س� ��وق م �ت �ح��ي��زة ()Bias؛ إذ
إن ي��د آدم سميث الخفية ليست
ع�ل��ى ج ��دول األع �م��ال .وال��واق��ع أن
االق�ت�ص��اد اللبناني ه��و اقتصاد
صغير وعدد املقاولني محدود ،ما
ي��دف��ع إل��ى ف �ق��دان خصوصية آدم
مثالي (سعر ال�س��وق مفروض
سميث م��ن س��وق ً
على املقاولني نتيجة للمضاربة) .لكن على املدى
ال�ط��وي��ل ،وم��ع ن�ش��وء ش��رك��ات ت�ج��اري��ة ،انخفض
وزن ك��ل ش��رك��ة (ظ��اه��رة «ي��وي��و» ف��ي االق�ت�ص��اد
الجزئي).
ثانيًا :إن استخدام فائض السيولة في املصارف
التجارية اللبنانية لتمويل عجز الدولة ،وأسعار
ال�ف��ائ��دة املقدمة م��ن ج��ان��ب ال��دول��ة ،وال�ت��ي تعكس
حاجتها إل��ى التمويل ،دفعا امل�ص��ارف التجارية

 زي� ��ادة ال�ط�ل��ب ال �خ��ارج��ي ،وت �ح��دي �دًا م��ن ج��ان��باملستثمرين ال�ع��رب ،الذين راح��وا يستثمرون في
القطاع العقاري مع ظهور ع��وارض األزم��ة املالية
على بعض البالد العربية.
 ارتفاع أسعار املواد األولية بعد عام .2005 محدودية العقارات الصالحة للبناء. اع �ت �ب��ار االس �ت �ث �م��ار ف ��ي ال �ع �ق ��ارات م�ل��اذًا آم �ن��ًا،وخصوصًا مع األزمة املالية العاملية وأزمة الديون
السيادية.
 تدني أس�ع��ار ال�ع�ق��ارات مقارنة م��ع األس�ع��ار فيالدول املجاورة.
ل�ك��ن امل�لاح��ظ أن ج �م��ودًا ط��رأ على
ح��رك��ة أس� �ع ��ار ال� �ع� �ق ��ارات م ��ع ب��دء
األح � � � � ��داث اإلق� �ل� �ي� �م� �ي ��ة (ال � � �ث � ��ورات
ال � �ع� ��رب � �ي� ��ة) ،وت� �ب ��اط ��ؤ االق� �ت� �ص ��اد
العاملي ،ال��ذي ترك أث��ره على تدفق
ً
رؤوس األم��وال ،فضال عن الوضع
السياسي ف��ي ل�ب�ن��ان ،واالن�ك�م��اش
االئ�ت�م��ان��ي ال ��ذي تتبعه امل�ص��ارف
اللبنانية ،وت��وق��ف م�ص��رف لبنان
ع ��ن دع � ��م ال � �ق� ��روض ال� �ع� �ق ��اري ��ة؛ إذ ت ��ؤك ��د أح ��دث
األرق��ام الصادرة عن نقابة املهندسني في بيروت
وطرابلس تباطؤ حركة القطاع العقاري في لبنان
ُ
ومطلع عام  .2012وتظهر األرقام أن
خالل عام 2011
ّ
مساحات البناء املرخصة في عام  2011انخفضت
بنسبة  %10.3لتصل إلى  15.7مليون متر مربع
(شهد كانون األول  2011انخفاضًا بنسبة %44.3
مقارنة مع كانون األول  ،)2010وفي الوقت نفسه
ارت�ف�ع��ت تسليمات ال�ت��راب��ة بنسبة  %6.2لتصل

سوق العقارات
في لبنان هي
متحيزة
ّ

إلى اعتماد سياسة االنكماش االئتماني ،وبذلك
زادت الودائع لديها.
ث ��ال� �ث ��ًا :أس �ه �م��ت ال� �ت ��دف� �ق ��ات ال �ن �ق��دي��ة م ��ن ج��ان��ب
املغتربني بنحو كبير في تشويه العرض والطلب.
فمع دخول  7مليارات دوالر في السنة إلى لبنان،
ينفق اللبناني جزءًا كبيرًا من هذه األموال في شراء
العقارات .لكن مع تطور األزمة العاملية ،انخفضت
ّ
ه��ذه ال�ت��دف�ق��ات وق ��ل ال�ط�ل��ب ع�ل��ى ال �ع �ق��ارات ع��ام��ة،
والشقق الكبيرة خاصة ،وتركز الطلب على الشقق
التي تراوح مساحتها بني  120و 150مترًا مربعًا.
راب �ع��ًا :م��ع ت�ف��اق��م األح � ��داث ال�ع��رب�ي��ة ،وخ�ص��وص��ًا
األحداث السورية ،اضطر املستثمرون اللبنانيون
وال� �ع ��رب إل ��ى خ �ف��ض ال �ط �ل��ب ع �ل��ى ال �ع �ق ��ارات في
لبنان ،وبيع بعضها.
خامسًا :إن تفاقم النزاع الدولي مع إيران واحتمال
قيام «حزب الله» ّ
برد عسكري ،واستطرادًا عدوان
إسرائيلي ،زاد من مخاوف املستثمرين ودفعهم
ل�ل�اح �ف ��اظ ب��ال �س �ي��ول��ة ال� �ت ��ي ت��رج �م��ت ف ��ي زي� ��ادة
الودائع لدى املصارف التجارية (الودائع الخاصة
فاقت  %298من الناتج املحلي اإلجمالي االسمي
في عام .)2010
ل �ك��ن ه � ��ذا ال �ج �م ��ود ف ��ي األس � �ع� ��ار ل �ي��س م��رش �ح��ًا
لالستمرار ،وبحسب نتائج دراستنا اإلحصائية،
ف��إن أسعار الشقق التي ت��راوح مساحتها ما بني
 120و 150م�ت�رًا م��رب�ع��ًا ،ستستقر ف��ي ب��داي��ة ع��ام
 2012لتعاود االنخفاض ف��ي النصف الثاني من
ه��ذا العام (نحو  .)%15أم��ا الشقق الكبيرة (أكثر
م��ن  150م�ت�رًا م��رب�ع��ًا) فستشهد ح��رك��ة ملحوظة
نتيجة املرونة في أسعارها.

زراعة

بذار البطاطا
«مضروب»
في سهل البقاع

البقاع ـ رامح حمية
ب��ات م ��زارع البطاطا ف��ي ال�ب�ق��اع على
م ��وع ��د ش �ب��ه دائ� � ��م م ��ع االن �ت �ك��اس��ات
الزراعية على اختالفها ،فمن الطبيعة
وصقيعها ،إلى ارتفاع أكالف اإلنتاج،
ال�ن��ات��ج ع��ن ب��ورص��ة امل ��ازوت الخاص
بالري ،وارتفاع أسعار البذار األجنبي
ً
امل �س �ت��ورد ،ف �ض�لا ع��ن غ �ي��اب أس ��واق
ال �ت �ص��ري��ف وامل� �ن ��اف� �س ��ة ال �خ��ارج �ي��ة.
ال �ي��وم ،ف��وج��ئ ه��ؤالء بمشكلة ال�ب��ذار
األجنبي «امل �ض��روب» ،ال��ذي يتالشى
في التربة بعد زراعته بأيام ،بحسب
امل � � � � ��زارع ح� �س ��ن زع � �ي � �ت ��ر .ف� �ق ��د أش � ��ار
إل ��ى أن ��ه اك �ت �ش��ف ،وب�ي�ن�م��ا ك ��ان ي��زرع
أك �ث��ر م��ن  100دون� ��م ب��ال �ب �ط��اط��ا« ،أن
ال�ح�ب��ات ال�ص�غ�ي��رة ،ب�ع��د أن يقطعها
ال �ع �م��ال ت �م �ه �ي �دًا ل��زراع �ت �ه��ا ،ي�ت�ح��ول
لونها األبيض سريعًا إلى اسود ،مع
ذب��ول س��ري��ع» .املشهد بحسب زعيتر

اكتشف مزارعو
البطاطا في البقاع ان
البذار مصاب بمرض غريب،
ما يمكن ان ّ
يكبدهم
املزيد من الخسائر

قطاعات

مالية عامة

«املركزي» يحمل  %33.4من الدين بالليرة
ّ
يسجل الدين
في نهاية كانون الثاني  ،2012لم
ال �ع��ام اإلج�م��ال��ي ت�غ� ّ�ي��رات ك�ب�ي��رة ق�ي��اس��ًا بنهاية
ع��ام  ،2011ف�ق��د ب�ل��غ  80882م�ل�ي��ار ل �ي��رة ،أي ما
يوازي  53.7مليار دوالر ،فيما ارتفع الدين العام
الصافي ،واملحتسب بعد تنزيل ودائ��ع القطاع
ال�ع��ام ل��دى الجهاز امل�ص��رف��ي ،إل��ى  70764مليار
ليرة ،أي بزيادة نسبتها .%0.4
وب�ح�س��ب ال �ن �ش��رة ال�ش�ه��ري��ة ل�ج�م�ع�ي��ة م�ص��ارف
لبنان ،ارتفع الدين العام املحرر بالليرة اللبنانية
في نهاية ّ كانون الثاني  2012إلى  49386مليار
ليرة ،ليمثل نحو  %61.1من إجمالي الدين العام،
مقابل ما يعادل  31496مليار ّ ليرة للدين املحرر
بالعمالت األجنبية والذي يمثل نحو  %38.9من
الدين العام اإلجمالي.
وعلى صعيد تمويل الدين العام املحرر بالليرة
اللبنانية ،استمرت ّ
حصة املصارف باالنخفاض
بسبب إحجامها عن االكتتاب بسندات الخزينة،
لتتراجع من  %51في نهاية كانون األول 2011
إلى  %50.7في نهاية كانون الثاني  .2012وفي

يعتبر مصدر استغراب ،فرغم خبرته
الطويلة في زراعة البطاطا ،يؤكد أنه
لم يشهد حالة مماثلة سابقًا ،مرجحًا
أن ال �ب ��ذار م �ص��اب «ب�ب�ك�ت�ي��ري��ا تتلف
الحبات» ،وقال إن البذار الذي اشتراه
«بلجيكي» ،وقد درج على زراعته ،اذ
يعطي الدونم منه ما يقارب  5اطنان
من البطاطا.
ُ
ال تعتبر حالة املزارع زعيتر فريدة من
نوعها ،فقد لفت زعيتر إل��ى أن��ه علم
ب��األم��ر ب�ع��د إن ��ذاره م��ن ق�ب��ل م��زارع�ين
آخ��ري��ن ،م�ش�ي�رًا إل ��ى أن امل � ��زارع ن��دي��م
يونس م��ن البقاع األوس��ط أق��دم على
زراع� ��ة م��ا ي �ق��ارب  30دون �م��ًا ب��ال�ب��ذار
ال �ب �ل �ج �ي �ك��ي ،ل�ي�ك�ت�ش��ف ب �ع��د أي � ��ام أن
ال �ح �ب��ات ت�ل�اش��ت ف ��ي ال �ت��رب��ة نتيجة
ت ��آك �ل �ه ��ا .إال أن ال �ل�اف� ��ت أن غ��ال �ب �ي��ة
امل ��زارع�ي�ن ال ��ذي ��ن ت �ع��رض��وا «ل�ض��رب��ة
ال �ب��ذار امل �ض ��روب» ،أع� ��ادوا ال�ت��واص��ل
م��ع ال �ت��اج��ر ال� ��ذي اش� �ت ��روا م �ن��ه ،فما

ك��ان م�ن��ه ،بحسب زع�ي�ت��ر ،إال أن ع��اد
واس �ت��رد م��ا ت�ب�ق��ى م��ن ال� �ب ��ذار ،ودف��ع
تعويضات مالية للمزارعني.
وال يخفي ب�ع��ض م��زارع��ي ال�ب�ط��اط��ا،
ال� ��ذي� ��ن أق � ��دم � ��وا ع �ل ��ى زراع� � � ��ة ال� �ب ��ذار
وعادوا الستبداله بآخر ،تخوفهم من
انتقال البكتيريا إلى التربة وإصابة
البذار الجديد .وأشار أحد التجار إلى
وج��ود ن��وع آخ��ر م��ن ال�ب��ذار املستورد
موجود في السوق وهو «غير جيد»،
ق ��د ي �ك ��ون ع� ��دد م ��ن م ��زارع ��ي ال �ب �ق��اع
زرع��وه��ا .ويذكر أن م��زارع��ي البطاطا
ف��ي ق�ض��اءي بعلبك والبقاع األوس��ط
شرعوا في زراعة حقولهم بالبطاطا،
ف �ي �م��ا ال ت � ��زال ب �ع��ض س �ه��ول ال �ب �ق��اع
الغربي وع�ك��ار مغمورة باملياه ،وقد
وصل سعر طن بذار البطاط من النوع
البلجيكي إلى  770دوالرًا ،في حني أن
س�ع��ر ال �ب��ذار ال��دن�م��ارك��ي وال�ه��ول�ن��دي
يناهز  500دوالر.

امل �ق��اب��ل اض �ط��ر م �ص��رف ل �ب �ن��ان إل ��ى أن ي �ع� ّ�وض
ه��ذا اإلح �ج��ام ع��ن االك �ت �ت��اب ب�س�ن��دات ال�خ��زي�ن��ة،
فارتفعت ّ
حصته في الدين العام املحرر بالليرة،
ً
ّ
م ��ن  %33.2إل� ��ى  ،%33.4ف �ض�ل�ا ع ��ن أن ح��ص��ة
القطاع غير املصرفي ّ
سجل ارتفاعًا طفيفًا أيضًا
من  %15.8إلى .%15.9
وف��ي نهاية ك��ان��ون ال�ث��ان��ي  ،2012بلغت القيمة
االس �م �ي��ة مل�ح�ف�ظ��ة س �ن��دات ال �خ��زي �ن��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة
املصدرة بالليرة  48363مليار ليرة ،فيما ّ
سجل
ّ
تركزًا في املحفظة على النحو اآلتي %64.94 :في
فئة  36شهرًا %15.9 ،في فئة  60شهرًا%7.32 ،
في فئة  24شهرًا %3.24 ،في فئة  84شهرًا.
وب �ل �غ ��ت م �ح �ف �ظ��ة س � �ن� ��دات ال �خ��زي �ن ��ة ب��ال�ع�م�ل��ة
األجنبية (يوروبوندز) في نهاية كانون الثاني
 2012نحو  18192مليون دوالر مقابل 18236
مليونًا في نهاية كانون األول  .2011وقد ارتفعت
محفظة املصارف من ه��ذه السندات إل��ى 12584
مليون دوالر أي  %69.2من مجموع املحفظة.
(األخبار)

صحة

أسبوعان لزيادة التعرفات االستشفائية
ق��ال رئ�ي��س نقابة املستشفيات ال�خ��اص��ة سليمان
ه��ارون لـ«األخبار» إن تعليق امتناع املستشفيات
ع��ن اس�ت�ق�ب��ال م��رض��ى ال �ض �م��ان ،ج ��اء م�ب�ن�ي��ًا على
ات �ف��اق ج ��رى ي ��وم ال�ج�م�ع��ة امل��اض��ي ب��رع��اي��ة وزي��ر
العمل سليم جريصاتي والصحة علي حسن خليل،
على أن ّ
يقر مجلس ال ��وزراء زي��ادة لثالث تعرفات
ّ
استشفائية خالل أسبوعني ،وأن يقر مجلس إدارة
ال �ض �م��ان االج �ت �م��اع��ي ه ��ذه ال ��زي ��ادة خ�ل�ال ال�ف�ت��رة
نفسها أي�ض��ًا .وق��د ات�ف��ق على زي ��ادة سعر اإلق��ام��ة
العادية إل��ى  90أل��ف ليرة ،وزي��اة اإلق��ام��ة في غرفة
ال�ع�ن��اي��ة ال�ف��ائ�ق��ة إل��ى  400أل��ف ل �ي��رة ،وزي� ��ادة وزن
السعر األساس لغرفة العمليات في املستشفى إلى
 8500ليرة.
وف��ي رأي ه ��ارونّ ،
تعد ه��ذه ال��زي��ادة نقطة انطالق
باتجاه إج��راء ورش��ة إصالحية كبيرة في القطاع
واألس �ع��ار ب�ين املستشفيات وال�ج�ه��ات الضامنة».
ويؤكد أيضًا ،أنه ُّاتفق على أن ّ
تعدل الحقًا تعرفة
ج�ل�س��ات غ�س��ل ال�ك�ل��ى وال �ع �ن��اي��ة ال�ف��ائ�ق��ة ل�لأط�ف��ال
وغرف التوليد وفحوصات الناضور.

ع �ل��ى ه � ��ذا األس� � � ��اس ،ع �ل �ق��ت ن �ق��اب��ة امل�س�ت�ش�ف�ي��ات
استقبال مرضى
الخاصة إضرابها وامتناعها عن
ُ َ
ال �ض �م��ان .وف��ي رأي ه ��ارون ع�ن��دم��ا «ت��دف��ع حقوق
املستشفيات يحصل امل��ري��ض على ح�ق��وق��ه» .فهو
يعلم أن املضمون يدفع الثمن« ،لكن املستشفيات
ليست مسؤولة عن هذا الوضع» .ويؤكد هارون في
اتصال مع «األخبار» أن التجاوزات في املستشفيات
فئتني :مستشفيات تقوم باملخالفات في
تقسم إلى ّ
األس�ع��ار وت��دف��ع امل��رض��ى مبالغ إضافية على تلك
التي تحصل عليها من الجهات الضامنة ،ألن ال شي
يمنعها« ،ولديها خطأ بالجينات» ،ومستشفيات
تقوم باملخالفات بسبب الحاجة فقط.
ل��ذل��ك ،ي��رى ه ��ارون أن منح املستشفيات حقوقها
يفتح املجال أمام محاسبتها .ويأمل من الصندوق
ال��وط�ن��ي للضمان االج�ت�م��اع��ي أن ي��زي��د التعرفات
االستشفائية ،فالخالف م��ع الضمان ل��م يكن على
ن �س��ب ال ��زي ��ادة ،ف �ه��و ل��م ي �ق� ّ�ر ال ��زي ��ادة ال �ت��ي أق��ره��ا
مجلس الوزراء في .2009
(األخبار)

اقتصاد
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تقرير

ّ
ُ
املوضوعية مفهومة،
االهتمام الالزم .املعوقات
تلقى
ال
لكنها
الفتة،
نجاحات
اإللكتروني
املجال
في
اللبنانيون
األعمال
ونساء
رجال
سجل
ي
ّ
غير أن غياب الدعم الرسمي وانحصار اهتمام املتمولني باألرباح السهلة ال يمتان إلى املنطق بصلة

رجال األعمال اإللكترونيون :ساعدونا كي ال نهاجر
حسن شقراني
قبل أق��ل من ع��ام ق� ّ�ررت فتاتان لبنانيتان
إط�لاق عمل إلكتروني (ً )e-Business
بناء
ً
على فكرة قوية م��ن منظورين :أوال ،حب
نساء املنطقة للتميز جماليًا عبر استهالك
امل ��ارك ��ات ال �ع��امل �ي��ة ب�ك�ل�ف��ة زه� �ي ��دة .ث��ان�ي��ًا،
ف��ورة التجارة اإللكترونية التي تشهدها
املنطقة .فكان تأسيس موقع «ChouChic.
 »comال ��ذي ُي �ق��دم ت �ن��زي�لات ع�ل��ى ال�ث�ي��اب
واألكسسوارات تصل إلى حدود ّ .%80
«ن �ح��ن ن �ق��دم خ��دم��ة ال �ت��وص �ي��ل إل ��ى ك��اف��ة
األق��ال �ي��م ع��امل �ي��ًا ،وق ��د ب��دأن��ا ن�ش�ه��د طلبًا
مهمًا م��ن إح ��دى ع��واص��م امل��وض��ة ،ل�ن��دن»
ُ ّ
تعلق س��ارة دروي��ش ال�ت��ي أس�س��ت املوقع
مع زميلتها دينا عازار قبل  8أشهر.
طبعًا الفكرة ليست جديدة ،وإن كانت ُت ّ
قدم
خدمة الفتة في ه��ذا اإلط��ار وه��ي «ضمان
االسترجاع وإع��ادة األم ��وال» ،اذ سبقتها
ش��رك��ة س� ّ�ج �ل��ت ح �ت��ى اآلن ن �ت��ائ��ج ب��اه��رة
إقليميًا ،ه��ي « ،»MarkaVipال�ت��ي تعتمد
على مساهمات إدارية من أشخاص جاؤوا
مباشرة من العمل في «وادي السيليكون»
ّ
ف��ي ال��والي��ات امل��ت �ح��دة ،ال ��ذي ُي �ع� ّ�د محجة
رواد ومبدعي التكنولوجيا عامليًا.
لكن رغم وعد هذا املوقع التجاري اللبناني
ّ
ّ
التوسع ليشمل الرجال
بالتميز ــ اذ ينوي
أي �ض��ًا ل�ي�ن��اف��س أب� ��رز ال�لاع �ب�ين ع �ل��ى ه��ذا
ال �ص �ع �ي��د ـ� �ـ ه� �ن ��اك ال �ع ��دي ��د م ��ن ال �ع��وائ��ق
ال�ت��ي تكبح اس�ت�غ�لال م�ق��وم��ات��ه ب��ال�ك��ام��ل.
«ال �ت �ح ��دي ��ات األس ��اس �ي ��ة ال �ت ��ي ت��واج�ه�ن��ا
ه��ي طبيعة ال�ت�ج��ارة ف��ي ال �ش��رق األوس��ط
وت �ح��دي �دًا ب�ين ال �ب �ل��دان ال�ع��رب�ي��ة» توضح
س � � ��ارة دروي � � � ��ش« .ت �غ �ي ��ب ف� ��ي م�ن�ط�ق�ت�ن��ا
س �ه��ول��ة ال �ت �ب��ادل وع�ل�ي�ن��ا ت �س��دي��د رس��وم
ُ
ج �م��رك �ي��ة ع��ال �ي��ة ف ��ي ك ��ل م �ح �ط��ة ت �ض��اف
إل� ��ى ك �ل �ف��ة ال �ت �خ��زي��ن وك �ل �ف��ة ال �ت �ع �ق �ي��دات
اللوجستية».
هذا املوقع هو إحدى املبادرات اإللكترونية
الالفتة التي أض��اءت األج ��واء ف��ي منتدى
«ع��رب ن��ت» ( )Arab Netال��ذي استضافته
ب � �ي� ��روت أخ� � �ي� � �رًا .م � � �ب � ��ادرات ُي� �ف� �ت ��رض أن
ً
ُ ّ
ت� �ش ��ك ��ل م �ف �ص�ل�ا أس ��اس� �ي ��ًا ع �ل ��ى ص�ع�ي��د
األع�م��ال عربيًا انطالقًا م��ن ازده ��ار قطاع
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
بيد أن هذه األعمال تبقى مكبوحة ،ليس
فقط بسبب العقلية البيروقراطية لإلدارة
ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة ال �ع��رب �ي��ة ،ب ��ل أي �ض ��ًا ب�س�ب��ب
ض�ع��ف ال�ت�م��وي��ل وع ��دم اس�ت�غ�لال األم ��وال
الكثيرة لدعم هذه املبادرات املستقبلية.
ّ
ُ ّ
وحتى أبرز املؤسسات الداعمة تركز على

ّ
التوجهات األكثر إثارة هي صوب التجارة اإللكترونية واأللعاب اإللكترونية (هيثم املوسوي)
امل� �ب ��ادرات ال �ق��ائ �م��ة وال �ث��اب �ت��ة ف��ي ال �س��وق
م��ن دون االه �ت �م��ام ب��امل �ب��ادرات ال �ج��دي��دة؛
طبعًا لضمان األرب��اح .فمؤسسة «شركاء
امل �ب��ادرات ف��ي ال �ش��رق األوس ��ط» ()MEVP
ُ
ت� �ق � ّ�دم ال ��دع ��م ل �ل �ش��رك��ات ال �ق��ائ �م��ة أس��اس��ًا
ف � ��ي ل� �ب� �ن ��ان وم� �ن� �ط� �ق ��ة امل� � � ّش � ��رق ع� �م ��وم ��ًا.
وبحسب مديرها ،وليد حنا« ،بلغ حجم
استثماراتنا  6ماليني دوالر؛ ونحن ّ
نمول
امل �ش��اري��ن ب�م�ب��ال��غ ت �ت ��راوح ب�ي�ن  200أل��ف
دوالر وم �ل �ي��ون دوالر» ط �ب �ق��ًا ل ��دراس ��ات
ال �ج ��دوى .وق ��د أع�ل�ن��ت ه ��ذه امل��ؤس�س��ة في
منتدى «عرب نت» عن  5مبادرات جديدة،
م �ع �ظ �م �ه��ا ل �ت �ط ��وي ��ر م� ��واق� ��ع وم� � �ب � ��ادرات
إلكترونية م��ع ش��رك��ات عمالقة ف��ي مجال
اإلع�ل�ام م�ت�ع� ّ�دد ال��وس��ائ��ط ()Multimedia
مثل « »MBCو«روتانا».
كذلك هي الحال مع مؤسسة «»Endeavor
ال�ع��امل�ي��ة ال�ت��ي أط�ل�ق��ت أع�م��ال�ه��ا ف��ي لبنان
م�ط�ل��ع ع ��ام  .2011ف�ه��ي ت�خ�ت��ص بتنمية

ً
األع �م��ال ذات األث ��ر ال�ك�ب�ي��ر ال�ق��ائ�م��ة ف�ع�لا،
وليس مساعدة الطموحني املبدعني الذين
ي�ب��دأون م��ن الصفر .وه��ي مسألة مؤسفة
نظرًا للتأثير اإليجابي الكبير الذي يبدو
أن هذه املؤسسة تولده ،فإيرادات الشركات
ال�ت��ي دعمتها ع��امل�ي��ًا بلغت  4.5م�ل�ي��ارات
دوالر ف ��ي ع� ��ام  ،2010وك ��ان ��ت ال�ن�ت�ي�ج��ة

يتنبهوا أكثر
يجب أن ّ
إلى عملنا عوضًا عن
موجهة
إبقاء األموال ّ
لقطاعات ريعية

املباشرة للدعم خلق  156ألف وظيفة.
وك ��ذل ��ك ي �ب �ق��ى ال ��دع ��م ال��رس �م��ي ض�ع�ي�ف��ًا،
فكانت صرخات االستغاثة ،مثل تلك التي
أط �ل �ق �ه��ا م��ؤس��س م��وق��ع «»Jobago.com
ـ �ـ امل�خ�ت��ص ب�ت�ق��دي��م ت�ج��رب��ة «اج�ت�م��اع�ي��ة»
ف ��ي ري ��اض ��ة ك� ��رة ال� �ق ��دم ـ� �ـ ي��وس��ف ش��اك��ر:
«س ��اع ��دون ��ا ك ��ي ال ن �ض �ط� ّ�ر إل ��ى ال �ه �ج��رة.
أن��ا أختار البقاء في بلدي (لبنان) وأري��د
تطوير عملي هنا».
ُ
وت �س �م��ع ص��رخ��ات اس �ت �غ��اث��ة م ��وازي ��ة من
مبادرين آخ��ري��ن مثل القيمني على موقع
« »Cinemoz.comامل �ت �خ �ص��ص ب�ت�ق��دي��م
خدمة األف�ل�ام واملسلسالت املجانية على
اإلن �ت��رن��ت ،وال ��ذي دخ��ل أخ �ي �رًا ف��ي ش��راك��ة
ّ
يتنبهوا أكثر
مع «« .»Facebookيجب أن
إلى عمل املبادرين في قطاع التكنولوجيا
عوضًا عن إبقاء األموال ّ
موجهة لقطاعات
ّ
ُ
ريعية غير منتجة مثل العقارات» يشدد
وائ ��ل ص�ف��ي ال��دي��ن ،أح��د م��ؤس�س��ي امل��وق��ع

ّ
الذي حل ثالثًا في مسابقة أفضل املبادرات
ُ ّ
اإللكترونية التي تنظم في املنتدى.
وف � � ��ي ال� � ��واق� � ��ع ل� �ي� �س ��ت ه � � ��ذه ال� �ه ��واج ��س
خافية عن محفزي االستثمار في لبنان،
ل �ك ��ن األم� � ��ل ف� ��ي ال �ت �ط �ب �ي��ق ي �ب �ق��ى م�ع�ل�ق��ًا
والتساؤالت حول قدرة اإلجراءات املتخذة
ّ
االقتصادية في
قائمة .فبحسب املسؤولة
وحدة برنامج األمم املتحدة اإلنمائي لدى
املؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في
لبنان ( )IDALديانا منعم ،يجري العمل
حاليًا على تعديل قانون املؤسسة بحيث
«ال يتطلب من شركات التكنولوجيا مزايا
معقدة ،بل يفرض شروطًا سهلة ملنحها
ّ
االع�ف��اءات الضريبية» .وتوضح أن لجنة
وزاري��ة تبحث التعديل حاليًا« ،على أمل
إق��راره»! .وهكذا يبقى املبادرون يحدوهم
األم � � � ��ل ول � �ي � ��س ال � �ي � �ق �ي�ن ب� � � ��االزده� � � ��ار ف��ي
مبادراتهم التي ُت ّ
عد أعمال املستقبل .وهذا
يناقض ما يطمح إليه لبنان الرسمي ،إذ
ُي�ش� ّ�دد ّ وزي��ر االت�ص��االت نقوال صحناوي
على أنه «يجب تحويل لبنان إلى ّ
منصة
تكنولوجية إقليمية ط��وال ال�ع��ام وليس
فقط خالل أيام املنتديات».
وتكتنز املنطقة م�ق� ّ�وم��ات كبيرة الزده��ار
امل� �ب ��ادرات ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ة .ووف �ق��ًا للمدير
ال �ت �ن �ف �ي��ذي ،امل ��ؤس ��س ،ف��ي م �ن �ت��دى «ع��رب
ّ
ّ
التوجه األكثر
نت» ،عمر كريستيدس ،فإن
إث ��ارة ف��ي ه��ذا امل�ج��ال ه��و ص��وب التجارة
اإلل �ك �ت��رون �ي��ة ( )e-Commerceواألل �ع ��اب
اإللكترونية (.)e-Gaming
ّ
وف��ي املجال األول يقول إن حجم األعمال
ي �ص��ل إل ��ى  4م �ل �ي��ارات دوالر س �ن��وي��ًا في
ّ
املنطقة بنمو الف��ت .وي��وض��ح أن املتاجر
ُ
اإللكترونية تنبت كالفطر وتصبح أكثر
ت �خ �ص �ص ��ًا؛ ف� �ه� �ن ��اك م� �ت ��اج ��ر م�خ�ص�ص��ة
ّ
ل �ل �ن �س ��اء ال � �ح� ��وام� ��ل ول�ل��أط � �ف� ��ال ،وح ��ت ��ى
ّ
ل�لأح��ذي��ة .ول�ل�إش��ارة ف ��إن امل��رت�ب��ة الثانية
ف ��ي م �س��اب �ق��ة امل� � �ب � ��ادرات ف � ��از ب �ه��ا م��وق��ع
« »GlamBox.meامل �ت �خ� ّ�ص��ص ب��ال�ت�س��وق
اإللكتروني للنساء .أم��ا األل�ع��اب فهي في
مرحلة الذروة في العالم العربي ،والكثير
من شباب «لغة الضاد» يندمجون في هذا
ال�ن��وع م��ن الترفيه وق��د ي�ك��ون م�ع� ّ�دل نمو
الطلب على األلعاب في املنطقة هو األعلى
ّ
عامليًا ّ .غير أن املشكلة على ه��ذا الصعيد
ه � ��ي أن� � � ��ه ل �ي �س ��ت ه � �ن� ��اك ق � �ف � ��زات ن��وع �ي��ة
ح �ق �ي �ق �ي��ة ع �ل��ى ص �ع �ي��د ت �ط��وي��ر األل� �ع ��اب
عربيًا؛ تلك القفزات تحتاج إلى سياسات
دع��م ثابتة ال إل��ى خ�ط��وات موسمية فقط
هولندا لتصميم األلعاب
كمبادرة «جائزة ُ
اإللكترونية» التي أعلن عنها أخيرًا.

إضاءة

إعفاء أرباح التصدير من نصف الضريبة!
محمد وهبة
أق � � ّ�ر م �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء ،أخ � �ي � �رًا ،م �ش��روع
قانون يرمي إلى إعفاء أرباح الصادرات
الصناعية م��ن  %50م��ن ضريبة الدخل.
ورغم أن وزارة املال تحفظت على طبيعة
امل� �ش ��روع ال� ��ذي «ي �ف �ت��ح ال �ب ��اب ل�ل�ت�لاع��ب
وال� �ت� �ه � ّ�رب ال �ض ��ري �ب ��ي» ،إال أن م �ش��روع
اإلع�ف��اء بصيغته الحالية «ليس كافيًا»
في رأي الصناعيني ،فما تطلبه جمعية
الصناعيني هو أن يكون اإلعفاء بنسبة
.%100
تستند األسباب املوجبة للمشروع ،إلى
وج ��ود ت �ج��ارب س��اب�ق��ة ف��ي ب�ع��ض ال��دول
ال �ت��ي ح��اول��ت ت�ح�س�ين أداء اق�ت�ص��اده��ا،
ففرضت أن��واع��ًا م��ن الحمايات املختلفة
ل �ص �ن��اع��ات �ه��ا ب ��واس� �ط ��ة رف� � ��ع ال ��رس ��وم
الجمركية ،أو فرض ش��روط ومواصفات
ع ��ال �ي ��ة خ�ل�اف ��ًا ل�ل�ات �ف ��اق �ي ��ات اإلق �ل �ي �م �ي��ة
والدولية ،أو عملت على إعفاء صادراتها
م��ن ضريبة ال��دخ��ل بهدف تعزيز القدرة

التنافسية لصناعاتها الوطنية .فعلى
س �ب �ي��ل امل � �ث� ��ال« ،اس �ت �ح �ص��ل األردن م��ن
امل�ن�ظ�م��ة ال�ع��امل�ي��ة ل�ل�ت�ج��ارة ،وه ��و عضو
ملتزم فيها ،على ق��رار ات�خ��ذ باإلجماع
ويقضي السماح له باالستمرار بإعفاء
ال �ص��ادرات األردن �ي��ة م��ن ض��ري�ب��ة ال��دخ��ل
ملدة  5سنوات تنتهي في .»2007
على هذا األس��اس ،تقول وزارة الصناعة
«إن إع � �ف� ��اء أرب� � � ��اح ال� �ت� �ص ��دي ��ر وإع � � ��ادة
اإلدخ ��ال امل��ؤق��ت للتصنيع م��ن  %50من
ض��ري �ب��ة ال ��دخ ��ل م ��ن ش ��أن ��ه ال �ت �ع��وي��ض
ج ��زئ �ي ��ًا ع� ��ن أك �ل ��اف اإلن � �ت� ��اج امل��رت �ف �ع��ة،
ّ
املحلية،
وإعطاء دفعة إيجابية للصناعة
ل �ك��ي ت�ت�م�ك��ن م��ن زي � ��ادة إن �ت��اج �ه��ا ورف��ع
قدراتها على ول��وج األس ��واق الخارجية
ّ
تنافسية» .وترى الوزارة أن قيمة
بأسعار
ه��ذا اإلع �ف��اء «ال ت�ت�ج��اوز  %10م��ن قيمة
األم��وال املخصصة لدعم مادتي الطحني
وامل� � � ��ازوت ،ل�ك�ن�ه��ا ي�م�ك��ن أن ت�م�ث��ل ف��رق��ًا
إيجابيًا هامًا لدعم الحركة الصناعية».
رغ � ��م أن ه � ��ذا امل � �ش� ��روع ال ي� � ��زال ي �ح �ت��اج

إل��ى إق ��راره ف��ي مجلس ال �ن��واب ،إال أن��ه ال
يعكس رغ�ب��ة صناعية ك�ب�ي��رة ،فبحسب
ع �ض��و ج �م �ع �ي��ة ال �ص �ن��اع �ي�ين ه ��ان ��ي أب��و
ج ��ودة ،ف��إن جمعية الصناعيني طرحت
مشروعًا إلع�ف��اء الصناعيني م��ن ضريبة
ال ��دخ ��ل ب�ن�س�ب��ة  ،%100م ��ن أج ��ل ت�ع��زي��ز
ق��درت �ه��ا ال�ت�ن��اف�س�ي��ة ألن «ك �ل �ف��ة اإلن �ت��اج
ف��ي ل �ب �ن��ان م��رت�ف�ع��ة ف��ي ظ��ل ع ��دم وج��ود
ت � �س � �ه � �ي �ل�ات ص � �ن ��اع � �ي ��ة م � �ث� ��ل امل� �ن ��اط ��ق
الصناعية والتصدير بواسطة املناطق

وزارة المال:
كلفة اإلعفاء تبلغ
 70.9مليار ليرة

ّ
ال �ح� ّ�رة .»...فالصناعي يدفع سلة واسعة
م��ن ال�ض��رائ��ب وال��رس��وم ال�ت��ي ت��زي��د كلفة
ً
إنتاجه املرتفعة أصال ،فعلى سبيل املثال
هناك «اشتراكات الضمان االجتماعي عن
عمال املصانع ،وضريبة أج��ور ،ورس��وم
جمركية ،وضريبة استهالك على الطاقة
مثل البنزين واملازوت ،وضريبة مقطوعة
ع�ل��ى ت�ص��دي��ر ال �ح��اوي��ات ...وت �ض��اف إل��ى
ذل��ك كله ضريبة القيمة امل�ض��اف��ة» .لذلك
ي �س ��أل أب� ��و ج� � ��ودة ،ك �ي��ف س �ن �ن��اف��س ف��ي
األسواق العاملية في ظل كل هذه األكالف.
ف��ي ال��واق��ع ل�ي��س واض �ح��ًا إل��ى ّ
أي درج��ة
ي�س�ت�ف�ي��د ال �ص �ن��اع��ي م ��ن إق � ��رار م �ش��روع
اإلعفاء بنسبة  %50من أرباح التصدير،
ف�ق��د «ت �ك��ون ه �ن��اك م�ع��وق��ات ك�ث�ي��رة عند
التنفيذ» في رأي أبو ج��ودة ،لكن لوزارة
امل��ال رأي مختلف ،فهي أب��دت تحفظها
ع �ل ��ى امل � �ش � ��روع ألس � �ب� ��اب ع � ��دي � ��دة؛ ف�ه��و
ي �ف �ت��ح ب ��اب ��ًا ل �ل �ت�ل�اع��ب ،ف �ي �م��ا س �ت��واج��ه
اإلدارة ال �ض��ري �ب��ة ص �ع��وب��ة ف ��ي ت�ح��دي��د
ً
املستفيدين الفعليني من اإلع�ف��اء ،فضال

ع��ن أن��ه سيتسبب ف��ي ت�ع�ق�ي��دات عملية
تربك اإلدارة الضريبية بسبب صعوبة
إق ��رار آل�ي��ات اح�ت�س��اب األرب ��اح ،وطبيعة
األع �ب��اء ال�ت��ي يمكن تحميلها لعمليات
ال� �ت� �ص ��دي ��ر ...ف��اق �ت��رح��ت م �ش ��روع ��ًا مل�ن��ح
امل��ؤس�س��ات الصناعية حسمًا ضريبيًا،
ي � � � � ��وازي ث � �ل ��ث ال � �ض ��ري � �ب ��ة ع � �ل ��ى أرب � � ��اح
املؤسسات الصناعية ّ
ملدة  5سنوات.
وقد تبينّ لدراسة وزارة املال اآلتي :تبلغ
كلفة ه��ذا اإلعفاء نحو  70.9مليار ليرة.
إال أن ب �ع��ض امل��ؤس �س��ات ال �ص �ن��اع�ي��ة ال
ّ
تصرح عن أعمالها ،فيما بعضها اآلخر
ي �ص � ّ�رح ع ��ن ص� � ��ادرات ب�ق�ي�م��ة أع �ل��ى من
رق ��م أع �م��ال��ه ،وخ �ص��وص��ًا ف��ي ن�ش��اط��ات
ت�ح�ق��ق ص � ��ادرات أع �ل��ى م��ن غ �ي��ره��ا مثل
امل �ج��وه��رات واآلالت ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة ،ال بل
إن بعض ال�ح��االت تظهر وج��ود خسائر
لدى بعض املؤسسات غير معقولة ألنها
ً
أعلى بأضعاف من رقم األع�م��ال ...فضال
ع��ن أن امل �ش��روع ال ي��راع��ي م �ب��دأ ال�ع��دال��ة
الضريبية.
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تحقيق

«قضاء وقدرًا»
عن الموت
ً
في المخيمات
قطار املوت باإلهمال وبسوء العناية
الصحية ال يتوقف .عنده محطات ال شك
كانت إحداها في مخيم نهر البارد أخيرًا،
لكنه لألسف ال يتوقف ،فوجهة قطار
املوت النهائية ال وجود لها ،ما دام الفقر
والفساد متضامنني مع السلطة على إكمال
الرحلة الى ما ال نهاية
نهر البارد ــ روبير عبد اهلل
ّ
ت� �ك ��ف� �ل ��ت وك � ��ال � ��ة إغ � ��اث � ��ة وت �ش �غ �ي��ل
ال�ل�اج� �ئ�ي�ن ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي�ين ب �ت��وف �ي��ر
ال�خ��دم��ات الطبية ل�ه��م ،لكن معاناة
أب �ن ��اء امل �خ �ي �م��ات ،واح �ت �ج��اج��ات �ه��م،
ت �ت �ص��اع��د ع� �ل ��ى وق � ��ع وف � �ي� ��ات ك ��ان
ممكنًا تفاديها .ومع ذل��ك ،هناك من
«يتدخل» إلطفاء نار الفتنة!
ومن مخيم عني الحلوة في الجنوب،
مرورًا بمخيمات بيروت ،يعرج قطار
املوت على مخيم البداوي في الشمال
ليحط عصر ثالثاء كئيب في مخيم
نهر البارد.
وأحاديث املوت ،باتت جزءًا
أس��اس �ي��ًا م ��ن ي��وم �ي��ات أه��ل
املخيم :رك��ام ال��دم��ار ال ي��زال
املشهد الذي يمر به أطفالهم
ف��ي رح�ل�ت�ه��م ذه��اب��ًا واي��اب��ًا
إل��ى مدارسهم .هناك عيادة
ج� � ��دي� � ��دة ل � �ل � �ه�ل��ال األح � �م� ��ر
ال� �ف� �ل� �س� �ط� �ي� �ن ��ي ال � �ج � ��دي � ��دة،
ل � �ك � �ن � �ه� ��ا ،وب � � �ك � ��ل أل� ��وان � �ه� ��ا
مقتطفات من الرسالة
ال��زاه �ي��ة ،ل��م ت�ع��د تستطيع
الى مدير االونروا في
ح�ج��ب أخ �ب��ار م�ق�ب��رة خ��ال��د
حدث
لبنان :نعتبر ما
ب��ن ال��ول �ي��د امل�ك�ت�ظ��ة بجثث
ً
قضاء وقدرًا ،آملني من
املوتى خلف مبنى العيادة.
حضرتكم عدم اتخاذ
ج �ث��ث ت �ص��ل ال �ي �ه��ا ب��وت�ي��رة
عالية ومقلقة.
أية اجراءات سلبية
ق ��رق �ع ��ة ح� �ب ��ات امل� �ط ��ر ع�ل��ى
بحق الطبيب الذي عاين
ج��دران البراكسات لم تفلح
الطفل الفقيد ،متمنني
ف � ��ي ق� �ط ��ع ح� �ب ��ل ال � ��دردش � ��ة
منكم بذل املزيد من
(ال � �ش� ��ات � �ن� ��غ) ب �ي��ن االه� ��ال� ��ي
الجهود اإليجابية
ع � �ل ��ى ال � �ف� ��اي � �س � �ب� ��وك ،ح ��ول
ً
املعاناة
مستقبال ورفع
وف��اة طفل ال�س�ن��وات التسع
ب�ل��ال واك� � ��د .ف��ان �ت �ش��رت م��ع
عن شعبنا وتحسني
ن�ب��أ م��وت��ه ،أخ �ب��ار غضبهم
الخدمات الطبية
م � �م� ��ا اف � � �ت� � ��رض� � ��وا ح� ��دوث� ��ه
واإلنسانية .كما نرفض
ب �س �ب��ب ت�ق�ص�ي��ر م ��ن ج��ان��ب
استغالل هذه القضية
األون ��روا .أخبار عن وصول
من أي طرف ثالث.
وف��دي��ن م��ن ج��ان��ب األون ��روا
ونشكر كل من وقف
بعد ال��وف��اة سريعًا ،أولهما
للتعزية وتبريد املوقف في
الى جانبنا وساهم في
ل �ي �ل��ة وف � ��اة ال �ط �ف��ل ن�ف�س�ه��ا،
إطفاء نار الفتنة منذ
وث��ان�ي�ه�م��ا ك�ل�ج�ن��ة تحقيق
اللحظة األولى للوفاة
ط �ب �ي��ة ل �ل �ف �ص��ل ف ��ي أس �ب��اب
االداري
ونخص الطاقم
الوفاة.
في
لألونروا
والطبي
ف ��ي ال �ث ��ال ��ث ع �ش��ر م ��ن آذار
الشمال واللجان الشعبية امل��اض��ي ت��وف��ي ال�ط�ف��ل ب�لال
واك��د بعد معاناته من خلل
والفعاليات املحلية في
ف��ي ج�ه��ازه الهضمي ،رافقه
مخيم نهر البارد.
منذ ثماني سنوات ،وجعل
ّ
تغذيته تتم بواسطة أنبوب
ّ
بصرته ،األم��ر ال��ذي
متصل
ي��وج��ب إدخ ��ال ��ه املستشفى
ألي وع� �ك ��ة ت� �ل � ّ�م ب � ��ه ،ح �س��ب م ��ا ه��و
م�ك�ت��وب ف��ي س�ج��ل ال�ط�ف��ل ال�ص�ح��ي،
ب�ح�س��ب م �ق��رب�ين م��ن أه �ل��ه .ام ��ا اه��ل
ال�ط�ف��ل ف�ق��د اع �ت �ب��روا أن إه �م��ال تلك
اإلش � ��ارة م��ن ق �ب��ل م��ن ع��اي �ن��وا ح��ال��ة
ال �ص �ب��ي ف ��ي ع� �ي ��ادة األون � � � ��روا ل��دى
إص ��اب� �ت ��ه ب � �ع� ��ارض ص� �ح ��ي ه� ��و م��ا
أدى إلى وفاته .هكذا ثارت ثائرتهم
واحتجوا وتوعدوا.
ووف��اة الطفل واكد في البارد جاءت
ب� �ع ��د س� �ن ��ة ب ��ال �ت �ح ��دي ��د ع� �ل ��ى وف� ��اة
ال �ط �ف��ل م �ح �م��د ط ��ه م ��ن م �خ �ي��م ع�ين
الحلوة التي ترافقت مع احتجاجات

استهدفت مكاتب األونروا في املخيم
(ع �ي�ن ال �ح �ل��وة) وب �ع��د أش �ه��ر قليلة
على وق��وع خمس وفيات في مخيم
البداوي ،حيث أحالت األونروا بعض
امل ��رض ��ى إل� ��ى اح � ��دى امل�س�ت�ش�ف�ي��ات
الشمالية .هذه «ال�ح��وادث» أدت إلى
اح �ت �ج��اج ال �ف �ص��ائ��ل ول �ج��ان امل�خ�ي��م
الشعبية ،وب��ال�ت��ال��ي إن �ه��اء التعاقد
م� � ��ع ذل� � � ��ك امل� �س� �ت� �ش� �ف ��ى ال� �ش� �م ��ال ��ي،
ب �ح �س��ب أرك� � ��ان ب� ��در ع �ض��و ال�ل�ج�ن��ة
امل��رك��زي��ة ف��ي الجبهة الديموقراطية
ل �ت �ح��ري��ر ف �ل �س �ط�ين .ل ��ذل ��ك ،ي �ب��دو أن
ال��وك��ال��ة أخ ��ذت وع�ي��د أه��ال��ي ال�ب��ارد
ع �ل��ى م�ح�م��ل ال �ج��د .ف �ب��رغ��م أن وف��اة
ال�ط�ف��ل واك ��د ح��دث��ت ال��راب�ع��ة ع�ص�رًا،
لم تتأخر مراجع األون��روا املختصة
ف��ي امل� �ب ��ادرة إل ��ى ام �ت �ص��اص غضب
األه ��ال ��ي ال��ذي��ن رش ��ح ع�ن�ه��م نيتهم
ب��ال�ت�ص�ع�ي��د ،وع ��دم دف ��ن ال �ط �ف��ل ،بل
وضعه أمام عيادة األونروا ،بانتظار
م �ح��اس �ب��ة امل �س ��ؤول�ي�ن ع ��ن ال�ت�س�ب��ب
ً
في الوفاة .هكذا توجه ليال وفد من
األون� ��روا إل��ى مخيم ال �ب��ارد يتقدمه
د .ق��اس��م نمر م�س��ؤول قسم الصحة
ف ��ي ل �ب �ن��ان ،وأس ��ام ��ة ب��رك��ة م �س��ؤول
الصحة في الشمال ومدير الخدمات
ف��ي نهر ال�ب��ارد خالد ال�ح��اج .ونجح
الوفد في تبريد األجواء ،وخصوصًا
بعد مداخلة مسؤول الشمال أسامة
بركة الذي ّ
قدم املواساة ألهل الفقيد
ووع� ��ده� ��م ب� ��إج� ��راء ت �ح �ق �ي��ق ش �ف��اف
«احترامًا لحياة الناس».
وغ � ��داة وف� ��اة ال �ط �ف��ل ح �ض��رت لجنة
طبية من األونروا وأبلغت أهل الطفل
بحضور اللجنة الشعبية في املخيم
أن ن �ت��ائ��ج ال �ت �ح �ق �ي��ق س �ت��رف��ع إل��ى
امل��دي��ر ال�ع��ام س�ل�ف��ات��وري ل��وم�ب��اردو،
وس�ي�ص��ار إل��ى إب�ل�اغ األه��ل بها إلى
ج��ان��ب اللجنة الشعبية والفصائل
الفلسطينية في املخيم.
ل�ك��ن ،ف �ج��أة ،ي�ص��در ع��ن وال ��د الطفل
امل� � �ت � ��وف � ��ى ب� � �ي � ��ان ي� �س� �ت� �ب ��ق ن� �ت ��ائ ��ج
التحقيق ويضع وفاة ابنه في خانة

بعد بيان الوالد كرت سبحة اعتذارات من األونروا وأطبائها (األخبار)

زينكو هاوس

ّ
جعجع «الحكيم» بدو حكيم

شاهد عيان*
أعزائي وغيرهم
أردت ان انقل لكم التأكيدات التالية
ً
ب �ص �ف �ت��ي ش ��اه ��د ع � �ي� ��ان :اوال ،ال
يوجد على ب��اب املخيم ،اي مخيم
م��ن ال �ش �م��ال ال ��ى ال �ج �ن��وب ،ع�ب��ارة
«مخيم كذا وكذا يرحب بكم» ،هذه
افتراضات خاطئة.
ثانيًا« ،احداث» مخيم البارد ،التي
أث��ارت حنق العالم على من يحتج
ب �خ �ل �ي��ة اره ��اب� �ي ��ة ل �ي��دم��ر م�خ�ي�م��ًا
ب�ك��ام�ل��ه ،وال �ت��ي ب��ات م�ع��روف��ًا انها
تصفية ح�س��اب لبنانية لبنانية،
لن تتكرر .فهذه الحرب بحاجة قبل
«الترحيب بها» ال��ى م��وازن��ة ،على
(رئ �ي��س ح ��زب ال �ق ��وات ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة)
سمير جعجع تأمينها من اصحابه
املتبرعني ،على االقل لالونروا التي
ال ت ��زال ت �ح��اول وب �ش��ق ال�ن�ف��س ان
ت��ؤم��ن مساكن بديلة مل��ن شردتهم
ه��ذه ال �ح��رب ،وان ت�ع�ي��د إع �م��ار ما
دم ��رت ��ه ال �ح �م ��اق ��ة .ول� ��ذل� ��ك ،ل��دي �ن��ا
ك�ل�ام مل��ن ي�س�م��ى ال�ح�ك�ي��م (م ��ع ان��ه
ل� ��م ي �ت �خ ��رج ل �ي �س �ت �ح��ق ال �ل �ق ��ب اال
م��ن م��درس��ة امليليشيات الفاشية)
م � �ف� ��اده ان � ��ه «ب ��امل� �ن� �ي ��ح ب��ال �ق �ب �ي��ح،

الحكيم الوحيد هو جورج حبش»،
وعلى فكرة هو تخرج.
ث� � � ��ال � � � �ث� � � ��ًا :م � � � � ��درس � � � � ��ة األون � � � � � � � � � ��روا
ل �ل �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي�ين ف� ��ي ض �ب �ي��ة ال �ت��ي
س�ب��ق ل �ح��زب «ال� �ق ��وات ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة»
االعتداء عليها ايام الحرب األهلية،
ل ��م ت �خ �ط��ط ألي � ��ة أع � �م ��ال اره��اب �ي��ة
وبالتالي االعتداء لم يحصل لصد
تلك االعمال.
راب� � � � �ع � � � ��ًا :إن ج� � �ع� � �ج � ��ع ،ص� ��اح� ��ب
ال� �ت� �ص ��ري� �ح ��ات ال � �ت� ��ي ق� ��ال� ��ت م �ن��ذ
اي��ام ان��ه ال مانع من ب��ارد  2وب��ارد
 ،3ب � �ح� ��اج� ��ة م � ��اس � ��ة إل� � � ��ى ح �ك �ي��م
ل �ف �ح �ص��ه وم �ع��ال �ج �ت��ه ف � � ��ورًا ،ف�ه��و
ك� ��ان ف ��ي ال ��زن ��زان ��ة ل �ف �ت��رة ط��وي�ل��ة
بتهمة تفجير ك�ن�ي�س��ة ،وشخص
ّ
م ��ن ه� ��ذا ال� �ن ��وع اؤك � � � ّ�د ل �ك��م (وان� ��ا
ال اس � �ت � �ه ��زئ ه � �ن� ��ا) ان � � ��ه ب �ح��اج��ة
وباملنيح بالقبيح إلى حكيم فورًا،
ّ
معد ويشكل
خصوصًا ان مرضه ٍ
ت� �ه ��دي ��دا ل �ل �ص �ح��ة ال� �ع ��ام ��ة ،ح�ت��ى
ّ
ان��ه باستطاعتكم ان ت�ت��أك��دوا من
ان �ط��وان ان� � ��دراوس ،ال ��ذي س��رع��ان
ّ
املتدنية ،املرض،
ما التقط ،ملناعته
فدعا بدوره ،وهو في حالة هلوسة
فكرية إلى دخول املخيم.
خ ��ام� �س ��ًا :امل �س��رح �ي��ة ال �ك��وم �ي��دي��ة
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مسافة الطريق

الجسد الفلسطيني يزداد شبابًا
ال �ق �ض��اء وال� �ق ��در .ك �ي��ف ي �ك��ون ذل ��ك؟
وشو عدا ما بدا؟
أس� �ب ��اب ال �ب �ي��ان غ��ام �ض��ة ،وزاد من
غ �م��وض��ه ورود ع �ب��ارت�ي�ن ل ��م ت�ف�ل��ح
امل� �ن ��اق� �ش ��ات ال�ل�اح� �ق ��ة ف ��ي ت��وض �ي��ح
مغزاهما .العبارة األولى هي «إطفاء
ن � ��ار ال� �ف� �ت� �ن ��ة» ،وال � �ع � �ب� ��ارة ال �ث��ان �ي��ة
«استغالل القضية من طرف ثالث».
م ��ا ي ��دف ��ع إل� ��ى ال� �ت� �س ��اؤل ع ��ن ه��وي��ة
«ال�ط��رف الثالث» ال��ذي يضع مسألة
مطلبية أو اح�ت�ج��اج��ًا ع�ل��ى معاناة
إن �س��ان �ي��ة ف ��ي إط� � ��ار «ف� �ت� �ن ��ة» ي�ج��ب
«إطفاء نارها».
والالفت أيضًا ،أن��ه بعد بيان الوالد
ك��رت سبحة اع �ت��ذارات م��ن األون ��روا
وأط � �ب� ��ائ � �ه� ��ا ،ف� ��اح� ��ت م �ن �ه ��ا رائ� �ح ��ة
ال �ت �م �ل��ق ،ل ��درج ��ة أن ش �خ �ص��ًا ي�ب��دو
م� ��ن أق� ��رب� ��اء ال �ط �ف��ل ي � ��رد م�م�ت�ع�ض��ًا
بتعليق ل��ه (ع �ل��ى ال�ف��اي�س�ب��وك) «ل��م
ي �ب��ق س � ��وى أن ن �ح �ض��ر ال �ط �ف��ل م��ن
القبر ويتقدم بشديد االع�ت��ذار ممن
يرغب ،لكونه هو السبب في إزع��اج
ال�ب�ع��ض وه ��در وق �ت �ه��م!» .م�ن��ذ وف��اة
ط �ف ��ل ع �ي�ن ال� �ح� �ل ��وة ،م� � � ��رورًا ب ��وف ��اة
خمسة من أبناء البداوي ،ومع وفاة
اب��ن ال �ب��ارد ،يتكرر غضب النازحني
وتتكرر لوعتهم وشكواهم من بؤس
واقعهم الصحي وت��راج��ع تقديمات
األونروا الطبية وغيرها من الجهات
ال��داع�م��ة .ل��م يبق لهم اال االحتجاج،
فمن ه��و ال�ط��رف ال�ث��ال��ث ،ذو النفوذ
ع� �ل ��ى م �خ �ي ��م ن� �ه ��ر ال � � �ب � ��ارد ل ��درج ��ة
إجبار اه��ال مفجوعني بوفاة ابنهم
باإلهمال ،حتى انهم كانوا يعتزمون
عدم دفن ابنهم ووضعه امام عيادة
االون ��روا املتهمة ،إلص ��دار ب�ي��ان هو
اشبه ببيان اعتذار؟ من املسؤول عن
تخويف االهالي؟ وبم إخافهم؟ يبدو
أن األفواه مكمومة حتى اآلن.
ام ��ا ل�ج�ن��ة ال�ت�ح�ق�ي��ق ،ف�ح�ت��ى ك�ت��اب��ة
ه��ذه ال�س�ط��ور ل��م تسفر تحقيقاتها
عن نتيجة كما فهمنا بعد اتصاالت
عدة معها.

أحيا الفلسطينيون
مناسبة يوم األرض
«ومسيرة القدس
العاملية» .في دول
الطوق كانت التحركات
باهتة .أما القلب ،فكان
في الداخل ،حيث سقط
شهداء وجرحى
قاسم س .قاسم
ت��وج��ه ال�ل�اج �ئ��ون ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ون
ال � � � ��ى ق � �ل � �ع ��ة ال � �ش � �ق � �ي� ��ف ف � � ��ي ي� ��وم
األرض ،ال�ج�م�ع��ة امل��اض �ي��ة .وق�ف��وا
وت��أم �ل��وا ب�لاده��م م��ن ه�ن��ا ،بعيدة
ع� ��ن ال � �ع�ي��ن ،ل �ك �ن �ه��ا ق � ��اب ق��وس�ي�ن
او أدن� ��ى م��ن ال �ق �ل��ب .ش ��اه ��دوا من
ع�ل��ى ت�ل��ك ال�ت�ل��ة امل��رت�ف�ع��ة ،مساكن
اسرائيلية تقبع فوق تراب قراهم.
ه ��ي ل �ي �س��ت ك� �ق ��راه ��م ب �ي��وت��ًا رغ��م
اختالفها تبدو م��ن طينة واح��دة،
بل كأنها ُص ّبت في قالب عسكري
واح � ��د .أس �م ��اء ت �ل��ك امل�س�ت��وط�ن��ات
م�ح�ف��وظ��ة ع��ن ظ�ه��ر ق �ل��ب ،ك�م��واق��ع
ع �س �ك ��ري ��ة م� �ت� �ق ��دم ��ة .ف� �ه ��ي ك��ان��ت
أه � ��داف � ��ًا ل � �ص� ��واري� ��خ امل� �ق ��اوم� �ت�ي�ن
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة وال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة .ه�ك��ذا
أح�ي��ا فلسطينيو ل�ب�ن��ان «مسيرة
ال�ق��دس العاملية» باملسير جنوبًا،
وف �ي �م��ا ك��ان��ت أج �س��اده��م حبيسة
الجغرافيا ،طافت أرواحهم جنوب
ال� �ج� �ن ��وب ،ب ��ات �ج ��اه األرض ال �ت��ي
أخ��رج��وا منها ،وال�ت��ي اليها ترنو
أرواحهم دائمًا.
ال � �ف � �ل � �س � �ط � �ي � �ن � �ي ��ون ف � � ��ي ال� � ��داخ� � ��ل
والخارج أحيوا املناسبتني .قطاع
غزة املعتاد تقديم الشهداء كعادته
دف� ��ع دم� ��ًا ه� ��ذه امل� � ��رة .أم� ��ا ال�ض�ف��ة
الغربية معقل االنتفاضتني االولى
وال �ث��ان �ي��ة ،ال �ت��ي اش �ت��اق أب �ن��اؤه��ا
إلى مواجهة الجنود على املعابر،
ف� �ق ��دم ��ت ف � ��ي ذل � � ��ك ال� � �ي � ��وم م �ئ ��ات
الجرحى خالل مواجهة الصهاينة.
هذا العام اختلف طعم يوم األرض،

ف�ف�ي��ه ت �غ �ي��رت أن �ظ �م��ة ع��رب �ي��ة ع��دة
كانت تقمع كل من يحاول الخروج
نصرة لفلسطني وأبنائها ،لكن رغم
«التغيرات» ،بقيت التظاهرات التي
شهدتها دول ال�ع��ال��م ،وخصوصًا
دول ال �ط��وق امل �ش �غ��ول��ة ب�ح��روب�ه��ا
الداخلية ،رمزية .هكذا كان التحرك
األه��م بالنسبة إل��ى ه��ذا ال�ي��وم هو
ال ��داخ ��ل ال �ف�ل�س �ط �ي �ن��ي ،ح �ي��ث ك��ان
ّ
ل�ك��ل ش ��يء ط�ع��م خ ��اص ي��ذك��ر بما
قاله الشاعر الفلسطيني محمود
دروي ��ش «ال�ط��ري��ق إل��ى فلسطني ال
يمر إال من فلسطني».
ّ
املشهد في الضفة ذكر باالنتفاضة
ال� �ث ��ان� �ي ��ة ع� �ن ��دم ��ا ل� ��م ي� �ك ��ن ب��ال �ي��د
غ �ي��ر ذاك ال �ح �ج ��ر .أم� ��ا ف ��ي ق �ط��اع
غ� ��زة ،ف�ق��د ق�ي��ل إن ال �ت �ظ��اه��رات لن
ّ
ت�ص��ل ال��ى امل�ع��اب��ر م��ع ال �ع��دو ،لكن

الطريق إلى
فلسطين ال يمر
إال من فلسطين

الغزيني فعلوها وفاجأونا :صلوا
واشتبكوا مع العدو وسقط منهم
شهيد.
اخ � �ت � �ل� ��ف امل � �ش � �ه� ��د ب �ي ��ن ال � ��داخ � ��ل
والخارج .في لبنان ُمنع الالجئون
م � � ��ن ال� � � ��وص� � � ��ول ال � � � ��ى ال� � � �ح � � ��دود،
ُ
واس ��ت� �ع� �ي ��ض ل� �ه ��م ع �ن �ه��ا ب�ق�ل�ع��ة
الشقيف املشرفة على ارضهم ،أما
ف��ي م �ص��ر امل �ش �غ��ول��ة ب��ان�ت�خ��اب��ات
رئاستها واملعركة على دستورها،
ف �ل��م ي �غ � ّ�ص ف �ي �ه��ا م� �ي ��دان ت�ح��ري��ر
للمطالبة بتحرير ال�ق��دس ،بينما
ش �ه ��د األردن ال� �ت� �ظ ��اه ��رة األك �ب ��ر
لسبب ما.
في ي��وم االرض ايضًا ،في الداخل
على األق��ل ،لم يكن هناك ف��رق بني
عربي متظاهر وأعجمي متضامن.
ك��ان الجميع فلسطينيًا ،مجمعًا
ع � �ل ��ى ق� �ض� �ي ��ة واح � � � � � ��دة ،وم �ط �ل��ب
واح��د :تحرير فلسطني من البحر
ال � ��ى ال� �ن� �ه ��ر ،ل �ك��ن م ��ن ب �ي�ن ه ��ؤالء
املتضامنني ه�ن��اك م��ن ه��و مقتنع
ب �ف �ك��رة ت �ح��ري��ر ج ��زء م��ن فلسطني
ع �ب��ر ال� �ت� �ف ��اوض ،وه� �ن ��اك م ��ن ه��و
مقتنع ب�ت�ح��ري��ره��ا ع�ب��ر امل�ق��اوم��ة،
ل�ك��ن غ��رق��ه ف��ي مستنقع السياسة
أبعده ولو مؤقتًا عن ذل��ك ،وهناك
ف �ئ��ة ص �غ �ي��رة ق� ��ررت االب �ت �ع��اد عن
وحل الحسابات السياسية وقيود
السلطة ،وتفرغت لعمل املقاومة.
أم��ا األه ��م م��ن ب�ين ه ��ؤالء جميعًا،
فهو ذلك املسن ال��ذي يقضي وقته
ف� ��ي امل� �خ� �ي� �م ��ات ،ل � �ي� ��روي ألب �ن��ائ��ه
وأحفاده عن فلسطني وعن شبابه
ه�ن��اك ،ليحفر ف��ي ال��ذاك��رة والقلب
قصة وطن محتل.
فلسطني ه��ذا ال �ع��ام ك��ان��ت قريبة،
وف��ي كل ع��ام نقترب خطوة منها،
�ات ال� �ت ��ي س�ب�ق��ت
إذ رغ � ��م ال� �خ�ل�اف � ُ
االح� �ت� �ف ��ال ال � � ��ذي أق � �ي� ��م ف� ��ي ق�ل�ع��ة
ال�ش�ق�ي��ف ،وم�ق��اط�ع��ة ب�ع��ض أب�ن��اء
امل�خ�ي�م��ات ل �ه��ذه امل�ن��اس�ب��ة بسبب
اح �ت �ك��ار ال �ف �ص��ائ��ل ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة
ّ
وس��ائ��ل النقل ال��ى القلعة ،ف��إن في
«الحركة بركة» ،وذلك كي ال يخمل
الجسد الفلسطيني .فبرغم مرور
 64عامًا على النكبة اال أن الجسد
الفلسطيني ال يزال يزداد شبابًا.

بعدسة أهلها
«هيا بنا نقتحم املخيم» لن يكتب
ّ
لها ال�ن�ج��اح .وأؤك ��د لكم ان شعب
�ون
ال�ج�ب��اري��ن ال ��ذي يحبه امل�ق��اوم� ّ
الشرفاء ،واملعروف ممن قاتله بأنه
«مقاتل شرس ما بموت» ،لن يسمح
بتكرار توحش الجنب من الفاشيني
أم �ث��ال س�م�ي��ر ج�ع�ج��ع ،ح�ين قتلوا
أط � �ف� ��ال ون � �س� ��اء ص� �ب ��را وش��ات �ي�ل�ا
ّ
ال�ع��زل م��ن ال �س�لاح ،وم��ن هنا قلنا
ان سالحي البعيد مجزرة .فيا أنت
أدرك (إن كان باستطاعتك اإلدراك)
انه على باب املخيم ،يوجد أطفال
يقبضون بكلتا ال�ي��دي��ن على يوم
ال �ن �ك �ب��ة ،ف �ي��دق��ون رأس� ��ه ب� ��األرض.
وي�ت��رب�ص��ون للمستقبل فيذيقوا
ال�ع��دو الصهيوني معنى الخوف
ح�ت��ى االرت �ع ��اش ،وال�ه��زي�م��ة حتى
ال ��زوال .ل��ن أعيد ع�ب��ارات م��ن قالوا
ان أم��ن املخيم ه��و م��ن أم��ن لبنان.
وكذلك ال حاجة إل��ى ذك��ر أن العلم
اللبناني يجاور العلم الفلسطيني
على ب��اب امل�خ�ي��م .وألن��ي اع��رف ان
ش�ع�ب�ن��ا ي �ص �ن��ع امل� �ع� �ج ��زات ،ف��إن��ي
ّ
اؤك � � ��د م ��ا ت �ق��ول��ه ع��ام �ل��ة ال �ه��ات��ف
«إن ال�ك�ل�ف��ة األدن ��ى ل �ه��ذا االت �ص��ال
تتخطى رصيدكم».
* عضو كتيبة 5

يركب الشابان وسيلة النقل األسرع واألوفر في غزة ،وهي «التكتك» كما يطلق عليها أبناء القطاع.
فوسيلة النقل هذه هي املفضلة للغزيني؛ إذ إنها توفر الوقود ،املادة األغلى في القطاع هذه األيام.
كذلك إنها الوسيلة األسرع لنقل بضائع األنفاق إلى التجار« .التكتك» مصدرها مصر ،ويجري
ُ
إدخالها عبر األنفاق قطعًا ،وتجمع في األراض��ي الفلسطينية؛ ألنه ببساطة الحاجة أم االختراع.
(تصوير شعيب أبو جهل)

حنظلة

هل تعرف غزة؟

ُ
ُ
َّ
تتغير ساعتك
تحدث في غزة ُمعجزات واقعية :يحدث أن
َ
ال�ب�ي��ول��وج�ي��ة ،ك��ل ي ��وم ،ع�ل��ى م ��زاج وك �ي��ف ال�ح�ك��وم��ة التي
ت�ت�ح�ك��م ف ��ي م��واع �ي��د زي � � ��ارات ال �ك �ه��رب��اء .أق � ��ول مصطلح
بخجل م��ن يخاف أن يفهم
«زي ��ارات» ألنها تأتي وت��ذه��ب
ٍ
ّ
أنه يعتزم اإلقامة ،أو خوفًا من العقاب كطفل يطل برأسه
ثم يهرب!
ِّ
ِّ
ُ
عز ّ
الحر،
يحدث أن تمشي في الشارع ،في عز البرد ،أو في
واالثنان متوافران لدينا ،ليس نشاطًا رياضيًا أو ترفيهيًا،
ولكن لتحفظ بعضًا من كبريائك؛ ألنه «وال سيارة سرفيس
تتوقف لك» ،وحتى لو وضعت ريشة حمراء فوق رأسك «ما
َّ
حنت عليك سيارة»!
ولو خرجت في مقابلة ما ،الستطالع آراء الناس في طريقة
إدارة حكومتنا للقطاع ،فإنك تقول ببساطة م��ا ُي ِّ
نجيك،
ُ َّ
ِّ
وق��د ُع��ل�م� ُ�ت أن ال�ص��دق خ�ي� ُ�ر ُم �ن� ٍّ�ج ،أول��م ن�ع��ل� ُ�م ه ��ذا؟! تأتي
صاحبتي ،تركض خلف خطواتي «هيي ..هيي ..ما تلتفتي،
أخدو اسمك في الشرطة ،انتبهي لحالك ..سالم»!
ُ
ي �ح��دث أن ت�ب�ك��ي ،وأن ��ت ت�ع��رف أن��ه ال أح��د ي��رى نفسه في
َ
ُ
ِّ
ُ
املرآة ليراك أنت! الكل مشغول كيف يدبر معاش يومه .نحن
في غزة أشبه بثور الساقية! ن��دور ون��دور ،ولكن ال حقول
خضراء توجد ،أو ال نجد هذا الوقت الفارغ والكافي لنسأل
أنفسنا :هل نحتاج إلى نزهة؟
ً
وت�ت� َّ
�وس��ل صديقك أال يعتبرك عميال لليهود إذا م��ا قلت:
«وال �ل ��ه ك�ن��ا ع��اي�ش�ين م �ل��وك أي ��ام م��ا ال �ي �ه��ود ك��ان��ت ب�غ��زة.
بالنسبة لهلق!».
«ه��ل ت�ع��رف غ� ��زة؟» ،ع��زي��زي اإلن �س��ان؟ رب �م��ا .وس ��واء كنت
تعرفها أو ال ،والله لن تعرفها إال حني تعيش فيها .حني
تقرأ كتابًا على ضوء شمعة ،وحني تضطر إلى أن ينتابك
صراع الستغالل كل لحظة كهرباء ،ستدخر مصروف املنزل
لتعبئة أسطوانة الغاز ،سيذهب أطفالك من دون مصروف؛
ألن هناك سوء تفاهم بني الحكومة والبنوك!
اعتصام ُيقام يوميًا ،ستتمنى لو أن��ك كنت أكثر
أكثر من
ُ
ٍ ِّ
شخص ،ل�ت��وزع نفسك عليها كلها ،وتناصر القضية
من
ٍ
«أقصد القضايا» العالقة التي ال يبقى منها في النصوص
امل��وزع��ة ع�ل��ى اإلع�ل�ام س��وى «ن�ش�ج��ب ونستنكر» م��ن ِقبل
املسؤولني!
ستمشي كثيرًا ،أو تضطر إل��ى أن تكون «عجينة بشرية»
بجانب ثالثة ُر َّكاب في الكرسي الواحدُ .ي ُ
عجبك أو ال ،هذا
هو املوجود يا أخي!
ُ ُّ
ُ
يمن الله عليك بشهادة،
يحدث أن تكون رقمًا ال اسمًا ،حني
أو إصابة!
فابتسم هذه غزة.
غزة ـــــ أماني شنينو

لن يعرفوا القطاع!
لك بلى أنا أعلم ما يحصل
ال أستطيع أن أكذب
عليك وأقول ِ
ِ
ّ
في غ��زة ،وأشعر بما يشعرون ،ولو كان قلبي عندهم .فال
ّ
أحد يدري ما يحصل في غزة سوى أهلها الكرام ،الصابرين
ّ
ّ
ّ
ّ
العربي
والخارجي و«التطنيش»
الداخلي
على غل الحصار
والعامليّ.
ع�ن��د ق��راء ت��ي مل��ا كتبت ل��ي« ،اق�ش�ع��ر ب��دن��ي خ�ي�ت��ا! ش�ع� ُ
�رت
�اع؛ ف��أن��ا ال أدري م ��اذا أق ��ول! وك �ي��ف أس��اع��دك��م على
ب � ّض �ي� ٍ
حل األم��ور العالقة هذه في مشنقتي التاريخ والجغرافية
ّ
العربيتني».
ّ
ّ
كل ما فعله العرب هو االعتذار .يقولون «نعتذر غزة ،نحن
ّ
عنك!» .وهناك املزيد
لم ننسك ،ولكن أمورًا أخرى ّشغلتنا ِ
م��ن األع ��ذار «ال�ل��ي ص��اي��ر ب�غ��زة ه��اد إل�ه��اء ع��ن ال�ل��ي صاير
بسوريا( ،إسرائيل) بدها تحمي مصالحها» ،واملزيد املزيد
ّ
طفل غز ّي
نفس من ٍ
التي ال تساوي شيئًا أمام ّ ٍ
من التفاهات ّ
ّ
الفجائي لجهاز التنفس ّاالصطناعي،
مات بسبب التوقف
ّ
ّ
القضية
قضيتنا ،وأن �ه��ا
بسبب ان�ق�ط��اع ال�ك�ه��رب��اء .ن�س��وا
ّ ّ
األس��اس ،فقدوا نعمة املنطق ،وأن ك��ل املشاكل تحل بحل
ّ
قضية فلسطني!
ّ
ّ
«ما علينا .الحكي ال بيقدم وال بيأخر» .املهم ،رأيت اليوم
ّ
ّ
في نشرة األخبار ،أن أزمة الكهرباء في غزة دخلت مرحلة
الحل ،بعدما أدخلت مصر مخزونًا من املحروقات إليكم.
ّ
ّ
أتمنى أن يكون كل هذا الكالم صحيحًا.
ّ
ُ
ولألسف ،إذا ب��دأت اآلن بالتكلم على حالتنا نحن أيضًا،
الفلسطينيني في الشتات ،فلن أنتهي! من قوانني مجحفة
بحقنا كقانون العمل ف��ي لبنان ،حيث هناك أكثر م��ن 60
م�ه�ن��ة م�م�ن��وع��ًا علينا ال�ع�م��ل ف�ي�ه��ا ،ف�ق��ط ل�ك��ون�ن��ا الجئني
ّ
فلسطينيني .ال أح��د ي��أخ��ذ ف��ي االع�ت�ب��ار أن امل��ؤق��ت أصبح
باستمراره حكمًا مؤبدًا .إلى حق التملك ،حيث إنه ممنوعٌ
ّ
�زل ي��ؤوي�ن��ا .وإن ك��ن��ا مالكني ألحد
علينا ام�ت�لاك حتى م�ن� ٍ
البيوت ،فبعد موتنا ليس لنا أن نورثه ألوالدنا .من يرثنا
هو األوقاف السنية .كأنها أعز علينا من أوالدنا .وال ننسى
التمييز العنصري و ..و !..كلنا نعاني حسب ّأوضاعنا .قد
ٌ
ال تكون متشابهة ،ولكن النتيجة واح��دة ،كأنه قانون قد
ُب� َّ�ت لنا وحدنا! أن��ت فلسطيني ،يجب أن تعاني! ال يشعر
لاّ
ب�ن��ا غ�ي��رن��ا ،وال ي �ع��رف م��ا ن�ح��ن وم ��ا ب�ن��ا إ أن�ف�س�ن��ا ،فال
ّ
ّ لاّ
َ
تسلي ،لن يعرف غزة إ من كان بغزة!
مخيم البداوي ـــــ تانيا نابلسي
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سينما

سيمون الهبر يواصل اإلبحار في ذاكرة الحرب األهلية
بعد «سمعان بالضيعة» ،يواصل
السينمائي الشاب رحلته الوثائقية .في
تجربة
«الحوض الخامس» ،يستند إلى ً
ّ
عائلته مجددًا ،باعتبارها صورة مصغرة
عن أحوال املجتمع اللبناني خالل الحرب.
هكذا ،ينطلق من ّ
الخاص إلى العام ،مع
شهادات والده وأصدقائه الذين عملوا في
املرفأ في ذلك الزمن األسود
روي ديب
في فيلمه األول «سمعان بالضيعة»
( ،)2009تناول سيمون الهبر ()1975
أح��داث تهجير املسيحيني م��ن جبل
لبنان خالل الحرب األهلية ( 1975ـــ
قصة ّ
 .)1990روى لنا ّ
عمه سمعان
ال � � ��ذي اخ � �ت� ��ار ال � �ع � ��ودة إل � ��ى ال �ج �ب��ل
ك��ي ي��رع��ى ال�ب�ق��ر ب�ع�ي�دًا ع��ن امل��دي�ن��ة.
ال�ي��وم ف��ي شريطه الثاني «الحوض
الخامس» ال��ذي ع��رض أخيرًا ضمن
«م � �ه� ��رج� ��ان ش� ��اش� ��ات ال � ��واق � ��ع» ف��ي
«م� �ت ��روب ��ول� �ي ��س أم �ب �ي ��ر ص ��وف �ي ��ل»،
ً
ي �س ��رد امل� �خ ��رج ال� �ش ��اب ف �ص�ل�ا آخ��ر
م��ن ف�ص��ول ال �ح��رب ع�ل��ى ل�س��ان أبيه
وأص��دق��ائ��ه م��ن س��ائ�ق��ي ال�ش��اح�ن��ات
كانت تنقل البضائع من مرفأ
التي
ّ
بيروت .إنها رحلة نجول فيها على
ش �خ �ص �ي��ات ع ��اي �ش ��ت زم� �ن ��ًا م�ض��ى
م��ع ان �ت �ه��اء ال� �ح ��رب .ل �ك��ن ،ه��ل نجح
صاحبنا في تقديم شيء جديد عن

ذلك «الزمن األسود»؟ يتجسد الفيلم
ف��ي ث�لاث مساحات :الجبل ،وامل��رف��أ،
وم �س��اح��ة م�س�ت�ح�ض��رة م��ن ال�خ�ي��ال
وال� � ��رواي� � ��ات .ف ��ي ال �ل �ق �ط��ات األول � ��ى،
ت�ت�ق��اط��ع ال �ص��ورة ب�ين آل �ي��ات امل��رف��أ،
والطبيعة الجبلية ،والشخصيات
ّ
التي تشكل نقطة التماس بني هاتني
ال �ج �غ��راف �ي �ت�ي�ن .زم ��ان� �ي ��ًا ،ي �ع ��ود ب�ن��ا
الهبر إل��ى الستينيات ،لتنتهي بنا
ال�ح��ال أوائ��ل التسعينيات .م��ع ذل��ك،
ال يستعني بمواد أرشيفية تساعده
في إدخال املشاهد إلى أجواء الفيلم،
ف��األرش �ي��ف ه �ن��ا ي�ن�ب��ع م��ن ذك��ري��ات
الشخصيات.
ينطلق الوثائقي مع األب نجم الهبر
امل �ت �ن �ق��ل م� �ن ��ذ ص� �غ ��ره ب�ي��ن ب� �ي ��روت
وال�ج�ب��ل .يخبرنا ال��رج��ل ال�ك�ه��ل عن
املرة األول��ى التي قصد فيها بيروت
بحثًا ع��ن ال�ع�م��ل وه��رب��ًا م��ن ال��ري��ف.
يفشل ه��ذا املخطط عندما يكتشف
أب��و نجم م�ك��ان عمل اب�ن��ه ف��ي مقهى
«ال � � �ج � � �ن� � ��دول» .س� �ي� �ع ��ود ن� �ج ��م إل ��ى

ال �ق��ري��ة ،ل�ي�ع�م��ل ف��ي األرض وت��رب�ي��ة
ّ
الحيوانات .لكن وفاة األب ستسمح
ل�لاب��ن ب��ال �ع��ودة إل ��ى ب �ي��روت ،لتبدأ
رحلته مع ش��راء الشاحنات والعمل
ف��ي امل��رف��أ .بعد ن�ج��م ،يتوالى ظهور
السائقني اآلخ��ري��ن .ي��روي ك��ل واح��د
قصة وص��ول��ه إل��ى امل��رف��أ ،وذكرياته
في ذلك املكان .ينقسم زمن الشهادات
ال �ت��ي ت��دل��ي ب �ه��ا ال �ش �خ �ص �ي��ات إل��ى
ح �ق �ب �ت�ين .األول� � ��ى ت �ت �ن��اول ف �ت��رة ما
ق�ب��ل ال �ح��رب ،ح�ي��ث ت�ع��ود أس�ط��وان��ة
ذلك الزمن الجميل إلى ال��دوران عبر
يوميات ه��ؤالء ال��رج��ال .يخبرنا كل
واح��د ع��ن فيلمه املفضل ،لينفضوا
ال� �غ� �ب ��ار ع� ��ن «أب� � ��ي ف � ��وق ال �ش �ج ��رة»
وأف �ل ��ام ب � ��روس ل� ��ي .ي �خ �ب��رون �ن��ا أن
ث�ل�اث�ي�ن س �ي��خ ش ��اورم ��ا ك��ان��ت ت�ب��اع
ك��ل ي��وم ف��ي س��اح��ة ال �ب��رج «ال �ت��ي ما
ك��ان��ت ت�ن��ام» .تتوالى الحكايات عن
الزمن الجميل الذي انتهى مع بداية
الحرب األهلية .هكذا ،ندخل الحقبة
ال� �ث ��ان � �ي ��ة .ن �ص �غ ��ي إل� � ��ى م� �غ ��ام ��رات

ال�س��ائ�ق�ين ف��ي امل��رف��أ ال ��ذي سيطرت
عليه «ال �ق��وات اللبنانية» .ال ب� ّ�د لنا
م ��ن ال� �خ ��روج ب �ع �ب��رة ،ح�ي�ن ي�خ�ب��رن��ا
ه��ؤالء كيف أب �ع��دوا شبح الطائفية
ع ��ن امل ��رف ��أ رغ � ��م ال� �س� �ع ��ار ال �ط��ائ �ف��ي
ال� � ��ذي أص� � ��اب امل �ج �ت �م��ع ال �ل �ب �ن��ان��ي.
ك� ��ان ال �ع �م��ال امل �س �ل �م��ون ي �س��اع��دون
أص��دق��اء ه��م امل�س�ي�ح�ي�ين ف��ي ال�ه��رب
إلى بيروت الشرقية ،بينما ساعدهم
املسيحيون ف��ي ال�ن�ج��اة م��ن م�ج��زرة

يقوم الشريط على
جمالية عالية من
حيث التأطير ،وحركة
الكاميرا ،واأللوان

«السبت األس ��ود» .هكذا ،نجول بني
هاتني الحقبتني ،إل��ى أن نقترب من
امل �ش �ه��د األخ� �ي ��ر .ح��رك��ة ان�س�ح��اب�ي��ة
للكاميرا م��ن امل��رف��أ ،م ��رورًا بالجبل،
وختامًا مع نجم الهبر الذي يخبرنا
حلمه بالعودة إلى القرية لقضاء
عن ّ
م��ا ت�ب��ق��ى م��ن ح �ي��ات��ه .م��ن امل��ؤك��د أن
«ال� � �ح � ��وض ال � �خ ��ام ��س» ي� �ق ��وم ع�ل��ى
ج�م��ال�ي��ة ع��ال �ي��ة م��ن ح �ي��ث ال�ت��أط�ي��ر،
وحركة الكاميرا ،واأللوان .لكن الهبر
ّ
يتفلت م��ن ن�ج��اح فيلمه األول ال��ذي
ّ
اس�ت�ط��اع ع�ب��ره أن ي�ط��ل ع�ل��ى لبنان
بأسره .في هذا الشريط ،يروي الهبر
ذكريات سائقي الشاحنات في إطار
ت �م �ج �ي��دي ،ل�ت�ط�غ��ى ال�ن��وس�ت��ال�ج�ي��ا
على كل ما يريد قوله.
ت�س�ت�ع� ّ�د «م�ت��روب��ول�ي��س أم�ب�ي��ر ص��وف�ي��ل»
ل� �ط ��رح س �ب �ع��ة أف� �ل��ام وث��ائ �ق �ي��ة ف ��ي أي ��ار
(م��اي��و) امل�ق�ب��ل م��ن ب�ي�ن�ه��ا ف�ي�ل��م سيمون
الهبر «ال�ح��وض ال�خ��ام��س» وش��ري��ط نديم
مشالوي «القطاع صفر»

نجم الهبر
في مشهد
من «الحوض
الخامس»

يا زمان الطائفية
يندرج «حوض الخامس» ضمن املوجة املعاصرة
الوثائقية في
التي عمت لبنان وشجعت األعمال
ُ
ّ
بلد ال ذاكرة ،وال كتاب تاريخ له .هكذا ،خصصت
لها التمويالت املحلية واألجنبية واملهرجانات.
ً
وفي بداية التسعينيات ،شاهدنا أعماال تحمل
تلك النفحة النوستالجية والتمجيدية لحقبة
الستينيات والحرب .ثم في أواخر التسعينيات،
تبلورت أعمال في السينما ،والعروض املسرحية،
والفنون التشكيلية قطعت مع املاضي ،وبدأت
تبحث في حاضر مدينة جديدة بدأ يتشكل بعد
الحرب .لكن أين سيمون الهبر من الواقع الجديد
حطم ّ
الذي ّ
توجهًا كان غارقًا في نبش «زمن
القتل على الهوية»؟

 ...ونديم مشالوي في غيتو الكرنتينا
س �م �ع �ن��ا م��وس �ي �ق��ى ن ��دي ��م م �ش�ل�اوي
( )١٩٨٠ف ��ي أف �ل��ام وث��ائ �ق �ي��ة مل�ح�م��د
س� ��وي� ��د ،وف � ��ي «رص � ��اص � ��ة ط��اي �ش��ة»
لجورج الهاشم .وها هو يقدم فيلمه
األول «ال � �ق � �ط ��اع ص �ف��ر»
ال ��وث ��ائ� �ق ��ي ّ
الذي يصفه بأنه شريط استكشافي
ل� �ل ��زواي ��ا امل �ظ �ل �م��ة ف ��ي ذاك� � ��رة ل�ب�ن��ان
الجماعية.
ف ��ي ه � ��ذا ال� �ش ��ري ��ط ال� � ��ذي ش��اه��دن��اه
ض�م��ن «م �ه��رج��ان ش��اش��ات ال��واق��ع»،
ي� ��دخ� ��ل م� � �ش �ل��اوي ب� �ك ��ام� �ي ��رت ��ه إل ��ى
«الكرنتينا» ،تلك املنطقة التي بني
ف�ي�ه��ا م��رك��ز ال �ح �ج��ر ال �ص �ح��ي خ�لال
ال�ع�ه��د ال�ع�ث�م��ان��ي .ينطلق الوثائقي
م � ��ن م� ��رك� ��ز ال� �ح� �ج ��ر ال � �ص � �ح ��ي ،إل ��ى
املسلخ ،م ��رورًا بغيتوهات األقليات
ً
ال �ت��ي س�ك�ن��ت امل �ن �ط �ق��ة ،وص � ��وال إل��ى
معمل الحديد والدباغة.

تأخذ ال�ص��ورة حيزًا مهمًا بوصفها
أح ��د ال �ع �ن��اص��ر امل �ك� ّ�ون��ة ل�ل�ف�ي�ل��م في
أسلبتها وتفاصيلها .رغم التنقل من
ّ
مكان إل��ى آخ��ر ،إال أن امل�خ��رج اختار
ال �ب �ح��ث ع ��ن ت �ف��اص �ي��ل ج �م��ال �ي��ة ف��ي
ت�ل��ك امل �س��اح��ات امل �ه �ج��ورة ،ح�ت��ى في
قبحها أحيانًا ،مما جعل من الشريط
م � ��ادة ت �ج��ري �ب �ي��ة م �ث �ي��رة ل�لاه �ت �م��ام،
تعتمد ع�ل��ى ت��رك�ي��ز ال�ك��ام�ي��را Focus
وإب� �ع ��اده ��ا ،ل �ت �ت �ك��ون ل �غ��ة ًم�ش�ه��دي��ة
خ� ��اص� ��ة ب ��ال �ف �ي �ل ��م ،ح ��ام � �ل ��ة ت��وق �ي��ع
امل� � �خ � ��رج ،وم� ��دي� ��ر ال� �ت� �ص ��وي ��ر ط�ل�ال
خ� � ��وري وت ��ول� �ي ��ف ن ��دي ��م ش��رت��ون��ي.
ّ
وق��د س��اع��دت امل��وس�ي�ق��ى ال�ت��ي ألفها
مشالوي على االرتقاء بالصورة إلى
مصاف لوحة شاعرية قاتمة للتاريخ
وال��ذاك��رة اللذين تحملهما .وتترافق
الصورة مع مقابالت أجراها املخرج

م��ع شخصيات ع��دة منها املعماري
برنار خ��وري ال��ذي ّ
تحدث عن موقع
الكرنتينا في املدينة ،ونمو األطراف
وت �ط��وره��ا ب � �م� ��وازاة وس� ��ط امل��دي �ن��ة.
كذلك يقدم قراءته الخاصة بمشروع
«س� ��ول � �ي� ��دي� ��ر» .أم� � ��ا ال � �ك ��ات ��ب ح � ��ازم
صاغية ،فينطلق م��ن تسمية «ع��رب
امل �س �ل ��خ» ال �ت ��ي أط �ل �ق��ت ع �ل��ى ال �ب��دو
الذين سكنوا الكرنتينا وعملوا في
املسلخ ،ليغوص في مفهوم استبعاد
اآلخ � ��ر ف ��ي امل �ج �ت �م �ع��ات ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة،
وال�ب�ن�ي��ة ال�ط��ائ�ف�ي��ة وامل��ذه�ب�ي��ة للبلد
ال�ت��ي ي�ق��ف ع��ائ�ق��ًا أم ��ام ق�ي��ام ال��دول��ة.
وم��ع الفنان س�ي��راغ ديرغوغاسيان،
ن� �ع ��ود إل � ��ى ت� ��اري� ��خ وص� � ��ول األرم � ��ن
ال �ه��ارب�ي�ن م��ن امل� �ج ��زرة ال �ت��رك �ي��ة إل��ى
ال� �ح� �ج ��ر ال� �ص� �ح ��ي ،ث� ��م ع �م �ل �ه��م ف��ي
امل�س�ل��خ ،إل��ى أن ب ��دأوا ب�ن��اء بيوتهم

«القطاع صفر» يعود
إلى الزوايا المظلمة في
اللبنانية
الذاكرة
ّ

الصغيرة .تالهم الفلسطينيون بعيد
ال�ن�ك�ب��ة ال��ذي��ن ان �ض �م��وا إل ��ى األرم ��ن
واألكراد ،إضافة إلى تجار من تركيا
ّ
وال � �ع� ��راق ،واألردن ...ه �ك��ذا ،ش��ك�ل��وا
نسيجًا ف��ري�دًا م��ن األق�ل�ي��ات .ونتابع
ال�ش�ه��ادات وامل��داخ�لات ح��ول الحرب
األهلية التي مرت على الكرنتينا بني
ال�ك�ت��ائ��ب ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة والفلسطينيني
وال �ح ��رك ��ة ال��وط �ن �ي��ة ،وآث� ��اره� ��ا على
املنطقة وأهلها.

أم� ��ا األك ��ادي� �م ��ي واخ �ت �ص��اص��ي علم
ال �ن �ف��س ال� �ع� �ي ��ادي ش ��وق ��ي ع � ��ازوري
ال��ذي يتحدث ط��وال الفيلم ،فيقودنا
ف��ي رح �ل��ة ت�ح�ل�ي�ل�ي��ة ن�ف�س�ي��ة تنطلق
م��ن م�ف�ه��وم امل �ح��رم و«ال �ت��وت �ي��م» في
املجتمعات البدائية ،إل��ى نزعة قتل
األب ،واستبدال السلطات الذكورية...
ً
وص � ��وال إل ��ى ق � ��راءة ل ��واق ��ع وت��اري��خ
منطقة الكرنتينا ولبنان.
ي � �ب � �ق� ��ى «ال� � � �ق� � � �ط � � ��اع ص � � �ف � � ��ر» غ �ن �ي ��ًا
ب�ت�ف��اص�ي�ل��ه ،ل�ك��ن م��ا ي�ض�ع�ف��ه تبنيه
توجهًا أش�ب��ه بمحاضرة أكاديمية،
مما أوقعه في رتابة تشوبها بعض
ّ
ل�ح�ظ��ات امل�ب��ال�غ��ة ف��ي ال�ت�ح�ل�ي��ل .لكن
الفيلم تجربة أول��ى جريئة خاضها
مشالوي مع حرص على التفاصيل،
وبشاعرية تعد بالكثير.
روي...
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وثائقي

ظل الثورة ...والمجتمع الذكوري
نساء في ّ
ّ
تكون املرأة املصرية
محور الشريطني
الوثائقيني «كلمات
شاهدة» و«ظل راجل».
ترصد املخرجتان مي
اسكندر وحنان عبد الله
دورها األساسي في عملية
التغيير التي شهدتها
مصر من دون أن تمس
ببنية املجتمع
البطريركي
زياد عبد اهلل
ينشغل «ك�ل�م��ات ش��اه��دة» ب��أح��داث
ث � � ��ورة « 25ي � �ن ��اي ��ر» وح �ي �ث �ي��ات �ه��ا
وت �ط �ل �ع ��ات �ه ��ا .ف� ��ي ه� � ��ذا ال� �ش ��ري ��ط،
تتبع امل�خ��رج��ة األم�ي��رك�ي��ة املصرية
م � ��ي اس� � �ك� � �ن � ��در ،ع�ل��اق� ��ة ص �ح��اف �ي��ة
ش ��اب ��ة ب ��ال� �ث ��ورة .ت �ت �ع �ق��ب ب�ط�ل�ت�ه��ا
ً
ه� �ب ��ة ع �ف �ي �ف ��ي ال � �ت� ��ي ت� �م� �ث ��ل ج �ي�ل�ا
ج��دي �دًا ن� ّ�ب��ه امل�ص��ري�ين إل��ى ض��رورة
استعادة حرياتهم املفقودة .تعمل
ه �ب��ة ف ��ي ال �ن �س �خ��ة اإلن �ك �ل �ي��زي��ة م��ن
صحيفة «امل �ص��ري ال �ي��وم» .تنتمي
إل � ��ى ال �ط �ب �ق��ة ال� ��وس � �ط� ��ى .م�ح�ج�ب��ة
ل �ك��ن ب �ح �ج��اب «م � � ��ودرن» .ل�ي�ب��رال�ي��ة
ف ��ي آرائ � �ه ��ا ال �س �ي��اس �ي��ة ،وت �م ��ارس
ح��ري�ت�ه��ا ب�ح�م��اس��ة ك�ب�ي��رة م��ن دون
عوائق .سنراها معتصمة في ميدان
التحرير ،ب��رض� ً�ى كامل م��ن العائلة
التي تؤمن بما تقوم به الشابة .لكن
هذا لن يمنع ّأم هبة من التعبير عن
مشاعر خوف رافقتها طيلة تواجد
اب �ن �ت �ه��ا ب�ي�ن امل �ع �ت �ص �م�ي�ن .ال ��ره ��ان
الوثائقي الناجح للفيلم ي��أت��ي من
تقديم حياة بطلته بصورة طبيعية،
ّ
ك��أن الكاميرا غير م��وج��ودة .هكذا،
سنرافق الفتاة في البيت والشارع
وال �ع �م��ل .ن �ت �ع��رف إل ��ى أخ �ت �ه��ا غير
امل �ه �ت �م��ة ب��ال �س �ي��اس��ة .ون �ش��اه��ده��ا
وه��ي تنشئ ح�س��اب��ًا خ��اص��ًا بأمها
على الفايسبوك ،لتنغمس األخيرة
في الحراك السياسي ال��ذي يشهده
املوقع األزرق.
بعد سقوط حسني مبارك ،سنقترب
م��ن ه�ب��ة أك �ث��ر .ن�ع��اي��ش ال�ت�ح��دي��ات
وامل� �ص ��اع ��ب ال �ت ��ي ت��واج �ه �ه��ا (ك �م��ا
ت� ��واج� ��ه ال �ج �ي ��ل ال� � ��ذي ت �م �ث �ل��ه) ف��ي
تحقيق ما تتطلع إليه من تأسيس
ل��وط��ن ال �ت �ع��ددي��ة وال��دي�م��وق��راط�ي��ة.
س �ن ��راف �ق �ه ��ا خ � �ط ��وة ب� �خ� �ط ��وة ،ف��ي
ال�ت�ح�ق�ي��ق ال �ص �ح��اف��ي ال � ��ذي تعمل

من فيلم «كلمات شاهدة»
ع�ل�ي��ه م �ن��ذ ب��داي��ة ال�ف�ي�ل��م متسائلة
ع��ن مصير املفقودين أث�ن��اء ال�ث��ورة
املصرية.
م� � ��ن خ � �ل ��ال ت � �ج� ��رب� ��ة ه� � �ب � ��ة ،ي � �ع� � ّ�رج
الفيلم على ال �ص��دام ب�ين املصريني
و«ال� � �ع� � �س� � �ك � ��ر» .ت� � �ح � ��اول امل� �خ ��رج ��ة
اس� �ت� �ش� �ع ��ار امل� � � ��آزق ال� �ت ��ي ت �ت� ّ
�رص��د
املستقبل امل �ص��ري ،ق�ب��ل أن تنتهي
باالستفتاء على تعديالت الدستور.
لم تشارك بدرية في هذا االستفتاء.
امل��رأة الصعيدية الجميلة ف��ي فيلم
«ظل راجل» ،تخبرنا بأنها انشغلت

يظهر «ظل راجل»
ّأن بعض المصريات
ال ينتظرن الكثير
من « 25يناير»

ف��ي ذل��ك ال��وق��ت ب��والدة بقرتها .هي
إحدى النساء األربع اللواتي تتابع
املخرجة البريطانية املصرية حنان
ّ
ع �ب��د ال �ل��ه م �ص��ائ��ره��ن ف ��ي مجتمع
ال � ��ذك � ��وري .ت �ع �م��ل ب ��دري ��ة م ��ن دون
ّ
ت��وق��ف .ت � ��وزع س��اع��ات ي��وم �ه��ا بني
العمل في األرض وتربية الدواجن،
إلى جانب االعتناء بأطفالها .تسرد
تفاصيل حياتها التي تتشابه فيها
آالف املصريات .كانت تحلم بدراسة
ال �ف��ن ال�ت�ش�ك�ي�ل��ي ،ل�ك�ن�ه��ا ل ��م ت�ف�ع��ل.
ت ��زوج ��ت وأن �ج �ب ��ت أرب� �ع ��ة أط� �ف ��ال،
وت �ف��رغ��ت ل�ل�ع�م��ل م��ع زوج �ه��ا ال��ذي
ل��م تعد عالقتها ب��ه كما ك��ان��ت .إلى
جانب بدرية ،تحضر وفاء .هي امرأة
ستينية من أحياء القاهرة القديمة.
س��اف��رت إل��ى ل�ن��دن لتعمل ف��ي غسل
ال �ث �ي��اب ه �ن��اك .ت �ك��ره ال ��رج ��ال ،بعد
تجاربها الفاشلة مع الزواج .ننتقل
إلى سوزان الثالثينية التي عايشت
سلسلة طويلة من عالقات الخطبة
الفاشلة ه��ي األخ ��رى .امل��رأة الثالثة
ف��ي الفيلم ،تملك متجرًا ت��دي��ره في
«مصر الجديدة» ،وهي إذن مستقلة
م��ال�ي��ًا ،ح�ت��ى م��ن دون رج ��ل .أخ�ي�رًا،
ّ
ن �ص��ل إل� ��ى ش ��اه� �ن ��دة .س �ن �ع��رف أن
ال�ن��اش�ط��ة ال�س�ي��اس�ي��ة الخمسينية،
هي أرملة «شهيد الفالحني» صالح
ح�س�ين ال ��ذي اغ�ت�ي��ل ع ��ام  1966في
دل�ت��ا م�ص��ر .ال �ي��وم ،ت�ك�م��ل ش��اه�ن��دة
طريق زوجها في البحث عن حقوق
ال �ف�ل�اح�ي�ن .ه �ك ��ذا ،ي�ج�ت�م��ع امل��اض��ي
وال � �ح� ��اض� ��ر وامل �س �ت �ق �ب ��ل ف� ��ي «ظ ��ل
راجل» الذي يتخذ عنوانه من املثل
الشعبي املشهور« :ظل راجل وال ظل
حيطة».
ّ
تصور الواقع
عوالم النساء األرب��ع
امل � �ص� ��ري ب �ن �ح��و ع� �م� �ي ��ق .ل� �ك ��ن ف��ي
ام �ت �ث��ال ت� ��ام ل �ع �ن��وان ال �ف �ي �ل��م ،تظل
عالقة هؤالء النساء بالرجل عائمة
م ��ن دون إي� �ض ��اح ��ات ك ��اف� �ي ��ة .وإن
كنا نريد ملجريات الفيلم أن تكون
متصلة بثورة يناير ،فيمكن القول
أيضًا إن تغيير حال امل��رأة املصرية
ّ
ي �ش��ك��ل أح � ��د أه � � ��داف ال � �ث � ��ورة .ل�ك��ن
ع �ل��ى ه � ��ذا ال� �ه ��دف أن ي �ت �ح �ق��ق ك��ي
ي �ف��رغ ع� �ن ��وان ال �ش��ري��ط م ��ن م�ع�ن��اه
ال ��ذي يحمله ال �ي��وم .وج ��ود ال��رج��ل
ف��ي ح �ي��اة امل � ��رأة ل �ي��س ل��ه أن ي�ك��ون
أس��اس �ي��ًا وم�ف�ص�ل�ي��ًا ك�م��ا رأي �ن��ا في
ال�ح��االت التي قدمها الفيلم .وعلى
التغيير أن يكون عميقًا ّ
يمس البنية
االج�ت�م��اع�ي��ة وال�ث�ق��اف�ي��ة للمجتمع،
األم��ر ال��ذي تجمع عليه النساء في
ن�ه��اي��ة ال�ف�ي�ل��م .ه��ن ي��ؤك��دن أن قيام
ال �ث��ورة ك��ان أم� �رًا حتميًا ،لكنهن ال
ّ
ً
ي�ع��ل�ق��ن آم� ��اال ك�ث�ي��رة ع�ل��ى أن ت��زي��ل
هذه الثورة «ظل الرجل الثقيل» عن
ّ
مصائرهن.

في الصاالت

«ألعاب» الموت
يزن األشقر
مع فيلمه «ألعاب الجوع» ،يرفع املخرج غاري
روس سقف عائدات شباك التذاكر األميركي.
حصد الشريط أكثر من  153مليون دوالر في
أيامه األولى ،ليحتل بذلك املركز األول في الـ
 .Box Officeالفيلم َ
مقتبس من الكتاب األول في سلسلة
رواي��ات خيال علمي مكتوبة لليافعني ،ألفتها الكاتبة
التلفزيونية األميركية سوزان كولينز.
ت��دور أح��داث الفيلم في املستقبل .بعد كارثة طبيعية
أدت إل��ى إب��ادة معظم سكان أميركا الشمالية ،يعيش
م��ا تبقى م��ن س�ك��ان ال �ق��ارة م��وزع�ين على  13مقاطعة.
ول � � � � �ه� � � � ��ذه امل � � �ق� � ��اط � � �ع� � ��ات
م��رك��ز ح�ك��م واح� ��د يتسم
ب��ال��دك �ت��ات��وري��ة وي��دع��ى
«ال �ك��اب �ي �ت��ول» .وع �ل��ى ما
ي� �ب ��دو ،وق� ��ع ف ��ي امل��اض��ي
نوع من التمرد على هذا
الحكم االس�ت�ب��دادي ،لكن
امل �ح��اول��ة ب ��اءت بالفشل.
وكنوع من العقاب ،قامت
«ال � �ك� ��اب � �ي � �ت� ��ول» ب ��إن �ش ��اء
لعبة على هيئة برنامج
تلفزيون ال��واق��ع ّ
سمتها
«أل � � �ع� � ��اب ال � � �ج� � ��وع» The
ُ .Hunger Gamesي�خ�ت��ار
يتضمن
ش �خ �ص��ان (ذك� ��ر وأن �ث��ى)
ّ
م � � ��ن ك � � ��ل م � �ق� ��اط � �ع� ��ة ع��ن
بعض
ط��ري��ق ال �س �ح��ب ،ليمثال
الرسائل
امل � �ق ��اط � �ع ��ة ف � ��ي ال �ل �ع �ب ��ة.
المعادية
ي �ت �ن��اف��س ال�ل�اع� �ب ��ون ف��ي
صراع للبقاء ،يخرج منه
للرأسمالية
ف��ائ��ز واح ��د ف �ق��ط ،بينما
يجبر باقي السكان على
مشاهدة هذه اللعبة.
ت� � � � �ت� � � � �ط � � � � ّ�وع ك � ��ات� � �ن� � �ي � ��س
(ج� � �ي� � �ن� � �ي� � �ف � ��ر ل � � ��ورن � � ��س)
ل �ل �م �ش��ارك��ة ف ��ي ال �ل �ع �ب��ة ك�م�م�ث�ل��ة ع ��ن امل �ق��اط �ع��ة ال��رق��م
ً
12بدال عن أختها الصغيرة .تسافر كاتنيس مع املمثل
اآلخ��ر ع��ن املقاطعة ،بيتا (ج��وش هاتشيرسون) ،إلى
«ال �ك��اب �ي �ت��ول» ،ل�ي�ق��وم��ا ب��ال �ت��درب ق�ب��ل خ ��وض ال�ل�ع�ب��ة.
الساعات
عندما تبدأ امل �ب��ارزات ،سيقتل  13العبًا ف��ي َ
الثماني األول ��ى .رغ��م العنف ال��ذي تتسم ب��ه املشاهد،
ّ
إال أن ��ه ك��ان ه�ن��اك إق �ب��ال ج�م��اه�ي��ري ع�ل��ى ال�ف�ي�ل��م ،كما
أش ��اد ال �ع��دي��د م��ن ال �ن �ق��اد ب��ه وم��دح��وا م�خ��رج��ه (وه��و
كاتب السيناريو أيضًا) في إخالصه للرواية املقتبس
م�ن�ه��ا .وح ��از ال �ج� ّ�و ال�ق��ات��م ال ��ذي م� ّ�ي��ز «أل �ع��اب ال�ج��وع»
إع�ج��اب كثيرين ،وخ�ص��وص��ًا اخ�ت�لاف��ه ع��ن اقتباسات
أخرى ألعمال أدبية لليافعني (كسلسلة «هاري بوتر»).
ّ
تضمن الفيلم رسائل
أي�ض��ًا ،أش��ار بعض ال�ن�ق��اد إل��ى
سياسية مناهضة للرأسمالية .ويضربون أمثلة مثل
حكم «الكابيتول» الشمولي ،والفقر املدقع الذي يعيشه
الناجون من الكارثة ،وحتى العمل في مناجم الفحم
ال �ت��ي ت��ذه��ب ث �م��اره��ا إل ��ى «ال �ك��اب �ي �ت��ول» .ق��د ال ت�ص� ّ�ب
املعالجة الخفيفة لهذه املسائل في صلب الحبكة ،إال
أنها تكفي على ما يبدو ملنح الفيلم درجة من الجدية
التي يندر وجودها في هذه النوعية من األعمال.
 :The Hunger Gamesصاالت أمبير ( )01/616600ـ ـ «غراند
سينما» ()01/209109

كالكيت
■ ت��ع��ت��زم االس���ت���ودي���وه���ات األم��ي��رك ّ��ي��ة إن���ت���اج نسخة
سينمائية جديدة من رواي��ة « »1984لجورج أوروي��ل.
ي��ع��ود «األخ األك���ب���ر» إل���ى ال��ش��اش��ة إذًا ف��ي زم���ن يكثر
ّ
الشمولية.
فيه الكالم عن االستبداد ،وطبائع األنظمة
اق��ت��ب��س��ت ال���رواي���ة ال��ش��ه��ي��رة م��رت�ين ف���ي ع��ام��ي 1956
و .1984وحصلت مجموعة من الشركات على حقوق
جار
إنتاج النسخة الجديدة من ورثة أورويل ،والبحث ٍ
عن كاتب سيناريو إلنجاز الخطوة األولى.
■ تنطلق ع���روض فيلم «تايتانيك  »3Dقريبًا في
ّ
ّ
ً
احتفاء بذكرى مرور قرن
والعربية،
العاملية
الصاالت
ع��ل��ى غ���رق السفينة األم��ي��رك��ي��ة ال��ش��ه��ي��رة ف��ي نيسان
(أبريل)  .1912بعد مرور  14عامًا على عرضه ّ
األول،
ج���دد ج��اي��م��س ك��ام��ي��رون ش��ري��ط��ه ال��ش��ه��ي��ر ،ليصير
ً
قابال ّ
للبث بتقنية األبعاد الثالثة ،متيحًا للعالم فرصة
استرجاع الفيلم الذي أطلق شهرة ليوناردو دي كابريو،
وكايت وينسلت .هذه األخيرة صدمت وسائل اإلعالم

ّ
بقولها ّإن أغنية «تايتانيك» التي غنتها سيلني ديون
بعنوان « My Heart will go onتصيبها بالغثيان».
ُ
■ شغلت مواقع التواصل االجتماعي أمس بتصريح
ّ
ل��ل��م��خ��رج��ة ال��س��ع��ودي��ة ال��ش��اب��ة ث��ري��ا أب� ��ار ،ع���ن ك��ون
صناعة الفن السابع في بالدها «واعدة» .الحديث الذي
نقلته وكالة «يو بي آي» ،أثار استغراب الناشطني على
ال��ش��ب��ك��ة ،وخ��ص��وص��ًا ّأن دور السينما م��م��ن��وع��ة في
ّ
ّ
السعودية منذ عام  ،1970ما يمثل عائقًا أمام الجمهور
واملبدعني في آن واحد.
■ فاز فيلم «الشوق» للمخرج املصري خالد الحجر
بجائزة الخنجر الذهبي لـ«مهرجان مسقط السينمائي
ال��س��اب��ع» (ب�ي�ن  24و 31آذار /م���ارس امل���اض���ي) .كذلك
فازت بطلة الشريط املمثلة سوسن بدر بجائزة أفضل
ممثلة .ون��ال جائزة الخنجر الفضي لألفالم الروائية
الشريط التونسي «آخر ديسمبر» ملعز كمون.

■ بعد إيطاليا ال��ت��ي زاره���ا العام
امل�����اض�����ي ف�����ي ش���ري���ط���ه «ن��س��خ��ة
طبق األص��ل» ،ودار في ّقراها مع
ج��ول��ي��ي��ت ب��ي��ن��وش ،ح����ط ع�ب��اس
كياروستامي (الصورة) رحاله
ف��ي ال��ي��اب��ان .السينمائي اإلي��ران��ي
أن����ج����ز ه����ن����اك ش���ري���ط���ه ال���ج���دي���د
ّ
الحب»
بعنوان «كأحد واقع في
 .Like someone in loveيحكي الفيلم قصة شابة
ت��ل��ج��أ إل���ى ال���دع���ارة ،ل��ت��دف��ع أق��س��اط دراس��ت��ه��ا ،وت���دور
ّ
ت��ك��ه��ن��ات ع��ن إم��ك��ان م��ش��ارك��ت��ه ف��ي «م��ه��رج��ان ك��ان»
املرتقب خالل أيار (مايو) املقبل.
ّ
تستعد «ش��رك��ة وارن���ر ب���روس» إلط�ل�اق فيلم تيم
■
بورتون الجديد «الظالل السوداء» من بطولة جوني
ديب ،ومجموعة من نجوم هوليوود .تقنية ترويجية
جديدة تستخدمها الشركة ،من خالل نشر ملصقات

الفيلم على مواقع التواصل االجتماعي .يصل العمل
ّ
العربية ،ويحكي ّ
قصة مصاص
قريبًا إل��ى ال��ص��االت
دم����اء (ج��ون��ي دي����ب) ي��ع��ود إل���ى ال��ح��ي��اة ف��ي ّ منتصف
السبعينيات ،ويكتشف ّأن عائلة جديدة احتلت منزله!
فهل سيتأقلم دراكوال مع عصر الديسكو والهيبيز؟
■ نال الفيلم السوري «ضوء» ( )2008للمخرجة النا
ب�لان��ي ج��ائ��زة أف��ض��ل فيلم رس���وم م��ت��ح��رك��ة أجنبي
قصير في «مهرجان الطفل والعائلة» في مدينة لوس
أنجليس األميركية .يروي الفيلم قصة مزمار لألطفال،
يحاول أن يجد مكانه في هذا العالم.
■ ح�����از ش���ري���ط «م� � ��وت ل �ل �ب �ي��ع» ل���ل���م���خ���رج ف ��وزي
بنسعيدي الجائزة الكبرى للمسابقة الرسمية للفيلم
الطويل ف��ي ال���دورة الثامنة عشرة لـ«مهرجان تطوان
ال��دول��ي لسينما ب��ل��دان البحر األب��ي��ض املتوسط» ال��ذي
اختتم ّأول من أمس السبت.
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على الشاشة

تودع الشقاوة
«نورت» على  mbcوفاء الكيالني ّ
ّ
باسم الحكيم
فيما يعيش املشهد اإلعالمي اللبناني
وض � �ع� ��ًا ض �ب ��اب �ي ��ًا ي � �ه � � ّ�دد اس� �ت� �م ��راري ��ة
ب�ع��ض امل �ح �ط��ات ،وي�ب�ق��ي أخ ��رى ب��رس��م
باملجهول ،تعمل  mbcبصمت .الشبكة
ّ
السعودية التي أخذ املشاهد الخليجي
ّ
ح� ّ�ص��ة األس� ��د م ��ن ب��رم �ج �ت �ه��ا ،ل ��م ت�غ��ي��ر
استراتيجيتها ،لكنها ّ
وسعت «البيكار»
ب �ه��دف إرض � ��اء ال �ع��ائ �ل��ة ال �ع��رب �ي��ة .بعد
ح �ص��ول �ه��ا ع �ل��ى ح �ق��وق ع� ��رض أض�خ��م
ّ
العاملية ،واختيارها آخر
البرامج الفنية
ّ
ّ
الدرامية التركية ،ثم دخولها
اإلنتاجات
ّ
العربية م��ع املسلسالت
س��اح��ة ال��درام��ا
الطويلة ،منها «روب ��ي» للمخرج رام��ي
حنا ح��ال� ّ�ي��ًا ،و«امل�ن�ت�ق��م» للمخرج حاتم
ع �ل ��ي ق ��ري� �ب ��ًاّ ،
ودع� � � ��ت امل �ح �ط ��ة ح �ل �ق��ات
 ،Arab Idolوت�س�ت�ق�ب��ل م��واه��ب Arabs

( Got Talentالجمعة) على  ،mbc4كذلك
تفاوض على حقوق أحد برنامجني هما
 The Voiceو.X Factor
ّ
وب �ع �ي �دًا ع ��ن امل� ��واه� ��ب ،ت ��راه ��ن امل �ح��ط��ة
�ودي ��ة ع �ل��ى اإلع�ل�ام � ّ�ي ��ة امل �ص� ّ
ال� �س �ع � ّ
�ري��ة
ّ
وف � ��اء ال �ك �ي�لان��ي ف ��ي ب��رن��ام��ج «ن� � ��ورت»
(االثنني  )21:30لكن باألسلوب الكيالني
ّ
امل �خ��ف��ف .ه �ن��ا ،ل��ن ت �غ� ّ�ي��ر ط��ري�ق�ت�ه��ا في
ّ
الحوار الجريء ،غير أن «غياب الشقاوة
وامل � �ش� ��اغ � �ب� ��ة» ب� ��األس � �ل� ��وب ال � � ��ذي ط�ب��ع
ب��رام�ج�ه��ا ال�س��اب�ّق��ة ،يدفعها إل��ى ال�ق��ول
ل�ـ«األخ�ب��ار» بـ«أنني ّ
أغير جلدي ألنني
ّ
أط ��ل ع�ل��ى  .»mbcوت�ص��ف ه��ذه امل��رح�ل��ة
بـ«إجازة وفاء املحاورة الجريئة».
م �ت ��اب ��ع ال �ح �ل �ق��ة األول� � � ��ى م� ��ن «ن� � � � ّ�ورت»
مل��س تأقلمها م��ع م��واص�ف��ات البرنامج
ال �ج��دي��د ،واك �ت �ش��ف إم �ك��ان��ات امل �ح��اورة
ال � � �ق � ��ادرة ع� �ل ��ى امل � � ��زج ب�ي��ن ال� � �ج � ��رأة ف��ي

ّ
أس�ئ�ل�ت�ه��ا وخ ��ف ��ة ال �ظ ��ل .وه� ��ذا ال�ج��ان��ب
الطريف في شخصيتها ،كان شبه غائب
في برنامجيها الشهيرين «ضد ّ
التيار»
ّ
و«ب � � ��دون رق� ��اب� ��ة» .ال ت ��واف ��ق أن ه��ذي��ن

لقاء مع خمسة
ضيوف من نجوم
التمثيل والغناء
والرياضة واإلعالم

ال �ب��رن��ام �ج�ين ي �ع �ت �م��دان ع �ل��ى ال �ق �س��اوة
وال�ل�ط�ش��ات ،ب��ل ك��ان��ا ع �ب��ارة ع��ن «ح��وار
م��وض��وع��ي ج � ��ريء م ��ع ض �ي��ف واح � ��د».
ّ
مع ذل��ك ،ت��رى أنها قبلت التحدي؛ «ألن
ال�ش�ط��ارة ه��ي أن ي�ع��رف اإلع�لام��ي كيف
ينوع ويتأقلم مع برامج مختلفة ،وهو
م� ��ا ف �ع �ل��ه ك� �ب ��ار اإلع�ل��ام � �ي�ي��ن» .ي �ع��رض
البرنامج الجديد حياة خمسة ضيوف
ف ��ي  90ث��ان �ي��ة ،وي �ق ��دم م �ق��اط��ع غ�ن��ائ�ي��ة
وص��ورًا ومقاطع فيديو تضفي هامشًا
ّ
التسلية ،ثم يطرح أسئلة لكل ضيف
من
ع�ل��ى ح ��دة ،وه ��و م��ا ت�ض�م�ن��ه ال�ك�ي�لان��ي
ّ
النارية في النقاش ،ويكسر حدته
بعض
دخول الضيوف اآلخرين على الخط.
ت� � �ع � � ّ�رف ال� �ك� �ي�ل�ان ��ي ب ��رن ��ام� �ج� �ه ��ا ،ك �م��ن
ّ
شهية ،وتدعو
يتحدث عن مائدة عشاء
ّ
الجمهور إل��ى «ت ��ذوق سلطة متحبشة
ب� �ت ��واب ��ل وب � � �ه� � ��ارات م �خ �ت �ل �ف ��ة» ،الف �ت��ة

يا هال بالمواهب
العربية!
ح��ان وق��ت العودة إل��ى Arabs Got
 Talentم��ع راي��ا أب��ي راش��د وقصي.
مع انطالقة املوسم الثاني الجمعة
املقبل ،سيفتقد الجمهور حضور
اإلعالمي املصري عمرو أديب ،صاحب
«ال��ك��اراك��ت��ي��ر» ال��س��اخ��ر ف��ي لجنة
ّ
التحكيم ،بعدما حل مكانه املمثل
السعودي ناصر القصبي ،إل��ى جانب
نجوى كرم (الصورة) وعلي جابر .وبعد
انتهاء املوسم الثاني ،لن تحرم mbc
جمهورها املزيد من البرامج الفنية.
ّ
واذا كانت  mbcقد صرحت أخيرًا بأن
املحطة ما زالت في مرحلة ّالتفاوض،
فقد علمت «األخبار» أن الكفة تميل
لصالح برنامج  ،The Voiceال X
 ،Factorلكن املفاوضات لم تصل إلى
خواتيمها السعيدة مع أصحاب ّأي
من البرنامجني ،فهل يحدث ما يقلب
ّ
الحالية؟
الصورة

إل ��ى أن �ه��ا ت� �ح ��اول «االس �ت �م �ت��اع ب �م��ادة
ب�ع�ي��دة ع��ن ال �ج��دل ال �ح ��اد ،م��ع ض�ي��وف
م ��ن ق �م ��اش ��ات م �خ �ت �ل �ف��ة ف ��ي  70دق�ي �ق��ة
تتضمن وج�ه��ة نظر غير اس�ت�ف� ّ
�زازي��ة».
ّ
الندية بني الرأي
وهي تصفها بالفقرة
وال� � ��رأي اآلخ � ��ر« ،أل� �ع ��ب دور امل�س�ت�م�ع��ة
ّ
اإلعالمية
غالبًا واملوجهة أحيانًا» .تجد
امل �ص� ّ
�ري��ة أن األم ��ر امل �غ��ري ف��ي «ن ��ورت»
هو أنه يظهر على شاشة  ،mbcويسير
ّ
«ضد ّ
العربية».
التيار» في زمن الثورات
ال تربط الكيالني اعتذارها عن عروض
ّ
مصرية بما تصفه بسحر
من فضائيات
ّ
ّ
 mbcفقط .توضح أن «ظروفي الحالية،
تفرض ّ
علي البقاء في لبنان مع عائلتي
وولدي».
وتخوض اإلعالمية املصرية هذا التحدي
الجديد مع بيري كوشان صاحبة شركة
 Periscoopوم �خ ��رج م�ت�م� ّ�ي��ز ه ��و ب��اس��م
وتصور حلقات ّ
ّ
«نورت» داخل
كريستو.
ديكور أنيق في استوديوات  mbcشمال
ب �ي��روت ،ح�ي��ث تستقبل ن�ج��وم التمثيل
والغناء والرياضة واإلع�لام والصحافة
وال � �ك � �ت� ��اب� ��ة واإلخ � � � � � � ��راج .وم � � ��ع ان� �ط�ل�اق
التصوير بإيقاع سريع ،يالحظ أن وفاء
ت�ت�ف��اع��ل م ��ع ض�ي��وف�ه��ا ب �س��رع��ة ب��دي�ه��ة،
وي��واك��ب ال�ف�ن��ان س�ت��اف��رو ج�ب��را ال�ح��وار
برسوماته من وراء الكواليس ،ما يضفي
ط ��راف ��ة ع �ل��ى ال �ج �ل �س��ة ح �ي �ن��ًا وس �خ��ون��ة
أحيانًا .أض��ف إل��ى ذل��ك ،فكرة البرنامج
التي وضعتها املنتجة ومقدمة البرامج
ال�ل�ب�ن��ان� ّ�ي��ة _ ال�ف��رن�س� ّ�ي��ة ب �ي��ري ك��وش��ان،
وه ��ي ص��اح�ب��ة ن�س��خ ع��رب� ّ�ي��ة م��ن ب��رام��ج
ّ
عاملية منها «حديث البلد» ،و«تاراتاتا»،
و«س� ��وال � �ف � �ن� ��ا ح � � �ل � ��وة» ،وت� �ن� �ت� �ج ��ه ع �ب��ر
شركتها  Periscoopمع شريك نجاحاتها
باسم كريستو ،وتتولى تنفيذ اإلنتاج
ّ
بريسيال جبرا ،وتشرف على التفاصيل
اإلنتاجية كورين ّ
ّ
مدور.
وب� �ع ��د ت �ص ��وي ��ر ال �ح �ل �ق��ة ال �ث ��ال �ث ��ة ل�ي��ل
ال �س �ب��ت امل��اض��ي م��ع ط� ��ارق أب ��و ج ��ودة،
وسالفة معمار ،وداوود حسني ،ودينا
حايك ،والعب كرة القدم السعودي ياسر
القحطاني ،سيكون الجمهور هذا املساء
مع ثانية حلقات البرنامج ،وضيوفها
ط ��ارق ال�ع�ل��ي (م�م�ث��ل ك��وي �ت��ي) ،وع�م��رو
مصطفى ،ولجني عمران ،وأحمد العرفج
(صحافي السعودي) ،وكارمن سليمان
املصرية التي ّ
ّ
توجت محبوبة
املشتركة
العرب في .Arab Idol
هكذا ،انضمت وف��اء الكيالني إل��ى mbc
وتفرض حاليًا عزلة على نفسها بسبب
ال�ض�غ��ط االس�ت�ث�ن��ائ��ي ال ��ذي تعيشه مع
فريق البرنامج ،وخصوصًا أن ما يفصل
ب�ي�ن ت�ص��وي��ر ح�ل�ق��ة وأخ� ��رى أح �ي��ان��ًا ،ال
يتجاوز خمسة أيام ،وهي تحرص على
ك�ت��اب��ة ن� ّ�ص �ه��ا ب�ن�ف�س�ه��ا ،ب��ال �ت �ع��اون مع
فريق اإلعداد وصاحبة الشركة املنتجة.
ّ
«نورت» كل اثنني  21:30على mbc

ريموت كونترول

سهرة نكد مع وليد

mtv

< 21:30

ي� �س� �ت� �ق� �ب ��ل ول� � �ي � ��د ع� � �ب � ��ود ف � � ��ي ب ��رن ��ام ��ج
«بموضوعية» الليلة النائب محمد قباني
(ال� �ص ��ورة) ،وال�خ�ب�ي��ر االق �ت �ص��ادي م��روان
إس �ك �ن��در ،ورئ �ي��س ش��رك��ة ك �ه��رب��اء زح�ل��ة
أسعد نكد .وت�ت�ن��اول الحلقة ال�ص��راع على
إنتاج الكهرباء بني البواخر واملعامل وأزمة
املحروقات ،ووصول سعر صفيحة البنزين
إلى عتبة  40000ليرة.

مطبخ الغرائب

lbc

< 21:30

ّ
فضائيًا،
بعد أسبوعني على بدء عرضه
ن �ت �ع��رف ال �ل �ي �ل��ة أرض� �ي ��ًا إل� ��ى ال �ط �ه ��اة ال �ـ
 14ف ��ي «ت � ��وب ش �ي ��ف» ال � ��ذي ي �م �ت��د 14
حلقة ،يتنافس ه��ؤالء ف��ي تقديم أطباق
ّ
غ ��ري � �ب ��ة ،وت � �خ ��ط ��ي اخ � �ت � �ب � ��ارات ال �ح �ك��م
ال��رئ �ي �س��ي ال �ش �ي��ف ج ��و ب� � ��رزا ،وم �ق��دم��ة
ال � �ب ��رن ��ام ��ج امل� �م� �ث� �ل ��ة ال � �س � � ّ
�وري � ��ة ج �م��ان��ة
مراد.

كوكو (قبل) شانيل

mbc Max

< 21:00

سهرة جميلة ّ
تقدمها لنا قناة  mbc Maxمع
فيلم «كوكو قبل شانيل» ( .)2009شريط
امل�خ��رج��ة آن ف��ون�ت��ان ي��رص��د ب��داي��ة م�ش��وار
كوكو شانيل قبل أن تصبح أس�ط��ورة في
ع��ال��م األزي� � ��اء .ال�ف�ي�ل��م ال� ��ذي ت� ��ؤدي بطولته
أودري توتو يضيء على ه��ذه الشخصية
االس�ت�ث�ن��ائ�ي��ة ال �ت��ي أح��دث��ت ث ��ورة ف��ي ع��ال��م
املوضة وصعودها املضني إلى القمة.
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حريات

المملكة المغربية مصرّة على إسكات «الحاقد»
بعد أشهر فقط على إطالق
سراحه ،ها هو الفنان املشاغب
يدخل السجن مجددًا .الرابر الذي
ّ
تحول صوت «حركة  20فبراير»،
يقبع اليوم وراء القضبان
بتهمة اإلساءة إلى الشرطة في
أغنيته «كالب الدولة»

األغنية قديمة تعود
إلى  16تشرين األول
(أكتوبر) 2010

◄ توفي الفنان السوري جورج فهد مطرب
األغ�ن�ي��ة ال�س��اح�ل�ي��ة ال�ش�ه�ي��ر ون�ق�ي��ب الفنانني
ّ
األسبق في محافظة الالذقية ،علمًا بأنه والد
املمثل عابد فهد واملخرج عامر فهد.

الرباط ــ عماد استيتو
ّ
ّ
ي�ب��دو أن حملة واس�ع��ة تشنها السلطة
امل�غ��رب�ي��ة ع�ل��ى ال�ن��اش�ط�ين ف��ي ال�ح��رك��ات
االح�ت�ج��اج�ي��ة االج�ت�م��اع�ي��ة والسياسية
وال �ط�لاب �ي��ة ف��ي امل �م �ل �ك��ة .ي ��وم الخميس
امل ��اض ��ي ،أق��دم��ت ال �ش��رط��ة ع�ل��ى اع�ت�ق��ال
م �غ �ن��ي ال� � ��راب م �ع��اد ب �ل �غ��وات امل �ع��روف
ب� �ـ«ال� �ح ��اق ��د» ال� � ��ذي اش �ت �ه��ر ب��أغ �ن �ي��ات��ه
ال �ل�اذع� ��ة ال� �ت ��ي ت �ن �ت �ق��د ال �ن �ظ ��ام وغ �ي��اب
ال �ع ��دال ��ة االج �ت �م��اع �ي��ة .ي��أت��ي ذل� ��ك ب�ع��د
أش �ه��ر ف �ق��ط ع �ل��ى إط�ل��اق س� ��راح ال�ف�ن��ان
ال�ش��اب إث��ر معركة خاضتها الفعاليات
الحقوقية واملدنية في املغرب .هذه املرة،
اتهمت النيابة العامة في الدار البيضاء
«ال �ح��اق��د» ب �ـ«ت��ردي��د أغ�ن�ي��ة ت �س��يء إل��ى
بصور
هيئة رسمية منظمة ،مشفوعة
ّ
ّ
م��رك �ب��ة ت �ح �م��ل إس� � ��اءة وق ��ذف ��ًا ف ��ي ح��ق
م��وظ �ف�ين ف ��ي ال� ��دول� ��ة» وف� ��ق م ��ا أوردت
وكالة األنباء الرسمية.
ّ
وق��ال أص��دق��اء «ال�ح��اق��د» ل�ـ«األخ�ب��ار» إن
اإلدارة ال �ع��ام��ة ل�ل�أم��ن ال��وط �ن��ي ح � ّ�ررت
ض �ب �ط��ًا ض ��د ال� �ف� �ن ��ان ب �ع��دم��ا ت�ض�م�ن��ت
أغ�ن�ي�ت��ه «ك�ل�اب ال ��دول ��ة» م�ق��اط��ع فيديو
ّ
تسيء إلى الشرطة .ورغم إصرار
مركبة
ّ
معاد على أنه ليس وراء تركيب الفيديو،

◄ ت� ّ
�وج ��ه س �ي��ف ال ��دي ��ن ال �س �ب �ي �ع��ي ظ�ه��ر
الخميس املاضي إلى بيروت لبدء االستعدادات
ّ
النهائية لتصوير مسلسله «ديو الغرام» .وأكد
امل �خ��رج ال� �س ��وري« :س �ن �ب��دأ ت �ص��وي��ر امل�ش��اه��د
األولى من العمل في إحدى الفيالت في الشمال
العاشر والحادي عشر من نيسان (إبريل)،
بني
ّ
وس �ن �ت �ن��ق��ل ب�ي�ن ال �ع��دي��د م ��ن امل �ن��اط��ق وال �ق��رى
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة .وس�ي�ن�ح�ص��ر ت �ص��وي��ر ال �ع �م��ل في
لبنان فقط» .يذكر ّأن «دي��و ال�غ��رام» من بطولة
نجمي برنامج «ديو املشاهير» ماغي بوغصن
وكارلوس عازار في تجربته التمثيلية األولى.

ف � ��إن وك� �ي ��ل امل� �ل ��ك رف � ��ض م �ن �ح��ه إط �ل�اق
س ��راح م��ؤق��ت ،ب��ل ح � ّ�دد ي ��وم ال��راب��ع من
نيسان (أبريل) موعدًا ملحاكمته بعدما
تحولت األسئلة من مضمون الصور إلى
مضمون الكلمات.
ّ
وق� � ��ال م� �ق ��رب ��ون م ��ن م� �ع ��اد إن األغ �ن �ي��ة
املذكورة قديمة تعود إلى تشرين األول
(أك�ت��وب��ر)  2010أي قبل ال��رب�ي��ع العربي
وحتى قبل وقت طويل من اعتقاله األول
بتهمة االع �ت��داء على أح��د املنتمني إلى
الشباب امللكي .واستغربت هيئة دف��اع
«ال �ح��اق��د» رف ��ض م�ن��ح م��وك�ل�ه��ا ال �س��راح
املؤقت واعتبرت االعتقال سياسيًا ،علمًا
ّ
أن امل�ح��ام�ي�ين ال �ل��ذي��ن وك�ل�ت�ه�م��ا الجهة

امل��دع �ي��ة (األم � ��ن ال��وط �ن��ي) ه �م��ا ذات�ه�م��ا
اللذان ّ
عينهما املدعي األول في محاكمة
م� �ع ��اد األول � � ��ى ق �ب��ل أش � �ه ��ر .وق� � ��ال ع�م��ر
ب��ن ج�ل��ون أح��د م�ح��ام��ي مغني ال �ـ«آن��در
ّ
غراوند» إن «هذا القرار يفسر انزعاجهم
الكبير من املغني وأعماله .ولذلك ،فإننا
نعتبر القرار سياسيًا».
وك��ان الغموض يرافق مصير «الحاقد»
ب � �ع ��دم ��ا اع� �ت� �ق� �ل� �ت ��ه ع � �ن ��اص ��ر ال� �ش ��رط ��ة
القضائية من دون أن يعرف أفراد عائلته
وأصدقاؤه مكان اعتقاله لغاية ساعات
متأخرة من ليل الخميس .كذلك اعتقلت
السلطات الناشط في «حركة  20فبراير»
ي ��ون ��س ب �ل �خ��دي��م إل � ��ى ج ��ان ��ب ن �ش �ط��اء

آخرين كانوا ينتظرون أم��ام احد مراكز
الشرطة ملعرفة مصير زميلهم ووجهت
إل�ي�ه��م ت�ه��م االع �ت��داء ب��ال�ض��رب وال�ج��رح
ع �ل��ى رج � ��ال ال �ش��رط��ة وإل� �ح ��اق خ�س��ائ��ر
م��ادي��ة بممتلكات ال��دول��ة ،وه��و م��ا نفاه
ناشطون في الحركة لـ«األخبار».
«ال�ح��اق��د» ال��ذي ص��ار أح��د رم��وز «حركة
 20فبراير»ّ ،
توجه أغنيته «كالب الدولة»
ان�ت�ق��ادات الذع��ة لجهاز الشرطة واألم��ن
في املغرب وقمعه الشعب وسرقة أمواله
إل� ��ى ح� � ّ�د اس �ت �خ ��دام ع � �ب ��ارات م ��ن ق�ب�ي��ل
«بوليس تفو» (تبًا للشرطة) .ورسمت
أغنية «الحاقد» املؤرخة بتاريخ السادس
عشر من تشرين األول (أكتوبر) ،جانبًا
مما يعيشه املواطن املغربي عند اعتقاله
أو ت��وق�ي�ف��ه ف��ي ال� �ش ��ارع ال �ع��ام م��ن قبل
رج ��ال ال�ش��رط��ة .تهمة ح �ي��ازة امل �خ��درات
أو األسلحة ،ه��ي دوم��ًا ج��اه��زة .ويصف
صاحب «الشعب املقهور» جهاز الشرطة
ّ
ب��أن��ه م��رت��ش يعتدي على ال�ف�ق��راء ،فيما
تراكم قياداته الثروات .لكن السؤال الذي
يطرح نفسه هنا هو :ملاذا انتظر النظام
ّ
سنة ونصف السنة ملالحقة الفنان؟ أم أن
فشل تلفيق التهمة األول��ى جعل النظام
يبحث عن إيداعه السجن بأي ثمن؟ هذا
على األقل ما يقوله رفاقه.

◄ أك � ��د امل � �ط� ��رب ال �ش �ع �ب��ي امل � �ص� ��ري س�ع��د
الصغير أن��ه ق��رر ال�ت��رش��ح للرئاسة معتمدًا
على حظه ال��ذي أسعفه ف��ي ت��رك مهنة سائق
ّ
األجرة واحتراف الفن ،مشيرًا إلى أنه وجد ّأن
ّ
كل الفئات تترشح للرئاسة ،فقرر أن يجرب
حظه معتمدًا على حب أهالي حي شبرا الخيمة
الذي يسكن فيه.
◄ ع� ��ادت أغ �ن �ي��ة ن��ان �س��ي ع �ج��رم ال�ش�ه�ي��رة
«ش��اط��ر ش��اط��ر» إل ��ى االن �ت �ش��ار ع �ب��ر م��واق��ع
ال �ت��واص��ل االج �ت �م��اع��ي م��ن خ�ل�ال ال�ن��اش�ط�ين
املصريني ،بعد إعالن القيادي اإلخواني البارز
خيرت الشاطر ترشحه للرئاسة.
◄ غ� ّ�ي��ب امل ��وت أول م��ن أم ��س ال�س�ب��ت املمثل
املصري الكبير سيد عبد الكريم صاحب
ش�خ�ص�ي��ة زي �ن �ه��م ال �س �م��اح��ي ال �ش �ه �ي��رة في
مسلسل «ليالي الحلمية».
◄ ينطلق اليوم االثنني «مهرجان الصورة»
الذي يقام سنويًا في املركز الثقافي الفرنسي
ف��ي ال �ق��اه��رة .وق��د وق��ع االخ�ت �ي��ار ع�ل��ى الفيلم
ال��وث��ائ �ق��ي «ن �ص��ف ث � ��ورة» ل�ي�ف�ت�ت��ح ال�ت�ظ��اه��رة
بعد عرضه أخ�ي�رًا ف��ي «م�ه��رج��ان صاندانس
السينمائي» في والية أوتا األميركية.
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اإلعالم العربي
يجتزئ مطالب الثورة
فادي عميره*
ّ
ّ
الشعبية واالن �ف �ج��ار ال��ذي
ال ش��ك ف��ي أن ال�ه� ّ�ب��ة
ّ
ٌ
ح �ص��ل ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة ل �ه �م��ا ج � � ��ذور اق �ت �ص��ادي��ة
اج �ت �م��اع� ّ�ي��ة أس ��اس ��ًا .ف ��ال ��ذي دف� ��ع ب �ه ��ذه ال�ك�ت��ل
ّ
البشرية لالنتفاض سلميًا ومواجهة الرصاص
واإلج � ��رام ب �ص��دور ع��اري��ة يتعلق أس��اس��ًا بعدم
ق ��درة ه ��ؤالء ال�ش�ب��اب ع�ل��ى اح�ت�م��ال ح�ي��اة الفقر
والقهر ّوالبطالة وانعدام األمل في املستقبل .مع
ذل��ك فإننا نلمس أحيانًا كثيرة ع��دم ق��درة هذه
ّ
املتفجرة على التعبير ع��ن املطالب التي
الكتل
دفعتها إلى االنتفاضة هذه الصورة ،وبالتالي
ع ��دم ق��درت �ه��ا على بلورة م�ط��ال�ب�ه��ا ب �ش �ع��ارات
واض �ح��ة وت �ح��دي��د واض ��ح ل�ل�م�ط��ال��ب وامل�ش��اك��ل
ال �ح �ي��ات� ّ�ي��ة ال� �ت ��ي ي �ع��ان �ي �ه��ا اإلن � �س� ��ان ال �ع��رب��ي،
ون �ل �م��س ت�غ�ط�ي��ة ه ��ذا ال �ق �ه��ر وال �ف �ق��ر ب �ش �ع��ارات
دي�ن�ي��ة للتعبير ع��ن رف��ض ال��واق��ع وال� ّ�رغ �ب��ة في
ّ
ال �ت �خ��ل��ص م �ن��ه واالن� �ق� �ض ��اض ع �ل �ي��ه ،ش �ع��ارات
ّ
نابعة م��ن ث�ق��اف��ةِ املنتفضني .إن األس �ب��اب التي
دف�ع��ت ه��ذه الكتل ال�ب�ش� ّ
�ري��ة لالنفجار أساسها
األح� � ��وال امل�ع�ي�ش�ي��ة ال �ص �ع �ب��ة ،م��ن ف �ق��ر وب�ط��ال��ة
وتهميش وغالء معيشة ،بالترافق مع االستبداد
والقهر واإلخ �ض��اع .ظهر ذل��ك ف��ي ت��ون��س ،التي
بدأت االنتفاضة فيها في سيدي بوزيد ،املدينة
ال�ف�ق�ي��رة وامل�ه� ّ�م�ش��ة ،وام �ت� ّ�دت ب�ع��ده��ا إل��ى سائر
امل��دن األخ ��رى ،منها طبقات متوسطة واس�ع��ة،
ت �ع ��ان ��ي االس � �ت � �ب� ��داد واإلخ� � �ض � ��اع واالس � �ت�ل��اب.
وكذلك في مصر التي يعاني أغلبية سكانها من
بطالة عالية وفقر فاحش ،كذلك ليبيا وسوريا
�ودي��ة ُ
وال�ب�ح��ري��ن وال�س�ع� ّ
وع �م��ان وال �ك��وي��ت ...كل
ت �ل��ك ال �ق �ط��اع��ات ال �ت��ي ان �ف �ج ��رت ،ت �ع��ان��ي أس ��وأ
أش�ك��ال االس�ت�غ�لال واالس �ت �ب��داد .م��ع ذل��ك ،يظهر
بوضوح عدم قدرة الشعوب الثائرة على بلور ِة
شعارات ّ
تعبر عن مشاكلها وهمومها ،وبالتالي
ٍ
مطالبها .وتتركز هذه املشكلة أكثر عند الشعوب
التي لم تراكم خبرة نضاالت واحتجاجات قبل
الثورة ،كما راكم املصريون والتونسيون ،بعكس
ً
السوريني مثال .وكذلك انعدم الوعي السياسي
ّ
للشباب املنتفض ،الذي أسست له ّ
السلطة .وعدم
�زاب ون �ق��اب��ات ت�ع� ّ�ب��ر ع��ن املنتفضني
وج � ّ�ود أح � � ٍ
وتؤطر حركتهم ،لتسريع تطوير االنتفاضة في
ّ
االت�ج��اه ال��ذي يخدم الشعب ،وانتصارها بأقل
ّ
ال� ّت�ك��ال�ي��ف ،ول�ح�م��اي��ة االن�ت�ف��اض��ة م��ن ان�ت�ه��ازي��ة
ال��ن�خ� ّ�ب واألح � ��زاب وال �خ �ط��اب��ات امل�ن�ح��رف��ة التي
ال ت�م��ث��ل االن�ت�ف��اض��ة ،وت�س�ع��ى إل��ى ال�س�ل�ط��ة من
دون ب��رن��ام��ج حقيقي يعمل على ح��ل مشكالت
املجتمع االقتصادية واالجتماعية والسياسية.

اقتحام الحواجز في ميدان التحرير الجمعة (رويترز)

تأسست عام 1953
تصدر عن شركة «أخبار بيروت»

م��ا نحتاج إل�ي��ه م��ن أج��ل ض�م��ان ن�ج��اح حقيقي
وس��ري��ع ف��ي ح��ل املشاكل التي دفعت القطاعات
ّ
الشعبية الواسعة إل��ى االنتفاضة ،هو ض��رورة
ّ
ق �ي��ام ق ��وى ش�ع�ب��ي��ة م��ن داخ� ��ل ه ��ذه ال�ق�ط��اع��ات،
ّ
تعبر ع��ن انتفاضتها وتساعدها على تحديد
مطالبها وأه��داف�ه��ا واإلص� ��رار عليها ،بالتالي
تسريع تطوير االنتفاضة.
ّ
إن امل �ق �ي ��اس ال �ح �ق �ي �ق��ي مل � ��دى ن� �ج ��اح ال� �ث ��ورات
ّ
ال� �ع ��رب ��ي ��ة ه� ��و ف� ��ي ع �م ��ق ت �ح �ق �ي �ق �ه��ا ل �ل �م �ط��ال��ب
ّ
ّ
ّ
ّ
واالجتماعية،
االقتصادية
األساسية،
املعيشية
وح � ��ل امل� �ش ��اك ��ل ال �ع �م �ي �ق��ة ال� �ت ��ي ي �ع ��ان ��ي م�ن�ه��ا
ّ
ال ِقطاع األساسي من الشعب الثائر .بمعنى أن
ّ
الحقيقي ،والعميق وال �جّ��ذري للثورة
ال�ن�ج��اح
ّ
ّ
ّ
العربية ــ والعاملية ــ يتمثل في تغيير
الشعبية
ّ
ال��ن �ظ��ام االق� �ت� �ص ��ادي االج �ت �م��اع��ي اإلخ �ض��اع��ي
ّ
االس�ت�غ�لال��ي ال ��ذي أف�ق��ر ال�ب�ش��ر وأذل �ه��م لعقود،
ودف�ع�ه��م أخ �ي �رًا إل��ى االن�ت�ف��اض��ة .أو ع�ل��ى األق��ل،
فسح امل�ج��ال للتأسيس ل�ه��ذا التغيير ال�ج� ّ�ذري
ف� ��ي م ��رح� �ل ��ة م �ق �ب �ل��ةّ ،واس � �ت � �ب� ��دال ه � ��ذه ال��ن �ظ��م
امل�س�ت�ب� ّ�دة ب��أخ��رى ت�ح��ق��ق ال �ع��دال��ة االج�ت�م��اع� ّ�ي��ة
والحياة الكريمة للشعوب املنتفضة ،إلى جانب
الحرية والديموقراطية والتحرر من كل أشكال
االستبداد والقمع والتجهيل .وليس املطلوب من
الثورة فقط تحقيق ّ
تحوالت سياسية شكلية ،ال
ّ
تغير من الواقع املعيش على األرض.
ّ
�ارات م �ت �ع��ددة،
ف��ي م �ي��دان ال �ت �ح��ري��ر رأي� ��ت ش� �ع � ٍ
ّ
تعبر في مجملها عن مطالب وهموم املصريني
ّ
ال �ح �ق �ي �ق��ي��ة وال �ب �س �ي �ط��ة .وص ��دم ��ت م ��ن ت�غ�ط�ي��ة
ّ
اإلعالم لتظاهرات امليدان ،إذ قال ــ فقط ــ بأن ثوار
ال�ت�ح��ري��ر ي�ط��ال�ب��ون ب�ـ«ت�س��ري��ع تسليم ّ
السلطة
ّ
ّ
ل�ل�م��دن�ي�ين» .ف��ي ح�ين أن ال�ح�ق�ي�ق��ة ه��ي أن ث��وار
ال�ت�ح��ري��ر ي�ط��ال�ب��ون م��ن خ�ل�ال أغ �ل��ب ال �ش �ع��ارات
املصريني ،إلى
التي يرفعونها بتحسني ظروف
ّ
مطلب إسقاط حكم العسكر ،ألنهم باتوا
جانب ّ
يدركون أنه عقبة في طريق تحقيق مطالبهم.
وفي أحداث بورسعيد ،لو اعتمدت على اإلعالم
فقط ملا وصلت إل��ى إجابة عن مسؤولية وزارة
ال��داخ�ل�ي��ة ،بينما ك��ل األح ��داث ه�ن��اك تشير إل��ى
م �س��ؤول� ّ�ي �ت �ه��ا ال �ف��اض �ح��ة ع ��ن ت��دب �ي��ر ال �ح��ادث��ة
ال�ف�ظ�ي�ع��ة .تغطية أج �ه��زة اإلع �ل�ام ت�ل��ك ال تخدم
س��وى أج �ن��دة س�ي��اس� ّ�ي��ة م �ح� ّ�ددة ،ت��دع��م وص��ول
ق� ّ�وة م�ح� ّ�ددة إل��ى ّ
السلطة ف��ي م�ص��ر ،ه��ذه ال�ق� ّ�وة
ّ
ّ
هي صاحبة املصلحة في قول إن الثوار يريدون
«تسريع تسليم السلطة ملدنيني» .الحقيقة هي
ّ
أن ال�ث��ورة تريد تحقيق مطالبها التي اندلعت
السلطة وتسليمها ملن
ألج� ّل�ه��ا ،وت��ري��د ان �ت��زاع
ً
ي�ح��ق��ق م�ط��ال��ب ال �ث��ورة ك��ام �ل��ة ،أي إل ��ى «سلطة
يسعى
ث ��وري ��ة» .إن ال �ع��ال��م ال ��ذي ي�ح�ك�م��ه امل� ��ال،
ّ
جاهدًا إل��ى تشويه الثورة وإجهاضها وتجنب
�ذري ّملصلحة القطاعات الساحقة من
ٍ
تغيير ج� ّ ٍ
املجتمع .إن النظام العاملي إل��ى جانب أجهزته
اإلع�ل��ام� � ّ�ي� ��ة ،م� �ت ��واط ��ؤ ض� ��د ال � �ث� ��ورة وامل �ط ��ال ��ب
ّ
الحقيقية للشعوب ،التي تخشى تلك األنظمة
مّ ��ن ت �ح �ق �ي �ق �ه��ا .ف �ت �س �ع��ى إل� ��ى ت �ص��وي��ره��ا ع�ل��ى
ّ
أن�ه��ا ث��ورة دي�م��وق��راط�ي��ة ،ك��أن ال�ش�ب��اب املهمش
وال�ع��اط��ل م��ن العمل ،ن� ّ�زل إل��ى ال �ش��وارع ليواجه
رص ��اص رج ��ال أم��ن ال��ن �ظ��ام ،م��ن أج��ل اس�ت�ب��دال
نظام استغاللي ديكتاتوري بنظام استغاللي
آخ ��ر أق ��ل دي �ك �ت��ات� ّ
�وري��ة ،ودي �م��وق��راط� ّ�ي��ة زائ �ف��ة،
ُ
ّ
ّ
غير ع��ادل��ة ،تب ِقي السلطة الحقيقية بيد طبقة
االستغالل الحاكمة نفسها.
ّ
ّ
املصرية في تجاوز كل العقبات
إن نجاح الثورة
ّ
وال� �ت� �ح ��دي ��ات ،وف � ��رض ب ��دي � ٍ�ل ج � � ��ذري ،س�ي��د ّف��ع
ش �ع��وب ال �ع��ال��م أج �م��ع وي �ش� ّ�ج �ع �ه��ا ع �ل��ى ت�ب��ن��ي
ال�خ�ي��ار ال �ث��وري م��ن أج ��ل ح� ّ�ل َ
أزم �ت �ه��ا .انتصار
ِ
ال� �ث ��ورة امل �ص� ّ
�ري��ة وال � �ث ��ورات ال �ع��رب� ّ�ي��ة ان �ت �ص��ارٌ
ُ
�وب ال�ع��ال��م أج�م��ع .ه��ذا م��ا ي��درك��ه ويخشاه
ل� ّش�ع� ِ
النظام العاملي جيدًا.
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االنتفاضات العربيّة وفلسطي
سماح إدريس*
ُّ
األول
ت�ن�ق�س��م م��داخ �ل �ت��ي إل ��ىَ ق �س �م�ين :ي �ت �ن��اول
�ات ال�ع��رب� ّ�ي��ة وف�ل�س�ط�ين ف��ي املخيال
«االن �ت �ف��اض� ِ
ُ
ّ
القسم الثاني «االنتفاضات
اللبناني» ،ويتناول
ال�ع��رب� ّ�ي��ة وفلسطني ف��ي امل�خ�ي��ال ال� �س � ّ
�وري» .وال
ّ
ح��اج��ة إل��ى ال �ق��ول إن امل�خ�ي��ال ه�ن��ا (أو ال��وع��ي)
ُ
ليس واح �دًا ف��ي الحالني ،على م��ا ستظهر هذه
ّ ٌ
ّ
ٌ
متعددة في كل بلد ،وقد
مخياالت
املداخلة ،بل
ت�ت�ق��اط��ع أي �ض��ًا ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن امل� �ج ��اوري ��ن .وف��ي
الخاتمة أسعى إلى تقديم رؤيةٍ ّ
عامةٍ  ،قد تكون
ً
متشائمة ،إلى مآل فلسطني في املخيال العربيّ
بعد هذه االنتفاضات.
ّ
العربية
 1ـ �ـ ال�ق�س��م األول :ل�ب�ن��ان ـ �ـ االن�ت�ف��اض��ات
وفلسطني.
ّ
ّ
اللبناني.
العربية في املخيال
 1ــ أ ــ االنتفاضات
ّ
حني اندلعت انتفاضتا تونس ومصر ،هلل لهما
ّ
ُ
والقوميني العرب والسوريني
معظم اليساريني
املناصرين لفريق  8آذار،
االجتماعيني في لبنان،
ّ
وذل��ك وف�ق��ًا الع�ت�ب��اري��ن )1 :أن�ه�م��ا ث��ورت��ان ّعلى
نْ
نْ
عميلي للغرب واالستعمار )2 .أنهما
نظامي
ْ
ّ
ثورتان على نظامني فاسدين ومستبدين .لكن
ّ
السورية تحديدًا ،حتى
ما إن اندلعت االنتفاضة
ّ
َ
االعتبار األول هو وحده ما دفع أولئك
تبينّ أن
تأييد االنتفاضتني ( .)1فعلى
اللبنانيني إل��ى
ّ
ّ
ّ
ّ
ال��رغ��م م��ن أن ح�ك��م ب��ش��ار األس ��د ال ي�ق��ل تسلطًا
ْ
حكمي بن علي َومبارك ،فقد
وعنفًا وفسادًا عن
ّ
شجب أولئك اللبنانيون االنتفاضة السورية؛ ال
ً
ْ
انتفاضتي تونس ومصر
بل ارت� ّ�دوا فجأة إل��ى
ليشجبوهما ،هما أي�ض��ًا ،بعد أن محضاهما
ّ
ف��ي َال �س��اب��ق ك ��ل ال �ت��أي �ي��د ،ول�ي�ع�ت�ب��روه�م��ا اآلن
ّ
ّ
محض «مؤامر ٍة غربيةٍ » تهدف إلى التخلي عن
نْ
نْ
ْ
عاجزين عن حماية املصالح
شائخي
نظامي
ّ
ّ
�ام
اإلس ��رائ� �يَ� �ل ْ��ي ��ة واألم� �ي ��رك ��ي ��ة َمل �ص �ل �ح��ة «إس� �ل� ّ ٍ
شعبيته
معتدل» يضمن تلك املصالح بسبب
ٍ
الكاسحة.
ْ
انتفاضتي
أم��ا لبنانيو  14آذار فانقسموا إزاء
َ
�ت ال يخفي امتعاضه
ت��ون��س وم�ص��ر ب�ين ص��ام� ٍ
نْ
م�ن�ه�م��ا ،وش��اج��ب ل�ه�م��ا م� ّ
للنظامي
�ؤي� ٍ�د ع�ل�ن��ًا
ٍ
نْ
البوليسيي .وه��م ل��م ي�ت��وان� ْ�وا ف��ي التحذير من
لاّ
ّ
ّ
أن االن�ت�ف��اض�ت�ين ل��ن ت��أت�ي��ا إ ب�ظ�لام��ي��ةٍ مقيتةٍ
ْ
ّ
ّ
ّ
والنساء وحريةِ التعبير .لكن
لألقليات الدينية
ِ
ّ
السورية حتى رأيناهم
ما إن اندلعت االنتفاضة
ّ
ّ
اعتبار ثورتهم،
يهللون لها بشدة .بل ذهبوا ْإلى َ
«ث � � ��ور ِة األرز ال� �ت ��ي أخ� ��رج� ��ت ج �ي ��ش االح� �ت�ل�ال
ال�س� ّ
ّ
العربي»
�وري من لبنان» ،بشيرًا بـ«الربيع
ض� � ّ�د االس� �ت� �ب ��داد ( .)2وف� ��ي ال ��ذك ��رى ال �س��اب �ع��ة
الغ �ت �ي��ال رف �ي��ق ال �ح��ري��ري ف ��ي ش �ب��اط امل��اض��ي،
رفعوا شعارًا الفتًا« :لوال شباط ّما في آذار ولوال
ُ
آذار م��ا ف��ي رب �ي��ع» .وامل�ق�ص��ود أن ��ه ل��وال اغ�ت�ي��ال
ُ
ال �ح��ري��ري ف��ي ش�ب��اط  ،2005مل��ا ان��دل �ع� ْ�ت «ث ��ورة
ُ
األرز» في آذار  ،2005ولوال هذه الثورة ملا اندلعت
ّ
ُ
ّ
املفارقة الالذعة
العربية .والحق أن
االنتفاضات
َ
َ
َ
اللبيب:
في هذا الشعار ينبغي أال تفوت القارئ
ّ
ّ
السورية،
ففريق  14آذار ال��ذي هلل لالنتفاضة
ّْ
ّ
لالنتفاضات العربية األخرى،
وال يزال ،لم يهلل
ِ
ال في تونس وال في مصر وال في البحرين وال
ّ
ف��ي ال �ي �م��ن ...ت�م��ام��ًا مثلما أن َف��ري��ق  8آذار ،كما
ّ
ّ
ّ
العربية في ك��ل مكان إال
االنتفاضات
قلناّ ،أي��د
ِ
في سوريا.
ّ
َ
ْ
األنظار
فريقي  8و 14آذار ،لفتت
يتعدى
وفي ُ ما
�اه
�
ج
�
ت
�ان
�
ن
�
ب
�
ل
�ي
�
ف
�رة
�
ي
�
غ
�
ص
�
ل
ا
�ادرات
�
�
ب
�
�
مل
ا
ب �ع��ض
ٌ
ال �ح��دث ال� �س � ّ
�وري .األول� ��ى ق��ام��ت ب�ه��ا مجموعة
ّ
ٌ
ّ
ص �غ �ي ��رة م ��ن ال� �ك ��ت ��اب ال �ي �س ��اري�ي�ن امل �س �ت �ق��ل�ين
�رف ورام��ي
(ب�ي�ن�ه��م أس �ع��د أب��و خ�ل�ي��ل ورائ ��د ش� ّ
زري � ��ق وك� ��ات� � ُ�ب ه� ��ذه ال� �س� �ط ��ور) ،وت �م��ث �ل� ْ�ت ف��ي
بيان ص��در في نيسان ْ ،2011
شهر من
أي بعد
ٍ
ٍ َ
�دالع االنتفاضة ال�س� ّ
التضامن
�وري��ة ،ويعلن
ان �
ّ
م��ع الشعب ال �س� ّ
�وري «ك�م��ا سبق أن ت�ض��ام��ن��ا...
م��ع جميع ال�ع��رب الثائرين على األن�ظ�م��ة ...من
ال�س�ع� ّ
بليبيا وامل�غ��رب
�ودي��ة وال�ب�ح��ري��ن ،م ��رورًا
ِّ
وال �ج��زائ��ر وغ � ّي��ره��ا» .وق ��د غ �م��ز امل��وق �ع��ون من
ُ
الوحي
قناة بعض املثقفني «الذين هبط عليهم
ً
فجأةّ ،
ُّ
فنددوا بالقمع في سوريا بعدما
النفطي
َ
صمتوا ص�م��ت ال�ق�ب��ور ع��ن القمعني ال�س�ع��وديّ
�ادرة الثانية خ��ارج
وال �ب �ح��ري �ن� ّ�ي .)3(»...أم��ا امل �ب�
اص �ط �ف��اف� ْ�ي  8و 14آذار ف �ت �م� ّ�ث �ل� ْ
�ات
�
ك
�ر
�
ح
�ي
�
ف
�ت
ٍ
ُ
ّ
ّ
وجهوا
احتجاجية ،إحداها
سلميةٍ
ليساريني و ِ
ّ
ب�ق�م��ع أن �ص��ار ال �ن �ظ��ام ال� �س ��وري أم� ��ام ال �س �ف��ارة
ّ
السورية في منطقة الحمرا في بيروت .املبادرة
ً
�ان ص��در ف��ي أوائ��ل
الثالثة ك��ان��ت ع �ب��ارة ع��ن ب�ي� ٍ
آب م��ن ال �ص �ي��ف ا ّمل ��اض ��ي ،وه ��و م��ن ت��وق �ي��ع 25
ّ
ّ
م��ن ال �ك��ت��اب وال �ف��ن��ان�ين وال�ن��اش�ط�ين املستقلني
أو ال �ي �س��اري�ين أو ال �ق��ري �ب�ين م��ن ف��ري��ق  14آذار
(م ��ن ب�ي�ن�ه��م إل �ي��اس خ� ��وري وب �ي��ار أب ��ي صعب
وم ��ارس� �ي ��ل خ �ل �ي �ف��ة وروج � �ي� ��ه ع � ّ�س ��اف وح � ��ازم
ّ
ّ
صاغية وي��وس��ف ب��زي وسهى ب�ش��ارة وشوقي
ّ
بزيع وصقر أب��و فخر وف ��واز طرابلسي وكريم

َ
ّ
ُ
وكاتب هذه السطور) ،ويعلن تضامنه مع
مروة
َ
ّ
الشعب ال�س��وري «الشجاع وال�ب��اس��ل» وشجبه
َ
«للعنف الذي َ
يمارس ض� ّ�ده»( .)4وأعقب البيان
ّ
اع�ت� ٌ
�ات قليلة.
ص��ام ف��ي ساحة ال�ش�ه��داء ض��م م�ئ� ٍ
ّ
ّ
غير أن ت�ط��ور األح ��داث ،وم��ن بينها (ب�لا أدن��ى
ُ
الوطني ال�س� ّ
ّ
�وري
ري��ب) ح��دي��ث رئيس املجلس
إل��ى «وول س�ت��ري��ت ج��ورن��ال» ف��ي 2011/12/2
ع��ن وق��ف ال��دع��م ف��ي «س��وري��ا ال �ج��دي��دة» لحزب
ال�ل��ه و ّح �م��اس( ،)5وع��ن تأييد املجلس امل��ذك��ور
ل� �ل� �ت ��دخ ��ل ال� �ع� �س� �ك � ّ
�ري ال � �خ � ��ارج � � ّ�ي ّول �ت �س �ل �ي��ح
َ
االنتفاضةَ ،دف��ع ه��ذا التشكيل (ال�ه��ش ال��ذي لم
ً
ْ
يجتمع يومًا أصال) إلى االنفراط.
ٍّ
ّ
َ
مباشر ألث��ر االنتفاضات
على أن أوض��ح تجل
ٍ
َ
ال �ع��رب� ّ�ي��ة ف ��ي امل �خ �ي��ال ال �ل �ب �ن��ان� ّ�ي ك� ��ان ت�ش�ك�ي��ل
ّ
ماطر
الطائفي» .ففي يوم
«حملة إسقاط النظام
ٍ
ّ
علماني في
وعاصف ( ،)2011/2/27تظاهر ألفا
ّ
ُ
معظمهم م��ن الناشطني ال��ذي��ن هزتهم
ب�ي��روت،
ان�ت�ص� ُ
ّ
ّ
التونسي وامل �ص��ري .وما
�ارات الشعبني
ُ
ل�ب�ث� ْ�ت «ت �ظ��اه��رة ال�ش�م��اس��ي» ُأن ازدادت زخ�م��ًا:
فبعد أسابيع ،تظاهر ما يفوق العشرين ألفًا،
ُ
ف��ي م��ا اعتبر أض�خ� َ�م ت�ظ��اه��ر ٍة ف��ي لبنان خ��ارج
نْ
نْ
االص�ط�ف��اف�ْي� الطائفيي ال�ك�ب�ي� ْ
�ري��ن .ه�ك��ذا بدت
ً
ُ
اللحظة سانحة أمام العلمانيني اللبنانيني لبدء
ّ
ّ
الخاص ...أو ذلك ما توهمناه.
ربيعهم ّ
ُ
وال � �ح� ��ال أن� � ��ه ال ي �م �ك��ن ال �ت �ق �ل �ي��ل أب � � �دًا م� ��ن أث ��ر
ّ
العربية في مخيال الحملة املذكورة.
االنتفاضات
ُ
ّ
فالشعار ُ
مقال سابق،
في
نت
بي
ما
على
ه،
نفس
ٍ
ٌ
ّ
ّ
ُ
ّ
/املصري
التونسي
(غير موفقة) للشعار
لبننة
ال �ش �ه �ي��ر ،إذ اك �ت �ف��ى ال �ن��اش �ط��ون ال �ع �ل �م��ان �ي��ون
ّ
«الطائفي» إلى آخره،
اللبنانيون بإضافة نعت
َ
ّ
ليغدو« :الشعب يريد إسقاط النظام الطائفي»،
�وزه» ،ن��أي��ًا ب��أن�ف�س�ه��م ،كما
ث� ّ�م أض��اف��وا...« :ورم� � � � ِّ
ظنوا ،عن طائفيني تسللوا إلى حملتهم بهدف
ّ
ْ
وحص ِر مطالبها في «إلغاء
جذريتها
تقويض
ّ
ّ
ال �ط��ائ �ف� ّ�ي��ة ال �س �ي��اس��ي��ة» ال غ �ي��ر ( .)6وف� ��ي ك��ل
ّ
ّ
الطائفية
األح��وال ،فقد آمنوا إيمانًا عميقًا ب��أن
ّ
ُ
غالبية الشرور في بلدهم ،بما في ذلك
سبب
هي
ّ
ُ
ال �ح� ُ
ّ
�روب ال��داخ�ل��ي��ة وال�ظ�ل��م االج�ت�م��اع��ي والفقر،
ت �م��ام��ًا ك �م��ا ك ��ان االس �ت �ب � ُ
�داد ه��و س �ب� َ�ب غ��ال�ب� ّ�ي��ة
أشعرهم
واليمن .ولقد
الشرور في تونس ومصر
ّ
ّ
ُ
سقوط بن ّ
علي وم�ب��ارك ،وت��رن� ُ�ح صالح ،بأنهم
ّ
ّ
الطائفي
ليسوا أقل اقتدارًا على إسقاط نظامهم
ّ
من ناشطي ْ تلك البلدان ،وأن التظاهرات (شبه
ّ
أشكال العصيان
شكل من
العفوية) املفضية إلى
ُِ
ٍ ُ
ّ
ّ
امل��دن��ي (امل �ن��ظ��م) ه��ي ال� ُس�ب�ي��ل األم �ث��ل ل�ل��وص��ول
ُ
ّ
التنظيم
الثوري ،وال
إلى ذلك الهدف ــ ال العنف
ّ ُ
ُ
ّ
ُّ
الحديدي ،وال السياسات اإلصالحية
اللينيني
م��ن ق�ب�ي��ل امل �ش��ارك��ة ف��ي االن �ت �خ��اب��ات ال�ن�ي��اب� ّ�ي��ة
لتغيير النظام «من داخله» .وإلى أيقونة غيفارا،
اص�ط� ّ�ف��ت أي �ق��ون� ُ
�ات التغيير ال�ج��دي��د ل��دى ك�ث��ر ٍة
ّ
م��ن ن��اش�ط��ي ال�ح�م�ل��ة ال�ل�ب�ن��ان��ي��ة ،أم �ث��ال محمد
ال�ب��وع��زي��زي ون � � ّ�وارة ن�ج��م وأح �م��د م��اه� ً�ر ووائ��ل
ً
غ �ن� ْ�ي��م .وغ ��دا ال�ف��اي�س�ب��وك أداة رئ�ي�س�ي��ة لحشد
ال� �ن ��اس ،ون� �ق ��اش ال �ت �ك �ت �ي �ك��ات ال� �ث � ّ
�وري ��ة ،ورس � ِ�م
ِ
ّ
االستراتيجياتِ ،قبل االنطالق في ّ
أي تظاهر ٍة أو
نشاط جديدين.
ٍّ
ّ
الطائفي ف��ي لبنان
إال أن حملة إ َس�ق��اط ًالنظام
ً
ْ
ّ
داخلية كثيرة ّأدت إلى ما يشبه
عوائق
واجهت ّ
َ
ُ
الشلل (املوقت؟) .ويمكن إيجازها في العناصر
اآلتية:
ّ
ّ
اللبناني ليس
أ ــ ّ«االكتشاف» املفاجئ أن النظام
ه��ش��ًا ،وإن �م��ا ق��د ي �ك��ون أق ��وى األن�ظ�م��ة ال� ٌع��رب� ّ�ي��ة
ً
ٌ
َّ
فاسد
وأشدها عنادًا .إذ بدال من ّأن يقوده طاغية
ٌ
مكروه كنب ّ
سنوات
علي ومبارك ،فإنه يقوده منذ
ٍ
ُ
ّ
ُ
جميعهم محبوبون لدى
ستة زعماء على األقل،
طوائفهم :اثنان للشيعة ،واثنان
كبير من
قسم
ٍ
ٍ
ّ
ٌ
ٌ
وواحد للدروز ( .)7بل
وواحد للسنة،
للموارنة،
ّ
إن ث�لاث��ة م��ن ه ��ؤالء ال��زع�م��اء (ن�ص��ر ال�ل��ه وع��ون
ْ
ّ
الطوائف
قسم من
بمحبة
يحظون
والحريري)
ٍ
َ
ٍّ
وبشكل خ��اص بسبب دعمهم املقاومة
ٍ
األخ� ّ�رىَ ،
�ض �ه��م ّإي��اه��ا.
امل �س��ل �ح��ة ض � ّ�د «إس ��رائ �ي ��ل» أو رف�
ِ
ّ
ّ
عملية إسقاط النظام أن هؤالء
وزاد من ْتعقيد
ّ
الزعماء َيخدمون «رعاياهم» عبر شبكةٍ متطور ٍة
ّ
ّ
ّ
من ّ
واالجتماعية؛
والطبية
التعليمية
سات
املؤس ّ
ُ ً
ً
ّ
ُ
يات
فضال عن أنهم يعتبرون
«حماة» ّ لهم من تعد ِ
ّ
الطوائف األخرى .ولذلك كله ،فإن إسقاط النظام
ّ
الطائفي عنى للناشطني العلمانيني أم�رًا يكاد
يكون م��ن سابع املستحيالت ف��ي ه��ذه اللحظة،
ُ
ّ
ّ
الذهنية
اللبناني أو
أال وه��و :إس�ق��اط املجتمع
ّ
«اللبنانية» أيضًا.
َ
ب ـ�ـ «اك�ت�ش��اف» الناشطني العلمانيني صعوبة
ت �ح �ي �ي��د م �س��أل��ة س�ل��اح امل� �ق ��اوم ��ة ف ��ي ن�ق��اش�ه��م
ّ
الداخلي.
ج ـ �ـ ال �ج��دال ال��دائ��م (وامل �ت��واص��ل) ف��ي صفوفهم
حول مطلب «الدولة َ
ّ
لمانية» .فعلى الرغم من
الع
ّ
َ
ّ
أن ًجميع ناشطي الحملة يؤمنون بالعلمانية
ّ
ّ
ّ
يصر ف��ي اللحظات
ه��دف��ا نهائيًا ،ف��إن بعضهم
ّ
املدنية»
الراهنة على استخدام مصطلح «الدولة

رأي
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ين في المخيالين اللبنانيّ والسوريّ
ّ
(في رأي��ه) َمن يرغب في االنضمام
الذي ال ينفر ّ
ّ
َ
ّ
إل��ى الحملة ألن��ه يعتقد أن العلمانية واإللحاد
سواء (.)8
ّ
د ـ�ـ ك��ان��ت االن�ت�ف��اض��ة ال�س� ّ
�وري��ة ه��ي ال�ق��ش��ة التي
َ
ق�ص�م� ْ�ت ظ�ه� َ�ر ال�ب�ع�ي��ر ال�ع�ل�م��ان� ّ�ي ال�ل�ب�ن��ان� ّ�ي (ف��ي
ّ
ُ
أنصار
املرحلة الراهنة على أقل تقدير) .فقد بذل
ال �ن �ظ��ام ال� �س � ّ
�وري داخ� ��ل ح�م�ل��ة إس �ق��اط ال�ن�ظ��ام
ال�ط��ائ�ف� ّ�ي ج�ه�دًا ملحوظًا الستبعاد ّأي��ة إش��ار ٍة
إل��ى ت�ل��ك االن�ت�ف��اض��ة ،فيما ص� ّ�م��م «خ�ص� ُ
�وم�ه��م»
ّ
(«رف��اق�ه��م») على اعتبار الحملة ج��زءًا ال يتجزأ
م ��ن امل �س �ع��ى ال �ش �ع �ب� ّ�ي ال� �ع ��رب � ّ�ي ل �ن �ي��ل ال �ح� ّ
�ري��ة
والكرامة.
ّ
اللبناني ف��ي ضوء
ا ـ�ـ ب ـ�ـ فلسطني ف��ي املخيال
ّ
العربية
االنتفاضات
ّ
ل��م ت�ك��ن ال�ق�ض� ّ�ي��ة الفلسطينية ،ش��أن�ه��ا ف��ي ذل��ك
ّ
قضية س�لاح امل�ق��اوم��ة واملحكمة ال��دول� ّ�ي��ة
ش��أن
ّ
الخاصة باغتيال رفيق الحريري ،ج��زءًا من أيّ
ُ ً
�اش ج � ّ�د ٍّي ض�م��ن أط ��ر حملة إس �ق��اط النظام
ن �ق� ٍ
ّ
ّ
ّ
الطائفي ف��ي لبنان .ولعلنا ن�ت��ذك��ر ،باملناسبة،
ّأن االن�ت�ف��اض��ات ال�ع��رب� ّ�ي��ة ف��ي  2011ل��م ت ��ول ّ
أي
ّ ِّ
َ
ّ
الطغياني املحل ّي
إسقاط الحكم
مسألةٍ تتعدى ّ
َ
لام
كبير اهتمام .بل إن� ْه��ا ،رغ��م
ٍ
استثناءات وأع� ّ ٍ
تصر
�ارات قليلةٍ (ت��ث�ب��ت ال �ق��اع��دة) ،ك��ان��ت
�
ع
وش � ّ ٍ
لاّ
على أن تحرير فلسطني ال يكون إ بعد «تحرير
ّ
ّ
العربية من الطغيان» وأن «فلسطني ال
البلدان
ّ
ُ
يحررها إال العرب األحرار».
ّ
ْ
�ين
ب ��ي ��د أن ال �ن��اش �ط�ي�ن اّل �ع �ل �م��ان �ي�ي�ن ً ال �ل �ب �ن��ان �ي ً
حرصوا على أن يتحدثوا ،ص��راح��ة أو م��وارب��ة،
ع��ن الفلسطينيني داخ ��ل ل�ب�ن��ان ت�ح��دي�دًا ،ال��ذي��ن
ي�ع��ان��ون م��ا س� ّ�م��اه جلبير األش �ق��ر «أب��ارت�ه��اي� ًدًا
ّ
ّ
لبنانيًا» .واملعروف أن فلسطينيي لبنان ،خالفا
ُ
ل�ل�ع� ّ�م��ال األج ��ان � ِ�ب اآلخ ��ري ��ن ف �ي��ه ،م �ن �ع��وا ،حتى
ب�م��وج��ب ال �ق��ان��ون امل �ع� ّ�دل ف��ي ص�ي��ف  ،2010من
ّ
(كالطب والهندسة) ،ومن
عشرات املهن
ممارسة
ِ
�ارات أو توريثها ( .)9وق��د ُّات�خ��ذتْ
�
ق
�
ع
�
ل
ا
ام�ت�لاك
ّ ُ
ُ
التمييزية بذريعة ال�خ��وف من
�راءات
�
�
ج
اإل
ه��ذه
ّ
ّ
ُ
ّ
الطائفي
«التوطني» ،الذي زعم أنه ُي ِخل ّبالتوازن
ّ
ّ
الهش ملصلحة املسلمني ُّ
(السنة) ،مع أن أحدًا لم
ْ
بتجنيس فلسطينيي لبنان! وفيما جرى
يطالب
ِ
ُ
التلميح إل��ى ه��ؤالء ف��ي «إع�ل�ان امل �ب��ادئ» (وه��و
تعميم داخ�ل� ّ�ي ص� ٌ
�ادر ع��ن حملة إس�ق��اط النظام
ّ
الطائفي في  )2011/4/23عبر الحديث عن «دولة
ّ
ح �ق��وق اإلن �س��ان وامل �س��اواة...ل �ج �م �ي��ع س��ك��ان�ه��ا»
وع ��ن «دول � ��ةٍ ت �ق��وم ع�ل��ى ال �ع��دال��ة االج �ت �م��اع� ّ�ي��ة...
فيها» ،فقد كانت
لجميع مواطنيها ِّواملقيمني
ّ ً
ُ
جذرية (والصفتان
األكثر
وثيقة الجناح املنشق
ِ
َّ
ّ
ال ت �ح �م�لان أي ح �ك��م ق �ي �م��ة) أش� ��د وض��وح��ًا في
تسميتهم باالسم.
ّ
ُ
ّ
االنتفاضات
الثوري الذي أشاعته
كذلك إن املزاج
َ
ّ
ال�ع��رب� ّ�ي��ة ش��ج��ع آالف اللبنانيني ع�ل��ى مشاركة
َ
عشرات آالف فلسطينيي لبنان «مسيرة العودة»
ِ
ّ
ّ
(الرمزية) إلى فلسطني املحتلة في الربيع املاضي،
حيث ت�ص� ّ�دى لهم ج�ن� ُ
�ود االح�ت�لال اإلسرائيليّ
َ
فقتل َ
العشرات
وج��رح
عند ال�ح��دود م��ع لبنان،
ِ
ّ
�ارد .م�ع��ارض��و ال�ن�ظ��ام ال �س��وري اع�ت�ب��روا
�دم ب� �
ب� ٍ
ٍ َ
ت�ل��ك امل �س �ي��رة ،ال �ت��ي ت��راف �ق� ْ�ت م��ع م �س �ي��ر ٍة أخ��رى
ع�ب��ر ال �ح��دود ال �س� ّ
ّ
الصهيوني
�وري��ة م��ع ال�ك�ي��ان
وسبب ال� ُّ
ّ
ّ
ُّ
سقوط
الوحشي اإلسرائيلي هناك
�رد
ً
شهيد وجريح ،محاولة
متظاهرين آخرين بني
ٍ
من ط��رف ذل��ك النظام َ
لح ْرف األنظار عن أعمال
ّ
السوري.
القمع التي يمارسها في الداخل
■■■
ّ
العربية
2ـ�ـ القسم الثاني :سوريا ــ االنتفاضات
وفلسطني
ّ
ّ
السوري
العربية في املخيال
2ــ أ ــ االنتفاضات
ح ُ�ين ان��دل�ع��ت انتفاضتا ت��ون��س وم �ص��ر ،شعر
آالف ال �س��وري�ي�ن ّأن َ
دوره � ��م ق��د ح ��ان إلس �ق��اط
ن �ظ��ام �ه��م« .إج � ��اك ال � ��دور ي��ا دك� �ت ��ور» ك ��ان أح��دَ
ش� �ع ��ارات ال �غ��راف �ي �ت��ي امل �ش �ه��ورة ع �ل��ى ج� ��دران
سوريا .في البدء (آذار ــ نيسان  )2011اكتفى ُ
أكثر
�ات
امل�ت�ظ��اه��ري��ن
السلميني باملطالبة ب��إص� ْلاح� ٍ
ّ
ّ َ
ّ
اليومي عن كاهلهم .لكن ،بعد
فوريةٍ ت ْرفع الذل
ّ
ُ
أن تعامل النظام معهم بوحشيةٍ فائقةٍ  ،أخذوا
ً
ت��دري �ج��ًا ي� �ن ��ادون ب��إس �ق��اط��ه ،أس � ��وة ب �م��ا فعله
املنتفضون التوانسة وامل�ص��ري��ون م��ن قبل .إال
ّ
ّ
ّ
أن أح� َ�د االت �ه��ام��ات ْ ال�ت��ي ُو ّج �ه� ْ�ت إليهم ه��و أن
إسقاط النظام ُ
سيضعف املقاومتينْْ في لبنان
ٌ
وف�ل�س�ط�ين ـ �ـ وه ��و ات �ه ��ام ل��م ي�س�ب��ق أن واج�ه��ه
املنتفضون في ٍّ
أي من البلدان املنتفضة األخرى
ّ
ب�س�ب��ب م ��واق ��ف رؤس��ائ �ه��ا امل ��ؤي ��دة ل�ل�س�ي��اس��ة
ّ
األميركية.
ُ
يسيرًا؛
ف��ي ال�ب��دء ْك��ان دح��ض ه��ذه التهمة أم �رًا ّ
ف �ل��م ُي� �ع ��رف ع ��ن امل �ت �ظ��اه��ري��ن ال �س ��وري�ي�ن أن �ه��م
ّ
ّ
األميركية في ّ
أي
اإلسرائيلية أو
َدعموا الهيمنة
ّ
�ت م��ن األوق ��ات وب ��أي ش�ك� ٍ�ل م��ن األش �ك��ال ،بل
وق� ٍ
ّ ُ
ّ
غالبية
�وري��ة تعتبر ل��دى
االنتفاضة ًال�س�
�ت
ك��ان�
ّ ً
نظام م� َ�ار َس عقودًا من
هبة أصيلة على
الناس
ٍ

ّ
ّ
والثورية.
القومية
االضطهاد باسم الشعارات
لاّ ّ
إ أن دع � � َ�م ح� ��زب ال �ل��ه َوإي � � ��ران ل �ن �ظ��ام األس� ��د،
َ
َ
ّ
ّ
إع�ل�ام��ي��ًا وس �ي��اس��ي��ًا ،دف� � ��ع ب �ع��ض امل�ت�ظ��اه��ري��ن
ال�س��وري�ين (ض�م��ن «امل�ج�ل��س ال��وط�ن� ّ�ي» ال ضمن
ً
ّ
الوطنية» مثال) إلى إدانة
إطار «هيئة التنسيق
غضبهم شائعاتٌ
ال�ح��زب وإي ��ران .وق��د ّ
َ
أج �ج� ْ�ت
تفيد بضلوع الحزب وإي��ران في أعمال القنص
الحزب ّ
ُ
بشد ٍة على لسان
والتعذيب ،وهو ما نفاه
ّ
العام.
أمينه
ُ
ف ��ي امل �ق��اب ��ل ،رأى أن� �ص ��ار ال �ن �ظ ��ام ،ال �س��وري��ون
ّ
وال �ل �ب �ن��ان �ي��ون ،أن االن �ت �ف ��اض ��ات ال �ع��رب� ّ�ي��ة (أو
ُّ
«ال��رب�ي��ع ال�ع��رب� ّ�ي ب�ين م��زدوج�ي�ن» ك�م��ا يسمونه
ٌ
اس�ت�ه� ً
�زاء) دل�ي��ل ق��اط� ٌ�ع على امل��ؤام��رة على نظام
ّ
األس��د «امل �ع��ادي للسياسات اإلم�ب��ري��ال��ي��ة» .ففي
ال�ن�ه��اي��ة ،ك�م��ا ي �ص� ّ�رح��ون أو ي�ل� ّ�م�ح��ون ،أل��م يكن
ُ
ُ
ّ
«اإلسالمي املعتدل» في تونس الجديدة
النظام
َ
ه��و ال��ذي اس�ت�ض��اف م��ؤت�م��ر «أص��دق��اء س��وري��ا»
ّ
(األول) ض � ّ�د ال�ن�ظ��ام «ال �ع �ل �م��ان� ّ�ي» ف��ي س��وري��ا؟
ُ
أول�ي��س «ث ��وار الناتو املسلمون املعتدلون» في
ليبيا ال�ج��دي��دة ه��م ال��ذي��ن «ي � ّ
�درب ��ون» أص��ول� ّ�ي��ي
ّ
ّ
تنظيم القاعدة و»العصابات اإلرهابية املسلحة»
ُ
ّ
العام
في س��وري��ا؟ أوليس نبيل العربي ،األم�ين
ل�ل�ج��ام�ع��ة ال �ع��رب� ّ�ي��ة وخ �ص� ُ�م ح�س�ن��ي م �ب��ارك في
م�ص��ر ال �ج��دي��دة ،ه��و ال ��ذي ي�ق��ود ال��دب�ل��وم��اس� ّ�ي��ة
العربية ّ
ّ
ضد النظام «املمانع»؟
ُ
ٌ
ول �ك��ي ت� ��زداد ال� �ص ��ورة ت�ع�ق�ي�دًا ،أم �ع��ن ق �س��م من
املعارضة ال�س� ّ
ّ
الوطني
�وري��ة ،وتحديدًا املجلس
ال �س� ّ
�وري (م .و .س) ،ف��ي تنسيق سياساته مع
ّ
ت��رك�ي��ا وق �ط��ر وف��رن �س��ا وال �س �ع� َ�ودي��ة وال��والي��ات
امل� �ت� �ح ��دة .وات� �خ ��ذ ك ��ذل ��ك م� ��واق� ��ف أض �ع �ف � ْ�ت م��ن
َ
ّ
�دالع
ص��ورة املعارضة في أعني من أيدها أول ان� ِ
قبيل:
االنتفاضة ،من ّ
�دخ��ل ع �س �ك� ٍّ
�ري أج �ن �ب� ٍّ�ي م�ب��اش��ر.
ـ ال��دع��وة إل ��ى ت�
ٍ
صحيح ّأن ّ
رد النظام على االنتفاضة ّأدى ،خالل
عام واحد ،إلى سقوط أكثر من  8000قتيل ،وإلى
ٍ
آالف ّ
ّ
املهجرين .وصحيح
املعوقني ،وعشرات آالف
ّ
ّ
ّ
لكن كثيرًا من
الجرار ،كما يبدو.
أن الحبل على
ّ
َ
ّ
األجنبي،
السوريني ال يزالون يرفضون التدخل
ّ
ْ
يخشون من تكرار السيناريو الليبيّ
كذلك فإنهم
ف��ي ب�لاده��م (م��ا ب�ين  40إل��ى  50أل��ف قتيل خالل
م ��د ٍة وج �ي��ز ٍة ج � ّ�راء ق�ص��ف ال �ن��ات��و) ،ك��ي ال نقول
ال�س�ي�ن��اري��و ال �ع��راق� ّ�ي األق � ّ�رب إل��ى ال�ج�ح�ي��م! ه��ذا
ُ
ً
ّ
ّ
ّ
األجنبي
العسكري
سيجره التدخل
فضال عما
ويالت على العمران (وبخاصةٍ داخل املدن)،
من
ٍ
ّ
األجنبية
وم��ن تعريض ال�ب�لاد لنهب ال�ش��رك��ات
بعد «التحرير».
ً
ً
ـ�ـ املطالبة بتسليح االنتفاضة (ب ��دال ،م�ث�لا ،من
ّ
ّ
الالعنفي على طريق
الشعبي
تصعيد النضال
املدني) ،ومن دون حساب ما قد ّ
ّ
يجره
العصيان
ِ
ذل��ك م��ن خ�س��ائ� َ�ر ب�ش� ّ
�ري��ةٍ إض��اف� ّ�ي��ةٍ ل�ك��ون النظام
ّ
أقوى تسلحًا من املعارضة بما ال يقاس.
ّ
مذهبية بشعة داخل هذه املعارضة،
ــ بروز حاالت
إما عبر التصريحات (كما فعل النائب السابق
م ��أم ��ون ال �ح �م �ص��ي ح �ي�ن ه� � � ّ�دد ب �ج �ع��ل س��وري��ا
«مقبرة للعلويني» ْإن لم يوقفوا َ
للنظام)
دعمهم
مذهبي ُنسبتْ
ةٍّ
وقتل
خطف
( ،)10وإما بأعمال
ٍ
ٍ
إلى املعارضة.
طبعًا ،الغائب األكبر عن هذه الصورة هو قسم
آخ��ر م��ن امل �ع��ارض��ة ل�ل�ن�ظ��ام ،ك�ـ« ّه�ي�ئ��ة التنسيق
ال ��وط� �ن � ّ�ي ��ة» ال� �ت ��ي ت ��رف ��ض ال� �ت ��دخ ��ل ال �خ ��ارج � ّ�ي
َ
ّ
ّ
َ
الطائفية،
األهلية
والحرب
وتسليح االنتفاضة
وت �ص� ّ�ر ع�ل��ى تغيير ال�ن�ظ��ام بالضغط الشعبيّ
ّ
الداخلي ،وعلى عدم االنتقال بسوريا من محور
إلى آخر (.)11
■■■
2ـ�ـ ب ــ فلسطني في املخيال ال�س� ّ
�وري على ضوء
ّ
العربية
االنتفاضات
ّ ّ
ّ
ال ْ
ري� ��ب ف��ي أن ك ��ل االن �ت �ف��اض��ات ال �ع��رب��ي��ة ك��ان
ُ
َ
الخالص من االستبداد الداخليّ.
هاجسها األول
ٌ
كثير م��ن املعارضني
وف��ي س��وري��ا تحديدًا ،رأى
ّ
وال �ن� َ�اش �ط�ي�ن ال �س ��وري�ي�ن أن «ف �ل �س �ط�ين» ك��ان��ت
م �ح��ض ش �ع��ار ي�خ�ت�ب��ئ خ�ل�ف��ه ال �ن �ظ� ُ
�ام ال �س��وريُّ
َ ٍ
ّ
ِّ
ون
ليبرر املزيد من ذلك االستبداد .وهم ال ينفك ِّ
ّ
ي��ذك��رون ب ��دوره ف��ي ق�ت��ال الفلسطينيني ،وش��ق
ص �ف��وف �ه��م ،واح� �ت ��وائ� �ه ��م ،م �ن��ذ ن� �ش ��وء ال �ح��رك��ة
ّ
ال ��وط� �ن � ّ�ي ��ة ال �ف �ل �س �ط �ي �ن� ّ�ي��ة .ول� �ط ��امل ��ا ق� ��ال� ��وا إن
ف �ل �س �ط�ين ارت� �ب� �ط � ْ�ت ف ��ي أذه ��ان� �ه ��م ب� �ف ��رع األم ��ن
ال� � ��دم� � � ّ
�وي امل� � �ع � ��روف ب� ��اس� ��م «ف � � ��رع ف �ل �س �ط�ي�ن»،
ومتواصل من
طويل
�خ
�
ي
�ار
�
ت
عن
األول
�ؤول
ٍ
ٍ
ِ
امل�س� ِ
ٍ
معارضون آخرونُ ،
أكثر
االستجواب والتعذيب.
ّ
�ام ف��ي دع��م امل�ق��اوم��ة
ه� ��دوءًا ،ي � ّق��رون ب ��دور ّال�ن�ظ� ّ
ْ ّ
الفلسطينية (واللبنانية) ،لكنهم ال يرون أن هذا
ً
َ
َ
والتعفيس
معس السوريني
الدعم ي�ب� ّ�رر ،مثال،
َ
وقلع أظافرهم .وهم ال يفهمون ما تعنيه
عليهم
ُ
ك�ل�م��ة «امل �م��ان �ع��ة» ب��ال�ض�ب��ط ح�ي�ن ال ي �ك��ون ثمة
ٌ
ً
ٌ
منذ
ج��والن ّ ُ
ق �ت��ال م �ب��اش��ر ،م �ث�لا ،ع�ل��ى ج�ب�ه��ة ال � ُ
تعترف الحكومة السورية
أرب�ع��ة ع�ق��ود؛ وح�ين
ً
ّ
الشرقية عاصمة لفلسطني ،بما يعنيه
بالقدس

ً
ّ
الغربية عاصمة
ذلك من اعترافها أيضًا بالقدس
إلسرائيل؛ وحني يعلن ُ
أحد رموز النظام (رامي
ّ
م �خ �ل��وف) ف ��ي م �ق��اب �ل��ةٍ م ��ع ال �ص �ح��اف��ي ال �ق��دي��ر
ّ
املرحوم أنطوني شديد أن أمن إسرائيل مرتبط
بأمن سوريا (.)12
ّ
ف� ��ي امل � �ق ��اب ��ل ،ي� �ص � ّ�ر أن � �ص � � ُ�ار ال� �ن� �ظ ��ام ع �ل ��ى أن
«ع � �ي� ��وب» ال �ن �ظ ��ام ّف ��ي ط��ري �ق �ه��ا إل� ��ى ّ ال �ت�لاش��ي
ّ
ّ
«الجد ّية»َ ،وأنها في كل
بفضل إصالحات بشار َ
وحزب
أبيه
(وتاريخ
ه
تاريخ
األحوال ال تطمس
ِ
ّ
الفلسطينية «املعادية
البعث) في دعم الفصائل
للتسوية» .وه��م ي � ّ
ّ
الوطني
�ردون على املجلس
َ
ُ ْ
ّ
ال�س� ّ
�وري امل�ع��ارض بالقول إن ق��ادت��ه لم يظهروا
أي ّ
ّ
تفو ٍق على النظام في مواقفهم من إسرائيل
ّ
وم��واج�ه�ت�ه��ا .ف�ن��ائ�ب��ة امل�ج�ل��س ال��وط �ن��ي ،بسمة
ّ
ْ
جهرت في  ،2008في الذكرى الستني
قضماني،
ّ
اإلسرائيلي الغاصب ،وفي حديث
لنشوء الكيان
ّ
الفرنسي ،بضرورة
(غير مفبرك) إلى التلفزيون
وج��ود «إس��رائ�ي��ل» بشكل مطلق (أب�س��ول��وم��ان)
( .)13ورئ �ي��س امل �ج �ل��س ،ب��ره��ان غ �ل �ي��ون ،أع�ل��ن
َ
ّ
أن «س ��وري ��ا ال� �ج ��دي ��دة» س�ت�س�ت��رج��ع ال� �ج ��والن
ْ
ْ
األب واالبن،
باملفاوضات (أي بأسلوب َاألسدينِ ،
ّ
ال غير) ،وأنها ستوقف دعمها لحماس (وحزب
ُ
الله) ( .)14وملهم الدروبي ،من اإلخوان املسلمني،
ّ
املجلس املذكور ،شارك
أساسي في
وهم فصيل
َ
ّ
ف��ي ن��دو ٍة ف��ي ب��اري��س ،الصيف امل��اض��ي ،نظمها
ّ
ب ��رن ��ار ه �ن��ري ـ �ـ ل �ي �ف��ي« ،م �خ��ل� ُ�ص ل �ي �ب �ي��ا» ال ��ذي
ّ
سبق أن ّأي��د قصف املدنيني في غ��زة بني نهاية
عام  2008وبداية عام  .)15( 2009واملتظاهرون
السوريون ُ
أنفسهم ،كما يبدو ،وعلى الرغم من
ُ ْ
بعض اإلشارات القليلة إلى فلسطني ،لم يطلقوا
حتى اللحظة َ
اسم «جمعة فلسطني» أو «جمعة
ُ
َ
ٍّ
التضامن مع أسرى فلسطني» على أي من الجمع

هشًا،
النظام
اللبناني ليس ّ
ّ
وإنما قد يكون أقوى
العربية يقوده
األنظمة
ّ
قسم
زعماء محبوبون لدى
ٍ
كبيرٍ من طوائفهم
يقدر ُ
االنتفاضية التي ّ
ّ
َ
اليوم بالعشرات ــ
عددها
ُ
ّ
ّ
الوطني
وهو ما يمكن تأويله بأن قيادة املجلس
ال تريد أن تبعث «رسالة خاطئة» إل��ى املجتمع
ّ
الدولي.
ُ
مع تفاقم األوض��اع في سوريا ،تراجع الحديث
ف ��ي ال� �ش ��ارع ال� �س � ّ
�وري ع ��ن ف�ل�س�ط�ين ،وه ��و أ ُم � ٌ�ر
ّ
�وق ��ع ب��ال �ط �ب��عُ .
وي �س �ت �ث �ن��ى م ��ن ذل � ��ك ب �ع��ض
م �ت �
ال�ح��االت القليلة م��ن قبيل )1 :تخطيط ّ
مقربني
ً
إلى النظام «مسيرة ع��ود ٍة» ثانية عبر الجوالن
ّ
ّ
ّ
املحتل في ذك��رى يوم األرض .نذكر ب��أن مسيرة
ال �ع��ودة ف��ي ال� ًع��ام امل��اض��ي ق��د اعتبرها كثيرون
ّ
�ط ��ة م �ب� ّ�ي �ت��ة» م ��ن ال �ن �ظ��ام ال � �س� � ّ
�وري ل �ح��رف
«خ �
ّ
األن �ظ��ار ع��م��ا يرتكبه داخ ��ل س��وري��ا ،وذل ��ك عبر
إع ��ادة «ت��وج�ي��ه البوصلة نحو ال �ع� ّ
�دو ال�ق��وم� ّ�ي،
ضحايا فلسطينيني في
إس��رائ�ي��ل)2 ».
س�ق��وط ً
األح ��داث ال�س� ّ
�وري��ة نتيجة للقصف )3 .اتضاح
مشاركة فلسطينيني في هذه األح��داثّ ،إم��ا إلى
ّ
مخيم اليرموك
ج��ان��ب ال�ن�ظ��ام ،كما ف��ي أح ��داث
ال � �ع� � َ
�ام امل ��اض ��ي ع �ق��ب ت �ش �ي �ي��ع ش� �ه ��داء م�س�ي��رة
ّ
ّ
ال �ع��ودة ،وإم ��ا إل��ى ج��ان��ب االن�ت�ف��اض��ة ال�س��وري��ة،
ت�ظ��اه�رًا وإي� � ً
�واء ل�ل�ف� ّ�اري��ن وع�لاج��ًا ل�ل�ج��رح��ى)4 .
دفع ُ
َ
قيام إسرائيل قبل أسابيع بمجازر جديد ٍة
ّ
�ور عن
ف��ي غ ��زة ن��اش�ط�ين ّس��وري ّ�ين ً إل��ى ن�ش��ر ص � ٍ
مجازر حمص وغ��زة ،مذيلة بشعارات مثل «دم
ّ
ّ
ح�م��ص ّوغ ��زة واح ��د» و«اع��ذري �ن��ا ي��ا غ ��زة يللي
فينا مكفينا» ،أو م��ن خ�لال ن ��داءات إسرائيليةٍّ
ٍ
«م �ت �ض ��ام �ن ��ةٍ » م ��ع ال� �س ��وري�ي�ن ك��ال �ت��ي أط�ل�ق�ه��ا
(ب��ال �ل �غ��ة ال �ع��رب� ّ�ي��ة) ق �ب��ل ّأي � ��ام رئ �ي � ُ�س ال �ش��اب��اك
ُ
وعضو الكنيست ّ،آفي دختر ()16؛ أو من خالل
تفكير ب�ع��ض ال�ف��ن��ان�ين اإلس��رائ�ي�ل�ي�ين (أرك ��ادي
غنائية يعود ُ
ّ
ريعها
نشاطات
دوخني) في إقامة
ٍ
ّ
السورية (.)17
للمعارضة

خاتمة

ّ
الطبيعي أن َيستلهم اللبنانيون والسوريون
من
ال � �ن � �م� ��وذج�ْي��نْ ال � �ت� ��ون � �س� � ّ�ي وامل � � �ص � � � ّ
�ري ل �ل �ق �ي��ام
ّ
بانتفاضاتهم ــ املتعثر ِة في لبنان ،واملتصاعد ِة
ّ
الداميةِ املفتوحةِ على كل االحتماالت في سوريا.
ّ
ّ
الطبيعي أن يفكر املنتفضون ،هنا وهناك،
ومن
ّ
ّ
ّ
ف��ي التركيز على أول��وي��ات�ه��م املحليةُ واليومية
امل�س�ت��دي�م��ة ،وال س� ّ�ي�م��ا إذا ك��ان امل��وق��ف ال�ق��وم� ّ�ي
ً
ّ
غطاء ملمارسة االستبداد
(والفلسطيني تحديدًا)
ّ
ال��داخ �ل� ّ�ي .ل�ك��ن م��ا ل�ي��س مضمونًا ه��و أن يكون

ُ
تحرير فلسطني م��وج��ودًا على أج�ن��دة ال�ث��ورات
ب�ع��د نجاحها ف��ي االس �ت�ي�لاء ع�ل��ى ال�ح�ك��م .أح��دُ
ّ
ّ
اإلسالمية التي
أسباب ذلك يعود إلى أن القوى
َ
ّ
ّ
املشهد السياسي ف��ي معظم الحركات
تتصدر
ّ
َ
عريق
املنتفضة ال�ي��وم ليست كلها ذات ت��ار ْي� ٍ�خ
ٍ
ف��ي دع��م فلسطني .وف��ي ه��ذا ال�ص��دد َي��ذك��ر صقر
َ
ُ
ّ
أبو فخر أن مجمل ما أرسله اإلخ��وان املسلمون
ّ
أقطار عربيةٍ عديد ٍة،
إلى فلسطني في  ،1948من
ٍ
ك��ان نحو  400عنصر فقط م��ن مجموع مليون
إخ��وان� ّ�ي ف��ي ت�ل��ك ال�ف�ت��رة ( !)18وأم ��ا ال �ي��وم فها
ه��و أب��و املنعم أب��و ّ ال�ف�ت��وح ،زع�ي� ُ�م اإلخ ��وان في
م �ص��ر ،وأح � � ُ�د امل��رش �ح�ي�ن األس��اس �ي�ي�ن ل��رئ��اس��ة
مصر العتيدةّ ،
يقر ،في حديث إلى القناة الثانية
ّ
ف��ي ال�ت�ل�ف��زي��ون اإلس��رائ �ي �ل��ي ،ب��وج��ود إس��رائ�ي��ل،
ّ
ويتعهد
ويطالب الفلسطينيني باالعتراف بها،
اح�ت��رام ات�ف��اق� ّ�ي��ات ك��ام��ب ديفيد ( .)19أم��ا راش��د
ال�غ�ن��وش��ي ،زع �ي� ُ�م ح��زب النهضة اإلس�ل�ام� ّ�ي في
تونس ،فينفي أن ّ
ُ
ّ
التونسي على
الدستور
ينص
عالقات مع إسرائيل
ما يمنع تونس من إقامة
ّ
( .)20وف � ��ي ل �ي �ب �ي��ا م ��ا ب �ع��د ال � �ق� ��ذاف� ��ي ،ي�ت�ع� ّ�ه��د
ُ
ّ
الوطني
رئيس املجلس
مصطفى عبد الجليل،
ّ
بعالقات وطيد ٍة بني ليبيا وإسرائيل.
االنتقالي،
ٍ
وتكاد كلمة «فلسطني» ،كما يقول أبو فخر« ،ال
تر ُد في مواقف معظم قادة هذه االنتفاضات إال
ِ
ملامًا ،وبصور ٍة خجولة ،أو في سياق اإلجابة عن
أسئلة الصحافيني» (.)21
ك� � ّ�ل ذل� ��ك ي �ح� ّ�ت��م ع �ل��ى ال� �ق ��وى امل� � ّ
�ؤي� ��دة ل�ت�ح��ري��ر
فلسطني ،وب�خ� ّ
ّ
العربي،
�اص��ةٍ ف��ي دول «ال�ط��وق»
لاّ
وب � ��األخ � � ّ�ص ف ��ي ل �ب �ن��ان وس� ��وري� ��ا وم � �ص ��ر ،أ
َ
ّ
ّ
ّ
الفلسطيني ُة،
القضية
«تؤجل» النضال من أجل
�دود ال��دن�ي��ا ال�ت��ي تفرضها ظ��روف
و ّل��و ف��ي ال �ح� ِ
كل انتفاضة ،بحيث ال يتمادى «البراغماتيون»
و«ال ��واق� �ع� �ي ��ون» ف ��ي ت �ج��اه��ل ف�ل�س�ط�ين إل ��ى أب��د
ّ
اآلب ��دي ��ن .ن �ع��م ،ث�م��ة م �ع��ارض��ون ال �ي��وم ي�ب�ت��زون
ّ
ّ
ـ«الحرية» و«الديموقراطية»
املنتفضني العرب ُب
ّ
م�ث�ل�م��ا ك��ان��ت ب �ع��ض األن �ظ �م��ة (وال ت� ��زال) تبتز
املنتفضني باسم فلسطني!
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ً
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وس���وري���ا .راج����ع م��ث�لا اس��ت��ف��ت��اء ق���ام ب���ه م��ح��م��د دي��ب��و
ّ
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ّ
القيادي
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في «هيئة التنسيق» ،مجلة اآلداب ،شتاء  ،2012ص  4ـ .8
(If there is no stability here, there’s no way“ )12
.there will be stability in Israel,” NYT, May 10, 2011
(http://www.youtube.com/ )13
watch?v=gDALKgkPBYI&fb_source=message
( )14ونعيد التأكيد ّأن عالقات املجلس بحركة حماس
ّ
تغي ْ
ّ
رت بعد ابتعاد الحركة عن بشار األسد ،واقترابها
من قطر وتركيا ،ربما بإيعاز من اإلخوان املسلمني في
مصر خصوصًا.
(http://syria.alsafahat.net/?p=6836 )15
(http://pktube.onepakistan.com/video/OW� )16
/gcDKDLykkرئ��ي��س الشاباك اإلسرائيلي في رسالة
وقحة للعرب بالعربي .html
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( )21مصدر سبق ذكره.
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ّ
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للمداخلة التي قد ّ
ّ
ّ
«جمعية فلسطني»
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ّ
ّ
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في معهد الدراسات
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كيوسك
الضباط ــ اإلخوانOr No Deal :
ّ
ّ
ّ
يتخبط املحللون الغربيون
لرسم سيناريوهات االستحقاقات
املقبلة على مصر .دستور جديد،
ورئيس وتغيرات إقليمية وتسليح
أميركي ...هل يدخل اإلخوان
املسلمون في صفقة العمر مع
الضباط؟ أم أن «سندريال املجلس
العسكري» ستختفي عندما يحني
منتصف الليل؟
ك �ي��ف ت � َ
�وص ��ف ال �ع�ل�اق ��ة ال �ح��ال �ي��ة ب�ي�ن امل�ج�ل��س
العسكري املصري واالخ��وان املسلمني؟ ما مدى
ص�ل�اب ��ة امل �ج �ل��س؟ ع�ل��ام ي �ن ��وي اإلخ� � � ��وان؟ م ��اذا
سيختار الغرب وعلى رأسهم الواليات املتحدة
االم �ي��رك �ي��ة؟ م��ا ه��و ال�س�ي�ن��اري��و ال ��ذي سيرضي
ال �ش��ارع امل �ص��ري واإلس�لام �ي�ين وال ��ذي ستخرج
به مصر ساملة مع احتفاظ العسكر بحصانتهم

وحصصهم االقتصادية؟ ماذا عن الدور اإلقليمي
ال��ذي ب��دأت تلعبه حركة االخ��وان املسلمني؟ هل
ه��و ل �ص��ال��ح إس��رائ �ي��ل؟ ه��ل س �ي �س��اوم اإلخ� ��وان
العسكر على الرئيس املصري الجديد؟
أس � �ئ � �ل ��ة ك � �ث � �ي ��رة ط ��رح � �ه ��ا اإلع� � �ل � ��ام األم � �ي ��رك ��ي
وال �ب��ري �ط��ان��ي ف ��ي االي � ��ام امل��اض �ي��ة ،وخ�ص��وص��ًا
م��ع ال �ت �ط��ورات ال �ت��ي ت�ش�ه��ده��ا م �ل �ف��ات م�ص��ري��ة
حساسة مثل وضع الدستور والترشح لرئاسة
الجمهورية والبيانات والبيانات امل�ض��ادة بني
ّ
امل�ج�ل��س ال�ع�س�ك��ري واإلخ � ��وان امل�س�ل�م�ين .ول�ع��ل
ال�خ�ب��ر ال�ي�ق�ين ال��وح �ي��د ال ��ذي اخ �ت��رق ت �س��اؤالت
االسبوع املاضي ،ك��ان موافقة اإلدارة االميركية
على صرف مساعدات بـ  ١،٣مليار دوالر للجيش
املصري« ،متجاهلة الشرط الذي يقضي بالتثبت
من مساعي إحالل الديموقراطية في مصر» ،كما
ّ
لفت معظم املعلقني .انتقادات كثيرة وجهت إلى
إع�لان وزارة الخارجية األميركية صرفها أكثر
م��ن م�ل�ي��ار دوالر م��ن «أم � ��وال داف �ع��ي ال�ض��رائ��ب
األميركيني» كمساعدات عسكرية ملصر ،ومعظم
املنتقدين خلصوا الى أن «إدارة ب��اراك أوباما ال
تكترث بالديموقراطية وح�ق��وق اإلن �س��ان بقدر
ً
م��ا يهمها البزنس والصفقات التي ت� ّ
�در أم��واال
لشركات السالح األميركية».
ستيفن ل��ي م��اي��رز ،ف��ي م �ق��ال ف��ي صحيفة «ذي
ن �ي��وي��ورك ت��اي �م��ز» ،ن �ق��ل ع ��ن ب �ع��ض امل �س��ؤول�ين

إخوان مصر لـ«حماس» :إرمي السالح!
مقال دايفد كيركباتريك في «ذي نيويورك
تايمز» حول املساعي التي يبذلها اإلخوان
امل �س �ل �م��ون ف��ي ال �ش��أن ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ،أث��ار
االهتمام الصحافي األميركي .كيركباتريك
ن �ق��ل ع ��ن م �س��ؤول�ي�ن ف ��ي ح ��رك ��ة اإلخ � ��وان
ف��ي مصر أنهم يضغطون على «حماس»
ل�ت��واف��ق ع�ل��ى ت �ن��ازالت ج��دي��دة ل�ـ«ف�ت��ح» من
أجل التوصل الى اتفاق حول املفاوضات مع
إسرائيل .اإلخ��وان ،حسب املقال ،تراجعوا
ع��ن دع ��م «ح �م ��اس» واح �ت �ض��ان ال�ت��زام�ه��ا
باملقاومة املسلحة ضد إسرائيل من أجل
ف�ت��ح ق �ن��وات ات �ص��ال م��ع «ف �ت��ح» .وأض ��اف،

عندما يتفق الفلسطينيون ف��ي م��ا بينهم
وي�ت�ع��اون��ون م��ع م�ص��ر ال �ج��دي��دة ،ف��إن ذل��ك
سيمكنهم من ج� ّ�ر إسرائيل ال��ى مساومة
ّ
جدية حول إقامة الدولة الفلسطينية.
وفيما سلط بعض املحللني الضوء بحذر
على الدور االقليمي املتعاظم إلخوان مصر
وتأكيدهم يومًا بعد يوم على قيادة القرار
السياسي الخارجي املصريّ ،
رحبت معظم
األق�ل��ام ال�ي�م�ي�ن�ي��ة ب��ال�خ�ب��ر واع �ت �ب��رت��ه ،كما
عنونت «ذي ناشيونال انترست» «فرصة
م �ص ��ري ��ة» ي �ج��ب ع �ل��ى ك ��ل ال �س ��اع�ي�ن ال��ى
السالم اغتنامها.

املعنيني ق��ول�ه��م «إن أي خ�ف��ض أو ت��أج�ي��ل لتلك
املساعدات كان يعني فرط العقود املبرمة مسبقًا
مع شركات تصنيع األسلحة االميركية ،ما كان
س �ي��ؤدي ال ��ى إغ �ل�اق ع ��دد م��ن م�ص��ان�ع�ه��ا ودف��ع
اإلدارة مستحقات جزائية لها من أم��وال دافعي
ّ
الضرائب األميركيني وذل��ك في عز حملة أوباما
االنتخابية» .لكن مايرز يشير أيضًا الى الحملة
ال �ت��ي ت �ع��رض��ت ل �ه��ا وزي � ��رة ال �خ��ارج �ي��ة ه �ي�لاري
كلينتون من قبل النواب الجمهوريني ومنظمات
ّ
حقوق االنسان ،الذين ذكروا باحتجاز السلطات
امل �ص��ري��ة ن��اش�ط�ين أم�ي��رك�ي�ين أخ �ي �رًا وإح��ال�ت�ه��م
ال� ��ى م �ح��اك �م��ات ج �ن��ائ �ي��ة وم �ن �ع �ه��م م ��ن ال �س �ف��ر.
ال�ص�ح��اف��ي األم �ي��رك��ي ي�ش�ي��ر ،م��ن ج�ه�ت��ه ،ال��ى أن
ك�ل�ي�ن�ت��ون «اس �ت �خ��دم��ت سلطتها وف ��ق ال�ق��ان��ون
الجديد لتتجنب الحاجة إلثبات حفاظ السلطات
املصرية على حقوق االنسان» كشرط من شروط
التوقيع على ال�ه�ب��ات .طبعًا ،وزارة الخارجية،
ع �ل��ى ل �س ��ان ف �ي �ك �ت��وري��ا ن ��والن ��د ،ب � ��ررت ت�خ�ط��ي
ك�ل�ي�ن�ت��ون ذاك ال �ب �ن��د ب��ال �ق��ول «إن �ن��ا ف�ع�ل�ن��ا ذل��ك
لتأكيد ح��رص�ن��ا ع�ل��ى أن ت�ك��ون م�ص��ر الضامنة
لألمن واالس�ت�ق��رار وال�س�لام ف��ي املنطقة» .مايرز
ن �ق��ل أي �ض��ًا «ح � ��رص» ش��رك��ات ال �س�ل�اح امل�ع�ن�ي��ة،
مثل «لوكهيد م��ارت��ن» و«ج �ن��رال دايناميكس»،
على «الحفاظ على العالقة املتينة التي تجمعها
بالزبون املصري منذ الثمانينيات».
ّ
لكن عالقة التسليح التاريخية تلك ،كانت محط
انتقاد إح��دى افتتاحيات «ذي نيويورك تايمز»
ال �ت��ي رأت أن «ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ف� ّ�وت��ت ف��رص��ة
تغيير طبيعة عالقتها التاريخية املبنية حول
ال�ع�س�ك��ر م��ع م �ص��ر ف��اخ �ت��ارت اال ت�ب�ن�ي�ه��ا ،بعد
الثورة ،مع املجتمع املدني»« .كان حريًا باإلدارة
االميركية أن تؤجل ج��زءًا من املساعدات لتظهر
دعمها املتني للمسار الديموقراطي ف��ي البلد»،
تخلص االفتتاحية .وتضيف «في املرحلة املقبلة
ستعيد مصر كتابة دستورها وستنتخب رئيسًا
جديدًا .واملصريون بحاجة إلى من يطمئنهم إلى
أن الواليات املتحدة تدعم االنتقال الديموقراطي
ل �ل �س �ل �ط��ة ،ل �ك��ن إرس � � ��ال امل� �س ��اع ��دات ال �ع�س �ك��ري��ة
األخيرة كان رسالة أميركية خاطئة».

جيشان ال جيشًا واحدًا
لي سميث ،في معهد «ه��ادس��ون» ،يرى أن إدارة
ّ
«تنبهت أخيرًا إلى أن الواليات املتحدة
أوباما،
ال تستطيع التأثير في سياسة مصر بعد سنة
ع�ل��ى س�ق��وط ن�ظ��ام حسني م �ب��ارك ،اال م��ن خ�لال
امل� �س ��اع ��دات» .س �م �ي��ث ي�س�ت�ن�ت��ج أن «م �ص��ر هي
�ات املتحدة في
حاليًا في وض��ع أق��وى من ال��والي� ّ
يحذر مما ّ
سماه
عملية املساومة» .لكن الكاتب

خطة أنان لسوريا :تمهيد سلمي لتغيير النظام؟
معظم املحللني األميركيني شككوا بنوايا الرئيس
السوري بعد موافقته على خطة كوفي أنان
لوقف إطالق النار .لكن البعض رأى فيها إشارة
للسلطة في البالد،
إيجابية في مسار انتقال هادئ
ّ
فيما آخرون ال يزالون مصرين على «حل» التهديد
العسكري املباشر وتسليح املتمردين
ك�م��ا ك��ان��ت ال �ح��ال ع�ق��ب ك��ل ق ��رار ي�ت�خ��ذه ن�ظ��ام
ب �ش��ار األس � ��د إع�ل�ان ��ًا م �ن��ه ت�ل�ب�ي��ة أح� ��د م�ط��ال��ب
املجتمع الدوليَ ،
يقابل األمر بتشكيك صحافي،
وخ �ص��وص��ًا ف ��ي االع �ل��ام االم �ي ��رك ��ي ،ف ��ي ن��واي��ا
األس��د وع��دم صدقيته ف��ي تنفيذ وع ��وده .هذه
امل � � ��رة ،أي� �ض ��ًا وب� �ع ��د إع �ل��ان ال ��رئ �ي ��س ال� �س ��وري
موافقته على خطة كوفي أنان لوقف إطالق النار
علت االصوات الصحافية األميركية املحذرة من
«محاولة اخرى من قبل األسد لكسب الوقت».
ّ
ً
البعض تكلم عن م��دى ضعف خطة أن��ان أصال
وبأنها «م�ق� ّ�در لها أن تفشل» ،والبعض اآلخ��ر
ّ
أش��ار ال��ى ح��ل دب�ل��وم��اس��ي دول��ي ب��دأ ي�ل��وح في

االف� ��ق م��ن خ�ل�ال خ �ط��ة أن� ��ان ال �ت��ي س �ت �ق��ود ال��ى
تغيير سلمي للنظام ،فيما أبقى آخ��رون على
لاّ ً
تمسكهم بخيار التهديد العسكري املباشر ح
أنجع إلسقاط األسد.
ب��داي��ة م��ع ال�ض�غ��وط ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة املتصاعدة
التي تحدث عنها ريك غالدستون في صحيفة
«ذي ن�ي��وي��ورك ت��اي�م��ز» ،إذ أش ��ار ال��ى تحركات
رئ�ي��س ال � ��وزراء ال �ت��رك��ي ،رج��ب ط�ي��ب أردوغ� ��ان،
األخ�ي��رة ب�ين واشنطن وط�ه��ران واح�ت�م��ال نقله
رس��ال��ة م��ن ب ��اراك أوب��ام��ا ال��ى ال�ن�ظ��ام االي��ران��ي
ت �ت �ع �ل��ق ب �ت �س��وي��ة م ��ا ح� ��ول ال ��وض ��ع ال� �س ��وري.
ت�ل��ك ال �ت �س��وي��ة ،ك�م��ا يتخيلها ب�ع��ض املحللني
واملتابعني في املقال ،قد تتضمن صفقة تتخلى
ب�ه��ا إي ��ران ع��ن األس ��د م�ق��اب��ل تخلي ال �غ��رب عن
ه �ج��وم �ه��م ع �ل��ى ال �ب��رن��ام��ج ال� �ن ��ووي االي ��ران ��ي.
غ �ل�ادس � �ت� ��ون ي �ن �ق��ل «أج� � � � � � ً
�واء ت� �ف ��اؤل� �ي ��ة» ع�ن��د
البعض بأنه «بات من الصعب حتى على إيران
االستمرار بدعم األس��د» .لكن غالدستون ينقل
ً
عن متابعني آخرين بأن هناك احتماال أن تكون
س��وري��ا تعتمد أسلوبًا إيرانيًا ب��ادع��اء الجدية
وال�ت�ع��اون م��ع الدبلوماسيني لكسب م��زي��د من
الوقت فقط.
داي�ف�ي��د إغ�ن��ات�ي��وس ف��ي «ذي واش�ن�ط��ن بوست»

التقط في خطة أن��ان بعض االش��ارات التي رأى
فيها تمهيدًا لـ«هبوط ناعم» أو «تغيير سلس»
ل �ن �ظ��ام األس � ��د م ��ن دون زع ��زع ��ة االس� �ت� �ق ��رار في
س��وري��ا .ك �ي��ف؟ ي��رى إغ�ن��ات�ي��وس ف��ي اص�ط�ف��اف
روسيا والصني وراء خطة أنان ودعوتهما بشار
األسد إلى وقف إطالق النار فورًا مؤشرات فعلية
على ج��دي��ة السعي لالنتقال بالنظام ال�س��وري
الى مرحلة جديدة .لذا ،يدعو الكاتب املتمردين
السوريني واملعارضني الى «قبول موافقة األسد
على خطة أنان واملوافقة على إدارة األمم املتحدة
لفترة انتقالية ف��ي س��وري��ا ب��دل ج� ّ�ر ال�ب�لاد الى
ن��زاع��ات أه�ل�ي��ة س �ت��ؤدي ال ��ى س �ق��وط امل��زي��د من
الضحايا وتدمير ال�ب�لاد» .الكاتب يخلص الى
أن الحل يكمن في دعم الجهود األممية لضمان
ف�ت��رة انتقالية ه��ادئ��ة ف��ي س��وري��ا وإال فالخيار
اآلخر سيكون حربًا أهلية مروعة.
أما على طاولة حوار «ذي نيويورك تايمز» فقد
اجتمع بعض املحللني االميركيني والعرب تحت
عنوان «إي�ق��اف األس��د ،إنقاذ س��وري��ا» .بعضهم
ّ
ح ��ذر م��ن أن «ال �ش��رق االوس ��ط ال يتحمل حربًا
أه�ل�ي��ة اخ ��رى ف��ي أي م��ن دول ��ه اآلن» ،والبعض
اآلخر طالب بالتمسك بالضغوط الدبلوماسية
الدولية وتصعيدها والتركيز على تليني املوقف

الروسي ،فيما تمسك آخ��رون بالحل العسكري
والتهديد املباشر أسلوبًا وحيدًا إلزاح��ة األسد
عن الحكم .وب��رأي ه��ؤالء ف��إن «أي تهديد دولي
ج��دي بتدخل عسكري ف��ي س��وري��ا يبدأ بفرض
ً
مناطق عازلة على الحدود مع تركيا مثال ،من
شأنه أن يبعث رسالة قوية الى نظام األسد بأن
املعركة ستحتدم أكثر كما سيشجع على املزيد
من االنشقاقات في صفوف الجيش السوري».
ت �ه��دي��د م �ب��اش��ر آخ � ��ر دع � ��ا ال� �ي ��ه أن � � ��درو ت��اب �ل��ر
ودايفيد بولوك في «معهد واشنطن لسياسات
ال�ش��رق األدن ��ى» ،إذ دع��وا ال��ى تسليح واشنطن
للمتمردين داخ��ل االراض��ي السورية «ألن عدم
تسليحهم يعني دعم بقاء األس��د في السلطة».
امل �ح �ل�ل�ان ي �ض �ع��ان خ �ط��ة ل�ك�ي�ف�ي��ة وج � ��وب دع��م
ً
واش �ن �ط��ن ل�ل�م�ت�م��ردي��ن ال �س ��وري�ي�ن :م �ث�ل�ا ،عبر
تسليح ب �ل��دات معينة ف��ي امل�ن��اط��ق ال �ح��دودي��ة
الشمالية وال�ج�ن��وب�ي��ة ،واالت �ف��اق م��ع املسلحني
ع �ل ��ى ح� �م ��اي ��ة األق � �ل � �ي� ��ات ،وأي � �ض� ��ًا ع� �ب ��ر وض ��ع
استراتيجية إعالمية للمتمردين كي تظهر كل
ّ
التمرد العسكري واملدني واملؤسساتي،
وجوه
كما يجب على الواليات املتحدة أن تقدم العون
ألقطاب وف��روع املعارضة في ال��داخ��ل والخارج
ليتوحدوا في عملهم...

العالم 19

االثنني  2نيسان  2012العدد 1674

إعداد صباح أيوب

Deal؟
«جيشي مصر» .إذ حسب سميث «هناك جيشان
مصريتان
ف ��ي م �ص��ر ،األول ه ��و امل �م �ث��ل ب �ض �ب��اط امل�ج�ل��س
تمران من
العسكري ال��ذي تتعامل معه اإلدارة األميركية
أمام جدارية
تنتقد املجلس وس�ي��اس�ي��وه��ا ب �ه��دف م�ن��ع ال�ج�ي��ش ال �ث��ان��ي من
العسكري (عمر الصعود» .فمن هو الجيش الثاني؟ يقول سميث
إنهم «مجموعة من الضباط الشباب الطامحني
عبدالله دلش
الستعادة دور مصر القيادي في العالم العربي
رويترز)والذين تجول في مخيلتهم فكرة االنقالب على
الضباط الحاليني وف��رض قواعدهم وأجندتهم
امل �خ �ت �ل �ف��ة»« .ت �خ �ي �ل��وا ل ��و ق� ��اد ه � ��ؤالء ال �ض �ب��اط
نظامًا إسالميًاّ ،
وأم��ة من  ٨٠مليون نسمة على
حافة االفالس وتهدد بإلغاء معاهدة السالم مع
إسرائيل؟» يسأل سميث ،ويردف «لذا ،ما يسعى
اليه املجلس العسكري املصري والبيت االبيض
حاليًا هو الحفاظ على املباركية من دون مبارك».
مشكلة جديدة لفت اليها جيفري فاليشمان ،في

المجلس العسكري
وواشنطن يسعيان إلى إبقاء
المباركية من دون مبارك
مصير الضباط سيحدده
مدى ذكاء وصبر االخوان
في االشهر المقبلة
صحيفة «لوس أنجلس تايمز» ،في إطار ّ
تمسك
امل �ج �ل��س ال �ع �س �ك��ري ب��ال �س �ل �ط��ة وه� ��ي امل �ك��اس��ب
االق�ت�ص��ادي��ة ال�ت��ي يحققها ال�ض�ب��اط .فاليشمان
ي �ل �ف ��ت ال� � ��ى ه �ي �م �ن��ة ال � �ض � �ب ��اط ع� �ل ��ى ق �ط ��اع ��ات
ومنتجات «ال نربطها عادة بالبدالت العسكرية»
م�ث��ل زي ��ت ال��زي �ت��ون ،واألس� �م ��دة ،وال�ت�ل�ف��زي��ون��ات
وأج � �ه ��زة ال �ك��وم �ب �ي��وت��ر امل �ح �م��ول��ة ،وال �س �ج��ائ��ر
وال ��دواج ��ن وال �خ �ب��ز وامل �ي��اه امل�ع��دن�ي��ة وامل�لاب��س
الداخلية ،فيما تحتل تلك امل��ؤس�س��ات املرتبطة
بالضباط ما يراوح بني  ١٠و ٪٤٠من االقتصاد
املصري ،يقول الكاتب مستذكرًا رف��ض الضباط
ه �ي �م �ن��ة ج� �م ��ال م � �ب� ��ارك ع �ل ��ى ب �ع��ض ال �ش ��رك ��ات
وقطاعات االنتاج وع��دم تأييدهم لخالفة وال��ده
قبل الثورة .فاليشمان يردف أن «االسابيع املقبلة

يتخلى عن الشريعة؟
«النهضة» ّ

ُ
تونس تبعد شبح «الشريعة» عن دستورها ،خبر
أثار ّ
جوًا احتفاليًا في الصحف الفرنسية ،فيما
سجل البعض تحفظات وخشية من اإلبقاء على
التطرف في األداء ومن االلتفاف على الدستور.
فهل ما جرى ّ
مجرد حسابات سياسية أم انتصار
التحديثيني على صقور «النهضة»؟

ب �ع��د إع�ل��ان راش� ��د ال �غ �ن��وش��ي ،ب ��داي ��ة االس �ب��وع
امل� � ��اض� � ��ي ،أن ال� ��دس � �ت� ��ور ال� �ت ��ون� �س ��ي ال� �ج ��دي ��د
س�ي�ح��اف��ظ ع�ل��ى امل � ��ادة االول� ��ى م��ن دس �ت��ور ع��ام
 1959التي تضمن أن ال��دي��ن اإلس�لام��ي ه��و دين
الجمهورية التونسية من دون أي ذكر للشريعة
أس ��اس ��ًا ل �ل �ح �ك��م وال �ت �ش ��ري ��عّ ،
رح� �ب ��ت ال�ص�ح��ف
الفرنسية ال�س��ائ��دة ب��اإلع�لان .مجلة «ل��و نوفيل
أوبسيرفاتور» هللت لـ«تراجع اإلسالميني عن
الشريعة لصالح التحديثيني»« .ليبيراسيون»
شرحت «مل��اذا ل��ن تدخل الشريعة ف��ي الدستور
التونسي» مرددة ما أعلنه الغنوشي من أنه «ال
يريد انقسام البلد والشعب حول هذه النقطة».

«لو موند» ّ
حيت «تنازل النهضة عن الشريعة»
وام� �ت ��دح ��ت ه� ��ذه «ال� �خ� �ط ��وة ال �ت ��اري �خ �ي ��ة» ،أم��ا
«فرانس  »24فرأت في األمر «حسابات سياسية»
لحزب «النهضة» .وموقع «رو  »89اعتبر أن «من
املبكر الحديث عن تنازل النهضة عن الشريعة».
م �ق��ال «ل ��و ن��وف�ي��ل أوب �س �ي��رف��ات��ور» ن�ق��ل ارت �ي��اح
املعتدلني لخطوة «النهضة» التي كبحت جموح
«صقور الحزب من املتطرفني»« .ليبيراسيون»
نقلت جزءًا كبيرًا من كالم الغنوشي التطميني
في مؤتمره الصحافي ،ثم سألت «هل يعتبر ذلك
انتصارًا للحداثيني؟» .وأجابت «لم تعل صيحات
االن�ت�ص��ار م��ن جانبهم لكنهم رح �ب��وا ب��األم��ر»،
ن��اق �ل��ة م ��ا ج� ��اء ع �ل��ى ل �س ��ان ب �ع��ض امل �ع��ارض�ي�ن
إلدخال الشريعة في الدستور بأن «املهم هو في
التطبيق ول�ي��س ف��ي إط�ل�اق ال �ش �ع��ارات وال� ّك�لام
ف�ق��ط» .إي��زاب�ي��ل م��ان��درو ف��ي «ل��و م��ون��د» ،ح��ذرت
من «استمرار التوتر مع السلفيني» ،وخصوصًا
أنه حسب الكاتبة ،هناك انقسام بني اإلسالميني
حول مسألة الشريعة والدستور.
ّ
أم��ا تييري ب��ري��زي��ون على م��وق��ع «رو  »89فأكد
أن «النهضة بقراره هذا لم يتخط الحدود التي
ت�ف�ص��ل ب�ين ال��دي�م��وق��راط�ي��ة وال ��دول ��ة ال��دي�ن�ي��ة»،
لكن املقال يعود ال��ى امل��ادة االول��ى من الدستور

وما تتضمنه من «غموض» .بريزيون يقول إن
املادة تضمن أن دين الدولة هو اإلسالم من دون
أن تجعل من تونس دول��ة إسالمية في حكمها
ومؤسساتها .الكاتب يشرح أن هذه املادة هي من
«أغلى ما تبقى من ميراث الحبيب بورقيبه» ،لذا
ي��ردف «ك��ان من الصعب على النهضة أن يمس
بها فيتسبب في شرخ سياسي واجتماعي في
البلد» .بريزيون يلفت الى أن املادة االولى يجب
أن تقرأ ف��ي االط��ار ال�ع��ام للدستور ككل وتربط
ببعض املواد االخرى التي ترجع بعض االحكام
ً
كاألحكام الشخصية ،مثال الى الدين اإلسالمي
ألن�ه��ا ت�ف��رض خ�ض��وع امل ��واد ل�ل�م��ادة االول ��ى من
ال��دس �ت��ور .ب �ه��ذا ،ال ي�س�ت�ب�ع��د ال �ك��ات��ب أن تلقي
الشريعة بظاللها على الدستور التونسي حتى
لو لم تذكر حرفيًا في مادته االولى.
وبالعودة الى الجدل الصحافي الذي تال إعالن
ال �غ �ن��وش��ي ،ب� ��رز م �ق��ال ل�ل�ص�ح��اف�ي��ة ال�ت��ون�س�ي��ة
ال �ف ��رن �س �ي ��ة ،ل � ��ور غ � ��اي � ��دا ،ع �ل ��ى م ��وق ��ع «ن � � ��واة»
ال �ت ��ون �س ��ي .غ ��اي ��دا ّ
ردت ع �ل��ى اف �ت �ت��اح �ي��ة «ل��و
موند» التي احتفلت بالقرار «التاريخي» الذي
أق� � ّ�ره ح ��زب «ال �ن �ه �ض��ة» .اف�ت�ت��اح�ي��ة «ل ��و م��ون��د»
ب �ع �ن��وان «ه� ��ؤالء اإلسل��ام �ي��ون ال��ذي��ن ي��رف�ض��ون
ّ
الشريعة» تعظم خطوة «النهضة» وت��رى فيها

س �ت �ك �ش��ف ك �ي��ف س �ي �س��اوم امل �ج �ل��س ال �ع �س �ك��ري
ق�ب�ي��ل ان �ت �خ��اب ال��رئ �ي��س ال �ج��دي��د ل�ل�ح�ف��اظ على
مصالحه االقتصادية تلك .فهل يدخل في صفقة
م��ع اإلخ ��وان املسلمني ل�لإت�ي��ان برئيس داع��م أو
حليف لهم؟» .ويجيب الكاتب «إن مصير املجلس
العسكري وضباطه سيحدده مدى ذك��اء وصبر
االخوان املسلمني في االشهر القليلة املقبلة».
فهل «حان منتصف الليل عند سندريال املجلس
ال�ع�س�ك��ري؟» ك�م��ا ي�س��أل ن��اث��ان ب ��راون ف��ي معهد
«ك��ارن�غ��ي» .وه��ل سيواجه الضباط مصيرًا م� ّ�رًا
في األشهر املقبلة؟ أم أن خيوط املساومة بدأت
تنسج على قاعدة أن اإلخ��وان لن ّ
يفرطوا بحلم
وص��ول �ه��م ال ��ى ال�س�ل�ط��ة ول ��ذا س�ي�ع�ق��دون صفقة
العمر مع الضباط.

الحصانة مقابل االستقرار
ج � ��اك ش ��ان� �ك ��ر ،ف� ��ي ص �ح �ي �ف��ة «ذي غ � ��اردي � ��ان»
ال � �ب� ��ري � �ط� ��ان � �ي� ��ة ،ي � �ع � ��رض ال � �ض � �غ� ��وط ال� �غ ��رب� �ي ��ة
ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة ال�ت��ي ت �م��ارس ع�ل��ى اإلخ� ��وان منذ
ف �ت��رة م��ن أج��ل ض�م��ان ح�ص��ان��ة ض�ب��اط املجلس
العسكري وعدم محاكمتهم بعد انتخاب رئيس
للبالد .شانكر يكشف أن الخارجية البريطانية
بحثت مع اإلخوان عن موضوع حصانة الضباط.
مدير معهد دراس��ات الشرق االوس��ط في جامعة
ج��ورج واش�ن�ط��ن االم�ي��رك�ي��ة م��ارك لينش يشرح
ل�ص�ح�ي�ف��ة «ذي واش �ن �ط��ن ب��وس��ت» أن اإلخ� ��وان
«ال��ذي��ن ي �ب��دون ب��راغ�م��ات�ي�ين ل�غ��اي��ة اآلن ،ه��م في
م��وق��ف ق��وي وي�س��ائ�ل��ون امل�ج�ل��س ح��ول ع��دد من
ً
ال�ق�ض��اي��ا ك�ق�ب��ول امل �س��اع��دات االم �ي��رك �ي��ة م �ث�لا».
لكن لينش يتوقع أن ّ
يغير اإلخ��وان من نهجهم
املباشر ويدخلوا في مساومة كبيرة مع املجلس
ال�ع�س�ك��ري ق��ري�ب��ًا ت�ض�م��ن ل�ل�ض�ب��اط حصانتهم
وتبقي على استقرار البالد.
ّ
املعلق في مجلة «ذي نايشن» األميركية ،روبرت
دريفوس ،يشهر موقفًا معاديًا لإلخوان .في مقال
على مدونته بعنوان «ض��د اإلخ��وان املسلمني»،
ي�ش��رح دري �ف��وس مل ��اذا ي��رف��ض س�ي��اس��ة اإلخ ��وان
بشكل ع��ام وي�خ�ش��ى تسلمهم ال�ح�ك��م ف��ي مصر
وت ��ون ��س ول �ي �ب �ي��ا وس ��وري ��ا وف �ل �س �ط�ين امل�ح�ت�ل��ة
وغ �ي��ره��ا ،وي �ق��ول إن «م�ش�ك�ل��ة اإلخ � ��وان ه��ي في
أن س�ي��اس��ات�ه��م ت��رت�ك��ز ع�ل��ى ال��دع��م ال�لام �ح��دود
ل �ل��رأس �م��ال �ي��ة واالق� �ت� �ص ��اد ال �ح��ر وع �ل��ى م �ب��ادئ
محافظة جدًا في الشؤون االجتماعية» .دريفوس
ّ
ي �ح��ذر م��ن ازدواج� �ي ��ة اإلخ � ��وان ف��ي م �ص��ر ،ال�ت��ي
برزت في القرارات املتناقضة بشأن ترشيح أحد
األسماء لرئاسة الجمهورية إضافة الى ترجيح
الكثيرين دخولهم في صفقة مع العسكر لضمان
بقائهم في الحكم مقابل حصانة الضباط.

ّ
«أول خطوة كحزب حقيقي في الحكومة فضل
الواقع على األيديولوجيا» .وتضيف «اذا استمر
ال�غ�ن��وش��ي ع�ل��ى ه��ذا ال�خ��ط ف��إن ت��ون��س ستبقى
ن�م��وذج��ًا ي�ح�ت��ذى يتخطى إش�ع��اع�ه��ا ح��دوده��ا
ال �ج �غ��راف �ي��ة»ّ .
رد غ��اي��دا ج ��اء ع�ل��ى ب�ع��ض نقاط
االف�ت�ت��اح�ي��ة ال�ت��ي ق��ال��ت إن «ال�ن�ه�ض��ة ب��ره��ن عن
مسؤولية في قراره» ،لكن الصحافية سألت «أين
ه��ي املسؤولية عندما ل��م تفعل الحكومة شيئًا
إزاء اع �ت ��داءات السلفيني ع�ل��ى ب�ع��ض الفنانني
خ�ل�ال ال �ت �ظ��اه��رات االخ � �ي ��رة؟» .وت�ض�ي��ف «م ��اذا
عن مسؤولية النهضة أم��ام أح��داث كلية منوبة
واملتظاهرين الذين اعتدوا على عميد الكلية».
وتعدد الصحافية أمثلة اخرى حيث لم يتحمل
ح��زب النهضة أو الحكومة بقيادته املسؤولية
الالزمة عن بعض االحداث« .الكالم ال ينفع بعد
أن ي�ق��ع ال �س��وء» ،تخلص غ��اي��دا .وت �ق��ول إم��ا أن
كاتب افتتاحية «لو موند» يسخر من انجازات
«النهضة» بطريقة مبطنة أو أن��ه ال يعيش في
تونس وال يرى ما يحصل فعليًا فيها!

تجدون الوصالت األلكترونية للمقاالت
على موقع األخبار
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مؤتمر إسطنبول يدعم خطة أنان ...ويطالب بتحديد مهلة زمنية له

شدد مؤتمر «أصدقاء سوريا» على أن الفرصة املتاحة أمام الرئيس السوري
بشار األسد لتنفيذ التزاماته ليست مفتوحة ،كما اعترف باملجلس
الوطني السوري باعتباره املمثل الشرعي لكل السوريني والطرف الرئيسي
في املعارضة للتفاوض مع املجتمع الدولي

«أصدقاء سوريا  :»2المجلس
شرعي»
الوطني «ممثل
ٌ
اع � � �ت � ��رف م� ��ؤت � �م� ��ر «اص � ��دق � ��اء
س��وري��ا» ،ال ��ذي ع�ق��د ام��س في
اس �ط �ن �ب��ول ب �ح �ض��ور ممثلني
عن  83دولة ،باملجلس الوطني
ً
ال� � �س � ��وري «م� �م� �ث�ل�ا ش ��رع � ّ�ي ��ًا»
للسوريني ،داعيًا الى تحرك دول��ي فوري
وع�م�ل��ي ل��وق��ف ال�ق�م��ع ف��ي س ��وري ��ا .واك��د
البيان الختامي للمؤتمر «الدعم الكامل
ل�ت�ط�ب�ي��ق» خ�ط��ة امل��وف��د ال��دول��ي ال�خ��اص
الى سوريا كوفي انان ،مطالبًا بـ «تحديد
جدول زمني لخطواتها املقبلة» .وجاء في
ن��ص ال�ب�ي��ان امل ��وزع على الصحافيني أن
«مجموعة األصدقاء تجدد التأكيد على
أهمية التطبيق الكامل من جانب النظام
السوري» ملقررات االمم املتحدة وجامعة
الدول العربية وخطة انان املؤلفة من ست
نقاط.
واضاف البيان «إال ان مجموعة االصدقاء
تعبر عن اسفها الستمرار اعمال النظام
السوري نفسها ،رغم اعالنه املوافقة على
خ �ط��ة ال �ن �ق��اط ال �س��ت .ف�م�ن��ذ االع �ل��ان عن
امل��واف �ق��ة ف��ي  27آذار ،ل��م ي�ت��وق��ف العنف
الذي يقوم به النظام ،ومنذ ذلك التاريخ،

ف �ق��د ك �ث �ي��رون ح �ي��ات �ه��م» .ورأى أن ذل��ك
«ي �ب��رز ك �ن �م��وذج ج��دي��د ع�ل��ى ع ��دم ص��دق
ال� �ن� �ظ ��ام» ،م�ض �ي �ف��ًا إن «ال �ح �ك��م س�ي�ك��ون
ع �ل��ى أف � �ع� ��ال ال� �ن� �ظ ��ام ال ع �ل��ى وع � � ��وده».
واك��د البيان ان «الفرصة املتاحة للنظام
لتنفيذ التعهدات ال�ت��ي ق��ام بها للموفد
املشترك انان ليست مفتوحة بال نهاية».
ودعت املجموعة انان الى «تحديد جدول
زمني للخطوات املقبلة ،بما فيها عودة
ال ��ى م�ج�ل��س االم ��ن ال��دول��ي اذا اس�ت�م��رت
عمليات القتل» ،كما طالبت كل اعضائها
بتحمل مسؤولياتهم.
وت �ن��ص خ �ط��ة ان� ��ان ع �ل��ى س �ح��ب ال �ق��وات
ال�ع�س�ك��ري��ة م��ن امل� ��دن وال �س �م��اح ب��دخ��ول
امل � �س� ��اع� ��دات االن� �س ��ان� �ي ��ة وال �ص �ح��اف �ي�ي�ن
ال��ى س��وري��ا وب��دء ال�ت�ح��اور ح��ول مرحلة
ان �ت �ق��ال �ي��ة .واع �ل �ن��ت ال �س �ل �ط��ات ال �س��وري��ة
موافقتها على الخطة.
واع �ل ��ن وزي� ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ال �ت��رك��ي أح�م��د
داوود أوغلو ،في مؤتمر صحافي عقده
بعد انتهاء املؤتمر ،أن « 83دولة» شاركت
في املؤتمر ،ما يدل على «اهتمام متزايد»
بالقضية ال �س��وري��ة .وق ��ال إن املؤتمرين

تدخلت
الشرطة
التركية
لتفريق
متظاهرين من
انصار النظام
السوري كانوا
ينددون بعقد
املؤتمر (أمير
تازغول -
رويترز)

استمعوا خ�لال اجتماعهم ال��ى شهادات
من اشخاص قدموا من أحياء بابا عمرو
في مدينة حمص في وسط سوريا ومن
محافظة حلب وم��ن مناطق اخ��رى ،وقال
«م��ا سمعناه يشير ال��ى ان ال��وض��ع على

االرض م��ؤل��م أك�ث��ر م�م��ا ت �ص� ّ�وره وس��ائ��ل
اإلعالم العاملية».
وش� ��دد داوود أوغ �ل ��و ع �ل��ى أن امل�ج�ت�م��ع
الدولي لن يسمح للرئيس السوري بشار
األسد بأن «يسيء استغالل فرصة أخرى»،

ً
قائال إن املساعي الحالية إلنهاء الصراع
ه �ن��اك ت�م�ث��ل ال �ف��رص��ة األخ �ي��رة بالنسبة
إل�ي��ه .وإن املجتمع ال��دول��ي ك��ان متباطئًا
ب�ش��دة ف��ي م��واج�ه��ة ص ��راع ال�ب��وس�ن��ة في
التسعينات ،ويجب أن يتصرف اآلن على

كلينتون :يخطئ األسد إذا اعتقد أن بإمكانه هزم المعارضة
حرص خطباء مؤتمر «اصدقاء
الشعب السوري» على توجيه
رسالة بأنه لن تكون هناك
فترة زمنية غير محددة
لتنفيذ خطة أنان ،فيما
تريد عدد من الدول العودة
إلى مجلس األمن ،وأخرى مع
تسليح املعارضة

رأت وزي � � � � � � � ��رة ال� � �خ � ��ارج� � �ي � ��ة
االميركية هيالري كلينتون ان
الرئيس السوري بشار االسد
«ي�خ�ط��ئ» اذا اع�ت�ق��د ان��ه ق��ادر
على ه��زم املعارضة السورية.
وقالت كلينتون ،في مؤتمر صحافي في
اس�ط�ن�ب��ول« ،ان ق��راء ت��ي ل�ل��وض��ع ه��ي ان
املعارضة تزداد قوة ال العكس» ،مضيفة
ان «االس��د يتصرف كما لو انه قادر على
سحق املعارضة».
وس�ع��ت كلينتون ال��ى تشديد العقوبات
على سوريا ومحاسبة مسؤوليها ،وذلك
خ�ل�ال م�ش��ارك�ت�ه��ا ف��ي م��ؤت �م��ر «اص��دق��اء
الشعب السوري» املنعقد في اسطنبول،
ل�ب�ح��ث س�ب��ل وق ��ف ال�ع�ن��ف ال ��ذي تشهده
ال �ب�ل�اد .وان �ض �م��ت ال ��ى ع �ش��رات املمثلني

من دول اوروبية وعربية ومناطق اخرى
ل �ب �ح��ث س �ب��ل دع� ��م امل �ع��ارض��ة ال �س��وري��ة،
ومضاعفة الضغوط على نظام الرئيس
السوري بشار األسد.
وق ��ال ��ت ك �ل �ي �ن �ت��ون ،أم � ��ام امل� �ش ��ارك�ي�ن ،إن
االس ��د ،ال ��ذي ب ��دأت ق��وات��ه ح�م�ل��ة ج��دي��دة
على املدن والبلدات السورية ،يتراجع عن
التزامه تطبيق خطة لحل االزمة من ست
نقاط طرحها املبعوث ال�خ��اص املشترك
لالمم املتحدة والجامعة العربية كوفي
ان� ��ان .وق��ال��ت ،ف��ي خ�ط��اب�ه��ا ام ��ام مؤتمر
اص��دق��اء الشعب ال�س��وري في اسطنبول،
ال��ذي وزعته وزارة الخارجية االميركية،
«م�ض��ى ح��وال��ى أس �ب��وع واس�ت�ن�ت�ج�ن��ا ان
النظام يضيف وعودا الى الئحة الوعود
ال �ط��وي �ل��ة ال �ت��ي ي �خ��ل ب �ه��ا» .واع �ل �ن��ت عن

م �س��اع��دة ان �س��ان �ي��ة ل �س��وري��ا ب�ق�ي�م��ة 12
مليون دوالر ،م��ا ي��رف��ع قيمة امل�س��اع��دات
االم�ي��رك�ي��ة ل�س��وري��ا خ�ل�ال االزم ��ة ال��ى 25
مليون دوالر.
كذلك شدد وزير الخارجية الفرنسي ،آالن
جوبيه ،على ض��رورة «تحديد مهلة من
ال��زم��ن» ل�ل�ن�ظ��ام ال �س��وري لتطبيق خطة
املوفد ال��دول��ي الخاص كوفي ان��ان .وقال
للصحافيني على هامش املؤتمر «هناك
خ�ط��ر م��راوح��ة اآلن .ن��رى ج�ي�دًا ان خطة
ال�ن�ظ��ام ه��ي كسب ال��وق��ت ،ل��ذل��ك ال ب��د اذا
اتفقنا كلنا على ذل��ك ،ان نحدد مهلة من
الزمن» لتطبيق الخطة.
ودعا االمني العام لجامعة الدول العربية،
ن �ب �ي��ل ال� �ع ��رب ��ي ،إل� ��ى اص� � ��دار ق � ��رار م �ل��زم
ع��ن مجلس االم ��ن ت�ح��ت ال�ف�ص��ل السابع

يقضي بوقف جميع اع�م��ال العنف ف��ورًا
على نحو متزامن من الجميع» .وقال في
افتتاح اعمال املؤتمر ان «عنصر الوقت
له اآلن اولوية كبرى».
وح � ��ض رئ� �ي ��س ال� � � � ��وزراء ال� �ت ��رك ��ي رج��ب
ط�ي��ب اردوغ� ��ان ف��ي كلمته مجلس االم��ن
ال��دول��ي ع�ل��ى ت�ح�م��ل م �س��ؤول �ي��ات��ه .وق��ال
«ف � ّ�وت مجلس االم��ن م��رة ج��دي��دة فرصة
ت� ��اري � �خ � �ي� ��ة» .ودع � � � ��ا وزي � � � ��ر ال� �خ ��ارج� �ي ��ة
البريطاني وليام هيغ الحكومة السورية
إلى تنفيذ خطة أن��ان على وجه السرعة.
وابلغ هيغ ،املشارك في مؤتمر اسطنبول،
هيئة اإلذاع ��ة البريطانية (ب��ي ب��ي سي)
ام��س أن «املجتمع ال��دول��ي ي��ري��د أن يرى
ً
انتقاال منظمًا للسلطة في سوريا».
(أ ف ب ،يو بي أي ،رويترز)

غليون يعلن تخصيص رواتب للجيش الحر بأموال خليجية

رئيس املجلس الوطني السوري برهان غليون

أع� � � �ل � � ��ن رئ� � � �ي � � ��س «امل � �ج � �ل � ��س
الوطني السوري» املعارض،
برهان غليون ،خالل «مؤتمر
اص ��دق ��اء ال �ش �ع��ب ال� �س ��وري»
املنعقد في اسطنبول ،امس،
«ت �خ �ص �ي��ص روات � ��ب ث��اب �ت��ة» ل�ع�ن��اص��ر
«الجيش السوري الحر».
وي ��أت ��ي ه� ��ذا االع �ل ��ان ب �ع��د ي� ��وم واح ��د
م��ن تجديد وزي��ر خ��ارج�ي��ة السعودية،
األم� �ي ��ر س �ع��ود ال �ف �ي �ص��ل ،دع ��وات ��ه إل��ى
تسليح املعارضة السورية ،واصفًا ذلك
بأنه «واجب».
وق ��ال غ�ل�ي��ون ف��ي ال�ج�ل�س��ة االف�ت�ت��اح�ي��ة
للمؤتمر «ن�ج��اه��ر ام��ام�ك��م ب��أن شعبنا
ل��ن ي�ت�ع��ب وم�س�ت�م��ر ف��ي ك�ف��اح��ه مقدمًا
ن� �م ��وذج ��ًا أس � �ط� ��وري� ��ًا ف� ��ي ال� �ص� �م ��ود».
وط ��ال ��ب امل �ج �ت �م��ع ال� ��دول� ��ي ب � �ـ «ت �ح �م��ل

مسؤولياته» وب�ـ «م��وق��ف عملي ج��اد».
وت ��اب ��ع «ن ��ري ��د دع� ��م ال �ج �ي��ش ال �س��وري
ال �ح ��ر ل �ت��أم�ي�ن ح �م��اي��ة امل ��دن� �ي�ي�ن .ن��ري��د
ً
االع � �ت� ��راف ب��امل �ج �ل��س ال ��وط �ن ��ي م �م �ث�لا
شرعيًا وح�ي�دًا للشعب ال �س��وري .نريد
التزامًا دوليًا باعادة اعمار سوريا بعد
سقوط النظام املحتوم».
وقال «سوف يتكفل املجلس بتخصيص
رواتب ثابتة لجميع الضباط والجنود
الفاعلني في الجيش السوري الحر».
وقال مصدر مشارك في املؤتمر ،رفض
اإلف � �ص � ��اح ع� ��ن ه ��وي� �ت ��ه ل �ل �ص �ح��اف �ي�ين،
إن ت�م��وي��ل ال ��روات ��ب ل�ع�ن��اص��ر ال�ج�ي��ش
ال�ح��ر «سيجري م��ن ث�لاث او ارب��ع دول
خ�ل�ي�ج�ي��ة» ،اب��رزه��ا ال �س �ع��ودي��ة وق�ط��ر،
ُ
م �ض �ي �ف��ًا «س ��ت ��دف ��ع م�ل�اي�ي�ن ال � � ��دوالرات
ش �ه��ري��ًا» م��ن اج ��ل ت�ح�ق�ي��ق ذل ��ك .ول�ف��ت

امل� �ص ��در ال ��ى ان ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ل��م
ت�ع�ل��ن م�ش��ارك�ت�ه��ا ف��ي ت �م��وي��ل ال�ج�ي��ش
ال�ح��ر ،لكن الخطوة الخليجية منسقة
م��ع واش �ن �ط��ن ،وه ��ي ج ��زء م��ن التكتيك
املتبع إلسقاط النظام السوري.
وأش � ��ار ال� ��ى ان امل �ع ��ارض ��ة ال�س�ي��اس�ي��ة
ال �س��وري��ة ت�خ�ط��ت ت�ش��رذم�ه��ا م��ن خ�لال
البرنامج ال��ذي اتفقت عليه خ�لال هذا
االسبوع لبناء سوريا الجديدة.
وقال غليون إن برنامج املجلس يشمل
اإلق � � � ��رار ب � �ـ «ال� �ه ��وي ��ة ال �ق ��وم �ي ��ة ألك � ��راد
س��وري��ا ،واع�ت�ب��ار القضية ال�ك��ردي��ة من
ص �ل��ب ال�ق�ض�ي��ة ال �س��وري��ة االس��اس �ي��ة».
وي ��أت ��ي ذل � ��ك ب �ع��د ان� �س� �ح ��اب ع � ��دد م��ن
اع� � �ض � ��اء امل � �ج � �ل� ��س ال� ��وط � �ن� ��ي األك � � � ��راد
الثالثاء املاضي من اجتماع للمعارضة
السورية في اسطنبول ،احتجاجًا على

ع��دم اق��رار مسألة القومية ال�ك��ردي��ة في
ميثاق املجلس.
وع � ّ�دد غ�ل�ي��ون ع�ن��اوي��ن خ�ط��ة «ح�ك��وم��ة
سوريا الجديدة» االنتقالية بعد سقوط
ال� �ن� �ظ ��ام ،واب� ��رزه� ��ا «ت �ل� �ت ��زم ال �ح �ك��وم��ة
املوقتة بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة
تنبثق عنها جمعية تأسيسية» ،كما
اش��ار ال��ى ان س��وري��ا ال�ج��دي��دة ستكون
«ج �م �ه��وري��ة دي �م��وق��راط �ي��ة» ت �ق��وم على
«س� �ي ��ادة ح �ك��م ال �ق��ان��ون ال� ��ذي ي �س��اوي
بني املواطنني» ،وستعمل على «حماية
األف��راد والجماعات وتحقيق مصالحة
وط � �ن � �ي � ��ة ش� � ��ام � � �ل� � ��ة» ،ك � �م � ��ا «س � �ت� ��أخ� ��ذ
ال�ح�ك��وم��ة ال�ج��دي��دة مكانها ب�ين ال��دول
وس �ت �ب �ق ��ى دائ � �م� ��ًا ف� ��ي ص� ��ف ال� �ق ��ان ��ون
الدولي».
(أ ف ب ،أ ب ،رويترز)
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ها
تؤكد انتهاء معركة إسقاط الدولة
دمشق ّ
والسعودية :النظام لم ولن يسقط
المالكي يهاجم قطر
ّ
أعلنت سوريا أن «معركة
إسقاط الدولة» في البالد
انتهت «بال رجعة» ،وأنها
ستستقبل «قريبًا» وفدًا
للتفاوض بشأن سبل تطبيق
خطة املبعوث الخاص إليها
كوفي أنان

نحو حاسم ودون تأخير.
من جهة ثانية ،اعترف «مؤتمر أصدقاء
س� ��وري� ��ا» ب��امل �ج �ل��س ال ��وط� �ن ��ي ال� �س ��وري
ً
امل� � � �ع � � ��ارض «م� � �م� � �ث �ل��ا ش� ��رع � �ي� ��ًا ل �ج �م �ي��ع
السوريني واملظلة للمنظمات املعارضة
امل ��وج ��ودة ف �ي��ه» ،ك��ذل��ك اك ��دت امل�ج�م��وع��ة
«دع� �م� �ه ��ا ل �ن �ش��اط��ات امل �ج �ل��س م ��ن اج��ل
س � ��وري � ��ا دي � �م� ��وق� ��راط � �ي� ��ة» ،ال� � � ��ذي ع � ّ�دت ��ه
«محاورًا رئيسيًا للمعارضة مع املجتمع
الدولي» .واعلن البيان النهائي ان مؤتمر
اصدقاء سوريا املقبل سيعقد في فرنسا
من دون تحديد موعد.
وتدخلت الشرطة التركية لتفريق نحو
خ�م�س�ين م �ت �ظ��اه �رًا م��ن ان �ص��ار ال�ن�ظ��ام
ال�س��وري ،ك��ان��وا ي�ن��ددون بعقد املؤتمر.
وق��ام��ت ال �ش��رط��ة ب��إب �ع��اد امل�ت�ظ��اه��ري��ن،
ال��ذي��ن ك��ان��وا يهتفون ب�ش�ع��ارات مؤيدة
للرئيس السوري بشار االسد ،عن مركز
امل��ؤت�م��رات ،حيث افتتح املؤتمر الثاني
الص ��دق ��اء س ��وري ��ا ق ��رب س��اح��ة تقسيم
ف ��ي ال� �ج ��ان ��ب ال� �غ ��رب ��ي م ��ن اس �ط �ن �ب��ول.
واس �ت �خ��دم��ت ش��رط��ة م �ك��اف �ح��ة ال�ش�غ��ب
املنتشرة باعداد كثيفة الغازات املسيلة
ل �ل��دم��وع ل �ت �ف��ري��ق امل �ت �ظ��اه��ري��ن ،ال��ذي��ن
ت �ح��دوا ال��دع��وات ال��ى ال �ت �ف��رق .واص�ي��ب
العديد م��ن املتظاهرين ب��أع��راض ج��راء
االس �ت �خ��دام ال�ك�ث�ي��ف ل �ل �غ��ازات املسيلة
للدموع من قبل الشرطة.
وفي دمشق ،هاجمت الصحف السورية
الصادرة ،صباح أم��س ،مؤتمر اصدقاء
سوريا ،مشيرة إلى انه يرمي الى ضرب
مبادرة املبعوث الخاص كوفي انان الى
س��وري��ا ،وت�ح��دث��ت ع��ن دور للسعودية
وقطر في «تأجيج» االزمة في البالد.
م� ��ن ج �ه �ت �ه ��ا ،اش � � � ��ارت وك� ��ال� ��ة االن � �ب� ��اء
ال��رس �م �ي��ة (س ��ان ��ا) ال ��ى ب ��دء «أع� �م ��ال ما
ي �س �م��ى م ��ؤت �م ��ر أص � ��دق � ��اء س� ��وري� ��ا ف��ي
اس �ط �ن �ب��ول ب �م �ش��ارك��ة وزراء خ��ارج �ي��ة
دول االس�ت�ع�م��ار ال�ق��دي��م ،ب�ق�ي��ادة وزي��رة
الخارجية االميركية هيالرى كلينتون
وادوات� �ه ��م ف��ي امل�ن�ط�ق��ة» .ورأت ال��وك��ال��ة
ان مؤتمر اسطنبول «يعقد في نسخته
الثانية العدائية للشعب ال�س��وري بعد
املؤتمر االول ال��ذي عقد ف��ي ت��ون��س في
شباط» .واضافت ان السوريني أجمعوا
«ع �ل��ى ان ه ��ذه امل��ؤت �م��رات ه��ي سلسلة
متصلة من حلقات التآمر على بلدهم،
وأن امل �ش��ارك�ي�ن ف�ي�ه��ا ه��م اع � ��داء ل �ه��م ال
أصدقاؤهم».
(رويترز ،أ ف ب ،يو بي آي ،سانا)

فيما تستمر العمليات العسكرية في عدد
من املدن السورية ،التي ربطت السلطات
إيقافها ب�ـ«إح�لال ال�س�لام واألم��ن» فيها،
أع �ل��ن ال �ن��اط��ق ب��اس��م وزارة ال �خ��ارج �ي��ة
السورية جهاد مقدسي ،في تصريحات
نشرتها وك��ال��ة االن�ب��اء ال�س��وري��ة (س��ان��ا)
أول من أم��س ،أن «معركة إسقاط الدولة
في سوريا انتهت بال رجعة».
وأع �ل��ن امل �ت �ح��دث أن س��وري��ا ستستقبل
«ق ��ري � �ب ��ا» وف� � � �دًا ت �ق �ن �ي��ًا ل� �ل� �ت� �ف ��اوض ب�ين
ال�ج��ان��ب ال �س��وري واألم ��م امل�ت�ح��دة بشأن
آلية تطبيق خطة املبعوث ال�خ��اص إلى
سوريا كوفي أنان لحل األزمة فيها.
وي ��أم ��ل ال �خ �ب��راء ال �ت �ق �ن �ي��ون ف ��ي م�ه�م��ات
ح�ف��ظ ال �س�لام ف��ي االم ��م امل�ت�ح��دة التوجه
إل��ى دم�ش��ق قريبًا ملناقشة ه��ذه املسألة،
لكنهم أش��اروا إلى أن الحكومة السورية
ل ��م ت ��واف ��ق ع �ل��ى ال � ��زي � ��ارة ب� �ع ��د .وص ��رح
م �س��ؤول ف��ي االم ��م امل �ت �ح��دة ،ط��ال�ب��ًا ع��دم
كشف هويته ،بأن هذه البعثة تحتاج إلى
 250مراقبًا على االقل إذا أوقفت الحكومة
ال � �س� ��وري� ��ة ه� �ج ��وم� �ه ��ا ع� �ل ��ى امل �ح �ت �ج�ي�ن
ووافقت على نشر بعثة دولية.
وأض� ��اف امل�ت�ح��دث ال �س��وري أن «س��وري��ا
ت �خ��وض م �ع��رك��ة دب �ل��وم��اس �ي��ة م ��ع ع��ال��م
غ��رب��ي م �ع��اد ل �ه��ا ،ل �ك��ن م ��ن م�ص�ل�ح�ت�ه��ا
إنجاح مهمة مبعوث االمم املتحدة كوفي
أنان دبلوماسيًا ،من باب سحب الذرائع
وت� �ع ��زي ��ز م� ��واق� ��ف ح �ل �ف��ائ �ه��ا ال ��دول� �ي�ي�ن
وتكريس االنطباع بأن النظام السياسي
ف ��ي س ��وري ��ا م �ن �ف �ت��ح ول� �ي ��س خ��ائ �ف��ًا م��ن
ال� ��واق� ��ع ،وه� ��و م �ت��أك��د م � ّ�م ��ا ي� �ق ��ول ��ه» .إال
أن��ه ل�ف��ت إل��ى وج ��ود «واق ��ع ع�ل��ى األرض
يجب التعامل معه وق��د يصطدم بأمور
ت��رت�ب��ط ب� ��ه» ،م��ؤك �دًا أن «م �ه �م��ة ال�ج��ان��ب
ال� �س ��وري ت�س�ه�ي��ل ه ��ذه األم � ��ور وت��ذل �ي��ل
العقبات ما دام املطلوب تثبيت استقرار
س��وري��ا وت �ه��دئ��ة ال �ن �ف��وس ل�ل�ت��وج��ه إل��ى
ال� �ح ��ل ال� �س� �ي ��اس ��ي» .وأض� � � ��اف م �ق��دس��ي
أن س ��وري ��ا ع ��رض ��ت ألن � ��ان م��وق �ف �ه��ا م��ن
التهدئة ،مضيفًا «وس�ن�ق��وم بالتفاوض
من أجل توقيع بروتوكول إط��اري يحدد
آلية ارتباط ،وهي كلمة عسكرية الطابع
نوعًا ما ،وهي تنسيق بني مجموعة من
امل��راق �ب�ين ي��أت��ون إل ��ى س��وري��ا ف��ي مهمة
محددة لدراسة املوضوع في إطار محدد
تحت مظلة السيادة السورية» .وأضاف
«ال ش��يء يضمن ع��دم تكرار ما ج��رى مع
ب�ع�ث��ة امل��راق �ب�ين ال �ع��رب ف��ي م�ه�م��ة أن ��ان».
وأكد أن «بوصلة القيادة السورية في أي
ات�ف��اق أو م �ب��ادرة ه��ي حماية االس�ت�ق��رار
وح �ف��ظ س �ي��ادة ال��دول��ة وامل �ح��اف �ظ��ة على
ما ت� ّ�م استخالصه من عبر في مبادرات
وتجارب سابقة».
وأك ��د م�ق��دس��ي أن «ال �ج �ي��ش ل�ي��س ف��رح��ًا
بالوجود في األماكن السكنية ،وسيغادر
م ��ا إن ي �ت��م إح �ل��ال األم � ��ن وال �س �ل ��م دون
اتفاقات» .ولفت إلى أن «وج��ود العنصر
املسلح املضاد لشرعية الدولة في األزمة
السورية بات أمرًا موثقًا قانونيًا ودوليًا
وم�ع�ت��رف��ًا ب��ه وف��ق ت�ق��ري��ر بعثة امل��راق�ب�ين
العرب ،وهو الذي يعطل الحل السياسي
وإك� �م ��ال م �س �ي��رة اإلص �ل��اح واالن �ف �ت ��اح».
وك � �ش ��ف أن «ال � �ج� ��ان� ��ب ال� � �س � ��وري ن�ج��ح
ب��ال�ت�ف��اه��م امل �ش �ت��رك م��ع أن ��ان ع�ن��دم��ا أق� ّ�ر
األخير بحق الدولة في الرد على العنف

املسلح كمنطق سياسي وسيادي ،وهو
م��ا ل��م ي�ك��ن م��وج��ودًا ف��ي م��وض��وع بعثة
امل ��راق �ب�ي�ن ال � �ع� ��رب» .وت ��اب ��ع أن «س��وري��ا
ً
ت �ط��ال��ب ال �ع��ال��م ب ��أن ي �س��اع��ده��ا ب� ��دال من
الضغط عليها ،وإذا كان هدف أي مبادرة
هو مساعدة سوريا في تثبيت االستقرار
وت�ح�ق�ي��ق اإلص�ل�اح ��ات ،ف �س��وري��ا ت��رح��ب
بها».
في ه��ذا ال��وق��ت ،أعلنت القيادة املشتركة
ل �ل �ج �ي��ش ال � �س � ��وري ال� �ح ��ر ف� ��ي ال� ��داخ� ��ل،
األح��د ،ترحيبها بخطة املبعوث الدولي
ك��وف��ي أن � ��ان ،م� �ش ��ددة ف ��ي ال ��وق ��ت نفسه
على مواصلة القتال إلى أن تكف القوات
النظامية عن قصف املدن .وقال املتحدث
باسم القيادة املشتركة للجيش السوري
ال�ح��ر ف��ي ال��داخ��ل ،العقيد ال��رك��ن الطيار
ق��اس��م س �ع��د ال ��دي ��ن ،ل� �ـ«ف ��ران ��س ب� ��رس»،
«نحن مع مبادرة األمم املتحدة وجامعة
ال��دول العربية» .وأض��اف في اتصال من
محافظة حمص (وسط) «عندما يتوقف
القصف على امل��دن وتنسحب ال��دب��اب��ات
منها ،عندها سنوقف القتال».
ّ
سياسيًا ،ش��ن رئيس الحكومة العراقية
ن��وري املالكي ،أم��س ،هجومًا الذع��ًا على

الناطق باسم وزارة الخارجية السورية
جهاد املقدسي (خالد الحريري  -رويترز)

«الجيش الحر»
يدعم خطة أنان ولن
يوقف القتال قبل
انسحاب الدبابات

ال�س�ع��ودي��ة وق �ط��ر ،ع�ل��ى خلفية دعمهما
ل �ت �س �ل �ي��ح امل� �ع ��ارض ��ة ال� �س ��وري ��ة ،م�ت�ه�م��ًا
إياهما بالعمل على التدخل في «شؤون
ك��ل ال � ��دول» ال �ع��رب �ي��ة .وق ��ال امل��ال �ك��ي ،في
م��ؤت �م��ر ص �ح��اف��ي ف ��ي ب � �غ� ��داد ،إن «ل �غ��ة
استخدام القوة إلسقاط النظام (السوري)
سوف لن تسقطه .قلناها سابقًا ،وقالوا
شهرين ،فقلنا سنتني ،وم��رت سنة اآلن
وال �ن �ظ��ام ل��م ي�س�ق��ط ،ول ��ن ي�س�ق��ط ،ومل ��اذا
ي �س �ق��ط؟» .وأض� ��اف «ن��رف��ض أي تسليح
وعملية إسقاط النظام بالقوة ،ألن ذلك
سيخلف أزمة تراكمية في املنطقة».
وقال املالكي «عجيب أمر هاتني الدولتني
أن ت��دع��وا إل ��ى ال�ت�س�ل�ي��ح ب ��دل أن تعمال
ع�ل��ى إط �ف��اء ال �ن��ار» ،ف��ي إش� ��ارة محتملة

إلى السعودية وقطر .وتابع «ستسمعان
ص ��وت� �ن ��ا ب ��أن� �ن ��ا ض � ��د ال �ت �س �ل �ي��ح وض ��د
ال�ت��دخ��ل ال �خ��ارج��ي» ،مضيفًا أن «ال ��دول
ال� �ت ��ي ت �ت ��دخ ��ل ف� ��ي ش � � ��ؤون دول أخ� ��رى
ستتدخل في شؤون كل الدول».
من جهة ثانية ،قال رئيس اللجنة العليا
لالنتخابات في سوريا ،خلف العزاوي،
إن ع ��دد امل��رش �ح�ين الن �ت �خ��اب��ات أع �ض��اء
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الدوائر االنتخابية ،منهم  2632يحملون
شهادات جامعية و 710سيدات .وأصدر
ال ��رئ� �ي ��س ال � �س� ��وري ب� �ش ��ار األس� � ��د أم��س
م��رس��وم��ًا تشريعيًا يقضي ب��أن تختص
امل�ح�ك�م��ة ال��دس �ت��وري��ة ال�ع�ل�ي��ا ف��ي ال�ن�ظ��ر
ف��ي ال�ط�ع��ون ال�خ��اص��ة بانتخاب أعضاء
م�ج�ل��س ال �ش �ع��ب .ودع ��ا امل�س�ت�ش��ار خلف
ال �ع ��زاوي ،خ�ل�ال اج�ت�م��اع ال�ل�ج�ن��ة العليا
لالنتخابات مع رئيس وأعضاء اللجان
القضائية الفرعية لالنتخابات ،أمس ،إلى
«ضرورة العمل على حسن سير العملية
االنتخابية املحددة في  7أيار ،وأن تكون
بشكل حر ونزيه وديموقراطي» .وأكد أن
«ال�ن��اخ��ب ح��ر ف��ي اخ�ت�ي��ار م��ن يمثله من
امل��رش�ح�ين ،واض �ع��ًا ن�ص��ب عينيه ك�ف��اءة
امل ��رش ��ح ون ��زاه �ت ��ه وق ��درت ��ه ع �ل��ى تحمل
املسؤولية ومحبته لوطنه م��ن دون أية
اعتبارات أخرى».
م�ي��دان�ي��ًا ،أف ��اد امل��رص��د ال �س��وري لحقوق
اإلن �س��ان ،ف��ي ب�ي��ان��ات م�ت�لاح�ق��ة ،ب��أن 34
شخصًا بينهم  15م��ن ال �ق��وات السورية
ق�ت�ل��وا أم ��س خ�ل�ال أع �م��ال ع�ن��ف متفرقة
ج ��رت ف��ي ع ��دد م��ن امل ��دن ال �س��وري��ة .ففي
درع � ��ا ،ق �ت��ل م��واط �ن��ان ب ��إط�ل�اق رص ��اص
خالل عمليات دهم لقوات األمن.
وف��ي ري��ف درع��ا ،قتل ثالثة عناصر أمن
إثر استهداف سيارات أمن في قرية سحم
ال �ج��والن ،فيما دارت اش�ت�ب��اك��ات عنيفة
بني مجموعات منشقة والقوات النظامية
التي دهمت منطقة تابعة ملدينة جاسم،
م��ا أدى إل ��ى م�ق�ت��ل أرب �ع��ة ج �ن��ود وث�لاث��ة
منشقني ،أل�ق��ي ال�ق�ب��ض عليهم ث��م أطلق
ض ��اب ��ط ال� ��رص� ��اص ع �ل �ي �ه��م .وف � ��ي ري��ف
ح� �م ��اة ،ق �ت��ل ث�ل�اث��ة م��واط �ن�ي�ن ب��رص��اص
األمن خالل دهم في بلدة اللطامنة.
وفي ريف دير الزور ،قتل مواطن وخمسة
ع � �ن� ��اص� ��ر م� �ن� �ش� �ق�ي�ن وأرب� � � �ع � � ��ة ع �ن ��اص ��ر
ن�ظ��ام�ي�ين بينهم ض��اب��ط ف��ي اش�ت�ب��اك��ات
ب�ي�ن ال� �ق ��وات ال�ن�ظ��ام�ي��ة وم �ن �ش �ق�ين .وف��ي
ري��ف إدل ��ب ،ق�ت��ل أرب �ع��ة ج�ن��ود نظاميني
على األقل وأصيب  11بجروح برصاص
منشقني في منطقة جسر الشغور .وفي
دم �ش ��ق ،ق �ت��ل ش ��اب ف ��ي ح ��ي رك ��ن ال��دي��ن
«إث � ��ر إص ��اب �ت ��ه ب ��إط�ل�اق رص � ��اص خ�ل�ال
ح �م �ل��ة ده� � � ��م» .وف � ��ي ري � ��ف دم � �ش� ��ق ،ق ��ال
مصدر معارض إن ق��وات األم��ن السورية
نفذت عمليات دهم وحمالت اعتقال في
الضمير ودوما وكفربطنا.
وق��ال املرصد السوري في بيان إن شابًا
ق �ت ��ل ف �ج ��ر أم � ��س ف� ��ي م ��دي �ن ��ة ال �ض �م �ي��ر.
وأوض� � ��ح امل ��رص ��د أن أرب� �ع ��ة ج �ن ��ود م��ن
الجيش النظامي أصيبوا إثر استهداف
ح��اج��ز ف ��ي م �ع��رب��ا .ف ��ي امل �ق��اب��ل ،أع�ل�ن��ت
سانا أن «الجهات املختصة قبضت أمس
ع �ل��ى ع ��دد م��ن امل�س�ل�ح�ين م��ع أسلحتهم
ف ��ي دوم � ��ا وري �ف �ه ��ا .ك��ذل��ك اش �ت �ب �ك��ت مع
مجموعات إره��اب�ي��ة مسلحة ف��ي بلدتي
ال�غ��اري��ة ال�ش��رق�ي��ة وال�غ��اري��ة ال�غ��رب�ي��ة في
ريف درعا الشمالي الشرقي ،فقتلت عددًا
منهم وص ��ادرت أس�ل�ح��ة» .وك��ان��ت سانا
ق��د أعلنت أول م��ن أم��س إح�ب��اط محاولة
تسلل مجموعة إره��اب�ي��ة م��ن لبنان إلى
س��وري��ا ف��ي ري��ف تلكلخ ،وض�ب��ط سيارة
ف��ان تحمل أس�ل�ح��ة م�ت�ن��وع��ة ف��ي منطقة
باب الهوى ،وتفكيك عبوات ناسفة بريف
إدلب ،وضبط أسلحة وذخائر في جورة
العرايس بحمص.

إيران تتراجع بشأن
إطالق  5مهندسني
تراجعت السلطات االيرانية أمس،
للمرة الثانية ،عن اعالنها اإلفراج
عن خمسة مهندسني خطفوا
قبل اشهر في سوريا ،موضحة
انه جرى االفراج عن خمسة
فقط من زوار اماكن مقدسة.
وصرح كاظم سجادي ،املسؤول
في وزارة الخارجية ،للتلفزيون
الرسمي أن املهندسني الخمسة
سيبقون في األسر ،معربًا عن
«األمل» في ان تثمر املفاوضات
حول االفراج عنهم.
وليست هذه املرة االولى التي
تتراجع فيها ايران حول االفراج
عن مواطنيها في سوريا ،وقد
اعلنت ذلك في شباط قبل ان
تقول إنهم ما زالوا قيد االعتقال.
(أ ف ب)

لندن تطالب باإلفراج
عن مدير مكتب صحافي

طالب وزير الخارجية البريطاني
وليام هيغ (الصورة) اول من
امس السلطات السورية باطالق
سراح مدير املركز الصحافي
للمعارضة السورية في حمص
علي محمود عثمان ،واتهم هذه
السلطات باعتقاله وتعذيبه.
وقال الوزير البريطاني في بيان
له «أنا قلق جدا ازاء املعلومات
التي تفيد بأن النظام السوري قد
اعتقل علي محمود عثمان ،الذي
كان مديرًا للمركز الصحافي
في حمص ،حيث كان يتمركز
الصحافيان ماري كولفن وبول
كونروي».
(أ ف ب)

معرض «موتكس» السوري
ينتقل إلى األردن
افتتح في العاصمة األردنية
عمان ،بدل دمشق ،امس،
املعرض التخصصي السوري
(موتكس  )2012لأللبسة
الجاهزة بسبب االحداث التي
تشهدها البالد منذ اكثر من
عام .ونقلت صحيفة الثورة
الحكومية عن مصادر في لجنة
موتكس أن «الهدف من اقامة هذا
املعرض هو الترويج للمنتجات
السورية وتسويقها ومساعدتها
على تخطي أي عقبات يمكن
ان تقف في وجه تصديرها».
ويشارك في املعرض اكثر من
 62شركة سورية ،تعمل في
مجال االلبسة الوالدية والجوارب
وااللبسة النسائية ،ويستمر
لغاية الرابع من نيسان.
(يو بي آي)
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قضية

األسد :حان وقت الحساب
ينتاب الرئيس السوري بشار األسد هذه األيام ارتياح لم يشهده منذ أشهر ،مع وضع حد
للمعارك الكبرى ميدانيًا ،والتمكن من ضبط إيقاع قمة بغداد بالتنسيق الكامل مع
العراقيني ،في ظل حركة انفتاح عربية على دمشق ورسائل مطمئنة أميركية وأوروبية،
يخترقها الحراك التركي الذي تولى الحليف اإليراني ،وخاصة املرشد علي خامنئي ،رسم
الحدود املقبولة له

نجاد وأردوغان في طهران
األسبوع املاضي (فهد
سليمي ــ أ ب)

إيلي شلهوب
ي �م �ض��ي ال��رئ �ي��س ال� �س ��وري ب �ش��ار األس ��د
أي ��ام ��ه ك��امل �ع �ت��اد ه� ��ذه ال� �ف� �ت ��رة .ي�س�ت�ف�ي��ق
ع�ن��د ال�س��اع��ة ال�س��ادس��ة ص�ب��اح��ًا .ي�م��ارس
تمارينه الرياضية ويستمع إل��ى التقرير
األمني اليومي قبل أن يتناول فطوره مع
أوالده ،الذين ربما يصطحبهم بنفسه إلى
امل��درس��ة ،وإن كانت ال�ع��ادة أن تقوم بهذه
املهمة زوجته أسماء ،التي تكون عادة في
مكتبها عند التاسعة صباحًا ،فيما يصل
هو مكتبه عند الثامنة .يلقي التحية على
الذين يعملون معه .ويسألهم عن تكليفات
ً
اليوم السابق ،قبل أن يدخل غرفته .عادة
ما يرتدي الجينز ،ويمضي النصف األول
م��ن ي��وم��ه ف��ي ق ��راءة ب��ري��ده ،حتى الساعة
ال � ��واح � ��دة ظ � �ه � �رًا .ي� �ت� �ن ��اول ط� �ع ��ام ال� �غ ��ذاء
ويرتاح قليال قبل أن يباشر االستقباالت
اليومية ،لقادة ال�ق��وات املسلحة وال��وزراء
وك �ب��ار امل��وظ �ف�ين ،ع�ل��ى أن يليهم م��ن ك��ان
قد طلب م��وع�دًا ،على أن يعود إل��ى منزله
عند الثامنة ،حيث يمضي بعض الوقت
مع عائلته قبل أن يؤوي إلى الفراش عند
العاشرة .الجديد في يومياته هذه األيام
هو أنه يبدو أكثر بهجة من ذي قبل.
ق��ري �ب��ون م��ن ال�ح�ك��م ف��ي س��وري��ا ي��ؤك��دون
أن األس � ��د م ��رت ��اح ع �ل��ى م �س �ت��وي��ات ع ��دة.
ميدانيًا يتصرف كأن الفصول االساسية
من املعركة قد انتهت .وما عاد هناك سوى
بسط ال�س�ي��ادة ال�س��وري��ة على م��ا بقي من
مناطق أخرجتها املجموعات املسلحة من
كنف ال��دول��ة .ويضيف ه��ؤالء إن «قناعته
هي بأنه انتصر على هيئة أرك��ان التمرد
املسلح ،وب��أن م��ن بقي م��ن مسلحني على
األرض ليسوا سوى أفراد يسهل التعامل
معهم».

تبدل أميركي وأوروبي
ك� ��ذل� ��ك األم � � � ��ر ب ��ال� �ن� �س �ب ��ة إل � � ��ى امل� �س� �ت ��وى
ال �س �ي��اس��ي ،ح�ي��ث ت�ف�ي��د م �ص��ادر ع��واص��م
إق�ل�ي�م�ي��ة ب� ��أن اإلدارة األم �ي��رك �ي��ة أب�ل�غ��ت
املعنيني في املنطقة ،وبينها دمشق ،أن ال
حرب مقبلة مع إيران ،وال ضربة عسكرية
ل� �س ��وري ��ا ف� ��ي ظ� ��ل االن � �ش � �غ ��ال األم �ي ��رك ��ي
بانتخابات ال��رئ��اس��ة ،م��ع تلميح إل��ى أنه
إذا ف��از ال��رئ�ي��س ب ��اراك أوب��ام��ا بالرئاسة
م �ج��ددًا ،ف ��إن امل �ق��ارب��ة األم�ي��رك�ي��ة للملفني
ً
ال� �س ��وري واإلي� ��ران� ��ي س �ت �ك��ون أك �ث��ر م�ي�لا
ل �ح��ل ت �ف��اوض��ي .وم ��ن اآلن ح �ت��ى ان�ت�ه��اء
تلك االن�ت�خ��اب��ات ،أبلغت اإلدارة املعنيني
أن اه�ت�م��ام�ه��ا م�ن�ص��ب اآلن ع�ل��ى ال��وض��ع
اإلن �س��ان��ي ف�ق��ط ف��ي س��وري��ا .وم ��ن ناحية

إيران

ّ
ّ
أردوغان يحذر من «تداعيات مدمرة» إذا ضربت إسرائيل إيران

ّ
ح � ��ذر رئ �ي��س ال �ح �ك��وم��ة ال �ت��رك��ي رج��ب
ط� �ي ��ب أردوغ � � � � � ��ان ،أول م� ��ن أم � � ��س ،م��ن
«مدمرة» على املنطقة ّ
ّ
برمتها
تداعيات
إذا ّ
وجهت إسرائيل ضربة عسكرية إلى
املنشآت النووية اإليرانية ،فيما ذكرت
ص�ح�ي�ف��ة «ن �ي��وي��ورك ت��اي �م��ز» أم ��س ،أن
ت�ج��رب��ة ال �ع��راق ت�ل�ق��ي ب�ض�غ��وط ك�ب�ي��رة
ع �ل��ى امل�ح�ل�ل�ين ال��ذي��ن ي�ع�م�ل��ون ل��وك��ال��ة
االس�ت�خ�ب��ارات األميركية (س��ي أي إي��ه)
وال��ذي��ن ال ي��ري��دون ت �ك��رار ال�خ�ط��أ عينه
تجاه دفع البالد نحو هجوم على إيران
بسبب برنامجها النووي.
أم��ا رئ�ي��س ال� ��وزراء ال �ت��رك��ي ،ف�ق��د نقلت
عنه صحيفة «حرييت» قوله على منت

ّ
ال �ط��ائ��رة ال �ت��ي أق��ل �ت��ه إل ��ى ت��رك�ي��ا ع��ائ�دًا
ّ
من إي��ران ،إن «املنطقة بكاملها ستدمر
إذا ض��رب��ت إس��رائ �ي��ل إي� � ��ران» ،مضيفًا
أن� ��ه ي �ت �ش��اط��ر ه� ��ذا ال� � ��رأي م ��ع ال��رئ �ي��س
األم �ي��رك��ي ب � ��اراك أوب ��ام ��ا ،ال� ��ذي ال�ت�ق��اه
األسبوع املاضي في سيول على هامش
قمة األمن النووي.
وأوض ��ح أردوغ� ��ان أن ال �ن��زاع اإلقليمي
ال � � ��ذي س �ت �س� ّ�ب �ب��ه ض� ��رب� ��ة إس��رائ �ي �ل �ي��ة
محتملة إليران «لن ينتهي مثل الحرب
ّ
مشددًا
بني الواليات املتحدة والعراق»،
ّ
على أنه «يجب على إسرائيل أال تضرب
إي� � ��ران» .وأض � ��اف أن إس��رائ �ي��ل ت �ش��ارك
ف ��ي «ال� �ت ��روي ��ج ل� �ك ��ارث ��ة» ب �ت �ه��دي��دات �ه��ا

املتواصلة بضرب إيران.
م��ن ج�ه��ة أخ� ��رى ،ق ��ال رئ �ي��س ال�ح�ك��وم��ة
ال �ت��رك��ي إن إس��رائ �ي��ل «ت �م �ل��ك ب�ي�ن 250
و 300رأس نووي وال أحد يناقش ذلك»،
وأضاف أردوغ��ان ،أن «إي��ران تقول إنها
ل��ن تنتج أسلحة ن��ووي��ة .يقولون إنهم
يريدون إنتاج كمية محددة من قضبان
اليورانيوم املخصب وأن يتوقفوا بعد
ذلك».
من جهة ثانية ،قالت صحيفة «نيويورك
تايمز» إن أحد املحللني الذين عملوا في
قضية العراق يشعر بالقلق بعد تكليفه
تقويم الوضع في إيران ،ونقلت عن أحد
زمالئه السابقني أنه «شعر بذنب عميق

ألنه دفعنا باتجاه الحرب ،ويخشى أن
يتكرر األمر عينه مجددًا».
وت��اب�ع��ت الصحيفة ق��ائ�ل��ة إن املحللني
وغيرهم م��ن امل�س��ؤول�ين ف��ي ال�ـ«س��ي آي
إيه» الذين يعملون على فهم البرنامج
ال � �ن� ��ووي اإلي � ��ران � ��ي ي� ��درك� ��ون ج� �ي� �دًا أن
س� �م� �ع ��ة ال � ��وك � ��ال � ��ة ع � �ل ��ى امل � �ح� ��ك وس ��ط
ت �ه��دي��دات ب �ح �م�لات ع �س�ك��ري��ة ج��دي��دة،
وأش � ��ارت إل ��ى أن ت�ج��رب��ة ال �ع��راق ت��ؤث��ر
ب�ش��دة ع�ل��ى عملهم ب�ع��د وض��ع معايير
جديدة لجعل املحللني أكثر تشكيكًا في
املعلومات التي يتوصلون إليها.
وق� � ��ال امل �ح �ل��ل االس� �ت� �خ� �ب ��اري ال �س��اب��ق
ف��ي وزارة ال�خ��ارج�ي��ة األم�ي��رك�ي��ة غريغ

ث �ي �ل �م ��ان« :ب��ال �ن �س �ب��ة إل � ��ى ال �ك �ث �ي��ر م��ن
األش�خ��اص ف��ي مجتمع االس�ت�خ�ب��ارات،
ي��وج��د ش�ع��ور ب��أن�ه��م ال ي��ري��دون ت�ك��رار
الخطأ عينه».
إل � ��ى ذل � � ��ك ،رح� �ب ��ت وزي� � � ��رة ال �خ��ارج �ي��ة
االم� �ي ��رك� �ي ��ة ه � �ي �ل�اري ك �ل �ي �ن �ت��ون ب �ق��رار
ت��رك�ي��ا ت�ق�ل�ي��ص اس �ت �ي��راده��ا م��ن النفط
االي��ران��ي .وق��ال��ت ل�ل�ص�ح��اف��ة ،ف��ي ختام
مؤتمر اص��دق��اء س��وري��ا ف��ي اسطنبول،
ان «اع�ل�ان تركيا ع��ن تقليص واردات�ه��ا
م��ن ال �ن �ف��ط االي ��ران ��ي ب�ن�س�ب��ة م�ل�ح��وظ��ة
مرحب به ( )...اننا نرحب بالطبع بهذا
االعالن».
(يو بي آي ،رويترز)
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أوروب � � ��ا ي �ق��ول ال �ق��ري �ب��ون م ��ن ال �ح �ك��م في
دم�ش��ق إن الفرنسيني «ي��رس�ل��ون إش��ارات
إل��ى أن��ه سيكون لهم ك�لام آخ��ر ف��ي الفترة
املقبلة ،أكثر تصالحية مع نظام األسد».

 ...واتصاالت عربية باألسد
وتضيف املصادر إنه بالنسبة إلى الوضع
ال �ع��رب��ي ،ف ��إن دم �ش��ق ك��ان��ت م��رت��اح��ة ج�دًا
للقمة العربية التي عقدت أخيرًا في بغداد،
على قاعدة أنها «إن لم تجلب منفعة ،فهي
بالتأكيد دفعت ضررًا ،وعلى األقل وضعت
ح��دودًا ملغاالة بعض األنظمة الخليجية،
وخاصة السعودية وقطر ،في حربها على
سوريا».
مصادر متابعة لكواليس القمة تؤكد أن
السعودية وقطر سعتا إل��ى إشاعة مناخ
أك �ث��ر ت �ش��ددًا ح �ي��ال س��وري��ا ،ل�ك��ن امل��واق��ف
امل �ت ��وازن ��ة ل �ل �ك��وي��ت واإلم� � � ��ارات وس�ل�ط�ن��ة
عمان كانت بمثابة العدوى التي أصابت
باقي الدول العربية ،التي لم تكن متحمسة
للتوجه القطري ـــــ السعودي.
ولعل مصدر ارتياح السوريني هنا يعود
إلى أن الخطوط ظلت مفتوحة بني بغداد
ودم�ش��ق ط��وال فعاليات القمة .واأله��م ما
كشف عنه املقربون من الحكم في سوريا
ع��ن ورود ات�ص��االت إل��ى القصر الرئاسي
السوري ،خالل األي��ام القليلة التي سبقت
ال� �ق� �م ��ة ،م� ��ن ق� �ب ��ل ك� ��ل م� ��ن أم� �ي ��ر ال �ك��وي��ت
الشيخ صباح األحمد الصباح ،والرئيس
اإلماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان،
وح��اك��م دب ��ي ال�ش�ي��خ م�ح�م��د ب��ن راش ��د آل
مكتوم ،وملك البحرين حمد بن عيسى آل
خليفة ،وسلطان عمان قابوس بن سعيد،
كلها تؤكد أن هذه الدول ال تريد القطيعة
مع سوريا ،لكنها في الوقت نفسه ال تريد
شق الصف الخليجي اآلن ،وال��وق��وف في
وجه السعودية وقطر لحسابات خليجية
بحتة .وتؤكد املصادر أن الحكم في دمشق
حسم خ�ي��اره بأنه «ل��ن تكون هناك ع��ودة
إلى عالقات طبيعية مع السعودية وقطر،
أو م��ع ال�ج�ه��ات السياسية ال�ع��رب�ي��ة ،ومن
بينها ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ،ال�ت��ي ذه�ب��ت ب�ع�ي�دًا في
عدائها وتآمرها على سوريا» ،مشيرة إلى
أن «األس��د يرى أن وقت الحساب قد حان،
وأن دم�ش��ق ل��ن تقبل ب�ع��د ال �ي��وم تبويس
اللحى على قاعدة عفا الله عما مضى».

خامئني ألردوغان :اتركوا سوريا وشأنها

ً
م��ن ج��ان��ب آخ��ر ،ك��ان��ت دم�ش��ق تتابع أوال
ب��أول نتائج زي��ارة رئيس ال��وزراء التركي
رج � ��ب ط� �ي ��ب أردوغ � � � � ��ان ول� �ق ��ائ ��ه امل ��رش ��د
األع�ل��ى السيد علي الخامنئي ف��ي إي��ران،

العراق

ح �ي��ث ت�ش�ي��ر األن �ب ��اء ال� � ��واردة م��ن ط �ه��ران
ال��ى ض��رورة االنتباه إل��ى تفاصيل كثيرة
راف�ق��ت ال��زي��ارة ،ربما تكون دالالت�ه��ا أكبر
من مضمون الزيارة نفسها ،وال سيما أن
أردوغان وصل الجمهورية اإلسالمية آتيًا
من سيول ،حيث ُعقد هناك االجتماع الذي
ج�م��ع ق ��ادة م��ن ال�ع��ال��م ،وأب��رزه��م الرئيس
باراك أوباما.
وي �ق��ول امل �ط �ل �ع��ون إن أردوغ� � ��ان «ن �ف��ى أن
ً
ي �ك��ون ح��ام�ل�ا رس��ال��ة أم �ي��رك �ي��ة م �ب��اش��رة،
وه��و ص��ادق ف��ي ذل��ك ،ليس ألن��ه ال يريد،
ب��ل ألن��ه ي�ع��رف أن�ن��ا ال نتقبل ن��وع��ًا كهذا
م��ن ال��رس��ائ��ل ع �ب��ر ش�خ�ص�ي��ات س�ي��اس�ي��ة
مثل أردوغان ،لكنه كان حريصًا على نقل

قادة عرب يتصلون باألسد
ورسائل أوروبية وأميركية
مطمئنة
خامنئي ألردوغان :ضعوا
خريطة طريق لتراجعكم
ومستعدون لمساعدتكم

التصور األميركي للمنطقة ،وه��و تصور
يبدو واضحًا أنه يشعره باإلحباط».
وت�ض�ي��ف امل �ص��ادر نفسها إن اإلي��ران�ي�ين،
وم ��ذ وط� ��أت رج�ل�ا أردوغ� � ��ان أرض م�ط��ار
اإلم ��ام الخميني ف��ي ض��واح��ي العاصمة،
ألقوا سلسلة من التسريبات ،كانت أشبه
برسائل ،أو بالونات اختبار .م��ن بينها،
ع�ل��ى س�ب�ي��ل امل �ث��ال ،إب�ل�اغ ط �ه��ران ال�ط��رف
األوروب��ي أنها ال تمانع عقد اجتماع دول
 ١ + ٥مع إيران في بغداد ،علمًا بأن هناك
اتفاقًا مبدئيًا أب��رم قبل نحو ثالثة أشهر
بأن يعقد هذا االجتماع الذي ّ
تقرر موعده
في  ١٣نيسان املقبل ،في إسطنبول.
ول� �ع ��ل ال �ت �س ��ري��ب األك � �ث� ��ر دالل � � ��ة ،إش��اع ��ة
اإلي ��ران � �ي �ي�ن ب� �ق ��وة م �ع �ل��وم��ات ع ��ن أن � ��ه ال
ل �ق� َ
�اء ث��اب�ت��ًا ون�ه��ائ�ي��ًا م��ع امل ��رش ��د .ق�ب��ل أن
ي�ش�ي�ع��وا أن ع �ل��ى أردوغ � � ��ان ،إذا أراد عن
ح��ق ل �ق� ً
�اء ب��امل��رش��د ،أن ي�ق��دم ب ��ادرة حسن
ن �ي��ة .ف �ك��ان��ت امل � �ب ��ادرة م ��ن خ �ل�ال «إط �ل�اق
املهندسني اإليرانيني الخمسة املختطفني

في س��وري��ا» ،على ما تفيد امل�ص��ادر ،التي
تشير إل��ى «أنها خطوة لم ت��أت لصالحه،
ذلك أن وزير خارجيته أحمد داوود أوغلو
سبق أن ت��وس��ط ف��ي ه��ذه القضية ،وأبلغ
اإليرانيني أن املهندسني ليسوا في أيدي
املعارضة املسلحة السورية ،وأن تركيا ال
تعرف عنهم شيئًا ،ليتبني من خالل خطوة
أردوغان ،أن السلطات التركية كانت قادرة
على إطالق سراحهم ،وعلى إيصالهم برًا
إل��ى ت��رك�ي��ا ،ق�ب��ل أن ي�ص��ل رئ�ي��س ال ��وزراء
التركي إلى مشهد للقاء خامنئي».
وت �ل �ف��ت امل � �ص ��ادر ن�ف�س�ه��ا إل� ��ى أن ال �ل �ق��اء
بخامنئي ج��اء بطلب م��ن أردوغ � ��ان ،ول��م
يكن بادرة إيرانية حيال الضيف ،ما يعني
أن م��وض��وع امل�ح��ادث��ات ال�ت��ي أراد الزعيم
التركي إجراءها خطير وكبير .ومع ذلك،
وف��ي خ�ل�ال م�ح��ادث��ات امل�س��ؤول�ين األت ��راك
مع املسؤولني اإليرانيني ،كان واضحًا أن
داوود أوغ�ل��و ي��ؤدي دور الصقر بطريقة
«أزع�ج��ت الجانب اإلي��ران��ي» ما دف��ع وزير
الخارجية اإليراني علي أكبر صالحي إلى
التصريح علنًا عن وجود خالفات إيرانية
م ��ع ت��رك �ي��ا ب� �ش ��أن امل� �ل ��ف ال � �س� ��وري« .ب ��دا
أوغلو كأنه ينقل التصور الغربي املتشدد
بحذافيره ،إن لناحية الضغط على سوريا
لتنحية األسد ،وما إلى ذلك».
ف��ي م�ش�ه��د ك ��ان ال �ج��و م�خ�ت�ل�ف��ًا .ف��إض��اف��ة
إل��ى لقاء امل��رش��د بالوفد التركي ،حصلت
خ �ل��وة بي��ن خ��ام�ن�ئ��ي وأردوغ � � ��ان ،تصفها
مصادر قريبة من القيادة في إيران بأنها
كانت «جلسة مصارحة تامة ،جرت بقدر
عال من الشفافية والحسم والجزم» .بادر
أردوعان إلى الطلب إلى خامنئي ممارسة
ض �غ ��وط ع �ل��ى س ��وري ��ا م ��ن أج� ��ل ت�ح�ق�ي��ق
ال � �ق� ��در األك � �ب� ��ر م� ��ن اإلص� �ل��اح� � ��ات .وط� ��رح
الضيف ال�ت��رك��ي م�ش��روع��ًا شبيها بالحل
اليمني م��ن دون ذك��ر تنحي األس��د ،شيء
مثل حكومة انتقالية وتكافؤ ف��رص بني
ال�س�ل�ط��ة وامل �ع��ارض��ة ،ع��ارض��ًا األم ��ر كأنه
«ه� ّ�م إس�لام��ي وع��رب��ي» ،ب��ل أك�ث��ر م��ن ذل��ك.
ت�ع��ام��ل أردوغ � ��ان م��ع س��وري��ا ع�ن��د عرضه
املشكلة على خامنئي كأنها خصم ،وأنها
ذهبت بعيدًا في الخروج عن سياق الربيع
العربي ،على ما أفادت املعلومات نفسها.
في املقابل ،كان خامنئي حاسمًا وجازمًا
ف� ��ي «أن ال� �ه ��م اإلس�ل��ام� ��ي وال� �ع ��رب ��ي ه��و
ال��دف��اع ع��ن امل�ق��اوم��ة ال التدخل ف��ي الشأن
السوري الداخلي .ليس لديكم ّ
أي تفويض
للقيام بأمر كهذا ،وليس لغيركم تفويض
مماثل ،وما لم نفعله (نحن اإليرانيني) مع
أصدقائنا (السوريني) كيف تفعلونه أنتم
(األتراك) مع أخصامكم (السوريني) .أما ما

تسمونه الربيع العربي ،تضيف املعلومات
ن� �ف� �س� �ه ��ا ،ف � �ه� ��و ف� � ��ي ال� �ح� �ق� �ي� �ق ��ة ص� �ح ��وة
ل �ل �م �س �ل �م�ين ،ع ��رب ��ًا أك ��ان ��وا أم غ �ي��ر ع ��رب،
ون �ص��رة ل�ل�م�ق��اوم��ة .ودول� ��ة م �ق��اوم��ة مثل
سوريا هي في قلب الصحوة اإلسالمية،
ولذلك هناك مؤامرة عليها ،وتحتل موقع
ال �ق �ل��ب ف ��ي امل �خ �ط��ط االس �ت �ع �م ��اري ال ��ذي
نقف له باملرصاد ،وب�ن� ً
�اء عليه لن نسمح
بتعرض ال��دول��ة السورية ألي أذى من أي
جهة أو مكان صدر».
ك ��ذل ��ك ش� ��دد خ��ام �ن �ئ��ي ،ألردوغ� � � � ��ان ،ع�ل��ى
«أن ّ
أي ط��رح وأي تفكير ف��ي أي م�ش��روع
أميركي للمنطقة ستواجهه إي��ران دفاعًا
عن سوريا ،وبكل اإلمكانات املتاحة ،التي
ربما ال يخطر بذهن الغرب أنها موجودة
ل��دى الجمهورية اإلسالمية .وب�ن� ً
�اء عليه،
من األفصل لكم تجنب الفخاخ األميركية،
ألن�ن��ا ن��ري��دك��م معنا ف��ي خ�ن��دق واح ��د .ما
ح �ص��ل ح �ت��ى اآلن ه ��و ل �ص��ال��ح اإلس �ل��ام
واملسلمني ،فال تشوهوا سمعتكم كحزب
إس�لام��ي وص��ل إل��ى السلطة ع�ل��ى أس��اس
انتمائه إلى اإلسالم ،وال تضروا بأنفسكم،
فما يحصل تجاه سوريا مخطط أجنبي
للنيل من املقاومة .أم��ا اإلص�لاح��ات ،فهي
ش��أن داخلي س��وري ليس ألح��د الحق في
تحديد مساراته .نحن أيضًا مثلكم نريد
لإلصالحات أن تتجذر وتتعمق ،لكن كما
يرسمها السوريون أنفسهم».
وختم خامنئي حديثه ألردوغان بأن «من
األفضل لكم العودة إلى مواقعكم السابقة،
ي ��وم ك�ن�ت��م ح�ل�ف��اء ل �س��وري��ا .وإذا وج��دت��م
صعوبة في ذلك ،فارسموا خريطة الطريق
ال� �ت ��ي ت ��ري ��دون� �ه ��ا م ��ن أج � ��ل ض� �م ��ان ه��ذه
العودة ،ونحن مستعدون ملساعدتكم على
تنفيذها .مع وعد بأنه إذا خرج األتراك من
ه��اج�س�ه��م ال �س��وري ،ال ��ذي ي�لاح�ق�ه��م ،ف��إن
إي��ران مستعدة لتقوية أواص��ر العالقات،
وخاصة االقتصادية منها ،لتجعلها أكثر
متانة».
إلى ذلك ،وفي سياق قمة بغداد ،أكد رئيس
ال��وزراء العراقي نوري املالكي ،وفي خالل
لقائه بان كي مون ،أن مبادرة كوفي أنان
«ل��ن ت ��ؤدي إل��ى نتيجة ف��ي س��وري��ا ألنها
عامة وموسعة وت��أخ��ذ وق�ت��ًا .ف��ي املقابل،
ف ��إن األف �ك��ار ال�ع��راق�ي��ة م �ح��ددة ،وت�ت�ح��دث
عن انتخابات برملانية ودستور وحكومة
وح� ��دة وط �ن �ي��ة م��وس �ع��ة ،وب��ال �ت��ال��ي فهي
ت�ت�ج��ه أس� ��رع ن�ح��و ح��ل م�ق�ب��ول للجميع،
ألن ف �ي �ه��ا ت ��وق �ي �ت ��ات وق� �ض ��اي ��ا ث ��اب �ت ��ة».
واتفق الرجالن على اللقاء مجددًا لبحث
امل�ق�ت��رح��ات ال�ع��راق�ي��ة ه ��ذه ،ع�ل��ى م��ا تفيد
املعلومات الواردة من بغداد.

جولة ّ
رئاسية للهاشمي تبدأ من قطر

خ �ط��ا ن��ائ��ب ال��رئ �ي��س ال �ع ��راق ��ي امل�لاح��ق
قضائيًا ،ط��ارق الهاشمي ،أم��س ،خطوة
ت �ص �ع �ي��دي��ة ف ��ي عل��اق �ت��ه ب �ح �ك� ً�ام ب �غ ��داد،
ّ
ع�ن��دم��ا ح ��ط ف��ي ال��دوح��ة ت�ل�ب�ي��ة «ل��دع��وة
رسمية تلقاها في وقت سابق من قيادة
اإلم � ��ارة» ،وه��و م��ا م��ن ش��أن��ه أن ينعكس
ً
سلبًا ع�ل��ى ال�ع�لاق��ات امل�ت��أزم��ة أص�ل�ا بني
ب �ع��ض دول ال �خ �ل �ي��ج وس ��اس ��ة ال� �ع ��راق.
وبالفعل ،س��ارع رئيس الحكومة ،ن��وري
امل��ال �ك��ي ،إل ��ى ال�ت�ن��دي��د ب��دع��وة الهاشمي
واس �ت �ق �ب��ال��ه ،ب ��ال �ت ��زام ��ن م ��ع رف � ��ع ن��ائ��ب
َ
املالحق قضائيًا بتهم اإلره��اب،
الرئيس
من سقف ّ
تحديه ،بإعالنه أنه سيعود إلى
ّ
شمال العراق ،ثم بتشديده على أن جدول

أعمال جولته الخارجية يتضمن ،إضافة
ً
إلى قطر ،دوال أخرى.
وأعلن مكتب الهاشمي املؤقت في إقليم
ك��ردس�ت��ان ،حيث يقيم منذ ك��ان��ون األول
امل ��اض ��ي ،أن ��ه ي�ل�ت�ق��ي خ�ل�ال زي ��ارت ��ه أم�ي��ر
دول � ��ة ق �ط��ر ال �ش �ي��خ ح �م��د ب ��ن خ �ل �ي �ف��ة آل
ث��ان��ي ورئ �ي��س ال � ��وزراء وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة
الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني.
وأش��ار البيان إلى أن الزيارة ستستغرق
ب�ض�ع��ة أي � ��ام ،ي �ق��وم ب �ع��ده��ا ب ��زي ��ارة دول
أخ � ��رى «س �ي �ع �ل��ن ع �ن �ه��ا ف ��ي ح �ي �ن��ه» ،مع
التأكيد على أن الهاشمي «س�ي�ع��ود في
خ�ت��ام ج��ول�ت��ه إل��ى م�ق��ر إق��ام�ت��ه ف��ي إقليم
كردستان العراق».

وفي السياق ،أعلنت وكالة األنباء القطرية
الرسمية أن الهاشمي وصل إلى الدوحة
«ف��ي زي��ارة رسمية للبالد تستغرق عدة
أي� ��ام» ،وك ��ان ف��ي اس�ت�ق�ب��ال��ه وزي ��ر ال��دول��ة
الشيخ حمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني.
وه ��ذه ه��ي امل ��رة األول ��ى ال�ت��ي يعلن فيها
ع��ن م �غ ��ادرة ال�ه��اش�م��ي ل�لإق�ل�ي��م ال �ك��ردي
منذ صدور مذكرة التوقيف بحقه في 19
كانون األول املاضي.
ُّ
التطور ،رأى املالكي
وفي تعليقه على هذا
ّ
أن املطالبة بتسليم الهاشمي «يجب أن
تكون عبر (الشرطة الدولية) اإلنتربول».
وتابع أن «املتهم (الهاشمي) مطلوب لبلد
عضو في الجامعة العربية ،وال ينبغي أن

ُيستقبل ،وال سيما أنه يستقبل بعنوان
ن ��ائ ��ب ل��رئ �ي��س ال� �ج� �م� �ه ��وري ��ة» .وخ �ل��ص
امل��ال �ك��ي إل� ��ى أن ه� ��ذا ال �س �ل��وك «م �خ��ال��ف
ل �ط �ب �ي �ع��ة ال � �ع�ل��اق� ��ات ال � ��دول� � �ي � ��ة» .وك � ��ان
الهاشمي قد أعلن ،في وقت سابق ،أنه لن
يغادر العراق إال على نحو مؤقت ضمن
مسؤولياته كنائب لرئيس الجمهورية
إذا اض�ط��ر إل��ى ذل ��ك ،م��ع اإلش� ��ارة إل��ى أن
رئ�ي��س إق�ل�ي��م ك��ردس�ت��ان ال �ع��راق مسعود
ال � �ب � ��رزان � ��ي رف� � ��ض ت �س �ل �ي �م��ه ل �ل �ح �ك��وم��ة
العراقية ،متهمًا إياها بمحاولة «توريط
األك��راد ف��ي قضية الهاشمي عبر اقتراح
تسهيل تهريبه إلى خارج اإلقليم».
(أ ف ب ،يو بي آي)

«يستطيع ّبشار
أن يبتسم»
ب �ع��د أن ب �ل��ع وزي � ��ر ال ��دف ��اع اإلس��رائ �ي �ل��ي
إي� �ه ��ود ب � � ��اراك ل �س��ان��ه ح� �ي ��ال ت �ق��دي��رات��ه
بـ«حتمية» سقوط نظام الرئيس السوري
ب�ش��ار األس ��د ،ك� ّ�رت ال�س�ب�ح��ة ،إسرائيليًا.
باتت خيبة األم��ل حيال سوريا وسقوط
نظامها هي السائدة في تل أبيب .وأحد
التعبيرات عن خيبة األم��ل ورد أمس في
صحيفة «يديعوت أحرونوت» التي نعت
«س �ق��وط األس � ��د» ،ب�ع��د أك �ث��ر م��ن ع ��ام من
الترقب واآلمال والجهود الخفية.
وب �ح �س��ب ال �ص �ح �ي �ف��ة« ،ي�س�ت�ط�ي��ع ب�ش��ار
األس� ��د أن ي �ب �ت �س��م» .ف�ب�ع��د  13ش �ه �رًا من
اندالع «الحرب األهلية » في سوريا ،بات
جيشه يسيطر من جديد على كل املناطق
التي شهدت «االنتفاضة» في هذا البلد.
أم ��ا ال �ق��وى ال �غ��رب �ي��ة ،ف�ب�ع�ي��دة ك��ل ال�ب�ع��د
عن استخدام القوة العسكرية إلسقاطه،
ب��ل ت�ك�ت�ف��ي ف �ق��ط ب��ال �ع �ق��وب��ات .وان �ت �ق��دت
اإلدارة األميركية التي
«يديعوت» موقف
ّ
«ت �ع��ارض حتى أن يتلقى ال �ث��وار ،الذين
ض �ع�ف��ت ق ��درات� �ه ��م ،م �س��اع��دات ع�س�ك��ري��ة
ّ
تمكنهم م��ن ّ
رد هجمة ال�ن�ظ��ام عليهم»،
مشيرة إلى أنه «ال غرو من ناحية األسد
أن يعلن أنه انتصر في هذه الحرب ،وأن
املعركة على إسقاطه قد انتهت».
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وجد االخوان
أن املرشحني
اآلخرين ال
تنطبق عليهم
شروط الدعم
(اسماعيل
زيتوني ــ
رويترز)

ترشيح نائب املرشد العام لجماعة «اإلخ��وان املسلمني»،
خيرت الشاطر ،لرئاسة الجمهورية ،ال يثير املخاوف من طالق
«اإلخوان» مع باقي ّ
مكونات املشهد السياسي املصري فحسب،
بل يهدد ّ
جديًا بانشقاقات شبابية داخل الجسم اإلخواني

ترشيح الشاطر وخريف الشباب «اإلخواني»!

ّ
بقانونية تسمية
مخاطر من انشقاقات في جسم ّالجماعة  ...وشكوك
نائب املرشد  ...وخوف من تشتت أصوات اإلسالميني
القاهرة ــ بيسان كساب
«ال� � �ش � ��اط � ��ر ب� �ي� �ه� �ي ��س (م � � ��ن ال� �ه� �ل ��وس ��ة)
ع ��اي ��ز ي �ب �ق��ى ِّ
ري � � ��س» ،ك� ��ان ه �ت ��اف م �ئ��ات
امل�ت�ظ��اه��ري��ن ض��د الجمعية التأسيسية
ل �ص �ي��اغ��ة ال ��دس �ت ��ور ال �ج��دي��د ق �ب��ل أي� ��ام،
وقبل اإلع�ل�ان الرسمي لجماعة اإلخ��وان
امل �س �ل �م�ي�ن ع ��ن ت �س �م �ي��ة ن ��ائ ��ب م��رش��ده��ا
العام ،خيرت الشاطر ،مرشحًا النتخابات
رئاسة الجمهورية .لكن اعتراض شباب
اإلخ� � ��وان ،أو ب ��األح ��رى م�ج�م��وع��ة ب ��ارزة
منهم ،ج��اء ف��ي صيغة مختلفة بطبيعة
الحال ،صيغة «إخوانية» للغاية إن جاز
التعبير؛ فقد أصدرت املجموعة الشبابية
«صيحة إخوانية» بيانًا بعنوان مقتبس
م ��ن اآلي� ��ة ال �ق��رآن �ي��ة «وأوف � � ��وا ب�ع�ه��د ال�ل��ه
إذا ع��اه��دت��م» ب �ع��د س��اع��ات م��ن ت��رش�ي��ح
الشاطر ،في إش��ارة إلى تعهدها السابق
ب �ع��دم ال��دف��ع ب ��أي م��ن أع�ض��ائ�ه��ا لسباق
ال ��رئ ��اس ��ة .وج � ��اء ف ��ي ال �ب �ي��ان أن اإلق � ��دام
ع �ل��ى ت �ل��ك ال �خ �ط ��وة (ال �ت ��رش �ي ��ح) ي ��ؤدي
إل��ى «تفتيت الكتلة التصويتية املوجهة
ل �ل �م��رش �ح�ي�ن امل� �ح� � ّس ��وب�ي�ن ع� �ل ��ى ال �ت �ي��ار
الوطني الحر» .وحذر البيان من «تفكيك
املشروع الوطني وعزل اإلخوان سياسيًا
واج �ت �م��اع �ي��ًا ،م ��ا ي�ج�ع�ل�ه��م ف ��ي م��واج�ه��ة
م��ع ك��ل ال�ق��وى ،ويضعف موقفهم ف��ي أي
اخ�ت�لاف م��ع املجلس ال�ع�س�ك��ري ،ويخدم
بطريقة م�ب��اش��رة امل��رش�ح�ين املحسوبني
على النظام السابق واملجلس العسكري،
وه� � � ��دم ال � �ع �ل�اق� ��ة م � ��ع ال� � �ق � ��وى ال��وط �ن �ي��ة
امل �ص��ري��ة األخ� � ��رى ،وم ��ا ت �ج� ّ�رب��ة تشكيل
لجنة تأسيسية الدستور منا ببعيدة».
إال أن ال�ل�اف ��ت ف ��ي ال �ب �ي ��ان ه ��و م ��ا ح��ذر
م �ن��ه ش� �ب ��اب «اإلخ � � � � ��وان» م ��ن «اإلض � � ��رار
ب � ��وح� ��دة ال � �ص� ��ف وت� �م ��اس� �ك ��ه وال � �ت ��زام ��ه
القيمي داخ��ل ال�ج�م��اع��ة» ،وه��و م��ا يعيد
تسليط الضوء على التوقعات بحصول
ان �ش �ق��اق��ات ش �ب��اب �ي��ة ج ��دي ��دة ف ��ي ج�س��م
ال �ج �م��اع��ة ،ش�ب�ي�ه��ة ب��ان �ش �ق��اق��ات س��اب�ق��ة
حصلت غ��داة ال�ث��ورة ،أشهرها تلك التي
نتجت م��ن إص��رار ع��دد م��ن شبابها على
ت��أي �ي��د ودع � ��م ع �ب��د امل �ن �ع��م أب� ��و ال �ف �ت��وح،
ال �ق �ي��ادي ال �س��اب��ق ف �ي �ه��ا ،ر ّغ �م��ًا ع��ن ق��رار
الجماعة السابق بعدم تبني أي مرشح
م ��ن ص �ف��وف �ه��ا ل�ل�ان �ت �خ��اب��ات ال��رئ��اس �ي��ة.
ان � �ش � �ق� ��اق� ��ات ك � � ��ان أس � ��ام � ��ة ج � �م� ��ال ع �ب��د
الهادي ،أحد ق��ادة «الصيحة اإلخوانية»
ال �ي��وم ،أح ��د ت�ج�ل�ي��ات�ه��ا ،ب�ع��دم��ا اس�ت�ق��ال
م��ن ع�ض��وي��ة ال�ج�م��اع��ة ف��ي ش�ب��اط ،2011
احتجاجًا على هيمنة العمل السياسي
املحض على الجماعة ،على حساب العمل
«الدعوي» ،بحسب ما أوضح عبد الهادي
لـ«األخبار» .وخلص القيادي «اإلخواني»
ال� � �ش � ��اب امل� �س� �ت� �ق� �ي ��ل ،إل� � ��ى أن اع � �ت� ��راض
م �ج �م��وع �ت��ه ال� �ي ��وم ي�س�ت�ن��د إل� ��ى أن ق ��رار
ت��رش�ي��ح ال �ش��اط��ر ل��م يُ�س�ت�ج��ب ل ��رأي ع��ام
في الجماعة ،بعدما «أجريت استفتاءات
بني القواعد ،لكن لم تعلن نتائجها أبدًا،
بينما قرار مجلس شورى الجماعة نفسه
استند إل��ى غالبية ضعيفة» ( 56صوتًا
ّأي � ��ده ،م �ق��اب��ل  52ع �ض �وًا ص � ّ�وت ��وا رف�ض��ًا
ل��ه) .وات�ه��م عبد ال�ه��ادي جماعة اإلخ��وان
ب��ال�ه�ي�م�ن��ة ع�ل��ى ذراع �ه ��ا ال�س�ي��اس�ي��ة ،أي
حزب «الحرية والعدالة» ،الذي «لم يعلن
موقفًا مؤيدًا لترشيح الشاطر إال بهدف
عدم مخالفة قرار للجماعة».
ّ
وك � ��ان م �ث �ي �رًا ل�لان �ت �ب��اه أن ب �ي��ان ش�ب��اب
«ص �ي �ح��ة إخ��وان �ي��ة» ل��م ي��ذك��ر ش�ي�ئ��ًا عن
تفتيت أص��وات الناخبني ب�ين املرشحني
اإلس�لام �ي�ين ،وم ��ن أب��رزه��م ح ��ازم ص�لاح
أبو اسماعيل ،املرشح املقرب من التيارات
السلفية .إال أن عضو مكتب اإلرش��اد في

ال�ج�م��اع��ة ،جمعة أم�ي�ن ،ق��ال ل �ـ«األخ �ب��ار»،
إن امل �س ��ؤول ع��ن ت�ف�ت�ي��ت ت�ل��ك األص� ��وات،
إن ح �ص��ل ذل � ��ك ،ه ��و ال� �ق ��وى اإلس�ل�ام �ي��ة
ن �ف �س �ه��ا ال �ت ��ي «ل� ��و ان �ص��اع��ت واق �ت �ن �ع��ت
بدعوة اإلخ��وان إل��ى االت�ف��اق على مرشح
ّ
إس�لام��ي واح��د لكانت ق��د ح��ل��ت املشكلة،
ل �ك��ن اإلخ� � ��وان وج � ��دوا أن ك ��ل امل��رش�ح�ين
اآلخ��ري��ن ال تنطبق عليهم ش��روط الدعم
ألي م� �ن� �ه ��م» .وف � ��ي ال� �س� �ي ��اق ،ن �ف��ى أم�ي�ن
األنباء التي تحدثت عن التزام «اإلخوان»
ب �م �ب��ادرة م�ح�م��د إس �م��اع �ي��ل امل �ق ��دم ،أح��د
ق ��ادة ال��دع��وة ال�س�ل�ف�ي��ة ف��ي االس�ك�ن��دري��ة،
والتي سبق أن دعا فيها إلى االتفاق بني
القوى اإلسالمية على مرشح واحد.
ف��ي امل�ق��اب��ل ،أش��ار امل�ت�ح��دث ب��اس��م «ح��زب
النور» السلفي ،يسري حماد ،لـ«األخبار»،
إل��ى أن حزبه ال ي��زال ملتزمًا بعدم إعالن
دعمه ألي م��ن املرشحني الرئاسيني «إال
ب �ن� ً
�اء ع �ل��ى م��ا س�ت�ص��ل إل �ي��ه اج�ت�م��اع��ات
ّ
مبادرة اسماعيل املقدم التي انضم إليها
اإلخ � � ��وان» .وت��اب��ع أن ��ه «ف ��ي ح ��ال إص ��رار
أي م��ن تلك ال�ق��وى على مرشح م��ا خالفًا
مل ��ا س�ت�ن�ت�ه��ي إل �ي ��ه امل � �ب � ��ادرة ،ف�ل�ت�ت�ح�م��ل
املسؤولية األدبية عن موقفها هذا».
وف� ��ي خ �ل �ف �ي��ة ق � ��رار «اإلخ� � � � ��وان» ت��رش�ي��ح
ّ
خ�ي��رت ال�ش��اط��ر ،ف ��إن ال �ج��دل ال ��ذي ف� ّ�ج��ره

ترشيح الشاطر لم يستجب
لرأي عام في الجماعة
ومجلس شورى الجماعة
استند إلى غالبية
ضعيفة

ال� �ق ��رار ف ��ي ال �ب��داي��ة اس �ت �ن��د أس ��اس ��ًا إل��ى
تساؤل حول أحقية الشاطر قانونيًا في
خ ��وض االن �ت �خ��اب��اتّ ال��رئ��اس �ي��ة ،ف��ي ظل
ال�ح�ك��م ال �ص��ادر ب�ح��ق��ه ف��ي ق�ض�ي��ة ترجع
إل ��ى ع ��ام  ،2006وه ��ي م �ع��روف��ة إع�لام�ي��ًا
بـ«قضية ميليشيات األزه��ر» ،وق��د جرى
اإلف��راج عنه بعفو صحي بعد الثورة من
دون إبطال القرار ،وذلك رغم صدور حكم

آخ ��ر م ��ن ال �ق �ض��اء ال �ع �س �ك��ري مل�ص�ل�ح�ت��ه،
ق �ض��ى ب ��إع ��ادة االع �ت �ب��ار ل��ه م��ن ال�ق�ض��اء
ال �ع �س �ك��ري ن �ف �س��ه ف ��ي آذار امل ��اض ��ي ع��ن
العقوبة امل�ح�ك��وم بها عليه ف��ي القضية
ال �ت��ي ت��رج��ع إل ��ى ع ��ام  ،1995وامل �ع��روف��ة
إعالميًا بقضية مجلس شورى الجماعة،
وال�ت��ي ُح�ك��م عليه فيها بالسجن خمس
س �ن ��وات ب�ت�ه�م��ة إع � ��ادة إح �ي ��اء «ج�م��اع��ة

محظورة» في حينه.
ل�ك��ن م�ح��ام��ي ال�ج�م��اع��ة ،ع�ب��د امل�ن�ع��م عبد
امل �ق �ص ��ود ،ك �ش��ف ل� �ـ«األخ� �ب ��ار» ع ��ن ق ��رار
ق �ض��ائ��ي مل �ص �ل �ح��ة ال� �ش ��اط ��ر ،ص� ��در ق�ب��ل
أي ��ام م��ن امل��دع��ي ال �ع��ام ال�ع�س�ك��ري وأل�غ��ى
الحكم املذكور« ،وه��و ق��رار لم نعلن عنه،
لكن يترتب عليه على ك��ل ح��ال نفس ما
يترتب من حكم إعادة االعتبار من ناحية

«الصراف اآللي» و«الرجل الحديدي»
البراغماتي ،الداهية،
ّ
العقل االقتصادي ممول
الجماعة ...تلك بعض
من الصفات التي يحملها
خيرت الشاطر ،الذي
أعلنت جماعة اإلخوان
املسلمني اختياره مرشحًا
لها لخوض االنتخابات
الرئاسية

القاهرة ــ رنا ممدوح
«ب ��راغ � �م ��ات ��ي وداه � � � �ي� � � ��ة» ...ه � �ك ��ذا ي �ع��رف
امل �ه �ن��دس خ �ي��رت ال �ش��اط��ر ،ال �ع �ق��ل امل��دب��ر
لجماعة اإلخ��وان املسلمني والنائب األول
مل ��رش ��ده ��ا ،داخ� � ��ل األوس � � � ��اط ال �س �ي��اس �ي��ة
املصرية والعاملية .طبيعته الساعية وراء
املصلحة جعلته ال يتردد في الرجوع عن
كافة التصريحات التي طاملا أكد خاللها
الترشح للرئاسة أو حتى
عدم رغبته في ّ
للحكومة ،وأن��ه يفضل أن يكون دوره في
العمل الوطني داعمًا ألي حكومة ائتالفية
واسعة في املرحلة املقبلة بنحو كامل من
دون أي مواقع رسمية.
أم � ��ا ب� �ع ��د اخ � �ت � �ي� ��اره م ��رش� �ح ��ًا ل �ل �ج �م��اع��ة
ل�ل�ان� �ت� �خ ��اب ��ات ال� ��رئ� ��اس � �ي� ��ة ،ف� �ق ��د اك �ت �ف��ى

ايمانه بأفكار مؤسس الجماعة وارتباطه باإلخوان املسلمني كلفه سنوات طوال من السجن
(محمد عبد الغني  -رويترز)

ب��ال �ت �ع �ل �ي��ق ع� �ل ��ى ق � � ��رار م �ج �ل��س ش� ��ورى
اإلخ��وان بالقول «ل��م يسعني س��وى قبول
ق��رار اإلخ ��وان املسلمني تعييني مرشحًا
ل�ه��م ل�لان�ت�خ��اب��ات ال��رئ��اس �ي��ة» .امل��راق �ب��ون
م� ��ن داخ � � ��ل ال �ج �م ��اع ��ة ي ��رج� �ع ��ون إص � ��رار
الشاطر على الترشح للرئاسة ،رغ��م قرار
الجماعة عدم املنافسة على هذا املنصب،
إلى تصاعد نجومية خصمه اللدود عبد
املنعم أبو الفتوح وزي��ادة أسهمه في كفة
املنافسني بقوة على مقعد الرئاسة.
رج��ل األع�م��ال ال��ذي ج��اوز عقده السادس،
واكب اكتساح اإلخ��وان في املرحلة األولى
من االنتخابات البرملانية بإعداد مشروع
اقتصادي أطلق عليه «مشروع النهضة»،
يتضمن رؤى قصيرة ومتوسطة وطويلة
األج � � ��ل ل �ل �ن �ه��وض ب � � � � ��اإلدارة ال �ح �ك��وم �ي��ة
والتعليم والصحة واالقتصاد داخل مصر.
واس�ت�ع��ان ال�ش��اط��ر ب�خ�ب��راء واستشاريني
م��ن  4دول آس�ي��وي��ة وأف��ري�ق�ي��ة ه��ي تركيا
وم��ال�ي��زي��ا وج �ن��وب أف��ري�ق�ي��ا وس�ن�غ��اف��ورة
في إع��داد املشروع ال��ذي ج��رى تخصيص
ميزانية كبيرة له ،من منطلق كونه الزعيم
الفعلي للجماعة .ال�ش��اط��ر رج��ل اقتصاد
من طراز رفيع ،فهو أحد ّ
املمولني ألنشطة
ال �ج �م��اع��ة ،وي �ط �ل��ق ع�ل�ي��ه اس ��م «ال �ص��راف
اآلل � � ��ي» ل� �ه ��ا .ج �م��ع ث � ��روة م ��ن ال �ع �م��ل ف��ي
ال �ت �ج��ارة وإدارة األع� �م ��ال .ش �غ��ل منصب
ع�ض��و م�ج�ل��س إدارة ف��ي ب �ن��وك وش��رك��ات
م��ال�ي��ة م�ن��ذ أن أق �ص��اه أن ��ور ال �س��ادات عن
العمل الجامعي مدرسًا مساعدًا في كلية
الهندسة في جامعة املنصورة عام ،1981
حيث أصدر قرارًا بنقله خارج الجامعة.
إي �م��ان��ه ب��أف �ك��ار م� ّ
�ؤس��س ال�ج�م��اع��ة حسن
ال� �ب� �ن ��ا وارت � �ب� ��اط� ��ه ب� � ��اإلخ� � ��وان امل �س �ل �م�ين
م�ن��ذ ع ��ام  1974وم �ش��ارك �ت��ه ف��ي تأسيس
العمل ال��دع��وي ف��ي اإلس�ك�ن��دري��ة ف��ي فترة
ال �س �ب �ع �ي �ن �ي��ات ،ك�ل�ف�ت��ه م ��ا ي��زي��د ع �ل��ى 15
ع��ام��ًا ق �ض��اه��ا داخ� ��ل س �ج��ون ج �م��ال عبد

ال �ن��اص��ر ف ��ي آواخ � ��ر ال �س �ت �ي �ن �ي��ات ،وأن ��ور
ال� �س ��ادات م�ط�ل��ع ال�ث�م��ان�ي�ن�ي��ات .أم ��ا ف�ت��رة
ح�ك��م م �ب��ارك ،ف�ق��د س�ج��ن ال�ش��اط��ر خاللها
 5م ��رات وص ��ل م�ج�م��وع أع��وام �ه��ا إل ��ى 12
عامًا ،آخرها ك��ان اتهامه ضمن مجموعة
من قيادات جماعة اإلخوان ،وصل عددهم
إلى  40قياديًا ،بتهمة غسل األموال .ورغم
أن ال �ق �ض��اء امل��دن��ي ب � ّ�رأه ��م وأم� ��ر ب��إط�لاق
ّ
س��راح�ه��م ث�ل�اث م ��رات ف��ي ال�ق�ض�ي��ة ،إال أن
مبارك أصدر قرارًا بإحالتهم على القضاء
العسكري في  5شباط  2007حيث أصدر
ف ��ي ح�ق�ه��م أح �ك��ام��ًا ب��ال�س�ج��ن وم �ص ��ادرة
األم � � � ��وال ،ك � ��ان ن �ص �ي��ب ال� �ش ��اط ��ر ف �ي �ه��ا 7
سنوات مع مصادرة أمواله ،وهي أقصى
عقوبة شهدتها املحاكمات العسكرية في
عهد م�ب��ارك .الشاطر أو ال��رج��ل الحديدي
ك�م��ا يصفه اإلخ� ��وان ،وص��ل إل��ى عضوية
مكتب إرش��اد الجماعة ع��ام  1995وتولى
منصب ال�ن��ائ��ب ال�ث��ان��ي للمرشد ف��ي عهد
م �ه��دي ع��اك��ف ،ث��م ال�ن��ائ��ب األول للمرشد
في عهد املرشد الحالي محمد بديع ،قبل
أن يعلن أول م��ن أم��س استقالته لخوض
االنتخابات .يحسب للشاطر رفعه أسهم
العالقات اإلخوانية األميركية واألوروبية،
وح� �ت ��ى ال �ع��رب �ي��ة ال� �ت ��ي ج � ��رى ت�ت��وي�ج�ه��ا
ب �ج��والت ال�ش��اط��ر الخليجية ،وال �ت��ي ق��ال
ع �ن �ه��ا ف ��ي ح �س��اب��ه ع �ل��ى «ت ��وي� �ت ��ر» إن �ه��ا
بغرض «تنشيط االستثمارات الخليجية
في مصر» .عني الشاطر ظلت لفترة طويلة
للتواصل مع الغرب ،وهو
تتحينّ الفرصة
ً
م ��ا ع��رض��ه ص ��راح ��ة ع �ن��دم��ا ن �ش��ر ف ��ي 23
ً
ت�ش��ري��ن ال�ث��ان��ي م��ن ع��ام  2005م �ق��اال عبر
وس �ط��اء ف��ي صحيفة «غ ��اردي ��ان» عنونه
ب �ـ«ال داع ��ي ل�ل�خ��وف م �ن��ا» .ول ��ذات السبب
أنشأ الشاطر موقع «إخوان ويب» الناطق
باللغة اإلنكليزية ،بعيدًا عن كل تنظيمات
اإلخ��وان ،وتحت إش��راف إداري وتحريري
ومالي مباشر وكامل منه.
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تقرير

ّ
هناء الشلبي في غزة :اإلبعاد ليس ضعفًا
غزة ــ األخبار
ّ

اس���ت���ع���ادة ال���ش���اط���ر ح���ق���وق���ه ال��س��ي��اس��ي��ة
كاملة ،والفارق بينهما أن إعادة االعتبار
ال ت����ج����رى ق���ب���ل س���ت���ة أع��������وام م����ن ق��ض��اء
العقوبة».
ورغ��م م��ا يواجهه الحكم م��ن ظ�لال الشك
حول حقيقة األزمة املستفحلة أخيرًا بني
اإلخ������وان امل��س��ل��م�ين وامل��ج��ل��س ال��ع��س��ك��ري
الحاكم ،إال أن جمعة أم�ين يعود ويشدد

على أن «اإلخ����وان» ق��د ُ
«دف��ع��وا دف��ع��ًا إلى
قرارهم هذا بعدما كانوا قد أعلنوا مرارًا
رفضهم ترشيح أي من أعضائهم ألنهم
وج����دوا أن��ف��س��ه��م ف��ي م��واج��ه��ة ب���اب س ّ��ده
امل��ج��ل��س ال��ع��س��ك��ري ال����ذي ت��ع��ن��ت ورف��ض
امل��ط��ال��ب امل���ت���ك���ررة ب��إق��ال��ة ح��ك��وم��ة ك��م��ال
ال���ج���ن���زوري وت��ش��ك��ي��ل ح��ك��وم��ة ائ��ت�لاف��ي��ة
جديدة».

ان��ت��ق��ل��ت األس����ي����رة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ،ه��ن��اء
ّ
ال��ش��ل��ب��ي ،أم����س ،ال���ى ق��ط��اع غ����زة ،تنفيذًا
ل��ل��ات�����ف�����اق ال���������ذي وق����ع����ت����ه م������ع س���ل���ط���ات
االحتالل ،ويشمل اإلفراج عنها وإبعادها
الى القطاع ّ
ملدة ثالثة أعوام مقابل إنهاء
إض��راب��ه��ا ع��ن ال��ط��ع��ام ،وق��د كشفت قبيل
إبعادها أن قرارها كان حرًا ال ضعفًا ،وال
يعني التراجع أو التنازل.
ُ
وبعيد وصولها إلى معبر بيت حانون،
ح��ي��ث دخ��ل��ت ال���ى غ����زة ،ق��ال��ت ه��ن��اء وق��د
ب����دت ع��ل��ي��ه��ا ع�ل�ام���ات اإلره�������اق «ش��ع��ور
جميل أن أك���ون ب�ين أه��ل��ي وف���ي ب��ل��دي»،
م���وض���ح���ة أن����ه����ا ال���ت���ق���ت ع���ائ���ل���ت���ه���ا ع��ل��ى
ال��ج��ان��ب االس��رائ��ي��ل��ي م���ن امل��ع��ب��ر «وك���ان
اللقاء صعبًا ج��دًا» .وكان في استقبالها
ع���ل���ى م���ع���ب���ر ب���ي���ت ح�����ان�����ون امل�����ئ�����ات م��ن
أن��ص��ار ح��رك��ة «ال��ج��ه��اد» االس�ل�ام���ي مع
بعض قادتها .وأك��دت الحركة «رفضها
لسياسة اإلبعاد» ،لكنها رحبت بوصول
هناء الى غ��زة .ورأى مصدر مسؤول في
«ال��ج��ه��اد» أن ق���رار اإلب��ع��اد ه��و «بمثابة
ج��ري��م��ة ح�����رب» ،ف��ي��م��ا أوض�����ح امل��ت��ح��دث
باسم الحركة ،داوود شهاب ،أنه «جرى
نقل ه��ن��اء شلبي ال��ى مستشفى الشفاء
ب�����غ�����زة ،ف�����ي س�����ي�����ارة اس�����ع�����اف مل���ت���اب���ع���ة
وض��ع��ه��ا ال��ص��ح��ي ال���ص���ع���ب ،وم����ن أج��ل
اج��راء الفحوص الطبية الالزمة وتوفير
الرعاية الصحية لها».
وكانت وزارة شؤون األسرى واملحررين
ف��ي ال��س��ل��ط��ة الفلسطينية ق��د أع��ل��ن��ت أن
إسرائيل ستقوم في وق��ت الح��ق (أم��س)
ب��إب��ع��اد األس��ي��رة إل���ى غ���زة ،لتنهي بذلك
إض��راب��ًا ع��ن الطعام استمر أك��ث��ر م��ن 44
يومًا .وذكرت أنه لن يسمح لها بااللتقاء
بوالديها أو بأي من أهلها قبل إبعادها،
لكن بحسب هناء ،فإنها التقت والديها
قبل دخولها معبر بيت حانون.
وقبل إبعادها بساعات وجهت األسيرة

ّ
ل��ك��ن وال����د ه��ن��اء ،ي��ح��ي��ى ال��ش��ل��ب��ي ،رف��ض
على نحو ق��اط��ع ل��ق��رار إب��ع��اد ابنته الى
غزة .وقال الحاج أبو عمر «نحن نرفض
ً
ون��رف��ض ون��رف��ض جملة وتفصيال هذا
ال��ح��ل» .وأض���اف أن «امل��س��ؤول��ي��ة الكاملة
تقع على عاتق املحامي ج��واد بولس»،
ً
م��ح��م�لا إي����اه «امل��س��ؤول��ي��ة ع���ن أي ض��رر
يقع على ابنته أو إبعادها» ،مشيرًا الى
أن ابنته بعد ه��ذا اإلض���راب الطويل «ال
تستطيع اخذ مثل هذا القرار وهي غير
ق�����ادرة ع��ل��ى ال����ك��ل�ام» .وق����ال إن امل��ح��ام��ي
ل��م يتمكن م��ن تدبير زي���ارة للعائلة في
س��ج��ون االح���ت�ل�ال ،ول��ذل��ك ف��ـ«ال��ع��ائ��ل��ة ال
تعرف عنها اال ما ينقله املحامي» .وتابع
«ليس من املعقول أن تبعد ،وخصوصًا
أنها فتاة .من يقبل هذا يا عالم».
ف���ي غ���ض���ون ذل�����ك ،ذك�����رت وزارة ش���ؤون
األس����رى وامل��ح��رري��ن أن ق���وات ك��ب��ي��رة من
إدارة ال��س��ج��ون وال��ش��رط��ة اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة،
أق������دم������ت ع����ل����ى اق�����ت�����ح�����ام س����ج����ن ن��ف��ح��ة
واالع�����ت�����داء ع���ل���ى األس��������رى ،م����ا أدى إل���ى
وق����وع  61إص���اب���ة ف���ي ص��ف��وف األس����رى،
وذلك بعد رفضهم مطلب إدارة السجون
بإجراء فحص الحمض النووي.
ّ
وحمل وزي��ر ش��ؤون األس��رى واملحررين
ع��ي��س��ى ق���راق���ع س��ل��ط��ات االح���ت�ل�ال ك��ام��ل
امل���س���ؤول���ي���ة «ع ّ����م����ا ي���ت���ع���رض ل����ه أس���ران���ا
داخ��ل السجون ،وخصوصًا في ظل هذا
االس��ت��ه��داف وال��ت��ص��ع��ي��د غ��ي��ر امل��س��ب��وق،
وك�����ذل�����ك االس����ت����خ����ف����اف ب���ق���ي���م���ة األس����ي����ر
الفلسطيني وإن���ك���ار إن��س��ان��ي��ت��ه» .ودع��ا
ق��راق��ع املجتمع ال��دول��ي إل��ى ال��خ��روج عن
صمته ووضع حد لكافة املمارسات الال
أخالقية التي تنتهجها إدارة السجون
ف����ي ت��ع��ام��ل��ه��ا م����ع األس��������رى ،م����ؤك����دا أن���ه
«م��ن حق أي أسير في سجون االحتالل
اإلسرائيلي رف��ض إج���راء ه��ذه الفحص،
ألن�����ه ي���ق���ع ض���م���ن خ��ص��وص��ي��ة اإلن���س���ان
وحقوقه ،التي يجب عدم االعتداء عليها
أو مساسها».

رسالة من مستشفى سجن الرملة ،نقلها
مدير الوحدة القانونية في نادي األسير
املحامي جواد بولس ،قالت فيها« :أهلي
ال����ك����رام وأب����ن����اء ش��ع��ب��ي وج���م���ي���ع أح�����رار
العالم أشكر لكم جهودكم ،وأق ّ��در كل ما
ق��م��ت��م ب���ه م���ن أج��ل��ي وم���ن أج���ل األس����رى،
وأت���م���ن���ى ع��ل��ي��ك��م أن ت��ت��ف��ه��م��وا م��وق��ف��ي
وقراري الذي كان حرًا ،وهذا ليس ضعفًا
مني .فقد أضربت  44يومًا .ولقد خسرت
من وزن��ي  20كليوغرامًا ،وك��ان كل همي
أن أك����م����ل ال����ط����ري����ق ال����ت����ي ف��ت��ح��ه��ا أخ���ي
املناضل خضر عدنان .وبعدما اطمأننت

والد
يحمل
الشلبي ّ
المحامي جواد
مسؤولية
بولس
ّ
إبعادها

إل���ى أن إخ���وان���ي األس�����رى م���اض���ون على
هذا الطريق ،كما يفعل بالل ذياب وثائر
ح�ل�اح���ل���ه وآخ���������رون ،وب���ع���دم���ا ت���ده���ورت
صحتي على نحو خطير وبدأت أنزف».
وأض��اف��ت «فقد اخترت أن أنقل إل��ى غزة
وهي نصف الوطن ،وأن أكون بني أهلي
وش��ع��ب��ي مل����دة ث��ل�اث س����ن����وات ،وب��ع��ده��ا
سأعود إلى بلدتي في جنني وإلى أهلي،
ورجائي أن تحترموا قراري وأن نستمر
م��ع��ًا ف���ي دع����م أول���ئ���ك ال���ذي���ن ي��خ��وض��ون
ّ
معركتهم كل من موقعه من أجل الوطن
ومن أجل األسرى».

ّ
عسكرية بعد مقتل  163شخصًا
جنوب ليبيا منطقة
ما قل
ودل
كشف عضو الهيئة العليا لحزب
الحرية والعدالة ،ورئيس لجنة
الخطة واملوازنة في مجلس الشعب،
سعد الحسيني (الصورة) ،أن
الحزب وضع مالمح الدستور
املقبل ،حيث سيعتمد على وثيقتي
األزهر والتحالف الديموقراطي،

أعلن املجلس االنتقالي الليبي ،أم��س،
ج���ن���وب ل��ي��ب��ي��ا م��ن��ط��ق��ة ع���س���ك���ري���ة ب��ع��د
األح���داث ال��دم��وي��ة ب�ين قبائل متناحرة
ف���ي م��دي��ن��ة س��ب��ه��ا ّأدت إل���ى م��ق��ت��ل 163
شخصًا.
وأكد رئيس املجلس االنتقالي مصطفى
عبد الجليل أم��س إع�لان ج��ن��وب ليبيا
م��ن��ط��ق��ة ع��س��ك��ري��ة ،ع��ق��ب ات���ف���اق ال��ص��ل��ح
ال����������ذي ج��������رى ال�����ت�����وص�����ل إل�����ي�����ه ل���وق���ف
ّ
إط��ل��اق ال����ن����ار وت���س���ل���م ال���ج���ي���ش ج��م��ي��ع
امل��راك��ز ال��ح��ي��وي��ة ف��ي امل��دي��ن��ة وإخ��ض��اع
املتنازعني ألوامره.
وق����ال ع��ب��د ال��ج��ل��ي��ل إن رئ��ي��س ال�����وزراء
ووزي���ر ال��دف��اع ورئ��ي��س األرك���ان ومدير
جهاز االستخبارات العامة ،موجودون
ح��ال��ي��ًا ف��ي م��دي��ن��ة سبها ل��ل��وق��وف على

آخ�����ر ال����ت����ط����ورات ه����ن����اك ،ب���ع���د امل���ع���ارك
امل���س���ل���ح���ة ال����ت����ي ش���ه���دت���ه���ا ع���ل���ى م���دى
ثالثة أيام متواصلة .وأض��اف إن قوات
ال��ج��ي��ش ال��وط��ن��ي ق��ام��ت ب��ت��أم�ين جميع
املناطق الحيوية ف��ي سبها ،التي عاد
إل��ي��ه��ا األم�����ن وال����ه����دوء ع��ق��ب األح�����داث
التي شهدتها أخيرًا ،بني قبائل عربية
وق���ب���ي���ل���ة ال����ت����ب����و ،ال����ت����ي ي���ع���ي���ش م��ع��ظ��م
أبنائها في تشاد.
وذك��������������رت وك��������ال��������ة «ي������ون������اي������ت������د ب�����رس
ان��ت��رن��اش��ون��ال» أن امل��ج��ل��س االن��ت��ق��ال��ي
ع��ي�ن ق����ائ����د ق�������وات ال���ص���اع���ق���ة ال���ت���اب���ع���ة
ل���ل���ج���ي���ش ،ال���ع���ق���ي���د ون���ي���س ب���وخ���م���ادة،
حاكمًا عسكريًا ملنطقة الجنوب .وقال
رئ��ي��س ال����وزراء االن��ت��ق��ال��ي ع��ب��د الرحيم
ال����ك����ي����ب ،إن ه����دن����ة دخ����ل����ت اآلن ح��ي��ز

ال��ت��ن��ف��ي��ذ .وب��ع��د ال��ت��وص��ل إل���ى اك��ث��ر من
ه���دن���ة خ��ل�ال االي������ام ال��ق��ل��ي��ل��ة امل���اض���ي���ة،
لكنها انهارت جميعها.
ّ
وف����ي ح��ص��ي��ل��ة االش���ت���ب���اك���ات امل��س��ل��ح��ة،
أفاد الطبيب في مستشفى سبها ،عبد
الرحمن العريش ،أن  8اشخاص قتلوا،
وأصيب  50بجراح أول من أمس ،بينما
اشار املسؤول املحلي عن قبيلة التبو،
آدم ال���ت���ب���اوي ،ال���ى س��ق��وط  8ق��ت��ل��ى من
قبيلته .وك��ان��ت وزي���رة الصحة فاطمة
حمروش ،قد أعلنت في وقت سابق ،أن
 147ش��خ��ص��ًا ق��ت��ل��وا وأص��ي��ب  395منذ
اندالع االشتباكات قبل أسبوع.
ف���ي ه����ذا ال���وق���ت ،ات���ه���م زع���ي���م «ال��ت��ب��و»،
ع��ي��س��ى ع���ب���د امل���ج���ي���د م���ن���ص���ور ،ق��ب��ائ��ل
س��ب��ه��ا ال��ع��رب��ي��ة ب��ق��ص��ف م��ح��ط��ة توليد

تقــرير
التي اتفق عليها أكثر من  60حزبًا
وقوى سياسية .وقال الحسينى
لـ «بوابة األهرام» إن الدستور
املقبل سيتضمن حقوق املواطنة
والحريات ،كما سيتضمن أيضًا
حق أصحاب الشرائع األخرى
غير اإلسالمية في االحتكام إلى
شرائعهم ،في ما يخص األحوال
الشخصية واملساواة في الحقوق
بني جميع املواطنني دون تمييز.
أما في ما يخص نظام الحكم في
الدستور الجديد ،فسيكون نظام
الحكم شبه برملاني.
(األخبار)

اليمن :عشرات القتلى من الجيش وأنصار الشريعة
ص ّ����ع����د م���س���ل���ح���و «أن������ص������ار ال����ش����ري����ع����ة»،
خ�ل�ال ال��ي��وم�ين امل��اض��ي�ين ،م��ن هجماتهم
ع��ل��ى ال����ق����وات األم���ن���ي���ة ال��ي��م��ن��ي��ة ،م���ا ّأدى
ً
إل���ى س��ق��وط ق��راب��ة  50ق��ت��ي�لا م��ن الجيش
والجماعة ،التي يشتبه في انتمائها إلى
تنظيم ال��ق��اع��دة ،وذل��ك ف��ي وق��ت ح��ذر فيه
عضو املجلس األعلى للحراك الجنوبي،
ي���ح���ي���ى ال���ش���ع���ي���ب���ي ،م�����ن ت����ح����وي����ل أرض
جنوب اليمن إلى ساحة حرب للصراعات
الدولية بحجة محاربة اإلرهاب .وأوضح
مصدر أمني يمني ،أم��س ،أن «إرهابيني
م���ن ال���ق���اع���دة ك���ان���وا ي��س��ت��ق��ل��ون س��ي��ارت�ين
أط��ل��ق��وا ال��ن��ار ع��ل��ى ال��ش��رط��ة ،م��ا ّأدى إل��ى
م��ق��ت��ل س��ب��ع��ة م���ن ع��ن��اص��ره��ا» ف���ي ش��ب��ام
ال��واق��ع��ة ف��ي حضرموت ف��ي ج��ن��وب شرق
ال���ب�ل�اد .وج����اء ال��ه��ج��وم ب��ع��د س���اع���ات من

إعالن مسؤول عسكري آخر أن  28جنديًا
و 12عنصرًا من «أنصار الشريعة» قتلوا
ف���ي امل���واج���ه���ات ال��ت��ي ان��دل��ع��ت ف���ي امل�ل�اح
ف����ي م���ح���اف���ظ���ة ل���ح���ج ف����ي ج���ن���وب ال��ي��م��ن،
ب��ع��د ه��ج��وم ش��ن��ت��ه ال��ج��م��اع��ة ض��د م��واق��ع
للجيش .وفي هجوم آخر ،أصيب العقيد
ف���ي ج���ه���از االس���ت���خ���ب���ارات ع���ب���ود ال��ف��ض��ل
ب����ال����رص����اص ف����ي س����اق����ه ،ع���ن���دم���ا أط��ل��ق��ت
النار عليه في لحج ،فيما أعلنت «أنصار
الشريعة» املسؤولية ع��ن عملية تخريب
أن����ب����وب ل���ل���غ���از ف����ي م��ح��اف��ظ��ة ش���ب���وة ف��ي
جنوب شرق اليمن.
وتزامن التصعيد األمني في حضرموت
وش��ب��وة وأب�ي�ن م��ع زي���ارة رئ��ي��س مكافحة
اإلره�������������اب ال�����ت�����اب�����ع ل�������������وزارة ال����خ����ارج����ي����ة
األم���ي���رك���ي���ة دان���ي���ل ب��ن��ي��ام�ين إل����ى ال��ي��م��ن،

وإج���رائ���ه م��ب��اح��ث��ات م��ع وزي���ر الخارجية
اليمني أبو بكر القربي (الصورة) ،تطرقت
إل���ى ت���ع���اون ال��ب��ل��دي��ن ف���ي م��ج��ال مكافحة
اإلرهارب ،وتعزيز عملية االنتقال السلمي
في اليمن بموجب املبادرة الخليجية.
في هذه األثناءّ ،نبه عضو املجلس األعلى
للحراك الجنوبي ،يحيى الشعيبي ،إلى أن
«النظام السابق يريد أن يحول الجنوب
إل�����ى س���اح���ة ص������راع ل���ق���وى دول����ي����ة ت��ح��ت
ذريعة اإلرهاب» ،مؤكدًا أن الجنوب «خال
م��ن اإلره�����اب ول���م ي��ع��رف��ه ت��اري��خ��ي��ًا» ،كما
أشار الى أن الحروب في الجنوب «هي من
أجل إحكام السيطرة عليه ونهب ثرواته
من قبل األط��راف املتصارعة على السلطة
في الشمال».
(أ ف ب ،يو بي آي ،رويترز)

ك����ه����رب����ائ����ي����ة ت���������زود ع�������دة م����ن����اط����ق م��ن
ال��ج��ن��وب م��ن معاقل ال��ت��ب��و ،مشيرًا الى
انقطاع االتصاالت ومقتل «العديد» من
األشخاص من عناصر قبيلته الجمعة
املاضي.
وك����������ان م����ن����ص����ور امل�������ع�������ارض ال����س����اب����ق
لنظام معمر القذافي ،ال��ذي هدد أخيرًا
ب���االن���ف���ص���ال ق����د دع�����ا «األم�������م امل���ت���ح���دة
واالت��ح��اد األوروب��ي إل��ى التدخل لوقف
ال��ت��ط��ه��ي��ر ال���ع���رق���ي ال������ذي ي���ت���ع���رض ل��ه
التبو».
ب��������دوره ،رأى ع���ض���و ل��ج��ن��ة امل��ص��ال��ح��ة
رض��ا عيسى ،أن قبائل سبها العربية
انتهكت ال��ه��دن��ة بقصف ح��ي ت��اي��وري،
الذي يسكنه التبو باملدفعية الثقيلة.
(يو بي آي ،أ ف ب ،رويترز)
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«حرب مقدسات» في تونس
التيارات العلمانية والدينية تترصد األخطاء الستغاللها سياسيًا
بعد حادثة انزال العلم
التونسي واالعتداءات على
املساجد وتدنيس املصاحف،
تشهد تونس «حرب مقدسات»
ال تتوانى فيها األحزاب عن
ترصد أخطاء بعضها البعض
في محاولة الستغاللها على
الساحة السياسية وتعزيز
رصيدها
تونس ــ نور الدين بالطيب
باريس ــ عثمان تزغارت
تشهد تونس منذ أسابيع تجاذبًا متزايدًا
ب�ين ال�ت�ي��ارات العلمانية وال��دي�ن�ي��ة ،على
خلفية ما يشبه «حرب املقدسات» .فبعد
واق�ع��ة إن��زال العلم التونسي ف��ي جامعة
منوبة من قبل السلفيني ،لتنصيب «علم
الخالفة» مكانه ،ضجت ال�ب�لاد بسلسلة
م��ن االع� �ت ��داءات ع�ل��ى امل�س��اج��د وتدنيس
املصاحف.
وكانت «واقعة منوبة» قد اعتبرت تعديًا
على «مقدسات الدولة التونسية»ّ ،
وأدت
إلى تظاهرات حاشدة ضد السلفيني وكل
«القوى الظالمية التي ّ
تهدد قيم الحداثة
والدولة املدنية» ،في ذكرى عيد االستقالل
ُ
( 20آذار امل� ��اض� ��ي) .وت � � � ِّ�وج ذل� ��ك ب�ل�ف�ت��ة
رمزية من الرئيس منصف املرزوقي قام
خاللها بمنح وسام االستحقاق الوطني
إل��ى الطالبة اليسارية ،خولة الرشيدي،
ال �ت��ي ت �ص� ّ�دت للسلفيني ،وأع� ��ادت العلم
التونسي إلى مكانه على واجهة جامعة
منوبة .وألقى املرزوقي ،خالل حفل تقليد
الطالبة اليسارية بذلك ال��وس��ام ،خطابًا
دافع فيه بشدة عن قيم الدولة التونسية
وق��دس �ي��ة رم ��وزه ��ا وم��ؤس �س��ات �ه��ا .وه��و
خ �ط��اب ع � ّ�ده ال�ب�ع��ض ب�م�ث��اب��ة «ال�خ�ط��اب
ال�ف�ع�ل��ي لتسلم م��راس�ي��م ال��رئ��اس��ة» ،بعد
أش �ه��ر م��ن االن �ت �ق��ادات ل�ل��أداء ال�س�ي��اس��ي
امل� �ث� �ي ��ر ل � �ل � �ج� ��دل ،ال � � � ��ذي ج� �ع ��ل ال �ب �ع��ض
يشككون في ق��درة املرزوقي على التأقلم
مع الصرامة السياسية والبروتوكولية
التي يتطلبها منصب رئيس الجمهورية.
ل�ك��ن «ح ��رب امل �ق��دس��ات» ل��م ت�ت��وق��ف عند
ذل� ��ك ال� �ح ��د ،ف �ق��د ض �ج��ت ت��ون��س م��ؤخ �رًا
ب ��اع� �ت ��داءات م ��ن ص �ن��ف آخ� ��ر اس�ت�ه��دف��ت
امل� �ق ��دس ��ات ال ��دي� �ن� �ي ��ة ،م� ��ن خ �ل��ال أع �م ��ال

تونسيون يتظاهرون للمطالبة بادراج الشريعة في الدستور الشهر املاضي (زهير سويسي  -رويترز)
تخريب ط��اول��ت ع��ددًا م��ن امل�س��اج��د ،وتم
خ�ل�ال� �ه ��ا ت ��دن� �ي ��س امل � �ص� ��اح� ��ف ،م� ��ا أث� ��ار
اس� �ت� �ه� �ج ��ان غ��ال �ب �ي��ة ال� �ت ��ون� �س� �ي�ي�ن .ق�ب��ل
أسبوع ،استيقظ الشارع التونسي على
ح��ادث��ة غ�ي��ر م�س�ب��وق��ة أث� ��ارت اس�ت�ه�ج��ان
ج�م�ي��ع ال�ت��ون�س�ي�ين ب�م�خ�ت�ل��ف أط�ي��اف�ه��م،
ُ
إذ ق��ام شخص ،اشتبه الحقًا بأنه يعمل
م�ص��ورًا ف��ي التلفزيون الحكومي ،برسم
ن�ج�م��ة داوود ع�ل��ى واج �ه��ة ب ��اب مسجد
ال �ف �ت��ح ،ب��وس��ط ال�ع��اص�م��ة ت��ون��س ،ال��ذي
الشؤون
يؤمه نور الدين الخادمي ،وزير ُ
الدينية ال�ح��ال��ي .وب�ع��ده��ا بيومني أعلن
ال �ع �ث��ور ع�ل��ى م�ص��اح��ف م�م��زق��ة وم��رم�ي��ة

ف��ي دورات امل �ي��اه ف��ي م�س�ج��دي��ن بمدينة
«ب �ن �ق��ردان» ال�ج�ن��وب�ي��ة ،ق��رب ال �ح��دود مع
ليبيا .ومثلما كانت «واق�ع��ة منوبة» قد
ُ
استثمرت سياسيًا من قبل قوى اليسار
وال �ع �ل �م��ان �ي�ين ل �ل �ف��وز أم � ��ام ال �ن �ه �ض��ة في
ان�ت�خ��اب��ات امل�ج��ال��س ال�ج��ام�ع�ي��ة ،وحشد
ال �ج�م��اه �ي��ر م ��ن أج ��ل ال ��دف ��اع ع ��ن ال��دول��ة
امل��دن �ي��ة ف ��ي ت �ظ��اه��رات ع �ي��د االس �ت �ق�ل�ال،
ق ��ام ��ت ال � �ت � �ي� ��ارات اإلس �ل�ام � �ي ��ة ب �ح �م�لات
واس �ع��ة للتشهير ب�م��رت�ك�ب��ي االع �ت��داءت
على املقدسات الدينية .وأدى تزامن تلك
االع � �ت� ��داءات م ��ع ال �ت �ج �م �ع��ات ال �ت��ي دع��ت
إل �ي �ه��ا ال �ت �ي��ارات ال�س�ل�ف�ي��ة أم� ��ام امل�ج�ل��س

تساؤالت عن وجود
ميليشيات نهضوية
تتولى اعتقال
واستجواب الخصوم

التأسيسي للمطالبة بأن تكون الشريعة
م �ص��در ال�ت�ش��ري��ع ال��وح �ي��د ف��ي ال��دس�ت��ور
ال �ت��ون �س��ي ال �ج��دي��د ،إل ��ى م�ن��ح امل�ط��ال�ب�ين
ب �ف��رض ال �ش��ري �ع��ة ت��أي �ي �دًا ش�ع�ب�ي��ًا أك �ب��ر،
وذل � � ��ك ب ��ال ��رغ ��م م � ��ن م � �ع ��ارض ��ة غ��ال �ب �ي��ة
ق � ��ادة ح��رك��ة «ال �ن �ه �ض��ة» ،ذات االغ�ل�ب�ي��ة
ف��ي امل �ج �ل��س ال �ت��أس �ي �س��ي ،مل �س��أل��ة ف��رض
الشريعة مصدرًا وحيدًا في سن الدستور
ال� �ج ��دي ��د .وم� ��ن ب�ي�ن امل �ع �ت��رض�ي�ن رئ �ي��س
ال�ح��رك��ة الشيخ راش��د الغنوشي ،ووزي��ر
العدل نور الدين البحيري ،ووزير حقوق
اإلنسان والناطق باسم الحكومة سمير
دي �ل��و ،ووزي� ��ر ال��داخ �ل �ي��ة ع�ل��ي ال�ع��ري��ض،
ورئيس الحكومة حمادي الجبالي ،الذي
أك ��د ف��ي خ�ط��اب��ه ي ��وم ع�ي��د االس �ت �ق�لال أن
ّ
ومعبرًا
«الدستور يجب أن يكون توافقيًا
عن كل التونسيني».
وبالرغم من أن «النهضة» ن��أت بنفسها
عن التظاهرات املطالبة بفرض الشريعة،
إال أن �ه��ا ل ��م ت �ت ��ردد الح �ق��ًا ع ��ن اس�ت�غ�لال
«ح� ��رب امل �ق ��دس ��ات» م ��ن أج ��ل ّ
رد ال �ص��اع
ص��اع�ين للحركات ال�ي�س��اري��ة ال�ت��ي كانت
املستفيد األكبر من «واقعة منوبة» .لكن
ال�ح�م�ل��ة ال��دع��ائ �ي��ة ال �ت��ي ق ��ام ب�ه��ا ش�ب��اب
«النهضة» أفضت إلى منزلق أثار الكثير
م��ن ال�ت�س��اؤالت وامل �خ��اوف ،وذل��ك إث��ر بث
امل ��واق ��ع امل �ق��رب��ة م ��ن «ال �ن �ه �ض� ُ�ة» ش��ري�ط��ًا
مصورًا يضم اعترافات ش��اب ألقي عليه
القبض في «بنقردان» ،يزعم أنه مرتكب
ع� �م� �ل� �ي ��ات ت ��دن � �ي ��س امل � �ص� ��اح� ��ف ب ��داف ��ع
«كراهيتي للدين وحبي للعلمانية ،ألنني
مثلي وأريد الزواج من رجل!».
االع �ت��راف��ات امل ��ذك ��ورة اف �ت �ق��دت ال�ع�ف��وي��ة،
وب��دا واضحًا أنه تم تلقينها لصاحبها،
ف��ي م �ح��اول��ة ل�ت�ش��وي��ه ال �ع �ل �م��ان �ي�ين ،إل��ى
درج � � ��ة أن ص� ��اح� ��ب االع� � �ت � ��راف � ��ات ال � ��ذي
ُي �ف �ت ��رض أن� ��ه ع �ل �م��ان��ي اس �ت �ع �م��ل ك�ث�ي�رًا
م � ��ن امل� �ص� �ط� �ل� �ح ��ات ال �ت �س �ف �ي �ه �ي��ة ال �ت ��ي
ت �س �ت �ع �م �ل �ه��ا ال � �ت � �ي� ��ارات اإلس �ل�ام � �ي ��ة ف��ي
وص��ف العلمانيني (راج��ع املقالة أدن��اه).
ل �ك��ن األده � ��ى م ��ن ذل ��ك أن ال �ش��ري��ط ال ��ذي
ب�ث�ت��ه م��واق��ع ش �ب��اب «ال �ن �ه �ض��ة» تضمن
اعترافًا من قبل من أشرفوا على انجازه
ب � ��أن م� ��ن أل � �ق� ��وا ال� �ق� �ب ��ض ع� �ل ��ى ال �ج��ان��ي
امل �ف �ت��رض ،وس �ج �ل��وا اع �ت��راف��ات��ه ،ل�ي�س��وا
م� ��ن ق � � ��وات األم � � ��ن أو ال � �ش� ��رط� ��ة ،ب� ��ل م��ن
«اإلخوة» (أنصار «النهضة») و«الشباب»
(ال �س �ل �ف �ي�ين) ،األم ��ر ال ��ذي أث ��ار ت �س��اؤالت
كثيرة ع��ن وج��ود «ميليشيات نهضوية
ت �ت��ول��ى اع �ت �ق��ال واس� �ت� �ج ��واب ال �خ �ص��وم
وت �ل �ف �ي��ق ال �ت �ه��م ال �س �ي��اس �ي��ة ل� �ه ��م» ،وه��و
ِّ
م��ا ي��ذك��ر ب��امل�م��ارس��ات امل�ق�ي�ت��ة ل�ـ«ال�ح��زب
الدستوري» في عهد الديكتاتور املخلوع
زين العابدين بن علي.

عودة األشرطة امللفقة!
تونس ــ أمل الجربي
عاشت تونس طوال عقود تحت رحمة
األش� ��رط� ��ة امل �ل �ف �ق��ة م ��ن ق �ب��ل ال �ب��ول �ي��س
ال �س �ي��اس��ي ل �ل �ن �ظ��ام ال �س��اب��ق ،ل�ت�ش��وي��ه
س �م �ع��ة امل� �ع ��ارض�ي�ن .وق ��د ط ��اول ��ت ت�ل��ك
األش ��رط ��ة وال �ت �ل �ف �ي �ق��ات ع� ��ددًا م ��ن أب ��رز
رم � ��وز ال �س �ل �ط��ة ال �ت��ون �س �ي��ة ال �ج ��دي ��دة،
م ��ن وزي� ��ر ال��داخ �ل �ي��ة ال �ن �ه �ض��وي ،ع�ل��ي
ال � �ع� ��ري� ��ض ،إل � ��ى رئ � �ي ��س ال �ج �م �ه��وري��ة
ال� �ع� �ل� �م ��ان ��ي ،م �ن �ص��ف امل� � ��روزق� � ��ي ،ل�ك��ن
ت �ل��ك ال� �س ��واب ��ق ل ��م ت �ح �ص��ن ال �ت��روي �ك��ا
ال �ح��اك �م��ة ال �ج��دي��دة م��ن االن � ��زالق نحو
م �م��ارس��ة ش �ب �ي �ه��ة .ف �ف��ي خ �ض��م «ح ��رب
املقدسات» التي احتدمت في األسابيع
األخيرة ،خرجت املواقع التابعة لحركة
«النهضة» بشريط مثير للجدل يضم
اعترافات شاب يدعى رمزي عبشة يقول
إنه مرتكب عمليات تدنيس املصاحف

في مسجدين بمدينة «بنقردان».
وأث��ار ال�ش��ري��ط ت�س��اؤالت ك�ث�ي��رة ،حيث
استغرب البعض «ال�س��رع��ة التي جرى
ب �ه��ا إل �ق ��اء ال �ق �ب��ض ع �ل��ى امل� �س ��ؤول ع��ن
ع �م �ل �ي��ات ت��دن �ي��س امل �ص��اح��ف ،ب��ال��رغ��م
م��ن أن��ه ق��ام بفعلته وح�ي�دًا تحت جنح
حتى اآلن اعتقال
ال�ظ�لام ،فيما ل��م يتم
ّ
ال�ن��اش��ط السلفي ال��ذي دن��س العلم في
ج��ام�ع��ة م �ن��وب��ة ،م��ع أن ��ه ارت �ك��ب فعلته
أم��ام ع��دس��ات الكاميرات ،وف��ي حضور
مئات الشهود ،بحيث انتشرت صوره
في كل مكان».
وي�م�ت��د ش��ري��ط االع �ت ��راف ��ات ،ال ��ذي بثه
ش� �ب ��اب ال� �ن� �ه� �ض ��ة 11 ،دق� �ي� �ق ��ة .وي� �ب ��دأ
ب �م �ش �ه��د ت � �ق ��وم خ�ل�ال ��ه م �ج �م��وع��ة م��ن
ال � � ّ�رج � ��ال ال �ح��ام �ل�ي�ن مل� �ك� �ب ��رات ال �ص��وت
ب �م �خ ��اط �ب ��ة ج� �م ��اه� �ي ��ر ال ت �ظ �ه ��ر ع �ل��ى
الشاشة ،لكن املشاهد يسمع أصواتها
ت��رت �ف��ع م��ن ح�ي�ن آلخ ��ر ب��االح �ت �ج��اج أو

ّ
التكبير.
َ
ويسرد حملة مكبرات الصوت تفاصيل
إل�ق��ائ�ه��م ال�ق�ب��ض ع�ل��ى «ال�ش�خ��ص ال��ذي
اعتدى على الدين اإلسالمي» من خالل
«ت ��وزي ��ع م �ن��اش �ي��ر إل �ح��ادي��ة وت��دن �ي��س
امل� �ص ��اح ��ف ب��وض �ع �ه��ا ف� ��ي م��راح �ي��ض
املساجد».
وت� ��زع� ��م ال � ��رواي � ��ة ال �ج �ي �م��س ب ��ون ��دي ��ة،
ال�ت��ي ي�س��رده��ا ال�ش��ري��ط ،ب��أن مجموعة
م��ن «ال �ش �ب��اب» امل�ن�ت�م�ين إل ��ى «ج�م�ع�ي��ة
ّ
إس�ل�ام �ي��ة» ك��ان��ت ق ��د ش��ك��ت ف ��ي رم ��زي
ع �ب �ش��ة ،وت �ت� ّ�ب �ع �ت��ه إل� ��ى أن أل �ق��ت ع�ل�ي��ه
ال � � �ق � � �ب � ��ض .وي � � ��ؤك � � ��د «ال� � � �ج � � ��ان � � ��ي» ف��ي
ّ
اع�ت��راف��ات��ه أن «اإلخ ��وة» عاملوه ب�ـ «ك��ل
أدب ولطف» ،رغم اعترافه بأنه «ملحد
ومثلي وبقيامه بتدنيس املصاحف من
أجل دعم العلمانية» .الشيء ال��ذي ّ
ينم
عن قدر غير معهود من التسامح لدى
شباب التيارات السلفية التونسية!

ب�ع��د ت�ل��ك امل�ق��دم��ة امل �ي �ل��ودرام �ي��ة ،يظهر
«ال �ج��ان��ي» رم� ��زي ع�ب�ش��ة ج��ال �س��ًا على
ّ
كرسي أمام أطراف مجهولة تستجوبه
م ��ن وراء ال �ك��ام �ي��را ،وي� �ق ��ول« :دف �ع �ن��ي
إل ��ى ه ��ذا ال �ع �م��ل ش �خ��ص اس �م��ه ج�م��ال
العزعوزي ،وقد سكنت معه في املبيت
ال �ج��ام �ع��ي ،وه ��و أس� �ت ��اذ م �ه� ّ�م �ت��ه ن�ش��ر
اإللحاد».
ث � � � ّ�م ي � � � � � ّ
�ردد ث� �ل ��اث م � � � ��رات ب��ال �ف �ص �ح��ى
ّ
س�لام،
والعامية التونسية« :ال أح��ب اإل ّ
وأري � ��د أن ت�ن�ت�ص��ر ال �ع �ل �م��ان� ّ�ي��ة ،ألن �ن��ي
ّ
ّ
ّ
والعلمانية تمكنني من ال��زواج
مثلي،
برجل» ،قبل أن يدلي باعترافه األخطر:
«أنا علماني من جماعة «أعتقني»»!
ّ
تذكر بما ّ
تروج
الالفت أن هذه األق��وال
ل��ه امل��واق��ع اإلس�لام �ي��ة ال�ت��ون�س�ي��ة على
شبكات التواصل االجتماعي ،من حيث
ّ
ّ
ّ
الجنسية،
واملثلية
العلمانية
الربط بني
ونعت العلمانيني بـ «جماعة أعتقني»

(اعتقني تعني أطلق سراحي باللهجة
ال� �ت ��ون� �س� �ي ��ة) .وك� ��ان� ��ت ه � ��ذه ال �ت �س �م �ي��ة
ال �ت �س �خ �ي �ف �ي��ة ق� ��د ب� � ��رزت ع �ل ��ى امل ��واق ��ع
املعادية للعلمانيني ،إثر رفع شعارات
«أعتقني» خالل التظاهرات العلمانية
في تشرين األول  ،2011احتجاجًا على
ّ
ّ
كفيرية وحمالت التشويه
الهجمات الت
ّ
ال �ت��ي ت �س �ت �ه��دف ال �ش �خ �ص��ي��ات ال�ف�ن�ي��ة
وال �ث �ق��اف �ي��ة ورم� ��وز ال �ي �س��ار ال�ت��ون�س��ي.
وت� �ع ��رض ��ت ت �ل��ك ال� �ت� �ظ ��اه ��رات ل�ه�ج�م��ة
ش��دي��دة ع�ل��ى امل��واق��ع اإلس�لام �ي��ة ،حيث
ّ
شعار «أعتقني»
جرى ّالتندر بتحوير ّ
إلى «عنقني» ( أي احضني) ،في سياق
اتهام الحركات العلمانية بـ «االنحالل
األخالقي ،والترويج للمثلية ،والسعي
ّ
إل ��ى ت �ش��ري��ع ال� � ��زواج امل �ث �ل��ي» .وأص �ب��ح
ّ
ّ
�وى اإلس�ل�ام ��ي�ي�ن
ك � ��ل م� ��ن ال ي� � ُ�واف� ��ق ه � � ّ
ال �ت��ون �س �ي�ين ي �ن �ع��ت ب ��أن ��ه م ��ن ج �م��اع��ة
«أعتقني».
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عربيات
دوليات
إنقالبيو مالي يعيدون
العمل بالدستور القديم

تعهد قائد االنقالبيني في
مالي الكابنت امادو سانوجو
(الصورة) ،امس ،إعادة دستور
 1992في البالد ومؤسسات
الدولة قبل تنظيم عملية نقل
السلطة إلى املدنيني مجددًا.
وقال سانوجو ،في بيان تلي
للصحافيني في ثكنة عسكرية
خارج العاصمة باماكو ،إن قادة
االنقالب اتفقوا على التشاور
مع قوى سياسية محلية إلقامة
مجلس انتقالي «بهدف تنظيم
انتخابات ديموقراطية سلمية
وحرة ونزيهة لن نشارك فيها».
من جهتها ،أمهلت الدول
املجاورة في غرب افريقيا
املجلس العسكري الذي ّ
تكون
بعد االنقالب مهلة حتى
منتصف ليل امس ،للبدء في
تسليم السلطة وإال فسيواجه
عقوبات بما في ذلك إغالق
الحدود حول بالدهم التي ال
تطل على أي سواحل وتعتمد
بشدة على التصدير.
ميدانيًا ،اعلن املتمردون
الطوارق في الحركة الوطنية
لتحرير ازواد ،في بيان لهم
امس ،سيطرتهم على مدينة
غاو التي تضم اكبر قاعدة
عسكرية في شمال البالد.
واكد املتمردون انهم «يطوقون»
تومبوكتو آخر مدينة في
املنطقة لطرد ما تبقى من
اإلدارة السياسية والعسكرية
املالية.
(رويترز ،أ ف ب)

ميانمار :املعارضة تعلن
فوز أونغ في االنتخابات
أكد حزب الرابطة القومية
املعارض ان زعيمة املطالبة
بالديموقراطية في ميانمار،
اونغ سان سو كي ،فازت
بمقعد في مجلس النواب امس،
بعد تغلبها على منافسني اثنني
في دائرتها ،كاوهمو جنوبي
العاصمة التجارية يانغون.
واعلن مسؤول في الحزب
وسط تهليل من مئات
االنصار في اشارة الى سو
كي بلقبها الشرفي «داو اونغ
سان سو كي فازت .مرشحة
حزب الرابطة القومية من اجل
الديموقراطية فازت بدائرة
كاوهمو».
وخاضت سو كي ،التي
قضت ما إجماليه  15عاما
في االحتجاز منذ 1989
االنتخابات للمرة االولى في
اعقاب قرار حزبها انهاء
مقاطعته للنظام السياسي.
ولم تؤكد لجنة االنتخابات في
ميانمار حتى االن اي نتائج
لالنتخابات التكميلية.
(رويترز)
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مبوب
وفيات

►

زوجة الفقيد نهى كميل أبي شقره
ولداه سيرج
وسيلني
والدته رينه الحويك أرملة يوسف عبدو
الحويك
شقيقاه نبيل وبسام وعائلتهما
شقيقتاه تراز أرملة منير نسيب الحويك
وأوالدها
روزيت زوجة حليم معلوف وعائلتها
وأنسباؤهم ينعون إليكم فقيدهم
حارث يوسف الحويك
ي�ح�ت�ف��ل ب��ال �ص�لاة ل��راح��ة ن�ف�س��ه ال�س��اع��ة
ال��راب �ع��ة م ��ن ب �ع��د ظ �ه��ر ال �ي ��وم االث �ن�ي�ن 2
ن �ي �س��ان  2012ف ��ي ك �ن �ي �س��ة ال �س �ي��دة ف��ي
بدادون.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ويومي
الثالثاء واألرب�ع��اء  3و 4منه في صالون
الكنيسة من الساعة الحادية عشرة قبل
ً
مساء.
الظهر حتى السادسة
سبحان الحي الذي ال يموت
ان �ت �ق �ل��ت إل � ��ى رح �م �ت��ه ت �ع��ال��ى ف�ق�ي��دت�ن��ا
الغالية املرحومة
الحاجة زينب علي جلول
أرملة املرحوم الحاج أحمد فياض
ولدها :حسن فياض
أصهرتها :محمد العجمي ،الحاج غسان
دمشق ،حسن غندور وأسامة جلول
تقبل التعازي يوم الثالثاء في 2012/4/3
ف��ي م �ن��زل ال �ح��اج غ �س��ان دم �ش��ق ال�ك��ائ��ن
ف��ي الجناح _ السبينس ،خلف السفارة
ال�ص�ي�ن�ي��ة _ ش� ��ارع م��وس��ى ن �م��ور بناية
إيفوار الطابق  8وذلك من الساعة الثالثة
ً
مساء.
بعد الظهر ولغاية السادسة
اآلسفون آل جلول ،فياض ،عجمي ،دمشق
وغندور.
للفقيدة ال��رح�م��ة ول �ك��م م��ن ب�ع��ده��ا ط��ول
البقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم
تقيم حركة التوحيد اإلسالمي
جبهة العمل اإلسالمي
وتجمع العلماء املسلمني
مجلس فاتحة عن روح املرحومة
الحاجة نجاح محمد بشير الناظر
أرملة أمير حركة التوحيد اإلسالمي
لاّ
الع مة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله
أب �ن��اؤه��ا :ال �ح��اج ص�ه�ي��ب ،ال�ش�ي��خ ع�م��ار،
الدكتور معاذ واألس�ت��اذ أسامة والشيخ
ب �ل ��ال ش� �ع� �ب ��ان (األم� � �ي� ��ن ال� � �ع � ��ام ل �ح��رك��ة
التوحيد)
وذل��ك ي��وم ال�ث�لاث��اء ال��واق��ع فيه  3نيسان
 2012م .م � ��ن ال� ��راب � �ع� ��ة وال � �ن � �ص ��ف إل ��ى
ال �س��ادس��ة وال �ن �ص��ف م� �س � ً
�اء ف ��ي مسجد
الخاشقجي _ قاعة البرغوت _ قصقص.

إلعالناتكم الرسمية
واملبوبة والوفيات
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مبوب

►

مفقود
ُ
ف �ق��د ج � ��واز س �ف��ر ب��اس��م س �ك �ن��ه م�ح�م��ود
شحرور ،لبنانية الجنسية .الرجاء ممن
يجده االتصال على الرقم 03/043976
ُ
فقد جواز سفر باسم عباس أحمد حمية،
ل �ب�ن��ان��ي ال �ج �ن �س �ي��ة .ال ��رج ��اء م �م��ن ي�ج��ده
االتصال على الرقم 70/703639
فقد ج��واز سفر باسم محمد حبيب الله
محمد فضل امل��ول��ى ،س��ودان��ي الجنسية.
ال��رج��اء م� ّ�م��ن ي�ج��ده االت �ص��ال ع�ل��ى ال��رق��م
.70/098417
ُ
فقد جواز سفر باسم يحيى عبد الرؤوف
معنقي ل�ب�ن��ان��ي ال�ج�ن�س�ي��ة .ال��رج��اء ممن
يجده االتصال على الرقم03/231297 :
فقدت ميمنة سليمان عز الدين لبنانية
ال �ج �ن �س �ي��ة ،ه��وي �ت �ه��ا وج� � � ��واز س �ف��ره��ا.
الرجاء ممن يجدهما االتصال على الرقم
07/400454

لإليجار
ل�لإي �ج��ار ش�ق��ة م �ف��روش��ة س��وب��ر دول�ك��س
 500متر مربع دوبلكس ،اليرزي ـ بعبدا
ّ
ـ مطلة على بيروت واملطار.
ت03/863207 :

للبيع
للبيع مكتب في ّ
مجمع غاالكسي الشياح
 260م .2ط .2 .م��وق��ف م� ّ
�ؤم��ن .س�ع��ر املتر
 ،$3500أو لإليجار املتر  $200سنويًا .هـ:
.03/071604
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املديرية العامة ألمن الدولة

ديوان املدير العام
ق �س ��م االع � �ل ��ام وال� �ت ��وج� �ي ��ه وال� �ع�ل�اق ��ات
العامة
عدد448/3 :
ص��ادر ع��ن املديرية العامة ألم��ن الدولة
ـ ق �س��م اإلع �ل ��ام وال �ت��وج �ي��ه وال �ع�ل�اق��ات
العامة البيان التالي:
ت ��دع ��و امل ��دي ��ري ��ة ال� �ع ��ام ��ة ألم � ��ن ال ��دول ��ة
ج � �م � �ي� ��ع ال � � ��ذي � � ��ن س � �ب � ��ق أن اج� � � �ت � � ��ازوا
االختبارات الصحية بنجاح وخضعوا
ل�لاخ �ت �ب��ارات ال��ري��اض �ي��ة ب�ص�ف��ة م��أم��ور
م� �ت� �م ��رن ،إل � ��ى امل ��راج� �ع ��ة ف� ��ي م ��راك ��زه ��ا
االقليمية في املحافظات كافة لالطالع
ع �ل��ى ن �ت��ائ �ج �ه��م وامل �ع �ل��وم��ات ال�ل�ازم ��ة،
ت�ح�ض�ي�رًا إلج� ��راء االخ �ت �ب��ارات الخطية
التي ستجري بتاريخ  2012/4/11في
امل��دي�ن��ة الجامعية ـ ال�ح��دث ،أو ال��دخ��ول
إل ��ى م��وق�ع�ه��ا اإلل� �ك� �ت ��رون ��يwww.state-:
security.gov.lb
بيروت في 2012/3/28
املدير العام ألمن الدولة
اللواء جورج قرعة

►

ّ
ً
ع�ل�ي��ه ت�ح�ص�ي�لا ل��دي��ن امل�ن��ف��ذ فرنسبنك
ال� �ب ��ال ��غ  /14706/د.أ .أو م ��ا ي �ع��ادل��ه
بالعملة الوطنية بتاريخ الدفع الفعلي،
إضافة إلى الرسوم والفوائد.
بدل التخمني 2500 :د.أ.
بدل الطرح ستة أعشار التخمني1500 :
د.أ.
أو ما يعادله بالعملة الوطنية بتاريخ
الدفع الفعلي.
َم ��ن ي��رغ��ب ال �ش��راء ع�ل�ي��ه ال �ح �ض��ور إل��ى
م��رأب ال�ص��وال�ح��ي امل�س�ق��وف ال�ك��ائ��ن في
امليناء _ خلف محطة الشامي مصحوبًا
ب �ب��دل ال� �ط ��رح ن �ق �دًا وي �ت �ح �م��ل امل�ش�ت��ري
خ �م �س��ة ف ��ي امل� �ئ ��ة رس � ��م دالل� � ��ة ورس � ��وم
امليكانيك والتسجيل.
مأمور التنفيذ
جود مخول

إعالن بيع سيارة باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ طرابلس الناظرة
بتنفيذ عقود السيارات
رقم املعاملة2011/43 :
طالب التنفيذ :فرنسبنك ش.م.ل .وكيلته
املحامية لبنى مسقاوي
ّ
امل �ن��ف��ذ ع�ل�ي��ه :ع�ب��د ال �س�لام أح �م��د حسن
علي
البداوي _ قرب شركة قبيطري _ بناية
أبو جودة ط.2 .
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
ي ��وم األرب �ع ��اء ال��واق��ع ف�ي��ه 2012/4/11
ال � �س � ��اع � ��ة ال� � � ��واح� � � ��دة ظ� � �ه� � �رًا ال � �س � �ي� ��ارة
الخصوصية رقم /194540ط ماركة كيا
ّ
ب�ي�ك��ان�ت��و ص�ن��ع  2010ال �ع��ائ��دة للمنفذ

في المكتبات

إعالن صادر

عن املديرية العامة لألمن العام
ً
أوال :تعلن املديرية العامة لألمن العام انها ستباشر اعتبارًا من تاريخ  2012/4/4اجراء االختبارات الرياضية للمرشحني املقبولة
طلباتهم للتطوع برتبة مفتش درجة ثانية متمرن وذلك وفقًا ملا يلي:
الى الرقم
من الرقم
100
1
200
101
300
201
400
301
500
401
600
501
700
601
800
701
900
801
1000
901
1100
1001
1200
1101
1300
1201
1400
1301
1500
1401
1600
1501
1700
1601
1743
1701
للمتخلفني بعذر شرعي من الرقم  /1/لغاية الرقم /600/
للمتخلفني بعذر شرعي من الرقم  /601/لغاية الرقم /1200/
للمتخلفني بعذر شرعي من الرقم  /1201/لغاية الرقم /1743/

التاريخ
2012/4/4
2012/4/5
2012/4/7
2012/4/10
2012/4/11
2012/4/12
2012/4/14
2012/4/17
2012/4/18
2012/4/19
2012/4/20
2012/4/21
2012/4/23
2012/4/24
2012/4/25
2012/4/26
2012/4/27
2012/4/28
2012/4/30
2012/5/2
2012/5/3

الساعة

7:00

املكان

صباحًا مدينة
الرئيس كميل
شمعون
الرياضية _
بيروت

مالحظة  :ف��ي ح��ال مصادفة أح��د األي��ام امل��ذك��ورة أع�لاه ي��وم عطلة رسمية ،يجري امل��رش�ح��ون اختباراتهم الرياضية وفقًا ألرق��ام
ترشيحهم في أحد األيام الثالثة املخصصة للمتخلفني بعذر شرعي.
ثانيًا :ملزيد من املعلومات يمكن مراجعة دوائر ومراكز األمن العام اإلقليمية اعتبارًا من  2012/04/06او زيارة موقع املديرية العامة
لالمن العام على شبكة االنترنتwww.general-security.gov.lb :
يطلب الى املرشحني ،عند تقدمهم إلجراء االختبارات الرياضية ،الحضور الى مكان االختبار (باللباس الرياضي) مصطحبني معهم
املستندات التالية:
 ما يثبت هويتهم الشخصية (بطاقة هوية أو بيان قيد افرادي) ايصال الترشيح -افادة طبية تثبت قدرة املرشح الصحية على إجراء االختبار الرياضي.
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الرياضة اللبنانية

ّ
ّ
املبرة في «العناية املركزة» والسالم يضمن البقاء
أضحى املبرة على شفير الهبوط
الى الدرجة الثانية إثر تعادله والتضامن
مقابل فوز السالم ،بينما شهد ملعب
إشكاال في مباراة االنصار واإلخاء
بحمدون
ً
عاليه ،إضافة الى طرد العب من كل
ناد لتضاربهما
أحمد محيي الدين
ال يمكن إل�ق��اء ال�ل��وم على أح��د معني
ت� �ج ��اه م� ��ا ي� �ج ��ري ف� ��ي ن � � ��ادي امل �ب ��رة
بعدما اقترب بطل لبنان  2008كثيرًا
م��ن ال�ه�ب��وط ،وب��ات يتضرع لحدوث
م� �ع� �ج ��زة م � ��ا ت �ب �ق �ي��ه ف � ��ي االض� � � � ��واء.
وتعادل املبرة والتضامن صور 1 - 1
على ملعب ص��ور البلدي في افتتاح
املرحلة الـ 21لدوري كرة القدم .سجل
للتضامن العاجي كونان ( )7وأدرك
ال �ت �ع��ادل ح�س��ن ح�م��ود ( 76م��ن ركلة
جزاء) .وأسهم فوز السالم صور أمس
ع�ل��ى ضيفه االه �ل��ي ص�ي��دا  1-2على
ملعب صور البلدي في ضرب
آم � ��ال امل � �ب� ��رة .س �ج��ل ل�ل�س�لام
ه� �ي� �ث ��م زي � � ��ن ( )48وح �س�ي�ن
ع� � ��واض� � ��ة ( ،)93ول�ل�أه� �ل ��ي
م�ح�م��د ن��اص��ر ( .)86وب��ات��ت
آم� � ��ال امل � �ب� ��رة ش �ب ��ه م �ع��دوم��ة
بالبقاء ،إذ ينبغي عليه الفوز
ف��ي مباراتيه األخيرتني ضد
ال� �ع� �ه ��د وال ��راس� �ي� �ن ��غ م �ق��اب��ل
خ � � �س� � ��ارة ال � �ت � �ض� ��ام� ��ن ص� ��ور
وطرابلس كل مبارياتهما.
وأشار مصدر إداري في املبرة
الى أن عوامل مؤثرة كثيرة في
بداية املوسم أدت ال��ى تقهقر
ال � �ف� ��ري� ��ق ،ب � � ��دءًا م� ��ن ت�ق�ل�ي��ص
امل� �ي ��زان� �ي ��ة ل� �ه ��ذا امل� ��وس� ��م ،ث��م
ابتعاد رئيس ال�ن��ادي السيد
أحمد فضل الله عن اإلشراف
امل �ب ��اش ��ر ب �س �ب��ب ال �ت ��زام ��ات ��ه،
وت � ��أخ � ��ر االس � � �ت � � �ع� � ��دادات ،ث��م
ال�ت�ع��اق��د م��ع أج��ان��ب ع��ادي�ين.
يخضع العب الوسط
وزاد ال � �ط�ي��ن ب � �ل ��ة ان� �ش� �غ ��ال
_ املدافع في فريق
امل � � � ��درب ال � �س � ��ودان � ��ي أس ��ام ��ة
العهد ،الدولي هيثم
الصقر مع املنتخب الوطني،
فاعور ،ملراقبة من
واضطراره الى االبتعاد كثيرًا
ناديني فرنسيني،
ع� ��ن ال� � �ن � ��ادي ث� ��م اس �ت �ق��ال �ت��ه،
«أ
بحسب ما أشارت
وب �ع��ده��ا ت �ع��اق��د ال� �ن ��ادي مع
ف ب» .وقد أكد مدير
امل � � � � � ��درب ال � � � �س� � � ��وري ع� �س ��اف
خ�ل�ي�ف��ة ال � ��ذي ض ��م م��واط�ن�ي��ه
العهد علي زنيط ،أن
ت ��ام ��ر ح � ��اج م �ح �م��د وم �ح �م��د
األمر صحيح ،وهناك
م �ي��دو ،ول ��م ي �ك��ون��ا ع �ل��ى ق��در
ناديان من فرنسا ،هما
اآلم ��ال ،ك��ذل��ك ك��ان لإلصابات
نيس وأجاكسيو يراقبان
ت��أث�ي��ر ك�ب�ي��ر ،خ�ص��وص��ًا التي
فاعور .إال أنه لم
ل �ح �ق��ت ب ��امل� �ه ��اج ��م «امل� ��ؤث� ��ر»
النادي
يتحدث أحد إلى
طارق العلي ،وال يمكن إغفال
نفسه
الالعب
بعد .ورأى
اإلي �ق��اف��ات .ورأى امل �ص��در أن
أنه يتمنى االحتراف،
س �ي��اس��ة ب �ي��ع ال�لاع �ب�ين ال�ت��ي
حصلت قبل ان�ط�لاق املوسم،
لكن لم يكلمه أحد
مثل علي االت ��ات ال��ذي انتقل
باألمر ،وهو حاليًا
إل ��ى امل �ب ��رة وح �س�ي�ن ع��واض��ة
مرتبط مع بطل لبنان.
إل ��ى ال �س�لام ص ��ور وغيرهما
ل ��م ت �ك��ن ب �ط��ري �ق��ة م ��دروس ��ة،
وأح��دث��ت ثغرًا ف��ي التشكيلة.
وعن املرحلة املقبلة ،رأى أحد
االداري �ي��ن أن ال�س�ي��د أح �م��د ل��ن يكمل
في مهماته ،وبالتالي سيكون هناك
ه �ي �ئ��ة إداري � � ��ة ج ��دي ��دة خ�ل��ال ال�ش�ه��ر
الجاري ،وذلك بعد تقييم هذا املوسم.
وأض � � � ��اف «ع � �ل� ��ى اإلدارة ال� �ج ��دي ��دة
م�ه�م��ة ت�ح��وي��ل ال �ن ��ادي ال ��ى مؤسسة
ب��االع �ت �م��اد ع � ّل��ى امل �ن �ش��آت امل��وج��ودة
من ملعب معشب اصطناعيًا وصالة
م �غ �ط��اة وأم � ��ور أخ� ��رى ت�ج�ع�ل��ه ق ��ادرًا
امليزانية ،إضافة
على سد بعض من
ّ
ال��ى دع��م املؤسسة التي تتبنى نادي
امل � �ب � ��رة ال � � ��ذي س � �ي ��واص ��ل م �س �ي��رت��ه،
وسيؤكد حضوره في املواسم املقبلة،
وي �ع��ود ال��ى ن�ج��اح��ات��ه ال�ك�ث�ي��رة التي
ح�ق�ق�ه��ا م �ن��ذ ص� �ع ��وده ال� ��ى األض � ��واء
م��وس��م  ،2002-2001وأب��رزه��ا إح��راز

فاعور
تحت
المراقبة
الفرنسية

حسن عواضة ( )17يرتقي إلى الكرة برأسه أمام مرمى األهلي صيدا (حسن بحسون)

كرة السلة
سيجري انتخاب هيئة
للمبرة
إدارية جديدة ّ
في الشهر الجاري

لقب ال�ك��أس  2008وتمثيل لبنان في
كأس االتحاد اآلسيوي.
وص �ع��د األن �ص ��ار ال ��ى امل��رك��ز ال�ث��ال��ث
ب �ف��وزه ع�ل��ى م�ض�ي�ف��ه اإلخ� ��اء االه�ل��ي
عاليه على ملعب بحمدون البلدي،
س� �ج� �ل ��ه ال � �ب� ��رازي � �ل� ��ي س �ي �ب��اس �ت �ي��ان
رام��وس برأسه إث��ر ركلة ح��رة نفذها
رب�ي��ع ع�ط��اي��ا .وف��ي ال��دق�ي�ق��ة االخ�ي��رة
ل�ل�ش��وط األول ،ت�ع��رض الع��ب اإلخ��اء
ن� �ب� �ي ��ل ب �ع �ل �ب �ك��ي ب� ��ال � �ض� ��رب ل�ل�اع ��ب
األن � �ص� ��ار ال �ل �ي �ب��ي اب ��راه� �ي ��م ص��ال��ح،
ف �ت��دخ��ل رام � ��وس ودف � ��ع ب�ع�ل�ب�ك��ي ثم
ت� �ض ��ارب ��ا ،ل �ي �ط��رده �م��ا ال �ح �ك��م ب�ع��د
دقيقتني من توقف اللعب.

• الكرة الطائرة •

املجري تشاالي ضد بلوك الجيش (بروفوتو)

الرياضي يبدأ مواجهات مهرام اإليراني اليوم
تنطلق اليوم سلسلة مباريات الدور
ال �ن �ه��ائ��ي ل� � ��دوري غ� ��رب آس �ي��ا ل�ك��رة
ال�س�ل��ة ،ح�ي��ث يستضيف ال��ري��اض��ي
ف ��ري ��ق م� �ه ��رام اإلي � ��ران � ��ي ع �ل��ى م��دى
يومني اإلثنني والثالثاء عند الساعة
 18.00ع�ل��ى م�ل�ع��ب امل� �ن ��ارة ،ق�ب��ل أن
ينتقل بطل لبنان الى إيران لخوض
امل �ب��اراة الثالثة وال��راب�ع��ة ف��ي  9و10
نيسان ،والخامسة في  16منه وفق
ما تقتضيه الحاجة .ويسعى النادي
ال ��ري ��اض ��ي ال� ��ى ال �س �ف��ر ال� ��ى ط �ه��ران
وف ��ي ج�ع�ب�ت��ه ف ��وزي ��ن ي��ري �ح��ان��ه في
مشوراه نحو اللقب الثاني .ويحتاج
ال��ري��اض��ي للفوز ف��ي ث�لاث مباريات
م��ن أص ��ل خ�م��س م�م�ك�ن��ة ،ك��ي يحرز
ال�ل�ق��ب .وي�ل�ع��ب ال��ري��اض��ي بتشكيلة
م �ت �ك��ام �ل��ة م ��ع ع � ��ودة ع �ل��ي م�ح�م��ود
م ��ن اإلص� ��اب� ��ة ،وق� � ��درة ع �ل��ي ك�ن�ع��ان
وإسماعيل أحمد على املشاركة في
ال �ل �ق��اء .وك ��ان ال��ري��اض��ي ق��د استعد
للمباراة ببروفة صعبة أمام املتحد

الطرابلسي ف��ي املرحلة الثانية من
إياب «فاينال  »8بطولة لبنان .وفاز
ال��ري��اض��ي - 40 ،15 - 24( 80 - 88
 )59 - 61 ،45في لقاء لم يشارك فيه
علي محمود بهدف إراح�ت��ه ،وكذلك
اس�م��اع�ي��ل أح�م��د ال ��ذي أص�ي��ب بشد
عضلي خالل التحمية.
وكان العب الرياضي جان عبد النور
أفضل مسجل في املباراة بـ  25نقطة،
ب�ي�ن�م��ا ك ��ان الع ��ب امل�ت�ح��د االم�ي��رك��ي
اوس�تن جونسون ( 21نقطة) افضل
مسجل لفريقه.
ول��م ت��أت امل�ب��اراة األب��رز بني الحكمة
وضيفه أنيبال كما ك��ان متوقعًا إذ
جاءت من طرف واحد كان زحالويًا
مع فوز كبير للضيوف 32( 83 - 102
  )50 - 79 ،26 - 50 ،14ليثأر أنيبالل �خ �س��ارت��ه ف ��ي ذه � ��اب ال �ف��اي �ن��ال .8
ّ
وتألق العبو أنيبال من دون استثناء
وأبرزهم جاي يونغبلود ( 25نقطة)
وغ��ال��ب رض ��ا ( 19ن �ق �ط��ة) ،ف��ي حني

لعب الحكمة دون حافز وبدا العبوه
م�س�ت�س�ل�م�ين م��ن ال�ل�ح�ظ��ات األول� ��ى،
باستثناء نايت جونسون الذي لعب
ً
وح �ي �دًا م�س�ج�لا  40ن�ق�ط��ة ،ع�ل�م��ًا أن
الحكمة سجل سلتني ثالثيتني فقط.
وف ��ي م �ب��اراة أخ� ��رى ،خ�ط��ف ه��وب��س
ف��وزًا على مضيفه بيبلوس 76 - 84
( .)59 - 65 ،35 - 48 ،24 - 23وك��ان
الع ��ب ب�ي�ب�ل��وس االم �ي��رك��ي ت�ش��ادن��ي
غ� � ��راي ( 29ن �ق �ط ��ة) اف� �ض ��ل م�س�ج��ل
لفريقه ،وبيلي ماك شيبارد االفضل
في هوبس بـ  29نقطة.
ً
وح �ق��ق ال�ش��ان�ف�ي��ل ف ��وزًا س �ه�لا على
ضيفه بجة - 45 ،16 - 26( 67 - 93
 .)52 - 64 ،37وك��ان األه��م في اللقاء
ت �ق��دي��م ال �ش��ان �ف �ي��ل لل��اع �ب��ه ال �ج��دي��د
االميركي ماركوس هايسليب ،الذي
سجل  27نقطة كأفضل مسجل في
امل�ب��اراة ،بينما ك��ان الع��ب بجة نديم
س�ع�ي��د أف �ض��ل م�س�ج��ل ل�ف��ري�ق��ه ب �ـ 21
نقطة.

األنوار × بالط والبوشرية × الزهراء في «فاينال »4
اكتمل عقد دور األرب�ع��ة «ف��اي�ن��ال »4
ف��ي بطولة لبنان ف��ي ال�ك��رة الطائرة
ب �ت��أه��ل األن� � ��وار ال �ج��دي��دة امل �ت �ص��در،
حيث سيواجه الشبيبة العاملة بالط
والشبيبة البوشرية ،ال��ذي سيواجه
ال� � ��زه� � ��راء ط� ��راب � �ل� ��س .وف� � ��ي ال �ج��ول��ة
األخ� �ي ��رة ل � ��دور ال �س �ت��ة «ف��اي �ن��ال ،»6
تغلب األنوار على بالط ،26 - 28( 1 - 3
 )19 - 25 ،27 - 25 ،19 - 25على ملعب

غزير في «بروفة» ملواجهتهما .وكان
ال �ب��وش��ري��ة ق ��د ت�غ�ل��ب ع �ل��ى ال�ج�ي��ش
 )24 - 26 ،21-25 ،23 - 25( 0-3في
مجمع الرئيس لحود .والزهراء على
املشعل كوسبا (-25 ،24-26 ،24-26
ّ
وسيدعم البوشرية صفوفه في
.)17
املرحلة النهائية بالالعب اللبناني
آالن سعادة ،ال��ذي يتألق في ال��دوري
البلجيكي ليكون إضافة ال��ى جانب

الصربي ميلو أنطونيتش واملجري
ف �ي ��رن �ي ��ك ت� � �ش � ��االي ،ك� �م ��ا س�ي�ع�ت�م��د
األن � ��وار ع�ل��ى ال�س�ل��وف�ي�ن��ي جاسمني
ك ��وت ��وري ،واإلي �ط��ال��ي فرانشيسكو
ب��ري �ب��ان �ت��ي ،ب �ي �ن �م��ا ي �ض��م ال� ��زه� ��راء
البرازيليني ليلسون دوس سانتوس
وراف��اي �ي��ل ل �ي��ال ،وب�ل�اط السلوفيني
ساشا غادنيتش ،واألوكراني أندريه
مورافيهيكوف.
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كأس االتحاد

كرة الصاالت

سيدات لبنان يبحثن عن ميدالية آسيوية في الفوتسال
ي��رص��د م�ن�ت�خ��ب ل�ب�ن��ان ل �ك��رة ال�ق��دم
ل �ل �ص ��االت ل �ل �س �ي��دات ال � �ع� ��ودة ال��ى
ب �ي��روت ب��إح��دى م �ي��دال �ي��ات ب�ط��ول��ة
غ� ��رب آس �ي��ا ال �ث��ان �ي��ة ال �ت��ي ت�ن�ط�ل��ق
ف� �ع ��ال� �ي ��ات� �ه ��ا ف� � ��ي ال � �ب � �ح� ��ري� ��ن غ � �دًا
الثالثاء ،وتستمر حتى  12الحالي.
وكانت ثمانية منتخبات قد أعلنت
مشاركتها ف��ي ال�ب�ط��ول��ة ،وه��ي الى
ج��ان��ب ل �ب �ن��ان ،ال �ب �ح��ري��ن امل�ض�ي�ف��ة،
اي� � � � � ��ران ح� ��ام � �ل� ��ة ال � �ل � �ق � ��ب ،االردن،
ف �ل �س �ط�ين ،ق �ط��ر ،ال� �ع ��راق ،وس��وري��ا
ال �ت��ي ق�ي��ل ان �ه��ا أع�ل�ن��ت ان�س�ح��اب�ه��ا
عشية ان�ط�لاق ال�ب�ط��ول��ة ،وبالتالي
ُ
س ��ت� �س� �ت� �ب� �ع ��د ع� � ��ن ع� �م� �ل� �ي ��ة س �ح��ب
القرعة.
وب �ع ��د ش �ه��ري��ن م ��ن االس� �ت� �ع ��دادات
ل � �ه ��ذه امل � �ش� ��ارك� ��ة ،ي ��أم ��ل امل �ن �ت �خ��ب
ال�ل�ب�ن��ان��ي ان ي�ح�ق��ق ن�ت�ي�ج��ة أف�ض��ل
م��ن تلك ال�ت��ي عرفها ع��ام  2008في
مشاركته االول��ى ف��ي ه��ذه البطولة
االقليمية ،حيث خرج باكرًا بعدما
لقي خسارتني ام��ام اي��ران وسوريا
فوز وحيد على العراق.
مقابل ٍ
ل �ك��ن ي �م �ك��ن اع� �ت� �ب ��ار ان االن �ط�ل�اق��ة
ال� �ف� �ع� �ل� �ي ��ة ل� �ل� �ع� �ب ��ة ع � �ل� ��ى م �س �ت ��وى
ال � �س � �ي� ��دات س� �ت� �ك ��ون م� ��ن ال �ن �س �خ��ة
ال � �ث� ��ان � �ي� ��ة ل � �ب � �ط ��ول ��ة غ� � � ��رب آس � �ي� ��ا،
ّ
وخ� �ص ��وص ��ًا ب� �ع ��دم ��ا رك � � ��ز امل � ��درب
ح� �س�ي�ن دي � ��ب ع� �ل ��ى إدخ� � � ��ال ث �ق��اف��ة

أخبار رياضية
انسحاب املشعل في اليد

ّ
ال� �ف ��وت� �س ��ال ال � ��ى ال �ل�اع � �ب� ��ات ،وه� ��ن
ال� �ق ��ادم ��ات م ��ن م�ل�اع��ب ك� ��رة ال �ق��دم.
ويؤكد ديب ان الالعبات شرعن في
ّ
التعلم بسرعة «إذ رغم عدم وجود
دوري رسمي للعبة ،فإن غالبيتهن

ينشطن فيها م��ن خ�لال الجامعات
أو االندية».
وك��ان دي��ب ق��د ان�غ�م��س ف��ي تطبيق
برنامجه التحضيري منذ انتهاء
مهرجان الفوتسال االول للسيدات

سيدات لبنان في املطار أمس (عدنان الحاج علي)

الصفاء إلى العراق
غادرت أمس بعثة نادي الصفاء لكرة القدم إلى
مدينة ده��وك ال�ع��راق�ي��ة للقاء ال� ��زوراء العراقي
ضمن مباريات الجولة الثالثة لكأس االتحاد
اآلسيوي عن املجموعة الخامسة .وكان الصفاء
ق��د ف��از ف��ي مباراته األول��ى أم��ام ال�ت�لال اليمني
 1-2وخسر أمام الشرطة
السوري  ،2-0وهو يحتل
امل ��رك ��ز ال �ث ��ال ��ث ب��رص�ي��د
 3ن �ق ��اط خ �ل��ف ال �ش��رط��ة
امل � � �ت � � �ص� � ��در ( 6ن� � �ق � ��اط)
وال � � � ��زوراء ال �ع��راق��ي (.)3
وض �م��ت ال �ب �ع �ث��ة ع�ص��ام
ال� � �ص � ��اي � ��غ (ال � � � �ص� � � ��ورة)
رئيسًا وأمني السر هيثم
ش �ع �ب��ان وري� � ��ان األش �ق��ر
إداريًا والعراقي أكرم سلمان مديرًا فنيًا وغسان
أبو دياب مدربًا وجهاد محجوب مدربًا لحراس
املرمى ويوسف بعلبكي مديرًا للفريق والزميل
عدنان حرب منسقًا إعالميًا وأفالطون الصايغ
ط�ب�ي�ب��ًا وم �ح �م��ود ق �ل �ي�لات وط � ��ارق ال �ع �ن��داري
ً
معالجني فيزيائيني ووليد أبو مجاهد مسؤوال
للتجهيزات ،وال�لاع�ب�ين :زي ��اد ال�ص�م��د ،محمد
ال � � ��دره ،رض� � ��وان ك� �س ��اب ،خ �ض��ر س�ل�ام ��ة ،علي
السعدي ،طارق العمراتي ،حمزة عبود ،محمد
ق��رح��ان��ي ،إب��راه �ي��م خ�ي��ر ال��دي��ن ،ن��ور منصور،
عماد امل�ي��ري ،رام��ي ق ��دورة ،هيثم ع�ط��وي ،عمر
عويضة ،أحمد جلول ،عامر خان ،محمد فاعور،
رون��ي ع��ازار ،محمد زي��ن طحان ،محمد حيدر،
محمود الزغبي وصاموئيل أوتشي.

ح� � �ي � ��ث ت� � � � � ّ�م اخ � � �ت � � �ي� � ��ار ال �ل��اع� � �ب � ��ات
املرشحات لالنضمام الى املنتخب،
وه��و يقول« :العناصر التي تشكل
ّ
منتخبنا ل��دي �ه��ن ال�خ��ام��ة للنجاح
ف��ي ال �ف��وت �س��ال ،وه� ��ذا م��ا س��اع��دن��ا
ّ
في عملية إدخالهن أكثر في اجواء
ال �ل �ع �ب��ة .ص �ح �ي��ح ان� �ن ��ا ل ��م ن�ت�م�ك��ن
م��ن خ ��وض م �ب��اري��ات ودي ��ة لكسب
االح� �ت� �ك ��اك ال � �ل� ��ازم ،ل �ك ��ن ل � ��دي ث�ق��ة
بإمكان ال�ع��ودة بإحدى امليداليات،
وخ � � �ص� � ��وص� � ��ًا وس� � � � ��ط ال � �ح � �م� ��اس� ��ة
امل� ��وج� ��ودة ع �ن��د ال �ج �م �ي��ع ل�ت�ح�ق�ي��ق
نتيجة ّ
طيبة تكون على قدر اآلمال
ال �ت��ي ت��وض��ع دائ �م��ًا ع�ل��ى ال�ب�ع�ث��ات
ال �خ��ارج �ي��ة ال �ت��ي ت�م�ث��ل ال �ف��وت �س��ال
اللبناني».
وكانت البعثة اللبنانية قد غادرت
ال ��ى ال �ع��اص �م��ة ال�ب�ح��ري�ن�ي��ة امل�ن��ام��ة
ظهر أم��س ،وق��د تألفت م��ن :الياس
ال �ق �ص �ي �ف��ي رئ � �ي � �س ��ًا ،ح� �س�ي�ن دي ��ب
م��درب��ًا ،فريد نجيم مدربًا مساعدًا،
ك� � ��ارول ن � ��ادر م �ع��ال �ج��ة ف �ي��زي��ائ �ي��ة،
ً
ع�ل��ي داوود م �س��ؤوال للتجهيزات،
ّ
و 12الع�ب��ة ه��ن :داري ��ن فخر ال��دي��ن،
ن��ان �س��ي ت �ش��اي �ل �ي��ان ،س� ��ارة ح �ي��در،
جوانا حمزة ،تغريد حماده ،سارة
ب �ك��ري ،ري��م ش�ل�ه��وب ،الرا ب�ه�ل��وان،
م ��روى خ�م�ي��س ،س�ح��ر دب� ��وق ،هبة
الجعفيل ،رين عالمة.

استراحة
41 70 08 9 s u d o k u

كلمات متقاطعة 1 0 8 9

ّ
ت� �ع ��ط ��ل ل� �ق ��اء امل� �ش� �ع ��ل ب ��دن ��اي ��ل م��ع
الشباب ح��ارة صيدا قبل أن ينتهي
ف��ي وق�ت��ه ال�ق��ان��ون��ي ،ب�ع��د انسحاب
املشعل احتجاجًا على التحكيم في
ال��دق�ي�ق��ة  16,18م��ن ال �ش��وط ال�ث��ان��ي،
وكانت النتيجة تقدم املشعل ،24-28
بعد ان�ت�ه��اء ال�ش��وط االول (،)16-16
ي ��وم ال�س�ب��ت ع�ل��ى م�ل�ع��ب ال �ص��داق��ة،
في ختام مباريات املرحلة السابعة
لبطولة لبنان في كرة اليد.

التحضير
انطالق
ّ
لكأس آسيا السلوية
أط� �ل� �ق ��ت ال �ل �ج �ن ��ة ال �ع �ل �ي ��ا امل �ن �ظ �م��ة
ل �ب �ط��ول��ة أن ��دي ��ة آس� �ي ��ا  2012ل �ك��رة
ال �س �ل��ة ع �م �ل �ه��ا ،م ��ن خ �ل��ال زي� � ��ارات
ال�ش�خ�ص�ي��ات ال��ري��اض �ي��ة إلط�لاع�ه��ا
ع �ل��ى خ �ط��ط ال �ع �م��ل امل� �ن ��وي ال �ق �ي��ام
بها ،وطلب دعمها من أجل الوصول
إل��ى أع�ل��ى درج ��ات النجاح املطلوب
ف ��ي أه� ��م ت �ظ��اه��رة آس �ي ��وي ��ة ،وال �ت��ي
س�ي�ن�ظ�م�ه��ا ال � �ن ��ادي ال ��ري ��اض ��ي ف��ي
الفترة من  2إلى  10حزيران املقبل.
ف�ق��د ق ��ام أرب �ع��ة م��ن أع �ض��اء اللجنة
امل�ن�ظ�م��ة ،ه ��م :األم �ي�ن ال �ع��ام الت�ح��اد
ً
غرب آسيا أغوب خاتجيريان ،ممثال
االتحاد اإلقليمي في اللجنة ،ونائب
رئيس االتحاد اللبناني نادر بسما،
ً
ممثال االت �ح��اد ،إل��ى ت�م��ام ج��ارودي
وعبد عضوم من النادي الرياضي،
بأولى الزيارات للمدير العام لوزارة
ال �ش �ب��اب وال ��ري ��اض ��ة زي� ��د خ �ي��ام��ي،
للتنسيق بني اللجنة العليا املنظمة
وال � �ج � �ه� ��ات ال ��رس� �م� �ي ��ة ،وال� �ت� �ع ��اون
إلنجاح البطولة.
ك ��ذل ��ك زار أع � �ض ��اء ال �ل �ج �ن��ة رئ �ي��س
مجلس إدارة املدينة الرياضية رياض
الشيخة ،للحديث عن االستفادة من
كافة الخدمات واإلمكانات املوجودة
في القاعة املقفلة التي ستستضيف
البطولة ،والتي من شأنها إخراجها
بأبهى ص��ورة .وك��ان أغ��وب ت��رزي��ان،
ع � �ض� ��و امل � �ج � �ل� ��س ال� � �ب� � �ل � ��دي مل ��دي �ن ��ة
ً
ب�ي��روت ح��اض�رًا ،ممثال األم�ين العام
امل �س��اع��د ل�لات �ح��اد اآلس� �ي ��وي أغ ��وب
خ ��ات �ش� �ي ��ري ��ان ،وه � ��و س �ي �ك��ون أح��د
ال� �ع� �ن ��اص ��ر امل� �س ��اه� �م�ي�ن ف� ��ي ن �ج��اح
البطولة.

أفقيا

ّ
واستقر في سهول أوروبا وغزا إيطاليا منذ
 -1شعب آري هاجر من جنوبي سكانديناڤيا
القرن الثاني –  -2خ�لاف خسر – أمير معني ووال��د فخر الدين الثاني –  -3مجلس النواب
والسلطة التشريعية في روسيا –  -4تعب وشقاء – كأس من املاء – مجاز ومسلك للعبور –
ّ -5
لس الطعام – بشر وقوم – خالف طاعة الوالد –  -6سيدة باألجنبية – سفينة أو باخرة
–  -7إحدى الواليات املتحدة األميركية – جرذ باألجنبية – ّ -8
تهيأ للحملة في الحرب – بلدة
لبنانية بقضاء عاليه –  -9بسط قدميه – عالمة على الجلد من وخز اإلبر – مقدار عمري –
 -10مطرب لبناني شهير ّ
خريج برنامج ستديو الفن

عموديًا

ّ
شرقي كندا
 -1زعيم نروجي إكتشف غرونلند نحو عام  982وهي جزيرة دانماركية كبيرة شمال
بني املتجمد الشمالي واألطلسي –  -2قلب – حانوت – نعم باللغة الروسية –  -3رجل أسطوري
إش�ت�ه��ر بالحمق وال�ب�لاه��ة وإل �ي��ه تنسب ن ��وادر وف�ك��اه��ات – ج��زي��رة إي�ط��ال�ي��ة ص�غ�ي��رة تفصل
البندقية عن األدرياتيك –  -4خاصتك وملكك – سمني من كل شيء –  -5منطقة قديمة في شبه
جزيرة البلقان سيطرت على اليونان في عهد وال��د اإلسكندر الكبير هي اليوم دول��ة أوروبية
عاصمتها سكوبيه – بيت العنكبوت –  -6إحدى جزر أنتيل الهولندية تشتهر بمصافي نفط
تعمل لحساب فنزويلال – نشتغل ّ
ونكد –  -7إستنكر وعاقب – لنب مخلوط باملاء –  -8من الطيور
– يحتوي على سموم –  -9للندبة – نوع من الطعام اإليطالي واملعروف في املطبخ اللبناني –
 -10شاعر سوري راحل

شروط اللعبة

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

مشاهير

حلول الشبكة السابقة

1

أفقيا

 -1ناطحات سحاب –  -2البردوني –  -3طل – انكوراج –  -4ويحك – سر – ما –  -5رطل – او – كسل –
 -6ايرلندا –  -7صنم – ُمبكر –  -8كي – ليت – ون –  -9بارتولدي –  -10كالكوتا  -ان

عموديًا

 -1ناطور – صكوك –  -2الليطاني –  -3طب – حليم – بل –  -4ح��راك – الك –  -5أدن – البيرو – -6
ّ
توكسون – ت ت ت – ّ -7
سنور – دم – وا – ّ -8
حير – كابول –  -9أمس – كندا –  -10برج املر  -ين

حل الشبكة 1088

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

1089
922
7

8

9

10

11

ً
مع
«بحثا
بمراسالته
إشتهرروايات
.)1949أعماله
من أبرز
(-1862
()1922-1871
فرنسيفي مصر
بريطانيا
ومترجم
األعلى لملك
الممثلوناقد
روائي
ّ
وتعتبر من أشهر األعمال
أجزاء األولى
العالمية
سبعة
الحرب
تتألف من
علي خالل
والتي
الضائع» بن
مكة حسين
الزمن
شريف
عن
سهل=
4+9+10+11
= 11+4+9
بالما ■
أحزان ■
عاصمته
= 7+10+5+1
الصوت= ■أرخبيل
3+2+5+6+7
طائر حسن
الفرنسية
= 3+8+2+6
األدبية
الفهمفي األسنان ■  = 8+1طعم الحنظل
نخر

حل الشبكة الماضية :وليد األعظمي
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ّ
مانشستر سيتي يقدم اللقب إلى جاره على طبق

الرياضة الدولية

هل ّفرط مانشستر سيتي بلقب الدوري االنكليزي املمتاز لكرة القدم بسبب عدم تمتعه
بمزايا البطل؟ سؤال ُ
ً
ابتداء من الليلة إذا حقق غريمه مانشستر يونايتد حامل اللقب
سيطرح بقوة
ومتصدر الئحة الترتيب العام فوزًا متوقعًا على بالكبيرن روفرز صاحب املركز السابع عشر ،في ختام
املرحلة الـ ،31التي قد يقال الحقًا إنها كانت مفصلية في السباق إلى اللقب
كريم
شربل ّ
ي� �ب ��دو ص �ع �ب��ًا ع � ��دم ال �ت �ف �ك �ي��ر ف ��ي أن
مانشستر سيتي فقد لقب الـ«برميير
ليغ» بعدما كان مرشحًا قويًا لخطفه
من جاره مانشستر يونايتد في نهاية
امل ��وس ��م ال� �ح ��ال ��ي .ن �ق �ط �ت��ان ف�ق��ده�م��ا
ال �ـ«س �ي �ت �ي��زن��س» ع �ل��ى أرض� �ه ��م ام ��ام
س �ن��درالن��د ( ،)3-3ل�ي�ج�ع�ل��وا امل�لاي�ين
مالكو النادي االماراتيون
التي دفعها ّ
في مهب التبخر من دون نتيجة ،ال بل
وضع
ليضعوا جمهورهم الكبير في
ٍ
نفسي صعب ولسان حالهم يسأل عن
الشيء الذي يحتاج إليه الفريق لكي
ً
يصبح ب�ط�لا إلنكلترا .رب�م��ا االج��اب��ة
عن هذا السؤال تأتي من خالل بعض
اللمحات التي شهدها متابعو اللقاء
م ��ن م� ��درج� ��ات «س �ي �ت��ي أوف
مانشستر س �ت��ادي��وم» وعبر
ش � ��اش � ��ات ال � �ت � �ل � �ف� ��زة ،وال � �ت ��ي
أظ � �ه� ��رت م � �ج� ��ددًا ان ال �ف��ري��ق
ي �ح �ت��اج ال� ��ى إع � ��ادة ن �ظ��ر في
بنيته وسط التباعد الذهني
واالن �ض �ب��اط��ي ب�ين ال�لاع�ب�ين،
وم��ا يطلبه امل ��درب االي�ط��ال��ي
روبرتو مانشيني.
وق �ب��ل ال� � ّغ ��وص ف ��ي امل �ش��اه��د
ال� � �ت � ��ي م� ��ث � �ل� ��ت م � �ف � �ت� ��رق� ��ًا ف��ي
امل� � �ب � ��اراة ،ال ب ��د م ��ن ال �ت��وق��ف
عند ظهور الالعبني متعبني
ّ
وغير خالقني وغير مندفعني
مل �ق��اب �ل��ة ت �ص��ري��ح م��ان�ش�ي�ن��ي
ال��ذي كان واضحًا عندما قال
«ستكون األمور
إن� ��ه ي �ف �ت��رض ب �ف��ري �ق��ه ال �ف��وز
صعبة من اآلن وصاعدًا
ب�ك��ل م�ب��اري��ات��ه ال�ب��اق�ي��ة حتى
ألن كل حظوظنا
يحتفل ب��ال�ل�ق��ب ،وه ��و أم ��ر ال
متعلقة بمباراة الليلة
ي�ب��دو ان��ه يستطيع تحقيقه،
بني مانشستر يونايتد
ألن � � � َ�ه ظ � �ه� ��ر م � � �ج� � ��ددًا ق �ص �ي��ر
وبالكبيرن روفرز».
ال � �ن ��ف ��س وال ي �م �ل ��ك روح� �ي ��ة
تصريح يشير الى مدى
البطل ال��ذي ع��ادة ما ينتفض
سوء الحالة النفسية
ف��ي األم �ت��ار االخ �ي��رة ليعتلي
منصة التتويج.
التي وصل إليها روبرتو
الضغوط ت��زداد على الفريق
مانشيني الذي في حال
فوزه على الفريق الغريم االزرق ال �س �م ��اوي ،وس�ت�ك�ب��ر
الليلة ف��ي ح��ال رف��ع يونايتد
سيكون عليه عدم
ال �ف ��ارق ال� ��ذي ي�ف�ص�ل�ه�م��ا ال��ى
حتى
نقطة
التفريط بأي
خمس نقاط .ل��ذا ،بعدما كان
ً
آمال
املوسم،
نهاية
االمر في أيديهم أصبح معلقًا
تعثر «الشياطني الحمر» ب � ��أق � ��دام الع � �ب� ��ي ب�ل�اك� �ب� �ي ��رن،
واألمل فقط باقتناص األخير
على األقل بتعادلني قبل
نقطة من «الشياطني الحمر»،
موقعتهما املرتقبة
ولو أن أشد املتفائلني ال يرى
أواخر الشهر الجاري.
أن ه��ذا األم��ر قابل للتحقيق،
ألن ف��ري �ق��ًا ي�م�ل��ك م��درب��ًا مثل
«ال�س�ي��ر» أليكس فيرغيسون
ي �ك��ون ع � ��ادة م�ت�م�ت�ع��ًا ب �ق��درة
ذهنية أعلى لتحقيق املطلوب ،وهذا
م��ا ث �ب��ت ف��ي ك��ل ال �ح �م�لات ال�ن��اج�ح��ة
ل�لاس �ك��وت �ل �ن��دي م �ن��ذ ق �ي��ادت��ه ف��ري�ق��ه
ل�ل�ق��ب األول م��ن أص ��ل  12ف��ي م��وس��م
.1993-1992
نعم ،مانشستر سيتي لن يتمكن من
الظفر باللقب ألن مانشيني لم يتمكن
م��ن ادخ ��ال ال�لاع�ب�ين ض�م��ن منهجية
عمل تكبح غريزتهم الصبيانية على
ارض امل �ل �ع��ب أو ت �ل��ك ال �ت��ي تجعلهم
يتعاملون بأهمية اكبر مع اللقاءات
املهمة.
ً
االي� �ط ��ال ��ي م ��اري ��و ب��ال��وت �ي �ل �ل��ي م �ث�لا
سجل ه��دف�ين ف��ي ال�ل�ق��اء ،لكنه أح��دث
جلبة على ارض امللعب بعدما أص� ّ�ر
على انتزاع الكرة من زميله الصربي
ال �ك �س �ن��در ك � ��والروف م��ن أج ��ل تنفيذ
رك � �ل� ��ة ح� � � ��رة ،ح� �ت ��ى ت� ��دخ� ��ل ال �ك ��اب�ت�ن
البلجيكي ف�ن�س��ان ك��وم�ب��ان��ي وحسم
األمر ملصلحة األخير املتخصص في

الليلة يحسم
اللقب؟

ه��ذه ال�ك��رات .وبالفعل أراد مانشيني
استبدال مواطنه ،لكن الحلول أمامه
ك��ان��ت ق�ل�ي�ل��ة ،إذ أراد زرع امل��زي��د من
املهاجمني في امللعب للخروج بأفضل
نتيجة ممكنة ،وخصوصًا أن خياره
ال� �ه� �ج ��وم ��ي ال ��وح � �ي ��د ك� � ��ان امل �ه ��اج ��م
االرج�ن�ت�ي�ن��ي ال�ع��ائ��د ك��ارل��وس تيفيز
ال��ذي لم يصل الى الجهوزية الكاملة
حتى اآلن.
م � ��ن ه� �ن ��ا ك� � ��ان ت� �ص ��ري ��ح م��ان �ش �ي �ن��ي
واض�ح��ًا بعد ال�ل�ق��اء ،إذ ق��ال« :ل��و كان
(األرجنتيني) سيرجيو أغويرو معنا
ّ
لكنا فزنا في اللقاء» .وأضاف« :ماريو
ل ��م ي �ل �ع��ب ج � �ي � �دًا .ف ��ي م � �ب� ��اراة ك �ه��ذه
يفترض ان يصنع املهاجمون الفارق،
لكن ليس فقط في الدقائق االخيرة».
وأي� � ��ًا ي �ك��ن م ��ن أم� � ��ر ،ف � ��إن م��ان�ش�ي�ن��ي
ً
اف�ت�ق��د ف �ع�لا أغ ��وي ��رو ،وخ�ص��وص��ًا ان
اإلحصاءات التي سبقت اللقاء وأكدت
لعب بالوتيللي والبوسني جنبًا الى
ج �ن��ب ف ��ي ال� �ه� �ج ��وم ،أش� � ��ارت ال� ��ى أن
الثنائي ال يعرف أحدهما اآلخر جيدًا
بشكل
على ارض امللعب ،إذ لعبا معًا
ٍ
اس��اس��ي ف��ي أرب��ع م�ب��اري��ات فقط هذا
امل��وس��م ،وامل �ف��ارق��ة أن س�ي�ت��ي ل��م يفز
اطالقًا في هذه املباريات!
وبعيدًا عن الهجوم ،اضطر مانشيني

الى إخراج القلب النابض للفريق في
بداية املوسم االسباني دافيد سيلفا
م ��ن امل� �ل� �ع ��ب ،ب �ع��دم��ا ه �ب��ط م �س �ت��واه
ال� �ب ��دن ��ي ب� �ش� �ك � ٍ�ل ره� �ي ��ب ف � ��ور ب ��داي ��ة
ال�ش��وط ال�ث��ان��ي .وينطبق االم��ر عينه
على الدولي جيمس ميلنر الذي ّ
قدم
إحدى أسوأ مبارياته هذا املوسم ،فقد
أطفأه االيرلندي جيمس ماكلني ،وهو
ي�ت�ح� ّ�م��ل م �س��ؤول �ي��ة ال �ه��دف�ين األول�ي�ن
اللذين سجلهما سندرالند.
ُ
وهنا ب��دت اللحمة أيضًا مفقودة في
صفوف سيتي ،إذ أبدى ميلنر غضبه
عندما استبدله مانشيني ،ليضيف
سيناريو سيئًا آخر إلى هذه املباراة
ال�ت��ي ب��دا ف��ي ختامها االي�ط��ال��ي كأنه
مستسلم ل �ق��در خ �س��ارة ال�س�ب��اق ال��ى
اللقب ،إذ حتى لم يتحرك من مقعده
ع� �ن ��دم ��ا س� �ج ��ل ب��ال��وت �ي �ل �ل��ي ال� �ه ��دف
ّ
ال�ث��ان��ي ،مكتفيًا ب�ه��ز رأس��ه ك��أن��ه غير
راض!
ٍ
 1-6ك��ان��ت ن�ت�ي�ج��ة ف ��وز س�ي�ت��ي على
ي��ون��اي�ت��د ف��ي م��واج�ه�ت�ه�م��ا امل� ّب��اش��رة
األولى هذا املوسم .نتيجة يتغنى بها
ي��وم�ي��ًا ال ��زرق ف��ي امل��دي�ن��ة االنكليزية
ال � �ش � �م ��ال � �ي ��ة ،ل �ك �ن �ه ��ا س �ت �ص �ب ��ح ب�لا
قيمة ف��ي ح��ال ب�ق��ي ال�ل�ق��ب ف��ي «أول��د
ترافورد».

ماريو بالوتيللي لحظة دخوله في مشادة كالمية مع زميله الكسندر كوالروف (دارين ستايبلس ـ رويترز)

نتائج وترتيب البطوالت األوروبية الوطنية
انكلترا (المرحلة )31
مانشستر سيتي  -سندالرند 3-3
اإليطالي ماريو بالوتيللي (45
و )85والصربي ألكسندر كوالروف
( )86ملانشستر سيتي ،والسويدي
سيباستيان الرسون ( 31و)54
والدنماركي نيكالس بندتنر ()45
لسندرالند.
كوينز بارك رينجرز  -ارسنال 1-2
املغربي عادل تاعرابت ( )22والفرنسي
سامبيا دياكيته ( )66لكوينز بارك
رينجرز ،وثيو والكوت ( )37ألرسنال.
استون فيال  -تشلسي 4-2
الويلزي جيمس كولينز ( )77واألميركي
إيريك ليشاج ( )80ألستون فيال ،ودانيال
ستاريدج ( )9والصربي برانيسالف
إيفانوفيتش ( 51و )83واإلسباني
فرناندو توريس ( )90لتشلسي.
توتنهام  -سوانسي سيتي 1-3
إفرتون  -وست بروميتش 0-2
فوالم  -نوريتش سيتي 1-2
ويغان اثلتيك  -ستوك سيتي 0-2
وولفرهامبتون  -بولتون 3-2
نيوكاسل يونايتد  -ليفربول 2-0
بالكبيرن  -مانشستر يونايتد
(الليلة الساعة )22.00
 ترتيب فرق الصدارة: -1مانشستر يونايتد  73نقطة من 30
مباراة
 -2مانشستر سيتي  71من 31
 -3ارسنال  58من 31
 -4توتنهام  58من 31
 -5تشلسي  53من 31

إسبانيا (المرحلة )31
اوساسونا  -ريال مدريد 5-1
خوان مارتينيز ( )48ألوساسونا،
والفرنسي كريم بنزيما ( )7والبرتغالي
كريستيانو رونالدو ( 37و)70
واألرجنتيني غونزالو هيغواين (40
و )77لريال مدريد.
برشلونة  -اتلتيك بلباو 0-2
اندريس إينييستا ( )40واألرجنتيني
ليونيل ميسي (.)58
فالنسيا  -ليفانتي 1-1
البرازيلي جوناس أوليفيرا ()35
لفالنسيا ،والعاجي أرونا كونيه ()54
لليفانتي.
ملقة  -ريال بيتيس 2-0
روبن مارتني ( )40وخوسيه أنطونيو
دورادو (.)45
راسينغ سانتاندر  -غرناطة 1-0
سبورتينغ خيخون  -ريال
سرقسطة 2-1
اتلتيكو مدريد  -خيتافي 0-3
اشبيلية  -ريال مايوركا (الليلة
)22.00
 ترتيب فرق الصدارة: -1ريال مدريد  78نقطة من  30مباراة
 -2برشلونة  72من 30
 -3فالنسيا  48من 30
 -4ملقة  47من 30
 -5ليفانتي  45من 30

إيطاليا (المرحلة )30
كاتانيا  -ميالن 1-1
األرجنتيني نيكوالس سبولي ()57
لكاتانيا ،والبرازيلي روبينيو ()34
مليالن.
بارما  -التسيو 1-3
الكيني ماكدونالد ماريغا ()6
وسيرجيو فلوكاري ( 12و )71لبارما،
واألرجنتيني ليونيل سكالوني ()37
لالتسيو.
انتر ميالنو  -جنوى 4-5
االرجنتينيون دييغو ميليتو ( 13و27
و 85من ركلة جزاء) وولتر صامويل
( )38وماورو زاراتي ( )74إلنتر،
وإميليانو موريتي ( )45واالرجنتيني
رودريغو باالسيو ( 59من ركلة جزاء)
والبرتو جيالردينو ( 80و 90من ركلتي
جزاء) لجنوى.
سيينا  -اودينيزي 0-1
روما  -نوفارا 2-5
بولونيا  -باليرمو 3-1
ليتشي  -تشيزينا 0-0
كالياري  -اتاالنتا 0-2
فيورنتينا  -كييفو 2-1
 ترتيب فرق الصدارة: -1ميالن  64نقطة من  30مباراة
 -2يوفنتوس  59من 29
 -3التسيو  51من 30
 -4نابولي  48من 29
 -5اودينيزي  48من 30

ألمانيا (المرحلة )28
نورمبرغ  -بايرن ميونيخ 1-0
الهولندي أريني روبني (.)69
هوفنهايم  -شالكه 1-1
البوسني سجاد صالحوفيتش (30
من ركلة جزاء) لهوفنهايم ،والهولندي
كالس يان هونتيالر ( 80من ركلة
جزاء) لشالكه.
هانوفر  -بوروسيا
مونشنغالدباخ 1-2
العاجي ديدييه يا كونان ()57
والسنغالي مامي ديوف ( )77لهانوفر،
والنروجي هافارد نوردتفيت ()78
ملونشنغالدباخ.
بوروسيا دورتموند  -شتوتغارت
4-4
باير ليفركوزن  -فرايبورغ 2-0
كايزرسالوترن  -هامبورغ 1-0
فيردر بريمن  -ماينتس 3-0
اوغسبورغ  -كولن 1-2
هيرتا برلني  -فولفسبورغ 4-1
 ترتيب فرق الصدارة: -1بوروسيا دورتموند  63نقطة من
 28مباراة
 -2بايرن ميونيخ  60من 28
 -3شالكه  53من 28
 -4بوروسيا مونشنغالدباخ  51من 28
 -5هانوفر  41من 28

رياضة 31

االثنني  2نيسان  2012العدد 1674

ّ
من فضة

بطولة العالم للراليات

هيرفونن ّ
يتوج في البرتغال ويقبض على صدارة الترتيب
لن ينسى الفنلندي ميكو هيرفونن رالي
ال �ب��رت �غ��ال ،امل��رح �ل��ة ال��راب �ع��ة م ��ن ب�ط��ول��ة
العالم للراليات ،إذ شهد تحقيقه لفوزه
االول خلف مقود س�ي��ارة فريقه الجديد
سيتروين ،لينتزع بذلك صدارة الترتيب
ال �ع��ام م��ن زم�ي�ل��ه ال�ف��رن�س��ي سيباستيان
ل ��وب ،ب�ط��ل ال�ع��ال��م ف��ي االع� ��وام الثمانية
االخيرة.
وم ��ن امل��ؤك��د ان ه �ي��رف��ون��ن اس �ت �ف��اد من
ان �س �ح��اب زم�ي�ل��ه ال �ح��ال��ي ل ��وب وزم�ي�ل��ه
ال�س��اب��ق ف��ي ف��ورد م��واط�ن��ه ي��اري ماتي
الت�ف��اال وبديله ف��ي الفريق البريطاني،
النروجي بتر سولبرغ ،في اليوم االول
ب�س�ب��ب خ��روج �ه��م ع��ن امل �س��ار ،م��ن اج��ل
ان يحقق ف��وزه االول منذ إح ��رازه لقب
رال � ��ي اوس� �ت ��رال� �ي ��ا ف ��ي اي� �ل ��ول امل ��اض ��ي،
والخامس عشر ف��ي مسيرته ،م��ا سمح
له بتصدر الترتيب العام بفارق  9نقاط
عن لوب.
وت � �ق� � ّ�دم ه �ي��رف��ون��ن ب� �ف ��ارق  1.51دق�ي�ق��ة
ع�ل��ى س��ائ��ق «أداب� �ت ��ا  -ف� ��ورد» ال�ن��روج��ي
مادز أوستبرغ و 3.25دقيقة على سائق
أم  -س �ب��ورت ف � ��ورد» ال ��روس ��ي يفغيني
ن��وف�ي�ك��وف ،فيما تمكن س��ول�ب��رغ بفضل
ق��ان��ون «رال ��ي  »2م��ن ال �ع��ودة ال��ى ال��رال��ي
وشق طريقه حتى املركز الرابع ،متقدمًا
على ال�ق�ط��ري ن��اص��ر العطية ال��ذي نجح

على منت سيتروين «دي أس  »3في إحراز
املركز الخامس.
ون�ج��ح سيتروين ف��ي ال�خ��روج ف��ائ�زًا من
ال��رال��ي البرتغالي للمرة الخامسة على
ال �ت ��وال ��ي ب �ع��د ان ت � � ّ�وج ب ��ه ع��ام��ي 2007
و 2009عبر بطل العالم لوب وعامي 2010

هيرفونن خالل إحدى املراحل أمس (أ ف ب)

و 2011ع �ب��ر س��ائ �ق��ه ال �س��اب��ق ال�ف��رن�س��ي
اآلخ� ��ر س�ي�ب��اس�ت�ي��ان اوج �ي �ي��ه ال� ��ذي ت��رك
م �ك��ان��ه ه ��ذا امل ��وس ��م ل �ه �ي��رف��ون��ن وان�ت�ق��ل
ال ��ى ف��ول�ك�س�ف��اغ��ن ال �ت��ي ت �ش��ارك ب�س�ي��ارة
«سكودا فابيا» ،وقد حل ثامنًا في السباق
بفارق اكثر من تسع دقائق عن هيرفونن
ال ��ذي ف��از ب��ال��رال��ي م��ن دون أن ينهي أي��ًا
م��ن مراحله الخاصة ال �ـ( 19ألغيت ثالث
مراحل خاصة من  8الى  10يوم الجمعة
تخوفًا على سالمة السائقني) في املركز
االول ،فيما ك��ان سولبرغ االكثر ف��وزًا (8
م��راح��ل) ام ��ام س��ائ��ق س�ي�ت��روي��ن السابق
و«ميني» الحالي االسباني داني سوردو
( )6والتفاال (.)4
 ترتيب بطولة العالم للسائقني: -1هيرفونن  75نقطة
 -2لوب 66
 -3سولبرغ 59
 -4أوستبرغ 46
 -5نوفيكوف 36
 ترتيب بطولة الصانعني: -1سيتروين  133نقطة
 -2فورد 91
 -3أم سبورت  -فورد 60
 -4قطر  -فورد 28
 -5ميني .26
(أ ف ب)

الدوري األميركي للمحترفين

براينت ُينقذ اليكرز رغم سوء أدائه

فرنسا (المرحلة )30

هولندا (المرحلة )28

نانسي  -باريس سان جيرمان 1-2
املالياني باكاي تراوري ( )18ويوهان
مولو ( )89لنانسي ،واملالي محمد
سيسوكو ( )50لسان جيرمان.

أياكس امستردام  -هيراكليس 0-6
تيو يانسن ( )25ولورينسو إيبيسيليو
( )48والدنماركي كريستيان إريكسون
( )52ووفورنون أنيتا ( )63ونايجل
دي يونغ ( )72واأليسلندي كولبني
سيغبورسون (.)87

ليل  -تولوز 1-2
البلجيكي إيدين هازارد ()12
وديميتري باييه ( )31لليل ،وسيرجي
أوريير ( )60لتولوز.
سانت اتيان  -نيس 3-2
العاجي أالن غراديل ( )22وسيلفان
مارشال ( )42لسانت اتيان ،وأنطوني
مونييه ( 35و )56وفرنسوا كلير ()89
لنيس.
اوسير  -فالنسيان 0-2
بوردو  -ديجون 1-1
سوشو  -بريست 1-2
لوريان  -إيفيان 1-0
كاين  -اجاكسيو 0-0
مرسيليا  -مونبلييه (تأجلت)
 ترتيب فرق الصدارة: -1مونبلييه  60نقطة من  29مباراة
 -2باريس سان جرمان  60من 30
 -3ليل  54من 30
 -4تولوز  50من 30
 -5ليون  49من 29

فيتيس  -أزد ألكمار 2-2
الجورجي غورام كاشيا ( )35وماركو
فان غينكل ( )46لفيتيس ،واألميركي
جوزيه ألتيدور ( )32والدنماركي
سيمون بولسن ( )58أللكمار.
تفنتي انشكيده  -رودا 0-2
البرازيلي دوغالس تيكسييرا ()55
وويسلي فيرهويك (.)83
بي أس في أيندهوفن  -فينلو 0-2
السلوفاكي تيم ماتافس ( )9وممفيس
ديباي (.)89
فيينورد  -بريدا 1-3
أوتريخت  -اكسلسيور 2-3
غرونينغن  -هيرينفني 3-1
نيميغن  -دي غرافشاب 0-2
فالفيك  -أدو دن هاغ 0-1
 ترتيب فرق الصدارة: -1أياكس امستردام  58من  28مباراة
 -2الكمار  57نقطة من 28
 -3تفنتي انشكيده  55من 28
 -4ايندهوفن  54من 28
 -5فيينورد  54من 28

ل�ع��ب ك��وب��ي ب��راي�ن��ت ،ن�ج��م ل��وس أنجليس
اليكرز ،دور املنقذ ،ليقود فريقه إلى الفوز
على نيو أورل�ي��ان��ز ه��ورن�ت��س  ،85-88رغم
أنه قدم أحد أسوأ عروضه على اإلطالق ،ال
بل كانت أسوأ بداية له في إحدى مباريات
ال��دوري األميركي الشمالي للمحترفني في
كرة السلة.
وفيما كان نيو أورليانز متجهًا إلى الفوز،
نجح براينت في تسجيل رمية ثالثية قبل
 20ثانية على نهاية املباراة ،وكانت األولى
له بعد  7محاوالت فاشلة.
وفشل براينت في التسجيل من محاوالته
الـ  15األولى في املباراة ،ليحقق أسوأ بداية
ل��ه ف��ي إح ��دى م �ب��اري��ات ال� ��دوري األم�ي��رك��ي
للمحترفني على اإلط�لاق ،متخطيًا البداية
السيئة التي كان قد حققها في كانون األول
 2010ض ��د س ��ان أن �ط��ون �ي��و س �ب��رز ع�ن��دم��ا
فشل أيضًا ف��ي التسجيل م��ن محاوالته الـ

 13األول� ��ى .واك�ت�ف��ى ب��راي�ن��ت بتسجيل 11
نقطة ض��د ن�ي��و أورل �ي��ان��ز ،م��ع  3متابعات
و 5تمريرات حاسمة ،وق��د ع��زا س��وء أدائ��ه
إل��ى «اإلره � ��اق» ،م�ش�ي�رًا إل��ى أن «ف�ش�ل��ه في
ترجمة الرميات ل��م يكلف فريقه الخسارة
أم��ام ن�ي��و أورل �ي��ان��ز» .وك��ان اإلس�ب��ان��ي ب��او
غاسول ،أفضل مسجلي اليكرز بـ  21نقطة
و 11م�ت��اب�ع��ة ،وأض� ��اف أن� ��درو ب��اي �ن��وم 19
نقطة و 10متابعات ،فيما كان جاريت جاك
األفضل لدى نيو أورليانز بـ  18نقطة و10
م�ت��اب�ع��ات .وت�غ�ل��ب س ��ان أن�ط��ون�ي��و س�ب��رز،
م�ت�ص��در مجموعة ال�ج�ن��وب ال�غ��رب��ي ،على
إنديانا بايسرز ثاني املجموعة الوسطى
 .103-112وك��ان تيم دانكن أفضل مسجلي
س �ب��رز ب �ـ  23ن�ق�ط��ة و 11م�ت��اب�ع��ة ،وأض ��اف
الفرنسي طوني باركر  18نقطة ،فيما كان
كل من ب��ول ج��ورج ودان��ي غرانغر األفضل
لدى إنديانا بـ  18نقطة.

وف� ��ي امل� �ب ��اري ��ات األخ� � � ��رى ،ف� ��از دي �ت��روي��ت
بيستونز على ت�ش��ارل��وت بوبكاتس -110
 107بعد التمديد ،ونيويورك نيكس على
ك�ل�ي�ف�لان��د ك��اف��ال�ي�ي��رز  ،75-91وف�ي�لادل�ف�ي��ا
سفنتي سيكسرز على أتالنتا هوكس -95
 ،90وم�م�ف�ي��س غ��ري��زل�ي��س ع�ل��ى م�ي�ل��ووك��ي
ب��اك��س  ،95-99ون �ي��وج �ي��رس��ي ن �ت��س على
ساكرامنتو كينغز  ،99-111ولوس أنجلس
كليبرز على يوتا جاز .96-105
وه��ذا برنامج مباريات ال�ي��وم :أوكالهوما
س�ي�ت��ي ث��ان��در × ش�ي�ك��اغ��و ب��ول��ز ،بوسطن
س �ل �ت �ي �ك��س × م� �ي ��ام ��ي ه � �ي� ��ت ،أورالن� � � � ��دو
ماجيك × دنفر ناغتس ،تورونتو رابتورز
× واش �ن �ط��ن وي � � ��زاردز ،ه �ي��وس�تن روك �ت��س
× إن ��دي ��ان ��ا ب ��اي � �س ��رز ،ف �ي �ن �ي �ك��س ص �ن ��ز ×
نيو أورل�ي��ان��ز ه��ورن�ت��س ،ب��ورت�لان��د ترايل
ب�ل�اي��زرز × مينيسوتا ت�م�ب��روول�ف��ز ،ل��وس
أنجلس اليكرز × غولدن ستايت ووريرز.

كرة المضرب

تدون اسمها في سجالت َّ
رادفانسكا ّ
املتوجات في ميامي
ت� َّ�وج��ت ال�ب��ول��ون�ي��ة ان�ي�ي�س�ك��ا رادف��ان�س�ك��ا،
امل�ص�ن�ف��ة راب �ع��ة ،أداء ه � ��ا ال��رائ��ع ف��ي دورة
م� �ي ��ام ��ي االم � �ي� ��رك � �ي� ��ة ال � ��دول � �ي � ��ة ل� �ل ��رج ��ال
والسيدات في ك��رة املضرب ،ثانية دورات
املاسترز ( 1000نقطة) والبالغة جوائزها
 9.6م�لاي�ين دوالر ،بتحقيقها اللقب بعد
ف ��وزه ��ا ع �ل��ى ال��روس �ي��ة م ��اري ��ا ش��اراب��وف��ا
الثانية  5-7و ،4-6في املباراة النهائية.
وال�ل�ق��ب ه��و االول ل��رادف��ان�س�ك��ا ( 23عامًا)
في ميامي ،والثاني لها هذا املوسم ،بعد
تتويجها في دبي ،والتاسع في مسيرتها
االح�ت��راف�ي��ة ال�ت��ي انطلقت ع��ام  .2005كما
هو الفوز الثالث لها في  10مواجهات مع
ش��اراب��وف��ا ( 24ع��ام��ًا) ،ال�ت��ي فشلت للمرة
الرابعة في اعتالء منصة التتويج في هذه
الدورة بعد اعوام  2005و 2006و ،2011ولم
تحقق ّ
أي لقب هذه السنة.
وص��رح��ت رادف��ان�س�ك��ا ب�ع��د ال �ف��وز« :يجب
ان تكون الالعبة مستعدة بنسبة  100في
املئة للتغلب على ماريا .أنا سعيدة بأنني
قدمت أفضل ما لدي واإلرسال كان مفتاح
فوزي».
وكانت املباراة متكافئة ،وف��ازت كل العبة
ب��إرس��االت �ه��ا ،اال أن ال��روس �ي��ة ف �ق��دت��ه في
ال �ش��وط األخ �ي��ر ف��ي ك��ل م��ن امل�ج�م��وع�ت�ين،

رادفانسكا حاملة كأس الدورة (رويترز)
ال �ث��ان��ي ع �ش��ر ف ��ي األول � � ��ى ،وال �ع ��اش ��ر ف��ي
الثانية.
ول � ��دى ال� ��رج� ��ال ،ض� ��رب ال �ص ��رب ��ي ن��وف��اك
دي��وك��وف �ي �ت��ش ،امل �ص �ن��ف اول ،م��وع �دًا مع
ال �ب��ري �ط��ان��ي ان � ��دي م � � ��وراي ف ��ي ال �ن �ه��ائ��ي
بتغلبه على األرجنتيني خ��وان موناكو
 0-6و.6-7
ّ
وع ��ل ��ق م ��ون ��اك ��و ( 28ع� ��ام� ��ًا) ،ال� � ��ذي ه��زم

األميركيني أندي روديك وماردي فيش في
طريقه الى نصف النهائي لثاني مرة في
مسيرته في بطوالت املاسترز ،على مباراته
ً
مع ديوكوفيتش ،قائال« :املجموعة االولى
كانت ال تصدق ،لعب نوفاك كمصنف اول
في العالم ،وكانت االم��ور صعبة ّ
علي .ثم
ف��ي املجموعة الثانية حصل ص��راع قوي
ليتحول نصف النهائي الى مباراة جميلة.
سأتذكر هذه الدورة طوال حياتي».
وه ��ذه ه��ي امل ��رة ال��راب �ع��ة ال�ت��ي ي�ب�ل��غ فيها
دي��وك��وف �ي �ت��ش ( 24ع ��ام ��ًا) ،ح��ام��ل ال�ل�ق��ب،
نهائي ميامي ،وهي سيسعى الى الثأر من
موراي الرابع ،الذي حرمه اللقب في .2009
وك��ان م��وراي قد تأهل ال��ى النهائي بدون
ان يلعب بعد إعالن اإلسباني رافايل نادال
الثاني انسحابه من نصف النهائي األول
الصابة في الركبة اليسرى.
وال�ت�ق��ى دي��وك��وف�ي�ت��ش م��رت�ين ه��ذه السنة
م� ��ع م � � � ��وراي ،ف� �ف ��از ال� �ص ��رب ��ي ف� ��ي ن�ص��ف
ن� �ه ��ائ ��ي ب� �ط ��ول ��ة اوس� �ت ��رال� �ي ��ا امل �ف �ت��وح��ة،
وم � ��وراي ف��ي ن�ص��ف ن�ه��ائ��ي دب ��ي ،ك�م��ا ان
موراي هو الوحيد الى جانب السويسري
روجيه فيديرر ال��ذي تمكن من الفوز على
ديوكوفيتش منذ بداية السنة.
(أ ف ب)
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صورة
وخبر

تحت االحتالل ،احتفلت
القدس أمس بأحد
الشعانني .رجال ونساء
وأطفال حملوا أغصان
الزيتون والنخيل ،وساروا
على درب املسيح،
صاعدين إلى جبل الزيتون،
على بعد أمتار قليلة من
املسجد األقصى .هناك،
استعاد املؤمنون دخول
يسوع إلى القدس ،كما
حصل في املكان نفسه
قبل أكثر من ألفي عام.
(رويترز ــ ّ
عمار عواد)

بانوراما

هدوء نسبي على أرصفة بيروت
مهناز مكتبي

في مصر ...
كل يوم أول أبريل

سمعان خوام
ممنوع من الجدران

القاهرة ــ محمد عبد الرحمن

رسم الغرافيتي على ًجدران
بيروت صار «مخالفة لألنظمة».
بهذه التهمة يحاكم اللبناني
سمعان خوام الذي ضبط
بـ«الجرم املشهود» وهو يرسم
ّ
األهلية على جدار
ذاكرة الحرب
ّ
محطة القطار القديمة في منطقة
الكرنتينا .غرافيتي خوام قد
ّ
يكلف صاحبه السجن ثالثة
أشهر ،أو غرامة تصل إلى مليون
ليرة .استغرب الفنان في اتصال
مع «األخبار» أن يشهد لبنان
ً
مماثال على ّ
حرية التعبير،
تعديًا
ّ
فيما تعيش الساحات العربية
ً
ّ
املسيسة.
فورة في فنون الشارع
مجموعة كبيرة من الفنانني
اللبنانيني وناشطون في املجتمع
املدني أطلقوا دعوة للتضامن مع
خوام عبر حضور جلسة املحاكمة
في قصر العدل (املتحف/بيروت)
عند التاسعة من صباح األربعاء
 4نيسان (إبريل) الحالي.

ّ
مر األول من نيسان في املحروسة
من دون املقالب الطريفة التي كان
املصريون يخترعونها بشغف.
ّ
لقد تخطت الصدمات السياسية
قدرتهم على إطالق النكات
والسخرية من الواقع ،وخصوصًا
بعدما قرر اإلخوان املسلمون
الدفع بمرشحهم إلى السباق
ّ
الرئاسي ،رغم أنهم نفوا مرارًا
طموحهم إلى حكم مصر .وقد
ّ
فوجئ الجميع أخيرًا بأن والدة
ّ
املرشح السلفي حازم صالح
أبو اسماعيل تحمل الجنسية
ّ
األميركية ،ما يعني استبعاده
عن االنتخابات ،رغم موجة
امللصقات الشهيرة التي زرعها
ّ
مناصروه في شوارع القاهرة .كل
هذه املفاجآت جعلت األول من
نيسان (أبريل) يفقد بريقه في
مصر هذا العام.

ارﺳﻢ

اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻚ
اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ

ً
أس����وة ب��رس��ام��ي األرص���ف���ة ف��ي ب��اري��س،
وب������رش������ل������ون������ة ،وغ�����ي�����ره�����م�����ا م�������ن امل�������دن
األوروب ّ�����ي�����ة ،ص����ار ل���ب���ي���روت رس��ام��وه��ا
أيضًا ...من بني هؤالء شادي ّ
خداج الذي
ن��ج��ح ف��ي ال��ح��ص��ول ع��ل��ى ورق���ة رسمية
م��ن «ب��ل��دي��ة ب���ي���روت» ت��خ ّ��ول��ه ال��ج��ل��وس
ع��ل��ى األرص���ف���ة ،ورس����م امل ّ
�����ارة وال��س��ي��اح
مقابل أجر.
جعل الفنان الشاب من ّأرصفة بيروت
مقرًا له .قد تصادفه يتنقل بني شوارع
منطقة الحمراء والوسط التجاري .لكن
خ ّ���داج وج��د بقعته األث��ي��رة على خليج
«ال���زي���ت���ون���ة ب�����اي» ق����رب ال���س���ان ج����ورج،
وت���ح���دي���دًا ع���ن���د ال���رص���ي���ف امل��س��ت��ح��دث
ّ
املطل على نادي اليخوت.
ه�����ن�����اك ،ي���ج���ل���س خ���������داج ب��ي��ن امل���ق���اه���ي
امل���ن���ت���ش���رة ف�����ي امل������ك������ان ،ي��������روح ي��ت��أم��ل
الطبيعة ،وينتظر م��ن يريد أن يرسمه
ّ
بعد أن يتفقا على السعر طبعًا .يحيط
ن��ف��س��ه ب�����أوراق�����ه ال���ب���ي���ض���اء ،وب��س��ي��ب��ت��ه
ّ
ّ
يصر على إبراز أعماله
الخشبية .وهو
ال��ف��ن ّ��ي��ة ومعظمها ب��ورت��ري��ه��ات لنجوم
األغ��ن��ي��ة ال��ع��رب ّ��ي��ة ،م��ث��ل ن��ان��س��ي ع��ج��رم،
وفارس كرم ،ومحمد عبده وغيرهم من
الفنانني.
وق�����ب�����ل أن ي�����ن�����زل إل��������ى م����رس����م����ه ع��ل��ى
ّ
الكورنيش ،يعتمر خ ّ��داج كل يوم قبعة
مختلفة ب��ه��دف تغيير «اللوك» ك��ي ال
ّ
يمله امل��ارة .بالطبع ،تختلف التسعيرة

بني لوحة وأخ��رى بحسب الوقت الذي
تستغرقه الرسمة« .رسمة الربع ساعة
ستكون بالتأكيد أرخ��ص من تلك التي
تستغرق ساعة ونصف س��اع��ة» ،يقول
غ ّ����ام����زًا .ي���ع���رف خ�����داج ك��ي��ف ي���داف���ع عن
حقه ج ّ��ي��دًا ،فهو ّدرس الحقوق قبل أن
ّ
يحترف الرسم .لكنه لم يتدرج ،بل فضل
خ��وض مجال الفن وال��رس��م خصوصًا.
دراس��ت��ه للقانون انسحبت أي��ض��ًا على
ّ
الفنية.
خياراته
ً
ّ
ه���و ال ي��ح��ب رس����م ال��ك��اري��ك��ات��ور م��ث�لا،
ّ
«ألن��ن��ا ك��ل��ن��ا خ��ل��ق ال��ل��ه وع��ل��ى ص��ورت��ه،
وال يمكنني أن أرس��م لوحة استهزائية
ّ
ت������ض������خ������م امل����ل����ام���������ح ع������ل������ى ال�����ط�����ري�����ق�����ة
ال��ك��اري��ك��ات��وري��ة .إن��ه��ا تشويه للطبيعة
وقوانينها».
بعيدًا عن أرصفة العاصمة ،وواجهتها
البحرية ،يدير ّ
ّ
خداج ورشة رسم ّ
خاصة
ّ
ويدرس الرسم
به حيث يمارس هوايته
أي��ض��ًا .ي��واص��ل ه��ن��اك م��م��ارس��ة هوايته
ّ
األث���ي���رة ال��ت��ي ت��ع��ل��م��ه��ا ع��ن��دم��ا ك���ان في
السابعة م��ن ع��م��ره ،وتحديدًا ح�ين كان
ً
طفال يحتمي من القصف في أحد املالجئ
ف����ي ب����ي����روت .ي���ج���د ال���ف���ن���ان «امل���ت���ج���ول»
ف�����ي أل���������وان ال���خ���ش���ب وال����ح����ب����ر ه������دوءه
النسبي ،ويهرب فيها من قساوة الواقع.
«كنت أرسم كي ّ
أعبر عن شعور غامض
ف����ي داخ�����ل�����ي ،ال ي��م��ك��ن��ن��ي أن أت���رج���م���ه
بالكلمات» .ها هو يترجمه على أرصفة
ّ
عله يمنح ّ
املارة القلقني شيئًا
العاصمة،
من «هدوئه النسبي».

ال ّ
تصدقوا «ويكيبيديا»
خالد تاجا بخير
دمشق ــ وسام كنعان
حاملا دخل خالد تاجا «مستشفى
الشامي» في دمشق ،بدأت
تالحقه شائعات الوفاةّ .أدت
بعض التقارير الصحافية دور
العراف ،وانهالت أخبار نعي
«أنطوني كوين العرب» من دون
التأكد من ّ
صحة الخبر .مسارعة
شقيق الفنان إلى نفي الخبر
على شاشة التلفزيون السوري،
والتكذيبات التي نشرتها
عائلته ،لم تفلح في كبح الشائعة
ّ
التي بثتها حتى الفضائيات
ّ
الرصينة كـ .LBCحتى إن النسخة
العربية من «ويكيبيديا» كتبت
على صفحة تاجا تاريخ وفاته
ّ
املزعوم ،قبل أن تزيله حني تأكدت
حي يرزق! ّ
ّأنه ّ
وترددت أخبار عن
ّ
نقل تاجا للعالج في األردن ،لكن
ّ
السورية ّ
أصرت على
الحكومة
ّ
التكفل بنفقات عالجه.
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