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إجراءات حازمة
لضبط التوترات
وتوقيف املطلوبني
ستعم مختلف املناطق
اللبنانية اعتبارًا من اليوم
وملدة شهر ،وتتواكب
مع اتصاالت سياسية
للجم توتر الشارع الذي
انعكس فلتانًا أمنيًا
واسعًا ،فيما يجتمع
مجلس الوزراء اليوم ليقر
استئجار بواخر الكهرباء،
رافضًا اقتراح وزير املال
زيادة الـ TVA

وس��ط ال �ت��وت��رات األم�ن�ي��ة ال�ك��ام�ن��ة تحت
رم ��اد االن �ق �س��ام��ات ال�س�ي��اس�ي��ة ال �ح��ادة،
يبدأ ال�ي��وم تطبيق الخطة األمنية على
ج�م�ي��ع األراض� � ��ي ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ب��ال �ت �ع��اون
والتنسيق بني األجهزة األمنية ،ومدتها
شهر كامل كمرحلة أولى.
وعلمت «األخ �ب��ار» أن ال�ق��رار السياسي،
ال��ذي اقتضى إج ��راء ال�خ�ط��ة ،ص��در منذ
م � ��دة ب� � �ض � ��رورة ال� �ت� �ش ��دد ف� ��ي م �ع��ال �ج��ة
التوترات األمنية وضبط املخالفات على
ك��ل املستويات ،بعدما تفاقمت األعمال
امل �خ �ل��ة ب ��األم ��ن وح � � ��وادث ق �ط��ع ال �ط��رق
وال �ف �ل �ت��ان األم� �ن ��ي .ون�ت�ي�ج��ة ذل� ��ك ،أع�ل��ن
وزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة م ��روان ش��رب��ل ع��ن شهر
أم �ن��ي ،م��ع ال�ع�ل��م ب��أن اإلج� ��راءت األمنية
ستتعدى الشهر.
وف� ��ي امل �ع �ل��وم��ات أن ال �ت��داب �ي��ر األم �ن �ي��ة
سيتوالها الجيش بالتنسيق م��ع قوى
األم ��ن ع�ب��ر غ��رف��ة عمليات مشتركة بني
االث �ن�ي�ن .وس�ت�ك��ون ال�خ�ط��ة ش��ام�ل��ة ،ول��ن
تقتصر على ب�ي��روت فحسب ،وسيزيد
ً
الجيش اإلجراءات املتخذة أصال ،ونشر
ال� �ح ��واج ��ز امل �ك �ث �ف��ة وت �س �ي �ي��ر دوري� � ��ات
عسكرية ،إضافة إلى مالحقة املطلوبني.
وع�ل�م��ت «األخ �ب��ار» أن ال�ج�ي��ش ستكون
ل��ه األول��وي��ة ف��ي تأمني األم��ن ف��ي منطقة
الضاحية الجنوبية وليس ق��وى األم��ن.
وق ��د ص ��درت أوام� ��ر م �ش��ددة ال ��ى ال�ق��وى
العسكرية واألم�ن�ي��ة بمنع ق�ط��ع ال�ط��رق
م �ن �ع��ًا ب� ��ات� ��ًا ،ألي س� �ب ��ب م� ��ن األس � �ب ��اب
ال �س �ي��اس �ي��ة أو االق� �ت� �ص ��ادي ��ة وف � ��ي ك��ل
املناطق.

وأك � � ��د وزي � � ��ر ال ��داخ� �ل� �ي ��ة م� � � ��روان ش��رب��ل
ل�ـ«األخ�ب��ار» أن العملية لن تقتصر على
إق ��ام ��ة ح ��واج ��ز ل �ل �ت �ف �ي��ش ،ب ��ل س�ت�ش�م��ل
عمليات ده��م ألم��اك��ن وج ��ود املطلوبني
البارزين .وقال شربل إنه سبق أن التقى
نائب األمني العام لحزب الله الشخ نعيم
ق��اس��م ،ال��ذي طالبه بتشديد اإلج ��راءات
األمنية في الضاحية الجنوبية لبيروت،
«وأكد لي أن حزب الله ال يغطي أي مكان
أو أي شخص ف��ي الضاحية ،وطالبني
بمالحقة جميع املطلوبني في أي مكان
ك� � � ��ان» .وأك � � ��د ش ��رب ��ل أن ث �م ��ة «ت ��رك �ي �زًا
إعالميًا ألسباب سياسية ،على ما يدور
في الضاحية ،في حني أن ما يجري في
هذه املنطقة يجري في كل لبنان».
وف��ي م� ��وازاة ال�ت��داب�ي��ر األم�ن�ي��ة امل�ت�خ��ذة،
ب��دأت الجهات املعنية سلسلة اتصاالت
مع سائر األطراف السياسية واإلعالمية
ّ
التجيش
من أجل تهدئة األوضاع ومنع
اإلعالمي ،وال سيما بعد ما تعرضت له
محطة «ال�ج��دي��د» ،م��ع العلم ب��أن بعض
ال �ج �ه��ات األم �ن �ي��ة ك��ان��ت ق ��د ل �ف �ت��ت قبل
أس� �ب ��وع ان �ت �ب��اه امل �ح �ط��ة إل� ��ى أن بعض
ت �ق��اري��ر امل��راس �ل�ي�ن وال� �ط�ل�اب اإلع�لام �ي��ة
تثير حساسيات ،ومن األفضل تفاديها.
وكذلك فإن مالحظات أمنية عدة سجلت
ع�ل��ى أداء ب�ع��ض امل�ح�ط��ات التلفزيونية
في مواكبتها لعدد من الحوادث األمنية
األخ � �ي� ��رة وأس � �ل� ��وب ت �غ �ط �ي �ت �ه��ا إلط�ل�اق
امل��وق��وف�ي�ن ف ��ي أح � ��داث ن �ه��ر ال� �ب ��ارد من
سجن رومية .وقد أبدت الجهات األمنية
املشار إليها خشيتها من تفاقم التوتر

ن�ت�ي�ج��ة ب �ع��ض امل �ق��اب�ل�ات ال�ت�ل�ف��زي��ون�ي��ة
وال�ت�ق��اري��ر ال�ت��ي س��اه�م��ت أول م��ن أم��س
ف��ي إث ��ارة ال�ن�ع��رات امل��ذه�ب�ي��ة ،وتجييش
ال � � �ش� � ��ارع .وك� �ش� �ف ��ت م� �ع� �ل ��وم ��ات أم �ن �ي��ة
ل� �ـ«األخ� �ب ��ار» أن ال �ج �ي��ش ك � ّث��ف أول من
أم ��س ت��داب �ي��ره األم �ن �ي��ة وك��ث��ف وج ��وده
ع�ل��ى األرض مل�ن��ع ات �س��اع دائ ��رة الفتنة،
بعد معلومات دقيقة عن محاولة حرق
إح� ��دى دور ال �ع �ب��ادة اإلس�ل�ام �ي ��ة ،األم ��ر
ال��ذي ك��ان يمكن أن يفجر فتنة حقيقية.
وق ��د س��اه�م��ت االت �ص ��االت ال �ت��ي أج��ري��ت
مع املسؤولني األمنيني في «ح��زب الله»
وحركة «أم��ل» ،واستمرت حتى ساعات
الصباح األولى ،في لجم انفالت الشارع.
وعلمت «األخ �ب��ار» أن امل��وق��وف املشتبه
في مشاركته باالعتداء على مبنى قناة
الجديد وسام ع ،لم يذكر خالل التحقيق
معه سوى اسم شخص واحد من الذين
ش ��ارك ��وا ف��ي االع� �ت ��داء .وأك � ��دت م �ص��ادر
رئيس مجلس النواب نبيه بري ضرورة
مالحقة املعتدين ،وعدم تغطية أي منهم.

الوضع األمني بني بري وميقاتي
وال� � ��وض� � ��ع األم� � �ن � ��ي وال � �خ � �ط� ��ة األم� �ن� �ي ��ة
عرضهما رئيس املجلس النيابي نبيه
ب��ري ل��وق��ت ط��وي��ل م��ع رئ�ي��س الحكومة
نجيب ميقاتي ف��ي ع�ين التينة ،إضافة
إل � � ��ى ج� �ل� �س ��ة م� �ج� �ل ��س ال � � �ن� � ��واب ي ��وم ��ي
االث � �ن�ي��ن وال � �ث�ل��اث� ��اء امل �ق �ب �ل�ي�ن وج� � ��دول
أعمالها .وووصف ميقاتي أجواء اللقاء
بـ«املمتازة» .وأكد أن «األمن ليس مواسم،
ب��ل ي�ك��ون دائ�م��ًا ،وبالتالي سيكون هذا

الشهر (األمني) تجربة لكي نتبعها في
كل األوقات» .وقالت مصادر الطرفني إن
أج ��واء ال�ل�ق��اء ك��ان��ت إي�ج��اب�ي��ة ج� �دًا ،وإن
ميقاتي أك��د أن املرحلة املقبلة ستشهد
ً
تفعيال للعمل الحكومي.
م��ن ج�ه��ة أخ� ��رى ،ي�ع�ق��د م�ج�ل��س ال� ��وزراء

تقـرير

قرار االتهام = عيب
قرار االتهام في جريمة
اغتيال الرئيس رفيق الحريري
الذي صدر عن دنيال بلمار
مخالف لـ«جميع املبادئ»
القانونية .هذا ما أثبته أمس
محامو املتهمني األربعة
بالضلوع في جريمة  14شباط
2005
محرر الشؤون القضائية
ّ
«ن�ط�ل��ب م�ن�ك��م ال �غ��اء ق ��رار االت �ه��ام ال��ذي
يستهدف مصطفى ب��در ال��دي��ن وآخرين
ّ
مخولة قانونيًا
ألنه لم يصدر عن جهة
اص � � � � ��داره» .ه � ��ذه ال �ك �ل �م ��ات ت ��وج ��ه ب�ه��ا
امل �ح��ام��ي ال�ف��رن�س��ي (م ��ن أص ��ل ل�ب�ن��ان��ي)
أن� �ط ��وان ق��رق �م��از (امل �ك �ل��ف ب��ال��دف��اع عن
ب��در ال��دي��ن) أم��س إل��ى قاضي االج��راءات
التمهيدية في املحكمة الدولية الخاصة
بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري،
دنيال فرانسني .وبعد الدراسة والتدقيق
ّ
ف��ي قانونية ق��رار االت�ه��ام ان�ض� ّ�م ك��ل من
امل �ح��ام�ين ج ��ون ج��ون��ز (دف ��اع ��ًا ع��ن ب��در
الدين) ويوجني اوسوليفان واميل عون
(دف� ��اع� ��ًا ع ��ن س �ل �ي��م ع� �ي ��اش) وف �ي �ن �س��ان
كورسيل الب��روس وياسر حسن (دفاعًا
ع � ��ن ح� �س�ي�ن ع� �ن� �ي� �س ��ي) وداي� � �ف � ��د ي��ون��غ
وغيناويل ميترو (دفاعًا عن أسد صبرا)
الى قرقماز في التوقيع على الطعن في
قانونية قرار االتهام.
ش��رح املحامي قرقماز أن ال�ن� ّ�ص املرفق
بقرار مجلس االمن الدولي )2007( 1757
يتيح لالمني العام لالمم املتحدة تعيني

«مدع عام ملدة ثالث سنوات» (امل��ادة ،)3
ويتكرر ذكر ذلك في ّ
ّ
نص نظام املحكمة
ّي�نّ
(امل ��ادة  .)11وبالفعل ع� ب��ان ك��ي مون
دن �ي��ال ب�ل�م��ار ف��ي ه ��ذا امل�ن�ص��ب ي ��وم 14
ت �ش��ري��ن ال �ث��ان��ي  2007م �ش �ي �رًا ال� ��ى أن��ه
س�ي�ب��دأ ع�م�ل��ه ف��ي االول م��ن آذار .2009
ّ
استمر بلمار في ه��ذا املنصب حتى 29
ش�ب��اط  2012علمًا ب��أن االم�ي�ن ال �ع��ام لم
ي�ص��در ق ��رارًا بتمديد م��دة التعاقد معه
ً
وبناء على
منذ  14تشرين الثاني .2007
ذل��ك ،رأى ف��ري��ق ال��دف��اع أن م��دة التعاقد
مع بلمار انتهت يوم  13تشرين الثاني
 ،2010ب �ع��دم��ا ح � ّ�دده ��ا ال �ن �ظ��ام ب�ث�لاث
س �ن��وات .وب��ال�ت��ال��ي ف��ان جميع االع�م��ال
التي قام بها بلمار بعد هذا التاريخ ،بما
فيها ص�ي��اغ��ة ال �ق��رار االت�ه��ام��ي وجميع
الطلبات وامل��راس�لات والتحقيقاتّ ،
تعد
غير قانونية ألن الجهة التي قامت بها
ل��م تكن تتمتع بالصفة القانونية التي
ّ
تخولها القيام بها.
وأشار قرقماز الى انه كان بوسع االمني
العام لالمم املتحدة القول في  14تشرين
الثاني  2007إنه يعتزم تعيني بلمار في
منصب امل��دع��ي ال�ع��ام ف��ي ت��اري��خ الح��ق،
ل �ك��ن ذل� ��ك ل ��م ي �ح �ص��ل ،ب ��ل ت� � ّ�م ال�ت�ع�ي�ين
ف��ي ال�ت��اري��خ ذات��ه وبالتالي ي�ع� ّ�د بلمار،
ب�ح�س��ب االص� ��ول ال�ت�ع��اق��دي��ة ال�ق��ان��ون�ي��ة
الدولية ،مدعيًا عامًا للمحكمة الخاصة
ب�ل�ب�ن��ان اب� �ت � ً
�داء م��ن  14ت �ش��ري��ن ال�ث��ان��ي
ّ
 .2007وك��ان يمكن األم�ين العام أن يمدد
التعاقد مع بلمار يوم  13تشرين الثاني
 2010لكنه لم يفعل.
أم��ا وج��ود نائبة املدعي العام القاضية
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ج��وس�ل�ين ت��اب��ت ف� �ـ«ال يغطي
العيب القانوني» القائم ،إذ ان وظيفتها
ب � �ح � �س� ��ب ن � � �ظ� � ��ام امل � �ح � �ك � �م� ��ة ت �ن �ح �ص��ر
ب �ـ«م �س��اع��دة» امل��دع��ي ال �ع��ام (امل � ��ادة )11
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ـيش إلى الضاحية

شربل :سنداهم أماكن وجود املطلوبني ( أرشيف ـ هيثم املوسوي)
الرابعة بعد ظهر اليوم جلسة في قصر
بعبدا ،وأبرز ملفاته موضوع استئجار
بواخر الكهرباء وتعديل سلسلة الرتب
والرواتب ملوظفي القطاع العام .وبحسب
م �ص��ادر وزاري� � ��ة ،ف ��إن ال�ل�ج�ن��ة ال ��وزاري ��ة
امل��ؤل�ف��ة م��ن رئ�ي��س ال� ��وزراء ووزراء امل��ال

وال� �ط ��اق ��ة وال �ب �ي �ئ ��ة ه� ��ي ال� �ت ��ي س �ت��رف��ع
ت�ق��ري��ره��ا ال��ى امل�ج�ل��س ب�ش��أن استئجار
ال �ب��واخ��ر .وم ��ن غ�ي��ر امل �ت��وق��ع أال ي��واف��ق
مجلس الوزراء على التقرير «إال إذا كان
ثمة من يرغب في تعطيل مد اللبنانيني
بالكهرباء» .وأك��د أن استئجار البواخر

قانوني!
يغطي وجود نائبة
ال ّ
المدعي العام القاضية
اللبنانية جوسلين تابت
«العيب القانوني»

ّ
ً
وه� ��ي ل ��م ت ��وق ��ع أص �ل��ا ع �ل��ى ن� � ّ�ص ق ��رار
االتهام بل ان بلمار نفسه احتفظ بهذه
ال�ص�لاح�ي��ة وه ��و م��ا ي�ج�ع��ل ال �ق��رار غير
نافذ قانونًا.
بناء على ه��ذه الوقائع ،طلب املحامون
من القاضي فرانسني أن يحسم:
ً
أوال ،ب��أن م� ّ�دة التعاقد م��ع امل��دع��ي العام
السابق دنيال بلمار كانت قد انتهت في
 13تشرين الثاني .2010
ثانيًا ،بأن بلمار لم يكن ذا صفة قانونية
ل �ي �ص��در ق� ��رار ات �ه��ام��ي ب��اس �م��ه ي ��وم 10
حزيران  .2011ولم يكن ذا صفة قانونية
ليطلب من قاضي االج��راءات التمهيدية
في  5أيار  2011وفي ّ 5تموز  2011اصدار
ّ
مذكرات توقيف بحق املتهمني األربعة.
ث��ال�ث��ًا ،ب��أن املحكمة ال��دول �ي��ة ،ب�ن��اء على
م� ��ا ذك� � ��ر ،ل �ي �س��ت ب� �ص ��دد م�ل�اح �ق ��ة ب ��در
ال ��دي ��ن وع� �ي ��اش وع �ن �ي �س��ي وص� �ب ��را أو
بصدد اتخاذ أي اجراء بحقهم أو موقف
بشأنهم.
ان ال��دف��ع ب��وج��ود ع�ي��ب شكلي ف��ي ق��رار
االتهام ّ
يعد دفعًا ّأوليًا على غرفة الدرجة
االول ��ى ف��ي امل�ح�ك�م��ة أن تنظر ب��ه ،وذل��ك
بموجب امل��ادة  90م��ن ق��واع��د االج��راءات

ً
واالث �ب��ات .ت��وج��ه ف��ري��ق ال��دف��اع ّاوال الى
قاضي االجراءات التمهيدية الذي تتيح
ل��ه امل� ��ادة  77م��ن ال �ق��واع��د ات �خ��اذ ال �ق��رار
املناسب ألن هذا االم��ر يعرقل «تحضير
ال��دع��وى أو ال�س�ي��ر ب �ه��ا» .اذ ال يمكن ان
تبدأ املحاكمات على اساس قرار اتهامي
ب��اط��ل وغ�ي��ر ق��ان��ون��ي .وط�ل��ب امل�ح��ام��ون
كذلك من فرانسني احالة االمر الى غرفة
ال ��درج ��ة االول � ��ى ب �م��وج��ب امل � ��ادة  89من
القواعد التي جاء فيها أن «على قاضي
االج � � ��راءات ال�ت�م�ه�ي��دي��ة أن ي�ب�ق��ي غ��رف��ة
الدرجة االول��ى على اطالع بما يجري ال
ّ
سيما حني يتعلق االمر بمسائل محددة
م �ت �ن��ازع ع�ل�ي�ه��ا ،وي �ج��وز ل��ه اح��ال��ة ه��ذه
املنازعات الى الغرفة» (الفقرة هاء).
أم� ��ا دن� �ي ��ال ب �ل �م��ار ف �ت �ب �ع��ت ت �ن �ح �ي��ه ف��ي
شباط  2012موجة من االنتقادات ألدائه
من داخل املحكمة الدولية ومن خارجها
(راج ��ع «األخ �ب ��ار» ،ع��دد  22آذار .)2012
ح�ي��ث أش ��ار م��وظ��ف رف �ي��ع امل�س�ت��وى في
ّ
مقر املحكمة في اله��اي ال��ى أن إنتاجية
ّ
ب �ل �م��ار ك��ان��ت م � �ح� ��دودة ،ال� ��ى ح� ��د جعل
امل�س��ؤول�ين ف��ي املحكمة ي�س�ت��اؤون منه.
املدعي العام الكندي لم يتمكن من إحراز
تقدم ملموس في التحقيقات الجنائية،
ب� ��ل اع� �ت� �م ��د م �ع �ظ��م ال �ت �ح �ق �ي �ق��ات ال �ت��ي
كانت جهات محلية قد أنجزتها عامي
 2005و ،2006وي �ت �ض� ّ�م��ن ذل� ��ك تحليل
دات� � ��ا االت� � �ص � ��االت وت� �ح ��دي ��د ال �ش �ب �ك��ات
امل��زع��وم��ة للمشتبه فيهم بالضلوع في
ال�ج��ري�م��ة .أم ��ا أب ��رز اإلش � ��ارات امل�ب��اش��رة
ّ
ّ
فتخص
التي تدل على ضعف أداء بلمار
اإلج� � � ��راءات ال �ت��ي ق� ��رر ال �س �ي��ر ف �ي �ه��ا في
ثالث قضايا :قضية إصدار قرار االتهام
ال ��دول ��ي ،وق �ض �ي��ة ح �ق��وق ال� �ل ��واء ال��رك��ن
جميل السيد ،وقضية حجب معلومات
ومستندات عن فريق الدفاع.

«هو الحل األسرع في الوقت الحاضر من
أجل تأمني الكهرباء».
أما بالنسبة إلى مشروع سلسلة الرتب
وال � � ��روات � � ��ب ،وال � � � ��ذي ي �ت �ض �م��ن اق � �ت� ��راح
ت�م��وي�ل�ه��ا م��ن رس ��وم وض��رائ��ب ج��دي��دة،
ف �ق��د ت��وق �ع��ت م � �ص ��ادر وزاري� � � ��ة أن ي�ت��م
ت��أل�ي��ف ل�ج�ن��ة ل�ب�ح�ث��ه ،م��ؤك��دة أن معظم
مكونات الحكومة ترفض اق�ت��راح وزي��ر
امل��ال محمد الصفدي ال��رام��ي إل��ى زي��ادة
الضريبة على القيمة املضافة.
عون :شكرًا للمؤامرات الدنيئة
ّ
ف � ��ي م � �ج� ��ال آخ� � � ��ر ،ع� ��ل� ��ق رئ � �ي� ��س ت �ك �ت��ل
«ال �ت�غ�ي�ي��ر واإلص� �ل ��اح» ال �ن��ائ��ب م�ي�ش��ال
ع��ون على إع�لان عضو «جبهة النضال
الوطني» النائب أكرم شهيب في حديث
ص� �ح ��اف ��ي أن ال� �ن ��ائ ��ب ول � �ي ��د ج �ن �ب�لاط
ورئيسي الحكومة والجمهورية اتفقوا
على عرقلة مشاريع عون ووزي��ر الطاقة
ج� �ب ��ران ب��اس �ي��ل ،ش ��اك� �رًا «ه � ��ؤالء ال��ذي��ن
نتعاون معهم في الوزارة مع زمالء لهم،
وه��ذه امل��ؤام��رات الدنيئة ال�ت��ي يقومون
بها».
من جهة أخ��رى ،أشار عون بعد اجتماع
التكتل إل��ى أن «السلطان وليد جنبالط
ي �س �ت �ق �ب��ل ب �ي��ري��ز ع � ��ام  ،1982وج� �ب ��ران
ب��اس �ي��ل ط ��رد ال �س �ف �ي��ر اإلس��رائ �ي �ل��ي(ف��ي
مؤتمر في قبرص) عام .»2012
م��ن ج�ه�ت�ه��ا ،رأت ك�ت�ل��ة «امل �س �ت �ق �ب��ل» أن
ال�ت�ط��ورات ال�ت��ي شهدتها ب�ي��روت مساء
أول من أمس «أع��ادت هواجس االرتباك
األمني وسط حال من االرتباك املسيطر
على ال��دول��ة وهيبتها» ،مشددة على أن

باسيل للقبارصة :إما أنا
وإما السفير اإلسرائيلي

«استخدام اللغة واألدوات الطائفية أمر
مرفوض ومستنكر من أي جهة أتى».

قباني يعيد التواصل مع كرامي
وب ��رزت أم��س زي ��ارة م�ف�ت��ي الجمهورية
ال �ش �ي��خ م�ح�م��د رش �ي��د ق �ب��ان��ي ل�ل��رئ�ي��س
عمر كرامي ،بعد قطيعة سنوات سببها
اس�ت�ق�ب��ال امل�ف�ت��ي ل��رئ�ي��س ح ��زب ال �ق��وات
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة س�م�ي��ر ج �ع �ج��ع ،امل � ��دان بقتل
الرئيس رشيد كرامي .وق��ال قباني بعد
اللقاء« :مهما تباعد اللقاء بني األخ��وة،
ف�لا ب��د م��ن أن ي�ل�ت�ق��وا ،فجميعنا عائلة
واح��دة ،ودولة الرئيس عمر كرامي بيت
ع��ري��ق ( ،)...وه�ن��اك أم��ور كثيرة وطنية
وإس�ل�ام� �ي ��ة ،وخ �ص ��وص ��ًا ف ��ي ال� �ظ ��روف
الدقيقة التي يمر بها لبنان ،ال بد من أن
نقف فيها على رأي دول��ة الرئيس عمر
كرامي».
ورح��ب كرامي ب��زي��ارة قباني «ف��ي بيته،
ونحن من الحرصاء على كرامة سماحة
امل �ف �ت��ي ودار ال� �ف� �ت ��وى ال� �ت ��ي ن�ع�ت�ب��ره��ا
ل�ج�م�ي��ع امل�س�ل�م�ين وال�ل�ب�ن��ان�ي�ين» .ورأى
أنه «من الصعب جدًا التوصل الى نجاح
على طاولة الحوار ،ولكن إج��راء الحوار
مهما ك��ان��ت نتائجه أف�ض��ل م��ن ع��دم��ه»،
م �ش �ي �رًا إل ��ى «أن امل �ق��اوم��ة ال �ت��ي ه��زم��ت
إسرائيل للمرة األولى في تاريخ الحروب
بني إسرائيل والبالد العربية ،ال يمكن أن
تسلم سالحها بهذه البساطة» .وعرض
ك��رام��ي االن�ت�خ��اب��ات الفرعية ف��ي ال�ك��ورة
م� ��ع رئ� �ي ��س ال � �ح� ��زب ال � �س� ��وري ال �ق��وم��ي
االجتماعي النائب أسعد حردان.

طرد وزي��ر الطاقة ،جبران باسيل،
ال�س�ف�ي��ر اإلس��رائ �ي �ل��ي ف��ي ق�ب��رص
من مؤتمر حول شوؤن الطاقة في
جامعة نيقوسيا .وف��ي التفاصيل
أن باسيل بعدما أبلغ املوافقة على
حضور املؤتمر في قبرص ،حذر
الجهة الداعية من حضور السفير
اإلسرائيلي الجلسة التي سيتحدث
ف�ي�ه��ا وال��رئ �ي��س ال�ق�ب��رص��ي .ف�ج��اء
ال �ج��واب ب��اإلي �ج��اب وب ��أن السفير
ل��ن يحضر .ول��دى وص��ول باسيل
ال ��ى ق �ب��رص ،اس�ت�ش�ع��ر م �ح��اوالت
ضغط م��ن أج��ل م�ش��ارك��ة السفير
اإلسرائيلي ،فجدد رفضه حضور
الجلسة ،مهددًا باالنسحاب .وقبل
ال��دخ��ول ال��ى ال �ق��اع��ة ،ت�ب�ل��غ باسيل
أن ال �س �ف �ي��ر م ��وج ��ود ف �ي �ه��ا ،ب�م��ا
أوح� ��ى وك� ��أن ث �م��ة ات �ف��اق��ًا ضمنيًا
ع�ل��ى إح ��راج ال��وف��د ال�ل�ب�ن��ان��ي .لكن
ب��اس�ي��ل رف��ض ال��دخ��ول ،وص��ودف
وصول الرئيس القبرصي ،فأبلغه
ً
باسيل باألمر ،قائال له «إم��ا نحن
وإما السفير اإلسرائيلي» .وجرت
مفاوضات على باب القاعة ،اقترح
خ�لال �ه��ا ال �ق �ب��ارص��ة ع �ل��ى ب��اس�ي��ل
عددًا من املخارج ،من بينها دخوله
الى القاعة ،ومن ثم خروج السفير
اإلس ��رائ� �ي� �ل ��ي ،أو ت ��زام ��ن ال ��دخ ��ول
والخروج لكليهما .فرفض ،عندها
ط� �ل ��ب ال � �ق � �ب� ��ارص� ��ة م � ��ن ال �س �ف �ي��ر
امل �غ ��ادرة .وب��ال�ف�ع��ل ،خ��رج متجهم
الوجه وح��اول التوجه ال��ى باسيل،
الذي استدرك األم��ر ،ودخل القاعة
إللقاء كلمته.

3

 4سياسة

األربعاء  27حزيران  2012العدد 1742

في الواجهة
رسائل إلى المحرر
ّ
حرية رأي ال تطبيع!
ردًا ع�ل��ى م�ق��ال��ة ف ��ؤاد ع��رب��ي في
«األخ �ب��ار» (الجمعة  22ح��زي��ران
 )2012ح � ��ول م� �ن ��ح «ال �ج��ام �ع��ة
األميركية ف��ي ب�ي��روت» دك�ت��وراه
ّ
ّ
للصهيونية دونا شالال،
فخرية
ج ��اء ن ��ا م ��ن ق �س��م ال� �ع�ل�اق ��ات م��ع
االعالم في الجامعة الرد اآلتي:
ن �ق��ول ب �م��لء ال �ث �ق��ة إن ال�ج��ام�ع��ة
األم � �ي� ��رك � �ي� ��ة ف � ��ي ب� � �ي � ��روت ح � ّ�ي ��ة
وم��زده��رة .ف�ف��ي ن�ه��اي��ة األس�ب��وع
املاضي تخرج أكثر من  2050من
طالب البكالوريوس والدراسات
ال�ع�ل�ي��ا ،ان �ض �م��وا إل ��ى ق��اف�ل��ة من
 55ألف متخرج موجودين ّحول
ال�ع��ال��م أف� ��ادوا م��ن تعليم وف��رت��ه
أفضل جامعة في العالم العربي.
ل��ذل��ك ن��رف��ض م��ا ورد ف��ي ال�ع��دد
امل ��ذك ��ور ،وس �ت��رد ال�ج��ام�ع��ة هنا
على بعضه:
1ــ عبر تاريخها ،امتثلت الجامعة
األم� �ي ��رك� �ي ��ة ف� ��ي ب � �ي� ��روت دائ� �م ��ًا
للقوانني اللبنانية ،وخصوصًا
قانون مقاطعة إسرائيل ،الصادر
بتاريخ  23حزيران .1955
2ـ � � � �ـ إن ت� ��رش � �ي� ��ح أف � � � � ��راد ل �ن �ي��ل
الشهادات الفخرية من الجامعة
ً
أعضاء
هو من عمل لجنة تضم
م ��ن م �ج �ل��س األم � �ن� ��اء ،واإلدارة،
وأس� � ��ات� � ��ذة ،وط �ل��اب � ��ًا .واخ� �ت� �ي ��ار
ّ
للمكرمني ال يكون أبدًا
الجامعة
ب �ن� ً
�اء ع�ل��ى دع�م�ه��م للتطبيع مع
إسرائيل.
وبالنسبة إلى الحائزة للدكتوراه
ال�ف�خ��ري��ة ،دون ��ا ش�ل�اال ،اخ �ت��ارت
ال� �ج ��ام� �ع ��ة ش �خ �ص �ي��ة أم �ي��رك �ي��ة
ـ �ـ �ـ �ـ ع��رب �ي��ة ب � � ��ارزة ل��دي �ه��ا ص�ل�ات
ع��ائ�ل�ي��ة ق��وي��ة ب�ل�ب�ن��ان لالحتفال
ب �م �ن �ج��زات �ه��ا امل �ه �ن �ي��ة ال �ع��دي��دة
ف ��ي م� �ج ��االت ت �ت �ع �ل��ق ب��ال�ت�ع�ل�ي��م
وال �ع �ن ��اي ��ة ال �ص �ح �ي��ة وال �خ��دم��ة
العامة.
إن الئ � �ح� ��ة األش � � �خ� � ��اص ال ��ذي ��ن
ك��رم �ت �ه��م ال �ج��ام �ع��ة ف ��ي امل��اض��ي
غ�ن�ي��ة ع��ن ال�ت�ع�ل�ي��ق .ومعظمهم
إن ل��م ي�ك��ن كلهم ل�ه��م ارت�ب��اط��ات
باملنطقة ال�ت��ي تفتخر الجامعة
بخدمتها ،وه��م ّأدوا مساهمات
راس�خ��ة ف��ي م�ج��االت األك��ادي�م�ي��ا
وال �خ��دم��ة ال �ع��ام��ة أو اإلن�س��ان�ي��ة
وال� �ف� �ن ��ون وال� �ث� �ق ��اف ��ة واألع � �م� ��ال
واإلحسان واإلعالم .وفي األعوام
الثالثة املاضية ،ومن بني األفراد
االث � �ن� ��ي ع �ش ��ر ال� ��ذي� ��ن اخ� �ت� �ي ��روا
الدكتوراه الفخرية ،ثمانية
لنيل ّ
ممن رشحهم أعضاء في الهيئة
التعليمية.
ّ
 3ــ ننفي وجود سلمني مختلفني
ل ��روات ��ب امل��وظ �ف�ي�ن األم �ي��رك �ي�ين
واللبنانيني؛ إذ نعمل في سوق
ت�ن��اف�س�ي��ة س�ع�ي��ًا وراء امل��وظ�ف�ين
واألس��ات��ذة املمتازين .وال��روات��ب
ف ��ي ال �ج��ام �ع��ة ُت � �ق � ّ�رر ب� �ن � ً
�اء ع�ل��ى
امل� � � �ي � � ��زات ال� �ع� �ل� �م� �ي ��ة وامل� �ه� �ن� �ي ��ة
وس�ن��وات الخبرة وال �ج��دارة .وال
ترتكز بأي حال من األحوال على
الهوية الوطنية أو اإلثنية.
 4ـ � �ـ ال �ت �ع �ل �ي �ق ��ات ح� � ��ول رئ �ي��س
ال�ج��ام�ع��ة األم�ي��رك�ي��ة ف��ي ب�ي��روت
خ �ي��ال �ي��ة وم �ه �ي �ن��ة وال ت�س�ت�ل��زم
الرد.
 5ــ كمؤسسة مستقلة ،الجامعة
األم �ي��رك �ي��ة ت ��رف ��ع ل � ��واء ال �ح��ري��ة
األك ��ادي� �م� �ي ��ة وت� �ن ��اص ��ره ��ا ع�ل��ى
جميع املستويات.
ال�ج��ام�ع��ة األم�ي��رك�ي��ة ف��ي ب�ي��روت
ت �ف �خ��ر ب �ع�ل�اق��ات �ه��ا ال �ت��اري �خ �ي��ة
بلبنان وامل�ن�ط�ق��ة .ون�ح��ن باقون
ع�ل��ى ال�ت��زام �ن��ا ب��رس��ال�ت�ن��ا ،وه��ي
ت ��وف � �ي ��ر ت �ع �ل �ي ��م م � �م � �ت ��از ودع � ��م
األبحاث وتقديم خدمات وعناية
طبية متفوقة.
قسم العالقات مع االعالم في
ّ
األميركية في بيروت
الجامعة

«المستقبل» بعد طاولة الحوار :التــ
انتهت طاولة الحوار
الوطني إلى تأكيد
املؤكد :ال يتزحزح حزب
الله ّ
املستقبل عن
وتيار
ّ
موقفيهما املتصلبني
من سالح املقاومة .صارت
االستراتيجيا الدفاعية في
طبعات ثالث .واحدة لكل
منهما ،وثالثة لرئيس
الجمهورية .هكذا باتت
آمال التوافق صفرًا .لكن
الطاولة مستمرة
نقوال ناصيف
إث� ��ر ان �ت �ه ��اء ال �ج �ل �س��ة ال �ث��ان �ي��ة ع �ش��رة
لطاولة الحوار الوطني اإلثنني املاضي،
أجرى الرئيس فؤاد السنيورة وبعض
املحيطني به في ّ
تيار املستقبل تقويمًا
ّ
أوليًا ملا أفضت إليه ،وكرست انقسامًا
ح � ��ادًا ب�ي�ن ال� �ت � ّ�ي ��ار وح � ��زب ال �ل ��ه ح �ي��ال
سالح األخير الذي ّ
أصر عليه .وخلص
التقويم إلى مالحظات ،من بينها:
 1ـ�ـ ث� ّ�ب��ت رئ�ي��س كتلة ال��وف��اء للمقاومة
ال�ن��ائ��ب محمد رع��د م��وق��ف ال�ح��زب من
السالح على نحو ال يفسح في املجال
أم ��ام أي ت�ش�ك�ي��ك ف��ي ت�م� ّ�س�ك��ه بنظرته
ه��و إل��ى االستراتيجيا الدفاعية التي
ي��ري��ده��ا ،وه ��ي اس �ت �ق�لال امل �ق��اوم��ة عن
الجيش وإبقاء سالحها في يدها وفي
م �ن��أى ع��ن ال ��دول ��ة .وأك �ث��ر م��ن أي وق��ت
مضى ،ك� ّ�رس الحزب تناقضه مع ّ
تيار
املستقبل وقوى  14آذار ،ولم يرسل أي
إش� ��ارة إي�ج��اب�ي��ة إل ��ى م��رون��ة محتملة
على أفكار جديدة حيال مصير السالح.
 2ــ لم تسفر الجولة األخيرة من طاولة
الحوار عن أي ّ
تقدم في مناقشة سالح
ح��زب ال�ل��ه ،وق��اده��ا ال�ج��دل املستفيض
إل��ى متاهات السالح .ثم إل��ى مواضيع
ال ت�م��ت إل �ي��ه ب�ص�ل��ة م �ب��اش��رة ،وال إل��ى
س�لاح املعسكرات الفلسطينية عندما
استطرد بعض امل�ت�ح��اوري��ن فخاضوا
ف��ي م��زارع شبعا وترسيم ال�ح��دود مع
ّ
للمخيمات
سوريا واألوضاع املعيشية
الفلسطينية وت�ن�م�ي�ت�ه��ا ،وف ��ي ال �غ��از،
ب �ع �ي �دًا ع ��ن ال �س �ع��ي إل ��ى م��وق��ف ج � ّ�دي
وحقيقي من مصير سالح الحزب.
 3ــ لن تدفع النتائج السلبية للجلسة
ت � �ل� ��ك إل � � ��ى أي ت� �ف� �ك� �ي ��ر ف � ��ي م �ق��اط �ع��ة
ال�ج�ل�س��ات امل�ق�ب�ل��ة ل �ل �ح��وار ،ول��ن يكون
ت� ّ�ي��ار املستقبل وح�ل�ف��اؤه ف��ي ق��وى 14
آذار في وارد االنقطاع عنها ،خصوصًا
أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان

ّ
ّ
تصور لديه سيعرضه في 24
تحدث عن
ّ ُ ّ
تموز ،مما يحتم منح الرئيس فرصة
إض��اف�ي��ة مل� ّ�د ال �ح��وار ب�ق��واس��م مشتركة
حيال مصير سالح الحزب .تذهب قوى
 14آذار إل��ى ال�ج��ول��ة املقبلة لإلصغاء
إل��ى ت �ص� ّ�ور رئ�ي��س ال�ج�م�ه��وري��ة .وه��و
سبب كاف كي ال تحمل الجلسة الثالثة
عشرة قبل أن تنعقد وزر م��ا آل��ت إليه
الجلسة الثانية عشرة .بل ينظر إليها
ت� ّ�ي��ار امل�س�ت�ق�ب��ل ع �ل��ى أن �ه��ا اس�ت�ح�ق��اق
رئ�ي��س الجمهورية قبل أي ط��رف آخر
إلى طاولة الحوار.
 4ــ لم يطرح السنيورة استقالة حكومة
ال��رئ �ي��س ن �ج �ي��ب م �ي �ق��ات��ي ك �ه ��دف ف��ي
ذات� ��ه ،وإن �م��ا ك �ج��زء م��ن خ�ط��ة إن�ق��اذي��ة
ي �ت��واف��ق ع�ل�ي�ه��ا ط��رف��ا ط��اول��ة ال �ح��وار،
ت� �خ ��وض ف ��ي ك ��ل أس� �ب ��اب االض� �ط ��راب
األم� �ن ��ي ب� � ��دءًا ب ��ال �س�ل�اح ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي
خ ��ارج امل�خ� ّ�ي�م��ات م� ��رورًا ب �س�لاح امل��دن
وأم��ن الحدود الشمالية والشرقية مع
س��وري��ا وامل��رح�ل��ة االن�ت�ق��ال�ي��ة املرتبطة
بوضع سالح حزب الله في إمرة الدولة
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة .م��ع ذل ��ك ،ي ��درك ال�س�ن�ي��ورة
ّ
وتيار املستقبل وحلفاؤهما أن الفريق
اآلخ ��ر ل��ن ي��واف��ق ع�ل��ى إط��اح��ة حكومة
م� �ي� �ق ��ات ��ي ف � ��ي ال � ��وق � ��ت ال � �ح� ��اض� ��ر ،وال
تعدو االقتراحات املتداولة ّ
ذرًا للرماد
ف� ��ي ال � �ع � �ي ��ون .ق� �ب ��ل ذل � ��ك أرس � � ��ل ح ��زب
ال �ل��ه إش � � ��ارات إل� ��ى ال �س �ع��ودي��ة أوح ��ت
ب��ان�ف�ت��اح��ه ع �ل��ى ت�غ�ي�ي��ر ح �ك��وم��ي ،فلم
ّ
تصدقها اململكة تمامًا.
 5ـ � �ـ ت �ط ��اب �ق ��ت م �ط��ال �ع �ت��ا ال �س �ن �ي ��ورة
وال ��رئ � �ي ��س أم �ي��ن ال �ج �م � ّ�ي ��ل وات �س �م �ت��ا
بمنحى إيجابي وصلب .ورغ��م تمايز
ّ
الجميل
م��وق�ف��ي ال��رج�ل�ين ،وك��ذل��ك ب�ين
وت � ّ�ي ��ار امل�س�ت�ق�ب��ل وح �ل �ف��اء آخ��ري��ن في
ق � ��وى  14آذار م� ��ن األزم� � � ��ة ال� �س ��وري ��ة
والنظام السياسي اللبناني وبكركي،
ّ
تحدثا بلغة واح��دة من س�لاح الحزب.
يلتقي الرجالن على البقاء إلى طاولة
ال � � �ح� � ��وار ،وع � �ل� ��ى أن ال � ��وض � ��ع خ �ط�ي��ر
ّ
وي�ت�ط��ل��ب ت�غ�ي�ي�رًا حقيقيًا ع�ب��ر ص��راع
سياسي وتصعيد رفض السالح على
الطاولة وخارجها لتثبيت رب��ط ن��زاع.
ال�خ��روج م��ن ط��اول��ة ال�ح��وار غير ُمجد،
كما أن اس�ت�م��رار االش�ت�ب��اك السياسي
ال ي �ق �ت �ص��ر ع �ل �ي �ه��ا ،ب� ��ل ي �ش �م��ل آالف
ال �س��اع��ات ع�ل��ى ال �ق �ن��وات التلفزيونية
وعلى آالف صفحات الجرائد.
ال يحجب ذلك استمرار تباين الرأي في
ّ
تيار املستقبل بني َمن يريد املضي في
َ
الحوار ،ومن يريد الخروج منه.
ل �ك��ن ال �ت �ق��وي��م االول � � ��ي ه� � ��ذا ،امل �ط �ب��وع
بمسحة ت�ش��اؤم ،أب� َ�رز ّ
لتيار املستقبل
معطيات:
أولها ،رغم مشاركته في طاولة الحوار
ب�لا أوه ��ام ح�ي��ال م��ا يمكن أن يتوقعه
من حزب اللهّ ،إال أن مداخلة السنيورة
وح�ل �ف��ائ��ه ت��وخ��ت ت�س�ج�ي��ل م �ب��دأي��ن ال
ي �س��ع أي م��ن ال �ج��ال �س�ين إل ��ى ال �ط��اول��ة
إنكارهما:

ـ �ـ ت��أك �ي��د ال �ت��واف��ق ال��وط �ن��ي ع �ل��ى دول��ة
واح� � � � � ��دة وس � �ل � �ط� ��ة م � ��رك � ��زي � ��ة واح� � � ��دة
ت �س �ت �ظ�ل�ان ال� ��دس � �ت� ��ور ،وال� �ع� �م ��ل ع�ب��ر
ط ��اول ��ة ال� �ح ��وار ع �ل��ى ت�ح�ق�ي��ق ال �ه��دف
ال��ذي ي��ؤول إل��ى ال��دول��ة ال��واح��دة ه��ذه.
الحظ ّ
تيار املستقبل أنه التقى ورئيس
ال �ج �م �ه��وري��ة ع �ل��ى ه ��ذه امل �ق��ارب��ة ال�ت��ي
أب� ��رزه� ��ا س �ل �ي �م��ان ف� ��ي ج� � ��دول أع �م��ال
ط� ��اول� ��ة ال� � �ح � ��وار .إال أن م� ��ا ي �ع��وزه��ا
تكريسها في إع�لان مشترك على غرار
«إع �ل�ان ب�ع�ب��دا» ال ��ذي ص��اغ��ه ال��رئ�ي��س
لجلسة  11حزيران ،واستوحى الكثير
من بنوده من م�ب��ادرة اإلن�ق��اذ األخيرة
لقوى  14آذار.
ـ�ـ تحييد لبنان ع��ن امل �ح��اور اإلقليمية
وال��دول �ي��ة ال ��ذي أق� � ّ�ره «إع �ل�ان ب�ع�ب��دا»،
ّ
وش��ك��ل ق��اس�م��ًا مشتركًا م��ع ح��زب الله
ّ
ق �ب��ل أن ي �ت �ن� ّ�ص��ل م �ن��ه الح� �ق ��ًا وي �ق��ل��ل
أهميته.
ثانيها ،حضر رعد إلى طاولة الحوار
ّ
ب�م�ط��ال�ع��ة ب��ال�غ��ة ال��وض��وح وال�ت�ص��ل��ب
في آن ،وهي اإلصرار على استراتيجيا
دف ��اع� �ي ��ة ل �ح �م��اي��ة ل �ب �ن��ان ت �ن �ط �ل��ق م��ن

االعتراف بكيانني عسكريني ّمستقلني
هما الجيش واملقاومة ،وال�ح��ض على
التوافق على إيجاد الوسائل الكفيلة
ب�ت�ك��ام�ل�ه�م��ا .ل ��م ي �ك��ن امل ��وق ��ف ج��دي �دًا،
وكان الحزب قد ّ
كرره إلى طاولة الحوار
ُ
وخارجها ،إال أنه لم يشر مرة ــــ وبالنبرة
التي أفصح عنها اإلثنني ــــ إلى اإلصرار
ع� �ل ��ى ه � ��ذه ال� �ث� �ن ��ائ� �ي ��ة .ف� ��ي م� ��ا م�ض��ى
ت� ّ
�ذرع بالبيانات ال��وزاري��ة للحكومات
املتعاقبة عن معادلة الجيش واملقاومة
ّ
الحجة بغطاء
والشعب .واقترنت هذه
السلطات الدستورية ،وبذرائع وأعذار
شتى من دون أن يجهر الحزب تمامًا
ّ
بأن ال استراتيجيا دفاعية إال في ظل
جسمني منفصلني كليًا وم�ت�ج��اوري��ن
ه� �م ��ا ال� �ج� �ي ��ش وامل� � �ق � ��اوم � ��ة ،ي �ق �ت �ض��ي
السعي إلى تكاملهما وفق رؤية الحزب
نفسهُ .يمارس االستراتيجيا الدفاعية
من دون إظهار تناقضها مع الدستور
وك � �ي� ��ان ال � ��دول � ��ة ال � ��واح � ��دة وال �س �ل �ط��ة
العسكرية الواحدة.
َ َ
أبرز حزب الله تناقضًا حادًا بينه وبني
قوى  14آذار ورئيس الجمهورية على

أرسل حزب الله إشارات إلى السعودية أوحت بانفتاحه على تغيير حكومي (هيثم املوسوي)

«التيار األزرق» :مرغمون على االستمرار في الحــو
ميسم رزق
ل ��ن ي �ك �س��ر «امل �س �ت �ق �ب��ل» ال �ت �ئ��ام ط��اول��ة
ال �ح ��وار ،رغ ��م ع ��دم اق�ت�ن��اع��ه ب�ج��دواه��ا.
َ
ي �ع��ل��م أن� ��ه «ل� ��ن ي �ك��ون ه �ن��اك أي نقطة
التقاء ح��ول ال �س�لاح» ،لكنه اتخذ ق��رار
ّ
يتحمل
االستمرار في املشاركة ،كي «ال
مسؤولية أي انفجار أمني داخلي».
ال ي �ق �ت� ِ�ن��ع ت �ي��ار امل�س�ت�ق�ب��ل وم ��ن ورائ ��ه
ق��وى  14آذار بفائدة ال�ح��وار .ق��د يكون
هناك القليل مما ُيمكن القيام به لتقليل
الشكوك املتبادلة ،التي ستزداد حدة عند
عتبة اإلستراتيجية الدفاعية .سيذهب
التيار إل��ى «ب�ع�ب��دا» متسلحًا بمواقفه
امل�ت�ص�ل�ب��ة .ل�ي��س صحيحًا أن��ه س� ُ�ي�ق��رر

في الجلسة املقبلة إمكانية االستمرار
على ضوء اإلستراتيجية الدفاعية التي
ً
ّ
سيقدم رئيس الجمهورية ملفًا كامال
ّ
عنهاّ ،فهو «سيتجه مرغمًا إلى بعبدا،
كي يوفر على نفسه وعلى اللبنانيني
أزم � ��ة ج ��دي ��دة ف ��ي ال� � �ش � ��ارع» .رس �م �ي��ًا،
يغلف املستقبليون موقفهم بالحديث
ع��ن ال�ح��رص على ال��وض��ع االم�ن��ي .لكن
بعضهم يقولها بصراحة :إنه امر امللك
السعودي.
ُيقر املسؤولون في التيار بأن «أح��داث
األس �ب��وع امل��اض��ي ه��ي أك�ث��ر ال�ت�ط��ورات
إثارة للقلق في لبنان منذ أيار .»2008
يعترفون بأنهم «محكومون باملشاركة،
وأن ال خ� �ي ��ار آخ� ��ر س� ��وى ال �ب �ق ��اء إل��ى

ال �ط��اول��ة م ��ن دون ان �ت �ظ��ار ال �ن �ت��ائ��ج».
ال �س �ب ��ب ي � �ع� ��ود ،ب �ح �س��ب ه� � � ��ؤالء ،إل ��ى
«م �ح��اول��ة ف��ري��ق  14آذار ق�ط��ع الطريق
على حزب الله لعدم القيام بأي مغامرة
أو خ �ط��وة ان �ت �ح��اري��ة م��ن ش��أن �ه��ا أخ��ذ
البالد نحو انهيار واسع النطاق».
ص��در حكم تيار املستقبل على طاولة
ال �ح��وار .ال�ف�ش��ل وال ش��يء غ�ي��ر الفشل.
خ �ص��وص��ًا أن � ��ه م �ق �ت �ن��ع ب � ��أن «ال �ف��ري��ق
اآلخ��ر يحمل مشروعًا مضادًا للدولة».
وب �ش �ك��ل أع � � ّ�م ي��ذه��ب إل� ��ى ح ��د ال�ح�س��م
«بعدم جدوى النقاش املستفيض حول
إمكانية وضع خريطة تتيح نقل سالح
ح��زب ال�ل��ه ليصبح ت�ح��ت إم ��رة ال��دول��ة
اللبنانية».

م��ن ه�ن��ا ،ينطلق امل �س��ؤول��ون للحديث
عن «الحجج غير املنطقية التي يحاول
ح � ��زب ال� �ل ��ه ت��روي �ج �ه��ا ل �ل �ح �ف��اظ ع�ل��ى
س�لاح��ه ،م��ن خ�ل�ال ال�ح��دي��ث امل�ت��واص��ل
ع��ن ع ��دم وج� ��ود دول� ��ة ح�ق�ي�ق�ي��ة ق ��ادرة
ع �ل ��ى اإلم � �س � ��اك ب� ��زم� ��ام ه � ��ذا ال� �س�ل�اح،
وذل��ك للحؤول دون دمجه تحت مظلة
إستراتيجية دفاعية وطنية».
ف��ي نهاية امل�ط��اف ،يعترف املسؤولون
بأن «ال ضمانة يمكنها أن تردع الحزب
ّ
التفلت من أي ّ
تعهد يمكن أن يأخذه
عن
على عاتقه أم��ام األط ��راف امل�ت�ح��اورة».
أما التبرير ،فيبقى دائمًا « العودة إلى
تجربة العام ّ ،2006
عندما أغ��رق حزب
الله لبنان بحرب مع اسرائيل ،لم يكن
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تقـرير

صفر
ـوافق
ٌ
ال� �س ��واء ع �ن��دم��ا ح � � ّ�دد االس �ت��رات �ي �ج �ي��ا
الدفاعية على نحو م��ا ي��ري��ده م��ن تلك
الثنائية ،وعندما تجاوز األسئلة التي
ط��رح�ه��ا س�ل�ي�م��ان ف��ي ال�ب�ن��د األول من
جدول األعمال (أين ومتى وكيف).

جلسة  24تموز
استحقاق رئيس
أوال وأخيرًا
الجمهورية ً
االستمرار في
طاولة الحوار لتثبيت ربط
نزاع مع حزب اهلل

ثالثها ،ال يسع ّ
تيار املستقبل املوافقة
ع �ل ��ى ه � ��ذه ال� �ق ��اع ��دة ال� �ت ��ي ال ت�ك�ت�ف��ي
ب �ن �ق��ض ال ��دس� �ت ��ور وت �ق��وي��ض ال ��دول ��ة
ال��واح��دة وال�س�ل�ط��ة امل��رك��زي��ة ال��واح��دة،
بل تفضي إلى أخطار خارجية وأخرى
داخلية ّ
ّ
وتلوح
تهدد الوحدة الوطنية
بتفكيك الدولة وتجزئتها بني سلطتني
وم� ��ن ث ��م ت��آك �ل �ه��ا ،وت �ت �س� ّ�ب��ب ب�ت�ف�ش��ي
ال � �س �ل�اح .ح �م��ل ذل � ��ك ال �س �ن �ي ��ورة ع�ل��ى
مخاطبة ط��اول��ة ال �ح��وار ب��ال��دع��وة إلى
االن �ت �ق��ال م��ن وض ��ع غ�ي��ر ط�ب�ي�ع��ي إل��ى
وضع طبيعي ،ال تكريس الوضع غير
ّ
متحدثًا عن تهديد حقيقي
الطبيعي،
ن��اج��م ع��ن اس �ت �م��رار إص ��رار ح� ّ�زب الله
على االح�ت�ف��اظ ب�س�لاح��ه .وح��ض على
بدء مسار هذا االنتقال الذي يستغرق
وقتًا ،إال أنه ي��ؤول إلى تكريس الدولة
ال��واح��دةَّ .
عد الحوار الدائر بال جدوى
م ��ا ل ��م ي �ن �ط �ل��ق م ��ن ق ��اع ��دة ث��اب �ت��ة ه��ي
ال��وص��ول إل��ى ال��دول��ة ال��واح��دة بتوافق
امل �ت �ح��اوري��ن .ب�ع��د ذاك ي �ج��ري ال �ح��وار
على املرحلة االنتقالية للوصول إليها.
راب �ع �ه ��ا ،ي � ��درك ت � ّ�ي ��ار امل �س �ت �ق �ب��ل م��دى
ت �ع��اظ��م ال �ق ��وة ال�ع �س �ك��ري��ة ل �ح��زب ال�ل��ه
ال � �ت� ��ي أض � �ح� ��ت ت ��رس ��ان� �ت� �ه ��ا ال �ث �ق �ي �ل��ة
وال�ف��اع�ل��ة شمالي نهر الليطاني أكثر
منها جنوبي نهر الليطاني نظرًا إلى
األسباب التي أمالها على الحزب القرار
 ،1701وهو وافق عليه .لكن ّ
التيار يدرك
أي�ض��ًا أن ح��زب ال�ل��ه ليس ج��اه �زًا ،ولن
يكون م��رة ج��اه�زًا للبحث ف��ي خيارات
ل�س�لاح��ه خ ��ارج ن �ط��اق م��وق�ع��ه ودوره
ك �ع �ن �ص��ر م �ل��ازم مل� �ح ��ور اس �ت��رات �ي �ج��ي
ت �ق��وده إي� ��ران .للجمهورية اإلس�لام�ي��ة
اس �ت��رات �ي �ج �ي��ا دف��اع �ي��ة ي��دخ��ل ال �ح��زب
ف��ي صلبها ال �ق��وي ب�ح�ج��ج سياسية،
ولكنها كذلك عقائدية ودينية.
يعي ّ
تيار املستقبل تمامًا أن حزب الله
ل�ي��س ت��اب�ع��ًا ل�لاس�ت��رات�ي�ج�ي��ا ال��دف��اع�ي��ة
اإليرانية ،بل شريك فعلي فيها ،وق� ّ�دم
لها أك�ث��ر م��ن إث�ب��ات على م� ّ�ر السنوات
املنصرمة منذ عام  2005على أنه قادر
على إدارة املسرح اللبناني والسيطرة
ع�ل��ى لعبته .ف��ي ظ ��روف أك�ث��ر تعقيدًا،
ك�ش��ف ع��ن م �ه��ارة ت �ج ��اوزت ت�ل��ك ال�ت��ي
حاولت سوريا على ّ
مر حقبة الوصاية
إظهار مقدرتها على اإلمساك بلبنان،
ثم أخفقت بأثمان مكلفة للغاية ّ
تحمل
وزره� � ��ا ال� �ن� �ظ ��ام .ال ي � ��زال ال� �ح ��زب إل��ى
اآلن ،بعناصر قوة مذهبية وسياسية
ّ
وع�س�ك��ري��ة وأم �ن �ي��ة ،ي�ت�ح��ك��م بالسلطة
ال �س �ي��اس �ي��ة واألك � �ث� ��ري� ��ة ال �ح��ال �ي��ة ف��ي
مرحلة ت��واج��ه إي��ران وس��وري��ا حصارًا
دول � �ي� ��ًا ُم �ح �ك �م ��ًا ،ح �م ��ل األم� �ي ��ن ال �ع ��ام
ل�ل�ح��زب ال�س�ي��د ح�س��ن ن�ص��ر ال �ل��ه على
استخالص مكامن الضعف ،الحقيقية
ّ
يتخبط فيها نظام
التي ب��ات
وامل��ؤمل��ةّ ،
ُ
الرئيس بشار األسد وهو يوشك على
األف��ول ،عندما دعا اللبنانيني الشيعة
إلى عدم الذهاب إلى سوريا بعد خطف
الحجاج الـ 11في حلب.

غابي ّليون يدمر موقعًا فينيقيًا
جوان فرشخ بجالي
بسام القنطار
نجحت جرافات شركة فينوس العقارية،
اململوكة من متمولني لبنانيني وعرب،
في تدمير املرفأ الفينيقي املكتشف في
العقار املقابل لفندق مونرو في منطقة
ميناء الحصن والذي أدخل على الئحة
ال�ج��رد ال�ع��ام للمواقع األث��ري��ة واألبنية
التاريخية في  ٤نيسان  ٢٠١١في عهد
الوزير سليم وردة ،فمن إنجازات وزير
ال �ث �ق��اف��ة غ��اب��ي ل �ي��ون إع� �ط ��اؤه ال�ش��رك��ة
م � �س� ��اء أول م � ��ن ام� � ��س ق � � � ��رارًا ش �ف �ه �ي��ًا
ب��امل��واف �ق��ة ع�ل��ى رف ��ع ال �ع �ق��ار ع��ن الئ�ح��ة
الجرد ال�ع��ام ،ما دف��ع بجرافات الشركة
ال��ى ب��دء العمل على تدمير امل��وق��ع منذ
السادسة من فجر أمس .وسارع الوزير
ل� �ي ��ون ال � ��ى «ال � �ت � ��ذاك � ��ي» ع� �ل ��ى وس ��ائ ��ل
اإلعالم التي اتصلت به لالستفسار عن
الخطوة مشيرًا إلى أن الشركة املسؤولة
ّ
ع��ن ال��ورش��ة ل��م تبلغ ب �ق��راره م��ا «يؤكد
وجود مخالفة».
وإزاء ع �ب �ث �ي ��ة ق � � � ��رار ل � � ّ�ي � ��ون ل � ��م ي �ك��ن
ام� ��ام «ال �ت �ج �م��ع ل �ل �ح �ف��اظ ع �ل��ى ال �ت��راث
اللبناني» من سبيل ملواجهتها سوى
اللجوء ال��ى قاضي االم��ور املستعجلة
في بيروت نديم زوين الذي اصدر قرارًا
ي�ق�ض��ي ب��وق��ف ت��دم�ي��ر ال�ع�ق��ار وت�غ��ري��م
امل�خ��ال�ف�ين غ��رام��ة اك��راه �ي��ة ق��دره��ا مئة
مليون ليرة لبنانية عن كل ساعة عمل
اض��اف �ي��ة م ��ن ت ��اري ��خ ت�ب�ل�غ�ه��م ب ��ه .لكن
جرافات الشركة الناشطة منذ الصباح
كانت قد «انجزت» في غضون ساعات
تدمير ما يفوق  ٢٥٠٠عام من تفاصيل
حياة الفينيقيني وتفاعلهم مع بيئتهم.
وك��ان فريق م��ن املديرية العامة لآلثار
ب� � ��إدارة ع��ال��م اآلث � ��ار ه �ش��ام ص��اي��غ قد
أش� ��رف ف��ي ح ��زي ��ران ال �ع��ام  2011على
ال �ح �ف��ري��ات ف��ي ال �ع �ق��ار وال �ت��ي اس�ف��رت
ع��ن اكتشاف معالم اث��ري��ة ع��دة اهمها:
م� �ن ��زل� �ق ��ان م � �ت� ��وازي� ��ان م � �ح � �ف� ��وران ف��ي
الصخر ي�ب�ع��دان مسافة  120م�ت��را عن
الشاطئ القديم ملدينة ب�ي��روت .وادرج
في تقرير رفعه للوزارة توصيف املوقع

بأنه ميناء فينيقي من القرن الخامس
قبل امليالد.
ورغم التباين العلمي بني علماء اآلثار
حول دور امل� ّ
�در َج�ين الصخريني اللذين
ت ��م اك �ت �ش��اف �ه �م��ا ف ��ي امل� ��وق� ��ع ،إال أن �ه��م
أجمعوا على ضرورة املحافظة عليهما
م ��ع ك ��ام ��ل ال � �ح ��وز ال� �ص� �خ ��ري امل �ح �ي��ط
ب �ه �م��ا ،وال �ط �ل��ب م ��ن أص� �ح ��اب ال �ع �ق��ار
إج��راء التعديالت الالزمة في الخرائط
الهندسية للمشروع.
وبغياب مدير ع��ام لآلثار ،تقع غالبية
ال � �ق� ��رارات ف ��ي امل �ح��اف �ظ��ة ع �ل��ى امل��واق��ع
االثرية او رفعها او هدمها على عاتق
وزير الثقافة الذي ،بسبب عدم تخصه
ف ��ي ع �ل��م اآلث � � ��ار ،ق� ��رر ان ي �ك �ل��ف ل�ج�ن��ة
علمية لدراسة امللفات.
ال� � ��وزي� � ��ر ل � �ي� ��ون أك � � ��د ف � ��ي ات� � �ص � ��ال م��ع
«األخ� �ب ��ار» أن ��ه س �ي��داف��ع ع��ن صدقيته
ورفض «الهروب من املسؤولية» .ورأى
ً
ان قراره هو الحل الكثر امللفات إشكاال
وان ك ��ان «ي �خ��دم» خ�ص�م��ه ال�س�ي��اس��ي.
ولفت ليون الى ان قرار اللجنة العلمية
ك ��ان ص��ري �ح��ًا« ،امل��وق��ع ل�ي��س م��رف��أ وال
حتى احواضًا جافة بل مقلع صخري،
ل� � � ��ذا ،ف� �ه ��و ل� �ي ��س ب ��االه� �م� �ي ��ة ال �ك �ب ��رى
ل�ي�ح��اف��ظ ع�ل�ي��ه ف��ي م��وق �ع��ه» .وه� ��ذا ما
أك ��ده د .سمير ال�ش��ام��ي ع�ض��و اللجنة
العلمية .وي�ق��ول ال�ش��ام��ي ب��أن التقرير
استند الى دراسات علمية وتقرير عالم
مختص في اآلث��ار البحرية م��درس في
املانيا.
ومنذ ان تسلم الوزير غابي ليون مهام
وزارة ال �ث �ق��اف��ة ق��اط��ع ج�م�ي��ع ال �خ �ب��راء
وع�ل�م��اء اآلث ��ار ال��ذي��ن ع�م�ل��وا ف��ي حقبة
ال��وزي��ر سليم وردة ،ما أدى ال��ى تباين
ع �ل �م��ي ح� � ��ول اه� �م� �ي ��ة امل� ��وق� ��ع ورف� ��ض
العديد من النصائح بعقد ندوة علمية
م�ت�خ�ص�ص��ة ل�ح�س��م ال �ج ��دل ح ��ول ه��ذا
املوضوع.
وك�ي�ل��ة «ال�ت�ج�م��ع للحفاظ ع�ل��ى ال�ت��راث
اللبناني» املحامية كارال شرفان اكدت
ل � �ـ«األخ � �ب� ��ار» ان ق � ��رار ال �ش��رك��ة ب ��ازال ��ة
العقار وتدميره بهذه الطريقة رغم انه
مدرج على الئحة الجرد العام «لن يمر

مرور الكرام وسنالحقهم امام القضاء».
وت��وج �ه��ت ش ��رف ��ان ال� ��ى ال ��وزي ��ر ل�ي��ون
ب��ال �ق��ول« :ال �ق��ان��ون ي�ع��اق��ب ع�ل��ى الفعل
ويعاقب ايضًا على االمتناع عن الفعل،
واذا كان يظن انه سيهرب من القانون
ف� � ��إن ال �ج �م �ع �ي��ة س� �ت�ل�اح� �ق ��ه» .ول �ف �ت��ت
ش ��رف ��ان ال� ��ى ان ق � ��رار ال �ق ��اض ��ي زوي ��ن
يقضي بوجوب وقف االعمال وتكليف
الشركة ب��اب��داء مالحظاتها على ق��راره
ضمن مهلة  48ساعة.
ودع ��ت رئ�ي�س��ة ال�ت�ج�م��ع ب��اس�ك��ال انجا
الى التجمع امام مبنى ووزارة الثقافة
ظهر غد للمطالبة باستقالة ليون.
بدورهّ ،
حمل الناشط رجا نجيم الوزير
وش��رك��ة ف�ي�ن��وس ك��ام��ل امل�س��ؤول�ي��ة عن
ال �ج��ري �م��ة ال �ت��ي ارت �ك �ب��ت ب �ح��ق امل��وق��ع
االث� � ��ري .واض � ��اف «ي �ج��ب ان ي�ح��اس�ب��ا
ل�ي��س ام� ��ام م�ج�ل��س ش� ��ورى ال ��دول ��ة بل
امام محكمة الجزاء النه ال يحق للوزير
ان يأخذ ق��رارًا من دون ان يعطي الحق
للجمعيات واالفراد بالطعن».
ل �ك��ن ال ��وزي ��ر ال ي ��رى اي م �ب��رر للطعن
ف��ي ق ��راره ،ففي رأي��ه امل��وق��ع ه��و «مقلع
ح �ج��ارة ،وال اهمية ل��ه»! وي�ب��رر عملية
ال�ت��دم�ي��ر ال�ت��ي حصلت م��ن خ�ل�ال رم��ي
امل� �س ��ؤول� �ي ��ة ع �ل ��ى م ��ال ��ك امل� ��وق� ��ع ال� ��ذي
«اس�ت�ع�ج��ل ف��ي ال�ت�ن�ف�ي��ذ» .وه ��ذا يعني
أن وزي��ر الثقافة كان مدركًا بأن موقعًا
اثريًا عمره  2500سنة ،بغض النظر عن
ج�ه��ة اس�ت�ع�م��ال��ه ،س�ي��دم��ر ول��م ي��رف له
جفن ،متذرعًا بالعلم.
لكن العلم م��دارس ،ونظريات ...وهناك
من يطالب بإدخال املواقع في املباني،
وهناك من يطالب باملحافظة عليها في
مكانها رغم عدم اهميتها.
م��ا ق ��ام ب��ه ال ��وزي ��ر ل �ي��ون م��ن ش��أن��ه أن
ي ��رش ��د م� ��ن س �ي �خ �ل �ف��ه ع� �ل ��ى ال �ط��ري �ق��ة
االسرع لتدمير اآلثار ،من خالل تثبيته
س��اب�ق��ة ال��رف��ع ع��ن الئ �ح��ة ال �ج��رد ال�ع��ام
والتعجيل في الهدم .وم��ا حصل امس
سيتكرر في املستقبل ،خصوصًا إذ ما
اعتبر ك��ل وزي��ر ب��أن سبب االدخ��ال في
الجرد العام هو فخ سياسي ،تمامًا كما
اعتبر الوزير ليون!

علم
و خبر
ما قل
ودل
اضطر وزير الطاقة
جبران باسيل بعد عودته
من البرازيل ،من أجل السفر
إلى قبرص للمشاركة في
املؤتمر النفطي ،إلى ركوب
طائرة صغيرة بمحرك
واحد بعدما تعذر إيجاد

أزمة مالية جديدة؟
َ
لم يتقاض موظفو تيار «املستقبل» في مختلف القطاعات ،روات��ب شهر
ّ
أيار حتى اليوم ،األمر الذي أثار قلقهم من أن يكون التيار قد دخل مجددًا
في أزم��ة مالية كتلك التي عانى منها في الفترة املاضية وأدت إل��ى تأخر
دفع الرواتب شهورًا عدة .ولم يستطع أي من املسؤولني تحديد أسباب هذا
التأخير وال املوعد الذي يمكن أن يتم فيه دفع املستحقات.

الحريري عاتب
أبدى األمني العام لتيار املستقبل أحمد الحريري وعدد من مسؤولي التيار
امتعاضهم ألن قناة الجديد لم تذكر في نشرتها الليلية أول من أمس أن
ال�ح��ري��ري ات�ص��ل باملحطة الستنكار االع �ت��داء عليها ،ف��ي س�ي��اق تعدادها
للشخصيات التي أدانت الحادث.

حردان عند عون

وار
أغلب اللبنانيني متحضرين لها».
على صعيد آخ��ر ،يصف التيار ك��ل ما
ي�ح�ص��ل ب��أن��ه «م �ح��اول��ة ل�ك�س��ب ال��وق��ت
م� ��ن ق� �ب ��ل ح� � ��زب ال � �ل� ��ه» ال � � ��ذي «ف �ش �ل��ت
َ
حكومته على مختلف ال�ص�ع��د» .يعلم
امل�س�ت�ق�ب�ل�ي��ون أن «ال أح ��د» ق� ��ادرًا على
إس �ق��اط ه ��ذه ال �ح �ك��وم��ة ال �ت��ي ت��وع��دوا
بإعدامها ،سوى النائب وليد جنبالط.
م��ع االع�ت��راف ب��أن «ه��ذه الحكومة ،هي
الخيار األفضل حاليًا ،حيث انها توفر
ف��ي ك��ل ي ��وم ف��رص��ًا ج��دي��دة أم ��ام فريق
 14آذار ،ل�ك�س��ب م�ع��رك�ت��ه االن�ت�خ��اب�ي��ة
ف ��ي ال� �ع ��ام  .»2013وه � ��ذا ال �ح��دي��ث «ال
ي�ع�ن��ي ال�ت�س�ل�ي��م ب�ح�ت�م�ي��ة إج � ��راء ه��ذه
االن�ت�خ��اب��ات ف��ي م��وع��ده��ا ،إال ف��ي حال

ت ��أم�ي�ن ال � �ت ��واف ��ق امل� �ح� �ل ��ي واإلق �ل �ي �م��ي
وال��دول��ي ع�ل��ى إج��رائ �ه��ا» .م��ع ال�ع�ل��م أن
«املاكينات االنتخابية لتيار املستقبل
ال ت� �ت ��وق ��ف ي� ��وم� ��ًا ع � ��ن ع �م �ل �ه��ا وك � ��أن
ً
االنتخابات واقعة فعال».
ف� ��ي امل �ح �ص �ل��ة ،خ � ِ�ب ��ر ت� �ي ��ار امل�س�ت�ق�ب��ل
العديد من التجارب التي تدفعه اليوم
إل� ��ى ال �ت �م �س��ك ب �خ �ي��ارات��ه أك �ث��ر م ��ن أي
وقت مضى .بات مقتنعًا «رغم مراوغة
ال� �ح ��زب» ،ك �م��ا ي �ق��ول امل �س��ؤول��ون ف�ي��ه،
«بعدم قدرته ــ أي حزب الله ــ على فرض
أي سياسة خاصة به على ال��دول��ة ،وال
ّ
حتى إجبار اللبنانيني على الخضوع
ألي نمط يتيح له التمسك باستراتيجية
ّ
تمتد إلى خارج الحدود».

طائرة في الوقت املحدد
للسفر .وقد أصيبت الطائرة
لدى إقالعها من قبرص
في طريق العودة ،بعطل
طارىء ،لكنها استأنفت
رحلتها بمخاطرة إلى
بيروت من اجل ان يتمكن
باسيل من حضور جلسة
تكتل التغيير واالصالح.

ي ��زور رئ�ي��س ال �ح��زب ال �س��وري ال�ق��وم��ي االج�ت�م��اع��ي ال�ن��ائ��ب اس�ع��د ح��ردان
ّ
رئيس تكتل التغيير واالصالح النائب ميشال عون غدًا في الرابية ملناقشة
مسألة االنتخابات الفرعية في قضاء الكورة واالتفاق على عمل املاكينات
االنتخابية ،علمًا ب��أن أي تنسيق ل��م يتم ب�ين الطرفني منذ م��ا قبل إع�لان
ترشيح القومي وليد العازار لالنتخابات الفرعية في الكورة.

ال تدفعوا الفواتير
منطقة حاصبيا على
مسؤولون في الحزب التقدمي االشتراكي في
يعمم
ّ
ّ
ّ
بحجة
األهالي التوقف عن دفع فواتير الكهرباء واملياه املستحقة عليهم
االنقطاع املتواصل للكهرباء والتقنني في املياه الذي تعاني منه املنطقة.

ً
املشايخ بدال من النواب

تلقى مكتب بيروت التابع لقناة الجزيرة تعليمات بالتركيز على استضافة
ً
رجال دين طرابلسيني في التقارير اإلخبارية ،بدال من نواب املدينة.
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دونالد رامسفيلد يكشف أوراقه

مهمة  :1983سالم بين ل
ّ

هو رج��ل كل الفصول األميركية في الشرق
االوسط .دونالد رامسفيلد كان أصغر وزير دفاع
في عهد الرئيس جيرالد فورد وأكبرهم في عهد
جورج والكر بوش .شغل مناصب عدة في االدارة
االميركية ،وفي بداية الثمانينيات ّ،أرسله
الرئيس رونالد ريغان مبعوثًا خاصًا لحل أزمات

الشرق األوس��ط املشتعل .عالقة رامسفيلد
باملنطقة واملسؤولني العرب واإلسرائيليني
ليست حديثة العهد اذًا .لكن رجل كواليس
األزمات ،انتقل عام  ٢٠٠١الى قيادة «الحرب على
اإلرهاب» ،فكان وزير حربي أفغانستان والعراق
ومهندس إشعال الفنت والفوضى في عهد

بوش .بعد خروجه من الحكم ،ها هو رامسفيلد
ّ
السرية
يقرر نشر بعض الوثائق التاريخية
التي ّ
خطت مراحل حساسة من السياسات
الخارجية االميركية التي شارك فيها شخصيًا.
على طريقة «ويكيليكس» ،وتزامنًا مع صدور
ّ
مذكراته عام  ،٢٠١١وضع رامسفيلد مكتبة

الجميل يلوم اإلسرائيليين على انسحابهم من الشوف
ّ
في  ٢١تشرين الثاني  ١٩٨٣التقى
املبعوث األميركي دونالد رامسفيلد
ال ��رئ �ي ��س ال �ل �ب �ن��ان��ي أم �ي��ن ال �ج �م� ّ�ي��ل
ض� �م ��ن ج ��ول� �ت ��ه ع� �ل ��ى امل� �س ��ؤول�ي�ن
ال �ع��رب واالس��رائ�ي�ل�ي�ين .رامسفيلد
ّ
الجميل بأن هناك دعمًا عربيًا
أبلغ
وإسرائيليًا ق��وي��ًا ل��ه ،كما أن هناك
شبه إجماع عربي على أن سوريا
ه��ي امل�ش�ك�ل��ة ،وأن ح�ل��ف ال��والي��ات
املتحدة ــــ إسرائيل أق��وى من حلف
االت � �ح� ��اد ال �س��وف �ي��ات��ي ـ �ـ �ـ �ـ س ��وري ��ا.
امل �ب �ع��وث االم �ي��رك��ي ك�ت��ب مالحظة
ّ
الجميل
على الهامش تقول إن آراء
بدت متأثرة بأجواء زيارته االخيرة
الى اململكة السعودية.
رامسفيلد ّ
ّ
شدد على وجوب تمسك
الحكومة اللبنانية باتفاق  ١٧أي� ّ�ار
ألن «ذل � ��ك ي ��زي ��ده ��ا ق � � ��وة» .وح � ��ذر

ال �ج �م� ّ�ي��ل م ��ن ال �ق �ي��ام ب� ��أي ص�ف�ق��ة
سياسية مع السوريني على حساب
االت�ف��اق ألن «ه��ذا سيكون أس��وأ ما
اللبنانيون».
يقوم ّبه ّ ً
رد أوال ع� �ل ��ى رس ��ائ ��ل
ال� �ج� �م ��ي ��ل
االس��رائ �ي �ل �ي�ين واح �ت �ج��اج �ه��م على
ع��دم ع�ق��ده ل�ق��اءات مباشرة معهم،
ب ��ال� �ق ��ول «إن � �ه� ��م ي �ط �ل �ب��ون م �ن ��ا أن
ن�ع�ط��ي ال�ك�ث�ي��ر وال ي�ه�ب��ون�ن��ا شيئًا
في املقابل» .وتابع« :هم يضغطون
من أجل التطبيع وأنا أريد أن احافظ
ع �ل��ى أوراق اع� �ت� �م ��ادي ال �ع��رب �ي��ة»،
مردفًا أن «امللك فهد بن عبد العزيز
كان صارمًا جدًا حول هذه النقطة
خالل لقائنا االخير».
ّ
الجميل الم االسرائيليني «بمرارة»
ع � �ل ��ى ان� �س� �ح ��اب� �ه ��م م � ��ن ال � �ش ��وف
ووص � ��ف خ �ط��وت �ه��م ب� �ـ «ال �ت �ص��رف

االجرامي الذي ألحق ضررًا كبيرًا به
وبلبنان» .كما اعترض على «تزويد
إسرائيل ال�ق��وات اللبنانية وال��دروز
بالسالح في الوقت نفسه» .الرئيس
ال�ل�ب�ن��ان��ي أب ��دى اس �ت �ع��داده «إلق��ام��ة
استراتيجية مشتركة مع إسرائيل
والواليات املتحدة شرط أن ال يكون
ّ
الجميل
الرئيس أمني

ذلك على حساب عالقاته مع العرب
وخصوصًا مع السعوديني».
وفي الختام شكر السفير األميركي
ف��ي ل�ب�ن��ان ري�ج�ي�ن��ال��د ب��ارت��ول��وم�ي��و،
ق � � ��رار ال� �ح� �ك ��وم ��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ق�ط��ع
ع�لاق��ات�ه��ا م��ع إي� ��ران ال ��ذي سيعلن
بعد يومني.
في لقاء ثان ،وخالل زي��ارة رسمية
ال ��ى واش �ن �ط��ن ف��ي  ٢ك��ان��ون االول
 ١٩٨٣م ��ع وف � ��د ل �ب �ن��ان��ي رس �م��ي،
ّ
الجميل مع وزي��ر الخارجية
ناقش
االم �ي��رك �ي��ة ج� ��ورج ش��ول�ت��ز ال�ن�ق��اط
التي يجب إعالنها للصحافة حول
ّ
الجميل ش��دد على
نتائج ال��زي��ارة.
ض��رورة الحديث على «أن�ن��ا بحثنا
ف� ��ي م� ��وض� ��وع االن � �س � �ح ��اب ��ات م��ن
لبنان وأننا اتخذنا التدابير الالزمة
لتحقيق أه��داف�ن��ا» .لكن شولتز ّ
رد

بالقول إن «جوابنا سيكون كاآلتي:
اتفاق  ١٧أي��ار قد نوقش والرئيس
والواليات املتحدة أكدوا دعمهم له».
ّ
بالقول
الجميل
وهنا قاطع الرئيس
ّ
«إن ال � ��رأي ال �ع ��ام ال�ل�ب �ن��ان��ي ي�ت�ط��ل��ع
ال��ى س�م��اع أن ه�ن��اك ت��داب�ي��ر عملية
اتخذت لتطبيق االتفاق ومن املحرج
ل ��ي أن ي ��ؤت ��ى ع �ل��ى ذك � ��ر االت� �ف ��اق
ف �ق��ط» .وع �ن��دم��ا ل��م ي��واف��ق شولتز
ع�ل��ى م�ط�ل��ب ال �ج �م� ّ�ي��ل ،ق ��ال األخ�ي��ر
«علينا أن ننسى االتفاق ّ
بحد ذاته
ّ
ون ��رك ��ز ع �ل��ى ت�ط�ب�ي�ق��ه» .وه �ن��ا ن� ّ�ب��ه
ّ
الجميل« :يجب أن تنتبه الى
شولتز
كيفية انتقاء كلماتك .فالحديث عن
ن �س �ي��ان االت �ف ��اق ي�ع�ن��ي أن يخسر
لبنان الواليات املتحدة وإسرائيل»،
ّ
الجميل ال��ى التوضيح« :لم
ف�س��ارع
أقصد ذلك أبدًا».

فلتقصف القوات األميركية أكثر!
قائد الجيش اللبناني:
ِ
ف��ي ل �ق��اء ج�م��ع دون��ال��د رامسفيلد
ب �ق��ائ��د ال �ج �ي��ش ال �ل �ب �ن��ان��ي ال �ع �م��اد
ّ
إبراهيم طنوس ،بتاريخ  ١١كانون
االول  ،١٩٨٣ل��م ي�ت��ردد األخ�ي��ر في
تقديم جردة لعتاد الجيش اللبناني
وعديده ،مطالبًا بتزويده بكمية أكبر
من السالح «وإال فلتحارب أميركا
ّ
بنفسها ف��ي ل �ب �ن��ان» .ل�ك��ن ط��ن��وس
بدا في حديثه مع رامسفيلد كقائد
ميليشيا مسلحة ي�ن��اش��د قصف
ال� �ق ��وات االم �ي��رك �ي��ة ب �ع��ض امل�ن��اط��ق
اللبنانية املدنية! الجنرال اللبناني
ك�ش��ف أي �ض��ًا ع��ن ت��أس�ي��س كتيبة
خ��اص��ة ل�ل�م�ن��اط��ق ال �ج �ن��وب �ي��ة ال�ت��ي
تحتلها ال �ق��وات االس��رائ �ي �ل �ي��ة وأن��ه
«ينتظر موافقة الجيش االسرائيلي
عليها».

رام�س�ف�ي�ل��د س ��أل ط �ن��وس ع��ن أداء
ط ��ائ ��رات «ه ��وك ��ر ه��ان �ت��ر» ف�ط�م��أن��ه
ال �ج �ن��رال ب��أن�ه��ا «أب �ل��ت ب�ل�اء حسنًا
في معركة س��وق الغرب .وحتى لو
افتقدت ال��ى دق��ة التصويب اال أنها
كانت جيدة في الضربات املدفعية
والصاروخية».
«ه� � ��ي ح� � ��رب ت �خ��ري �ب �ي��ة ال ت�ظ�ه��ر
فيها س��وري��ا بشكل م�ب��اش��ر ،لكن
م�ج�م��وع��ات ع ��دة ت�ع�م��ل لصالحها
ف��ي ل �ب �ن��ان وه ��ي م�ن�ظ�م��ة ال�ت�ح��ري��ر
الفلسطينية ،وشيعة البقاع والحزب
ّ
التقدمي االشتراكي» ،شرح طنوس
لرامسفيلد.
ق��ائ��د ال�ج�ي��ش ال�ل�ب�ن��ان��ي أث �ن��ى على
ق �ص��ف ال� �ق ��وات االم �ي��رك �ي��ة ملنطقة
الشوف أخيرًا وقال إن «تأثيره كان

العماد إبراهيم طنوس

ك�ب�ي�رًا ،إذ أن ج�ن�ب�لاط ب��ات خائفًا
ح�ت��ى امل ��وت وال �س��وري��ون يصفون
ّ
ال��وض��ع ب��ال�خ�ط�ي��ر» .ط��ن��وس ش��رح
اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ال�ج�ي��ش ال�ح��ال�ي��ة في

ال� � ّ
�رد ع�ل��ى ق�ص��ف ب �ي��روت وذل ��ك بـ
«ق �ص��ف ق ��رى م�ع� ّ�ي�ن��ة ف��ي ال�ج�ب��ل».
وع�ن��دم��ا أب ��دى األم�ي��رك�ي��ون قلقهم
م��ن ق�ص��ف ال�ج�ي��ش أم��اك��ن مدنية،
ّ
قال طنوس إن «هدفنا ليس قصف
ّ
امل��دن �ي�ين ل�ك��ن ال�ت��أث�ي��ر ع�ل��ى ص��ن��اع
القرار» .الجنرال اللبناني ّ
توجه الى
رامسفيلد بالقول «يجب أن تستمر
الواليات املتحدة في أعمالها العدائية
في لبنان بغية بث القلق في نفوس
السوريني واملعارضة اللبنانية».
رامسفيلد س��أل ع��ن الكتيبة التي
ّ
ت�ش��ك��ل ف��ي م�ن��اط��ق ج �ن��وب األول ��ي
ال�خ��اض�ع��ة ل�لاح�ت�لال االس��رائ�ي�ل��ي،
ّ
ف �ش��رح ط��ن��وس ت�ف��اص�ي�ل�ه��ا ولكنه
أش��ار ال��ى أن «ردة الفعل الشعبية
ّ ّ
ورد طنوس
عليها كانت كارثية».

سبب ال��رف��ض الشعبي لها ال��ى ما
ق��ال��ه ال�ن��ائ��ب اللبناني إدم ��ون رزق،
وه��و أح��د امل �ش��ارك�ين ف��ي تأسيس
ّ
ستطبق اتفاق
الفرقة ،بأن «الكتيبة
 17أي��ار م��ع إس��رائ �ي��ل» .وت��اب��ع « ال
يمكن أن نظهر ب��أن�ن��ا ن�ت�ع��ام��ل مع
الجيش االسرائيلي ،يجب أن يبدو
الجيش كأنه مؤسسة وطنية» .قائد
الجيش أكد لرامسفيلد أن «الكتيبة
الخاصة بالجنوب ستكون جاهزة
خالل شهر واح��د اذا واف��ق الجيش
االسرائيلي على ًذلك».
ّ
طنوس ختم قائال إن جيشه «يقاتل
ميليشا االش �ت��راك��ي وأم ��ل ح��ال�ي��ًا،
لكن املسيحيني خائفون ّكثيرًا لذا ال
ُ
يبدو مناسبًا اآلن أن ت َحل ميليشيا
القوات اللبنانية».

الملف
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لبنان وإسرائيل
الكترونية مفتوحة عرض فيها جزءًا يسيرًا من
ّ
السرية التي أفرج عنها قانونيًا .فصول
الوثائق
ّ
موثقة منذ الحرب الباردة حتى غزو العراق.
 ٨٥وثيقة هي حصة لبنان في مكتبة رامسفيلد،
شملت سنوات متقطعة بني  ١٩٧٦و.٢٠٠٦
«األخبار» تنشر في حلقتني متتاليتني ّ
أهم تلك

الوثائق في فترات ( ١٩٧٦تجدونها على املوقع
االلكتروني فقط) و ١٩٨٣ــ  ١٩٨٤ووثيقة واحدة
في عام  .٢٠٠١علمًا أن برقيات  ١٩٨٣و١٩٨٤
الخاصة بلبنان ال ترد في تسريبات «ويكيليكس»،
كما املذكرات الخاصة بوزارة الدفاع األميركية.
في الحلقة االول��ى ،ننشر محاضر اجتماعات

رامسفيلد مع مسؤولني لبنانيني وع��رب بني
 ١٩٨٣و ١٩٨٤ح��ول اتفاق  ١٧أي��ار واالجتياح
اإلسرائيلي للبنان« .اإلرهاب السوري والسوفياتي
ّ
أشد خطورة على العالم العربي من إسرائيل»،
هذا ما أقنع به رامسفيلد معظم من التقاهم
في «مهمته الخاصة»
إعداد صباح أيوب

الحل في لبنان
التدخل األجنبي مفتاح ّ
جنبالطّ :
ب �ع ��د ل �ق ��ائ ��ه م� ��ع ول� �ي ��د ج �ن �ب�ل�اط،
ي ��وم  ١٤ك��ان��ون االول  ١٩٨٣في
ّ
عمان ،استنتج دونالد رامسفيلد
ف��ي م�لاح�ظ��ات��ه أن��ه «ع�ل�ي�ن��ا تحينّ
الفرصة املناسبة إلبعاد جنبالط
ع��ن السوريني وإقناعه بالتحدث
ّ
ّ
الجميل».
جديا مع (أمني)
وح� � ��ول ع �ق ��د م ��ؤت �م ��ر م �ص��ال �ح��ة
�رط
ل� �ب� �ن ��ان� �ي ��ة ف � ��ي ج� �ن� �ي ��ف اش � �ت� � ً
جنبالط «وق��ف اط�لاق النار أوال»
ووضع «معاهدة وطنية تأخذ في
االع �ت �ب��ار ال� �ت ��وازن ال��دي �م��وغ��راف��ي
ّ
ال� �ج ��دي ��د .ف� ��ال� ��دروز ال ي �ش��ك �ل��ون
س� � ��وى  ٪٧م � ��ن ال � �س � �ك� ��ان ل �ك��ن
الشيعة يشكلون على األق��ل ثلث
الشعب اللبناني»ّ .
وعن اتفاق  ١٧أيار علق رامسفيلد
أن «ال �س��وري�ين ي�ت��ذرع��ون باتفاق
 ١٧أي ��ار ل�ل�ب�ق��اء ف��ي ل �ب �ن��ان» ،ف� ّ
�رد
ج �ن �ب�ل�اط ب � ��أن االت � �ف� ��اق «ي �ن �ت �ه��ك
السيادة اللبنانية .وهو ليس مفيد
ّ
بشيء بل يشكل عائقًا».
وب �ع��د أن ك ��رر رام�س�ف�ي�ل��د م ��رارًا
س��ؤال��ه ع��ن ام�ك��ان�ي��ة ل �ق��اء ال��زع�ي��م
ال � ��درزي ب��ال�ج�م� ّ�ي��ل «وع �ق��د ات�ف��اق
معه» ،وافق جنبالط على أن يلتقي
الرئيس في العاصمة االردن�ي��ة أو
ف��ي ال �س �ع��ودي��ة .ل�ك�ن��ه س ��أل« :ه��ل
س �ي �ع �ت��رف ال� �ج� �م � ّ�ي ��ل ب �ح��اج �ت �ن��ا
إلع��ادة توزيع السلطات والثروات
ووضع دستور جديد للبالد؟ أنا
مستعد ل�ل��ذه��اب ال��ى جنيف لكن
امل ��وارن ��ة ل ��ن ي �ت �ش��ارك��وا ال�س�ل�ط��ة
م �ع �ن��ا .ه ��م اس� �ت� �خ ��دم ��وا س��وري��ا
ضدنا عام  ١٩٧٦وإسرائيل عام
 ،»١٩٨٢وأضاف الزعيم اللبناني:
«لبنان ،ببساطة ،ليس دول��ة ،على
الرغم من انجذاب البعض ملثاليات
ج� �م ��ال ع �ب��د ال �ن ��اص ��ر وال �ق��وم �ي��ة
العربية».
الدروز لن يحاربوا من أجل املوارنة

ّ
وعندما تكلم رامسفيلد عن «أن
إي ��ران وس��وري��ا ول�ي�ب�ي��ا واالت �ح��اد
السوفياتي هي موطن لإلرهاب»

ـ �ـ ك�م��ا ردد ع�ل��ى م�س��ام��ع ك��ل من
التقاهم من الزعماء العرب ــ كان
السياسي الوحيد ال��ذي
جنبالط
ً
ّ
ق��اط�ع��ه ق��ائ� ًلا «م��ن امل �ه� ّ�م تعريف
االرهاب أوال قبل ان نتكلم عنه».
رامسفيلد دعا الى عودة الدروز
ال� ��ى ص �ف ��وف ال �ج �ي��ش ال �ل �ب �ن��ان��ي

الع � � ��ادة ال� � �ت � ��وازن ال �ط ��ائ �ف ��ي ال ��ى
امل � ��ؤس� � �س � ��ة ال � �ع � �س � �ك� ��ري� ��ة ،ل �ك��ن
ج�ن�ب�لاط ّ
رد ب��أن «ال �ج �ي��ش ليس
م �ت �ع ��دد ال� �ط ��وائ ��ف ف� ��ي ق �ي ��ادات ��ه
ال� �ع� �ل� �ي ��ا .وال� � � � ��دروز ال ي �م �ك��ن أن
ي � �ح� ��ارب� ��وا م� ��ن أج � ��ل امل � ��وارن � ��ة».
ج �ن �ب�ل�اط أك� ��د أن ق ��ائ ��د ال �ج �ي��ش

ال �ج �ن��رال إب��راه �ي��م ط �ن��وس «ل��دي��ه
ط �م��وح��ات س �ي��اس �ي��ة وي ��ري ��د أن
يصبح رئيس جمهورية».
وفي إطار املعارك مع الجيش ،قال
ج �ن �ب�لاط إن «ق� ��وات امل��اري �ن��ز هم
م��ع ال�ج�ي��ش اللبناني وم��ن واج��ب
ال� � � ��دروز أن ي� � � � ّ
�ردوا ع �ل��ى ق�ص��ف

ّ
خدام :تفجير املارينز
يطيل مكوث األميركيني

لقاء ثالثي
في تل أبيب

مزيج مقرف
من يساريني وشيعة

ال� �ت� �ق ��ى دون � ��ال � ��د رام �س �ف �ي �ل ��د وزي� ��ر
الخارجية السوري عبد الحليم ّ
خدام
(ال � �ص ��ورة) ف��ي  20ت �ش��ري��ن ال�ث��ان��ي
 ،1983وس �م��ع م �ن��ه م �ط �ل��ب س��وري��ا
بانسحاب كامل للجيش االسرائيلي
م��ن ل �ب �ن��ان .أم ��ا ع��ن «رع ��اي ��ة س��وري��ا
ل�لأع�م��ال االره��اب �ي��ة ال �ت��ي ت �ح��دث في
بيروت» فقد تمنى ّ
خدام على املبعوث
االميركي أن ال يعتمد على «الحملة
االع�لام �ي��ة امل �ع��ادي��ة ل �س��وري��ا» ،وق��ال:
«العالقات السورية ـــــ األميركية ليست
ج �ي��دة ،لكننا ال ن�ق�ب��ل تفجير ق��وات
املارينز في بيروت .ألننا نريدكم أن
ترحلوا من لبنان مع سفنكم الحربية،
ونحن ندرك أن أي عمل من هذا النوع
سيطيل مكوثكم هناك».
وح��ول اتفاقية  ١٧أي��ار ،أوض��ح ّ
خدام
أن «س ��وري ��ا ت��رف �ض �ه��ا ألن �ه ��ا ت �ح� ّ�د
م��ن س �ي��ادة ل�ب�ن��ان وت�ع�ط��ي إس��رائ�ي��ل
مساحة آمنة تبعد  ٢٣كلم فقط عن
ّ
دم�ش��ق» .وأض��اف «االتفاقية وقعها
 ٣أط��راف ولكنكم تطلبون من طرف
رابع (سوريا) تطبيقها»!
خ� � � ّ�دام خ �ت��م ك�ل�ام��ه ح� ��ول امل��وض��وع
ً
قائال «فلتنسحب إسرائيل من دون
ش��روط ،والوجود السوري في لبنان
ّ
سيحل بني اللبنانيني والسوريني في
ّ
أقل من ساعة من دون أي مكاسب».
(ال� ��وث � �ي � �ق� ��ة ال � �ك� ��ام � �ل� ��ة ع � �ل� ��ى امل� ��وق� ��ع
االلكتروني)

ف��ي  16ك��ان��ون ال�ث��ان��ي  1984عقد
اجتماع ثالثي أميركي ــــ إسرائيلي
ـ�ـ�ـ�ـ ل�ب�ن��ان��ي ف��ي م�ن��زل ال��دب�ل��وم��اس��ي
ونائب مدير املوساد السابق دايفد
ك�ي�م�ح��ي (ال� �ص ��ورة) ف��ي ت��ل أب�ي��ب.
حضر اللقاء الى دونالد رامسفيلد
وك�ي�م�ح��ي ،وع��ن ال�ج��ان��ب اللبناني
س��ام��ي م ��ارون أح��د امل�س�ت�ش��اري��ن
ّ
ّ
الجميل.
املقربني من الرئيس أمني
ّ
رامسفيلد دون بعض املالحظات
ع�ل��ى ه��ام��ش ال�ل�ق��اء ،وك��ان أب��رزه��ا
ال �ت��رك �ي��ز ع �ل��ى أه �م �ي��ة م ��ا ط��رح��ه
م� � ��ارون ح� ��ول إم �ك��ان �ي��ة ان ت �ق� ّ�دم
إس��رائ �ي��ل أك �ث��ر ل�ل�ب�ن��ان« .م ��ا ال��ذي
ي �م �ك �ن �ن��ا ف �ع �ل��ه ل �ت �ك��ون إس��رائ �ي��ل
م�ن�خ��رط��ة أك �ث��ر؟» ف��ي ل�ب�ن��ان س��أل
مارون.
رام� �س� �ف� �ي� �ل ��د أوص� � � ��ى م �س��اع��دي��ه
ف � ��ي امل� � ��ذك� � ��رة ب � � ��أن ي� �ب� �ح� �ث ��وا ف��ي
م�س�ت��وى ال �ت �ب��ادل االس�ت�خ�ب��ارات��ي
م� ��ع ل �ب �ن ��ان وم� � ��دى ت� �ع ��اون ��ه« ،ألن
ال � �ب � �ح� ��ث ف� � ��ي م � �س � �ت� ��وى ودرج� � � ��ة
التعاون االستخباراتي اللبناني ــــ
اإلسرائيلي هو على أجندة عملنا».
وك � ��ان م �س �ت �ش��ار ال �ج �م� ّ�ي��ل ودي ��ع
حداد قد اجتمع مع كيمحي سابقًا
وات � �ف� ��ق م� �ع ��ه ع� �ل ��ى خ� �ط ��ة ت �ش �م��ل
الشروط املفروضة على السوريني
ل�ت�ط�ب�ي��ق ات� �ف ��اق  17أي� � ��ار ،وأط �ل��ق
عليها اسم «خطة كيمحي».

ش � ّ�دد م �ل��ك امل �غ��رب ال �ح �س��ن ال�ث��ان��ي
(ال� � �ص � ��ورة) خ �ل��ال ل �ق��ائ��ه ب��دون��ال��د
رام�س�ف�ي�ل��د ،ف��ي  21ت�ش��ري��ن الثاني
 ،1983ع�ل��ى ض ��رورة ع��زل س��وري��ا
إق�ل�ي�م�ي��ًا إلن �ه��اء االزم� ��ة ف��ي ل�ب�ن��ان.
امل �ل��ك ال �ح �س��ن ال �ث��ان��ي ق� � ّ�دم ال�ن�ص��ح
ل�لأم�ي��رك�ي�ين ب�ع��دم إب �ق��اء جيوشهم
ً
ط ��وي �ل�ا ف ��ي ب � �ي ��روت ب �ع ��د ت�ش�ك�ي��ل
ح�ك��وم��ة ق��وي��ة ألن ل�ب�ن��ان «مستنقع
مليء باألفاعي واملالريا».
امل� �ل ��ك ط �ل��ب م ��ن ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة
دع��م ي��اس��ر ع��رف��ات ،ألن��ه «ف��ي ح��ال
سقط ال��زع�ي��م الفلسطيني ،سوريا
س� �ت� �ن� �ت� �ص ��ر ،وم� �ن� �ظ� �م ��ة ال� �ت� �ح ��ري ��ر
ستصبح يسارية ،وستغلق االبواب
أم��ام م�ل��ك االردن» .وي�ت��اب��ع الحسن
ال �ث��ان��ي« :اذا أزي� ��ح ع ��رف ��ات ال �ب��اق��ي
سيكون مزيجًا مقرفًا من يساريني
وشيعة».
وع ��ن أزم� ��ة ل �ب �ن��ان وإس ��رائ �ي ��ل رأى
امل �ل��ك امل �غ��رب��ي أن «األم� ��ر سينتهي
ّ
بتقسيم لبنان وه��و ال�ح��ل األفضل
ل �ل �ج �م �ي��ع» .وأض � � ��اف« :س� ��وري� ��ا ل��ن
ت �ن �ت �ص��ر ف ��ي ل �ب �ن��ان ب ��ل س�ي��وق�ف�ه��ا
االسرائيليون ،وسينتهي األمر بأن
تنقذ إسرائيل العرب».
امل�ل��ك الحسن ال�ث��ان��ي أب��دى سعادته
ب ��اس� �ت� �ض ��اف ��ة امل � � �غ � ��رب ل � � �ق � � ً�اء ب�ي�ن
امل�ص��ري�ين وم��وش��ي داي ��ان ،وع��رض
أن تكون بالده مقرًا للقاءات مماثلة.

الجيش لهم ولقراهم .ال أريد قتل
املارينز وال أن يزعجني االسطول
السادس أيضًا» .وطالب بـ «نشر
م ��راق �ب�ي�ن ع �ل��ى ال �ج �ب �ه��ة ال ��درزي ��ة
ل� ��رص� ��د ال� � �خ � ��روق � ��ات م � ��ن ك ��اف ��ة
الجبهات».
اإلماراتيون حفنة قمامة

وع � � ��ن س � ��وري � ��ا س � � � ّ�أل ج �ن �ب�ل�اط
رامسفيلد« :م��اذا ح��ل بعالقاتكم
بسوريا ...كانت جيدة» وأضاف:
«أن � � �ت � ��م ت� �ض� �ي� �ع ��ون وق � �ت � �ك� ��م م��ع
ال� �س� �ع ��ودي�ي�ن ،وال� � �ع � ��راق ان �ت �ه��ى،
واالم��ارات �ي��ون ح�ف�ن��ة ق �م��ام��ة» .ثم
ت ��اب ��ع «ال � �س � ��وري � ��ون م �س �ت �ع��دون
إلب� � ��رام ات � �ف� ��اق ،ه ��م ل �ي �س��وا دم��ى
ل �ل �س��وف �ي��ات» .ج �ن �ب�لاط ط �ل��ب من
رام �س �ف �ي �ل��د أن ت ��رع ��ى ال ��والي ��ات
امل� �ت� �ح ��دة ات� �ف ��اق ��ًا ب�ي��ن إس ��رائ� �ي ��ل
وس ��وري ��ا إلن �ه ��اء األزم � ��ة االم �ن �ي��ة
في لبنان .وعندما أجابه املبعوث
االميركي ب��أن «ذل��ك ش��أن لبناني
ال أم�ي��رك��ي»ّ ،
رد جنبالط بالقول
ّ
إنه «طاملا ُحلت املشاكل اللبنانية
«إن
ب��أس��اط�ي��ل خ��ارج �ي��ة» .وت��اب��ع ّ
ال�ت��دخ��ل االج�ن�ب��ي ه��و م�ف�ت��اح ح��ل
كل أزمات لبنان».
أم� � � ��ا ع� � ��ن ن� � � ��زع س� �ل� ��اح ال � �ح� � ّ�زب
ال � �ت � �ق� ��دم� ��ي االش� � �ت � ��راك � ��ي وح� ��ل� ��ه
وان �ض �م��ام م�ق��ات�ل�ي��ه ال ��ى ال�ج�ي��ش
اللبناني ،فأجاب جنبالط إن ذلك
م�م�ك��ن «ع �ن��دم��ا أث ��ق ب ��أن الجيش
هو جيشي .لذا ال يجب أن يشغل
ال�ك�ت��ائ�ب�ي��ون ك��ل امل �ن��اص��ب العليا
فيه».
وف ��ي ال �ش��أن ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ،ط��ال��ب
جنبالط ال��والي��ات املتحدة بإعادة
ال �ن �ظ��ر ب �ت �ح��ال �ف �ه��ا م ��ع إس��رائ �ي��ل
ودع ��م س�ي��اس�ت�ه��ا ال�ع��دائ�ي��ة ت�ج��اه
الفلسطينيني ،كما ط��ال��ب ب��إع��ادة
الضفة الغربية وغزة لفلسطني.
وع � ��ن ال � �ع� ��راق ق � ��ال ج �ن �ب�ل�اط إن
ّ
وسيخسر حربه
سيدمر
«العراق
ّ
ّ
م��ع إي ��ران وي�ق��س��م فتحتل تركيا
شمال البالد والفرس جنوبها».
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النساء والعنف األسري :ما بعد اللجنة الفرعية
لم يبق من مشروع قانون ،ما كان يسمى «حماية النساء من
العنف األسري» ،إال إعداد التقرير ،بعدما أنهت اللجنة الفرعية
«قراءتها» له .بعدها ،سيحول إلى اللجان املشتركة ،ليستعيد
«التحالف الوطني» عمله من أجل التعديل على التعديل ،وإقرار
قانون «حماية املرأة» التزامًا بالنصوص الدولية

القانون األساسي مات بعدما ّ
تحول لحماية األسرة (أرشيف ــ مروان طحطح)

تقرير

الزراعة لم تعد «الحيلة والفتيلة»
عبد الكافي الصمد
ان �ق �ض��ى ال ��زم ��ان ال � ��ذي ك� ��ان ف �ي��ه امل � ��زارع
ُيجري فيه حساباته ويخطط ملشاريعه
ب �ن� ً
�اء ع�ل��ى م� ��ردود م��وس �م��ه .ف�م��ن يعاين
ال �ي��وم وض��ع م��زراع��ي ال�ش�م��ال ف��ي س��وق
ط��راب �ل��س ي�ك�ت�ش��ف ح �ج��م ال �ك��ارث��ة ال�ت��ي
ح� ّ�ل��ت ب �ه��م .ط��راب �ل��س ه ��ي ّ
«أم ال �ف �ق �ي��ر».
ه��ذا ال�ل�ق��ب اكتسبته امل��دي�ن��ة م�ن��ذ ع�ق��ود،
ل�ك��ن امل�ش�ك�ل��ة أن ه ��ذا ال�ف�ق�ي��ر ال ي�ج��د من
ي �ش �ت��ري م �ن �ت �ج��ات��ه ،ب �ع��د ت ��راج ��ع ح��رك��ة
الزبائن في س��وق املدينة ،بفعل جولتني
من االشتباكات شهدتهما منطقتي باب
التبانة وجبل محسن الشهر املاضي ،ما
جعل امل ��زارع أم��ام خيارين أحالهما م� ّ�ر:
ّ
إم��ا ب�ي��ع بضاعته بسعر الكلفة أو أق��ل،
وإما كسادها أمام ناظريه.
ّ
يضرب ال��رج��ل الستيني يديه كفًا بكف،
وهو يرى أن الصناديق املمتلئة بالخوخ
وامل �ش �م��ش «ت �ب��اع ب��أق��ل م��ن رأس �م��ال �ه��ا».
املزارع ،الجالس على كرسي خشبي أمام
محل ف��ي س��وق الخضار« ،يخبط» يديه
على فخذيه وي�ه��ز رأس��ه يمينًا وي�س��ارًا:
«ي ��ا ح� ��رام ع �ل��ى ال � ��رزق ،ي��ا دوب يكفينا
امل��وس��م إج��رة الشغيلة وال�س�م��اد»ُ .ي ّ
فسر
ص��اح��ب امل �ح��ل ح��ال��ة ه ��ذا ال ��رج ��ل ،ال��ذي
ي�ع� ّ�ده «ن�م��وذج��ًا لحالة أغلبية امل��زارع�ين
ف ��ي ال �ش �م ��ال ه � ��ذه األي � � � ��ام» ،ي� �ق ��ول« :إذا
احتسبنا تكلفة أج��رة الشغيلة ،وأسعار
الفلني والصناديق والنقل والقومسيون،
ف��إن األس�ع��ار املتدنية ت�ك��اد ت�ع��ود ب��رأس
املال».
ال �ب �ض��ائ��ع م �ك� ّ�دس��ة ف ��ي س ��وق ال �خ �ض��ار،
م ��ا ي �ج �ع��ل «أم� � ��ر ت �ص��ري �ف �ه��ا ب � ��أي ش�ك��ل
ه� ّ�م��ًا ك �ب �ي �رًا» ،ي �ق��ول ن�ق�ي��ب ت �ج��ار ال�س��وق
م �ن �ي��ب م� �ع ��رب ��ان ��ي .وي � � � � ّ
�رد ال� �س� �ب ��ب إل ��ى
«املشاكل األمنية األخيرة ،وتراجع حركة
ال �ت �ص��دي��ر ل �ل �خ��ارج ب�س�ب��ب األح � ��داث في
ّ
س��وري��ا ومصر وليبيا» .ي��ذك��ر معرباني
امل �س��ؤول�ين «ب �ض��رورة اإلس� ��راع ف��ي بناء

السوق الجديد ،ال��ذي لم ُينفذ بعد ،رغم
توافر االع�ت�م��ادات املالية وقطعة األرض
له».
«ف��وض��ى ال �س��وق ال ت�ش� ّ�ج��ع ك�ث�ي��ري��ن على
املجيء إليه» ،يقول أح��د أصحاب املحال،
ّ
«تخيلوا كيف يمكن أن نطلب من
ويضيف:
الزبائن أن يأتوا إليه وكل يوم و«التاني»
تندلع فيه اشتباكات ،وامل�ت��اري��س ترتفع
عند مداخله!؟» .وج��ود السوق داخ��ل هذه
ال�ب�ق�ع��ة األم �ن �ي��ة ال �س��اخ �ن��ة ف��ي ط��راب �ل��س،
ألحق أض��رارًا بمزارعي الشمال ،الصغار
منهم ومتوسطي الحال والكبار على حد
س ��واء .ذل��ك أن ان�ت�ق��ال ال�س��وق اض�ط��راري��ًا،
أث� �ن ��اء االش �ت �ب ��اك ��ات ب�ي�ن ال � �ب� ��داوي ودي ��ر
عمار ومنطقة املعرض في طرابلس ،جعل
السلع الزراعية «تتبهدل ،وتباع بأقل من
سعر كلفتها» على حد قول أحدهم.
داخل السوق جلس أحد املزارعني واضعًا
يده على خده ،وعيناه تبحثان عن زبون.
ي�ل�ت�ف��ت ي�م�ي�ن��ًا وي � �س ��ارًا ،ي �ت��أف��ف ،ي�ق�ت��رب
م�ن��ه ص��اح��ب امل �ح��ل ل �ي��واس �ي��ه« :ال تقلق،
ال�ل��ه ب�ي�ج�ب��ر» .ه��ذه ال�ك�ل�م��ات ك��ان��ت كافية
ً
ُلي ّ
عبر الرجل عن مكنوناته ،يقول منفعال:
«زوجتي كان معها حق عندما قالت لي أن
نترك املوسم على أمه (أي على األشجار)
ألن س �ع ��ره ال ي� ��رد ال ت �ع �ب��ه وال ت�ك�ل�ف�ت��ه،
لكن ش��و ب��دن��ا نعمل ،امل��وس��م ه��و الحيلة
والفتيلة ،وما فينا نشوف املوسم قدامنا
متل امليت وما نشيله!».
ّ
بعض امل��زارع�ين لجأ إل��ى ح��ل لهذا امل��أزق،
إذ ع �م��د إل ��ى ن �ق��ل م�ن�ت�ج��ات��ه ب�ن�ف�س��ه عبر
وس�ي��ط إل��ى أس ��واق خ ��ارج ط��راب�ل��س ،إل��ى
ً
جبيل وبيروت مثال ،برغم ارتفاع تكاليف
نقلها ،حيث «األس�ع��ار هناك «دب��ل» ،لكن
من أقدموا على هذه الخطوة يبقون نسبة
قليلة مقارنة بغيرهم .يقترح أحدهم على
زميله ،التوجه ببضاعته إلى بيروت ،فال
ّ
يرد املزارع ،ما يدفع أحد تجار السوق إلى
ً
التدخل قائال« :كيف بدك ينزل على بيروت
وهو إذا نزل على طرابلس بيضيع!».

راجانا حمية
أن �ه��ت ال �ل �ج �ن��ة ال �ف��رع �ي��ة امل �ك �ل �ف��ة دراس� ��ة
مشروع قانون حماية النساء من العنف
األس ��ري «ال �ج��دل» ال��دائ��ر ح��ول امل�ش��روع،
فأعلنت أم��س «ان�ت�ه��اء ال�ن�ق��اش ،ع�ل��ى أن
تكون الجلسة املقبلة وما يتلوها إلعداد
التقرير الخاص بالنقاشات والتعديالت
ومبرراتها» ،يقول عضو اللجنة النائب
عماد الحوت.
إذًا ،بعد أكثر م��ن أرب�ع�ين أسبوعًا ،يعلن
ال� ��دارس� ��ون ان �ت �ه��اء ج �ل �س��ات «ال � �ق� ��راءة».
يقفلون النقاشات .ال تعود لالنسحابات
قيمة .تسكت النائبة جيلبرت زوي ��ن .ال
ّ
تفجر السيدة الوحيدة في اللجنة موقفًا
ّ
ي�ع��ب��ر ع��ن م�ع��ارض�ت�ه��ا ال�ت��ي وع ��دت بها.
تبدأ مرحلة إعداد التقرير ،على أن ّ
يحول
بعدها إلى اللجان املشتركة إلقرار بنوده
والتصويت عليها .هكذا ،ترسم الخاتمة.
وربما ،هي التي سيصل إليها الكل ،على
ّ
سيقدر هذه
اعتبار أنه «اللي عنده ضمير
الخطوة الحضارية التي قمنا بها» ،يقول
رئيس اللجنة سمير الجسر .لكن ،على ما
ي�ب��دو ،ف��ات الرئيس الكثير م��ن األح��داث،
لعل أهمها أن القانون األساسي «مات»،
بعدما اس�ت�ح��ال ق��ان��ون��ًا لحماية األس��رة
من العنف التزامًا باملادة  7من الدستور
ال�ت��ي تكفل «س��واس �ي��ة» اللبنانيني أم��ام
ال �ق��ان��ون ( )...وب�ع��د اإلص� ��رار ع�ل��ى إب�ق��اء
امل � ��ادة «امل �ل �غ��وم��ة» رق ��م  26( 22س��اب�ق��ًا)
ال�ت��ي تنص ع�ل��ى )..(« :باستثناء قواعد
اخ �ت �ص��اص امل �ح��اك��م ال �ش��رع �ي��ة وأح �ك��ام
األح� ��وال الشخصية ال �ت��ي ت�ب�ق��ى مطبقة
ك�م��ا ه��ي ،وأح �ك��ام ال�ق��ان��ون  422لحماية
األح � � � � � � ��داث ،ت� �ل� �غ ��ى ج� �م� �ي ��ع ال� �ن� �ص ��وص
املخالفة لهذا القانون أو التي ال تتفق مع

مضمونه» .بهذه املادة ،تنسف صالحيات
محكمة التمييز ،الجهة الوحيدة املالكة
لصالحية ّ
بت طلبات تعيني املرجع عند
ح��دوث اخ�ت�لاف إي�ج��اب��ي أو سلبي على
االختصاص.
لكن بالعودة إلى نقاشات اللجنة ،يؤكد
ع��دد من املطلعني عليها أنها تشبه ذلك
ال�ق��ائ��م ب�ين ال�خ��ائ�ف�ين ع�ل��ى «ذك��وري�ت�ه��م»
و«امل� �ت� �ح ��رري ��ن» .ه �ك ��ذا ي �ص��ف ال �ط��رف��ان
بعضهما .وبعيدًا عن هذا الوصف وذاك،
ي �ط��رح ال� �س ��ؤال :م ��اذا ق � ّ�دم «امل �ت �ح� ّ�ررون»
للمرأة؟ كيف أنصفوها في اللجنة؟ وإالم
يستند «ال��ذك��وري��ون» ك��ي ي�ب��رروا للمرأة

سيستكمل التحالف
الوطني لتشريع حماية
النساء عمله مع الكتل
النيابية

أنها ليست معنفة «كثيرًا»؟
ف �ل �ن �ب��دأ م� ��ن ال ��رئ � �ي ��س :س �م �ي��ر ال �ج �س��ر.
أيضًا .ال يجد
الرجل .ال��زوج .األب لبنات ّ
ب� ّ�دًا من ّالقول إنه «متل ما معنف أبوها،
أمها معنفة» .ففي قاموس الرجل« ،الكل
ّ
م�ع��ن��ف» .وأك �ث��ر م��ن ذل��ك «ال يمكن ام��رأة
ت�ش�ك��و م ��ن ال�ت�م�ي�ي��ز أن ن �م ��ارس بحقها
ت �م �ي �ي �زًا إض ��اف� �ي ��ًا» .ه� ��ذا االخ � �ت �ل�اف ب�ين

«ع �ن��ف ال� �ك ��ل» و«ع �ن ��ف امل� � ��رأة» ينسحب
اخ� �ت�ل�اف ��ًا ع �ل��ى ت �ف �س �ي��ر م �ع �ظ��م ال �ب �ن��ود.
ً
ول �ن��أخ��ذ م �ث��اال «اإلك� � ��راه ع�ل��ى ال �ج �م��اع».
بحسب البعض ،ال داعي له «ألن العالقة
شرعية ،وعندما ت�ك��ون شرعية ال يكون
هناك اغتصاب ،وفيما لو كان هناك عنف
ف��ي ال �ع�لاق��ة ،ف�لا ب��د م��ن اإلث �ب ��ات» ،يقول
الحوت .من دون إثبات ،ال اغتصاب .حتى
القانون يحمي املغتصب .فمن يغتصب
فتاة ويتزوجها تنتفي تهمة االغتصاب
عنه إذا استمر زواج��ه  3س�ن��وات .وهنا،
ب��إم�ك��ان��ه أن يطلقها «وب �ك��ون اغتصبها
 3س �ن��وات ش��رع �ي��ًا» ،ي�ق��ول ال�ن��ائ��ب نبيل
ن� �ق ��وال (امل �ن �س �ح ��ب م� ��ن ال� �ل� �ج� �ن ��ة) .ل�ي��س
ه��ذا فحسب ،فبالتعديل ال�ج��دي��د ،نسف
ال ��دارس ��ون «االغ �ت �ص ��اب» ك �ف �ع��ل ،مبقني
ع�ل��ى «ال��وس�ي�ل��ة» و«ال�ن�ت�ي�ج��ة» :التهديد
وال �ض��رب واإلي� � ��ذاء ..م��ع إث�ب��ات�ه��ا .وه�ن��ا،
إن ك��ان��ت امل � ��رأة ق � ��ادرة ع �ل��ى إث �ب��ات فعل
ال � �ض ��رب ب ��وج ��ود دل� �ي ��ل «اآلث � � � ��ار» ف �ق��ط،
فكيف تثبت التهديد؟ وحتى لو أثبتت،
ّ
تعهدًا ال قيمة قانونية له
تكون العقوبة
ف��ي جميع األح ��وال .أم��ا إن ك��ان ال ب��د من
ال��رج��وع للمحاكم ال�ش��رع�ي��ة ،ب�ع��د تعذر
اإلثبات قضائيًا ،فال داعي لالستغراب إن
انتهى الحكم بعبارة «ضرب من ضروب
التأديب».
ي��ذك��ر أن ��ه ب�ع��د إع� ��داد ال�ت�ق��ري��ر ،س�ي�ح� ّ�ول
امل� �ش ��روع إل ��ى ال �ل �ج��ان امل �ش �ت��رك��ة .وه �ن��ا،
سيستكمل ال�ت�ح��ال��ف ال��وط �ن��ي لتشريع
حماية النساء م��ن العنف األس��ري عمله
مع الكتل النيابية ،وخصوصًا أن ممثلي
هذه الكتل «ليسوا كلهم من رأي أعضاء
ال �ل�ج�ن��ة ال �ف��رع �ي��ة ،وغ��ال�ب�ي�ت�ه��م ي �ع��ارض
ال � �ت � �ع ��دي �ل�ات» .وق � ��د ي� �ك ��ون ه � ��ذا «األم � ��ل
الوحيد» بأال يقطع املشروع بتعديالته.
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قضية

ّ
«الهيئة الصحية» تعيد «إحياء» املدمنني
في اليوم العاملي ملكافحة اإلدمان على املخدرات فتحت
ّ
ّ
اإلسالمية أبواب مركز إعادة التأهيل النفسي
الصحية
الهيئة
ّ
ّ
واملعنوي «إحياء» ألول مرة للعالم الخارجي .في محيط هادئ
ومعزول ،يعيش  11شابًا طموحهم بأن تكون لهم حياة
ّ
«عادية» عرفوا قيمتها بعدما خاضوا وحل اإلدمان
زينب مرعي
ب �ع��د  5س �ن ��وات م ��ن إدم � ��ان امل� �خ ��درات،
امل�ت��اج��رة ب�ه��ا واالح �ت �ي��ال ،اك�ت�ش��ف أه��ل
أح �م��د إدم� ��ان اب �ن �ه��م! ك ��ان اب ��ن ال��واح��دة
وال �ع �ش��ري��ن ال� ��ذي ل��م ي �ت��رك ي��وم��ًا م�ن��زل
أهله ف��ي ح� ّ�ي السلم ،يتعاطى الحبوب
امل� � �خ � � ّ�درة و«ال � �ك ��وك ��اي �ي�ن ح� � � ��رق» ،وف ��ي
ب�ع��ض األح �ي��ان ال�ه�ي��روي�ين والحشيش
ّ
إضافة إلى الكحول حتى أصبحت كلها
ّ
كـ«حبة مسكن» بالنسبة إليه ال غير ،أو
ّ
يتسلى ب��ه خ�لال النهار .أوق��ف ستّ
م��ا
م� ّ�رات ،خ��رج فيها بكفالة .وك��ان إذا نام،
ّ
يمتد سباته حتى  18ساعة متواصلة،
وعندما يستيقظ كان يحتاج إلى أربعة
أو خ�م�س��ة أي� ��ام أخ� ��رى ل �ي �ع��ود وي �ع��رف
ط �ع��م ال� �ن ��وم .ض ��اع م��ن وزن� ��ه م��ا ض��اع،
ّ
حتى وص��ل إل��ى  41كيلوغرامًا .ك��ل ذلك
بعد إل��ى م��ا ي�ج��ري مع
ول��م يفطن أه�ل��ه ّ
ّ
اب �ن �ه��م! ك��ان��وا ي �ظ��ن��ون أن مشكلته هي
كمشاكل الكثير م��ن امل��راه�ق�ين« ،ش� ّ
�وي��ة
كحول وسيكارة حشيشة».
ّ
ّ
النفسية
الصحة
ت�ق��ول مسؤولة دائ��رة
ّ
ّ
اإلسالمية» فاطمة
الصحية
في «الهيئة
ّ
فرج إن قرب األهل من أوالدهم يمكن أن
ّ
ّ
يشكل الرادع النحرافهم نحو املخدرات.
الثقة بني الطرفني ،وعطف األهل ،يمكن
أن يحمال االبن أو االبنة على االعتراف
ّ
ل �ه��م ب � ��أن أح� ��د أص ��دق ��ائ ��ه ع� ��رض ع�ل�ي��ه
ّ
ال�ي��وم أن ي�ش��ارك��ه زاده م��ن امل �خ��در .لكن
ب�ع��د وق ��وع ال�ك��ارث��ة واح �ت��راف اإلدم ��ان،
يصبح أمل العودة إلى الحياة الطبيعية
الوحيد هو في إعادة التأهيل.
أمس ،في اليوم العاملي ملكافحة اإلدمان
ّ
الصحية
على امل�خ��درات ،فتحت الهيئة
ّ
اإلسالمية ألول ّ
مرة أبواب مركز «إحياء»
إلع ��ادة ت��أه�ي��ل امل��دم�ن�ين ع�ل��ى امل �خ��درات
نفسيًا ومعنويًا .املركز الذي افتتح مع
ب��داي��ة ه��ذا ال �ع��ام ،ج��اء ب�ع��د رح�ل��ة عمل
طويلة كانت ق��د بدأتها «دار ال�ح��وراء»
م� ��ع امل ��دم � �ن �ي�ن ،ق� � � � ّ�ررت ب �ع ��ده ��ا ال �ه �ي �ئ��ة
االن �ت �ق ��ال إل� ��ى م ��راح ��ل ال� �ع�ل�اج ب��إن �ش��اء
ً
«مركز ّ
جويا الرعائي» في الجنوب أوال،
ّ
ح�ي��ث ي�خ�ض��ع امل��دم��ن ه �ن��اك مل��ا يسمى
ّ
املخدرة أو ،Detox
السحب اآلمن للمواد
وم ��ن ب�ع��ده��ا وف �ق��ط ف��ي ح ��ال ال�ح�ص��ول
ع�ل��ى م��واف�ق�ت��ه ال�ك��ام�ل��ة أي م��ن دون ّ
أي

ّ
واملتسربني من
معظمهم من الطبقة الوسطى
املدارس (مروان بو حيدر)

تشير اإلحصاءات إلى
ّأن  7ـ  %10من المدمنين
يتخطون إدمانهم نهائيًا
ّ

ضغط من األهلُ ،ينقل املدمن إلى مركز
«إحياء» في كيفون ،حيث يمضي فترة
ثالثة إلى ستة أشهر في إعادة التأهيل.

ف ��ي امل ��رك ��ز ،ع �ل��ى امل��دم �ن�ي�ن أن ي �ك��ون��وا
ّ
مستعدين للتعامل م��ع برنامج ص��ارم
ي�ب��دأ ف��ي الخامسة صباحًا م��ع الصالة
والدعاء ويجبرهم على إطفاء كل أضواء
امل��رك��ز وال�خ�ل��ود إل��ى ال�ن��وم ف��ي الحادية
ً
ع�ش��رة ل�ي�لا .ي�ق��ول م��دي��ر امل��رك��ز الطبيب
علي دروي ��ش إن ه��ذا البرنامج يحاول
إعادة النظام إلى حياتهم إلعادة دمجهم
ّ
في املجتمع .ويضيف أن حاالت اإلدمان
تكاثرت منذ حرب تموز  2006خصوصًا
ّ
ّ
املخدرة قبل ذلك
أن الحصول على املواد
كان أكثر صعوبة.
في «إحياء» يعيش  11شابًا« ،معظمهم
م��ن ال�ط�ب�ق��ة ال��وس �ط��ى وامل �ت �س� ّ�رب�ي�ن من
امل � � ��دارس» ت �ق��ول ف��اط �م��ة ف � ��رج .ي �ب��دون
م �ص� ّ�م �م�ي�ن ع �ل��ى ال � �ع� ��ودة إل � ��ى ال �ح �ي��اة
ال �ط �ب �ي �ع� ّ�ي��ة 11 .ش��اب��ًا ت �م�لأ أج �س��اده��م
ال ��وش ��وم ،ي �ح��اول امل��رك��ز إع��ادت �ه��م إل��ى
ط ��ري ��ق ال� �ل ��ه وال� �ص � ّ�ح ��ة ،ف �ت �م�لأ غ��رف�ه��م
ل� � ّ�وح� ��ات أدع � �ي� ��ة م� ��ن جّ �ه ��ة ورس� ��وم� ��ات
وق�ع��وه��ا بأسمائهم ،ن��ف��ذوه��ا ف��ي صف
الرسم من جهة أخ��رى .يشمل البرنامج
عالجًا نفسيًا ،ري��اض��ة ،إرش ��ادًا روحيًا،
ح �م �ل��ة ت�ث�ق�ي��ف ن �ف �س��ي ،ت�ن�ظ�ي��ف غ � ّ�رف،
وغ �ي ��ره ��ا م ��ن ال� �ن� �ش ��اط ��ات .ح �ت��ى أن �ه��م
زرعوا حديقة املركز بالخضار فصاروا
يقطفون ثمارها وي��أك�ل�ّ�ون منها .يقول
الدكتور علي درويش إنهم في «إحياء»
ّ
لكنهم في
يفعلون ك��ل ما هو ض��روري،
ّ
الوقت ذات��ه ال يرفعون سقف التوقعات
ّ
ّ
ب�م��ا أن اإلح� �ص ��اءات ال�ع��امل� ّ�ي��ة ت �ق��ول إن
ّ
 7إل��ى  %10م��ن م��دم�ن��ي امل �خ��درات فقط
ّ
ي �ت �خ��ط��ون إدم ��ان �ه ��م ن �ه��ائ �ي��ًا .بعضهم
أثار فوضى في املركز وتركه ،وبعضهم
أكمل الطريق حتى النهاية .خمسة ّ
ممن
غ� ��ادروا امل��رك��ز ال ي��زال��ون م�ص� ّ�ري��ن على
ّ
قرار االبتعاد عن املخدرات ،وإذا تخطوا
ف�ت��رة الخمس س�ن��وات م��ن دون ال�ع��ودة
إل��ى وح��ل اإلدم ��ان يكونون ق��د اج�ت��ازوا
مرحلة الخطر .يضيف دروي��ش« :يبقى
ّ
همنا ،إن لم ننجح في إنقاذهم كليًا من
ّ
ّ
امل �خ��درات أن نغير على األق ��ل سلوكهم
العنيف».
ً
ّ
عندما يحن ع�لاء ليال إل��ى امل�خ� ّ�در يبدأ
ب� �ت�ل�اوة ال � �ق� ��رآن أو ي� �ع � ّ�د ل �ن �ف �س��ه ك��أس
ش��اي أو يخرج إل��ى نزهة ف��ي الحديقة.
عالء التفت في التاسعة والعشرين من
عمره إلى ضرورة العالج عندما هجرته
زوج � �ت� ��ه .أب� ��و ع �ل��ي ق � � ّ�رر س� �ل ��وك ط��ري��ق
العالج بعد  20سنة من اإلدم��ان عندما
واجهته ابنته ،وه��ي في الرابعة عشرة
م��ن ع �م��ره��ا« .ش �ع��رت ف��ي ت �ل��ك اللحظة
بأنني أن��ا االب��ن ولست األب» يقول .أما
ما دفع املدمنني األصغر سنًا إلى توقيع
ورق��ة املوافقة على ش��روط ال��دخ��ول ّإلى
ّ
«تصرف الناس معهم كأنهم
املركز فكان
غير موجودين».

متفرقات
شربل يدعو إلى مفرقعات «ذات طابع حضاري»
خالل لقاء في مكتبه ،أمس ،مع أصحاب محال املفرقعات ،نقل وزير
ّ
الداخلية والبلديات مروان شربل إلى هؤالء «انزعاج املواطنني من
استعمال املفرقعات بصورة عشوائية من دون أي ضوابط ،وما ّ
تسببه
من أصوات مدوية ومزعجة واقالق للراحة» ،مذكرًا إياهم بأنها «تمثل
خطرًا على السالمة العامة» ،مطالبًا بـ«حصر استخدام هذه األسهم
النارية واستيرادها بتلك التي ال تصدر أصوات انفجارات مرتفعة».
وتوصل املجتمعون إلى تأليف لجنة يشارك فيها محافظ مدينة بيروت
بالوكالة ناصيف قالوش ،ومدير اإلدارة ّاملشتركة في الوزارة العقيد
عبدو برباري ،إضافة إلى أصحاب املحال التجارية «ذات الصلة»،
لرفع االقتراحات بهدف ضبط اطالق هذه األلعاب ،وجعلها «ذات طابع
حضاري» .وإلى ذلك ،بحث شربل مع أصحاب محال ألعاب التسلية
الكهربائية و«الفيديو بوكر» في تنظيم هذه األلعاب على نحو «يخفف
من انتشارها ويحمي القاصرين واملواطنني ،عمومًا ،ملا تسببه من
أضرار مادية واجتماعية واقالق راحة» .وأخذ شربل ببعض املالحظات
التي عرضها املعنيون ،طالبًا منهم تسوية أوضاعهم خالل الفترة التي
أعطيت لهم ،حتى أواخر تشرين األول من العام الحالي ،بموجب القرار
رقم  ،697على أن يصار إلى اقفال املؤسسات املخالفة ّ
نهائيًا.

مركز الخيام :لبنان قنبلة من العنف
نظم «مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب» ،اعتصامًا أمام وزارة
العدل ،أمس ،ملناسبة السادس والعشرين من حزيران ،اليوم العاملي
ملساندة ضحايا التعذيب ،شارك فيه أهالي معتقلني في السجون
السورية واإلسرائيلية ،وأهالي سجناء في سجن رومية ،ومدافعون
عن حقوق اإلنسان .وأشار األمني العام للمركز محمد صفا إلى أن
«لبنان بات قنبلة من العنف في األسرة واملجتمع» ،مطالبًا وزير العدل
بـ«تشكيل اآللية الوقائية ملنع التعذيب ،التزامًا بتوقيع لبنان البروتوكول
االختياري التفاقية مناهضة التعذيب في كانون األول من عام ،2008
حيث تأخر لبنان ثالث سنوات عن تشكيلها ،وأن تكون هذه اآللية
الوقائية هيئة مستقلة وغير مندمجة في الخطة الوطنية لحقوق
اإلنسان ،املزمع إعالنها في املجلس النيابي» .كذلك ،دعا إلى «تعديل
املادة  401من قانون العقوبات لتشديد العقاب ملرتكبي التعذيب،
إضافة إلى تجريم التعذيب في القوانني اللبنانية ،وسحب التحفظات
عن املادتني  20و 21من اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب لجهة
الشكاوى ،وتجريم العنف األسري» .بدورها ،دعت السيدة فاطمة عبد
الله إلى «إيالء قضية املعتقلني في السجون السورية األولوية» ،مشيرة
إلى أن «شقيقها علي موسى عبد الله ،وكثيرين غيره معتقلون في
السجون السورية منذ السبعينيات والثمانينيات ،وال جالء ملصيرهم».

نقابة املستشفيات تريد الدخول في «الخطة ّ
األمنية»
استنكرت نقابة املستشفيات في لبنان في بيان لها ،حادثة مستشفى
سيدة لبنان ـ ـ ـ جونية أمس ،حيث عثر على متفجرات في املرأب
التابع له .وأبدت النقابة تخوفها وقلقها من محاوالت االعتداء على
املستشفيات ،متمنية على القوى األمنية «تأمني الحماية الالزمة
للمستشفيات في هذه الظروف الدقيقة ،وأن تكون مشمولة بالخطة
األمنية املخطط لها خالل هذه الفترة» ،وأملت «إبقاء القطاع بمنأى عن
أي اعتداءات ليتمكن من تأدية مهماته اإلنسانية».

الكويت تقدم  500ألف دوالر لدار العجزة
ّ
وقع رئيس مجلس اإلدارة املدير العام للصندوق العربي لإلنماء
االقتصادي واالجتماعي في الكويت عبد اللطيف الحمد مع مستشفى
دار العجزة اإلسالمية ،عقد تفاهم بني املستشفى والصندوق بمبلغ
 150,000دينار كويتي ،أي ما يساوي  500,000دوالر أميركي
لـ«تأهيل بعض أقسام املستشفى الطبية وغير الطبية ،التي تتضمن
اإلدارات التمريضية التابعة لقسم الطب العقلي والنفسي ،واملدخل
الرئيسي للمستشفى ،إضافة الى تجهيز قسمي املختبر واملطبخ».
ويبلغ عدد املقيمني في املستشفى نحو  700شخص.

تعاون بحثي لبناني ــ إيطالي

www.transparency-lebanon.org

أطلق املجلس الوطني للبحوث العلمية واملركز اإليطالي للبحوث العلمية
«اإلعالن الثاني  »2012لقبول مشاريع بحوث مشتركة بني باحثني من
لبنان وإيطاليا ،بهدف تنمية عالقات التعاون البحثي بني املؤسسات
اللبنانية واإليطالية .ويستقبل املجلس املشاريع املشتركة حتى
 ،2012/10/1ومدة املشروع سنتان ،من  2013/1/1حتى ،2014/12/31
كما أن «املشاريع التي تتضمن شراكة واضحة بني باحثني من لبنان
وإيطاليا في املجاالت البحثية والعلمية هي علوم البحار وإدارة وتطوير
املوارد الطبيعية».
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تحقيق
يتحدثون دائمًا عن «العودة» .حياتهم في مخيمات لبنان تشبه املوت البطيء.
الفلسطينيون ال يريدون التوطني ،ال يريدون سوى حد أدنى من التقديمات التي تخولهم
االستمرار في الحياة .وعلى الرغم من أن مجلس النواب أصدر تعديالت على قانون العمل
لتنظيم العمالة الفلسطينية ،إال أن وزير العمل سليم جريصاتي ّ
يصر على عدم أهمية
هذه التعديالت ،ويعلن أنه لن يصدر أية مراسيم تطبيقية

اللجوء «قصاص»
الفلسطينية
ينظم العمالة
جريصاتي لن ّ
ّ
رشا أبو زكي
ال �ب �ي��ت ف � ��وق ال �ب �ي ��ت .ال �ش �ب ��اك ف��وق
الشباكَّ .
«الد َرج» فوق «ال� َّ�د َرج» .هنا،
مصطلح «فوق» ال يعني شيئًا أبدًا،
ً
وال مصطلح «تحت» .مثال «قسطل»
املياه ف��وق .كابل الكهرباء تحت .قد
ت �م �ط��ر ص �ي �ف��ًا ،ن�ت�ي�ج��ة ت �س��رب أح��د
قساطل املياه فوق رأسك .قد تصعقك
ال �ك �ه��رب��اء ب �ق��دم��ك ،خ�ل�ال م�ح��اول�ت��ك
اج �ت �ي��از «ال � ��زواري � ��ب» ال �ض �ي �ق��ة .كل
ش��يء وال تسعى ال��ى رؤي��ة السماء،
ال زرق �ت �ه ��ا وال ح �ل �ك �ت �ه��ا ،ف��ال �ض��وء
ه� �ن ��ا س � �ي� ��ان .س � �ي ��ان ح� ��ال� ��ك ،ب�ف�ع��ل
كثرة اإلم��دادات الكهربائية واملائية،
وح �ب��ال ال�غ�س�ي��ل .ق��د ت�ظ��ن أن امل�ي� ّ�اه
التي تغمر األرض مياهًا .ال ّ
يغرنك
الشكل ،يكفي أن تشم الرائحة لتعرف
أن�ه��ا ص��رف ص�ح� ّ�ي .إذا كنت سائرًا
ف ��ي م �خ �ي��م ص �ب��را وش ��ات �ي�ل�ا ،ح ��ذار
رب� ��ط ال � �ص ��ورة ال �ن �م �ط �ي��ة ل�ل�أش �ي��اء،
ب�م��وق�ع�ه��ا ال �ب��دي �ه��ي .س�ت�ل�ح��ظ هنا
وقعًا بطيئًا للحياة .العنصر الشاب
ف��ي ك��ل زاوي� ��ة ،ع�ل��ى ال �ش��رف��ات ،أم��ام
امل �ن��ازل وامل ��راك ��ز ال�ح��زب�ي��ة ال�ك�ث�ي��رة.
البطالة غالبة .بطالة تقارع التعديل
ال � ��ذي أق � ��ره م �ج �ل��س ال� �ن ��واب ف ��ي آب
عام  2010على قانون العمل ،والذي
س�م��ح ل�لاج��ئ الفلسطيني بالعمل
رسميًا في كل القطاعات التي يسمح
لألجنبي بالعمل فيها .إض��اف��ة الى
إف��ادت��ه م��ن الضمان االجتماعي من
ضمن صندوق خاص .هذا التعديل
ال��ذي ينتظر منذ سنتني مراسيمه
ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ،ل��ن يبصر ال �ن��ور« .ل��ن»،
ه � ��ذا م� ��ا ق ��ال ��ه وزي � � ��ر ال �ع �م ��ل س�ل�ي��م
ج��ري �ص��ات��ي ل� �ـ«األخ� �ب ��ار» .فبحسب
ج��ري�ص��ات��ي ،ال�ت�ع��دي��ل ال�ح��اص��ل في
مجلس ال�ن��واب منقوص ،وإص��داره
امل ��راس� �ي ��م ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة «ل� � ��ن» ي �ك��ون

%38.9

%88

من األسر في املخيمات
الفلسطينية تعتمد على الغالونات
ملياه الشرب ،و 93،5في املئة من األسر
في بيروت تشتري هذه
الغالونات

من األسر في املخيمات
الفلسطينية تتصل مراحيضها
باملجاري ،فيما  12في املئة
تستخدم مراحيض تتصل
بحفر امتصاصية
أسالك كهربائية تتجاور مع «قسطل» للمياه (هيثم املوسوي)

لصالح الفلسطينيني.
ي�ش��رح ج��ري�ص��ات��ي أن��ه ق�ب��ل م�غ��ادرة
س � �ل � �ف� ��ه ش � ��ر ّب � ��ل ن � � �ح � ��اس ال � � � � � ��وزارة
ب� �س ��اع ��ات ،وق � ��ع ع �ل��ى ق � ��رار ي�ت�ع�ل��ق
بتسهيل حصول الفلسطينيني على
إج� ��ازة ال�ع�م��ل« .ح�ي�ن دراس �ت��ي لهذا
القرار ،وجدت فيه ثغرتني بإمكان أي
جهة الطعن به .فهذا القرار تنظيمي

ّأي
طبابة؟
بعكس توقعات وزير العمل سليم جريصاتي ،ال يتوافر
داخل املخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان سوى
 29مركزًا طبيًا للرعاية الصحية األولية ،وهي عبارة عن
مراكز صحية صغيرة الحجم .يعمل فيها يوميًا طبيب
أو طبيبان للصحة العامةُ ،ويعاين الطبيب الواحد يوميًا
نحو  100حالة على األقل ،في وقت قياسي مدته ست
ساعات...

وي�ج��ب أخ��ذ رأي ش ��ورى ال��دول��ة ب��ه،
وه � ��ذا م ��ا ل ��م ي �ح �ص��ل .ك �م��ا أن ه��ذا
ً
ال�ق��رار يحتاج أص�لا ال��ى اق�ت��راح من
املدير العام ل�ل��وزارة ،وه��ذا أيضًا ما
ل ��م ي �ح �ص��ل» .ي �ق��ول ج��ري �ص��ات��ي إن
ه��ذا ال��واق��ع دف�ع��ه ال��ى تجميد نشر
ال �ق��رار .ل�ك��ن ،مل��اذا ل��م يسد الثغرتني
ح �ت��ى اآلن؟ ومل � � ��اذا ل ��م ي� �ص ��در ب�ع��د
امل ��راس� �ي ��م ال �ت �ط �ب �ي �ق �ي��ة ل �ل �ت �ع��دي�لات
ع �ل��ى ق��ان��ون ال �ع �م��ل ال �ت��ي أق� ��رت في
مجلس ال �ن��واب؟ ي�ش��رح جريصاتي
أن� � ��ه اج� �ت� �م ��ع م� ��ع امل� ��دي� ��ر اإلق �ل �ي �م��ي
ل�ل�أون ��روا ،ووف ��د م��ن منظمة العمل
ال� ��دول � �ي� ��ة ،وخ �ل �ص ��ت االج �ت �م ��اع ��ات
إل��ى أن إدخ��ال التعديالت ه��ذه ليس
لصالح الفلسطينيني .ك�ي��ف؟ يقول
جريصاتي إن التعديالت التشريعية
ت �ل��زم ال � � ��وزارة ب �م��وج �ب��ات ق��ان��ون�ي��ة
تتعلق باإلجازات وشهادات اإليداع،
ف ��ي ح �ي�ن أن ال� � � � ��وزارة ال ت ��دق ��ق ف��ي
هذين األمرين حاليًا ،معتبرًا أن اليد
العاملة الفلسطينية ال تحتاج الى
إجازة ،فهي مقيمة في لبنان ،وليست
قادمة من خارجه .أما عن الصندوق

قطاعات

تحرك مطلبي

مياومو الكهرباء :ابتزازنا بلقمة العيش
«ن�ح��ن ن�ت�ع��رض ل�لاب�ت��زاز بلقمة ع�ي�ش�ن��ا» ،يصرخ
أح ��د امل �ي��اوم�ي�ن ح�ي�ن س��ؤال��ه ع��ن س �ب��ب التصعيد
ف��ي ال�ت�ح��رك��ات أم ��س .ف�ق��د ش�ه��دت م��راك��ز مؤسسة
الكهرباء إغالقًا لكافة أبواب املؤسسة ،واعتصامات
ّ
ل��ف��ت امل �ن ��اط ��ق ،ب �ع��د أن ح �ج��زت ش ��رك ��ات م�ق��دم��ي
الخدمات (ألنها ملزمة دفع الرواتب وفق عقودها
امل��وق�ع��ة م��ع وزارة ال �ط��اق��ة) روات� ��ب امل �ي��اوم�ين ،في
م�ق��اب��ل توقيعهم ع�ق��ود ال�ع�م��ل م�ع�ه��ا .ي�ش��رح أح��د
املياومني أن عددًا من املديرين في مؤسسة الكهرباء
أبلغوا عددًا كبيرًا من عمال املتعهد وجباة اإلكراء
ض ��رورة ت��وق�ي��ع ال�ع�ق��ود م��ع ال �ش��رك��ات خ�ل�ال فترة
ّ
أقصاها  2تموز املقبل ،علمًا بأن من املتوقع إقرار
ال �ق��ان��ون ف��ي ال�ج�ل�س��ة ال �ت��ي ح ��دد م��وع��ده��ا رئ�ي��س
مجلس النواب نبيه بري في  2تموز املقبل.
تعليل امل��دي��ري��ن أن ال��ذي��ن ال ي��وق�ع��ون ال�ع�ق��ود لن
يستفيدوا من قانون التثبيت ،يعود إلى أن املادة
األول��ى منه تشترط أن ي�ك��ون امل�ي��اوم مستمرًا في
عمله في مؤسسة الكهرباء أو الجهات املتعاقدة
معها .وف��ي الوقت ذات��ه ،تحتجز املؤسسة روات��ب

الخاص الذي يقدم لالجئني ضمانًا
اج� �ت� �م ��اع� �ي ��ًا ،وال � � � ��ذي أق � � ��ره م�ج�ل��س
ال �ن ��واب ،ف�ي�ل�ف��ت ج��ري�ص��ات��ي ال ��ى أن
ال� �ص� �ن ��ادي ��ق ال� �خ ��اص ��ة ك �ل �ه��ا ك��ان��ت
ف��اش �ل��ة ب��ال �ت �ج��رب��ة .وب��ال �ت��ال��ي ف��إن
الفلسطينيني ف��ي وضعهم الحالي
أفضل من وضعهم في حال شمولهم
ب �ه �ك��ذا ص �ن��ادي��ق .ك �م��ا أن األون � ��روا
ت �ق��دم ل�لاج �ئ�ين م ��ا ي �ح �ت��اج��ون إل�ي��ه
م ��ن ط �ب��اب��ة واس �ت �ش �ف��اء .ال�ن�ت�ي�ج��ة؟
«ل� ��ن أص � ��در أي م��راس �ي��م تنظيمية
ل�ل�ت�ع��دي�لات ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة ال� �ص ��ادرة،
ف� ��ال� ��واق� ��ع ال � �ح ��ال ��ي أف� � �ض � ��ل» ي��ؤك��د
جريصاتي.
إال أن ن �ح��اس ي��ؤك��د أن م ��ا أص ��دره
ل �ي ��س م��رت �ب �ط��ًا ب �ت �ع ��دي�ل�ات ق ��ان ��ون
ال�ع�م��ل ،ب��ل ب�ق��رار تنظيمي لتسهيل
إج� � � � � ��ازات ال� �ع� �م ��ل ل �ل �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي�ين.
ي�ش��رح أن ه��ذا ال �ق��رار يتضمن م��ادة
واح� ��دة وه ��ي ت�ح��دي��د األوراق ال�ت��ي
ي �ج��ب ع �ل��ى األج �ي��ر ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي أن
يحضرها ال��ى ال ��وزارة لكي يحصل
على إج��ازة العمل ،إض��اف��ة ال��ى عدم
اض � �ط� ��رار ه � ��ذا األج � �ي ��ر إل � ��ى ت�ب�ل�ي��غ

األم� ��ن ال� �ع ��ام ،ف �ه��و م�ق�ي��م ف ��ي ل�ب�ن��ان
ول� �ي ��س ق� ��ادم� ��ًا م� ��ن خ � ��ارج � ��ه .ي��ؤك��د
أن ه� ��ذا ال � �ق ��رار ل �ي��س م��رس��وم��ًا وال
ي �ح �ت��اج ال ��ى اط �ل�اع م�ج�ل��س ش��ورى
الدولة .أما هدفه فمحصور بتسهيل
إج� � � � � ��راءات ال� �ح� �ص ��ول ع� �ل ��ى إج� � ��ازة
ال �ع �م��ل ،وذل� ��ك ل �ك��ي ت �ت �ع��رف ال��دول��ة
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ع �ل��ى ع ��دد وم��اه �ي��ة عمل
األج��راء الفلسطينيني ،ولكي يتمكن
ه� ��ؤالء م ��ن االس �ت �ف ��ادة م ��ن ال �ق��ان��ون
الصادر عن مجلس النواب منذ سنة
ونصف والذي يتيح لهم اإلفادة من
تعويضات نهاية الخدمة .يستغرب
ن� �ح ��اس ت �ح �م �ي��ل ال � �ق� ��رار أك� �ث ��ر م�م��ا
يحمل« .لقد ق��ال��وا إن��ه يتناقض مع
ق ��رار م�ن��ع ال�ت��وط�ين ،وإن ��ه يلغي عن
الفلسطينيني ص�ف��ة ال�ل�اج��ئ ،فيما
هو ال يرمي إال الى تنظيم آلية تقديم
اإلجازات».
م�ط��ال��ب امل�خ�ي�م��ات ال تعكس وجهة
ن �ظ��ر ج��ري �ص��ات��ي ك ��ذل ��ك .خ��ال��د أب��و
ً
ال � �ن� ��ور م � �ث �ل�ا ،وه � ��و ع �ض ��و ال �ل �ج �ن��ة
الشعبية ف��ي مخيم شاتيال ،ق��ال إن
هناك حاجة لتنفيذ التعديالت على

امل�ي��اوم�ين ،ف��ي م�ح��اول��ة للضغط عليهم ولتوقيع
ه ��ذه ال �ع �ق��ود .إال أن امل�ع�ت�ص�م�ين ي� �ش ��ددون على
أن�ه��م ل�ي�س��وا خ ��ارج م��ؤس�س��ة ال�ك�ه��رب��اء ،وأن �ه��م لم
َّ
ي�ب��ل�غ��وا ق��ان��ون��ًا ب��ال�ص��رف م��ن ال�خ��دم��ة ،وبالتالي
ف�ه��م م�ش�م��ول��ون بمفاعيل ق��ان��ون التثبيت حكمًا
ً
حتى لو لم يوقعوا العقود .ويشرح أحدهم ،قائال
إن عقد جباة اإلك��راء مع الشركات يتضمن شركًا
ل�ل�ج�ب��اة ،إذ ت�ب�ين أن ه��ذا ال�ع�ق��د ه��و ع�ق��د م�ق��اول��ة،
وبالتالي إن الجباة الذين سيوقعونه لن ُي َع ّدون
أج ��راء مشمولني ب�ق��ان��ون ال�ع�م��ل .م��ن جهة أخ��رى،
ي�ش�ي��ر ال�ع�ق��د ال ��ذي ت�ط��رح��ه ال �ش��رك��ات ع�ل��ى ع�م��ال
املتعهد صراحة إلى أنه عقد تجريبي ملدة  3أشهر،
وبالتالي فهو ال يلزم الشركات اإلبقاء على العمال
بعد انقضاء هذه الفترة .ويشرح أحد املياومني أنه
جرى تبليغ املعتصمني بأن مجلس إدارة مؤسسة
ال�ك�ه��رب��اء سيجتمع ال �ي��وم (أ ُم� ��س) ل�ب�ح��ث قضية
ّ
الرواتب ،إال أن هذا االجتماع ألغي من دون معرفة
األسباب.
(األخبار)

تحرك
ّ

موظفو القطاع العام يضربون ساعتني
ّ
ن��ف��ذ ال �ع��ام �ل��ون ف��ي ال �ق �ط��اع ال �ع��ام إض��راب��ًا أم��س،
ّ
فتوقفوا عن العمل ملدة ساعتني ،مطالبني بإقرار
س�ل�س�ل��ة ال��رت��ب وال ��روات ��ب ب�م�ف�ع��ول رج �ع��ي وم��ن
دون ربطها ب��ال��زي��ادات الضريبية .وق��د ج��اء هذا
ال �ت �ح� ّ�رك ب�ع��د دع ��وة م��ن ال�ه�ي�ئ��ة اإلداري � ��ة ل��راب�ط��ة
موظفي اإلدارة العامة ،التي عقدت أمس اجتماعًا
«ق� ّ�وم��ت ف�ي��ه بنتيجته ال �ت��وق��ف ع��ن ال�ع�م��ل ال��ذي
جرى في كل اإلدارات العامة على مختلف األراضي
اللبنانية» ،مبدية االستجابة واملشاركة الفعالة
والشاملة من قبل موظفي القطاع العام دعمًا لهذا
ّ
التحرك ،الذي يعد خطوة تحذيرية ملواجهة حال
ال �ت� ّ
�ردي الحاصل ف��ي واق��ع املوظفني العموميني،
والغنب املتراكم الالحق بهم على مختلف فئاتهم.
واعتبرت الهيئة أن التحرك يسعى إل��ى الضغط
ب��ات�ج��اه إق ��رار سلسلة ال��رت��ب وال��روات��ب م��ن دون
استعمالها ّ
مطية لفرض ضرائب ورسوم جديدة
على املواطنني ،الذين يمثل املوظفون جزءًا منهم.
وقد ّ
ّ
التحرك؛
سجلت أمس مشاركة واسعة في هذا
ف �ف��ي ق �ض ��اءي ب�ع�ل�ب��ك وال �ه��رم��ل ت��وق��ف م��وظ�ف��و

اإلدارات ال �ع��ام��ة ع ��ن ال �ع �م��ل مل� ��دة س��اع �ت�ي�ن ،من
العاشرة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا .كذلك،
ق ��ام م��وظ�ف��و م��ال�ي��ة ب �ي��روت ف��ي ب �ش��ارة ال �خ��وري
ب��ال�ت��وق��ف ع��ن ال�ع�م��ل ف��ي ك��ل م�ك��ات��ب امل��ال�ي��ة مل��دة
ساعتني .أيضًا انسحب ه��ذا األم��ر على املوظفني
ف��ي ق �ض��اء زح �ل��ة ،وف ��ي وزارة امل� ��ال ف��ي ال�ع��دل�ي��ة
ـ�ـ�ـ�ـ�ـ م�ب�ن��ى  ،TVAوع �ل��ى م��وظ �ف��ي وزارة ال �ش��ؤون
االج�ت�م��اع�ي��ة ،ووزارة ال ��زراع ��ة ،وم��وظ�ف��ي س��راي��ا
راشيا.
وبحسب مسؤول العالقات الخارجية في الهيئة
االداري � ��ة ل��راب �ط��ة م��وظ�ف��ي االدارة ال �ع��ام��ة محمد
ق��دوح ،ف� ّ�إن االعتصام ليس إال خطوة أول��ى ،ألنه
إذا لم تحقق املطالب ،وأبرزها إقرار سلسلة الرتب
والرواتب بمفعول رجعي اعتبارًا من ،2012/2/1
وف �ص��ل ال �ض��رائ��ب ال �ج��دي��دة ع��ن م �ش��روع ق��ان��ون
السلسلة ،وعدم تحميل املوظفني عبء ومسؤولية
الضرائب التي ع��ادة تحسب في قانون امل��وازن��ة،
فإن الرابطة ستلجأ الى خطوات اكثـر تصعيدًا.
(األخبار)
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تقرير

ّ
مخاوف تحيط بنمو الودائع
رياض سالمة :الوقت غير مؤات لزيادة أسعار الفائدة
محمد وهبة

قانون العمل .ولفت الى أنه ال إمكان
ل� �ل ��وص ��ول ال � ��ى ض � �م ��ان اج �ت �م��اع��ي
للفلسطينيني وإل�غ��اء ال��رس��وم على
إج ��ازات العمل س��وى عبر املراسيم
التنظيمية .يؤكد أب��و النور أن هذه
التعديالت ال بد من تطويرها نحو
إل �غ��اء اإلج � ��ازات ن�ه��ائ�ي��ًا ،إال أن ذل��ك
ي �ح �ت��اج ب��ال �ح��د األدن � ��ى ال ��ى خ�ط��وة
أول��ى .أم��ا األه��م ،فهو توسيع حلقة
التوظيف أمام الفلسطينيني لتشمل
امل� �ه ��ن ال� � �ح � ��رة .ي �س �ت �غ��رب ك� �ي ��ف أن
الفلسطينيني يضخون األم ��وال في
االقتصاد اللبناني وال يجري العمل
على إدخالهم في دورة اإلن�ت��اج ،في
حني أن األجانب ،القادمني من خارج
ل �ب �ن��ان ،ي �غ��رف��ون األم � ��وال م��ن لبنان
ل�ي�ن�ف�ق��وه��ا ف��ي ب �ل��دان �ه��م ،ورغ ��م ذل��ك
لهم حقوق وتسهيالت ال يتمتع بها
الفلسطيني .يشدد أبو النور على أن
نسبة البطالة في املخيم وصلت الى
 70في املئة لدى الشباب .ومن يعمل
م �ن �ه��م ،ف �ه��و م �ع��رض دائ� �م ��ًا ل�ل�ط��رد
الكيفي ،ويحصل على رواتب ضئيلة
من دون أية ضمانات .ويركز على أن

حوالى  90في املئة من الفلسطينيني
ف��ي لبنان يعيشون على تحويالت
أبنائهم ف��ي ال�خ��ارج ،وينفقون هذه
التحويالت كلها في لبنان.
يستند فلسطيني آخر الى دراس��ات
ع� � � ��دي� � � ��دة ،م � �ن � �ه� ��ا دراس� � � � � � ��ة امل� �ك� �ت ��ب
امل � ��رك � ��زي ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي ل�ل�إح �ص��اء
وال� �ي ��ون� �ي� �س� �ي ��ف وج� ��ام � �ع� ��ة ال � � ��دول
العربية عن «األوضاع الديموغرافية
واالج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة واالق � �ت � �ص ��ادي ��ة ف��ي
م� �خ� �ي� �م ��ات وت� �ج � �م� �ع ��ات ال�ل�اج� �ئ�ي�ن
ف��ي ل�ب�ن��ان  ،»2009إذ ت�ش�ي��ر ال ��ى أن
ع� ��دد ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين ف ��ي امل�خ�ي�م��ات
والتجمعات القائمة في لبنان يصل
ال��ى  454أل�ف��ًا و 608الج�ئ�ين .وتصل
نسبة البطالة ب�ين فئة الشباب الى
 43،3ف��ي امل �ئ��ة .فيما أظ �ه��رت نتائج
امل � �س� ��ح االج� �ت� �م ��اع ��ي ال � � ��ذي أج ��رت ��ه
األون��روا في املخيمات الفلسطينية،
أن  %65من الالجئني الفلسطينيني
ف ��ي امل �خ �ي �م��ات ي �ع �ي �ش��ون دون خط
ال �ف �ق��ر ،و %7ه��م دون ال�ف�ق��ر امل��دق��ع،
ً
فضال عن أن نسبة البطالة تصل الى
.%56

ف� ��ي ال� �ل� �ق ��اء ال� �ش� �ه ��ري األخ � �ي� ��ر ب�ي��ن ح��اك��م
م �ص��رف ل �ب �ن��ان ري� ��اض س�ل�ام��ة (ال� �ص ��ورة)
وجمعية م �ص��ارف ل�ب�ن��ان ،أع��رب��ت االخ�ي��رة
ع� � ��ن «م� � � �خ � � ��اوف م� �ج� �ت� �م ��ع األع� � � �م � � ��ال إزاء
امل �ش �ه��د األم �ن ��ي وال �س �ي��اس��ي امل �ت��ده��ور مع
ان �ع �ك��اس��ات��ه امل�ح�ت�م�ل��ة ع �ل��ى ن �م� ّ�و ال ��ودائ ��ع
وم�ي��زان املدفوعات الخارجية والتسليفات
ل�ل�اق �ت �ص ��اد» .ه� ��ذه ال� �ع� �ب ��ارة ،ك ��ان ��ت ك��اف�ي��ة
لتوصيف حالة القلق السائدة ف��ي القطاع
املصرفي ،اذ يزداد الشعور باملخاطر بسبب
ال�ت�ط� ّ
�ورات املتسارعة ف��ي املنطقة ،فالقطاع
يعتمد ع�ل��ى ت��دف��ق ال��ودائ��ع ك�م��ورد
ال ي ��زال
ّ
أساسي يحقق له األرب��اح الهائلة ،ما يعني
أن تباطؤ نمو ه��ذه ال��ودائ��ع يعني تباطؤ
نمو األرباح التي تنزل كاملطر على املصارف.
ليس هناك ّ
شك في أن املخاطر على القطاع
امل �ص��رف��ي م��رت�ب�ط��ة ال �ي��وم ب��ال �ت �ط��ورات في
امل �ن �ط �ق��ة ،ف �ف��ي ال �ت �ق��ري��ر ال �س �ن��وي لجمعية
ّ
م �ص��ارف ل�ب�ن��ان ،ال ��ذي وزع ام ��س ،ورد أن
«ت � ُ
�راج ��ع ال �ت��دف �ق��ات امل��ال �ي��ة ف��ي ع ��ام 2011
وبروز حالة من االستقرار السياسي املحلي
وم ��ن االض� �ط ��راب ال �س �ي��اس��ي واألم� �ن ��ي في
املنطقة عوامل انعكست تباطؤًا في ّ
نمو كل
من الودائع والتسليفات في القطاع ونمو
ن �ش��اط��ه» .ل�ك��ن امل �خ��اوف امل�ق�ل�ق��ة م�ص��دره��ا
استمرار هذا املنحى بوتيرة متسارعة خالل
الفترة املقبلة .ه��ي م�خ��اوف تدفع املعنيني
إلى الحذر في طرح استعمال أسعار الفائدة
أداة نقدية الستقطاب ال��ودائ��ع ،أي زي��ادة
أس�ع��ار ال�ف��ائ��دة الستقطاب األم ��وال .ففيما
ت �ط��ال��ب ج�م�ع �ي��ة م� �ص ��ارف ل �ب �ن��ان ب ��زي ��ادة
األسعار «همسًا» يأتيها جواب على شاكلة
إش ��ارة واض�ح��ة م��ن ال�ح��اك��م ري��اض سالمة
ّ
بالتريث في طرح املوضوع ألن الوقت «غير
مؤات لتعديل أسعار الفوائد».
ٍ
لم ينف سالمة إمكان استعمال هذه األداة
ف��ي م��رح�ل��ة الح �ق��ة ،ب��ل ت��رك األم ��ر مفتوحًا
ل�ل�ب�ح��ث ف��ي األي� ��ام امل�ق�ب�ل��ة .ل�ك��ن ال ��واق ��ع أن
اس �ت �ع �م��ال ه� ��ذه األداة م ��رب ��وط ب�م�س�ت��وى
امل�خ��اط��ر ال�ت��ي ت�ط��ال ال�ق�ط��اع وه��ي مخاطر
خارجية بالدرجة األول��ى قد ترتفع في أي
لحظة لتخفض تصنيف لبنان االئتماني،
ما يؤدي إلى زيادة أسعار الفوائد ،وعندها
ق��د تصبح ال�ت��داع�ي��ات أم �رًا مختلفًا تمامًا
لجهة انعكاسها على املالية العامة وعلى
كلفة االستثمار واالستهالك.
لكن املفارقة أن املعنيني بالقطاع يتوقعون
اس �ت �ق��رار أس �ع��ار ال �ف��ائ��دة رغ ��م أن أوض ��اع
امل�ن�ط�ق��ة ل ��ن ت �ك��ون م �س �ت �ق� ّ�رة (!) .فبحسب
سالمة إن «مستوى الفوائد الحالي يعكس
مخاطر السوق التي لم ترتفع ّ
لتبرر ارتفاعًا

بالفوائد» ،فيما يؤكد طربيه أن «تصنيف
ل� �ب� �ن ��ان م ��رت� �ب ��ط ب� �ت� �ط ��ور وض � � ��ع امل �ن �ط �ق��ة
والحلول التي تدرس اليوم على نار حامية،
ب��اإلض��اف��ة إل��ى أداء الحكومة غير الجيد»،
لكنه أيضًا ال يتوقع حاليًا زيادة في أسعار
الفائدة.
ّ
ل�ع��ل أب��رز امل �ص��ادر ل�ه��ذا القلق ه��و الوضع
في املنطقة العربية وخصوصًا في سوريا
حيث ت�ب��دو األح ��داث ه�ن��اك ذات أث��ر واس��ع
ع�ل��ى االق �ت �ص��اد ال�ل�ب�ن��ان��ي ،وف ��ق م��ا يظهر
ف ��ي ال �ت �ق��ري��ر ال �س �ن��وي ل�ج�م�ع�ي��ة م �ص��ارف
لبنان .هذا التقرير يقول إنه «كان وال يزال
ل�لأح��دث ال�س��وري��ة انعكاسات سلبية على
االقتصاد اللبناني ال سيما على السياحة
واالستثمارات املباشرة وميزان املدفوعات
ّ
ونمو الودائع».
وي��ذك��ر ال�ت�ق��ري��ر أن ال �ص��ادرات ن�ح��و ال��دول
ال �ع��رب �ي��ة ت��راج �ع��ت ف ��ي ع ��ام  2011بنسبة
 %12.7ول ��م ت ��زد س ��وى ب�ن�س�ب��ة  %2.4في
األشهر األربعة األول��ى من السنة الجارية.
املاضية انخفض عدد السياح
«وفي السنة
ّ
متأثرًا إلى ّ
حد كبير بالوضع
بنسبة %24
في سوريا والذي كان له انعكاس كبير على
حركة السياحة البرية .والالفت كان تراجع
ع ��دد ال �ق��ادم�ين م��ن ال��رع��اي��ا ال �ع��رب بنسبة
 ،%35وبالتالي تراجعت اإليرادات الناتجة

مورا كونيللي تسأل
«ه ّربت»
عن حسابات ُ
من البنك اللبناني الكندي

ّ
استمر
من السياحة» .األسوأ أن هذا النمط
خ�ل�ال األش �ه ��ر األرب� �ع ��ة األول � ��ى م ��ن ال�س�ن��ة
الجارية فانخفض عدد السياح بنسبة .%8
أي� � � �ض � � ��ًا ،ت � � �ق� � ��ول ج� �م� �ع� �ي ��ة امل � � � �ص� � � ��ارف إن
االس�ت�ث�م��ارات األجنبية امل�ب��اش��رة تراجعت
بنسبة  %20.5في عام ّ 2011إلى  3.96مليار
دوالر ،ألن املستثمرين ي�ف��ض�ل��ون ال�ت� ّ
�ري��ث
في قراراتهم في ظل ما يجري من ّ
تغيرات
على الساحة اإلقليمية .كذلكّ ،
سجل ميزان
املدفوعات عجزًا يبلغ  2مليار دوالر في عام
 2011وس� ّ�ج��ل ع �ج�زًا م�ل�ح��وظ��ًا ف��ي األش�ه��ر
األرب �ع��ة األول ��ى م��ن  2012ب�ل��غ  916مليون
دوالر.
وم��ا ّ يشير إليه التقرير ،أن��ه ف��ي ع��ام 2011
«ت� ��أث� ��رت ن��وع �ي��ة ت�س�ل�ي�ف��ات امل� �ص ��ارف في
ب� �ع ��ض ال � � � ��دول ال� �ع ��رب� �ي ��ة ،وال س �ي �م ��ا ف��ي
س ��وري ��ا وم� �ص ��ر ،س �ل �ب��ًا ب��ال �ت �ط��ورات ال�ت��ي
ّ
ج��رت وت�ج��ري فيها .لكن املخاطر املتعلقة
ب��ال �ت �س �ل �ي �ف��ات ف ��ي ال� ��داخ� ��ل ب �ق �ي��ت ع�م��وم��ًا
تحت السيطرة إلى ّ
حد كبير .لذلك تسعى
امل � �ص � ��ارف إل � ��ى ت �ح �س�ي�ن ن ��وع �ي ��ة م�ح�ف�ظ��ة
ّ
والتحوط».
القروض لديها
ل�ك��ن ن�ت��ائ��ج ع��ام  2012ق��د ت�ك��ون أق�س��ى من
املصرفي،
نتائج ع��ام  2011لجهة النشاط
ّ
ففي السنة املاضية تباطأ النشاط متأثرًا
ب ��األح ��داث ال��داخ �ل �ي��ة وال �خ��ارج �ي��ة ب�ع��دم��ا
تباطأت وتيرة نمو الودائع والتسليفات.
ل �ك��ن امل �خ ��اط ��ر ذات امل� �ص ��در ال� �خ ��ارج ��ي ال
تقتصر على ت �ط� ّ�ورات ال��وض��ع ف��ي سوريا
وامل�ن�ط�ق��ة ،فهناك اي�ض��ًا الضغط األميركي
الذي تمارسه وزارة الخزانة األميركية منذ
ف�ت��رة طويلة س��واء على م�ص��رف لبنان أو
على جمعية مصارف لبنان .هذه الضغوط
ال �ت��ي ب � ��دأت م ��ع م �ن��دوب��ي وزارة ال �خ��زان��ة
ل �ش��ؤون االس �ت �خ �ب��ارات امل��ال �ي��ة واالره � ��اب،
استكملتها س�ف�ي��رة ال��والي��ات امل�ت�ح��دة في
ل �ب �ن��ان م� ��ورا ك��ون�ي�ل�ل��ي أخ� �ي� �رًا ،مستفسرة
ع ��ن ال �ح �س��اب��ات ال �ت��ي ت�ع�ت�ق��د أن �ه��ا ت�ع��ود
ل �ح��زب ال �ل��ه ف ��ي ال �ب �ن��ك ال �ل �ب �ن��ان��ي ال �ك �ن��دي
ول��م تنتقل إل��ى «سوسيتيه ج �ن��رال ب�ن��ك».
وه��ذا الضغط ال��ذي يشعر ب��ه املصرفيون،
يعكسه طربيه بديبلوماسية مشيرًا إلى
أن اإلدارة األم�ي��رك�ي��ة تطلب م��ن مصارفها
تطبيق أنظمة م �ح� ّ�ددة ،وب�م��ا أن امل�ص��ارف
اللبنانية ال�ت��ي لديها ع�لاق��ات مراسلة مع
املصارف األميركية عليها أن تلتزم وتتقيد
بما تفرضه ه��ذه املصارف املراسلة ألن��ه ال
يمكنها أن تقوم ب��أي عمليات ب��ال��دوالر إال
عبرها .ويلفت إل��ى أن ال��زي��ارات األميركية
جاءت «في إطار تشجيع املصارف اللبنانية
ع�ل��ى ال �ح��ذر وال�ح�ي�ط��ة ف��ي ت�ع��ام�لات�ه��ا مع
الزبائن ،وبالتالي عليها أن تلتزم القرارات
الدولية».

باختصار
◄ «االقتصاد في حالة ركود من بداية »2011
ال �ك�لام مل��دي��ر ق�س��م األب �ح��اث ف��ي ب�ن��ك «ب �ي �ب �ل��وس» ،نسيب
غ�ب��ري��ل ،خ�ل�ال اف�ت�ت��اح «م�ن�ت��دى األس ��واق امل��ال�ي��ة اللبنانية:
املخاطر السيادية وتحديات النمو والرقابة والتشريع» الذي
ّ
نظمته شركة «داتا أند انفستمنت كونسلت – ليبانون في
ّ
بيروت أمس .وأوضح غبريل أنه رغم تقلص كلفة التأمني
على الدين اللبناني واستقرار الفوائد على الليرة والدوالر
ونجاح استبدال الدين ونمو االحتياطي األجنبي والودائع،
ت�ب�ق��ى ه �ن��اك م ��ؤش ��رات ك�ث�ي��رة ح �س��اس��ة :ف�ع�ج��ز امل��وازن��ة
بالنسبة للناتج املحلي يبلغ  ،%8.5وال يزال األوسع تقريبا
في األسواق الناشئة ،ونسبة الدين إلى الناتج تبلغ %135
وهي بني األعلى في العالم.
ّ
وح � ��ذر ال �خ �ب �ي��ر م ��ن أن ع ��دم م �ع��ال �ج��ة م �س �ت��وى امل�خ��اط��ر
ال �س �ي��ادي��ة ي��رف��ع ك�ل�ف��ة ال �ف��رص ال �ض��ائ �ع��ة .وأش� ��ار إل ��ى ّأن
«االقتصاد في حالة ركود من بداية الـ 2011وتدفق رؤوس
األم��وال إل��ى لبنان إل��ى تراجع ،وثقة املستهلك وصلت إلى
مستويات متدنية ،وال مشاريع استثمارات أجنبية مباشرة
جديدة بالحجم الذي يحتاج إليه االقتصاد».
وتطرق املؤتمر إلى مجال الصيرفة اإلسالمية حيث أوضح
ّ
رئيس مجلس إدارة الشركة املنظمة ،معن البرازي ،أنه رغم
نمو هذا النوع من الصيرفة لتبلغ أصوله  1.6تريليون دوالر

حاليًاّ ،
«فإن عوائق تشريعية ورقابية كثيرة تعوق عمله في
لبنان» .كذلك ناقش املؤتمر قانون تنظيم األس��واق املالية
– رقم  – 161الذي أقره مجلس النواب أخيرًا ،ولكن يبقى
بعيدًا من التطبيق مع تأخير تعيني لجنة األس��واق املالية
ّ
لتفعل عمل تلك السوق.
«اق � �ت � �ص� ��ادن� ��ا ي � �ن� ��زف ووض � �ع � �ن� ��ا امل �ج �ت �م �ع ��ي ف��ي
الحضيض»
وف �ق��ًا ل�ن��ائ��ب رئ �ي��س جمعية ال�ص�ن��اع�ي�ين ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين زي��اد
بكداش ،في بيان أص��دره أمسّ ،
جدد فيه طلب عقد طاولة
حوار اقتصادي ــ اجتماعي تجمع املختصني في القطاعني
الرسمي والخاص إلى جانب الهيئات االقتصادية واالتحاد
العمالي العام ،كما إطالق املجلس االقتصادي ــ االجتماعي
لوضع خطة طوارئ اقتصادية قبل فوات األوان.
ّ
العامة  463مليار ليرة
◄ تراجع عجز املالية
وفقًا للبيانات التي نشرتها وزارة املال أمس ،وتوضح فيها
ّأن الفائض األولي ــ وهو الرصيد قبل احتساب خدمة الدين
ّ
العام ــ ارتفع بواقع  262مليار ليرة حتى نيسان املاضي
مقارنة بالفترة نفسها من عام .2011

وب �ل��غ ال�ع�ج��ز اإلج �م��ال��ي (م ��وازن ��ة وخ��زي �ن��ة)  1645مليار
ّ ً
ليرة ،ممثال  %25.67من النفقات اإلجمالية خالل الفترة
املذكورة؛ مع العلم أن تلك النسبة كانت  %35.51في الفترة
املقابلة من العام املاضي .وهكذا بلغ الفائض األول��ي 289
ً
مليار ليرة ممثال  %4.51من مجمل النفقات.
ً
◄ سلسلة الرتب والرواتب ليست موضوعًا سهال
على ّ
حد تعبير وزير االقتصاد والتجارة
ن �ق ��وال ن �ح ��اس (ال � �ص � ��ورة) ف ��ي ح��دي��ث
إعالمي أمس ،موضحًا أن الوزارة ّ
أعدت
دراسة خاصة حول هذا الشأن.
وق��ال نحاس ّإن امل�ش��روع ال��ذي يدرسه
مجلس الوزراء في جلسته اليوم «جدي
ج �دًا وي�ل��زم��ه م��زي��د م��ن ال ��درس ّ
املعمق
ومقاربات ع��دة ،ألن املوضوع ليس بالسهولة التي نظنها،
إذ ن��ري��د مقاربته م��ن أوج��ه ع��دة :إمكانية امل�لاءم��ة ،حجم
التصحيح ،واالرتدادات املمكنة لهذا التصحيح».
◄ ال كهرباء ...ال مياه
فقد أفادت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان في بيان أمس،

ّ
أن��ه «بسبب انقطاع التيار الكهربائي في منطقة األشرفية
نتيجة عطل طرأ على الكابل الرئيسي في املنطقة ،توقفت
ّ
م�ح�ط��ة االش��رف �ي��ة ع��ن ال �ع �م��ل» .وأوض �ح��ت امل��ؤس �س��ة أن�ه��ا
اض�ط��رت إل��ى قطع امل�ي��اه ع��ن األش��رف�ي��ة ،ف��رن ال�ش�ب��اك ،عني
الرمانة ،التي تتغذى باملياه من املحطة امل��ذك��ورة ،وذل��ك في
انتظار إص�لاح العطل من مؤسسة كهرباء لبنان ،على أن
يعاد الضخ كاملعتاد الى تلك املناطق فور انتهاء التصليحات.
◄ أك�ث��ر م��ن  7آالف ش�ك��وى ف��ي وزارة العمل حول
تصحيح األجور
هذا ما شدد عليه املكتب التنفيذي لالتحاد الوطني لنقابات
العمال واملستخدمني في لبنان ،في بيان أص��دره أم��س بعد
اجتماع عقده برئاسة كاسترو عبد ال�ل��ه .واستغرب البيان
«ممارسات هذه الحكومة املستقيلة من دورها في إدارة الدولة،
من عدم تطبيق مرسوم زي��ادة غالء املعيشية ...علمًا ان هذا
التصحيح ابتلعته موجات الغالء ،ومن عدم الزيادة للعاملني
في القطاع العام وتثبيت عمال الكهرباء وحقوق املعلمني».
ك��ذل��ك ل�ف��ت ال�ب�ي��ان إل��ى أه�م�ي��ة «إع� ��ادة ب �ن��اء ح��رك��ة نقابية
ديمقراطية مستقلة ملواجهة السلطة وخاصة سياساتها
املتعلقة بالخصخصة والتعاقد الوظيفي».
(األخبار ،وطنية ،مركزية)

12

األربعاء  27حزيران  2012العدد 1742

بلديات
تحقيق

الدالفة :ثروات تنتظر استثمارها
مطلع الشهر الجاري ،احتفلت الدالفة بعيدها السادس عشر ،إذ إن وزارة الداخلية
والبلديات أعلنتها بلدة عام  ،1996لكن حضورها وحده ال يورث ً
إنماء وتطورًا .العضو
البارز في تجمع القرى املنسية ،لم تنتظر تصحيح نهج «اإلنماء الالمتوازن» ،بل ّ
شمرت
عن سواعدها وأخرجت مكنوناتها .والبداية سبقت استحداث بلدية مستقلة فيها
آمال خليل
ف� ��ي ال� �ط ��ري ��ق إل � ��ى ال � ��دالف � ��ة (ق� �ض ��اء
ح ��اص� �ب� �ي ��ا) ،ال ت �س �ت �ق �ب �ل �ن��ا ال�ل�اف �ت��ة
الزرقاء التي ّ
ترحب بنا على أرضها،
ب ��ل الف �ت ��ة ص �غ �ي��رة ب �ي �ض��اء ت�ف�ي��دن��ا
ب ��أن� �ن ��ا ن � �غ� ��ادر م �ن �ط �ق��ة ع� �م ��ل ق� ��وات
للوصول،
اليونيفيل .نستغرق وقتًا
ّ
س ��ال �ك�ي�ن ط ��ري �ق ��ًا ض �ي �ق��ة وم� �ح ��ف ��رة،
نكتشف الح �ق��ًا أن �ه��ا ال��وح �ي��دة التي

تشجير من القجة
من املقرر أن تحصل الدالفة على حوالى  33مليون
ليرة سنويًا بعد ترتيب وضع بلديتها اإلداري ،وهي
حصتها من عائدات البلديات .وألن املبلغ أقل من
أحالم البلدة الناشئة على غرار األموال التي كانت
تصلها في السنوات املاضية ،كان رئيس البلدية قد
اقترح استحداث «صندوق املصلحة العامة» ،الذي
تودع فيه كل عائلة مبلغًا رمزيًا كل شهر ،ويعود
ريعه لتنفيذ مشاريع تنموية وحيوية للبلدة .القجة
البسيطة ّ
شجرت  15دونمًا من املشاعات وسقتها
عبر ال��ري بالتنقيط .الصندوق ال��رم��زي سيسهم
الحقًا في تحقيق أحالم الدالفيني الكبيرة ،ومنها
ف��رز نفاياتهم وت��دوي��ره��ا وإن�ش��اء ملعب رياضي
ومحميات طبيعية واإلن��ارة على الطاقة الشمسية
وتطوير قطاع الزيتون.

ت � ��وص � ��ل ،ل� �ي ��س إل� � ��ى وس� � ��ط ال �ب �ل ��دة
فحسب ،بل أيضًا إلى البقاع الغربي
م��ن ج �ه��ة ،وج��زي��ن م��ن ج �ه��ة أخ ��رى.
وق ��ت إض ��اف ��ي ي �ل��زم �ن��ا ل �ك��ي ن�ه�ت��دي
إلى رئيس البلدية ،الذي واعدنا في
م �ن��زل��ه ل �ع��دم ت ��واف ��ر م��رك��ز ل�ل�ب�ل��دي��ة.
ه �ن��ا ال س � �ي ��ارات ت �خ �ت��رق ال� �ش ��وارع
ال�ض�ي�ق��ة ،أو ح��رك��ة ألش �خ��اص تعكر
صفو البيوت القليلة الهادئة .بالكاد
نلمح «ختيارة» تسقي حوض زهور
أمام بيتها« .وين الناس؟» ،نسألها،
فتلفت ن�ظ��رن��ا إل��ى أن�ن��ا أخ�ط��أن��ا في
توقيت جولتنا التفقدية على البلدة
خ��ارج عطلة نهاية األسبوع .ذلك أن
س �جل��ات ال ��دالف ��ة ت �ض��م  700ن�س�م��ة،
م��ن بينهم  370ن��اخ�ب��ًا .أم��ا بيوتها،
ف � �ت � �ع� � ّ�د ،60ي �ق �ي��م ف �ي �ه��ا ش � �ت� � ً
�اء 150
شخصًا ،قد يزيدون إلى  250صيفًا.
وإذا ك��ان معظم أه��ل الدالفة مقيمني
خ��ارج�ه��ا ،ف��إن ج�ه��اد ي��اس�ين ،رئيس
بلديتها الحالي الفائز بالتزكية في
االن �ت �خ��اب��ات ال �ف��رع �ي��ة األخ� �ي ��رة قبل
أق��ل من شهرين ومختارها السابق،
لم يتزحزح منها منذ تحريرها عام
 ،2000إال من أجل إنجاز خدمات لها.
ف��ال �ش��اب ك ��ان م��ن أب ��رز أب �ن��اء ال�ب�ل��دة
ال ��ذي ��ن ن �ش �ط��وا ف ��ي ال �خ��دم��ة ال�ع��ام��ة
منذ احتاللها وتهجير عائالتها ،ثم
تحولها إلى خط تماس بني الشريط
الحدودي واملنطقة املحررة ،انطالقًا
من إقامته في البقاع الغربي املجاور،
لكن حاجات الدالفة لم تكن مقتصرة

على تأمني املياه والكهرباء والزفت
واملواد التموينية ألهلها الصامدين
فقط ،بل أيضًا على إثبات وجودها
اإلداري ع �ل��ى ال �خ��ري �ط��ة إل ��ى ج��ان��ب
الوجود الجغرافي.
ي �ش �ي��ر امل� ��رس� ��وم االش� �ت ��راع ��ي ال��رق��م
 116ال� �ص ��ادر ع ��ام  ،1959ف��ي فصل
املحافظات واألقضية ،إلى أن قضاء
حاصبيا يضم  24بلدة ،فيما تتألف
مدينة حاصبيا ،م��رك��ز ال�ق�ض��اء ،من
أح �ي ��اء ال �ف��وق��ان��ي وص �ف �ي �ف��ا وال �ع�ين
والدالفة .األخيرة كانت ّ
تعد حيًا من
أحياء حاصبيا ،وكانت قيود أهلها
مسجلة في قيود حي ال�س��راي .ومن
هنا ،بدأت معركة الوجود.
ي��اس�ين ،وك�ث�ي��رون م��ن أب �ن��اء ال�ب�ل��دة،
خ � ��اض � ��وا ه � � ��ذه امل � �ع� ��رك� ��ة م � ��ن خ �ل��ف
أس� ��وار االح� �ت�ل�ال .ف��ي التسعينيات
وب � � �ـ«دف � � �ش� � ��ة» م � ��ن ن � � � ��واب امل �ن �ط �ق ��ة،
ق��دم��وا م �ش��روع ق��ان��ون إل ��ى مجلس
النواب إلنشاء بلدة الدالفة .القانون
ص ��در ف��ي  6ح ��زي ��ران م��ن ع ��ام 1996
ً
ح��ام�لا ال��رق��م  ،491األم��ر ال��ذي سمح
بإدراجها ضمن االنتخابات البلدية
واالخ � �ت � �ي� ��اري� ��ة ل� �ل� �ب� �ل ��دات امل � �ح � ��ررة.
ف� ��أص � �ب� ��ح ي � ��اس �ي��ن ن� �ف� �س ��ه م� �خ� �ت ��ارًا
ب��ال �ت��زك �ي��ة ع � ��ام  ،2001ف �ي �م��ا ظ�ل��ت
البلدة تابعة إداري��ًا لبلدية حاصبيا
وم�ح��اف�ظ��ة النبطية .وت�ت�م��ة لقانون
إن�ش��اء ال�ب�ل��دة ،استكمل امل�خ�ت��ار فرز
عقارات البلدة املمتدة كنطاق إداري
على مساحة  4كيلومترات بني برغز

قبل عامني افتتحت وزارة األشغال العامة جسر الدالفة (حسن بحسون)
وق �ل �ي��ا وح��اص �ب �ي��ا ون �ه��ر ال�ل�ي�ط��ان��ي
م��ن ج �ه��ة ،ون �ق��ل ق �ي��ود أه��ال �ي �ه��ا من
حاصبيا إلى سجالتها املستحدثة،
وت�ع��دي��ل ب�ي��ان��ات هوياتهم استنادًا
إل ��ى ال �ق��ان��ون رق ��م  637ال �ص��ادر ع��ام
« .2003ط � �م� ��وح» أب� �ن ��اء ال� ��دالف� ��ة ل��م
يتوقف عند تحويلها إل��ى ب�ل��دة ،بل
استكملوا معركة «استقاللهم» ،إلى
أن أص��در وزي��ر الداخلية والبلديات

ال � �س� ��اب� ��ق زي � � � ��اد ب � � � � ��ارود م ��رس ��وم ��ًا
بإنشاء بلدية فيها أواخر عام ،2010
واض � �ع� ��ًا إي� ��اه� ��ا ب �ت �ص ��رف ق��ائ �م �ق��ام
حاصبيا إلدراة شؤونها حتى إجراء
االنتخابات التي جرت أخيرًاّ .
م��ن ح��ي ال�س��راي إل��ى البلدية ،مثلت
الدالفة نموذجًا لإلنماء الالمتوازن
بحق األط ��راف النائية ،إذ إن ك��ل ما
أن �ج��ز ف�ي�ه��ا ف��ي ال �س �ن��وات امل��اض�ي��ة،

تقرير

نفايات بنت جبيل ومرجعيون في الحقول
أكثر من  14عامًا على أول
انتخابات بلدية في بنت
جبيل ومرجعيون بعد
الحرب األهلية ،لم تفلح
في القضاء على مشكلة
النفايات في املنطقة،
باستثناء  3بلديات (بنت
جبيل ،عيترون ،الطيبة)
استطاعت معالجة
املشكلة قدر املستطاع،
رغم الكلفة املالية
الباهظة

داني األمين
فشلت العديد من بلديات بنت جبيل
ومرجعيون ف��ي تشغيل معامل فرز
النفايات لديها ،بسبب الكلفة املالية
ال�ب��اه�ظ��ة وت��راج��ع ال��دول��ة ع��ن تقديم
ال��دع��م امل��ال��ي لتشغيلها .ففي بلدات
ميس الجبل وشقرا وقبريخا توقفت
م�ع��ام��ل ال �ف��رز ب�ع��د ف�ت��رة ق�ص�ي��رة من
ت�ش�غ�ي�ل�ه��ا ل�ي�ت�ح��ول م�ح�ي��ط معملي
ال �ف��رز ف��ي ش �ق��را وم �ي��س ال �ج �ب��ل إل��ى
ّ
مكب للنفايات يعمد إل��ى حرقه بني
يوم وآخ��ر .فيما ال ت��زال سائر بلدات
املنطقة ف��ي املرجعيون وبنت جبيل
(أك �ث��ر م��ن  60ب �ل��دة) ت��رم��ي نفاياتها
ف��ي أم��اك��ن مختلفة قبل أن تحرقها،
م��ا ي� ��ؤدي إل ��ى ت �ل��وث ب�ي�ئ��ي تصعب
معالجة نتائجه ف��ي امل ��دى امل�ن�ظ��ور.
وب�ي�ن ف �ت��رة وأخ � ��رى ،ت��رت�ف��ع أص ��وات
األه � ��ال � ��ي اح� �ت� �ج ��اج ��ًا ع� �ل ��ى ال �ت �ل��وث
ال�ن��اج��م ع��ن رم��ي ال�ن�ف��اي��ات وحرقها،
ك� �م ��ا ي �ح �ص��ل ف� ��ي ب � �ل� ��دات ح ��اري ��ص
وصفد البطيخ وشقرا وميس الجبل
والعديسة .في ظل هذا الواقع ،يفاخر
رئيس بلدية بنت جبيل ،عفيف بزي،
ب��اإلن�ج��از ال ��ذي حققته ال�ب�ل��دي��ة بعد
افتتاح معمل ف��رز النفايات الجديد

ال� ��ذي أع �ي��د ب �ن ��اؤه وت �ج �ه �ي��زه ب��دع��م
م��ن ال�س�ف��ارة اإلي�ط��ال�ي��ة ،وي�ش�ي��ر إل��ى
أن «امل �ع �م��ل أن �ق��ذ ال �ب �ل��دة م ��ن معظم
ّ
النفايات التي كان يصعب التخلص
م �ن �ه��ا ،وخ �ص��وص��ًا م ��ع ع� ��دم وج ��ود
م �ش��اع��ات ف��ي ال �ب �ل��دة ل �ط �م��ره��ا ،رغ��م
ّ
أن امل�ع�م��ل ي�ك��ل��ف ال�ب�ل��دي��ة  13مليون
ليرة شهريًا» .النتيجة عينها حققها
معمال فرز النفايات في بلدتي عيترون
والطيبة ،لكن املشكلة تكمن في عدم
اهتمام األهالي بفرز النفايات املنزلي،
ليصبح الفرز في ما بعد أكثر تعقيدًا
وكلفة على العاملني في املعامل ،رغم
حمالت التوعية املستمرة التي لجأت
إليها البلديات الثالث .ويرى بزي أن
«ال��دول��ة اللبنانية ك��ان��ت ق��د أص��درت
ق� � ��رارًا ف ��ي ع� ��ام  2003ي �ق �ض��ي بمنح
ال �ب �ل��دي��ات ال �ت��ي ت �ن �ش��ئ م �ع��ام��ل ف��رز
للنفايات دعمًا ماليًا إضافيًا يعادل
 5أضعاف امليزانية التي تستحقها،
ل�ك�ن�ه��ا ت��راج �ع��ت ع ��ن ذل � ��ك ،م ��ا ح� ّ�م��ل
البلدية كلفة مالية ضخمة ملعالجة
ّ
اضطرت بلديتا عني
نفاياتها» .وق��د
إبل ورميش إلى تلزيم نقل النفايات
وف � ��رزه � ��ا إل � � ��ى ش� ��رك� ��ة خ� ��اص� ��ة ب �ع��د
ش �ك��اوى األه ��ال ��ي امل �ت �ك��ررة م��ن مكب
ال �ن �ف��اي��ات ال � ��ذي ي �ق��ع ب�ي�ن ال �ب �ل��دت�ين.

وبحسب رئيس بلدية رميش ،يوسف
طانيوس ،فإن «البلدية تدفع سنويًا
 11أل � ��ف دوالر ل �ل �ش��رك��ة امل �ل �ت��زم��ة».
وب�ع��د ش �ك��اوى األه��ال��ي امل�ت�ع��ددة من
روائ��ح ّ
مكبات النفايات في منطقتي
ب �ن��ت ج�ب�ي��ل وص � ��ور ،ل �ج��أ ال�ع��ام�ل��ون
ف��ي الكتيبة اإليطالية (ق�س��م البيئة)
التابعة لقوات اليونيفيل العاملة في
قضاءي بنت جبيل وصور إلى إجراء
ّ
املشعة التي تنبعث
دراس��ة عن امل��واد
م��ن ب��اط��ن األرض ف��ي  17647كلم من
األراض� ��ي ،وف�ح��ص ّ 134
عينة أخ��ذت
م ��ن ع � � ّ�دة أم �ك �ن��ة أج � ��ري ع �ل �ي �ه��ا 168
ً
ت�ح�ل�ي�لا م�خ�ب��ري��ًا .وب�ح�س��ب م�س��ؤول
القسم البيئي ف��ي الكتيبة اإليطالية
النقيب دايفيد تريماني فإنه «نتيجة
فحص ّ
العينات وتحليلها باستعمال
اآلالت املتطورة ،تبينّ عدم وجود مواد
ّ
ملوثة داخ��ل التربة ومؤذية ّ
للصحة
ّ
ّ
ّ
العامة ،لكن مكبات النفايات أدت إلى
ّ
تلوث الهواء ،وخاصة عندما ُيحرقها
األهالي بالقرب من األحياء السكنية».
يذكر أن اتحادي بلديات بنت جبيل
وبلديات جبل عامل يحاوالن إيجاد
ّ
ح� � ��ل الس� �ت� �ي� �ع ��اب ن � �ف ��اي ��ات امل �ن �ط �ق��ة
ع�ب��ر وض ��ع دراس � ��ة ل�ت�ط��وي��ر امل�ع��ام��ل
املوجودة.
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أخبار
ّ
◄ لجان فرعية لحل أزمتي
املياه والكهرباء

كل ما أنجز فيها في
السنوات الماضية كان
جهدًا شخصيًا من
أبنائها
الوادي لم يأخذ
حقه السياحي رغم
أنه مقصد للطيور
المختلفة

ك��ان جهدًا شخصيًا من أبنائها من
شبكات ال�ك�ه��رب��اء وامل �ي��اه وال�ص��رف
ال �ص �ح��ي ،إل� ��ى إن� �ش ��اء ج� � ��دران دع��م
وت�ج�م�ي��ل م��داخ��ل ال �ب �ل��دة وتشجير
م �ش��اع��ات �ه��ا ،وت� �ح ��وي ��ل ج � ��زء م�ن�ه��ا
إل��ى غ��اب��ة ص�ن��وب��ر محمية .ف��ي ع��ام
 ،1982استخدم األهالي األموال التي
وصلت لصالح البلدة م��ن صندوق
إن �ع��اش ال �ق��رى ،وع� ّ�م��روا ب��ه م��درس��ة

اب �ت��دائ �ي��ة م��ؤل�ف��ة م��ن س�ت��ة ص�ف��وف،
ي�ت�ع�ل��م ف �ي �ه��ا أب� �ن ��اء ال �ب �ل��دة ،ب�ع��دم��ا
أق �ف �ل��ت ال �ط ��رق إل ��ى ق�ل�ي��ا امل� �ج ��اورة،
بسبب االحتالل .لكنها لم تدم أكثر
من  4سنوات بعدما تحولت البلدة
إل��ى خ��ط ت�م��اس .الحضور التربوي
ل ��م ي �ك �ف��ه إن � �ج ��از م �ج �ل��س ال �ج �ن��وب
م�ب�ن��ى م��درس��ة رس �م �ي��ة خ��اص��ًا بها
ً
ال �ش �ه��ر ال� �ف ��ائ ��ت ب� � ��دال م ��ن امل ��درس ��ة

امل �ه �ج��ورة .ف��ال �ط�لاب ال �ع �ش��رون من
أبناء البلدة ال يزالون يقصدون قليا
مل �ت��اب �ع��ة دراس� �ت� �ه ��م ،رغ� ��م أن معظم
ال �ع ��ائ�ل�ات ك ��ان ��ت ق ��د ن ��زح ��ت ل�ت��وف��ر
ألب�ن��ائ�ه��ا ف��رص��ًا مل�ت��اب�ع��ة دراس��ات�ه��م
العليا .وح�ت��ى ت��واف��ر ال�ع��دد الكافي
وتجهيز املبنى لتشغيله كمدرسة،
ق��د ي�ج��ري اس�ت�خ��دام أق�س��ام منه في
الفترة املقبلة كمقر للبلدية ومكتبة
عامة ومستوصف .التهميش ال��ذي
عاناه «الدالفيون» في حياتهم ،كان
ي�ل�ح�ق�ه��م إل ��ى امل � ��وت ،إذ ح �ت��ى وق��ت
ق��ري��ب ،ل��م ت�ك��ن ت�ت��واف��ر ف�ي�ه��ا مقبرة
خ� ��اص� ��ة ،وك � � ��ان أب � �ن ��اؤه ��ا ي��دف �ن��ون
ف��ي ق�ل�ي��ا ،ح�ي��ث ال ي ��زال ��ون يقيمون
م �ن��اس �ب��ات �ه��م ل � �ع ��دم ت� ��واف� ��ر م�ب�ن��ى
حسينية فيها.
ل� �ي ��س ال �ت �ه �م �ي ��ش وح� � � ��ده م �ص �ي �ب��ة
الدالفة ،بل سوء الحظ أيضًا .فالبلدة
«املستضعفة» كما يصفها ياسني ،لم
ً
تهنأ طويال باإلنجاز الذي انتظرته
س�ن��وات .قبل ع��ام�ين ،افتتحت وزارة
األش � �غ ��ال ال �ع��ام��ة ج �س��ر ال ��دالف ��ة أو
ج �س��ر امل� �ق ��اوم ��ة ،ال � ��ذي ي��رت �ف��ع ف��وق
مجرى نهر الليطاني  25مترًا ،ويصل
بني منطقتي حاصبيا وجزين ممتدًا

ع �ل��ى ط ��ول  60م �ت �رًا وع� ��رض ع�ش��رة
أم�ت��ار ،لكن الجسر توقف عن العمل
بشكل كبير بعد أشهر بسبب ظهور
الحفر على الطريق باالتجاهني ،قبل
الجسر وبعده ،واملمتدة بطول خمسة
كيلومترات .والسبب بحسب ياسني،
ال�ع�ب��ور العشوائي للشاحنات التي
ت��دخ��ل وت �خ ��رج إل ��ى ث�م��ان�ي��ة م��رام��ل
وك�س��ارات محيطة بالبلدة .ما جعل
امل �ش��روع غ�ي��ر ق��اب��ل للعبور م��ن قبل
السيارات ،ويدفع بسكان املنطقة إلى
سلوك  40كيلومترًا إضافية للوصول
إل� ��ى ج��زي��ن ث ��م امل �ن �ط �ق��ة ال�س��اح �ل �ي��ة.
وطالب ياسني األجهزة املعنية بمنع
مرور الشاحنات بعد تنفيذ مشروع
صيانة الطريق املنتظر.
ث ��روة أخ ��رى ت��دل��ف ع�ل��ى ال��دالف��ة من
منظم .إن��ه وادي نهر
دون استثمار
ّ
الليطاني ،الذي يمثل مغارة مفتوحة
تتدلى من جوانبها مغاور صغيرة
وأن � � �ف� � ��اق وت � �ج� ��وي � �ف� ��ات وت ��رس� �ب ��ات
ً
شتاء بمياه النهر،
وجداريات تغرق
ال��ذي يعلو منسوبه ،لكن ال��وادي لم
يأخذ حقه السياحي رغم أنه مقصد
ل�ل�ط�ي��ور امل�خ�ت�ل�ف��ة وال �ب��ط ،إذ لحظه
عدد قليل من سكان املنطقة ،وباتوا
يرتادونه منذ التحرير ،مستفيدين
م ��ن ث�ل�اث ��ة م �ت �ن��زه��ات أن �ش �ئ��ت ع�ل��ى
ض �ف��اف��ه م ��ن ق �ب��ل أص� �ح ��اب ع �ق ��ارات
للنهر .وإن كان عدوان تموز
مجاورة ّ
 2006ق��د أث ��ر ع�ل��ى إق �ب��ال امل��واط�ن�ين،
فإنه دمر أيضًا مزارع السمك النهري
التي كانت قائمة في أحد املتنزهات.
امل�ب��ادرات الخاصة الستثمار النهر،
قابلتها خ�ط��وة واح��دة م��ن الهيئات
ال��رس �م �ي��ة ف� ��ي ال� �ب� �ل ��دة ،ت �م �ث �ل��ت ف��ي
�ول إل ��ى ال � ��وادي،
ش ��ق ط��ري��ق ل �ل��وص� ُ
ل �ك��ن ال �ط ��ري ��ق ال� �ت ��ي ش� �ق ��ت ب �ج��راف��ة
اسرائيلية من غنائم املقاومة ،تنتظر
ص �ي��ان �ت �ه��ا وت��دع �ي �م �ه��ا الس �ت �ق �ط��اب
مزيد من الرواد.

تقرير
زينكو هاوس

املكتبات العامة مشروع ينقصه التشجيع
أسامة القادري
ق �ل��ة م ��ن أب� �ن ��اء ق ��رى ال �ب �ق��اع ال�غ��رب��ي
ي � �ق � �ص� ��دون م �ك �ت �ب��ة ع � ��ام � ��ة .ه � � ��ذا إن
وص �ل �ه��م خ �ب��ر ب ��وج ��وده ��ا ف ��ي ب �ل��دة
م��ا .ه��ذا م��ا ّ
يقر ب��ه ع��دد م��ن العاملني
ف��ي امل�ك�ت�ب��ات ال �ع��ام��ة ال �ت��ي أن�ش��أت�ه��ا
ب�ع��ض ب�ل��دي��ات امل�ن�ط�ق��ة .ي �ق��ول��ون إن
ّ
رواده � � � ��ا ه ��م م ��ن ط �ل��اب ال �ج��ام �ع��ات
وامل � � � � ��دارس ،ال �ب��اح �ث�ي�ن ع ��ن م ��راج ��ع،
أو م��ن امل�ث�ق�ف�ين ال��ذي��ن ال ي�س�ت�ه��وون
ال �ق��راءة ع�ب��ر اإلن �ت��رن��ت .م��ا ي��دل على
أن ع �ن �ص ��ر ال � �ش � �ب ��اب ال ت �س �ت �ه��وي��ه
املكتبات العامة كثيرًا ،مقابل تنافس
مقاهي اإلن�ت��رن��ت ،املنتشرة ف��ي أزق��ة
ه��ذه ال �ب �ل��دات ،ع�ل��ى ال � � ّ
�رواد .وه ��ذا ما
يضع اس�ت�م��راري��ة املكتبات ف��ي مهب
الريح إن لم تتدخل وزارة الثقافة ،أو
املهتمون ،لدعمها وتمويل أنشطتها،
بهدف إزالة العوائق أمام بقائها.
الطبقة األول ��ى م��ن مبنى بلدية جب
ج �ن�ي�ن ،خ�ص�ص�ت�ه��ا ال �ب �ل��دي��ة ملكتبة
ع ��ام ��ة ب� �ه ��دف ت �ع��زي��ز دور ال �ث �ق��اف��ة،
وت �ح��دي �دًا «ال �ك �ت��اب» ،ب�ع��دم��ا أص�ب��ح
ن �ج �م��ه ي ��أف ��ل ب �ي�ن ع �ن �ص��ر ال �ش �ب��اب،
ب �ح �س��ب رأي ال � �ي� ��اس ال �ص��اب �ن �ج��ي.
ي�ق��ول أس �ت��اذ امل��درس��ة إن «اإلن�ت��رن��ت

أصبح هو الطاغي ،لذلك ال أستغرب
قلة رواد املكتبات العامة» .وي��رى أن
«ه�ن��اك أن��اس��ًا ال تستهويهم ال�ق��راءة
عبر اإلن�ت��رن��ت .أن��ا ال أستلذ ال�ق��راءة
م ��ا ل ��م أش � � ّ�م رائ� �ح ��ة ال� � ��ورق وال �ح �ب��ر.
ل �ك��ن ال �ج �ي��ل ال �ص��اع��د م�خ�ت�ل��ف ،وإن
ك��ان يحتاج إل��ى التعرف إل��ى الكتاب
واملراجع» .فمكتبة جب جنني العامة
ال ت �ح��وي ال�ك�ت��ب وامل ��راج ��ع ف�ح�س��ب،
ب � ��ل ه � ��ي م� �ج� �ه ��زة ب �م �خ �ت �ل��ف أن� � ��واع
امل �س �ت �ل ��زم ��ات امل �ك �ت �ب �ي��ة وامل ��درس� �ي ��ة
وال � �ص � �ح� ��ف وامل� � � �ج� �ل ��ات .وم � � ��ع ذل ��ك
يهيمن هاجس الخوف من االستمرار
ع �ل��ى ال �ق� ّ�ي�م�ين ع�ل�ي�ه��ا« ،م ��ا ل��م ت�ف� ّ�ع��ل
وزارة ال �ث �ق��اف��ة دوره � ��ا ف ��ي امل �ن��اط��ق
ٌ
سواء في مسابقات
البقاعية النائية،
املطالعة أو أي نشاط ثقافي يشجع
على ق ��راءة ال�ك�ت��اب» .ه��ذا م��ا تحاول
ش ��رح ��ه إح� � ��دى امل ��وظ� �ف ��ات ف �ي �ه ��ا .ال
ت �ن �ف��ي ال �س �ي ��دة ت ��راج ��ع ال �ح ��رك ��ة ف��ي
املكتبة ،محيلة السبب على النقص
في التمويل من وزارة الثقافة ،وقلة
مواكبة املطبوعات الجديدة ،بإشارة
منها إلى أن املكتبة تستقبل عشرات
ال� �ط�ل�اب« ،وألن امل�ك�ت�ب��ة ق��اص��رة عن
م��واك�ب��ة ال�ب�ح��وث وال�ك�ت��ب ال�ج��دي��دة،
ي�ض�ط��رون ل�ل�ج��وء إل ��ى مكتبة زحلة

أو م �ك��ات��ب أخ � ��رى» .ال ت ��رى امل��وظ�ف��ة
أي ه��دف م ��ادي م��ن وج ��ود املكتبات
العامة ،بقدر ما تشجع على الثقافة
وال� �ع� �ل ��م وال � �ت � �ن� ��وع ،م �ع �ي ��دة ال �س �ب��ب
إل��ى غ�ي��اب وزارة الثقافة ع��ن دعمها
للمكتبات ،بأنشطة تشجع املواطنني
ع �ل��ى ارت �ي ��اده ��ا ،وال � �ق� ��راءة« .غ��ال�ب�ي��ة
رواد م�ك�ت�ب�ت�ن��ا ه ��م ت�لام �ي��ذ م ��دارس
ال� �ق ��رى امل � �ج � ��اورة ،إض ��اف ��ة إل� ��ى ق ��راء
ي�س�ت�ع�ي��رون ال �ك �ت��ب ،ق�ص�ص��ًا وك�ت�ب��ًا
ثقافية ومراجع» .في بلدة املنصورة
أيضًا ،أنشئت مكتبة عامة ،ال تخلو
ي ��وم ��ًا م ��ن ق��اص��دي �ه��ا ،رغ� ��م أن ع��دد
سكان البلدة ال يتجاوز  3500نسمة،
بدعم من البلدية التي تكفلت بنفقة
ال��روات��ب ملوظفيها ،وت��زوي��د املكتبة
بالكتب العلمية والثقافية والتربوية
والصحف واملجالت .كذلك استطاعت
ال�ب�ل��دي��ة دع��م ال�ع��دي��د م��ن النشاطات
ل �ت �ع��زي��ز دور ال �ث �ق��اف��ة وال �ك �ت ��اب في
ال �ب �ل��دة وال� �ج ��وار .وي ��رى ط��ال��ب كلية
اإلعالم فهد عكروش أن املكتبة العامة
ف ��ي ب �ل��دت��ه امل �ن �ص ��ورة ه ��ي امل�ت�ن�ف��س
العلمي الوحيد له ولباقي الطالب من
أبناء البلدة ،رغم تطور اإلنترنت ،في
بحوثهم.
بحثهم عن معلومة إلتمام
ّ
لكنه يلفت إلى أن املراجع واملصنفات

املوجودة في مكتبة البلدة غير كافية
إلت � �م� ��ام أب� �ح ��اث ��ه ،وذل� � ��ك ل �ق �ص��وره��ا
ع��ن توفير امل��راج��ع ،رغ��م أن�ه��ا تشمل
م�ي��ادي��ن واس �ع��ة وك�ب�ي��رة م��ن العلوم
واآلداب .وأمل أن تعمل وزارة الثقافة
ع�ل��ى ت��وف�ي��ر امل��راج��ع وال �ك �ت��ب ،ألن�ه��ا
املتنفس ال��وح�ي��د ل�ل�ط�لاب الباحثني
ع � � ��ن م � �ع � �ل� ��وم� ��ة ت � �ن � �ع� ��ش ب� �ح ��وث� �ه ��م
ومعلوماتهم.
م��ن ج�ه�ت��ه ،رأى ن��ائ��ب رئ �ي��س ات�ح��اد
ب � �ل� ��دي� ��ات ال � �س � �ه ��ل ورئ� � �ي � ��س ب �ل��دي��ة
امل �ن �ص��ورة إب��راه �ي��م ب� � ��دران ،أن دع��م
املكتبة واجب وطني وأخالقي ،للحد
م��ن ف��وض��ى اإلن �ت��رن��ت ،ب �ه��دف نسج
ع�ل�اق��ة ب�ي�ن ج �ي��ل ال �ش �ب��اب وال �ك �ت��اب،
«م��ن ه�ن��ا ي�ج��ب أن ت�س�ق��ط م�ق��ول��ة أن
ال أح ��د ي �ق��رأ ،ال �ك��ل ي �ق��رأ إن ت��واف��رت
ل��ه ظ��روف ال�ق��راءة وال�ك�ت��ب ،ممكن أن
ن �ج��د م ��ن ه ��و غ �ي��ر ق � ��ادر ع �ل��ى ش ��راء
كتاب على حساب لقمة عيش أبنائه،
ل �ك ��ن إن ت� ��واف� ��ر ال � �ك � �ت ��اب ،ف �س �ي �ق��رأه
بالتأكيد؛ ألنه لن يخسر من جيبه».
ولفت ب��دران إل��ى ض��رورة دع��م وزارة
الثقافة للمكتبات العامة ،في املناطق
ال� �ن ��ائ� �ي ��ة؛ ألن� �ه ��ا امل �ت �ن �ف��س ال��وح �ي��د
ألب �ن��ائ �ه��ا ف ��ي ت�ن�ش�ئ�ت�ه��م ب �ع �ي �دًا ع��ن
ّ
«ملوثات اإلنترنت».

بدعوة من لجنة العمل البلدي في حزب
الله ،ومكتب الشؤون البلدية في حركة
أمل ،عقدت اتحادات بلديات صور وبنت
جبيل وجبل عامل ً
لقاء في صور لبحث
أزم �ت��ي ال �ك �ه��رب��اء وامل� �ي ��اه ،ف��ي ح�ض��ور
رؤس��اء مصلحتي املياه والكهرباء في
ال�ج�ن��وب .ال�ل�ق��اء ال��ذي ش��ارك فيه ن��واب
املنطقة ،خلص إلى تشكيل لجان فرعية
على مستوى املناطق تبحث في إمكانية
مساهمة االتحادات والبلديات ماديًا في
ح ��ل األزم� �ت�ي�ن ل�ل�ت�خ�ف�ي��ف م ��ن وط��أت�ه��ا
خ �ل��ال ف �ص��ل ال �ص �ي��ف ع �ب��ر ت�ش�غ�ي��ل
امل� ��ول� ��دات ال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة ل� ��دى ال �ب �ل��دي��ات
واالستفادة من موارد املصلحتني.

◄  105من حراس بلدية بيروت
أقسموا اليمني
أقسم مئة وخمسة ح��راس ،ه��م الدفعة
ال�ث��ان�ي��ة م��ن ف��وج ح ��راس ب�ل��دي��ة ب�ي��روت
اليمني القانونية أم��ام القاضي املنفرد
ال�ج��زائ��ي ف��ي ب�ي��روت باسم تقي الدين،
من أجل تثبيتهم في مالك فوج حراس

بلدية بيروت سندًا إل��ى امل��ادة ال �ـ 23من
النظام الداخلي.
بعد أداء القسم ،ألقى تقي ال��دي��ن كلمة
توجيهية ق��ال فيها« :إن الوظيفة التي
ت�ش�غ�ل��ون�ه��ا ه��ي م �س��ؤول �ي��ة وت�ش��ري��ف
وتكليف ،وه��ي تتضمن مجموعة من
الواجبات واملسؤوليات وال يشغلها إال
م��ن يستحقها ،وال يستحقها إال من
توافرت فيه شروط عملها وأدائها».

◄ انتخابات الشواغير
في  1تموز
ح��ددت وزراة ال��داخ�ل�ي��ة وال�ب�ل��دي��ات يوم
األح��د املقبل موعدًا إلج��راء االنتخابات
ال �ب �ل��دي��ة مل�ج�ل��س ب �ل��دي��ة ال �ش��واغ �ي��ر في
ق � �ض ��اء ال � �ه� ��رم� ��ل .وس� �ي� �خ� �ت ��ار أه ��ال ��ي
ال�ش��واغ�ي��ر ال�ف��وق��ا وال�ت�ح�ت��ا  15عضوًا
مل�ج�ل�س�ه��م ال �ب �ل��دي ال �ج��دي��د ،م ��ن أص��ل
 30مرشحًا .ووف�ق��ًا لالئحة املرشحني
ال �ن �ه��ائ �ي��ة ال� �ت ��ي ص � � ��درت م ��وق �ع ��ة ع��ن
قائمقام قضاء الهرمل بالتكليف عمر
ياسني ،وصل عدد املرشحني عن قرية
الشواغير الفوقا إلى ستة ،سيتنافسون
ع�ل��ى ث�لاث��ة م�ق��اع��د ،بينما وص ��ل ع��دد
امل��رش�ح�ين ع��ن ق��ري��ة ال�ش��واغ�ي��ر التحتا
إلى أربعة وعشرين ،سيتنافسون على
اثني عشر مقعدًا.
وي �ت��وزع ال�ن��اخ�ب��ون ال�ب��ال��غ ع��دده��م نحو
 24أل ��ف ن ��اخ ��ب ،وف ��ق ل ��وائ ��ح ال�ش�ط��ب،
على خمسة أق�ل�ام اق �ت��راع ،واح��د منها
مخصص ل�ن��اخ�ب��ي ال�ش��واغ�ي��ر ال�ف��وق��ا،
وأربعة لناخبي الشواغير التحتا.
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فنون تشكيلية

بيروت تستعيد «نهضة» خليل الصليبي
ّ
االمبراطورية واالنتداب ،يوم
عاصر زمني
ّ
كانت املدينة تكتشف ّالحياة العصرية.
ّ
األميركية» تسلط الضوء على
«الجامعة
ّ
تجربته التي تربط املؤسسني بجيل الرواد،
من خالل معرض يعيدنا إلى بدايات املحترف
اللبناني ،ويتزامن مع معرض آخر يحتضنه
«معهد العالم العربي» في باريس
حسين بن حمزة
ب� � ��دأت  AUB art galleryال �ت��اب �ع��ة
ل �ل �ج��ام �ع��ة األم� �ي ��رك� �ي ��ة ف� ��ي ب� �ي ��روت
نشاطاتها التشكيلية بمعرض شبه
اس�ت�ع��ادي لخليل الصليبي (1870ـ�ـ�ـ�ـ
 .)1928ث�ل�اث��ون ل��وح��ة ت�ع�ي��دن��ا إل��ى
ب ��داي ��ات امل �ح �ت��رف ال �ل �ب �ن��ان��ي ،وإل ��ى
ل�ح�ظ��ة االح �ت �ك��اك امل�ب�ك��رة م��ع ال��رس��م
ٌ ّ
�اك ظ ��ل ف ��ي ح ��دود
األوروب� � � ��ي .اح �ت �ك�
امل�ح��اك��اة الصافية تقريبًا ،لكن هذه
امل �ح ��اك ��اة ال ت �ق �ل��ل م ��ن ري� � ��ادة حفنة
م� ��ن ال ��رس ��ام �ي ً�ن امل� ��وه� ��وب�ي��ن ،ال ��ذي ��ن
خ �ل �ق��وا ص �ل ��ة ح �ي��وي��ة م �ب ��اش ��رة م��ع
حركة وتيارات فن الرسم في منابعه
األس��اس �ي��ة ،وخ�ص��وص��ًا ف��ي ب��اري��س
وروما.
َّ
ُيصنف خليل الصليبي ضمن عصبة
الخمسة ،الذين ترتبط نشأة الرسم
ال �ل �ب �ن��ان��ي ب �ت �ج��ارب �ه��م ال�ت��أس�ي�س�ي��ة،
واألرب� �ع ��ة اآلخ � ��رون ه ��م :داود ال�ق��رم
وح � �ب � �ي ��ب س � � � ��رور وج � � �ب� � ��ران خ �ل �ي��ل
ج �ب��ران وفيليب م��وران��ي .الصليبي
أق � ��رب إل� ��ى ت �ج��رب �ت��ي ال� �ق ��رم وس� ��رور
ف ��ي ال �ب �ح��ث ع ��ن خ�ص��وص�ي��ة ذات �ي��ة،
وف ��ي إخ � ��راج ال �ل��وح��ة م ��ن امل �ن��اخ��ات
ال �ك �ن �س �ي��ة وال � �غ� ��اي� ��ات ال �ت �ب �ش �ي��ري��ة
إل � ��ى ال� �ح� �ي ��اة امل��دي �ن �ي��ة ال� �ت ��ي ك��ان��ت
مظاهرها االجتماعية والثقافية قد

«عارية» (زيت على قماش 92 × 65 ،سنتم)1922 ،
نشأت للتو .ل��م تتخلص أع�م��ال ذلك
الرعيل من تأثير األيقونات املشرقية
وال��زخ��ارف امل�ج��ان�ي��ة ،لكن لوحاتهم
بدأت تستقبل أشخاصًا من الشرائح
ال ��دن� �ي ��ا ،وم � ��ن أص� �ح ��اب امل� �ه ��ن ،إل��ى
ج��ان��ب امل �ن��اظ��ر ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة وال �ن �س��اء
العاريات ونثريات الحياة اليومية.
هكذاّ ،
تحول الرسم من هواية بسيطة
إلى مهنة حديثة واحترافية في بيئة
شهدت تحوالت حاسمة في الحياة
االجتماعية واالقتصادية والثقافية.
ال يمكن الفصل بني طموحات هؤالء
وبني بدايات ما ُس ّمي عصر النهضة.
ال��رس��م ك��ان ج��زءًا م��ن ح��رك��ة التنوير
واألدب ال � �ت� ��ي ت ��زام� �ن ��ت م� ��ع ح�ق�ب��ة
امل �ت �ص��رف �ي��ة وال� �ع� �ق ��ود األخ � �ي� ��رة م��ن
الحكم العثماني ،وبرزت فيها أسماء
مثل :أحمد فارس الشدياق وبطرس
البستاني وابراهيم اليازجي.
ب�خ�لاف مجايليه ال��ذي��ن درس ��وا في
روم� ��ا ،س��اف��ر ال�ص�ل�ي�ب��ي إل ��ى أدن �ب��ره
س �ن��ة  .1890ه� �ن ��اك ال �ت �ق��ى ال ��رس ��ام
األم �ي ��رك ��ي ج� ��ون س �ن �غ��ر س��ارج �ن��ت،
ال��ذي نصحه بالذهاب إل��ى الواليات
امل� �ت� �ح ��دة ،ح �ي��ث س �ي �ل �ت �ق��ي م�ل�ه�م�ت��ه
وزوج �ت��ه ك ��اري أود .ب�ي�ن فيالدلفيا
وب��اري��س ول �ن��دن ،أم �ض��ى الصليبي
ع�ش��ر س �ن��وات ف��ي ت�ط��وي��ر م��وه�ب�ت��ه.
ت �ع� ّ�رف إل ��ى أوغ �س��ت ري �ن ��وار .ع��رض
ب �ع��ض أع �م��ال��ه ف ��ي ص��ال��ة «دوران ــ
م��وري��ل» ،التي كانت تعرض لفناني
امل��درس��ة االن�ط�ب��اع�ي��ة .ت��أث �ي��رات تلك
ال �ف �ت��رة س�ت�ظ�ه��ر الح �ق��ًا ف��ي أع �م��ال��ه،
ال� �ت ��ي ت� ��وزع� ��ت ب �ي�ن ف� ��ن ال �ب ��ورت ��ري ��ه
وان � �ط � �ب� ��اع � �ي� ��ات امل� �ن� �ظ ��ر ال �ط �ب �ي �ع��ي
وال �ع��ري ال�ب�ش��ري ،وظ�ل��ت متأرجحة
ب �ي��ن ال� �ت� �ك ��وي ��ن األك � ��ادي� � �م � ��ي امل �ت�ي�ن
وال �ب �ح��ث ع ��ن ه ��وي ��ة ل��ون �ي��ة ت�ت��رج��م
ال� �ه ��واج ��س وال� �ط� �م ��وح ��ات ال ��ذات �ي ��ة.
بعد عودته إل��ى لبنان ،أق��ام محترفًا
شخصيًا ف��ي ش��ارع بلس بمواجهة

متحف الفن الحديث
يمثل معرض خليل الصليبي (الصورة بورتريه ذاتي)
لحظة استثنائية إلجراء مقارنة بني بواكير املحترف
اللبناني وتجاربه الراهنة .اللوحات الـٌ 30
جزء من
مجموعة روز وشاهني الصليبي ُوهبت إلى الجامعة
ً
األميركية من قبل نجلهما سمير الصليبي ،وتضم أعماال
رائدة لقيصر الجميل وعمر أنسي وصليبا الدويهي ..وهي
نواة متحف للفن الحديث ُ
سيقام في حرم الجامعة.

معرض متعدد الوسائط

شباب فلسطين ينصبون «أشرعة للحرية»
القدس المحتلة ـــ حسام غوشة
اخ�ت�ت�م��ت م�ج�ل��ة «ف�ل�س�ط�ين ال �ش �ب��اب»
أخ �ي �رًا امل�ح�ط��ة ال�ث��ان�ي��ة م��ن معرضها
الثاني «أشرعة للحرية» ال��ذي استمر
 10أيام في «دار إسعاف النشاشيبي»
في القدس املحتلة ،بمشاركة  45كاتبًا
وف �ن ��ان ��ًا ش ��اب ��ًا م ��ن ف �ل �س �ط�ين امل�ح�ت�ل��ة
وأراض � � � � ��ي ال � �ل � �ج� ��وء .امل� � �ع � ��رض ال � ��ذي
اف �ت �ت��ح ن �س �خ �ت��ه ال �ث��ان �ي��ة ف ��ي ن�ي�س��ان
(أبريل) املاضي في «جامعة بيرزيت»،
سيتنقل إلى جامعات فلسطينية وإلى
م��دي�ن��ة أري �ح��ا ف��ي م�ح�ط��ات��ه ال �ق��ادم��ة،
ب �ه��دف إع� �ط ��اء ف��رص��ة أك �ب��ر ل�ل�ش�ب��اب
الفلسطيني للمشاركة ف��ي فعالياته
واالط�لاع عليها .يحمل املعرض ثيمة
الحرية ،ويعتمد املشاركون الوسائط

امل� � �ت� � �ع � ��ددة ،ح� �ي ��ث ت� �م� �ت ��زج ن �ص��وص
ك�ت��اب�ي��ة وأع �م ��ال ف�ن�ي��ة وف��وت��وغ��راف�ي��ة
وف� �ي ��دي ��و وك ��وم � �ك ��س ،م� ��ع ب ��ان ��ورام ��ا
صوتية للكتاب والفنانني املشاركني.
م��ن ب�ين األع �م��ال الكتابية امل�ع��روض��ة،
ق� �ص� �ي ��دة ل� �ل� �ش ��اع ��ر ال� ��زم � �ي� ��ل ن� �ج ��وان
دروي � ��ش ب �ع �ن��وان «ق �ل �ي��ل م��ن ال �ج��از»،
ون��ص للكاتبة عدنية شبلي بعنوان
«درس ف � ��ي ال� �ط� �ب� �ي� �ع ��ة» ،م � ��ع إع � � ��داد
ب �ص��ري و ّص ��وت ��ي .ال�ل�اف ��ت ف ��ي ه��ذي��ن
ال�ن�ص�ين أن�ه�م��ا ج ��اءا مناسبني ملكان
امل �ع��رض ف��ي ح��ي ال�ش�ي��خ ج ��راح ،وه��و
«ح � � ��ي ال� �ق� �ن� �ص� �ل� �ي ��ات» ،ال � � � ��ذي اح �ت ��ل
امل �س �ت��وط �ن��ون ف��ي ال �س �ن��وات األخ �ي��رة
مجموعة من بيوته .قبل وصولك إلى
مكان املعرض ،تمر ببضع قنصليات
وب� �ي ��وت ل �ل �ق �ن��اص��ل «وس �ك��رت �ي��رات �ه��م

عمل لرقية خميس

ُ
ُ
املدربات أفضل من كالب الشرطة» ،كما
ّ
وصفهن نجوان درويش في قصيدته،
ّ
راب�ط��ًا بينهن وب�ين «ال�ف�ي��زا» الصعبة
امل� �ن ��ال ال �ت��ي ت �ح �ت��اج إل� ��ى أن يمنحك
إياها العالم الغربي قبل السفر إليه:
«أي �ن �ب �غ��ي أن ن� �ض ��رع م �ث��ل خ ��ادم ��ات
مؤدبات لتسمحوا لنا بالسفر؟».
أم��ا عدنية شبلي ،فتسرد ف��ي ّ
نصها
ّ
الصبار،
قصتها منذ الطفولة مع نبتة
لتعرض جزءًا من مأساة الفلسطينيني
امل��اث�ل��ة أم��ام عينيها ف��ي ال�ح��ي نفسه،
ح �ي�ن ت � ��رى ال� �ب� �ي ��وت وع� �ل ��م االح� �ت�ل�ال
ي ��رف ��رف ف��وق �ه��ا ب �ع��د م �ص��ادرت �ه��ا أو
ه ��دم� �ه ��ا ،ث� ��م ت �ل �ح��ظ خ �ي �م��ة ص �غ �ي��رة
ات �خ��ذه��ا أص �ح ��اب ال �ب �ي��ت ال �س��اب �ق��ون
م�س�ك�ن��ًا .ت �ق��ول ش �ب �ل��ي« :ال ي�م�ك��ن ألي
ج� � �ب � ��روت ،أك � � ��ان ج � �ب� ��روت م �ب �ن��ى م��ن

ّ
والدي،
الحجارة البركانية أو جبروت
أن يكبح ق��درة ه��ذه النبتة على النمو
كما تشاء ،حتى في أق��ل األماكن التي
يتوقع ظهورها فيها».
ال � �ن � �ص� ��وص األخ � � � � ��رى ال � �ت � ��ي ض �م �ه��ا
ّ
امل � �ع� ��رض (17ن� � �ص � ��ًا) أغ �ل �ب �ه��ا ل �ك��ت��اب
ح��دي�ث��ي ال�ت�ج��رب��ة ،تباينت ع�ل��ى نحو
واس � ��ع ف ��ي م �س �ت��وي��ات �ه��ا ،ب ��ل ات �ص��ف
ب�ع�ض�ه��ا ب��ال �خ �ط��اب �ي��ة وال ��وع ��ظ أك�ث��ر
م� ��ن ال �ت �ع �ب �ي��ر ب �ج �م��ال �ي��ة ع� ��ن «ث �ي �م��ة
الحرية» ،التي اختارها مجد عسالي
وط� ��ارق ح �م��دان م��وض��وع��ًا ًللمعرض
ال ��ذي ي�ش��رف��ان ع�ل�ي��ه ،إض��اف��ة إل��ى تلك
النصوص ،ثمة  10أعمال فوتوغرافية،
و 10أع �م��ال ف�ن�ي��ة ،و 4أع �م��ال ف�ي��دي��و،
وك��وم �ك��س «زان اآلن» ،ال � ��ذي يحكي
قصة حقيقية.
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نقد
عمل في خدمة البورتريه
أو المنظر من دون تغييب
مزاجه وانطباعاته
املدخل الرئيسي للجامعة األميركية
التي ّ
تخرج فيها .إلى محترفه ،تردد
عدد من أسماء رسامي الجيل التالي:
ّ
الجميل وعمر أنسي وصليبا
قيصر
الدويهي .بطريقة ما ،كان الصليبي
ت � �ج� ��رب� ��ة وس � �ي � �ط� ��ة ب �ي ��ن م �ج��اي �ل �ي��ه
امل ��ؤس � �س �ي�ن وب �ي ��ن م � ��ا ُس � � ّ�م � ��ي ج �ي��ل
الرواد .عاصر زمن بيروت العثماني
واالن � � �ت � ��داب ال� �ف ��رن� �س ��ي ،ح �ي�ن ك��ان��ت
امل��دي�ن��ة املفتوحة على البحر تشهد
نشوء طبقة وسطى مؤلفة من التجار
وامل�ت�ع�ل�م�ين وامل �ه �ت �م�ين ب��ال�س�ي��اس��ة،
وت� � ��دور ف ��ي أح �ي��ائ �ه��ا ط�ل�ائ��ع ح�ي��اة
حضرية واع ��دة .ه�ك��ذا ،ك��ان طبيعيًا
أن ي�ت�س��رب امل� ��ذاق امل��دي �ن��ي ال�ن��اش��ئ
حيث
إلى أعمال رسامي تلك الحقبةّ ،
ك��ان املعلم ب�ط��رس البستاني يبشر
بظهور املواطن العصري.
داخل هذه الخلفية التاريخية ،يبدو
امل � �ع� ��رض أش� �ب ��ه ب �ه ��دي ��ة ق� ��ادم� ��ة م��ن
�اض م� �م ��زوج ب��ال �س �ح��ر وال �ح �ن�ين.
م�� ٍ
شهرة الصليبي جاءت من إتقانه فن
البورتريه .إلى جانب نسخ مصورة
ألرب� � ��ع ل ��وح ��ات ع ��اري ��ة (األص� �ل� �ي ��ات
ُ
ت� �ع ��رض ح��ال �ي��ًا ف ��ي «م �ع �ه��د ال �ع��ال��م
ال� �ع ��رب ��ي» ف ��ي ب � ��اري � ��س) ،ول��وح �ت�ين
ل �ق �ص��ر ه �ل �ي��وب��ول �ي��س ف ��ي ال �ق��اه��رة،
ت�ح�ت��ل ال �ب��ورت��ري �ه��ات ب��اق��ي مساحة
امل � �ع� ��رض .رس� ��م ال �ص �ل �ي �ب��ي امل ��واط ��ن
ال �ع �ص��ري وامل ��واط ��ن ال� �ع ��ادي .ه�ن��اك
ب ��ورت ��ري ��ه ن � � ��ادر ألم �ي��ن ال ��ري �ح ��ان ��ي،
وب��ورت��ري�ه��ات لشخصيات نخبوية
ف��ي امل�ج�ت�م��ع ال �ب �ي��روت��ي ،إل ��ى ج��وار
بورتريهات لفالحني وقرويني بغطاء
ال � � ��رأس ال �ت �ق �ل �ي��دي .ك � ��أن ال�ص�ل�ي�ب��ي
ّأرخ الطبعة البصرية للحياة التي
س��ادت في زمنه .لقد عمل في خدمة
ال �ب��ورت��ري��ه أو امل �ن �ظ��ر ،ل�ك��ن م��ن دون
تغييب مزاجه وانطباعاته .صحيح
ُ
ّ
أن ق ��درة ال�ف�ن��ان ك��ان��ت ت �ق��اس بمدى
�ارب�ت��ه ال��دق�ي�ق��ة ل�لأص��ل ال��واق �ع��ي،
م�ق� ّ
إال أن �ن��ا ال نستطيع ت�ج��اه��ل امل�ه��ارة
العالية في إبراز اإلحساس الداخلي
للمالمح البشرية ،والسخاء الواضح
ف��ي اس �ت �خ��دام األل � ��وان ال �ت��ي ال ت��زال
ف �ت� ّ�ي��ة وط � ��ازج � ��ة .ال �ص �ل �ي �ب��ي ن�ف�س��ه
ح��اض��ر ف ��ي رس �م�ي�ن ذات� �ي�ي�ن ،بينما
تحضر زوجته في بورتريهات أنيقة
وب��اذخ��ة .مقتلهما امل��أس��اوي بسبب
خ �ل ��اف ح� � ��ول ن� �ب ��ع م� � ��اء ف� ��ي ق��ري �ت��ه
الشوفية ،يشيع نوعًا من األس��ى في
أرج � ��اء امل� �ع ��رض ،وي� �ح � ّ�ول ال �ل��وح��ات
الخاصة بهما إلى مرثيات بصرية.

موت في المنفى

فيصل سمرة :أيقونات معاصرة

طالل خذلته قدماه

معرضه «شانتي» بين الدار البيضاء ودبي
الدار البيضاء ــ محمد الخضيري
( )1956في
ي�غ��رف فيصل س�م��رة ّ
أع �م ��ال ��ه م ��ن ال� ��واق� ��ع ،ل �ك��ن��ه واق ��ع
ي �ش �ت �غ��ل ع �ل �ي ��ه ب � ��أن � ��اة ل �ي �ح� ّ�ول��ه
ع��امل��ًا خ��اص��ًا وم��وازي��ًا ،ينحو إلى
ال �غ��رائ �ب �ي��ة ف ��ي ب �ع��ض األح� �ي ��ان.
هكذا تنصهر الرموز االستهالكية
م � ��ع أح� � �ي � ��اء ال� �ص� �ف� �ي ��ح ف � ��ي آخ ��ر
مشاريعه .هذه التيمة تحديدًا هي
ال�ت��ي اش�ت�غ��ل عليها ف��ي معرضه
ال� �ج ��دي ��د ال � � ��ذي أق� �ي ��م أخ � �ي � �رًا ف��ي
«غاليري  »HDفي الدار البيضاء.
ف � ��ي ( Shantyم� � � ��دن ال� �ص� �ف� �ي ��ح)،
اش �ت �غ��ل ال �ف �ن��ان ال �س �ع ��ودي ع�ل��ى
ع��ال��م ع�ش��وائ�ي��ات ال� ��دار البيضاء
وضواحيها الفقيرة من مجموعة
ّ
املتخرج
صور ،وتجهيز ،وفيديو.
ف ��ي م �ع �ه��د ال �ف �ن��ون ال �ج �م �ي �ل��ة في
ب� ��اري� ��س ،ي ��دخ ��ل دي� � ��ار امل�ن�س�ي�ين
وامل� � �ه� � �م� � �ش �ي��ن ،وي � � ��أت � � ��ي ب � ��رم � ��وز
االس �ت �ه�ل�اك وال��رأس �م��ال �ي��ة إل�ي�ه��م
ل� �ي ��واج ��ه ه ��ذي ��ن ال� �ع ��امل�ي�ن وي �ب��رز
حجم الظلم وال�لاع��دال��ة على هذا
الكوكب.
في صور ثنائية  ،diptyqueيقابل
س �م��رة ع��امل�ين م�ت�ن��اق�ض�ين .لدينا
رم� ��وز م��ن امل�ج�ت�م��ع االس�ت�ه�لاك��ي
ع� �ل ��ى خ �ل �ف �ي ��ة أح� � �ي � ��اء ال �ص �ف �ي��ح
وال � � �ب� � ��ؤس .ي �ل �ج��أ إل� � ��ى امل� ��ارك� ��ات
وال�ع�لام��ات ال�ت�ج��اري��ة واإلش ��ارات
الدالة على اإلمبريالية األميركية
وي� �ض� �ع� �ه ��ا ف � ��ي ّ م� ��واج � �ه� ��ة واق � ��ع
العشوائيات ،كأننا بهذا التناقض

ي� �ح � ّ�م ��ل م� �س ��ؤول� �ي ��ة ه � � ��ذا ال �ظ �ل��م
للنصف الشمالي من الكوكب.
ت � �ت � �ح� ��ول امل � �ن � �ط � �ق� ��ة /ال� �ض ��اح� �ي ��ة
املهمشة إل��ى م��رك��ز حيث تختلط
رم � � � � ��وز ال � �ث � �ق � ��اف � ��ة ع � �ب � ��ر ال � �ع� ��ال� ��م
(س��وب��رم��ان ،ه�ي�ف��ا وه �ب��ي ،م��ارك��ة
ال � �ـ«رول � �ي � �ك ��س» ،ق� �ي ��ادي � ّ�و ت�ن�ظ�ي��م
«ال� �ق ��اع ��دة») .ف �ك��رة ي��رس�خ�ه��ا في
ف �ي��دي��و «ش ��ان� �ت ��ي» ال � ��ذي ي �ص� ّ�ور
خمسة أش�خ��اص م��ن عشوائيات
ال � ��دار ال �ب �ي �ض��اء ي �ص��رخ��ون طلبًا
ل �ل � ّن �ج��دة ،ل �ك��ن ال أح ��د ي�س�م�ع�ه��م.
كأنها رسالة عن غياب التواصل
ب�ين ع��امل��ي ال �ف �ق��راء واألغ �ن �ي��اء .ثم
التجهيز الفني الذي اشتغل
هناك ُ
عليه ،وق ّدم في صالة خاصة .عبر
م��واد أع��اد تدويرها بعد جمعها
م��ن أح �ي��اء ال�ص�ف�ي��ح ،ب�ن��ى س�م��رة
غرفة من الصفيح ووضع داخلها
فيديو «شانتي» .وإذا كان الخارج
اس �ت �ع��ادة «أم �ي �ن��ة» ل �ل��واق��ع ،ف��إن
الداخل املليء باملرايا يتحول إلى
س��اح��ة دائ �م��ة ل�ع��رض م�ق��اط��ع من
فيديو «شانتي» .سواء في أعماله
التصويرية أو عبر الفيديو ،يعمد
س�م��رة إل��ى االش�ت�غ��ال على ال�ف��راغ
ال� � � ��ذي ي �ت �ن �ق��ل ف� �ي ��ه األش � �خ � ��اص.
ف � ��راغ ن�لاح �ظ��ه ف ��ي ال� �ص ��ور ال�ت��ي
شكلت م�ع��رض��ه األخ �ي��ر ف��ي ال��دار
ّ
ً
البيضاء .يوظف أشكاال ووسائط
ّ
ف �ن �ي��ة م�خ�ت�ل�ف��ة ل �ت �ق��دي��م ت �ص ��وره
إل��ى م��واض�ي�ع��ه :ه�ك��ذا يعمل على
الرسم والتصوير الرقمي والنحت
والفيديو .ترصد األشكال الفنية

من سلسلة «شانتي» (تصوير رقمي على أملنيوم ــ  150 × 300سنتم ــ )2012

«م �ع��رض اس �ت �ع��ادي ل�خ�ل�ي��ل ال�ص�ل�ي�ب��ي»:
حتى نهاية العام الحالي
( AUB art galleryالحمرا) 01/350000

امل � ��وض � ��وع ذات� � � ��ه ،ك ��أن� �ه ��ا ع�م�ل�ي��ة
ي� � �ح � ��اول ع� �ب ��ره ��ا س � �م� ��رة رؤي� �ت ��ه
بزوايا نظر مختلفة .تقارب أعماله
ال ��واق ��ع االج �ت �م��اع��ي وال �س �ي��اس��ي
وال �ث �ق��اف��ي واالق �ت �ص��ادي ال�ع��امل��ي
ً
ب��ذك��اء .ف��ي «ش��ان �ت��ي» ،ن��رى مثال
كل القضايا السياسية والثقافية
ال � �ت� ��ي ت � � �ص � � ّ�درت ب � ��داي � ��ة األل �ف �ي ��ة
ال�ث��ال�ث��ة ت�ت�ج��اور ف��ي ه ��دوء .لكنه
الهدوء الذي يخفي عاصفة األزمة
ال �س �ي��اس �ي��ة امل �ع��اص��رة وس �ي �ط��رة
ثقافة االس�ت�ه�لاك ،التيمة األثيرة
ل� �س� �م ��رة .ال� �ح� �س� �ي� �ن �ي ��ات ،وأي� �م ��ن
ال � �ظ� ��واه� ��ري ،وأس� ��ام� ��ة ب ��ن الدن،
وت �م �ث��ال ال �ح��ري��ة ،وه�ي�ف��ا وه�ب��ي،
وك� ��وك� ��ا ك � � ��وال ،وال � �ف ��اص ��ول � �ي ��اء...
االنفتاح على فسيفساء الحاضر
ي�ق��اب�ل�ه��ا االن �ف �ت��اح ع �ل��ى امل��اض��ي.
ج �س��ر ع �ب��ور م��ن خ�ل�ال إع�ل�ان��ات
ق � ��دي � � �م � ��ة ،ول � � �ق � � �ط � ��ات م � � ��ن أف� �ل ��ام
ك�لاس �ي �ك �ي��ة .ف ��ي ال �ع �م��ق ،ن�ح��دس
ّ
مشغول بأسئلة
أن فيصل سمرة
ّ
ال � �ه ��وي ��ة ،خ �ص ��وص ��ًا أن � � ��ه ي�خ�ف��ي
معالم ال��وج��وه في معظم أعماله.
م ��ن ّ ه ��و ال �ع��رب��ي اآلن؟ أي ث�ق��اف��ة
يتبنى؟ ث��م تحضر إج��اب��ات على
ش ��اك �ل ��ة رم� � � ��وز .وه� �ن ��ا ب��ال �ض �ب��ط
ن�ص�ب��ح أم ��ام م�س�ت��وي��ات مختلفة
م � ��ن امل � �ع� ��ان� ��ي وال � � � �ق � � � ��راءة .ه �ن ��اك
ال� ��واق� ��ع امل �ت �ع ��دد ال ال� ��واح� ��د .أم��ر
تسهله ال��وس��ائ��ط املختلفة التي
ي�س�ت�خ��دم�ه��ا وال� �ص ��ور ال�ث�ن��ائ�ي��ة
التي تفتح أمام املشاهد احتماالت
أكبر لرؤية املوضوع الواحد.

دمشق ـــ خليل صويلح
«م ��ا زل �ن��ا ن �ق��ف ع �ل��ى أق��دام �ن��ا» ك��ان��ت ت �ل��ك آخ��ر
ع�ب��ارة كتبها ط�لال نصر ال��دي��ن (1956ـ�ـ�ـ�ـ )2012
على صفحته على الفايسبوك ،قبل يومني من
رح�ي�ل��ه ظ�ه�ي��رة ي ��وم األح� ��د .ل�ق��د خ��ذل�ت��ه ق��دم��اه
أخيرًا ،بعد مكابدة طويلة مع امل��رض العضال في منفاه
القسري كوبنهاغن .غادر خشبة املسرح مرغمًا ،من دون
ّ
املتمردة .توقفت الصرخة
أن يكمل مشواره مع شخصياته
عند تخوم مسرح القباني ،حني فاجأه طبيبه بأنه مصاب
بمرض اللوكيميا .رحلة العالج تراجيديا أخرى واجهت
امل� �خ ��رج امل �س��رح��ي ال �س ��وري
وحياته العبثية ،حني قررت
ن�ق��اب��ة ال�ف�ن��ان�ين ف��ي س��وري��ا،
إيقاف دفع ثمن عالجه ،لعدم
ت��واف��ر اإلم�ك��ان��ات امل��ادي��ة (!)،
ف��أع�ل��ن اإلض ��راب ع��ن الطعام
احتجاجًا على القرار ،رافضًا
ال�ت�س� ّ�ول على أب ��واب النقابة
ووزارة الثقافة.
الحملة التي ق��اده��ا مثقفون
سوريون وعرب أواخ��ر العام
امل�ن�ص��رم ،دف��اع��ًا ع��ن صاحب
«ن � �ب� ��وخ� ��ذ ن � � �ص � ��ر» ،أث � �م� ��رت
ب � �ت � � ّب� � ّ�رع ج � �ه� ��ة دان � �م� ��ارك � �ي� ��ة
ت� �ك ��ف ��ل ع�ل��اج� ��ه ،ف � �غ� ��ادر إل ��ى
ك��وب�ن�ه��اغ��ن م�ن��ذ أش �ه��ر ،لكن
امل� ��وت ل ��م ي�م�ه�ل��ه الس�ت�ك�م��ال
مشاريعه الغزيرة في الكتابة
واإلخ� � ��راج .ع�م��ل ط�ل�ال نصر
ال� � ��دي� � ��ن م � �ن� ��ذ ت� � �خ � � ّ�رج � ��ه ف��ي
معهد ال�ف�ن��ون املسرحية في
ً
أنجز طالل
دمشق ( )1980ممثال وكاتبًا
نصر الدين
ومخرجًا في املسرح القومي،
ً
وأن�ج��ز أع�م��اال الف�ت��ة ،أبرزها
مسرحيات
«ال � � ��دي � � ��ك» ال� � �ت � ��ي ج � � ��ال ب �ه��ا
الفتة أبرزها
م�ع�ظ��م امل �ه��رج��ان��ات العربية
«الديك»
وال� �ع ��امل� �ي ��ة ،ب ��اإلض ��اف ��ة إل ��ى
«دم شرقي» ،و«حلم العقل»،
التي جال
و«ح � � ّ�م � ��ام ش� �م ��س ال� �ن� �ه ��ار»،
بها معظم
و«دائ � � �م� � ��ًا وأب � � � � � �دًا» ،و«م � � ��زاد
المهرجانات
ع � �ل � �ن� ��ي» ،و«ف � � � � � ��ارس ال ��زم ��ن
الحزين دونكيشوت» .وكانت
العربية
آخ� � ��ر ن� �ص ��وص ��ه امل �س��رح �ي��ة
والعالمية
امل� � �ن� � �ش � ��ورة ب � �ع � �ن� ��وان « ّق � ��رن
ال� �ع ��ار» ( )2011ال� ��ذي وق �ع��ه
في مدخل «مسرح الحمراء»
ف� ��ي دم � �ش� ��ق ،أث � �ن� ��اء م ��رض ��ه،
بمشاركة حفنة من أصدقائه.
ل� �ع� �ل ��ه اخ � � �ت� � ّ��ار ه� � � ��ذا امل � �ك� ��ان
ل �ح��دس��ه ب ��أن ��ه ل ��ن ي � ��راه م � ّ�رة
أخ��رى :املسرح ال��ذي شهد معظم أعماله .في كوبنهاغن،
ّ
انكب على استكمال روايته
بني جرعة كيمياوية وأخرى،
«خ ��ط ال �ف �ج��ر» ال �ت��ي اس �ت��رج��ع خ�لال�ه��ا ي��وم �ي��ات امل ��رض،
ّ
ّ
صوتية ك��ان يسجلها
وح��وارات��ه مع األط�ب��اء عبر ملفات
بصوته ،بسبب عدم قدرته على الكتابة ،أو خشية نسيان
تفاصيل لحظات اح�ت�ض��اره ،ومقارعته للموت ببسالة
«إن�ن��ي ل��ن أه��زم امل��وت إال بالكتابة ،سأكتب ألح�ي��ا» .كما
أنجز رواي��ة أخ��رى بعنوان «قلعة ال�ل��ه» استكمل خاللها
حواره مع املوت..

فالش
ّ
■ ّبعد النجاح ال��ذي حققه في داك��ار وأبيدجان،
ي �ح��ل «ي� ��اس» ورف��اق��ه ف��ي ب �ي��روت .ال�ف�ك��اه�ي��ون
سيطلقون الدورة األولى من «مهرجان الضحك
في ب�ي��روت» على خشبة «مسرح مونو» من
السابع من تموز (يوليو) .املهرجان
الرابع حتى
ّ
ال ��ذي ي��أم��ل م�ن��ظ�م��وه أن ي�ص�ب��ح م��وع �دًا سنويًا
ع �ل��ى ال ��روزن ��ام ��ة ال�ث�ق��اف�ي��ة ل�ل�ع��اص�م��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة،
ي �ض� ّ�م ع��روض��ًا ل �ج �م��ال دب� ��وز وف �ك��اه �ي�ين من
ّ
سيقدمون
املغرب والجزائر وتونس والكاميرون،
عروضهم التي شاهدنا بعضها ف��ي «مهرجان
الضحك في مراكش» .لالستعالم01/202422 :
■ ت�ح��ت ع �ن��وان «ت��أث �ي��ر ال �ف��ن امل �س��رح��ي في
ث�ق��اف��ة امل �ج �ت �م��ع» ،ي�ع�ق��د «امل �ج �ل��س ال�ث�ق��اف��ي
للبنان الجنوبي» ندوة ّ
يقدمها الناقد والكاتب
م �ح �م��د دك� � � ��روب ،وي � �ش� ��ارك ف �ي �ه��ا امل �خ��رج��ان
واملمثالن املسرحيان روجيه عساف ونقوال

دان �ي��ال عند ال�س��ادس��ة م��ن م�س��اء غ��د الخميس
ف��ي ق��اع��ة امل�ج�ل��س (ب ��رج أب��ي ح�ي��در ـــــ ب �ي��روت).
لالستعالم01/703630 :
■ أص��درت «مؤسسة امل��ورد الثقافي» بيانًا
أدانت فيه تصريحات وفتاوى إهدار دم الفنانني
وامل �ب��دع�ين ع�ل��ى خلفية م �ع��رض «رب �ي��ع ال�ف�ن��ون»
ّ
«العبدلية» في مدينة املرسى
الذي احتضنه قصر
واستنكرت
.)23/6/2012
�ار»
التونسية («األخ�ب�
ّ
هذه الـ ّ
«ردة نحو ممارسات املجتمعات املتخلفة
ال�ت��ي ال ت��ؤم��ن بحرية التعبير وال�ف�ك��ر ،وال تفهم
الطبيعة الخاصة لإلبداع التي قوامها تعدد رؤى
وتأويالت األعمال الفنية».
ً
■ اح �ت �ف ��اال ب��دخ��ول��ه «األك ��ادي� �م� �ي ��ة ال �ف��رن �س �ي��ة»
(«األخ �ب��ار»  ،)14/6/2012ت� ّ
�وج��ه «دار ال�ن��دوة»
و«دار ن�ل�س��ن» «ت�ح�ي��ة إل��ى أم�ي�ن م�ع�ل��وف ـــــ

مبدع م��ن لبنان» ف��ي السادسة والنصف من
مساء غد الخميس في مقر «دار الندوة» (الحمرا)
ب �م �ش ��ارك ��ة ش �خ �ص �ي��ات س �ي��اس �ي��ة وإع�ل�ام �ي ��ة
وثقافية ،كــ أسعد خير الله ،وبشارة مرهج،
وج� ��وزي� ��ف ص ��اي ��غ ،وج� ��وزي� ��ف أب � ��و ع �ق��ل،
وزه �ي��دة دروي� ��ش ج �ب��ور ،وزي� ��اد ال�ح��اف��ظ،
وسليمان بختي ،وص�ب��اح زوي��ن ،وهنري
عويس ،ونهلة بيضون.
ّ
ّ
■ س � ��ل � ��م «ات � � �ح� � ��اد ك� ��ت� ��اب
م� �ص ��ر» م� �ن ��ذ أي � � ��ام «ج ��ائ ��زة
ن � �ج � �ي� ��ب م � �ح � �ف� ��وظ ل� �ل� �ك ��ات ��ب
ال � �ع ��رب ��ي» ( 10آالف دوالر
أم �ي ��رك ��ي) ل �ل �ش��اع��ر ال �ع��راق��ي
س�ع��دي ي��وس��ف (ال �ص��ورة)،
ت� �ق ��دي� �رًا «مل �ك��ان �ت �ك��م األدب� �ي ��ة
ال��رف�ي�ع��ة ،ول��دورك��م امل �ع��روف ف��ي إث ��راء الشعر

العربي طوال خمسني عامًا ،وإضافاتكم الفنية
في شكل ومضمون القصيدة العربية» وفق ما
جاء في بيان االتحاد.
■ ي �ق �ي��م «ال � �ص � �ن� ��دوق ال� �ع ��رب ��ي ل �ل �ث �ق��اف��ة
والفنون» حفل توقيع النص املسرحي «عتبة
األل ��م ل ��دى ال �س �ي��دة غ� ��ادة» ب�ح�ض��ور ال�ك��ات��ب
ال �س ��وري ع �ب��د ال �ل��ه ال �ك �ف��ري ،وامل �م �ث �ل��ة ح�ن��ان
ال�ح��اج علي ،التي ق� ّ�دم��ت للنص عند السادسة
من مساء  3تموز (يوليو) في ّمقر «الصندوق
العربي» (الحمرا ـ بيروت) .يمثل «عتبة األلم لدى
السيدة غادة» امتدادًا لتجربة الكفري حيث دمشق
حاضرة بقوة ،وخصوصًا بعد نصه «دمشق ـــــ
حلب» (دار الفارابي ـــــ  .)2010في «عتبة األلم لدى
السيدة غادة» ،اعتقدت غادة ّأن التعايش مع ذاكرة
حبلى ب��األل��م أم��ر وارد ف��ي مدينة كدمشق ،لكن
مصادفة صغيرة تعيدها إلى النقطة الصفر.
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رمضان 2012

الكوميديا السورية موسم النأي (بالنفس) إلى دبي
دمشق ــ وسام كنعان
ال �ج��رح ال �س ��وري ل��م ي�ت��وق��ف ع��ن ال�ن��زف
منذ أكثر من ع��ام ،وأه��ل الشام ّ
يشيعون
م��وت��اه��م ي��وم� ّ�ي��ًا وس ��ط ان �ف�ل�ات ال��وض��ع
األمني .في ظل ه��ذه الظروف العصيبة،
ب��ات رس��م االبتسامة على وج��ه املشاهد
ال � �س � ��وري ص �ع �ب ��ًا .م� ��ع ذل � � ��ك ،ه� �ن ��اك م��ن
ق� ��رر ص �ن��اع��ة ك��وم �ي��دي��ا ت �ت �ح��دى امل ��وت
ال �ي��وم��ي وش �ب ��ح امل �ق��اط �ع��ة ال � ��ذي ي �ه� ّ�دد
ال � ��درام � ��ا ال � �س� � ّ
�وري� ��ة .ف ��ي ج� � ��ردة ح �س��اب
ّ
ن �ه��ائ �ي��ة مل ��ا أن �ت �ج �ت��ه ال� ��درام� ��ا ال �س��وري��ة
نّ ّ
تبي أن الكوميديا في
للموسم الحالي،
أح�س��ن ح��االت�ه��ا .ه�ك��ذا ،أنتجت «س��وري��ا
الدولية» مسلسل «س��ت ك��از» من تأليف
وإخ� � ��راج زه �ي��ر ق �ن ��وع ،ع ��ن ف �ك��رة ألي�م��ن
رض ��ا ،وش��ارك��ه ال�ك�ت��اب��ة ممثلون شباب
ج� ّ�س��دوا أدوارًا ف��ي ال�ع�م��ل ال ��ذي يعتمد
ع�ل��ى ال�ش�خ�ص� ّ�ي��ة ال �ت��ي ق��دم�ه��ا رض ��ا في
ال �ج��زء األول م��ن «أب ��و ج��ان �ت��ي» .يحكي
العمل قصة شقيق أبو ليلى التوأم الذي
يعمل مدير محطة وقود على طريق سفر
وي �ض ��يء ع �ل��ى امل �ف ��ارق ��ات ال �ت��ي تحصل
م �ع��ه ،وع �ل��ى ع�لاق�ت��ه ب�ف�ت��اة ب� ّ
�دوي��ة تقيم
بالقرب من املحطة.
وي�ك�م��ل ف��ري��ق «ص �ب��اي��ا» ت�ص��وي��ر ال�ج��زء
ال ��راب ��ع م ��ن ع �م �ل��ه ال �ك��وم �ي��دي م ��ع دي�م��ا
ب� �ي ��اع ��ة ،وك � �ن� ��دة ح � �ن ��ا ،وج� �ي� �ن ��ي أس �ب��ر
إضافة إلى نجم «ستار أكاديمي» فادي
أن � � � � ��دراوس وامل �م� �ث� �ل ��ة ال �خ �ل �ي �ج �ي��ة رؤى
الصبان .وتنتقل «الصبايا» في الحلقات
الجديدة إلى دبي حيث يبدأن البحث عن
فرصة عمل .من هنا ،تبدأ أحداث القصة
التي كتبتها نور الشيشكلي ويخرجها
س�ي��ف ال�ش�ي��خ ن�ج�ي��ب وت�ن�ت�ج�ه��ا «ب��ان��ة»
ّ
خليجية» ،وستختصر
وق�ن��اة «روت��ان��ا
م��دة ال�ح�ل�ق��ة إل��ى  25دق�ي�ق��ة ت�م��اش�ي��ًا مع
األس �ل��وب ال�ج��دي��د للمحطة الخليجية.
وض �م��ن ال �ش��رط ن �ف �س��ه ،أن �ت �ج��ت «ب��ان��ة»
م�س�ل�س��ل «روم��ان �ت �ي �ك��ا» ل �ش��ادي دوي �ع��ر

باسم ياخور خالل تصوير الجزء التاسع من «بقعة ضوء»
وم�ه�ن��د ق�ط�ي��ش ال ��ذي ي�ح�ك��ي ق�ص��ة حب
تنشأ بني فريق يعمل في أحد املنتجعات
ال�س�ي��اح� ّ�ي��ة ،رغ��م أن دوي �ع��ر ي �ق��دم نفسه
ك��ات�ب��ًا ك��وم�ي� ّ
�دي��ًا ف��ي ل��وح��ات «أن ��ت هنا»
للمخرج علي دي��وب ،حيث يجسد أيضًا
شخصية حلوم الرئيسية في العمل.
ويعرض في املوسم الجديد أيضًا ،عمل
آخر ّ
يقدم لوحات كوميدية هو «حصان
طروادة» للمخرج أسامة الحمد من كتابة
ورشة كتاب شباب .كذلك تطل رنا أبيض
وزه �ي ��ر رم �ض ��ان وآخ� � ��رون ف ��ي مسلسل
«ح ��ارة ال�ط�ن��اب��ر» ال�ك��وم�ي��دي ال��ذي ي��دور
ّ
الشامية ،كتبه م��روان
ف��ي أج��واء البيئة
قاووق ويخرجه املونتير فادي سليم في
أولى تجاربه اإلخراجية (إنتاج «غولدن
الي� ��ن») .أم��ا ال�س�ي�ن��اري�س��ت ال �ش��اب ط�لال

م��اردي�ن��ي ،فقد اس�ت�ج��اب ل��دع��وة «ميديا
ل�ل�إن �ت��اج ال �ف �ن��ي» وك �ت��ب ال� �ج ��زء ال �ث��ان��ي
م ��ن م �س �ل �س��ل «أي � � ��ام ال � ��دراس � ��ة» ،ب�ع��دم��ا
حقق ال�ج��زء األول نجاحًا الف�ت��ًا .ويتابع

لن تتخذ لوحات
«بقعة ضوء  »9موقفًا
من أي طرف في األزمة
الداخلية

ال �ج ��زء ال �ج��دي��د ،ح �ي��اة ط�ل�اب ال�ث��ان��وي��ة
إث� ��ر دخ ��ول �ه ��م ال �ج��ام �ع��ة ث ��م ت �خ��رج �ه��م،
ودخ��ول �ه��م م�ع�ت��رك ال �ح �ي��اة ض�م��ن ق��ال��ب
ساخر وكوميدي.
ح �ت��ى اآلن ،ت �ن��أى ال �ك��وم �ي��دي��ا ال �س��وري��ة
بنفسها ّ
عما ي��دور ّحولها من عواصف.
واخ � �ت � ��ار ب �ع ��ض ص ��ن ��اع �ه ��ا ال �س �ف ��ر إل ��ى
م�ح��اف�ظ��ات ه��ادئ��ة أو إل��ى ب �ل��دان ع��رب� ّ�ي��ة.
وه ��ذا ك ��ان خ �ي��ار ال�ن�ج��م س��ام��ر امل �ص��ري،
�ان من
حني قصد اإلم��ارات إلنجاز جزء ث� ٍ
مسلسله «أب ��و ج��ان�ت��ي ـ �ـ م�ل��ك التاكسي»
�ان السفر إلى
للمخرج عمار ر ًَض��وان .وك� ّ
اإلم � � ��ارات أي� �ض ��ا خ �ي��ار ص ��ن ��اع مسلسل
«ص �ب��اي��ا» .ورغ ��م أن «أب ��و ج��ان �ت��ي» وق��ع
ف��ي م�ط��ب ال�ت�ه��ري��ج واالب� �ت ��ذال وم�ح��اب��اة
ال �س �ل �ط��ة وامل �ن �ت��ج ال �خ �ل �ي �ج��ي ف ��ي ج��زئ��ه

www.otv.com.lb

األول ،أش��ار الزميل ح��ازم سليمان كاتب
ّ
الجزء الثاني لـ«األخبار» إلى أن «األخير
ي� �م � ّ�ر ع �ل ��ى األزم� � � ��ة ال� � �س � � ّ
�وري � ��ة» ،م �ش ��ددًا
ع�ل��ى «االخ �ت�ل�اف ال �ج��ذري ب�ين ال�ج��زء ي��ن
ً
ش�ك�لا وم�ض�م��ون��ًا ،م��ا تفرضهما طبيعة
املكان وش��روط الحياة في دب��ي ،لكن مع
االحتفاظ بخصوصية السائق السوري».
وسيمنح التنوع املوجود في دبي فرصة
ل �ب �ط��ل ال �ع �م ��ل أن ي �ل �ت �ق��ي ب �ش�خ �ص �ي��ات
م��ن مختلف ال�ج�ن�س� ّ�ي��ات ،ب��ال�ت��ال��ي منح
مساحة أكبر للحكايات التي يعيشها أبو
ج��ان�ت��ي .م��ن ج��ان��ب آخ��ر ،ينفي سليمان
وق ��وع ن�ص��ه ف��ي ف��خ امل �ح��اب��اة أو ت��ورط��ه
ف��ي ح��ال��ة م��ن ال �ت �ه��ري��ج ،وي �ج��زم اب�ت�ع��اد
النص عن ذلك« ،غير أنني ال أعلم ما إذا
كان األمر قد يحصل عن طريق االرتجال
ّ
في مواقع التصوير» .ويضيف« :رغم أن
ّ
تصور في دبي،
نسبة كبيرة من العمل
ّ
إال أن��ه ع��ال��ق ف��ي س��وري��ا .ال �ه��م ال�س��وري
م��وج��ود ف��ي م�ف��اص��ل ك�ث�ي��رة م��ن قصص
العمل ،وف��ي حياة أم أب��و جانتي وأخته
ف��ي دم �ش��ق» .وي ��رى ال�ك��ات��ب ال �س��وري أن
ان�ت�ق��ال أب ��و ج��ان�ت��ي إل ��ى دب ��ي ،ش�ك��ل من
أش� �ك ��ال األزم� � ��ة ال � �س ��وري ��ة ...وي� �ب ��وح في
ختام حديثه «وقعنا ف��ي إرب��اك حقيقي
بعد وفاة الفنان خالد تاجا الذي كان له
مساحة كبيرة في العمل» .باإلضافة إلى
«أب ��و ج��ان�ت��ي» ،ك�ت��ب سليمان مجموعة
من لوحات «بقعة ضوء  »9الذي يخرجه
عامر فهد .وال�س��ؤال :هل سيدخل العمل
الساخر في ثنايا األزم��ة؟ يؤكد سليمان
ح��رص��ه ع�ل��ى ارت �ب��اط امل�س�ل�س��ل ب��ال�ش��أن
السوري الداخلي ،مع األخذ في االعتبار
لاّ
أ تميل ال�ل��وح��ات إل��ى ف�ئ��ة ض��د أخ��رى.
ّ
ويضيف أن «العمل ال يتعامل مع الثورة
في شكلها املباشر ،بل مع نتائج الحدث
السياسي على حياة الناس» ،إضافة إلى
بحث لوحات كثيرة في الوضع الراهن،
والصراع النفسي الذي يعيشه السوري
بني رغبته في التغيير وخوفه منه.

20:30 BEY
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برمجة

«ع الخفيف»
 LBCIتستعيد عافيتها وتنتج َ

بعد األزمة التي عصفت
بها ،تبدو املحطة
األرضية ّ
مصرة على
املنافسةّ .مع اقتراب
رمضان ،تحضر ملجموعة
مشاريع ّ
تصور بني املوالت
واملطاعم واألماكن
السياحية ،بينما ال يزال
مصير «ديو املشاهير» ً
و«ستار أكاديمي» مجهوال

ال� �ت� �ج � ّ
�اري ��ة ف ��ي ل� �ب� �ن ��ان ،ك �م��ا ت�س�ت�ع��د
املحطة إلطالق برنامج رمضاني آخر،
وض�ع��ت فكرته روال سعد وستنتجه
ش��رك��ة «ف��ان �ي�لا ب ��روداك� �ش ��ن» .م�ق��دم��ة
ال �ب��رن��ام��ج اإلع�ل�ام� �ي ��ة ك � ��ارال ي��ون��س،
ستجول على أه��م املطاعم في لبنان،
ّ
العربية
ليجمع البرنامج بني األطباق
وال � �غ� ��رب� � ّ�ي� ��ة ال � �ت� ��ي ت � �ع� � ّ�ده� ��ا امل� �ط ��اع ��م
ل�ش�ه��ر ال �ص��وم ،ك�م��ا ي�س�ه��م ال�ب��رن��ام��ج
ف��ي اإلض � ��اءة ع �ل��ى ال��وج��ه ال�س�ي��اح��ي

تجول كارال يونس في
برنامجها الجديد على
أهم المطاعم في لبنان

ندى مفرج سعيد
ه ��ل ت �خ �ط��ت  LBCIأزم� �ت� �ه ��ا ،وع� ��ادت
حركتها اإلنتاجية إلى طبيعتها؟ بعد
ث�لاث��ة أش �ه��ر ع �ل��ى ان �ت �ق��ال ال�ف�ض��ائ� ّ�ي��ة
ّ
اللبنانية إل��ى مصر ،وت��وق��ف اإلنتاج
تمامًا ف��ي املحطة األرض�ي��ة ،تلوح في
األف� ��ق ب � ��وادر ع� ��ودة ال �ن �ش��اط ب�ب��رام��ج
ذات ميزانيات متواضعة ستعرضها
شاشة بيار الضاهر.
قبل ّأي��ام ،استدعت مصممة الديكور
ي � � � ��ارا ع� �ي� �س ��ى ال� � � �خ � � ��وري ،ع � � � ��ددًا م��ن
العاملني في فريق عملها القديم الذين
ّ
سرحوا من شركة «باك» ولم يضمهم
ب � �ي� ��ار ال � �ض� ��اه� ��ر إل � � ��ى ال� �ع ��ام� �ل�ي�ن ف��ي
امل�ح�ط��ة األرض � ّ�ي ��ة .ت��واص�ل��ت ال�خ��وري
م��ع ه� ��ؤالء م��ن أج ��ل وض ��ع ت�ص��ام�ي��م،
وت�ن�ف�ي��ذ دي �ك ��ورات ال �ب��رام��ج ال�ج��دي��دة
للقناة .وسيجري التعامل امل��ادي مع
املوظفني في كل مشروع على حدة ،من
ّ
تحمل املحطة نفسها روات��ب
دون أن
ّ
شهرية ثابتة أو ضمانات اجتماعية.
ّ
وعلمت «األخبار» أن  LBCIتتجه إلى
تقديم برنامج مسابقات كان قد رشح
ن�ج��م «س �ت��ار أك��ادي �م��ي» ب��رون��و طبال
لتقديمه ،إال أن أس�ب��اب��ًا غير معروفة
دفعت املحطة إلى العدول عن ترشيح
طبال ،حيث باشرت إج��راء كاستينغ
ّ
لعدد من األسماء األخ��رى .واألكيد أن
البرنامج لن يصور داخل استديوهات
ّ
التسوق واألماكن
املحطة ،بل في مراكز

كارال يونس

ل�ل �ب�ن��ان م ��ن خ�ل�ال ال �ت �ج��ول ع �ل��ى أه��م
خدمات املطاعم في هذا املجال .وميزة
البرنامج أنه ال يحتاج إلى ديكور ،إذ
س�ي�ت��م ت �ص��وي��ره ب�ي�ن أورق� ��ة امل�ط��اع��م.
وب��اش��رت امل�ح�ط��ة ال�ت�ح�ض�ي��ر ل�ب��رام��ج
الخريف ،فمن امل�ق��رر أن ت� ّ
�زي��ن فترتها
الصباحية ببرنامج جديد ،تطل عبره
بصورة مغايرة عن ذل��ك ال��ذي عهدته
ّ
الصباحية سابقًا .ولن
ف��ي برامجها
ي �ك��ون ال �ب��رن��ام��ج ال �ج��دي��د م ��ن إن �ت��اج
شركة «فانيال ب��روداك�ش��ن» .وتستعد
ال�خ��وري لرسم ديكور ه��ذا البرنامج،
تمهيدًا إلط�لاق��ه مباشرة بعد انتهاء
رم � �ض� ��ان .ول� ��م ت �ح �س��م امل �ح �ط��ة ح�ت��ى
اآلن اس��م برنامجها ال�ص�ب��اح��ي ،وم��ا
القديم
إذا ك��ان سيحافظ ع�ل��ى اس�م��ه
ّ
«ن� �ه ��ارك ��م س� �ع� �ي ��د» ،ل �ك��ن األك � �ي ��د أن ��ه
سيضم فقرات متنوعة ،تشمل الحوار
ال�س�ي��اس��ي وامل��واض �ي��ع االق �ت �ص��ادي��ة،
ّ
واالجتماعية .وال شك في أن املرحلة
امل�ق�ب�ل��ة للمحطة ستحمل ال�ك�ث�ي��ر من
امل �ف��اج��آت ال �ت��ي ب ��دأت ب�ت�ع��اق��د رئيس
مجلس اإلدارة بيار الضاهر ،مجددًا
م��ع امل��وظ �ف�ين امل �ص��روف�ين م��ن «ب ��اك»،
ح�ي��ث ض � ّ�م م��ا ي �ق��ارب  200م�ن�ه��م إل��ى
«امل� ��ؤس � �س� ��ة ال� �ل� �ب� �ن ��ان � ّ�ي ��ة ل �ل��إرس � ��ال».
وبحسب معلومات ل �ـ«األخ �ب��ار» ،فإن
الضاهر منح قروضًا لبعض املوظفني
تتيح لهم تسديد ديونهم ،علمًا بأنهم
ل��م ي�ت�ق��اض��وا م��رت�ب��ات�ه��م امل��ال�ي��ة حتى
ّ
الساعة ،رغم التوصل أخيرًا إلى «حل
ح� ّ�ب��ي» م��ع ال �ش��رك��ة ح ��ول ت�ع��وي�ض��ات
ص��رف �ه��م م �ن �ه��ا .وع �ل �م��ت «األخ � �ب� ��ار»
ّ
أي �ض��ًا أن ال �ض��اه��ر ي�س��اع��د ق�س�م��ًا من
هؤالء املوظفني على العمل في القناة
ال�ي�م�ن�ي��ة ال��رس �م �ي��ة ال �ت��ي أوك �ل��ت إل�ي��ه
مهمة إعادة هيكلتها.
إذًا ،ب� ��دأت  LBCIت�س�ت�ع�ي��د أن�ف��اس�ه��ا
وتنهض من الكبوة التي عاشتها في
ّ
ال�ف�ت��رة امل��اض�ي��ة .وي�ب��دو أن ف��ي جعبة
ب �ي��ار ال �ض��اه��ر ال �ك �ث �ي��ر م ��ن امل �ف��اج��آت
ف��ي امل��رح�ل��ة امل�ق�ب�ل��ة .ه��ل ي�ك��ون إط�لاق
امل��واس��م الجديدة م��ن برنامجي «دي��و
امل �ش��اه �ي��ر» و«س � �ت� ��ار أك ��ادي� �م ��ي» م��ن
ض�م��ن م �ش��اري��ع امل�ح�ط��ة األرض� �ي ��ة ،أم
ستتمكن  LBCال�ف�ض��ائ� ّ�ي��ة م��ن ال�ف��وز
بهما؟

انتخابات المرئي والمسموع

النقابة الوليدة في المستنقع السياسي
ميالنا المرّ
حني أبصرت «نقابة العاملني في اإلعالم
املرئي واملسموع» النور في لبنان قبل
كثيرون خيرًا ،وخصوصًا
أشهر ،تفاءل ّ
عندما أعلنت أنها ستكون في منأى عن
االنقسامات السياسية والطائفية في
ّ
البلد .لكن الرياح ج� ّ�رت بما ال تشتهي
سفنها .ها هي تتعثر في االستحقاق
األول ال ��ذي ت�خ��وض��ه وت�ب�ت�ل�ع�ه��ا رم��ال
السياسة املتحركة .يوم أمس كان خير
دليل على ذلك مع انتخاب أعضاء أول
مجلس إدارة للنقابة ( 12ع�ض�وًا) في
مبنى األونيسكو ف��ي ب�ي��روت .انسحب
ع��دد كبير م��ن املرشحني وغ��اب الكثير
م��ن اإلع�لام �ي�ين امل�ن�ت�س�ب�ين ح��دي�ث��ًا إل��ى
النقابة ،متنازلني ّب��ذل��ك ع��ن حقهم في
انتخاب مجلس يمثلهم بسبب خالفات
ل ��م ت �ح �س �م �ه��ا ال ��دق ��ائ ��ق ال �ق �ل �ي �ل��ة ال �ت��ي
س�ب�ق��ت ف�ت��ح ص�ن��ادي��ق االق� �ت ��راع .سبب
ك��ل ه ��ذه ال�ب�ل�ب�ل��ة واالن �س �ح��اب��ات ي�ع��ود
ّ
ّ
التوصل إلى حل
إلى عجز األطراف عن
ّ
يقضي بالتوافق على املجلس ،وظلت
امل � �ف ��اوض ��ات ج ��اري ��ة ح �ت��ى ال �ل �ح �ظ��ات
ّ
األخ� � �ي � ��رة م� ��ن ان � �ط�ل��اق ال � �س � �ب ��اق .ل �ك��ن
التوافق لم يحصل على األرجح بسبب
االنقسامات السياسية بني املرشحني.
ه��ذا األم��ر دف��ع بعضهم إل��ى االنسحاب
مثل وليد عبود وسعد إل�ي��اس .عندما
ك� ��ان خ ��ارج ��ًا م ��ن امل �ب �ن��ى ،ش� ��رح ع �ب��ود
ل � �ـ«األخ � �ب� ��ار» س �ب��ب اع �ت �ك��اف��ه ب �ع��د ك��ل
الجهود التي بذلها في الفترة األخيرة،

انسحب وليد عبود من السباق االنتخابي امس
ّ
علمًا ب��أن��ه م��ن م��ؤس�س��ي ال�ن�ق��اب��ة .ق��ال:
«ك �ن��ا ن��أم��ل أن ي �ك��ون امل�ج�ل��س النقابي
ّ
ّ
األول توافقيًا ،ل�ك��ن املساعي ل��م تنجح
ل �ت �ح �ق �ي��ق ه� ��ذه ال� �غ ��اي ��ة ،ف��ان �س �ح �ب �ن��ا».
أم ��ا س �ع��د إل� �ي ��اس ،ف��اس�ت�ب�ع��د أن ت�ق��ام
االنتخابات في ظل عدم اكتمال النصاب
ّ
ال ��ذي ي�ت�ط��ل��ب ال �ح �ص��ول ع�ل��ى النصف
زائ �دًا واح� �دًا ،م��ا يعني ف��ي ه��ذه الحالة
 151إع�لام �ي��ًا م��ن أص ��ل  300مستوفي

ال� �ش ��روط ال�ل�ازم ��ة ل�ل�ت�ص��وي��ت .ل �ك��ن ما
ه ��ي إال دق ��ائ ��ق ح �ت��ى اك �ت �م��ل ال�ن�ص��اب
وانطلقت عملية االقتراع.
ف � ��ي ال� � �ظ � ��اه � ��ر ،ك � � ��ان امل � �ش � �ه� ��د ع � ��ادي � ��ًا،
انتخابات دي�م��وق��راط�ي��ة ،مجموعة من
امل��رش�ح�ين يتنافسون رغ��م غ�ي��اب ع��دد
كبير م�ن�ه��م .أم��ا ف��ي ال �ب��اط��ن ،فسرعان
ما انقسمت الوسائل اإلعالمية بحسب
انتمائها الطائفي والسياسي السائد

ف��ي ال �ب �ل��د 8 :و 14آذار م �ل��وك ال�س��اح��ة
اإلعالمية .حتى ساعات الظهر ،لم تكن
ّ
اللوائح النهائية قد تشكلت بعد ،لكن
انسحاب مرشحي الوسائل اإلعالمية
املحسوبة على املعارضة الحالية كوليد
عبود (أم .تي .في) ،وسعد إلياس (إذاعة
«صوت لبنان) ،ومنير الحافي وشربل
ع �ب��ود (ت�ل�ف��زي��ون «امل�س�ت�ق�ب��ل») وم��اري
ن��وي��ل ش��دي��اق (إذاع � ��ة «ل �ب �ن��ان ال �ح��ر»)
اللبنانية
وب �س��ام أب ��و زي ��د (امل��ؤس �س��ة ّ
ل�لإرس��ال) ،فتح امل�ج��ال أم��ام املرشحني
ال �ـ  12اآلخ��ري��ن ل�لاص�ط�ف��اف ف��ي الئحة
ّ
واح��دة مكتملة شكلت «ت�ح��ال��ف» قوى
 8آذار (ف ��ازت بكامل أع�ض��ائ�ه��ا) .هكذا
تألفت هذه الالئحة من مارون ناصيف
وج ��اد أب��و ج ��ودة ع��ن ( ،)OTVوأرم�ي�ن
أب ��دال �ي ��ان (رادي� � ��و ف � ��ان) ،وم �ح �م��د علي
م �ه��دي (إذاع � ��ة ال �ن ��ور) ،ورن��دل��ى ج�ب��ور
ورانيا حبيب (صوت املدى) ،وإبراهيم
ف ��رح ��ات (امل� � �ن � ��ار) ،وإس �م��اع �ي��ل األم�ي�ن
(تلفزيون «العالم») ،ووس��ام طرابلسي
(ص� � � ��وت ب � � �ي � � ��روت) ،وف� � � � ��راس ح ��اط ��وم
وفادية بزي (الجديد) ،ورضوان حمزة
(صوت الشعب) .إذًا ،وقع االنشقاق قبل
البدء بالعمل الجدي والفعلي للنقابة
ال�ت��ي رف�ع��ت ش �ع��ارات جميلة ف��ي أول��ى
خ �ط��وات �ه��ا ال �ت��أس �ي �س �ي��ة .ب�ي�ن�م��ا ك��ان��ت
تريد أن تنأى بنفسها عن االصطفافات
السياسية والطائفية ،إذا بها تغرق بها
ح�ت��ى أذن�ي�ه��ا ف��ي أول اس�ت�ح�ق��اق ل�ه��ا...
فهل ستقدر على استكمال الطريق رغم
االنطالقة املتعثرة؟

◄ رف� �ع ��ت ش ��رك ��ة «ك � ��ي ل�لإن �ت��اج
الفني» املنتجة ملسلسل «أل��ف ليلة
ول �ي �ل��ة» دع � ��وى ض ��د ش �ب �ك��ة ق �ن��وات
«ال� �ح� �ي ��اة» ت �ط��ال �ب �ه��ا ب� �س ��داد قيمة
ش �ي �ك��ات م ��ن دون رص � �ي ��د ،ت�ص��ل
قيمتها إلى أكثر من  12مليون جنيه.
وه ��ي ت �ع��ود إل ��ى ات �ف��اق ب�ي�ن الشبكة
وال �ش��رك��ة ع�ل��ى ت�ن�ف�ي��ذ ال �ج��زء األول
م��ن ح�ك��اي��ات «ش �ه��رزاد وش�ه��ري��ار»
ف ��ي م �ق��اب��ل  25م �ل �ي��ون ج �ن �ي��ه ،لكن
ّ ّ
املصرية تعثرت في سداد بقية
القناة
األق� �س ��اط ،م��ا س� ّ�ب��ب وق ��ف ت�ص��وي��ر
العمل.
◄ أك ��دت ال�ش��رك��ة املنتجة ملسلسل
«ش �م ��س األن� � �ص � ��اري» م ��ع ال�ن�ج��م
م�ح�م��د س �ع��دّ ،أن م �ي��زان �ي��ة ال�ع�م��ل
بلغت  65مليون جنيه ( 10ماليني
دوالر) ،وه ��و رق ��م ق�ي��اس��ي م�ق��ارن��ة
ب��امل�س�ل�س�لات ال��رم �ض��ان� ّ�ي��ة األخ ��رى
لهذا ال�ع��ام .غير ّأن الشركة لم تعلن
بعد عن القنوات التي تعاقدت معها
على عرض املسلسل حتى اآلن.
◄ أنهى إبراهيم عيسى برنامجه
«السادة املرشحون» على قناة «أون.
ت ��ي .ف� ��ي» ،وس ��ط ت�ك�ه�ن��ات ب�ظ�ه��وره
ف��ي رم �ض��ان ع�ل��ى ش��اش��ة «ال�ق��اه��رة
وال�ن��اس» ،من خ�لال برنامج ح��واري
ي��وم��ي سيتناول القضايا الخالفية
ب �ط��ري �ق��ة ك��وم �ي��دي��ة س� ��اخ� ��رة .وم��ن
برامج قناة «القاهرة والناس» أيضًا
«ال�ح�ك��م للشعب» م��ع ط��ون��ي خليفة،
و«س�م��ر وال��رج��ال» م��ع سمر يسري
وبرنامج «بحث ميداني» .وتعاقدت
امل�ح�ط��ة ع�ل��ى ث�لاث��ة م�س�ل�س�لات هي
«طرف ثالث» و«ذات» و«كاريوكا».
◄ يتواجد اإلعالمي اللبناني طوني
خليفة حاليًا ف��ي ال�ق��اه��رة ملناقشة
ت �ف��اص �ي��ل ب��رن��ام �ج��ه ال �ج ��دي ��د ع�ل��ى
شاشة «القاهرة والناس» ،واتفق مع
اإلعالمي عمرو الليثي على أن يحل
ضيفًا على إح��دى حلقات برنامجه
الرمضاني «الخطايا السبعة» على
قناة «املحور».

◄ ّ
أج�ل��ت نيكول سابا (ال�ص��ورة)
إط�لاق كليب أغنية «حفضل أحلم»
إل ��ى ع�ي��د ال�ف�ط��ر ،وت��واص��ل تصوير
برنامج «التفاحة» الذي سيعرض في
رمضان .وعاشت سابا في األسابيع
امل��اض�ي��ة ح��ال��ة ن �ش��اط ك�ب�ي��رة ،حيث
ّ
صورت فيديو كليب «حفضل احلم»
من كلمات أمير طعيمة وألحان أحمد
ص�ل�اح ح�س�ن��ي ت�ح��ت إدارة امل�خ��رج
الشاب فيليب أسمر ،ثم سافرت إلى
مصر من أج��ل استضافة أه��ل الفن
واملغنى ف��ي برنامجها ال��ذي تنتجه
شركة «كونتنت بالس» بالتعاون مع
«برومو ميديا».

18

رأي

األربعاء  27حزيران  2012العدد 1742

المشروع السياسي للمقاومة اإلسالمية في لبنان
غسان ملحم*
ي�ث�ي��ر ال �ح��دي��ث ع��ن دور ح ��زب ال �ل��ه ف��ي م�ق��اوم��ة
العدو اإلسرائيلي تساؤالت ع� ّ�دة حول الخلفية
السياسية ال�ت��ي تقف وراء ه��ذا امل �ش��روع ،ال��ذي
ي�م�ت��د م��ن ال �ج �ن��وب ال�ل�ب�ن��ان��ي إل ��ى ال�ج�م�ه��وري��ة
اإلس�لام �ي��ة ف��ي إي � ��ران ،م� ��رورًا ب�ن�ظ��ام األس ��د في
ّ
سوريا ،كما املقاومة الفلسطينية في غزة .إال أن
حصر الكالم بالتجربة اللبنانية في هذا الشأن
يدفعنا إلى الخوض في الغاية السياسية التي
ينشدها الحزب من وراء هذه املقاومة املسلحة،
تبعًا للشعارات التي يرفعها وي�ن��ادي بها .فما
هي األطروحة السياسية التي يحملها الحزب؟
وهل من روزنامة سياسية يعمل على تنفيذها؟
ب��ل وم ��ا ه��ي رؤي �ت��ه ال�س�ي��اس�ي��ة مل��رح�ل��ة م��ا بعد
ال �ت �ح��ري��ر؟ وه ��ل ي�م�ك��ن ت �ح��وي��ل امل �ق��اوم��ة ال�ت��ي
انتصرت إلى مشروع سياسي يرمي بعيدًا إلى
تصويب ممارسة الحكم وإص�لاح بنية النظام
في لبنان؟
ّإن مراجعة سريعة ملسار ّ
تطور وصعود حركة
امل �ق��اوم��ة اإلس�لام�ي��ة ف��ي ل�ب�ن��ان ،م�ن��ذ تأسيسها
ّ
ف��ي  ،1982تفيد ب��أن ه��ذا ال�ح��زب ق��د حقق ب��دون
أدنى شك إنجازات عديدة على أرض الواقع .فقد
خاض مواجهات عنيفة مع الجيش اإلسرائيلي
ط� � ��وال ال� �ع� �ق ��ود ال� �ث�ل�اث ��ة امل ��اض� �ي ��ة ،ت �م �ث �ل��ت ف��ي
العمليات العسكرية النوعية التي قام بها رجال
امل �ق��اوم��ة ،وال �ت��ي أف�ض��ت إل��ى تحقيق االن�ت�ص��ار
التاريخي في  2000بدحر االحتالل اإلسرائيلي
م��ن ال�ج�ن��وب وال �ب �ق��اع ال �غ��رب��ي .ث��م وق�ع��ت ح��رب
ت�م��وز ف��ي  ،2006ال�ت��ي ك��ان فيها ص�م��ود لبنان
ال� �ب� �ط ��ول ��ي ،ش �ع �ب ��ًا وج� �ي� �ش ��ًا وم � �ق � ��اوم � ��ة ،وم ��ن
قبلها تحرير األس ��رى واملعتقلني ف��ي السجون
ّ
اإلسرائيلية في  .2004بيد أن األهمية السياسية
ال �ت��ي ت�ك�ت�س�ي�ه��ا إن � �ج ��ازات ك� �ه ��ذه ،م ��ن امل �ن �ظ��ور
االستراتيجي ،تقودنا إل��ى البحث في مستقبل
امل �ق��اوم��ة ف��ي ال�غ��د غ�ي��ر ال�ب�ع�ي��د .ف��ال�ن�ج��اح ال��ذي
حالف ال�ح��زب ف��ي م�ي��دان ال�ص��راع العسكري مع
اإلسرائيليني يجعلنا نتساءل ع��ن م��دى إمكان
نقل ه��ذه االن�ت�ص��ارات إل��ى ال��داخ��ل اللبناني ذي
التوازنات التاريخية الدقيقة.
ّ
ت �ج��در اإلش � ��ارة ه �ن��ا إل ��ى أن ح ��زب ال �ل��ه ال ي��زال
ي��ؤك��د ع �ل��ى أن ت �ح��ري��ر ك��ام��ل ال� �ت ��راب ال�ل�ب�ن��ان��ي
م��ن االح �ت�ل�ال اإلس��رائ �ي �ل��ي ل��م ي�ت�ح�ق��ق ب�ع��د في
ظ��ل اس�ت�م��رار ه��ذا االح�ت�لال مل��زارع شبعا وت�لال
ً
ّ
ك�ف��رش��وب��ا؛ ف�ض�لا ع��ن أن ق �ي��ادة امل �ق��اوم��ة تربط
بقاء السالح باستمرار التهديد اإلسرائيلي ألمن
واستقرار لبنان .مع ذلك ،تكتسي مشروعية بقاء

امل �ق��اوم��ة أه�م�ي��ة خ��اص��ة ف��ي ال �س �ج��ال ال��داخ�ل��ي
ال��دائ��ر ب�ين اللبنانيني .وال�ح��دي��ث ه�ن��ا يقتصر
على محاولة الوقوف عند مدى إمكان استمرار
ال�ع�م��ل امل �ق� ّ�اوم ،أو رب�م��ا إق��ران��ه ب�ط��رح سياسي
ً
ج ��دي ��د ي �م��ث��ل م ��دخ�ل�ا ل�ل�ان �خ ��راط ف ��ي ال�ع�م�ل�ي��ة
السياسية البحتة في املستقبل .في هذا السياق،
ي �م �ك��ن ت ��وزي ��ع ال �ن �ق��اش إل� ��ى ث�ل�اث ��ة م �س�ت��وي��ات
متدرجة ومتوازية من التحليل والرصد بهدف
الوصول إلى خالصة قابلة للتطبيق حول آفاق
ّ
والتكيف املستقبلي لهذه املقاومة
االس�ت�م��رار،
كمكون أساسي في النسيج الوطني.
امل �س �ت��وى األول ي�ت�ع�ل��ق ب��امل �ب��ادرة إل ��ى تشكيل
الفريق السياسي املكلف بالعمل في ّ
حيز الشأن
ال �ع��ام ال��وط �ن��ي وت�ح�ق�ي��ق إم �ك��ان ال �ت �ج��دي��د في
النخبة السياسية داخل الحزب .وقد تحقق هذا
األمر من خالل الظهور والتشكل التدريجي داخل
الحزب وداخل املؤسسات الدستورية اللبنانية،
وف� ��ي م �ق��دم �ت �ه��ا م �ج �ل��س ال � �ن� ��واب ،ل�ل�م�ج�م��وع��ة
املعنية من قبل الحزب بمتابعة مجريات الحياة
ال�س�ي��اس�ي��ة وال�ت�ع��ام��ل معها بحسب املقتضى.
وه��ي تتجسد ف��ي الكتلة النيابية ،أو املمثلني
امل �ن �ت �خ �ب�ين ،وب ��اق ��ة امل �س �ت �ش��اري��ن وامل �س��ؤول�ي�ن
ال�س�ي��اس�ي�ين ل �ح��زب ال �ل��ه .ف�ق��د ب ��ات ل��دي��ه نخبة
ت�ت�ع��اط��ى ال�س�ي��اس��ة ف��ي ال��داخ��ل ال�ل�ب�ن� ّ�ان��ي ،كما
تدير العالقات الخارجية للحزب ،كما أنه أصبح
ق � ��ادرًا أي �ض��ًا ع �ل��ى ت��أم�ي�ن م �س��أل��ة ت �ج��دي��د ه��ذه
النخبة السياسية على الدوام ،وإدخال العناصر
ال�ج��دي��دة إل�ي�ه��ا وف�ق��ًا لسلم ال�ت��رق��ي السياسي،
ال ��ذي ينتهجه ال �ح��زب ض�م��ن أط ��ره التنظيمية
ّ
الداخلية .إن العمل السياسي يفترض اإلتقان،
وهو لذلك يفرض على حزب الله إيجاد أو إفراز
َ
الطبقة املؤهلة ألداء فعلي التصريح السياسي
واملمارسة السياسية على نحو جيد ،وهو األمر
ال ��ذي أدرك ��ت ق �ي��ادة امل �ق��اوم��ة م�ن��ذ ال �ب��دء كيفية
إنجازه كأساس ّ
ألية مشاركة سياسية محتملة
أو مرتقبة في املستقبل.
املستوى الثاني يحيلنا على العمل على وضع
م �ش��روع س �ي��اس��ي وط �ن��ي ي�ت�ب�ن��اه ال �ح��زب على
ن�ح��و رس �م��ي وي�ع�م��ل ع�ل��ى ت�ح�ق�ي��ق أه��داف��ه في
املجالني ال��داخ�ل��ي وال�خ��ارج��ي .وامل�س��أل��ة هنا ال
تقتصر فقط على إشهار حالة العداء إلسرائيل
ّ
دون س ��واه ��ا .إن ال� �ش ��روع ف��ي ع�م�ل�ي��ة ص�ي��اغ��ة
م� �ش ��روع س �ي��اس��ي ذي ط ��اب ��ع وط �ن ��ي ي�س�ت�ل��زم
املقاربة الدقيقة للعديد من القضايا السياسية
واالج�ت�م��اع�ي��ة امل�ط��روح��ة ع�ل��ى ال�س��اح��ة ،ومنها
اإلصالح السياسي واإلداري في لبنان ،العالقة
مع سوريا ،الصراع مع إسرائيل بطبيعة الحال،

ال �ع�لاق��ة م��ع ال� �غ ��رب ،ال ��رؤي ��ة امل�ت�ع�ل�ق��ة بطبيعة
ال �ن �ظ��ام ال �س �ي��اس��ي ال �ل �ب �ن��ان��ي وآف � ��اق ت �ط��وي��ره،
ً
ه��وي��ة ل �ب �ن��ان ق �ب�ل�ا وع�ل�اق �ت��ه ب��ال �ع��رب ،ال �ن �ظ��ام
ال �ت��رب��وي وس �ب��ل ت�ح�س�ي�ن��ه ،ال �ن �ظ��ام ال�ض��ري�ب��ي
وسبل تحديثه ،املوقف من الحرية االقتصادية
وامل�ب��ادرة الفردية كما امللكية الخاصة وغيرها
م��ن أقانيم االنتظام ال�ع��ام .ح��ول ه��ذا امل��وض��وع،
ّ
من الواضح أن الحزب ،حتى اللحظة ،لم يبادر
إل ��ى أو ل��م ي�ت�م�ك��ن م��ن إع � ��داد م �ش��روع متكامل

ثمة قناعة في العقل
السياسي لحزب اهلل بأ ّنه يمثل
جماعة إيمانية جهادية ال
تمتهن النشاط السياسي
ّ
ل�ل��رد ع�ل��ى ك��ل ه��ذه ال�ت�ح��دي��ات ال��وط�ن�ي��ة ،أو أن��ه
ف��ي الحقيقة ل��م يجاهر عالنية بما يعتنقه في
ه��ذا ال�ش��أن الع�ت�ب��ارات تتعلق ب��ال��واق��ع الفئوي
في لبنان ،ال��ذي ال يسمح في كثير من األحيان
باتخاذ مواقف ثابتة ونهائية أو اإلفصاح عنها،
وإن �م��ا م �ح��اول��ة ال ��دخ ��ول دوم� ��ًا ف��ي ال�ت�س��وي��ات

امل��رض �ي��ة ل �ج �م �ي��ع األط � � � ��راف .وه� ��و األم � ��ر ال ��ذي
يقضي بعدم بت األم��ور املصيرية أو الخالفية،
ب�م�ع�ن��ى ع ��دم ت�ب�ن��ي وج �ه��ة ن�ظ��ر ف��ري��ق بعينها
ّ
على ح�س��اب س��ائ��ر األف��رق��اء .مما ال ش��ك فيه أن
الحزب في هذا املجال قد شهد تطورًا ملحوظًا،
ً
ورب�م��ا ت�ح��وال الف�ت��ًا ،بفعل الواقعية السياسية
التي يتمسك بها ،في رؤيته العامة بني صدور
الوثيقة السياسية األول��ى له في  1985وم��ن ثم
اإلعالن عن الوثيقة السياسية الثانية في ،2009
ّ
إذ إن التجربة التي خاضها الحزب خ�لال هذه
الفترة املمتدة من  1985إلى  2009جعلته طبعًا
يعيد النظر في كثير من الشعارات أو الخيارات،
أو أقله يتريث في تقدير بعض األمور والتقرير
ّ
بشأنها .إال أن خطوة اإلع��داد الكامل ملشروعه
ال �س �ي��اس��ي ال��وط �ن��ي ،ك�م�ق��دم��ة ل��دخ��ول امل�ع�ت��رك
السياسي على نحو ناجز ،لم تتحقق حتى اآلن،
أو أقله لم تستكمل بعد .فالحزب ال يملك أو لم
يعلن بعد خطة وطنية كاملة ومتكاملة يحدد
فيها أه��داف��ه العليا وكيفية تحقيقها ،م��ا خال
مواجهة العدوان اإلسرائيلي وإنجاز التحرير.
ّ
بهذا املعنى ،فإن الحزب مطالب ومعني باإلجابة
عن الكثير من األسئلة التي يحتمل الرد عليها
خيارات عدة ،وربما متناقضة أحيانًا.
امل�س�ت��وى ال�ث��ال��ث يتطرق إل��ى امل�ب��اش��رة الفعلية
بتعاطي العمل السياسي من موقع املسؤولية

ذكرى قادة
حزب الله
في 2010
(أرشيف ــ
مروان بو
حيدر)

عذرًا فرج اهلل الحلو
سعد اهلل مزرعاني*
في مثل هذه األيام قبل  53سنة ،استشهد القائد
الشيوعي الكبير فرج الله الحلو تحت الضغط
اإلج��رام��ي آلل��ة القهر والتعذيب االستخبارية،
وبعد ساعات من اعتقاله في غرفته الصغيرة
في دمشق .قبل ذلك بحوالى عام كان فرج الله قد
ً
كتب في جريدة «النور» في دمشق أيضًا« :أهال
ً
وس�ه�لا بعبد ال�ن��اص��ر» .ورغ��م ذل��ك فقد اغتيل،
ل �ك��ن ج ��رى إن �ك ��ار اع �ت �ق��ال��ه ،ث ��م ت ��ذوي ��ب ج�س��ده
باألسيد إلخفاء كل أثر للجريمة.
ُ
ق�ص��ة ه ��ذه ال�ج��ري�م��ة ال �ن �ك��راء ظ�ل��ت ت�ح�ي��ل على
ً
الدوام إلى التباسات ال يزال بعضها ماثال حتى
اآلن :مل��اذا ج��رى اغ�ت�ي��ال الشهيد ب�ه��ذه السرعة
القياسية؟ ه��ل ت��وف��ي ف�ج��أة و«ب�ش�ك��ل طبيعي»
كما ي��ذك��ر الصحافي وال�ك��ات��ب امل�ع��روف محمد

تأسست عام 1953
تصدر عن شركة «أخبار بيروت»

ح �س �ن�ين ه �ي �ك��ل؟ ه ��ل ج� ��رى إب �ل��اغ ج �م ��ال ع�ب��د
الناصر رئيس «الجمهورية العربية املتحدة»
ب ��االع� �ت� �ق ��ال؟ ق �ب��ل ذل� � ��ك :مل� � ��اذا ذه � ��ب ف � ��رج ال �ل��ه
ال�ح�ل��و إل��ى دم �ش��ق ،مل ��اذا ه��و دون س ��واه ،وف��ي
ت�ل��ك ال �ظ��روف ال�ص�ع�ب��ة ،ح�ي��ث غ ��ادر دم�ش��ق كل
أعضاء القيادة تفاديًا لالعتقال وملحقاته ،وفي
املقدمة منهم خالد بكداش األمني العام للحزب
الشيوعي السوري؟
وفي امتداد هذه األسئلة ،أسئلة «خاصة» أيضًا:
ماذا كان دور خالد بكداش ،األمني العام والقائد
دمشق! هل
البارز آنذاك ،في إرسال فرج الله إلى ُ
ه� ّ�و م��ن ط�ل��ب؟ ه��ل ه��و م��ن أل� ّ�ح بعد م��ا ذك��ر عن
تأفف ف��رج الله من مهمة ليس من املناسب أن
ُ
ينفذها شخص معروف ومالحق (تراجع بهذا
ال�ص��دد ك�ت��اب��ات لكل م��ن ال��رف��اق ي��وس��ف خطار
الحلو وكريم مروة وجورج حداد )...؟
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ف��ي ال �ج ��واب ع��ن أس�ئ�ل��ة «امل � ��وت ال�ط�ب�ي�ع��ي» أو
االغ �ت �ي��ال ،ي�ق��دم س��ام��ي ج�م�ع��ة ،م �س��وؤل م�ف��رزة
املباحث السورية التي اعتقلت فرج الله الحلو
آن� ��ذاك ،أج��وب��ة ق��اط�ع��ة ب�ش��أن االع �ت �ق��ال وتأكيد
امل��وت تحت التعذيب .أم��ا معرفة القائد الكبير
ج�م��ال ع�ب��د ال�ن��اص��ر ب��األم��ر ،ف�ق��د تلعب مسألة
قصر امل��دة ما بني االعتقال واالغتيال ملصلحة
تبرئته م��ن امل�س��وؤل�ي��ة امل �ب��اش��رة ...وب�ش��أن دور
خالد بكداش فال بد من عودة سريعة إلى موقفه
ال �س �ل �ب��ي م ��ن ال ��وح ��دة االن ��دم ��اج �ي ��ة ب�ي�ن م�ص��ر
وس ��وري ��ا ،وم�ق��اط�ع�ت��ه ج�ل�س��ة ال �ت �ص��وي��ت على
ق��رار الوحدة ،وك��ان نائبًا في البرملان السوري،

يعاني الحزب الشيوعي اليوم
تسرب النزعة البكداشية
من ّ
إلى مستويات أساسية في
مواقعه القيادية
ً
وم��ن ث��م س�ف��ره وع��ودت��ه ح��ام�لا «ال�ب�ن��ود ال �ـ»13
التي تطالب ب��إع��ادة النظر ف��ي ال��وح��دة وتضع
ال�ك�ث�ي��ر م��ن ال� �ش ��روط وامل �ط��ال��ب .أدى ذل ��ك إل��ى
صراع تصاعد بني أجهزة دولة الوحدة والحزب
ال �ش �ي��وع��ي ال � �س� ��وري ،وال �ل �ب �ن��ان��ي اس� �ت� �ط ��رادًا.
وقصة ذل��ك ،رغ��م انفصال الحزبني الشيوعيني
ف��ي س��وري��ا ول�ب�ن��ان رس�م�ي��ًا م�ن��ذ ع��ام  ،1943أن
خ��ال��د ب�ك��داش ظ��ل متسلطًا على ق�ي��ادة الحزب
ال �ش �ي��وع��ي ال �ل �ب �ن��ان��ي ،وظ ��ل ع�م�ل�ي��ًا ي �ق��ود عمل
ال�ح��زب ف��ي البلدين ويستخدم ذل��ك ف��ي تعزيز

نفوذه في سوريا ولبنان على ّ
حد سواء.
ّ
ل�ق��د ط�ب�ع��ت ن��زع��ة ال�ت�ف��رد وال�ت�س�ل�ّ�ط ك ��ل سلوك
خالد ب�ك��داش وع�لاق��ات��ه .وه��و سخر ف��ي سبيل
ذل��ك م��واه�ب��ه ال�ق�ي��ادي��ة وع�لاق��ات��ه األم�م�ي��ة ،كما
اس�ت�غ��ل ط�ي�ب��ة أج �ي��ال م�ت�ع��اق�ب��ة م��ن امل�ن��اض�ل�ين
وب��راء ت �ه��م ،وال�ت��ي ك��ان��ت ت��ذه��ب إل��ى التضحية
ي� ّ
�وج�ه�ه��ا إي �م��ان عميق بالقضية وث�ق��ة عمياء
بالقيادة.
فرج الله ،القائد هو اآلخر ،املتواضع واملحبوب
وامل� �ب ��ادر وامل �ت �ف��اع��ل ح �ت��ى ال� �ج ��ذور م ��ع بيئته
ّ
وناسه ،أزعج تسلط خالد بكداش .أزعجه أكثر
حني أعلن مواقف متمايزة عن مواقف «الرفاق
السوفيات» بشأن ق��رار تقسيم فلسطني ،ال��ذي
ّأي � ��دوه ف��ي م�ج�ل��س األم� ��ن .ك��ذل��ك ك ��ان ف ��رج ال�ل��ه
بتقاريره وس�ل��وك��ه ي�ق��دم م��واق��ف ون �م��اذج ،برز
ً
فيها ال �ف��رق ه��ائ�لا م��ا ب�ين األس�ل��وب�ين والكثير
ً
م��ن م��واق�ف�ه�م��ا .ف�ل��م ي �ت��ردد ف��رج م�ث�لا ف��ي 1937
وف� ��ي اج �ت �م��اع ق� �ي ��ادي ف ��ي دم� �ش ��ق ،وب �ح �ض��ور
ب�ك��داش نفسه ،ف��ي تضمني تقريره فقرة تقول:
«ال ي �ح��ق ل �غ �ي��ر ال �ه �ي �ئ��ات ال �ح��زب �ي��ة امل�ن�ت�خ�ب��ة
بالطرق القانونية أن تتخذ ال�ق��رارات .وال يقبل
الحزب الشيوعي وجود هيئة أو زعيم فرد فوق
قانون الحزب العام ،كما يحصل في الكثير من
األحزاب األخرى».
ط��ارد خالد ب�ك��داش ف��رج الله منذ أن تمكن ّمن
ذلكّ :
حرض عليه ،اتهمه ،أبعده إلى الخارج ،لفق
له ملفًا استمر إعداده وتعظيمه بـ«االعترافات»،
طيلة ثالث سنوات .وأخيرًا جرى وضع فرج الله
أمام خيارين :إما «اإلقرار « بـ«أخطاء» ال تخطر
ّ
إال على بال متآمر ومتجن ،أو الطرد من الحزب.
وه��ذا األم��ر استخدمه ب�ك��داش م��ع كثيرين قبل
وب �ع��د :م��ع ال�ش�ه�ي��د ج ��ورج ح� ��اوي ،وح �ت��ى مع

رأي
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ال �ك��ام �ل��ة ،وع �ب��ر امل ��واق ��ع ال��رس�م�ي��ة امل�ت�ق��دم��ة في
ال��دول��ة نسبة لحجم الصفة التمثيلية للحزب،
وم �ق ��دار امل �ش��ارك��ة ال�ع�م�ل�ي��ة م��ن ق�ب�ل��ه .ع�ن��د ه��ذا
امل �ق ��ام ،رب �م��ا ب ��ات ح��ري��ًا ب �ح��زب ال �ل��ه أن يحسم
خ �ي��ارات��ه ف��ي م��ا يتعلق ب��ات�خ��اذ ق ��رار ال رج��وع
عنه بضرورة املضي قدمًا في موضوع التعاطي
ال �خ �ج ��ول ب ��ال �ش ��أن ال �س �ي��اس��ي ح �ت��ى ال �ن �ه��اي��ة.
ف��ال �ح��زب ال ي� ��زال ي��ؤك��د ع ��دم وج� ��ود ال��رغ �ب��ة أو
النية لديه بالتفرغ للعمل السياسي أو التحمل
ال�ك��ام��ل للمسؤولية السياسية ف��ي ال �ب�لاد عبر
خ��وض االن�ت�خ��اب��ات ع�ل��ى أس ��اس ب��رن��ام�ج��ه في
الحكم ،ومن ثم السعي إلى تشكيل جبهة وطنية
ع��ري �ض��ة أو ائ� �ت�ل�اف س �ي��اس��ي ك �ب �ي��ر ليضطلع
بالعمل الحكومي من موقع املسؤولية الرسمية.
ّ
ال يزال قادة الحزب يؤكدون على أن هذا التنظيم
ال�س�ي��اس��ي وال�ع�س�ك��ري ه��و ف��ي األس� ��اس حركة
مقاومة إسالمية .كان كذلك وسوف يبقى هكذا
دائ �م��ًا .وم��ا دخ��ول امل�ع�ت��رك السياسي اللبناني
س ��وى ض � ��رورة ف��رض�ت�ه��ا االع �ت �ب ��ارات املتعلقة
ب��أول��وي��ة تحصني الجبهة ال��داخ�ل�ي��ة للمقاومة
م��ن الخلف .بهذا املعنى ،ليست ل��دى ح��زب الله
ّ
بالتحول إلى العمل السياسي أو ممارسته
النية
بالتوازي مع الجهد العسكري الذي يمليه العمل
ّ
املقاوم أب�دًا .لذا يمكن القول إن مشاركة الحزب
ف��ي ال �س �ن��وات األخ �ي��رة ف��ي ت�ش�ك�ي��ل ال�ح�ك��وم��ات

املتعاقبة لم تكن وهي ليست من قبيل املشاركة
السياسية ال�ف��اع�ل��ة ف��ي ال�ح�ك��م واإلدارة ،وال�ت��ي
تتحقق فيها مصلحة أي حزب سياسي يطمح
إل��ى تسلم ال�س�ل�ط��ة .ل��ذل��ك ،ك��ان��ت ه��ذه امل�ش��ارك��ة
م �ح��دودة وغ�ي��ر متناسبة م��ع ال ��وزن السياسي
والشعبي لهذا الحزب على اإلطالق ،وإنما كانت
رم��زي��ة ،وم��ن ب��اب املراقبة ع��ن كثب ملسار تطور
امل�ج��ري��ات ال��داخ�ل�ي��ة ،وال سيما م��ا يتصل منها
بقضية الحزب األساسية في املقاومة والدفاع
عن لبنان في مواجهة االعتداءات اإلسرائيلية.
ّ
م �م��ا ت� �ق ��دم ،ت �ج��در اإلش � � ��ارة إل� ��ى أن ح� ��زب ال�ل��ه
ً
يتردد فعال في اقتحام حلبة الصراع السياسي
املحتدم على املسرح اللبناني .فثمة قناعة في
السياسي امل��دب��ر ل�ه��ذه ال�ح��رك��ة الشعبية
العقل
ّ
امل�ق��اوم��ة ب��أن�ه��ا تمثل جماعة إيمانية جهادية
تمتهن النشاط السياسي وال تعتزم ذلك .في
ال
ّ
ح�ين أن�ه��ا ،لكونها أي�ض��ًا ح��رك��ة تحرير وطني،
ج ��دي ��رة ب ��أن ت �ت��ول��ى زم� ��ام ال�س �ل �ط��ة ف ��ي ل�ب�ن��ان،
وتعلن برنامجها في الحكومة للمرحلة القادمة
ــ فيما لو قدر لها هذا األمر ــ على أن تنهض تاليًا
ب��امل�س��ؤول�ي��ة ال�ك��ام�ل��ة ف��ي تسيير عجلة الحكم.
ف�ت��ؤدي عندها دورًا وطنيًا ف��ي ط��رح ومحاولة
ً
تنفيذ رؤيتها للحل ،التي قد تكون بديال ناجعًا
للنموذج السائد منذ  .1992وهي تستكمل على
هذا النحو ما بدأته من خالل املقاومة ،وتحصنه
عبر مشروعها السياسي إلع��ادة بناء السلطة
في لبنان .لقد سارعت املقاومة الفرنسية بقيادة
الجنرال ش��ارل ديغول ،بعد إنجاز التحرير من
نير االحتالل النازي األملاني إبان الحرب العاملية
الثانية ،إلى االلتفات نحو الجبهة الداخلية بكل
م�ش�ك�لات�ه��ا وت �ح��دي��ات �ه��ا .وب � ��ادرت إل ��ى خ��وض
غمار تجربة الحكم واملعارضة في فرنساّ ،
كأية
ح��رك��ة ت�ح��ري��ر وط �ن��ي ك ��ان ع�ل�ي�ه��ا ،ع�ن��د ال �ف��راغ
م��ن ت�ح�ق�ي��ق االن �ت �ص��ار ال �ت��اري �خ��ي ع �ل��ى ال �ع��دو
الخارجي للوطن ،استكمال ذل��ك بإطالق ورشة
وطنية في اإلصالح واإلنماء داخل البلد.
م��ن ه�ن��ا ،ت�غ��دو امل�ق��اوم��ة ف��ي ل�ب�ن��ان معنية قبل
أي شيء آخر بالتفكير مليًا في كيفية التعامل
ً
مستقبال مع هذا االستحقاق الوطني بامتياز.
فهي لم تتورع عن اللجوء في أصعب الظروف
وأح �ل �ك �ه��ا إل� ��ى م �م ��ارس ��ة ال �ك �ف ��اح امل �س �ل��ح ض��د
إس��رائ �ي��ل .ف�ك�ي��ف ال ت �ك��ون أي �ض��ًا ع�ل��ى مستوى
املسؤولية التي تفرضها أوضاع البالد املتردية
في البحث الجاد عن الحلول املناسبة لألزمات
امل �ت �ف��اق �م��ة م �ن��ذ س �ن ��وات وع �ق ��ود داخ� ��ل ال�ن�ظ��ام
واملجتمع والدولة في الكيان اللبناني؟
* باحث سياسي

عضو ق�ي��ادة ال�ح��زب آن ��ذاك حسن قريطم ال��ذي
أورد تقرير املؤتمر الثاني «اع�ت��راف��ات» ل��ه هي
على األرج��ح أي�ض��ًا ملفقة ،وأدت وظيفتها في
ت �ط��وي��ع ال ��رج ��ل ،ب�ي�ن�م��ا رف ��ض م�ث�ل�ه��ا آخ� ��رون.
ّ
الغريب أن تقرير املؤتمر الثاني مارس إزاء ذلك
تمييزًا غير مبرر.
االغ �ت �ي��ال ع �ل��ى ي ��د امل �ب��اح��ث ال �س��وري��ة ل ��م يكن
االغ�ت�ي��ال األول إذًا ،ب��ل ك��ان ال�ث��ان��ي ف��ي ال��واق��ع.
وكان طبعًا «ظلم ذوي القربى أشد مرارة» .ففرج
ال�ل��ه ع��ان��ى ال�ق�ه��ر واإلذالل واإلق �ص��اء واإلب �ع��اد
والتهميش واإلس� ��اءة م��ن ك��ل ن ��وع ،ع�ل��ى أي��دي
بعض من كانوا له ُرفاقًا وقادة.
«رسالة سالم» التي فرضت على فرج الله كتبها
ف�ع�ل�ي��ًا خ��ال��د ب� �ك ��داش وم� �ع ��اون ��وه ،وت�ض�م�ن��ت
تحقيرًا فظيعًا لكاتبها ُ ومدحًا أفظع لبكداش.
ه � ��ي ص �ف �ح ��ة س � � � ��وداء ن� �س� �ج ��ت ع� �ل ��ى امل � �ن� ��وال
الستاليني .وقد أش��ارت إلى ذلك الخلل الفادح
ف��ي ت�ج��رب��ة ق ��ادة س��اه�م��وا م��ن خ�ل�ال أخطائهم
ف��ي ت��دم�ي��ر أع �ظ��م ت�ج��رب��ة ف��ي ت��اري��خ ال�ب�ش��ري��ة.
وال �ب �ك��داش �ي��ة ،االب� �ن ��ة ال �ن �ج �ي �ب��ة ل�ل�س�ت��ال�ي�ن�ي��ة،
اس�ت�م��رت ل�لأس��ف .وه��ي م��اث�ل��ة اآلن ف��ي تجربة
«ورث� ��ة» ب �ك��داش ف��ي تقسيم ال �ح��زب الشيوعي
السوري وتحجيمه.
ل �ق��د أل �ه �م��ت ت �ج��رب��ة ف ��رج ال �ل��ه ال �ح �ل��و وأف �ك��اره
وت �ض �ح �ي��ات��ه وع ��ذاب ��ات ��ه ت �غ �ي �ي��رات ع�م�ي�ق��ة ّفي
ص �ف ��وف ال� �ح ��زب ال �ش �ي��وع��ي ال �ل �ب �ن��ان��ي .وم��ث��ل
امل��ؤت �م��ر ال �ث��ان��ي (ال �ث��ال��ث ت��اري �خ �ي��ًا) ف��ي ت�م��وز
 1968م � ��ا ي� �ش� �ب ��ه االن � �ت � �ف� ��اض� ��ة ع � �ل ��ى ال �ن �ه��ج
البكداشي .وأس��س ذل��ك لوثبة وت�ط��ور كبيرين
ف��ي ن �ض��ال ال �ح��زب ال�ش�ي��وع��ي ال�ل�ب�ن��ان��ي ،ف�غ��دا
ف��ي السبعينيات أح��د أك�ب��ر األح ��زاب اللبنانية
وأكثرها حيوية ومبادرة.

لقد استلهم املؤتمر الثاني امل��ذك��ور أفكار فرج
ال �ل��ه ال �ح �ل��و ف ��ي م �م��ارس��ة ال��دي �م��وق��راط �ي��ة في
ال� �ح ��زب ،واس �ت �ن��د إل ��ى م��واق �ف��ه وم �ب ��ادرات ��ه في
اش�ت�ق��اق ال�ب��رن��ام��ج م��ن ص�ل��ب ال��واق��ع اللبناني
ً
وحاجات التغيير فيه .كذلك أقام تفاعال خالقًا
م��ا ب�ي�ن ق�ض��اي��ا ال �ت �ح��رر االج �ت �م��اع��ي وال�ت�ح��رر
ال��وط�ن��ي وم��ا ب�ين القضايا القومية والقضايا
الوطنية والقضايا األممية.
ل �ك��ن األم� � ��ور ال ت �ج��ري ع �ل��ى ه� ��ذا ال �ن �ح��و اآلن،
وي�ع��ان��ي ال�ح��زب الشيوعي اللبناني ال�ي��وم من
تسرب النزعة البكداشية إلى مستويات أساسية
في مواقعه القيادية .إن عملية منهجية تجري
منذ حوالى عقد من الزمن لتصفية اإلج��راءات
وال �ت��وج �ه��ات ال��دي�م��وق��راط�ي��ة وال �ت �ح��رري��ة التي
انطلقت منذ املؤتمر الثاني في  1968وتكرست
في نجاحات وفرت للحزب رصيده الذهبي الذي
ّ
كونه سابقًا .إن مبدأ تداول السلطة في الحزب،
والذي حان تطبيقه بعد تكرار الوعد بذلك خالل
ّ
ثالث مؤتمرات ،هو ما ُيستهدف اآلن ،بذريعة أن
«الديموقراطية هي التي خربت الحزب»!
هذه وسواها من املسائل الخطيرة (عزلة الحزب
وت��دم �ي��ر ت �ح��ال �ف��ات��ه ،خ �ط��أ األول ��وي ��ات وال�ع�م��ل
بالشعارات والعصبيات بدل البرامج وامللفات)...
هي ما يجب أن يواجهه املؤتمر الحادي عشر
الذي يجري اإلعداد له على الطريقة البكداشية:
تلفيق االت �ه��ام��ات وال�ف�ص��ل وال �ت��ره �ي��ب ...فيما
يجري تعطيل الهيئات وتكريس العمل الفردي
ً
بأكثر الصيغ فجاجة وابتذاال.
ّ
يجر حتى مجرد تذكر موعد
هل ألج��ل ذل��ك لم
ِ
استشهاد فرج الله الحلو؟
عفوًا وعذرًا أيها الكبير في حزبنا وفي بالدنا!
* كاتب سياسي لبناني
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التدخل الخارجي
العراق من
ّ
الى تفكّك البنية الداخليّة
محمد سيد رصاص*
ل��م ي�ق��د ال �غ��زو ال�س��وف�ي��ات��ي ألف�غ��ان�س�ت��ان ف��ي 27
كانون أول  1979إلى انقسام األفغان حوله ،بل إلى
توحدهم ضده ،إذ لم يكن ً
ّ
بناء على تشجيع أو
ّ
استدعاء من أي من األطراف املحلية ،بل قام على
حسابات سوفياتية ل��م ت��ر مصلحة ف��ي تقارب
السلطة الشيوعية األفغانية ،بزعامة حفيظ الله
أمني ،مع املعارضة اإلسالمية املسلحة لنظامه،
إلى حدود كادت تصل إلى اتفاق معها .هكذا أتى
غزو الكرملني الذي كان أول تداعياته إعدام أمني
ف��ي ق�ص��ره م��ن قبل ال�س��وف�ي��ات ،واإلت �ي��ان بحكم
دمية شيوعي بزعامة بابراك كارمال املقيم في
تشيكوسلوفاكيا ،ث��م ان�ط�لاق مقاومة أفغانية
م�س�ل�ح��ة ،الق ��ت ت��أي �ي �دًا داخ �ل �ي��ًا ك��اس �ح��ًا ،ه��زم��ت
موسكو في  1989وأسهمت في حفر قبر الدولة
السوفياتية التي انهارت في .1991
ف��ي ال�غ��زو األميركي ألفغانستان ال�ب��ادئ ي��وم 7
تشرين األول  2001ل��م يكن األم��ر ك��ذل��ك :ساهم
«ت�ح��ال��ف ال �ش �م��ال» ف��ي تشكيل ظهير سياسي
ـ �ـ ع�س�ك��ري ل �ل �غ��ازي ،وه ��و ال ��ذي ي�ض��م م�ك��ون��ات
سياسية ذات امتدادات قوية بني قومية الطاجيك
 ،%27وال�ه��ازارا (الشيعة)  ،%9وقومية األوزب��ك
 .،%9ف��ي امل�ق��اب��ل ،كانت حركة طالبان الحاكمة
ف��ي ك��اب��ول وال�ت��ي ت��وج��ه ال�غ��زو نحو إسقاطها،
ذات امتدادات قوية لدى قومية الباشتون %42
(أرق� ��ام «روزن ��ام ��ة ال �ع��ال��م»ال �ص��ادرة ب�ن�ي��وي��ورك
ف � � ��ي ،2010ص  ،)749إل ��ى درج� ��ة دف �ع��ت ج��ورج
بوش االبن إلى تكرار ما فعله ليونيد بريجنيف
م��ع ك��ارم��ال (وه ��و ط��اج�ي�ك��ي ،ق�ب��ل أن يستبدله
ال �س��وف �ي��ات ب �ب��اش �ت��ون��ي ف ��ي  1986ه ��و محمد
نجيب الله) من خ�لال اإلتيان بباشتوني مقيم
ّ
لينصبه
في الواليات املتحدة ،هو حامد كرزاي،
رئيسًا بالباراشوت على كابول.
ه �ن��ا ،ك ��ان االن �ق �س��ام ح ��ول ال �غ��ازي ب�ي�ن األف �غ��ان

السنوات التي تفصلنا عن
سقوط بغداد لم تستطع أن
مكونات سياسية عابرة
تفرز ّ
للطوائف واإلثنيات العراقية
م��ؤدي��ًا إل��ى انقسام ح��ول املحتل ،وبالتالي إلى
انقسامهم إزاءه ب�ين متعاون معه وب�ين مقاوم
له ،وعلى أساس كان فيه املربع الثاني (املقاومة)
متحددًا بما ك��ان عليه امل��رب��ع األول (أي املوقف
ِ
ف��ي ف �ت��رة ال �غ��زو واالح� �ت�ل�ال) ،وم ��ن دون وج��ود
ّ
أي انزياحات عن هذا القانون السياسي (وجد
أيضًا مثيل له في فرنسا امل�غ��زوة واملحتلة بني
عامي 1940و )1944خ�لال أح��د عشر عامًا التي
تفصلنا ع��ن ي��وم ال�غ��زو األميركي ألفغانستان.
ول ��م ت�ن�ف��ع ف ��ي ه ��ذا ذك ��ري ��ات ال �ن �ض��ال امل�ش�ت��رك
ل�ـ«امل�ج��اه��دي��ن األف �غ��ان» ض��د ال�س��وف�ي��ات ،الذين
ت� ��وزع� ��وا ب�ي�ن ض �ف �ت��ي ال� �ت� �ع ��اون م ��ع األم �ي��رك��ي
ً
(برهان الدين رباني مثال) واملقاومة (مثال جالل
الدين حقاني ال��ذي أصبح تنظيمه ضمن إطار
تحالفي مع مقاومة حركة طالبان).
قاد ذلك إلى أن تؤول األمور إلى حرب أهلية ،إذ
أص�ب��ح ال�ت�ع��اون م��ع ال�غ��ازي استعانة بالخارج
من قبل ق��وى داخلية لحسم ص��راع داخلي ضد
ق��وة محلية أخ��رى ،وظهر االحتالل ككسر لقوة
محلية من قبل أخرى عبر قوة خارجية .كما كان
ً
االحتالل مدخال إلى مكاسب فئوية لفئة أفغانية
معينة وصلت إلى السلطة عبر املحتل ،وإقصاءً
لفئة أخرى عنها ،فيما أصبحت املقاومة ليست
فقط ضد قوات االحتالل ،بل أيضًا (وفي األغلب)
ضد قوات املتعاونني معه وسلطتهم .هذه الحرب
األه�ل�ي��ة ل��م ت�ك��ن ف��ي أف�غ��ان�س�ت��ان م��ا ب�ع��د ال�غ��زو
األم �ي��رك��ي ب�ين ق ��وى س�ي��اس�ي��ة ،ك�م��ا ف��ي ال�ح��رب
األهلية اإلسبانية ( ،)1939-1936بل كانت حربًا
ً
أه�ل�ي��ة ب�ين «م �ك� ِّ�ون��ات اج�ت�م��اع�ي��ة» أخ ��ذت شكال
َ
مهيمن عليه
سياسيًا ،م��ا دام ك��ل م�ك� ِّ�ون منها
سياسيًا وتقوده تنظيمات ال يوجد منافس لها
ِّ
«املكون
يعارضها في املوقف من املحتل داخ��ل
االجتماعي» .عمليًا ،أدى مسار أفغانستان 2001
ـ �ـ  2012إل��ى تفكك ال�ب�ن�ي��ة ال��داخ�ل�ي��ة ،ل�ي��س فقط
سياسيًا ،بل اجتماعيًا ،بحيث أصبح البلد في
معسكرين بني التعاون واملقاومة ،بكل ما يعنيه
ّ
ك ��ل م�ن�ه�م��ا س�ي��اس�ي��ًا واج �ت �م��اع �ي��ًا ،وم ��ا يترتب
على هذين الحقلني ثقافيًا في النظرة إلى البلد
والذات واملواطن «اآلخر».
ف ��ي ال � �ع� ��راق امل � �غ ��زو وامل� �ح �ت ��ل ف ��ي  2003ح�ت��ى

االنتخابات املحلية في الشهر األول من ،2009
ك� ��ان ال ��وض ��ع ال� �ع ��راق ��ي م �ش��اب �ه��ًا ألف �غ��ان �س �ت��ان
امل �غ��زوة وامل�ح�ت�ل��ة أم�ي��رك�ي��ًا أي �ض��ًا :امل�ت�ع��اون مع
ال �غ ��ازي ق ��وى س�ي��اس�ي��ة ش�ي�ع�ي��ة وك ��ردي ��ة ،ثبت
م��ن االن�ت�خ��اب�ّ�ات ال�ب��رمل��ان�ي��ة وامل�ح�ل�ي��ة املتعاقبة
حتى  2010أنها ذات قاعدة اجتماعية كاسحة
قوى
ف��ي
الوسطني الشيعي وال �ك��ردي ،م��ن دون ّ
ِّ
سياسية ت�م��ث��ل وزن ��ًا ي��ذك��ر ف��ي ال��وس��ط السني
ال �ع��رب��ي ت �ع��اون��ت م��ع ال� �غ ��ازي األم �ي��رك��ي أث �ن��اء
غ ��زوه وح �ت��ى اح �ت�ل�ال ب �غ��داد وس�ق��وط�ه��ا ف��ي 9
نيسان  .2003بني عامي 2003و 2005كان الوضع
هكذا في العراق املحتل ،بحيث ظهرت السلطة
امل �ت �ع��اون��ة م ��ع االح� �ت�ل�ال ب��وص �ف �ه��ا ذات ط��اب��ع
املقاومة مستندة
ثنائي شيعي ــ ك��ردي ،وكانت
ّ
إلى قاعدة اجتماعية في الوسط السني العربي.
ف��ي ه��ذه الفترة املمتدة م��ن شهر آب  2003حني
اس �ت �ه��دف م��رق��د اإلم� ��ام ع�ل��ي ف��ي ال �ن �ج��ف ،حتى
استهداف مرقد اإلمامني في سامراء في شباط
 ،2006ح� � ��اول «ت �ن �ظ �ي��م ال � �ق� ��اع� ��دة» ،م� ��ن خ�ل�ال
ت��رك�ي��زه على أه ��داف شيعية ،إش�ع��ال ن��ار حرب
أه�ل�ي��ة رب �م��ا رأى ف�ي�ه��ا وس�ي�ل��ة إلح� ��راق األرض
ال �ع��راق �ي��ة ت�ح��ت أرج ��ل األم �ي��رك��ي .ورب �م��ا أي�ض��ًا
�ؤدي
م��ن أج ��ل اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة أب �ع��د م��ن ع��راق�ي��ة ت� ّ
إلى «فسطاطني» داخل مسلمي العالم بني سنة
وشيعة ،كما «الفسطاطان» الذي تحدث عنهما
أسامة بن الدن عقب ضرب برجي نيويورك ،بني
املسلمني واآلخرين.
ف��ي  2006ك �س��ر «ال �ح ��زب اإلس�ل�ام ��ي ال �ع��راق��ي»،
وه��و التنظيم اإلخ��وان��ي املحلي ،شيئًا م��ن هذا
املسار العراقي عبر مشاركته في الحكومة .وفي
 2007بدأت «الصحوات»بسحب البساط باتجاه
محاولة كسر احتكار الثنائية الشيعية ــ الكردية
للسلطة .ف��ي االنتخابات املحلية ف��ي  ،2009ثم
في ّانتخابات برملان  ،2010كانت مشاركة العرب
السنة الكثيفة في االنتخابات مؤشرًا على هذا
االتجاه ،وهو ما ترافق مع الضعف املتزايد ،منذ
 ،2007للمقاومة ال�ع��راق�ي��ة ح�ت��ى وص��ول�ه��ا إل��ى
حدود الفشل والتالشي (بخالف تجربة مقاومة
ح��ر ّك��ة ط��ال �ب��ان) ب��ال �ت��وازي ال��زم�ن��ي م��ع ان�خ��راط
السنة العرب الكثيف في عامي  2010-2009في
«العملية السياسية» التي دشنها بول بريمر في
«مجلس الحكم» في  13تموز ّ.2003
م �ن��ع ه� ��ذا االت � �ج� ��اه ع �ن��د ا ّل �س ��ن ��ة ال� �ع ��رب وق ��وع
ح��رب أهلية ع��راق�ي��ة ،إال أن��ه ل��م يقد إل��ى تثليث
الثنائية الشيعية ـ�ـ ال�ك��ردي��ة ف��ي سلطة حكومة
ن� � ��وري امل ��ال� �ك ��ي ،ك �م ��ا ت �ث �ب��ت ت �ج ��رب ��ة م �ش��ارك��ة
«ق��ائ�م��ة ال�ع��راق�ي��ة» ف��ي االئ �ت�لاف الحكومي منذ
خريف  ،2010أو إسقاطها كثنائية صلبة قائمة
كمعادلة عراقية جديدة منذ  13تموز  ،2003أو
لتزعمها ،كما ح��اول إي��اد ع�لاوي (وه��و شيعي
ي�ت��زع��م ق��ائ�م��ة ال �ع��راق �ي��ة ذات ال�غ��ال�ب�ي��ة السنية
العربية الكاسحة) في ربيع وصيف  2010بعد
نيل قائمته املرتبة األولى باملقاعد في انتخابات
برملان  7آذار  ،2010أو أن يزيح املالكي ،بالتعاون
مع مسعود البرزاني ومقتدى الصدر ،كما جرت
املحاولة في ربيع .2012
لكن مرحلة  2003ــ  ،2009ومن ثم ما بعد ائتالف
حكومة املالكي في خريف ،2010تظهر تفككًا في
البنية الداخلية العراقية من خالل قوى سياسية
ف �ئ��وي��ة ت�ع�ك��س ،م �ن �ف��ردة أو م�ج�ت�م�ع��ة« ،امل �ك� ِّ�ون
االج �ت �م��اع��ي» ف �ق��ط ،س ��واء ال�ط��ائ�ف��ي أو اإلث �ن��ي.
ّ
بأن مرحلة التسع سنوات ِّ
ونيف،
ويمكن القول
التي تفصلنا عن يوم سقوط بغداد بيد املحتل
األميركي ،لم تستطع أن تفرز ّ
مكونات سياسية
خ��ارق��ة وع��اب��رة ل�ل�ط��وائ��ف واإلث�ن�ي��ات ال�ع��راق�ي��ة،
كما ك��ان األم��ر في «ح��زب االستقالل» و«الحزب
ال �ش �ي��وع��ي» و«ح � ��زب ال �ب �ع��ث» ،ال ��ذي ��ن ت��وزع��وا
زعامة الحياة السياسية العراقية في العهدين
امللكي والجمهوري في العراق ،قبل أن تبدأ نذر
ال�ت�ف�ك��ك امل�ج�ت�م�ع��ي ب �ب�لاد ال��راف��دي��ن م��ع صعود
ن�ج��م األح� ��زاب ال��دي�ن�ي��ة واإلث �ن �ي��ة ال�ع��راق�ي��ة منذ
ثمانينيات ال�ق��رن العشرين .وصلت ه��ذه النذر
إل��ى ال ��ذروة ف��ي  9ن�ي�س��ان  2003مل��ا ك��ان سقوط
عاصمة الرشيد مترافقًا مع انقسام عراقي تجاه
الغازي واملحتل ،ال يتوزع على كتل أو شخصيات
سياسية ،كما ف��ي فرنسا ف��ي  1940ب�ين ديغول
وبيتان ،بل بني كتل اجتماعية ،طائفية وإثنية.
وت��رج��م ذل��ك سياسيًا ف��ي السنوات الالحقة من
عمر «العملية السياسية» ،من خالل إلباس هذا
ً
االنقسام شكال سياسيًا عبر حركات وتنظيمات
وكيانات صعدت عبر االنتخابات ،إلى ّ
حد يمكن
ّ
القول فيه إن ع��راق  2012لم يتجاوز حتى اآلن
انعكاسات تلك املشهدية التي كانتها بغداد يوم
األربعاء  9نيسان .2003
* كاتب سوري
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سوريا

األسد :نعيش حالة ّحرب بمعنى الكلمة
دعا إلى االستفادة من تجارب دول الشرق ...ووجه نحو املصالحة الوطنية

شدد الرئيس السوري ،بشار
األسد ،خالل ترؤسه أولى
جلسات الحكومة الجديدة
أمس ،على أن «الجانب
االجتماعي أساس االستقرار
السياسي واألمني» ،مؤكدًا
أن سوريا تعيش «حالة حرب
بكل ما تعني هذه الكلمة من
معنى ،وبالتالي كل سياساتنا
وتوجهاتنا تكون لالنتصار في
هذه الحرب»
ّأدت الحكومة ال�س��وري��ة ال�ج��دي��دة اليمني
ال��دس �ت��وري��ة ،أم ��س ،أم ��ام ال��رئ �ي��س ب�ش��ار
األس��د ،ال��ذي دعاها إل��ى معالجة املشاكل
االقتصادية واالستفادة من تجارب دول
«ال �ش��رق» ب�ع��دم��ا أث�ب��ت ال �غ��رب أن��ه يأخذ
وال يعطي ،منبهًا في الوقت نفسه إلى أن
سوريا تعيش «حالة حرب بكل ما تعني
هذه الكلمة من معنى».
ون�ق�ل��ت وك��ال��ة األن �ب��اء ال �س��وري��ة «س��ان��ا»
عن األسد قوله للحكومة الجديدة «نحن
هنا للعمل ،والجانب االجتماعي أساس
االس� �ت� �ق ��رار ال �س �ي��اس��ي واألم � �ن ��ي ،وال بد
أن ي�ك��ون لدينا عقل اق�ت�ص��ادي م��ع رؤي��ة
واض �ح��ة» ،قبل أن يضيف «ن�ح��ن نعيش
ح��ال��ة ح ��رب ب �ك��ل م ��ا ت�ع�ن��ي ه ��ذه ال�ك�ل�م��ة
م� ��ن م �ع �ن ��ى ،وب ��ال� �ت ��ال ��ي ك� ��ل س �ي��اس��ات �ن��ا
وت��وج �ه��ات �ن��ا ت �ك��ون ل�لان �ت �ص��ار ف ��ي ه��ذه
الحرب».
وأض ��اف األس��د «ن��ري��د ع�لاق��ات ج�ي��دة مع
كل دول العالم ،ولكن يجب أن نعرف أين
ه��ي مصالحنا ال��دائ�م��ة ول�ي��س املرحلية،
وق ��د الح �ظ �ن��ا ف��ي امل �ف��اوض��ات أن ال �غ��رب
يأخذ وال يعطي ،واتخذنا قرارًا بالتوجه
ش ��رق ��ًا ،وه �ن ��اك ب ��دائ ��ل ح�ق�ي�ق�ي��ة م ��ع ه��ذه
ال��دول ،ويجب أن نساعد القطاع الخاص
ليتمكن م��ن ب�ن��اء ع�لاق��ة حقيقية م��ع تلك
الدول «دول الشرق».
وب � � �ع � ��دم � ��ا أش� � � � � ��ار ال � ��رئ � � �ي � ��س ال � � �س� � ��وري
إل � ��ى أن «اآلم � � � ��ال ك� �ب� �ي ��رة ،وه � ��ي م �ط��ال��ب
مشروعة للمواطنني ول��و كانت أكبر من
اإلم �ك��ان �ي��ات» ،أوض ��ح األس ��د أن��ه «عندما
نتحدث أو نتواصل بشفافية مطلقة مع

األسد مخاطبًا أعضاء الحكومة الجديدة أمس (أ ف ب)
املواطنني ،فاملواطن سيتفهم وسيدعم».
ولفت إلى أن «املشكلة هي مشكلة تواصل
م��ع امل��واط��ن .وعندما ال نتواصل ال ننقل
املعلومة ،ال نشرح ،ال يمكن للمواطن أن
ي �ع��رف م��ا ه��ي اإلم �ك��ان �ي��ات ،وب��ال�ت��ال��ي ال
يقيم ال��وزي��ر أو ّ
يمكن أن ّ
تقيم الحكومة
بشكل موضوعي».
ك ��ذل ��ك أك� ��د ال��رئ �ي��س ال � �س ��وري أن «امل �ه��م
م��اذا ستفعل الحكومة ،وال يهم امل��واط��ن
أي م�ن�ط�ق��ة ي �م �ث��ل ال� ��وزي� ��ر» ،م �ش �ي �رًا إل��ى
أن «األس� ��اس ه��و ال�ع�م��ل ،ول�س�ن��ا مجلسًا
أكاديميًا ،بل نحن هنا للعمل ،فالحكومة
ت � ��أت � ��ي ف � � ��ي ظ � � � � ��روف ج � � ��دي � � ��دة ،وه � �ن� ��اك
متطلبات ج��دي��دة ت�ف��رض علينا مهمات
ج��دي��دة» .وك��ذل��ك ،ن�ب��ه األس ��د إل��ى أن «أي

حكومة تنطلق في نجاحها وفشلها من
ال�س�ي��اس��ات واآلل� �ي ��ات ،وه �ن��اك س�ي��اس��ات
مرتبطة باألزمة على سبيل توفير املواد
األس ��اس� �ي ��ة ف ��ي ظ � ��روف ح �ص ��ار إق�ل�ي�م��ي
ودول � � � ��ي ،وم � ��وض � ��وع ارت � �ف � ��اع األس � �ع� ��ار،
وموضوع االحتكار».
ّ
وأوضح األسد أن «هناك سياسات طويلة
األم ��د ،منها م��ا ب��دأن��ا بها منذ ع�ق��ود في
سوريا وال ت��زال مناسبة لسوريا ،لكنها
ب�ح��اج��ة ال��ى ت�ط��وي��ر ف��ي آل�ي��ات�ه��ا ،وه�ن��اك
سياسات تم إقرارها ولم نبدأ بتنفيذها،
وه�ن��اك سياسة ال��دع��م املستمرة التي لن
نتخلى عنها ،لكن ال بد من تطوير آليات
الدعم».
وف� ��ي م ��ا ي �ت �ع �ل��ق ب��االق �ت �ص��اد ال� �س ��وري،

كل سياساتنا
وتوجهاتنا تكون لالنتصار
ّ
بهذه الحرب

ّ
أوض� ��ح األس� ��د أن «االق �ت �ص ��اد ال �س ��وري،
ُ
وح�ت��ى اق �ت �ص��ادات دول أك�ب��ر ب�ن�ي��ت على
امل�ش��اري��ع ال�ص�غ��رى ،فاالقتصاد الصغير
ق� �ل� �ي ��ل ال � �ت� ��أث� ��ر ب � ��ال� � �ظ � ��روف ال� �خ ��ارج� �ي ��ة
وبالحصار السياسي ،ويجب أن ن��درس
ال�س�ي��اس��ات امل��ال�ي��ة وال�ن�ق��دي��ة ال�ت��ي تعزز
ّ
ال �ت �ن �م �ي��ة» .وأش � ��ار ال� ��ى أن «ث� �ب ��ات سعر
ال� �ص ��رف ج� �ي ��د ،ل �ك �ن��ه ل �ي��س ك ��ل ج��وان��ب
االق �ت �ص��اد ،ب��ل ي�ج��ب أن ن�ع�ط��ي األول��وي��ة
للمناطق األكثر فقرًا في سوريا .ويجب أن
نفكر في كل ق��رار عن اآلليات التي تحقق
العدالة في تكافؤ الفرص بني املواطنني».
ك��ذل��ك ،ت�ط��رق األس��د إل��ى القطاع ال��زراع��ي
بوصفه «ق�ط��اع��ًا استراتيجيًا» .وأوض��ح
أن��ه «ض�م��ن ه��ذا ال�ق�ط��اع ه�ن��اك محاصيل
استراتيجية ،وال نستطيع أن ن�ق��ارن أي
قطاع آخ��ر ف��ي س��وري��ا بالقطاع ال��زراع��ي،
ّ
ألن جزءًا كبيرًا من املجتمع السوري يعمل
وي �ع �ي��ش ع �ل��ى ال� ��زراع� ��ة ،وال� �ج ��زء األك �ب��ر
م��ن االق �ت �ص��اد ال �س��وري ي�ت��أث��ر ب��ال��زراع��ة
وب��امل��واس��م ال �س �ن��وي��ة» ،ق�ب��ل أن ي��ؤك��د أن
س �ي��اس��ة ال ��دع ��م م �س �ت �م��رة .وأض� � ��اف «ل��م
ّ
ن�ت�خ��ل ول��ن نتخلى ع�ن�ه��ا ،ل�ك��ن ال ب��د من
تطوير آليات الدعم وهو بحد ذاته ثغرة
م��ن ثغر الفساد أو الثغر التي يستغلها
ال �ف �س��اد ،ف�لا ب��د م��ن إي �ج��اد ط��ري�ق��ة لدعم
ذكي مؤتمت عن طريق البطاقة الذكية أو
أي آلية أخرى».
على ّصعيد آخ��ر ،لفت ال��رئ�ي��س ال�س��وري
الى أنه «ال يمكن ألي وزير مهما كان جيدًا
أن يتابع كل األم��ور بكل املحافظات على
نحو جيد ،والالمركزية تخدم الوزير».
وك � ��ان وزي � ��ر امل �ص��ال �ح��ة ال��وط �ن �ي��ة ،ع�ل��ي
ح � �ي ��در ،ق ��د ن �ق��ل ع ��ن ال ��رئ� �ي ��س ال� �س ��وري
دع ��وت ��ه ،خ�ل�ال ل �ق��ائ��ه أع �ض��اء ال�ح�ك��وم��ة،
ال��ى «معالجة امل�ش��اك��ل االق�ت�ص��ادي��ة التي
يعانيها امل��واط��ن ،م��ن خ�لال قدرتنا على
االكتفاء الذاتي الداخلي ،والتوجه شرقًا
ال��ى ال ��دول الصديقة ال�ت��ي تربطنا معها
ّ
عالقات صداقة وال تكن ع��داوة وبغضاء
للشعب ال �س��وري ول�ي��س لها معه تاريخ
استعماري ،واالس�ت�ف��ادة من تجارب تلك
ال��دول» .وق��ال حيدر إن األس��د ش� ّ�دد خالل
ال�ل�ق��اء ،ال��ذي استمر نحو ث�لاث س��اع��ات،
على أن «قرار الحكومة السورية الجديدة
هو املصالحة الوطنية بمجملها» ،مشيرًا
ال��ى أن «ك��ل ال�ج�ه��ود ي�ج��ب أن ت�ص��ب في
إن � �ج ��اح م � �ش ��روع امل� �ص ��ال� �ح ��ة ،م ��ن خ�ل�ال
معالجة كل األزمات التي يعانيها املواطن
السوري».
(سانا ،أ ف ب ،رويترز ،يو بي آي ،ارنا)

ّ
ّ
ّ
ّ
أردوغان يحذر من غضب «قوي ومدمر» ...و«األطلسي» ال يصعد
ت�ف��اع�ل��ت ،أم ��س ،ح��ادث��ة إس �ق��اط ال�ط��ائ��رة
ال� �ت ��رك� �ي ��ة ،ودان � � � ��ت دول ح� �ل ��ف ش �م��ال��ي
األطلسي إسقاط سوريا طائرة عسكرية
ت��رك �ي��ة ،ووص �ف �ت��ه ب��أن��ه «غ �ي��ر م �ق �ب��ول»،
لكنها ل��م تصل إل��ى ح��د التهديد ب��أي رد
عسكري ،فيما حذر رئيس الوزراء التركي
رجب طيب أردوغان من رد «قوي ومدمر».
وق � ��ال األم �ي��ن ال� �ع ��ام ل�ل�ح�ل��ف أن� � ��درس فو
راس � �م� ��وس� ��ن ،ب� �ع ��د اج� �ت� �م ��اع ط � � ��ارئ ف��ي
بروكسل لسفراء م��ن ال��دول األع�ض��اء في
ال�ح�ل��ف ،إن ت��رك�ي��ا حصلت ع�ل��ى دع��م كل
ش��رك��ائ�ه��ا .وق ��ال «أم ��ن ال�ح�ل��ف ال ي�ت�ج��زأ.
نقف مع تركيا بروح التضامن» .وأضاف
«ت��وق�ع��ات��ي ال��واض�ح��ة ه��ي ع��دم اس�ت�م��رار
ال�ت�ص�ع�ي��د ...أت��وق��ع أن ت�ت�خ��ذ س��وري��ا كل
ال �خ �ط��وات ال �ض��روري��ة ل�ت�ج�ن��ب م�ث��ل تلك
األح� � � ��داث ف ��ي امل �س �ت �ق �ب��ل ف ��ي م ��ا ي�ت�ع�ل��ق
بالتطورات في املنطقة».
وبينما كان االجتماع منعقدًا ،حذر أردوغان
س��وري��ا م��ن تصعيد ال �ت��وت��رات .وق ��ال في
كلمة ،أم��ام ن��واب البرملان من حزب العدالة
والتنمية ،إن��ه «ي�ج��ب أن يعلم الجميع أن

غضب تركيا ق��وي وم��دم��ر» .ومضى يقول
«كل عنصر عسكري يقترب من تركيا قادمًا
من الحدود السورية يمثل خطورة وخطرًا
أم�ن�ي��ًا س�ي�ج��ري اع�ت�ب��اره ت�ه��دي�دًا عسكريًا
وس�ي�ع��ام��ل ك �ه��دف ع �س �ك��ري» .وق� ��ال «ه��ذا
الحدث األخير يظهر أن نظام األسد أصبح
يشكل تهديدًا واضحًا وقريبًا ألم��ن تركيا
وكذلك لشعبه».
م ��ن ن��اح �ي �ت �ه��ا ،ق ��ال ��ت وزارة ال �خ��ارج �ي��ة
الروسية ،أمس ،إن «حادث إسقاط الطائرة
ال�ت��رك�ي��ة ال ي�ج��ب ال�ن�ظ��ر إل �ي��ه ك��اس�ت�ف��زاز
ّل�اّ ً
أو ع �م��ل م �ت �ع� ّ�م��د» .ودع � ��ت م��وس �ك��و ك�
م��ن س��وري��ا وت� ّ�رك �ي��ا إل ��ى «ض �ب��ط النفس
وال �ت �ع��ام��ل ال �ب��ن��اء ب�غ�ي��ة اس �ت �ي �ض��اح كل
مالبسات الحادث مع الطائرة التركية».
وقال املتحدث باسم البيت األبيض جاي
ك��ارن��ي إن االن �ش �ق��اق��ات واق� �ت ��راب ال�ق�ت��ال
من دمشق وإسقاط طائرة حربية تركية
ب�ن�ي��ران س��وري��ة ،ه��ي جميعها م��ؤش��رات
ع �ل��ى أن ن �ظ��ام ال��رئ �ي��س ال� �س ��وري ب�ش��ار
األس��د ب��دأ يفقد السيطرة على البالد .إال
أن مسؤولني في االستخبارات األميركية،

رفضوا الكشف عن هويتهم أم��س ،قالوا
إن «ال� �ج� �ي ��ش ال � �س� ��وري ال ي� � ��زال م��وال �ي��ًا
للنظام ،بالرغم م��ن االنشقاقات الرفيعة
امل �س �ت��وى ال �ت��ي ح��دث��ت أخ� �ي� �رًا» ،ف��ي حني
اع �ت �ب��روا أن «امل �ع��ارض��ة ال ت� ��زال مشتتة
وغير ق��ادرة على املهاجمة كقوة موحدة،
م��ا يشير إل��ى ف�ت��رة مقبلة س�ي�ك��ون فيها
ً
ال� �ن ��زاع ط ��وي�ل�ا» .وأف � ��اد امل �س��ؤول��ون ب��أن
النظام السوري يحافظ «على والء القوات
ع��ن ط��ري��ق ال�ح�ف��اظ ع�ل��ى روات �ب �ه��م ،حتى
وإن ك��ان ال��وق��ود وامل� ��واد ال�غ��ذائ�ي��ة تنفد
بالنسبة إل��ى بقية ال �ب�ل�اد» .ك�م��ا أش ��اروا
إلى أن النظام استخدم أيضًا «ميليشيات
ً
ملهاجمة األح�ي��اء السنية ب��دال من إش��راك
الجيش املؤلف معظمه من السنة».
م��ن جهة أخ ��رى ،أع�ل��ن االت�ح��اد األوروب ��ي
تشديد العقوبات على سوريا ،يوم أمس،
وف��رض ق�ي��ودًا على بنك «س��وري��ا الدولي
اإلس�ل��ام� ��ي» ،و«ال� �ش ��رك ��ة ال �س ��وري ��ة لنقل
ال �ن �ف��ط» ل �ق��ائ �م��ة امل��ؤس �س��ات امل�س�ت�ه��دف��ة
ب�ح�س��ب ال �ج��ري��دة ال��رس �م �ي��ة ال �ت��ي تنشر
فيها قوانني االتحاد األوروبي .كما فرض

غليون دخل
سوريا لساعات...
واالستخبارات األميركية
تؤكد تماسك الجيش
ّ

االت� �ح ��اد ح �ظ �رًا ل�ل�س�ف��ر ع �ل��ى م�س�ت�ش��ارة
الرئيس السوري بثينة شعبان .وشملت
ق��ائ �م��ة ال �ع �ق��وب��ات ال �ع��دي��د م ��ن ال �ج �ه��ات
ال �ح �ك��وم �ي��ة ،م ��ن ب �ي �ن �ه��ا وزارت� � � ��ا ال ��دف ��اع
والداخلية ،ومكتب األمن القومي ،والهيئة
العامة لإلذاعة والتلفزيون.
ع� �ل ��ى ص �ع �ي��د آخ � � ��ر ،أب� �ل ��غ األم� �ي ��ن ال� �ع ��ام
امل �س��اع��د ل�لأم��م امل �ت �ح��دة ل�ع�م�ل�ي��ات حفظ

السالم ،إيرفيه الدسو ،مجلس األمن ،يوم
أمس ،بأن الخطر املتزايد في سوريا جعل
من املستحيل على أعضاء بعثة املراقبني،
ال�ت��اب�ع��ة للمنظمة ال��دول �ي��ة ،ال�ت�ف�ك�ي��ر في
اس�ت�ئ�ن��اف عملياتها ف��ي ال��وق��ت ال��راه��ن،
حسبما ذكر دبلوماسي باملجلس.
م �ي��دان �ي��ًا ،وق �ع��ت اش �ت �ب��اك��ات ع�ن�ي�ف��ة بني
ال �ق��وات النظامية وم�ج�م��وع��ات مسلحة،
يوم أمس ،في ضواحي دمشق أسفرت عن
مقتل  27شخصًا .وأفاد «املرصد السوري
ل�ح�ق��وق اإلن �س��ان» ع��ن مقتل  59شخصًا
آخ� ��ري� ��ن ،ب �ي �ن �ه��م  32ج �ن��دي��ًا م ��ن ال �ق ��وات
النظامية ،في اشتباكات وانفجارات في
مناطق أخرى.
إل��ى ذل��ك ،أك��د ال��رئ�ي��س ال�س��اب��ق للمجلس
الوطني السوري املعارض برهان غليون
أن��ه دخ��ل األراض ��ي ال�س��وري��ة أم��س لبضع
س��اع��ات ،وأج� ��رى «ج �ل �س��ات م��ع ال �ث��وار».
وق ��ال إن ال ��زي ��ارة ت�ش�ك��ل «دع �م��ًا معنويًا
للثوار» ،و«مواساة ألهلنا الذين تعرضوا
للقتل واملجازر والذبح».
(ا ف ب ،رويترز ،يو بي آي ،سانا)
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ّ
ّ
ّ
الكويت :املعارضة تدشن أولى خطواتها امليدانية ضد السلطة
شهدت ساحة «اإلرادة» في قلب العاصمة الكويت ،أمس
قررت التصعيد في
عودة
قوية الحتجاجات املعارضة ،التي ّ
ّ
الشارع ردًا على قرار املحكمة الدستورية حل البرملان
الكويت ــ فادي الزين
ب � � � ��دأت امل� � �ع � ��ارض � ��ة ال � �ك ��وي � �ت � �ي ��ة ،أم � ��س،
إجراءاتها العملية ملواجهة السلطة ،من
خ�ل�ال ال �ش��ارع ،ح�ي��ث ح�ش��دت أن�ص��اره��ا
وسط
ف��ي اعتصام ف��ي ساحة «اإلرادة» ّ
العاصمة الكويت ،تأكيدًا منها على أنها
م��اض�ي��ة ح�ت��ى ال�ن�ه��اي��ة ،ف��ي رف ��ض حكم
ّ
امل�ح�ك�م��ة ال��دس �ت��وري��ة ال ��ذي ق�ض��ى بحل
برملان  2012وعودة برملان .2009
ّ
ودش� �ن ��ت امل �ع ��ارض ��ة ،امل �م �ث �ل��ة ب��األخ��ص
في الغالبية البرملانية في مجلس األمة
املنحل ،والتي يطغى عليها اإلسالميون
واملقربون منهم ،تحركها امليدانيً ،
ّ
بناء
ع �ل��ى دع � ��وة ك��ان��ت ق ��د وج �ه �ت �ه��ا ،خ�لال

اج� �ت� �م ��اع ع �ق��دت��ه ي � ��وم األح� � ��د امل ��اض ��ي،
وأع �ل �ن��ت ف��ي أع �ق��اب��ه م��ا س�م�ت��ه «رس��ال��ة
صريحة إلى أصحاب النفوذ واملصالح
وإلى من بيدهم السلطة»« ،بوجوب وقف
ال�ع�ب��ث ال �ج��اري ف��ي ال�ن�ظ��ام ال��دس�ت��وري
وب ��وح ��دة ال �ش �ع��ب واس � �ت � �ق� ��راره» ،وذل ��ك
ب � �ع� ��دم� ��ا اع � �ت � �ب� ��رت أن ح � �ك� ��م امل �ح �ك �م��ة
الدستورية منعدم واملحكمة باطلة في
األساس.
وكانت الحكومة التي ّ
قدمت استقالتها
ً
م� �ن ��ذ ي � ��وم �ي��ن ،ت �س �ه �ي�ل�ا ل �ت �ن �ف �ي��ذ ح �ك��م
امل �ح �ك �م��ة ال ��دس� �ت ��وري ��ة ،ق ��د أك � ��دت أن �ه��ا
تسمح بالتجمعات وحرية التعبير ،لكن
ضمن حدود القانون.
وط � �ل� ��ب رئ � �ي� ��س ال� �ح� �ك ��وم ��ة امل �س �ت �ق �ي��ل
ج��اب��ر امل� �ب ��ارك ال �ص �ب��اح ،م ��ن م�س��ؤول��ي
وزارة ال��داخ �ل �ي��ة «ال �ت �ع��ام��ل ال �ح �ض��اري
واإلن �س��ان��ي م��ع ال�ت�ج�م�ع��ات ض�م��ن أط��ر
ال �ق��ان��ون وح��ري��ة ال�ت�ع�ب�ي��ر امل �ص��ون��ة في
ال��دس �ت��ور ،م��ع ال �ح �ف��اظ ع�ل��ى سالمتهم
وس�لام��ة املمتلكات ال�ع��ام��ة» ،م�ح��ذرًا من

ان �ح��راف ه��ذه التجمعات ع��ن «مسارها
الصحيح» .فيما عمدت وزارة الداخلية
ال � ��ى ح� �ج ��ز ع � ��دد م� ��ن ع� �ن ��اص ��ر ال� �ق ��وات
الخاصة واألم��ن العام والنجدة وامل��رور،
وس � ��ط ت� �ح ��ذي ��رات م � �ص ��ادر أم �ن �ي��ة ب��أن
أي خ��روج ع��ن إط��ار ال�ق��ان��ون «سيواجه
بحزم».
م��ن جهتها ،ش��ارك��ت جمعية «مقومات
حقوق اإلنسان» في تجمع أمس ،بصفة
«م� ��راق� ��ب» ،ب �ع��دم��ا أع �ل �ن��ت أن «ال ��ذاك ��رة
ال �ك��وي �ت �ي��ة ل ��م ت �ن��س ح � � ��وادث االع� �ت ��داء
على بعض األك��ادي�م�ي�ين وت�ح� ّ�م��ل وزارة
ال��داخ�ل�ي��ة م�س��ؤول�ي��ة م�ض��اع�ف��ة لحماية
املعتصمني السلميني» ،مشيرة إلى أنها
تهدف إلى «متابعة سير األحداث ومدى
ال� �ت ��زام أج �ه ��زة ال��داخ �ل �ي��ة وت�ش�ك�ي�لات�ه��ا
األمنية بمبادئ حقوق اإلنسان».
ّ
واس �ت �ب��ق رئ �ي��س م�ج�ل��س األم� ��ة امل�ن�ح��ل
أحمد السعدون ب��دء التجمع ،بتصريح
ع� �ل ��ى ح� �س ��اب ��ه ع� �ل ��ى م� ��وق� ��ع ال� �ت ��واص ��ل
االجتماعي «تويتر» ،ق��ال فيه إن «إرادة

ال �ش �ع��ب ال �ك��وي �ت��ي س�ت�س�ق��ط ف��ي س��اح��ة
اإلرادة ك� ��ل م � �ح� ��اوالت ك �س ��ره ��ا ل�ب�ع��ث
ال�ح�ي��اة ف��ي مجلس  ٢٠٠٩ال ��ذي أسقطه
ال� �ش� �ع ��ب وأوص � � � ��ل ب� �ع ��د ذل� � ��ك رس ��ال �ت ��ه
واضحة في انتخابات الثاني من شباط
 2012ك��ل ال��ذي��ن ك��ان��وا يحاولون اإلبقاء
على ذلك املجلس الذي سقط».
وس��ط ه��ذه ال �ت �ط��ورات ،ال ت ��زال السلطة
ال �س �ي��اس �ي��ة ت �ب �ح��ث ع ��ن س �ي �ن��اري��وه��ات
عديدة للخروج من األزمة ،منها تشكيل
ّ
حكومة جديدة تقوم بإلغاء مرسوم حل
برملان  ،2009ثم تدعوه إلى االنعقاد ،قبل
ّ
أن ترفع مرسومًا جديدًا بحله.
وت � � �ج� � ��در اإلش� � � � � � ��ارة ال� � � ��ى أن امل �ح �ك �م ��ة
ّ
الدستورية قضت بحل البرملان املنتخب
في شباط املاضي وع��ودة برملان ،2009
ّ
ب� �ن � ً
�اء ع �ل��ى أن م ��رس ��وم ح� ��ل األخ� �ي ��ر ت� ّ�م
توقيعه في كانون األول املاضي ،من قبل
رئيس ال��وزراء املكلف جابر املبارك ً
بناء
على قرار مجلس الوزراء املنتهية واليته،
ِّ
أي قبل أن يشكل املبارك حكومته.

ّ
السودان :القمع وفزاعة الحركات املسلحة لوقف التظاهرات
السر
الخرطوم ــ جعفر ّ

َ
«أشبعوها ضربًا .ال تقوى على الحركة
اآلن» .ب �ه ��ذه ال �ك �ل �م��ات وص �ف ��ت إح ��دى
الناشطات ل�ـ«األخ�ب��ار» ح��ال صديقتها
ال �ت��ي اس�ت�م��ر اع�ت�ق��ال�ه��ا م ��دة  24س��اع��ة.
وأوض� �ح ��ت ال �ن��اش �ط��ة ،ال �ت��ي ط �ل��ب ع��دم
ك�ش��ف اس �م �ه��ا ،أن ص��دي�ق�ت�ه��ا تعرضت
م��ع أخ��ري��ات ل�ل�ض��رب امل �ب��رح ف��ي ال��رأس
وال ��رج� �ل�ي�ن م ��ن ق �ب��ل ع �ن��اص��ر ال �ش��رط��ة
ب ��واس� �ط ��ة خ ��راط� �ي ��م امل � �ي� ��اه وال� �ع� �ص ��ي.
ولفتت إلى أن عالمات التعب واإلره��اق
ت � �ب� ��دو ع� �ل ��ى ص ��وت � �ه ��ا ،ح� �ي ��ث وص �ف��ت
ُحالتها باملزرية على غرار غالبية الذين
أل� �ق ��ي ال �ق �ب��ض ع �ل �ي �ه��م مل �ش��ارك �ه �ت��م ف��ي
التظاهرات املستمرة.
وش � �ه � ��دت م ��دي� �ن ��ة ال � �ق � �ض � ��ارف ،ل �ل �ي��وم
الثاني على التوالي ،تظاهرات حاشدة
أم � � ��س ف � ��ي س � � ��وق امل� ��دي � �ن� ��ة ال ��رئ� �ي� �س ��ي،
ح �ي��ث ت �ح��رك ط�ل�اب ج��ام �ع��ة ال �ق �ض��ارف
وم��واط �ن��و األح �ي ��اء ال �ط��رف �ي��ة ل�ل�م��دي�ن��ة،
ف��ي ات�ج��اه ال�س��وق ال��ذي أغ�ل��ق بالكامل،
وت��وق �ف��ت ال �ح��رك��ة ال�ت�ج��اري��ة ف �ي��ه .وأك��د
ناشطون لـ«األخبار» أن هناك مناشير
ِّ
ّ
ُوزع��ت تحث على مواصلة التظاهرات،
فيما خ��رج ط�ل�اب ج��ام�ع��ة ال �س��ودان في

ما قل
ودل
أعلنت الصحافية املصرية،
سلمى الورداني ،التي تعمل في
وكالة «بلومبرغ» الدولية ،أمس،
أن السلطات السودانية قامت
بإبعادها ،بعد احتجازها لخمس
ساعات أثناء قيامها بتغطية
تظاهرة طالبية .من جهته،
أشار والد سلمى ،الروائي محمود
الورداني ،إلى أن ابنته توجهت
أمس ،إلدارة اإلعالم الخارجي
ملعرفة ّرد وزارة اإلعالم بشأن
ً
إمكانية استئناف عملها مراسلة
لشبكة «بلومبرغ» األملانية،
ً
بناء على طلب الوزارة ،غير أنها
فوجئت بقرار الترحيل الفوري.
(األخبار)

منطقة ال�ك��درو ش�م��ال ال�خ��رط��وم ،أم��س،
ف��ي ت�ظ��اه��رات ناحية ال�ش��ارع الرئيسي
ل �ل �م �ن �ط �ق��ة .وش� �ه ��د ح ��ي ال ��دي ��م م �ج��ددًا
ت �ظ��اه��رات م �ت �ف��رق��ة ،رغ ��م ت �م��رك��ز ق ��وات
ال� �ش ��رط ��ة ب � �ص� ��ورة م �ك �ث �ف��ة ف� ��ي أن� �ح ��اء
الحي القديم .ويرى مراقبون أن إحجام
امل��واط�ن�ين ع��ن ال �خ��روج العلني وتأييد
التظاهرات بأعداد كبيرة حتى اللحظة،
م ��رده إل ��ى ح��ال��ة ال �خ��وف م��ن ال�ف��وض��ى،
التي ستعقب إسقاط النظام الحالي.
ب� � � � � � ��دوره� � � � � � ��م ،ي� � � � � � ��رى ن� � � ��اش � � � �ط� � � ��ون أن
االح� �ت� �ج ��اج ��ات ال� �س ��وادن� �ي ��ة آخ � ��ذة ف��ي
ال � �ت� ��راج� ��ع ن �ت �ي �ج��ة ل� �غ� �ي ��اب ال �ف��اع �ل �ي��ة
واملشاركة من قبل كل مكونات املجتمع.
ك��ذل��ك م��ارس��ت ال�س�ل�ط��ات ق�م�ع��ًا ش��دي�دًا
ضد املتظاهرين ،حيث نشرت الشرطة
ال�س��ودان�ي��ة ق��وات�ه��ا ف��ي م��دن ال�خ��رط��وم
ال�ث�لاث تحسبًا الن ��دالع االح�ت�ج��اج��ات،
ً
ف �ض�ل�ا ع ��ن إص � ��دار أح �ك ��ام س �ج��ن على
امل �ت �ظ��اه��ري��ن وف � ��رض غ� ��رام� ��ات م��ال �ي��ة
عليهم ،أو عقوبات بالجلد.
وال يخفي املسؤولون في الشرطة أنهم
ت �ل �ق��وا ت��وج �ي �ه��ات م� �ش ��ددة ب��ال �ت �ع��ام��ل
ال �ف��وري م��ع مثيري ال�ش�غ��ب ،فيما روى
أح��د امل�ف��رج عنهم م��ن قبل أج�ه��زة األم��ن
ل� �ـ«األخ� �ب ��ار» ك�ي��ف أن أح ��د أف� ��راد األم��ن

انفرد به في حديث جانبي بعد أن تقرر
إط�لاق س��راح��ه .وق��ال ل��ه« :أن�ت��م تريدون
إس �ق��اط ال�ح�ك��وم��ة ،ل�ك��ن إن س�ق�ط��ت ف��إن
الحركات الدارفورية ستحتل الخرطوم
�وان» .وي�ب��دو أن النظام الحاكم
خ�لال ث � ٍ
ّ
يريد استخدام فزاعة الحركات املسلحة
ل �ث �ن��ي امل �ت �ظ��اه��ري��ن ع� ��ن ال � �خ� ��روج إل��ى
ال�ت�ظ��اه��ر .ل�ك��ن امل�ع��ارض��ة ف��ي ال��داخ��ل ال
ت��رى غير استمرار حركة االحتجاجات
ً
بديال إلسقاط النظام .فقد توافقت قوى

تحالف اإلجماع الوطني املعارض على
توقيع ميثاق سياسي إلسقاط النظام،
واإلعداد ملا ما بعد نظام اإلنقاذ .واشتمل
امليثاق الذي وقعته القوى املعارضة في
دار الحزب الوطني االتحادي أمس ،على
ال �ب��دي��ل ال��دي �م��وق��راط��ي ل�ل�ن�ظ��ام ال�ق��ائ��م،
واإلعالن الدستوري.
وأوض� � � � ��ح ال� �س� �ك ��رت� �ي ��ر ال� � �ع � ��ام ل �ل �ح��زب
ال �ش �ي��وع��ي ال� �س ��ودان ��ي ،م �ح�م��د م�خ�ت��ار
الخطيب لـ«األخبار» ،أن مسألة اإلعداد

صورة وزعتها شبكة «رصد السودان» لالحتجاجات داخل جامعة الخرطوم األسبوع املاضي

ملا بعد إزالة النظام من األهمية بمكان،
وذل ��ك ح�ت��ى ال ي�ج��د ال�ش�ع��ب ال�س��ودان��ي
نفسه أمام مشكلة «ثم ماذا بعد اإلنقاذ
وم��ا هو البديل؟» .وأض��اف الخطيب أن
النقطة الثانية ف��ي امليثاق ه��ي اإلع�لان
الدستوري الذي يجمع قوى املعارضة؛
إذ ال بد من التوافق منذ اآلن على إعالن
دس�ت��وري حتى نكون جاهزين لدخول
املرحلة التالية.
ف ��ي غ �ض��ون ذل � ��ك ،دع� ��ا ن��اش �ط��ون على
ص �ف �ح��ات ال� �ت ��واص ��ل االج �ت �م ��اع ��ي إل��ى
ع �ص �ي��ان م��دن��ي ي �ب��دأ ال�ج�م�ع��ة امل�ق�ب�ل��ة،
وي�س �ت �م��ر ال ��ى أج ��ل غ �ي��ر م �ح ��دد .إال أن
األح� � ��زاب امل �ع��ارض��ة ت ��رى ف ��ي ال�خ�ط��وة
اس �ت �ب��اق��ًا ل�ل�أح ��داث .وأك� ��د ال�خ�ط�ي��ب أن
اجتماع قوى املعارضة لم يبحث مسألة
العصيان املدني ،وأن ما يتردد في هذا
ال �ش��أن ه��و ح��دي��ث ال �ش��ارع ال �ع��ام ،الفتًا
ليس
إل ��ى أن ح ��دوث ال�ع�ص�ي��ان امل��دن��ي
ً
م �س �ت �ب �ع �دًا .وأوض � ��ح أن ��ه ي��أت��ي ن�ت�ي�ج��ة
لتراكمات سياسة النظام الخاطئة التي
أوصلت الناس إلى هذه املرحلة .وبعدما
أك ��د أن ال �ع �ص �ي��ان س �ل ٌ
�اح م �ج� ّ�رب أث�ب��ت
نجاعته عندما ّ
جربه الشعب في مرات
سابقة ،لفت إلى أنه يمكن أن يحدث في
املدى البعيد.

«اختراق حدودي» في مفاوضات السودانني
أديس ابابا ــ محيي الدين جبريل
ل��م ت�خ��ف ع�ل��ى ال�ح��اض��ري��ن الغبطة التي
بدت واضحة على مالمح املتحدث باسم
ال ��وف ��د ال �س ��ودان ��ي مل �ف��اوض��ات ال�ق�ض��اي��ا
ال �ع ��ال �ق ��ة ب �ي�ن ال� �خ ��رط ��وم وج� ��وب� ��ا ،ع�م��ر
ده��ب ،وه��و ي�خ��رج م��ن ق��اع��ة امل�ف��اوض��ات
الرئيسة التي ظلت مغلقة ألكثر من أربع
ساعات ،معلنًا أن الوفدين قد أفلحا في
إح��داث اخ�ت��راق ف��ي امللفات امل��ودع��ة على
التفاوض .وأوض��ح دهب أنه «تم االتفاق
ع�ل��ى ان �ش��اء ال�ل�ج�ن��ة ال �خ��اص��ة امل�س��ؤول��ة
ع��ن ال�ت�ح�ق��ق م��ن ادع� ��اء أي م��ن ال�ط��رف�ين،
ع��ن ح ��دوث خ��روق��ات أم�ن�ي��ة ،وان�ت�ه��اك��ات
خ��ارج املنطقة العازلة التي تمتد عشرة
كيلومترات م��ن ك��ل ج��ان��ب» .وأوض ��ح أن
املنطقة التي تعمل فيها اللجنة الخاصة،
س�ت�م�ت��د ألرب �ع�ي�ن ك �ي �ل��وم �ت �رًا ف ��ي ج�ن��وب
ال �س��ودان وأرب �ع�ي�ن ك�ي�ل��وم�ت�رًا ف��ي شمال
السودان.
ل�ك��ن ح��دي��ث ال�ج��ان��ب ال �س��ودان��ي ع��ن تلك
ال� �خ� �ط ��وة ال� �ت ��ي ظ� �ل ��ت م � �ت� ��أخ� ��رة ،ض�م��ن

القضايا العالقة من مرحلة بعد انفصال
ج �ن��وب ال� �س ��ودان ،ل��م ي��أخ��ذ ذات ال�ط��اب��ع
ل��دى وف��د ج�ن��وب ال �س��ودان ،ال��ذي وصف
خطوة االتفاق حول لجنة التحقق بأنها
إجراء ال يرتقي إلى مستوى الحديث عنه
وك��أن��ه اخ �ت��راق كبير .وق��ال وزي��ر رئاسة
مجلس الوزراء في جنوب السودان ،دينق
أل��ور ،للصحافيني «لطاملا كانت القضية
األساسية غير متفق حولها ،وبالتالي كل
األشياء ربما ال تخدم الغرض األساسي،
فاملهمة الكبرى أمامنا هي االتفاق حول
ال �خ�لاف��ات ال �ح��دودي��ة ،وه ��و م��ا سنعمل
على تجاوزه حاليًا».
وبالتوازي ،اتفقت الخرطوم وجوبا على
ت �ع��ري��ف م �ف �ه��وم وق ��ف ال �ع��دائ �ي��ات ،وف�ق��ًا
مل��ا ن��ص عليه ق��رار مجلس األم��ن الدولى
 ،2046وال �خ��اص ب��إع��ادة االس �ت �ق��رار بني
ال �ب �ل��دي��ن ،ت�م�ه�ي�دًا ل�ل�م�س��اع��دة ف��ي وض��ع
التفسيرات الالزمة للنقاط التي وردت في
األوراق املقدمة م��ن األط ��راف املتفاوضة.
ورغ � ��م أن االت �ف��اق �ي �ت�ي�ن ال ت��رت �ق �ي��ان إل��ى
م� �س� �ت ��وى ال� �ق� �ض� �ي ��ة األس � ��اس� � �ي � ��ة ،وه ��ي

ال �خ�ل�اف ح ��ول ال �ن �ق��اط ال� �ح ��دود ون�ق�ط��ة
الصفر لقياس نطاق عمل اللجان ،إال أنه
ينتظر أن ترفع االتفاقيتان لرئيس فريق
الوساطة األفريقية رفيعة املستوى ،ثابو
مبيكي للتوقيع عليها.
وبغض النظر عن حجم االتفاق واختالف
تقييم ال�ط��رف�ين ل��وزن��ه ،ي��رى محللون أن
ما جرى خطوات تمضي باتجاه تمهيد
ال �ط��ري��ق ل �ت �ج��اوز ال�ع�ق�ب��ة األس��اس �ي��ة في
امللف األمني برمته .وأوضح رئيس القسم
السياسي في صحيفة «السوداني» ،أحمد
دق ��ش ،ل �ـ«األخ �ب��ار» م��ن م�ق��ر امل�ف��اوض��ات،
«أن ه ��ذه ال �خ �ط��وات س �ت �خ��دم ك �ث �ي �رًا في
تجسير الهوة بني طرفي التفاوض ،رغم
أنها لن تكون ذات ج��دوى ما لم يتوصل
الطرفان إل��ى حل عاجل وج��ذري ألساس
املشكلة وهي الحدود».
ورغ��م أن امل�ف��اوض��ات التي استؤنفت في
ال �ح��ادي وال�ع�ش��ري��ن م��ن الشهر ال�ج��اري،
تعتبر ف��ي ح��د ذات �ه��ا ت�ق��دم��ًا ف��ي م��واق��ف
البلدين ال�ل��ذي��ن غ ��ادرا ق��اع��ات التفاوض
ق�ب��ل أق ��ل م��ن أس �ب��وع�ين ،إال أن األوض ��اع

ال�س�ي��اس�ي��ة واالق �ت �ص��ادي��ة ف��ي ال�خ��رط��وم
وجوبا ربما كانت هي الدافع األكبر لعودة
األط ��راف ل�ل�ت�ف��اوض ،أك�ث��ر م��ن العقوبات
التي لوح بها ق��رار مجلس األم��ن الدولي
ف��ي ق ��راره  .2046وال �ق��رار ال��ذي ص��در في
الثاني من أي��ار املاضي ،وأمهل السودان
وج �ن��وب ال� �س ��ودان ح�ت��ى ال �ث��ان��ي م��ن آب
املقبل ،وإال ف��إن املجلس سيتخذ منحى
آخر في التعامل مع الجارتني املختلفتني،
يشمل الفصل السابع ال��ذي يتيح لألمم
املتحدة استخدام ال�ق��وة العسكرية متى
ما رأت في ذلك حاجة لحماية املدنيني.
ومن املقرر أن تستمر الجولة الحالية من
املفاوضات خمسة عشر يومًا ،منذ تاريخ
اس�ت�ئ�ن��اف�ه��ا ف��ي ال �ح��ادي وال�ع�ش��ري��ن من
الشهر ال �ج��اري .وي�ح��ق لفريق الوساطة
تمديد الفترة أو إلغاءها في لحظة ،وهو
م��ا يحدث ع��ادة ط��وال ج��والت التفاوض
ب�ين الخرطوم وج��وب��ا ،التى ال تخلو من
ح � ��االت االن �ه �ي��ار امل �ت �ك��ررة وآخ ��ره ��ا في
ال �س��اب��ع م��ن ه ��ذا ال �ش �ه��ر ع �ن��دم��ا ت��وق�ف��ت
األطراف عند الخالف على الحدود.
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قضية

منذ اعالن فوز محمد مرسي برئاسة مصر ،أصبح الجيش املصري مجبرًا على التعامل مع أبرز
اإلخوان املسلمني في الحكم .أما الجماعة ،فيبدو أنها أعدت
هواجسه ،املتمثل في وجود
ً
نفسها جيدًا لهذا االختبار ،مستندة إلى التجربة التركية ضمن نظرية الوصول إلى الحكم
والحفاظ عليه

أردوغانية إخوان مصر
ّ
واستراتيجيا العسكر
ناصر شرارة

تدخل دولي حسم انتصار مرسي
ّ
حاول املجلس العسكري برئاسة املشير محمد حسني طنطاوي (الصورة) جعل
تظهير نتيجة جولة اإلع��ادة من االنتخابات النتيجة تمر في اختبار إمكانية
ج��ذب قناعة دولية في اللحظة األخ�ي��رة ،بعدم إيصال اإلخ��وان ال��ى الحكم ،أو
على األقل ،استدراج عروض داخلية وخارجية إلنشاء صفقة على طراز تركيا
قبل أردوغان .وقوامها أن تكون «مصر من فوق (القرار السياسي) علمانية بيد
العسكر ،ومن تحت (املجتمع) إسالمية بيد اإلخ��وان» .نظريًا يبدو أن الجيش
حصل على جزء من هذه التسوية ،لكن مفاعيلها بحسب رؤية أعمق ،لن تستمر
ً
طويال ،وال سيما أن اإلخوان سيصرون على استعادتهم لألغلبية في البرملان،
وعلى الغاء اإلعالن الدستوري املكمل .وواضح أن االتجاه الدولي الغربي يؤيد
هذا التوجه ،بعدما كشف دبلوماسي غربي أن الغرب مارس عبر مجلس األمن
ضغوطًا على املجلس العسكري للكف عن ابطاء اعالن نتائج االنتخابات.

ت��وص��ف ال�ه�ن��د ب��أن�ه��ا أك �ب��ر دي�م��وق��راط�ي��ة
ف��ي ال�ع��ال��م .وض�م��ن امل�ع�ي��ار ال �ع��ددي ذات��ه،
ستكون مصر منذ اليوم أكبر ديموقراطية
ً
ف ��ي ال� �ش ��رق األوس� � � ��ط .ل �ي��س س� �ه�ل�ا ع�ل��ى
اس��رائ �ي��ل ال�ت�س�ل�ي��م ب �ه��ذا ال ��واق ��ع امل�ن��اف��ي
تمامًا الستثمارها ،منذ ابتداعها مقولة
إنها «الديموقراطية الوحيدة في املنطقة».
قبل وصوله للحكم ،سطر بنيامني نتنياهو
كتابه «تحت الشمس» .كل مضمونه يقول
إن م ��ا ي �م �ن��ع ال� �س�ل�ام م ��ع ال� �ع ��رب ،ه ��و أن
أنظمتهم ليست ديموقراطية كإسرائيل.
ولطاملا اعتبر نتنياهو كتابه اآلن��ف بأنه
درة تفكيره .اليوم يقول أنصاره إن كتابه
ي�ن�ط�ب��ق ع�ل�ي��ه امل �ث��ل ال �ب��ري �ط��ان��ي ال �ق��ائ��ل:
«اح� ��ذر ت�ح�ق��ق أم �ن �ي��ات��ك» .ب��األس��اس ك��ان
اإلخوان املسلمون قد قطعوا عهدًا لإلدارة
األم �ي��رك �ي��ة ،ق�ب��ل أي ��ام م��ن س �ق��وط حسني
م �ب��ارك ،ب��أن�ه��م ل��ن يحصلوا ع�ل��ى غالبية
نيابية في أول انتخابات تشريعية وأنهم
لن ينافسوا على رئاسة الجمهورية .كان
ه��ذا التعهد ردًا على زي��ارة ل��وزي��ر الدفاع
اإلس��رائ�ي�ل��ي ،إي �ه��ود ب� ��اراك ،ق��ام ب�ه��ا على
وج��ه السرعة آن��ذاك ألميركا ،طارحًا على
أع�ل��ى مسؤوليها ،خطًا أح�م��ر إسرائيليًا
ً
م�ت�م�ث�لا ف��ي «ض �م��ان��ة اس �ت �ق��رار م�ع��اه��دة

مرسي خالل لقائه بقيادات وزارة الداخلية أمس (أ ف ب)
كامب ديفيد ،قبل انهيار النظام».
ك��ان التقدير املشترك في كل من تل أبيب
وواش � �ن � �ط � ��ن ،أن م � ��ا ي �ح �ص ��ل ف � ��ي م �ص��ر
ي�ت�ض�م��ن ب��داخ �ل��ه ان �ق�ل�اب��ًا ل�ل�ج�ي��ش على
ح �س �ن��ي م � �ب ��ارك .وج� � ��رى ،أث� �ن ��اء «خ �ي��ان��ة
(الرئيس األميركي باراك) أوباما ملبارك»،
ح �س��ب ال �ت��وص �ي��ف اإلس ��رائ� �ي� �ل ��ي ،إع � ��ادة
فحص ملسرح القوى في مصر .الجيش هو
القوة االجتماعية والوطنية املركزية .وهو
ي�ح�ت�ك��ر ن�ح��و  ٣٠ف��ي امل �ئ��ة م��ن االق�ت�ص��اد
املصري .وتم رد ما يحصل إلى أن مبارك
تمرد على الجهاز الخفي داخ��ل الجيش،
ً
ال ��ذي أت��ي ب��ه أص�ل�ا ل��رئ��اس��ة الجمهورية.
أراد ت��وري��ث ن�ج�ل��ه ج �م��ال ب��ال�ت�ح��ال��ف مع
رج ��ال األع �م��ال ال�ت��اب�ع�ين ل�ل�ن�ظ��ام ،بينما

اعتبر الجيش أن ه��ذا ت�ج��اوز م��ن مبارك،
وأن الجيش هو املخول تحديد اسم خلف
ال ��رئ �ي ��س .وه� �ن ��اك ت �ق �ل �ي��د م� � ��وروث داخ ��ل
م��ا يسمى اص�ط�لاح��ًا «ال �ج �ه��از» (الحلقة
ال �ض �ي �ق��ة ال �ص �ل �ب��ة امل �م �س �ك��ة ب��ال �ج �ي��ش)،
وه ��و أن ��ه ي�خ�ت��ار رئ �ي��س ال�ج�م�ه��وري��ة من
بيئة س�لاح ال�ج��و ،امل��وض��وع تحت رقابة
مشددة من قبله .حسني مبارك ،كان طيارًا
ً
في ه��ذا ال�س�لاح ،ثم م�س��ؤوال للمشتريات
ال�ع�س�ك��ري��ة ف �ي��ه ،ث��م ق��ائ �دًا ل �س�ل�اح ال �ج��و،
ف�ن��ائ�ب��ًا ل��رئ �ي��س ال �ج �م �ه��وري��ة ،وب �ع��د ذل��ك
رئ �ي �س��ًا .ل �ق��د ت ��م ت�ص�م�ي��م خ �ط��وات��ه نحو
الرئاسة بإتقان .وفي كل مراحل تنقله من
موقع ملوقع داخ��ل س�لاح الجو ،ظل تحت
ناظري الجهاز .ومؤخرًا تم اختيار أحمد

مرسي يبحث تشكيل الحكومة الجديدة ...ويتجه لتعي ــي
القاهرة ــ محمد الخولي
صحيح أن محمد مرسي أصبح رئيسًا
للجمهورية ،لكن ي�ب��دو أن ع��ددًا كبيرًا
م ��ن أع� �ض ��اء ح� ��زب ال �ح��ري��ة وال� �ع ��دال ��ة،
اإلخواني ،لم تصل إليهم تلك املعلومة
بعد ،ويتعاملون على أساس أن مرسي
ال ي� � ��زال م �ق �ي �م��ًا ب��امل �ق �ط��م ،ح �ي��ث امل �ق��ر
الرئيسي لحزب الحرية والعدالة ،ولم
ينتقل ب�ع��د إل��ى م�ص��ر ال�ج��دي��دة ،حيث
ال� �ق� �ص ��ر ال � � ��ذي س� �ي ��دي ��ر م� �ن ��ه ال��رئ �ي��س
ال �ج��دي��د ش � ��ؤون ال ��رئ ��اس ��ة .وي�ت�ج��اه��ل
ه ��ؤالء أن م��رس��ي أص �ب��ح ب��ذل��ك رئ�ي�س��ًا
ل �ك ��ل امل� �ص ��ري�ي�ن ،ال ل� �ح ��زب أو ف�ص�ي��ل
ب�ع�ي�ن��ه .ف��رغ��م ال�ت��أك�ي��دات ال�ت��ي أطلقها
م ��رس ��ي م� �ن ��ذ إع� �ل ��ان ف � � ��وزه ب��امل �ن �ص��ب
الرفيع ،بأنه خلع رداء ه الحزبي ،ال تزال
ق �ي��ادات ف��ي ج�م��اع��ة اإلخ ��وان املسلمني
وأع �ض��اء ب�ح��زب�ه��ا ي�ت�ح��دث��ون ع��ن خط
س�ي��ر ال��رئ �ي��س ،س ��واء ب��امل�ق��اب�لات التي
سيجريها أو مكان أداء مرسي اليمني
ال��دس �ت��وري��ة ،وح�ت��ى تشكيل الحكومة
ال �ج��دي��دة .واألخ� �ي ��رة ي��راه��ا ال�ك�ث�ي��رون

االخ �ت �ب��ار األول وال �ح�ق�ي�ق��ي ل�ت�ع�ه��دات
اإلخ � ��وان امل�س�ل�م�ين ل �ل �ق��وى ال�ل�ي�ب��رال�ي��ة
والثورية ،وم��دى التزام الجماعة باقي
ال �ت �ع �ه��دات ال� �ت ��ي أق ��رت �ه ��ا ق �ب��ل ف��وزه��ا
بالرئاسة .وانتشرت تقارير صحافية
خ�لال األي��ام املاضية ،تفيد ب��أن مرسي
قد يعرض على الرئيس السابق لوكالة
الطاقة الذرية ،محمد البرادعي ،تشكيل
ّ
ال �ح �ك ��وم ��ة ال � �ج� ��دي� ��دة .إال أن م �ص ��ادر
م�ق��رب��ة م��ن ال �ب��رادع��ي ،أك��دت أن��ه اع�ت��ذر
عن عدم قبول املنصب ،مكتفيًا بالدور
ال� �س� �ي ��اس ��ي ال � � ��ذي ي� ��ؤدي� ��ه ب�ي��ن ش �ب��اب
الثورة ،والحزب السياسي الذي يعكف
ومعه آخرون على تأسيسه حاليًا.
وج ��رى ال� �ت ��داول ف��ي ع ��دد م��ن األس �م��اء
األخ� � ��رى ،ال �ت��ي ق �ي��ل إن م��رس��ي ع��رض
عليها تشكيل الحكومة الجديدة ،لكنها
تظل جميعها ف��ي دائ��رة التكهنات مع
غ�ي��اب امل�ع�ل��وم��ات امل��ؤك��دة م��ن مؤسسة
الرئاسة .أم��ا األح��زاب اإلسالمية ،التي
س ��ان ��دت م��رس��ي ف ��ي س �ب��اق ال��رئ��اس��ة،
فتنتظر ّ
رد الجميل من جانب الرئيس،
حيث تسعى إلى أن يكون لها ممثلون

إلغاء قانون الضابطة
القضائية للعسكر وتأجيل
الحكم في بطالن قرار حل
مجلس الشعب

ف��ي ال�ح�ك��وم��ة ال �ج��دي��دة ،وال س�ي�م��ا أن
ت�ل��ك األح ��زاب حصلت ع�ل��ى ث��ان��ي أكبر
ن �س �ب ��ة م� �ق ��اع ��د ف � ��ي م �ج �ل ��س ال �ش �ع ��ب،
ال ��ذي ص ��در ق ��رار ق�ض��ائ��ي ب�ح�ل��ه ،وف��ي
م �ج �ل��س ال � �ش� ��ورى ال� �ق ��ائ ��م ح �ت��ى اآلن.
ويكثف م��رس��ي ات�ص��االت��ه م��ع األح��زاب
وال �ق��وى ال�س�ي��اس�ي��ة امل�خ�ت�ل�ف��ة وب�ع��ض
الشخصيات العامة ،إلنجاز هذا امللف
سريعًا.

وق � � ��ال ال � �ق � �ي� ��ادي ف � ��ي ح� � ��زب «ال� �ح ��ري ��ة
وال �ع ��دال ��ة» ،ص�ب�ح��ي ص��ال��ح ،إن ح��زب��ه
«ي �ت �ل �ق��ى اق � �ت� ��راح� ��ات األح � � � ��زاب ب �ش��أن
ت �ش �ك �ي��ل ال �ح �ك��وم��ة ال� �ج ��دي ��دة ،إال أن��ه
ح�ت��ى اآلن ل��م ت�ت�ض��ح أي م��ؤش��رات عن
ال�ش�خ�ص�ي��ات ال�ت��ي س�ت�ت��ول��ى الحقائب
ال� ��وزاري� ��ة ال� �ج ��دي ��دة» .وق ��ال ��ت ال �ب��واب��ة
اإللكترونية لصحيفة «الوفد» املصرية،
إن م�ص��ادر مقربة م��ن الرئيس توقعت
أن ُي �ع�ل��ن ال �ي��وم اس ��م رئ �ي��س ال�ح�ك��وم��ة
ال � �ج� ��دي� ��دة واس � �م� ��ي ن ��ائ� �ب ��ي ال ��رئ� �ي ��س.
وأكدت املصادر أن «رئيس الجمهورية
ف��رض السرية على امل�ش��اورات الجارية
بهدف الدقة وحسن االختيار بعيدًا عن
أي ت��دخ�لات ،وب�م��ا ي�ص� ّ�ب ف��ي مصلحة
مصر».
أم ��ا ع��ن اخ �ت �ي��ار ن� ��واب ال��رئ �ي��س ،ف��أك��د
املستشار السياسي للرئيس املنتخب،
أح � �م� ��د ض � �ي� ��ف ،أن� � ��ه س � ُ�ي � �ع� نَّ�َّي� ن ��ائ �ب ��ان
للرئيس ،أحدهما قبطي واآلخر سيدة.
وأض ��اف ف��ي ت�ص��ري��ح لـشبكة «س��ي أن
ُ
ست نَّ
عي
أن»« :ألول مرة في تاريخ مصر،
سيدة في هذا املنصب ،حيث لن يكون

املنصب مجرد لقب ،بل سيتمتع منصب
ن��ائ��ب ال��رئ �ي��س ب �ص�لاح �ي��ات ون �ف ��وذ».
وساق ضيف مزيدًا من الطمأنة بقوله:
«لم ندع إلى إقامة جمهورية إسالمية
في مصر ،وكان الدكتور مرسي واضحًا
ل� ��درج� ��ة ع ��ال �ي ��ة ف� ��ي ه � ��ذا ال �خ �ص ��وص،
حيث أك��د أننا نرغب ب��دول��ة دستورية
ومدنية ،باإلضافة إل��ى أنها حضارية
وقائمة على احترام الثقافات واملبادئ
واألديان».
وع �ل��ى ال��درج��ة نفسها م��ن األه �م �ي��ة ،ال
تزال قضية الجهة التي سيقف أمامها
ال ��رئ � �ي ��س امل� �ن� �ت� �خ ��ب ،ل � �ي � ��ؤدي ال �ي �م�ي�ن
الدستورية ،وسط استمرار الجدل حول
م��ا إذا ك ��ان س �ي��ؤدي �ه��ا أم� ��ام ال�ج�م�ع�ي��ة
العمومية لقضاة املحكمة الدستورية
العليا ،كما ينص اإلع�ل�ان ال��دس�ت��وري
امل �ك �م��ل ،ال ��ذي أص� ��دره امل�ج�ل��س األع �ل��ى
ل �ل �ق��وات امل �س �ل �ح��ة أخ� �ي� �رًا ،أو س �ي��ؤدي
يمينه أم��ام مجلس الشعب «امل�ن�ح��ل»،
كما أعلنت الحملة االنتخابية ملحمد
م��رس��ي ،أو س�ي�ل�ق��ي ال�ي�م�ين ف��ي م�ي��دان
التحرير أم��ام الجماهير ال�ت��ي أت��ت به
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شفيق كآخر رئيس حكومة لعهد مبارك
ف ��ي ظ ��ل ال �ع �ص �ي��ان ال�ش �ع �ب��ي ض� ��ده ،وم��ن
ث��م ك �م��رش��ح ج ��دي ل��رئ��اس��ة ال�ج�م�ه��وري��ة.
وح �ص��ل األخ �ي��ر ع�ل��ى امل�ن�ص��ب الحكومي
وال �ت��رش �ي��ح ،ان �ط�ل�اق��ًا م ��ن ذات االع �ت �ب��ار،
وهو انتماؤه لبيئة سالح الطيران ،الذي
ي� �ح ��رص ال� �ج� �ه ��از ع �ل��ى اخ� �ت� �ي ��ار رؤس � ��اء
الجمهورية منه.
ل�ق��د ت��وج��س ال�ج�ي��ش ف��ي أك�ث��ر م��ن محطة
من امكانية أن تكون واشنطن عقدت من
وراء ظهره صفقة مع اإلخ��وان لتسليمهم
ال �س �ل �ط��ة ف ��ي م �ص ��ر .ه� ��ذا ال �ت ��وج ��س ك��ان
ق��د ن�ش��أ ح�ت��ى ق�ب��ل ب ��دء ال �ث��ورة امل�ص��ري��ة،
فقبل أش�ه��ر م��ن ان��دالع �ه��ا ،ط�ل��ب الرئيس
األم �ي ��رك ��ي أن ي �ك��ون اإلخ � � ��وان امل�س�ل�م��ون

ج��زءًا من القوى التي توجه إليهم الدعوة
إل��ى ح�ض��ور خ�ط��اب��ه ال�ش�ه�ي��ر ف��ي جامعة
القاهرة .إث��ر ذل��ك ،ش��اع في أوس��اط قيادة
الجيش أن نظرية الدبلوماسي األميركي
السابق ريتشارد هولبروك ،عن املصالحة
م � ��ع األع� � � � � ��داء ،ال � �ت� ��ي ب �م��وج �ب �ه��ا ي� �ح ��اور
أوب ��ام ��ا ط��ال �ب��ان ف��ي أف �غ��ان �س �ت��ان ،أص�ب��ح
ل�ه��ا تطبيقات س��ري��ة م��ن ق�ب��ل ال�خ��ارج�ي��ة
األم �ي��رك �ي��ة م ��ع إخ � ��وان م �ص��ر ب �غ �ط��اء من
أوب��ام��ا .وت��م اس�ت��ذك��ار أن كلينتون تقول
عن أفكار هولبروك بأنها «أسلوب حياة»
وليست مجرد نظرية سياسية.
في إحدى املرات ،بعد الثورة ،قرر الجيش
ت �ح ��ذي ��ر واش� �ن� �ط ��ن م� ��ن أن � ��ه إذا ص�ح��ت
ه��ذه التكهنات ح��ول صفقة بينها وبني
اإلخوان ،فإنه سيلجأ الستخدام خيارات
أخرى ،غير االعتماد املطلق على الواليات
املتحدة األميركية .وترجم ه��ذا التحذير
م� ��ن خ �ل��ال ال� �س� �م ��اح ل �س �ف �ي �ن��ة ع �س �ك��ري��ة
إي ��ران �ي ��ة ،خ �ل�ال ن �ه��اي��ة ال �س �ن��ة امل��اض �ي��ة،
بعبور قناة السويس .كان فحوى الرسالة
 حسب مصدر في الجيش املصري  -هو«أننا لسنا من دون خيارات أخرى».
لكن اشتباك االرادات الصامتة بني إدارة
أوباما وقيادة الجهاز الخفي في الجيش
امل�ص��ري انتهى إل��ى ل��ي ذراع األخ�ي��ر .في
أوائل هذا العام ،ساد داخل قيادة الجهاز،
بحسب ضابط كبير مقرب منه ،التقدير
التالي للموقف حول اإلخ��وان ومستقبل
النظام السياسي في مصر:
ً
أوال :ل��ن ي �ك��ون ب��اإلم �ك��ان م �ن��ع االخ� ��وان
املسلمني من ال��وص��ول إل��ى السلطة ،فهم
القوة املنظمة الوحيدة في مصر ،ولديهم
ق ��اع ��دة ان �ت �خ��اب �ي��ة ت �ع��د ب��امل�ل�اي�ي�ن ،فيما
القوى األخرى مشتتة.
ثانيًا :أيقن الجهاز أن الحوار بني اإلخوان
وواشنطن قديم ،يعود إلى ما قبل الثورة
بأعوام ،وأنه من الصعوبة تفكيك قنواته.
ثالثًا :لدى اإلخوان خطة محكمة ملستقبل
مصر تحت قيادتهم ،تقوم على نظرية
«ال ��وص ��ول إل ��ى ال �ح �ك��م ،وال �ح �ف��اظ على
ال�ح�ك��م» .وتفاصيلها ت��وص��ي بمحاكاة
ت�ج��رب��ة «أردوغ� � ��ان  -داوود أوغ �ل��و» في
تركيا .رئيس الوزراء التركي ،رجب طيب
أردوغ� � ��ان ،اه �ت��م ب��ال�ح�ف��اظ ع�ل��ى ق��اع��دت��ه
االج �ت �م��اع �ي��ة ،وت��وس�ي�ع�ه��ا خ�ل�ال حكمه
من خالل إنجاز مشاريع اقتصادية ذات
م� ��ردود ع�ل��ى م�س�ت��وى ت�ح�س�ين املعيشة
لفئات واسعة من الشعب التركي .وبنظر

سيمارس اإلخوان عملية
تكيف مع الواقع
المصري ،وبالمقابل
سيتدرجون في اضفاء
طابعهم عليه
انتهى اشتباك االرادات
الصامتة بين إدارة أوباما
والجيش المصري إلى لي
ذراع األخير

إخ� ��وان م �ص��ر ،ه ��ذه ت�ج��رب��ة ت�ح�ت��ذى من
قبلهم ف��ي م�ص��ر ل�ل�ح�ف��اظ ع�ل��ى السلطة
بعد الوصول إليها .أما وزير الخارجية
التركي ،أحمد داوود أوغلو ،فتحدث عن
«ص �ف��ر م �ش��اك��ل» م��ع اإلق �ل �ي��م وامل�ج�ت�م��ع
الدولي .وه��ذا وفر لعهود حزب التنمية
وال�ع��دال��ة ف��ي ال�ح�ك��م ،دع�م��ًا دول �ي��ًا .األم��ر
ن�ف�س��ه س�ي�ق��وم ب��ه «اإلخ� � ��وان» ف��ي مصر
ع�ل��ى م�س�ت��وى ع�ل�اق��ات م�ص��ر اإلقليمية
والدولية في عهدهم .الحفاظ على كامب
ديفيد ،طمأنة الغرب ،وأيضًا إيران.
الجيش كان له نظرية أخرى بخصوص
ك�ي�ف�ي��ة إدارة ع�ل�اق ��ات م �ص��ر اإلق�ل�ي�م�ي��ة
وال��دول �ي��ة ،ب�ع��د م �ب��ارك ،فيما ل��و استمر
ه��و ممسكًا ب��رئ��اس��ة ال�ج�م�ه��وري��ة .ط��رح
في كواليسه شعار «الحفاظ على كامب
دي �ف �ي��د ،ول �ك��ن ل �ي��س ب � ��دون ث� �م ��ن» .ففي
ع �ه��د م� �ب ��ارك ،ك��ان��ت م �ص��ر ت �ب �ي��ع ال �غ��از
إلسرائيل بسعر سياسي رخيص ،وهذا
أم ��ر ي�ج��ب أن ي �ت��وق��ف .ك�م��ا أن امل�ع��اه��دة
لم يطبق شقها الثاني الخاص بإلحاق
الفلسطينيني ب��امل�ف��اوض��ات .وه ��ذا ج��زء
م��ن امل �ع��اه��دة س�ت�ط��ال��ب م�ص��ر إس��رائ�ي��ل
بتنفيذه.
ل� �ي ��س واض� � �ح � ��ًا م � ��ا إذا ك � � ��ان اإلخ� � � ��وان
سينفذون هم أيضًا رؤية الجيش لكيفية
«االح�ت�ف��اظ ب��ات�ف��اق ك��ام��ب دي�ف�ي��د» .لكن،
أق �ل��ه ف��ي اج �ت �م��اع م�غ�ل��ق ع�ق��د ق�ب��ل نحو
ش �ه��ر ف ��ي ت ��ون ��س ،ض ��م ق� ��وى س�ي��اس�ي��ة
ف��اع�ل��ة ف��ي امل�ن�ط�ق��ة ،م��ن ض�م�ن�ه��ا إخ ��وان
م �ص ��ر ،أع �ل ��ن م�م �ث �ل �ه��م أن� ��ه ف ��ي امل��رح �ل��ة

الراهنة ،كامب ديفيد ليست أول��وي��ة في
حساباتهم املركزة حاليًا على وصولهم
إلى السلطة.
ي �ق��ول ت�ق��دي��ر امل��وق��ف أي �ض��ًا ،ف��ي نقطته
الرابعة ،إن اإلخوان لن يستفزوا املجتمع
امل�ص��ري ،وسيطبقون فتوى تقول إنهم
غير مسؤولني ،شرعًا ،عما هو قائم من
امل �ح�ظ��ورات (ك�ب�ي��ع ال�خ�م��ور ف��ي املطاعم
والفنادق ،)... ،بل سيكتفون بعدم اق��دام
مؤسساتهم على بيعها أو املتاجرة بها.
وأي�ض��ًا ل��ن يمسوا مؤسسات السياحة،
ط��امل��ا أن �ه��م ل�ي�س��وا منشئيها .وال�ف�ت��وى
ُ
ن�ف�س�ه��ا س��ت�ع�ت�م��د ب�خ�ص��وص ال�ت�ع��اط��ي
م��ع ال � ��دول ال �غ��رب �ي��ة امل��ان �ح��ة مل �ص��ر .فهم
لن يمنعوا ثمراتها عن العباد ،ولكنهم
ك � ��إخ � ��وان س � �ي � �ح � ��اذروا اإلف � � � � ��ادة م �ن �ه��ا.
ب��اخ �ت �ص��ار ،س �ي �م��ارس اإلخ � ��وان عملية
ت �ك �ي��ف م ��ع ال ��واق ��ع امل� �ص ��ري ،وب��امل �ق��اب��ل
سيتدرجون في اضفاء طابعهم عليه.
وال ي �خ �ش��ى اإلخ � � � ��وان م� ��ن أن امل �ج �ل��س
ال� �ع� �س� �ك ��ري ض� �ي ��ق ص�ل�اح� �ي ��ات رئ ��اس ��ة
الجمهورية .ف��اإلع�لان ال��دس�ت��وري ال��ذي
ت ��م إب ��رام ��ه ف ��ي ل�ح�ظ��ة ت ��وازن ��ات معينة
للقوى ،يمكن تعديله حينما تتغير هذه
التوازنات في لحظة تالية ،وال سيما أن
اللحظات املقبلة من تاريخ مصر تشير
إل ��ى أن �ه��ا س �ت �ك��ون ف ��ي ص��ال��ح اإلخ � ��وان
ال �ص��اع��د ن�ج�م�ه��م ال �س�ي��اس��ي ،وامل��درب�ي�ن
على أهمية تطبيق استراتجية «الوصول
ال � ��ى ال �س �ل �ط��ة وال� �ح ��اف ��ظ ع �ل �ي �ه��ا» ع�ب��ر
سياسة اق�ت�ص��ادي��ة خ��اص��ة ،ت��وج��د فرقًا
م�ل�م��وس��ًا ف��ي ت�ح�س�ين م �س �ت��وى معيشة
طبقات واسعة من الشعب املصري.
ي � ��درك اإلخ� � � ��وان ف ��ي ه � ��ذه ال �ج ��زئ �ي ��ة ،أن
م �ح��اك��اة ال �ت �ج��رب��ة األردوغ ��ان� �ي ��ة ليست
خيارًا علميًا ،نظرًا للفرق بني ظرف تركيا
االق �ت �ص��ادي واالج �ت �م��اع��ي وال�س�ي��اس��ي
ال��ذي ك��ان م��وج��ودًا لحظة وص��ول حزب
إخ��وان تركيا وظ��رف مصر ال��راه��ن .لكن
م�ح��اك��ات��ه س�ت�ك��ون ف��ي ات �ب��اع تطبيقات
ما أمكن من نظرية «ع��دم تفويت فرصة
ال ��وص ��ول إل� ��ى ال �ح �ك��م» ،وه � ��ذا م ��ا فعله
إخ� ��وان م �ص��ر ،وال�ت�خ�ط�ي��ط ل�ل�ب�ق��اء ف�ي��ه،
ع�ب��ر س�ي��اس��ة اق�ت�ص��ادي��ة شعبية ،وعبر
استنساخ تطبيقات «صفر مشاكل» على
امل �س �ت��وي�ين ال ��دول ��ي واإلق �ل �ي �م��ي ،وح�ت��ى
ت�ج��اه ال�ش��رائ��ح االجتماعية األخ ��رى في
م�ص��ر ال�ت��ي ل��دي�ه��ا ن�ظ��رة مختلفة عنهم
للحياة.

ين نائبين أحدهما قبطي واآلخر سيدة
إلى منصبه.
وت �ح ��دث ال �ق �ي��ادي ف ��ي ح ��زب «ال �ح��ري��ة
وال � � � �ع� � � ��دال� � � ��ة» ،ص � �ب � �ح ��ي ص� � ��ال� � ��ح ،ع��ن
وج � ��ود ث �ل�اث ط� ��رق ل �ح��ل أزم � ��ة ال�ي�م�ين
ال��دس�ت��وري��ة ،أول �ه��ا أن يحلف الرئيس
اليمني أم��ام مجلس ال�ش��ورى .والثاني
أن يحلف أم��ام البرملان باستثناء ثلث
نواب املجلس ،الذين كانوا األساس في
بطالن قانون انتخابات مجلس الشعب
وح��ل ال�ب��رمل��ان .أم��ا السيناريو األخ�ي��ر،
ف �ه��و أن ي ��واف ��ق ال��دك �ت��ور م��رس��ي على
حلف اليمني أمام املحكمة الدستورية،
حسب اإلع�ل�ان ال��دس�ت��وري املكمل .لكن
القائم بأعمال املتحدث اإلعالمي باسم
ال��رئ�ي��س ،ي��اس��ر ع�ل��ي ،أف��اد ب��أن مرسي
«ال ي� � ��زال ي� �ج ��ري م� � �ش � ��اورات ف� ��ي ه ��ذا
الشأن» ،وأن��ه يجرى التشاور والحوار
م� ��ع ال � �ق� ��وى ال ��وط� �ن� �ي ��ة ل �ل �ت ��وص ��ل إل ��ى
الشكل األمثل ألداء اليمني الدستورية
بما يتفق م��ع اح�ت��رام صحيح القانون
ورغبة القوى الوطنية.
ف��ي ه��ذه األث �ن��اء ،ب��دأ ال��رئ�ي��س ال�ج��دي��د
أن �ش �ط �ت��ه أم� ��س .واس �ت �ق �ب��ل م��رس��ي في

ق �ص��ر ال��رئ��اس��ة ع� ��ددًا م��ن م�م�ث�ل��ي أس��ر
ش �ه��داء ال �ث��ورة وم�ص��اب�ي�ه��ا ،وأك ��د لهم
ح �س��ب امل �ت �ح��دث ب��اس��م أس ��ر ال �ش �ه��داء
ب�م�ح��اف�ظ��ة ال �س��وي��س ،ع �ل��ي ال�ج�ن�ي��دي،
إعادة محاكمة قتلة الثوار والعمل على
جمع األدلة القانونية.
ك��ذل��ك ،استقبل الرئيس املنتخب أمس
ش �ي��خ األزه � � ��ر أح� �م ��د ال �ط �ي ��ب ،وم �ف �ت��ي
ال�ج�م�ه��وري��ة ع�ل��ي جمعة وال�ق��ائ��م مقام

ب��اب��ا اإلس �ك �ن��دري��ة وب �ط��ري��رك ال� �ك ��رازة
امل ��رق� �س� �ي ��ة ،األن � �ب ��ا ب ��اخ ��وم� �ي ��وس ،إل��ى
جانب رئيس مجلس الشعب «املنحل»
محمد سعد الكتاتني ،ورئيس مجلس
الشورى أحمد فهمي.
أم� ��ا امل ��رش ��ح ال� �خ ��اس ��ر ،ال �ف ��ري ��ق أح �م��د
شفيق ،فتبني أنه غادر القاهرة أول من
أمس متجهًا إلى دولة اإلم��ارات .ووفقًا
ل �ب �ي��ان ص � ��ادر ع ��ن امل �ك �ت��ب ال �س �ي��اس��ي

لشفيق ،غادر األخير القاهرة «متوجهًا
إل ��ى اإلم� � ��ارات وال �س �ع��ودي��ة ،وس�ي�ع��ود
خالل أيام بعد أن يؤدي فريضة العمرة
إلى جانب اثنتني من بناته عقب زيارة
خ��اص��ة ي�ق��وم ب�ه��ا اآلن إل��ى أب��و ظ�ب��ي».
وأع�ل��ن املكتب أن الفريق سيسعى إلى
تشكيل حزب سياسي عقب عودته إلى
ال �ب�ل�اد م ��رة أخ� ��رى .وج ��اء س�ف��ر شفيق
ب�ع��د ي��وم م��ن إح��ال��ة ال�ن��ائ��ب ال�ع��ام عبد
املجيد محمود قضايا الفساد املرفوعة
ع� �ل ��ى امل � ��رش � ��ح ال � �خ� ��اس� ��ر إل� � ��ى ق��اض��ي
التحقيقات.
على الجانب القضائي ،ق��ررت محكمة
القضاء اإلداري أمس وقف العمل بقرار
وزير العدل املصري ،عادل عبد الحميد،
ب �م �ن��ح ال �ض �ب �ط �ي��ة ال �ق �ض��ائ �ي��ة ألف � ��راد
ال �ش ��رط ��ة ال �ع �س �ك��ري��ة واالس� �ت� �خ� �ب ��ارات
الحربية ،لتوقيف غير العسكريني .في
امل�ق��اب��ل ،أج�ل��ت امل�ح�ك�م��ة نفسها الحكم
ف ��ي ب �ط�ل�ان ق � ��رار ح ��ل م �ج �ل��س ال�ش�ع��ب
إل��ى جلسة أخ��رى ،إل��ى جانب تأجيلها
الحكم في الدعوى املقامة لحل الجمعية
التأسيسية لصياغة الدستور.

السفير اإلسرائيلي
عاد إلى القاهرة

أكدت صحيفة «معاريف»
اإلسرائيلية وصول السفير
اإلسرائيلي لدى مصر يعقوب
أميتاي (الصورة) ،إلى القاهرة،
أمس ،قادمًا من تل أبيب عن طريق
األردن بعد إجازة استغرقت 13
يومًا واكبت جولة اإلعادة الثانية
في انتخابات الرئاسة املصرية.
وأوضحت الصحيفة العبرية أن
عودة سفير تل أبيب مرة أخرى
إلى القاهرة جاءت بعد الهدوء
في الساحة السياسية املصرية
بانتخاب مرشح جماعة اإلخوان
املسلمني محمد مرسي.
(األخبار)

الصدريون لن يشاركوا
في استجواب املالكي
أعلنت كتلة األحرار ،التابعة للتيار
الصدري ،أمس ،أنها لن تشارك
في استجواب رئيس الوزراء نوري
املالكي في مجلس النواب ،غير
أنها أكدت التزامها بالتصويت
على سحب الثقة من املالكي إذا
ما نجحت الكتل السياسية في
تقديم  124صوتًا لهذا الغرض.
وقال رئيس الكتلة في مجلس
النواب ،بهاء األعرجي ،إن «الكتلة
أبلغت بشكل واضح وصريح
ً
كال من التحالف الكردستاني
والقائمة العراقية عدم مشاركتها
في عملية االستجواب املتوقعة
لرئيس الوزراء نوري املالكي».
وأضاف إن الكتلة «لن تستجوب
ولن توقع ولن تشترك في اللجان
التي ّ
تعد لالستجواب ،على الرغم
من إيمانها بأن هذه العملية تمثل
ممارسة ديموقراطية وقانونية».
(يو بي آي)

تونس :ثلث النواب يطالبون
بسحب الثقة من الحكومة
طالب  75من أصل  217من نواب
املجلس الوطني التأسيسي في
تونس ،أمس ،بسحب الثقة من
حكومة حمادي الجبالي ،األمني
العام لحركة النهضة اإلسالمية،
إثر قراره ترحيل البغدادي
املحمودي ،آخر رئيس وزراء في
عهد العقيد الليبي الراحل معمر
القذافي .وأفادت وكالة األنباء
التونسية بأن النواب الـ  75يمثلون
ثلث نواب املجلس ،ويشكلون
«النصاب القانوني» الالزم ملطالبة
املجلس بسحب الثقة من الحكومة.
وقبيل طلب سحب الثقة ،حاولت
حركة النهضة التقليل من تداعيات
تسليم املحمودي على االئتالف
الحاكم في البالد ،بتأكيدها أن
القرار قضائي مستقل اتخذته
املحاكم التونسية ،وأقرته الحكومة
السابقة ،كما أقره مجلس الوزراء
الحالي.
(أ ف ب ،يو بي آي)
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عباس يطلب عقد مؤتمر دولي للسالم في موسكو

بعد زيارة األراضي املحتلة ،حيث أبدى املسؤولون االسرائيليون ارتياحهم
وامتنانهم له ،انتقل الرئيس الروسي فالديمير بوتني الى الضفة الغربية
حيث التقى الفلسطينيني ًوأظهر ملضيفيه أيضًا مواقف ُ«مريحة» ،قبل
أن ينتقل الى عمان مستكمال جولته املتوسطية

بوتين :نعترف بفلسطين
نغير موقفنا
ولن ّ
بيت لحم ــ فادي أبو
سعدى
ّ
دائمًا
ألنها روسيا التي دعمت ّ
ال�ق�ض�ي��ة ال�ف�ل�س�ط�ي� ّن�ي��ة ،وألن ��ه
الرئيس فالديمير ب��وت�ين ،وألن�ه��ا زي��ارة
ت��اري �خ �ي��ة ب��ال�ن�س�ب��ة إل ��ى الفلسطينيني،
طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس
م� ��ن ض �ي �ف��ه ال �ك �ث �ي��ر :م� ��ن م��ؤت �م��ر دول� ��ي
ل �ل �س�ل�ام خ� ��اص ب��ال �ش��رق األوس � � ��ط ،إل��ى
ً
ال�ت��دخ��ل إلط�ل�اق س��راح األس ��رى ،وص��وال
إلى املصالحة الداخلية في فلسطني بني
ح��رك�ت��ي «ف �ت��ح» و«ح �م ��اس» .ه�ك��ذا ي�ق� ّ�در
الفلسطينيون ضيفهم ال��روس��ي ،ودور
بالده في العالم.
وف��ي امل��ؤت�م��ر ال�ص�ح��اف��ي املقتضب ال��ذي
ج �م��ع ال��رئ �ي �س�ين ف ��ي م��دي �ن��ة ب �ي��ت ل�ح��م،
ّ
أك��د الرئيس الفلسطيني محمود عباس
على ض ��رورة عقد مؤتمر دول��ي للسالم
ً
في موسكو ،قائال «إن «الطريق الوحيدة
للسالم هي امل�ف��اوض��ات ،وم��ن الضروري
عقد مؤتمر سالم في موسكو».
ع �ب��اس ،ال ��ذي ب��دأ ح��دي�ث��ه بتقديم جزيل
ش� � �ك � ��ره وت� � �ق � ��دي � ��ره «ل� � ��دع� � ��م وم � �س� ��ان� ��دة
ج �م �ه��وري��ة روس �ي ��ا االت �ح ��ادي ��ة لشعبنا
الفلسطيني وقضيته العادلة ،ووقوفها
إل ��ى ج��ان��ب ش�ع�ب�ن��ا ف��ي ج�م�ي��ع م�ح�ط��ات
ن �ض��ال��ه» ،ق ��ال ب�خ�ص��وص االج �ت �م��اع مع
بوتني «تناولنا جملة من القضايا التي

ت �ه��م ال �ب �ل��دي��ن ،وف� ��ي م �ق� ّ�دم �ت �ه��ا ت�ط��وي��ر
العالقات ،والنشاطات االستيطانية التي
تشكل عقبة رئيسية أمام عملية السالم،
كذلك طلبنا مساعدة روس�ي��ا ف��ي إط�لاق
سراح األسرى ،وخصوصًا الذين اعتقلوا
قبل ع��ام  ،1994وت��م االت�ف��اق م��ع الجانب
اإلسرائيلي على إطالقهم ولم يفرج عنهم
ب�ع��د» .وأض��اف «ك��ذل��ك تناولنا األوض��اع
العربية في كثير من الدول التي تواجه ما
يسمى الربيع العربي ،ألننا نعرف أن هذا
الوضع يهم روسيا كما يهمنا تماما».
«االج� �ت� �م ��اع م��ع
ب� � � ��دوره ،أك� ��د ب ��وت�ي�ن أن
ال ��رئ� �ي ��س ع � �ب ��اس ك� � ��ان ب� � � ّ�ن� � � ً
�اء ،وت � �ن ��اول
الحوار الفلسطيني اإلسرائيلي ،والشرق
األوس ��ط ،وم�ش��اري��ع ال��دع��م وال�ت�ع��اون في
م�خ�ت�ل��ف امل �ي��ادي��ن» .وأض� ��اف «ب��ال�ن�س�ب��ة
لنا ال مشكلة لدينا ف��ي االع�ت��راف بدولة
فلسطينية مستقلة ،حيث قمنا بذلك منذ
 25عاما ،ولن نغير موقفنا» .وشكر بوتني
مضيفه الفلسطيني على دعمه املستمر
ل�ل�ت��واج��د ال��روس��ي ف��ي األرض امل�ق��دس��ة،
وع�ل��ى دع�م��ه ال�ف�ع��ال ف��ي تنفيذ املشاريع
ب �ه��ذا ال� �ص ��دد ،وق� ��ال «أن� ��ا ع �ل��ى ي �ق�ين أن
عمل املركز الروسي العلمي الثقافي في
ب�ي��ت ل �ح��م ،س�ي��وس��ع ال �ت �ع��اون ف��ي شتى
املجاالت» .وتابع بالقول إن «مواقفنا من
أهم القضايا اإلقليمية والدولية متقاربة،
تحدثنا ع��ن التغلب على م��أزق العملية
ال �ت �ف��اوض �ي��ة ،وأش� �ي ��ر ه �ن��ا إل ��ى امل��واق��ف

امللك عبدالله
يستقبل بوتني
في عمان أمس
(علي جاركجي
ــ رويترز)

امل �س��ؤول��ة ال�ت��ي ت�ت�خ��ذه��ا ق �ي��ادة السلطة
الفلسطينية والرئيس شخصيًا الساعية
لتوصل لحل سلمي بناء على أساس حل
ال��دول�ت�ين ،وأن��ا على يقني أن ك��ل األعمال
أحادية الجانب تؤدي إلى حل غير بناء».
وختم بوتني حديثه «إننا نقدر استعداد
ف �ل �س �ط�ي�ن وال� ��رئ � �ي� ��س ع � �ب� ��اس ل �ت �ط��وي��ر
العالقات االخوية مع روسيا االتحادية،
وس �ن �ب��ذل ق �ص��ارى ج �ه��دن��ا ب�غ�ي��ة زي ��ادة
التعاون البناء بيننا».
وك � ��ان ال��رئ �ي��س ال ��روس ��ي ق ��د وص� ��ل ال��ى

م ��دي� �ن ��ة ب� �ي ��ت ل� �ح ��م ص� �ب ��اح ��ًا ق� ��ادم� ��ًا م��ن
ال�ق��دس املحتلة ف��ي زي��ارة ُوص�ف��ت بأنها
ت��اري�خ�ي��ة ل�لأراض��ي الفلسطينية .وف��ور
وص��ول��ه ت��وج��ه إل ��ى ك�ن�ي�س��ة امل �ه��د وس��ط
ح��راس��ة أمنية م �ش� ّ�ددة ،حيث ك��ان األم�ين
ال �ع��ام ل�ل��رئ��اس��ة ال�ط�ي��ب ع�ب��د ال��رح�ي��م في
اس�ت�ق�ب��ال��ه ،وق ��ام ب�ج��ول��ة داخ ��ل الكنيسة
مستمعًا لشرح عنها ،وأضاء الشموع في
«مغارة امليالد» قبل مغادرته.
ب�ع��ده��ا ان�ت�ق��ل ب��وت�ين إل��ى ق�ص��ر الرئيس
ف��ي ب�ي��ت ل �ح��م ،ح�ي��ث ك ��ان ف��ي استقباله

الرئيس محمود عباس وكبار املسؤولني.
وافتتح الرئيسان بعد ذلك املركز الروسي
العلمي الثقافي في بيت لحم ،كما أزاحا
ا ُل� �س� �ت ��ار ع� ��ن «دوار ب� ��وت �ي�ن» وال �ط��ري��ق
املحاذية ملحكمة بيت لحم ،التي ُسميت
باسم الرئيس ال��روس��ي ،تخليدًا للزيارة
التاريخية والهامة التي يجريها الرئيس
ال��روس��ي للمدينة خ�ص��وص��ًا ،واألراض ��ي
الفلسطينية.
ّ
كذلك وقعت منظمة التحرير الفلسطينية
وح �ك��وم��ة روس �ي��ا االت� �ح ��ادي ��ة ،ب�ح�ض��ور

رضى إسرائيلي من زيارة «القيصر» الروسي
ً
زيارة الرئيس الروسي
رغم أن ُ
إلسرائيل تحتسب بالساعات،
لكنها أحدثت ضجيجًا في
السياسة اإلسرائيلية ،هذا
إضافة إلى التزلف الذي
طبع استقبال املسؤولني
اإلسرائيليني له ،والذي
وصفته وسائل اإلعالم بأنه
تشريفات امللوك

علي حيدر
تباينت توصيفات املؤسسة
اإلسرائيلية ل��زي��ارة الرئيس
الروسي فالديمير بوتني ،تل
أبيب ،بني من وجدها ناجحة ،ومن رأى
ف�ي�ه��ا ن��وع��ًا م��ن ال��رض��ى ع�ل��ى امل�س�ت��وى
السياسي ف��ي إسرائيل م��ن نتائج هذه
ال��زي��ارة .رغ��م أن تقارير إعالمية حذرت
ّ
من أن التجربة مع ال��روس تؤكد أن من
املجدي عدم التسرع في إعالن كهذا.
ول�ف�ت��ت ت �ق��اري��ر إس��رائ�ي�ل�ي��ة إل ��ى إح��دى
ال�ج�م��ل ال �ت��ي ق��ال�ه��ا ب��وت�ين أم ��ام رئيس
ال ��وزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو،
وه� ��ي« :ف ��ي إس��رائ �ي��ل أك �ث��ر م ��ن م�ل�ي��ون
مواطن روسي ،ولن أسمح بأن يعيشوا
في خطر» .وقالت إن نتنياهو ّ
عبر عن
أم�ل��ه أن ت�ت�ع��زز ال�ع�لاق��ات ب�ين إس��رائ�ي��ل
وروس� � � � �ي � � � ��ا ،وخ � � ��اص � � ��ة ف � � ��ي امل � � �ج � ��االت
االق� �ت� �ص ��ادي ��ة وال �ع �ل �م �ي��ة ،وف � ��ي م �ج��ال
الهايتك والفضاء.
َّ
ف��ي امل�ق��اب��ل ،شككت م�ص��ادر إسرائيلية
رف�ي�ع��ة ب��ال�ت��واف��ق ال �ه��ادئ ال ��ذي حققته
إس ��رائ �ي ��ل م ��ع ال��رئ �ي��س ال ��روس ��ي ح��ول
«ال �ح �ي��ادي��ة» ف��ي م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��اس�ت�م��رار
مواصلة الضغط الدولي على إيران .لكن
م��ع ذل ��ك ،أك ��دت ت�ل��ك امل �ص��ادر أن بوتني
تعهد أن روس�ي��ا ل��ن تسمح إلي��ران بدق
أسفني بينها وب�ين ال��دول الغربية ،ولن
ت �ح��اول ع��رق�ل��ة اس�ت�م��رار امل �س��ارات ض� ّ�د
إي��ران ،ولن تكبح العقوبات التي تجري
بلورتها .وهكذا فإن الرئيس الروسي لن

يقود ه��ذه امل�س��ارات ،ولكن لن يحاولوا
نسفها.
وق� َّ�در م�ص��در سياسي إسرائيلي رفيع
أن ��ه «ف ��ي ال�ل�ح�ظ��ة ال �ت��ي ي �ش��ارك ال ��روس
فيها بصمتهم في الجهد ،وال ينسفونه،
م��ن امل�م�ك��ن ع�ن��ده��ا ال �ت �ق��دم ،وسيضطر
الصينيون أيضًا إلى أن يجاروا الروس.
وع �ن��ده��ا م ��ن امل �م �ك��ن ال� �ب ��دء ف ��ي م �س��ار
مفاقمة العقوبات بسرعة نسبية».
ون � �ق � �ل� ��ت ص� �ح� �ي� �ف ��ة «م � � �ع � � ��اري � � ��ف» ع��ن
ب��وت�ين ق��ول��ه أم ��ام ال��رئ�ي��س اإلس��رائ�ي�ل��ي
ش �م �ع��ون ب �ي��ري��ز« :ان � �ظ� ��روا م � ��اذا ح��دث
ف��ي أفغانستان ،ان�ظ��روا م��اذا ح��دث في
العراق ،ليس دائمًا ،من املمكن الخروج
من مسار كهذا مع النتائج املرجوة ،بل
ال�ع�ك��س ه��و ال��ذي ي�ح�ص��ل» .واستشهد
ع�ل��ى ص�ح��ة مقولته «ي��وج��د .ال �ي��وم في
العراق حكومة تابعة إليران ،وأنا لست
واثقًا بأن هذا ما خططه له األميركيون
عندما أسقطوا صدام حسني».
ب �م��وازاة ذل ��ك ،رأت م �ص��ادر إسرائيلية
للصحيفة أن االن�ط�ب��اع ال��ذي ت�ك� ّ�ون من
كالم بوتني يلخص بما يأتي« :في نهاية
األم��ر ،إذا هاجمت اسرائيل أو الواليات
املتحدة إي��ران عسكريًا ،ف��إن روس�ي��ا لن
تذرف دمعها» ،رغم أن الرئيس الروسي
أوضح أن بالده تعارض أي هجوم على
اي��ران .ولفتت «معاريف» ال��ى أن بوتني
ي��درك حقيقة أن نظامًا إسالميًا نوويًا
ف��ي اي � ��ران ع �ل��ى ح ��دوده ��ا ال�ج�ن��وب�ي��ة ال
ي�م�ك��ن أن ي�ض�ي��ف أم � �رًا ل�ل�أم��ن ال�ق��وم��ي
الروسي.

وف� � ��ي م� ��ا ي �ت �ع �ل��ق ب � ��األزم � ��ة ال� �س ��وري ��ة،
ح ��اول ��ت اس��رائ �ي��ل ال �ت��أث �ي��ر ف ��ي امل��وق��ف
ال��روس��ي عبر تقديم م��واد استخبارية
أم��ام ب��وت�ين تكشف ل��ه ع��ن الخشية من
ان � � ��زالق األس �ل �ح ��ة غ �ي��ر ال �ت �ق �ل �ي��دي��ة م��ن
مخازن النظام الى حزب الله أو تنظيم
«ال � �ق� ��اع� ��دة» .وأوض� �ح ��ت ال �ص �ح �ي �ف��ة أن
بوتني أخذ هذا األمر على محمل الجدية،
وأك��د أن��ه سيعمل بنحو شخصي ملنع
امكانية كهذه.
وع� ��ن م �ص �ي��ر ال��رئ �ي��س ال� �س ��وري ب�ش��ار
األس� � � � � � ��د ،ش � � � � ��ددت «م� � � �ع � � ��اري � � ��ف» ع �ل��ى
وج ��ود خ�ل�اف��ات ب�ي�ن ب��وت�ين ومضيفيه
االس��رائ �ي �ل �ي�ي�ن ال ��ذي ��ن ق� ��ال ل �ه��م« :ل�ي��س
دائمًا من املمكن معرفة اذا كانت البدائل
أفضل» .وسألهم أيضًا« :من أين تعرفون
أن املعارضة التي تقاتل األسد اآلن ،إذا
س�ق��ط أن �ه��ا ل��ن ت�غ�ي��ر ج�ل��ده��ا وستبقى
وفية للذين يمولونها اآلن».
من جهة ثانية ،أوضحت تقارير اعالمية
ّ
اس��رائ�ي�ل�ي��ة أن ال� ��روس ي��ري��دون موطئ
ق��دم لهم ف��ي ح�ق��ول النفظ وال �غ��از التي
ُ
اكتشفت ف��ي الفترة األخ�ي��رة ف��ي مقابل
ش��واط��ئ ف�ل�س�ط�ين امل �ح �ت �ل��ة ،وأن ه�ن��اك
خالفات داخل القيادة االسرائيلية على
املصلحة االسرائيلية في اشراك الروس
في هذا القطاع.
ف� ��ي امل � �ق ��اب ��ل ،أوض � � ��ح ب� ��وت�ي��ن ،ب�ح�س��ب
ال� �ت� �ق ��اري ��ر ن �ف �س �ه��ا ،أن «ل � � ��دى ال � ��روس
اه � �ت � �م� ��ام� ��ًا ق� ��وم � �ي� ��ًا ب � �ض � �م� ��ان ال � �س�ل��ام
واالس � � �ت � � �ق� � ��رار الس � ��رائ� � �ي � ��ل؛ ف ��االت� �ح ��اد
السوفياتي دع��م اق��ام��ة دول��ة اس��رائ�ي��ل،

واملنطقة وال�ع��ال��م ي�ت�ج��ددان ويتغيران
ب�س��رع��ة ك�ب�ي��رة ون �ح��ن ي�ن�ب�غ��ي أن نجد
التعاون ال��ذي يسمح للجميع بالعيش
بسالم وهدوء».
ف� � ��ي غ� � �ض � ��ون ذل � � � � ��ك ،ب � � � � ��ررت ص �ح �ي �ف��ة
«م � �ع ��اري ��ف» «ال � �ش� ��رف ال� � ��ذي أغ��دق �ت��ه»
ال ��دول ��ة ال �ع �ب��ري��ة ع �ل��ى زي� � ��ارة ال��رئ �ي��س
الروسي ،الذي بدا كأنه واحد من أسالفه
«ش �م��س ال �ش �ع��وب» ،ب ��أن «ك ��ل امل�ص��ال��ح
ال �ح �ي��وي��ة إلس ��رائ� �ي ��ل ،ف ��ي ه � ��ذه االي � ��ام
ً
العاصفة ج �دًا ،تكاد تمر ع�ب��ره» ،فضال
ع ��ن أن ��ه أح ��د ال �ح �ك��ام األق� ��وي� ��اء .لكنها
ع��ادت ورأت أن��ه ينبغي ألح� َّ�د أن يشرح
ل �ل��رئ �ي��س ال ��روس ��ي ال � ��ذي دش � ��ن ن�ص�ب��ًا
ت ��ذك ��اري ��ًا ل �ج �ن��ود ال �ج �ي��ش األح� �م ��ر ف��ي
نتانيا ،أن السلوك الروسي في القضايا
والتحديات التي تواجهها اسرائيل في
امل �ن �ط �ق��ة ،وت �ح��دي �دًا ف��ي ك��ل م��ن س��وري��ا
واي � ��ران« ،ال ي �ط��اق» ،وأن «االزدواج� �ي ��ة
الروسية التي تسمح ملحور الشر املمتد
م��ن ط �ه��ران ع�ب��ر دم�ش��ق وب �ي��روت وغ��زة
ورب�م��ا حتى ال�ق��اه��رة بمواصلة تهديد
ال� �س�ل�ام ال� �ع ��امل ��ي ..واس� �ت� �م ��رار ال �ت��أي �ي��د
ال��روس��ي للنظام اإلس�لام��ي ف��ي ط�ه��ران
عمل اجرامي».
كذلك شددت الصحيفة على ضرورة أن
يقول أح��د م��ا ل�ل��روس إن «ه�ن��اك أهمية
أكبر من املصالح في الخليج ،ومن سعر
ال �ن �ف��ط وك ��ل أن � ��واع امل �ص��ال��ح ال�ص�غ�ي��رة
األخ� � ��رى ،وإن �ه��م ي�ل�ع�ب��ون ب��ال �ن��ار ال�ت��ي
ق��د تنفجر ل�ه��م ف��ي وج�ه�ه��م (االن �ف �ج��ار
النووي)».
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الرئيسني الفلسطيني والروسي اتفاقية
ل �ت �ن �ظ �ي��م ال� ��وض� ��ع ال� �ق ��ان ��ون ��ي ل�ل�م�ت�ح��ف
ال��روس��ي ف��ي مدينة أري �ح��ا .ه��ذا املتحف
ال � ��ذي ت ��م إن � �ش� ��اؤه ب �ت �م��وي��ل روس � ��ي ف��ي
أري� � �ح � ��ا ،واف� �ت� �ت� �ح ��ه ال ��رئ � �ي ��س ال� ��روس� ��ي
ال�س��اب��ق دي�م�ت��ري ميدفيديف ،والرئيس
ع �ب��اس .ك�م��ا ت��م ال�ت��وق�ي��ع ع�ل��ى ات�ف��اق�ي��ات
اقتصادية سيتم تنفيذها ف��ي املستقبل
ال �ق��ري��ب ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن ،ب�ح�س��ب م��ا أع�ل��ن
ال �س �ف �ي��ر ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ف ��ي روس� �ي ��ا ف��اي��د
ً
مصطفى ،الذي تحدث عن الزيارة ،قائال
إنها «حظيت باهتمام رسمي كبير حيث
قلد الرئيس الفلسطيني نظيره الروسي
أع�ل��ى وس ��ام فلسطيني ،ك�م��ا أط�ل��ق اس��م
بوتني على أحد ش��وارع مدينة بيت لحم
الرئيسية» .وأكد أن السلطة الفلسطينية
وم �ن �ظ �م��ة ال �ت �ح ��ري ��ر ت �ق �ي �م��ان «ع�ل�اق ��ات
م �ت �م �ي��زة وت ��اري �خ �ي ��ة م ��ع روس� �ي ��ا ح�ي��ث
وق �ف��ت روس �ي��ا ع �ل��ى ال � ��دوام م��ع امل��واق��ف
الفلسطينية وخصوصًا االعتراف بدولة
ف �ل �س �ط�ين ،وف � ��ي م �ج �ل��س األم � ��ن ال ��دول ��ي
واللجنة الرباعية تقف روسيا الى جانب
ال�ش�ع��ب ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي وح �ق��وق��ه» .وراف ��ق
ب��وت�ين ف��ي زي��ارت��ه ال�ت��اري�خ�ي��ة لفلسطني
 400ش �خ��ص م ��ن ال �س �ي��اس �ي�ي�ن ورج � ��ال
األعمال واإلعالميني الروس.
وبعد انتهاء زيارته الضفة الغربية ،غادر
الرئيس ال��روس��ي عبر مدينة أري�ح��ا إلى
العاصمة األردنية عمان ،دون أن يستقل
مروحية ،كما جرى خالل زيارات لرؤساء
دول كبرى مثل ال��والي��ات املتحدة ،وإنما
عبر معبر الكرامة أو «جسر امللك حسني»
ّبرًا إلى العاصمة األردنية .وفور وصوله
التقى امللك األردني عبد الله على شاطئ
البحر امليت وبحث معه «ال�ت�ط��ورات في
الشرق األوسط» ،على ما أفاد مسؤولون
أردنيون.
وي �ق��وم ال��رئ �ي��س ال��روس��ي خ�ل�ال ال��زي��ارة
برعاية االفتتاح الرسمي لبيت الحجاج
ال� ��روس ف��ي م��وق��ع ع �م��اد ال�س�ي��د املسيح
بمنطقة امل�غ�ط��س ع�ل��ى ن�ه��ر األردن التي
ت �ب �ع��د ن �ح��و  50ك �ي �ل��وم �ت �رًا غ� ��رب ع �م��ان.
واألردن ه��ي امل�ح�ط��ة األخ �ي��رة م��ن جولة
ال��رئ�ي��س ال��روس��ي ال�ت��ي شملت األراض��ي
الفلسطينية امل�ح�ت�ل��ة وأراض� ��ي السلطة
الفلسطينية ،وبحث خالل جولته ملفات
امل �ن �ط �ق��ة ،وف� ��ي م �ق� ّ�دم �ت �ه��ا م �ل �ف��ا س��وري��ا
وإي ��ران ،وخصوصًا ف��ي ظ��ل ال��دور الهام
وامل��ؤث��ر ال�ت��ي تلعبه م��وس�ك��و ف��ي األزم��ة
السورية.

ت �ع� ّ�د ال �س �ن �غ��ال ح��ال��ة اس �ت �ث �ن��ائ �ي��ة في
القارة السمراء .على مدى عقود ،كانت
ال�ب�ل��د ال��وح�ي��د ال ��ذي ب�ق��ي محصنًا من
ع � ��دوى االن� �ق�ل�اب ��ات ال �ع �س �ك��ري��ة ،ال �ت��ي
ّ
شكلت الزمة سياسية في دول أفريقيا
ال� �س ��وداء .وب�ع��دم��ا ش�ه��دت ال �ب�لاد قبل
ش� �ه ��ري ��ن ،ح �م �ل��ة ان �ت �خ��اب �ي��ة م�ح�ت�ق�ن��ة
شابتها الكثير من الصدامات ،بسبب
تمسك ال��رئ�ي��س ال�س��اب��ق ع�ب��د ال�ل��ه واد
ب��ال �ت��رش��ح م� �ج � ّ�ددًا ل �ل��رئ��اس��ة ،يستعد
السنغاليون ،هذا األسبوع ،النتخابات
ت �ش��ري �ع �ي��ة ح � � ّ�رة ت �ع �ي��د االع� �ت� �ب ��ار إل��ى
ال�ت�ق��ال�ي��د ال�ع��ري�ق��ة ألك �ب��ر وأق � ��دم ن�ظ��ام
ديموقراطي في أفريقيا.
م� ��ن امل ��رت� �ق ��ب أن ت �ش �ه��د االن �ت �خ��اب ��ات
التشريعية السنغالية ،التي ستجري
األحد ،مشاركة قوية .وقد برزت بوادر
هذا اإلقبال ،أمس ،مع بدء اقتراع أفراد
ال �ج �ي��ش وال� �ش ��رط ��ة وأع� � � ��وان اإلدارة.
وت�ت�ن��اف��س ف��ي ه ��ذا امل�ع�ت��رك ال�ب��رمل��ان��ي
س�ب�ع��ة أح � ��زاب ،ف��ي م�ق��دم�ه��ا االئ �ت�لاف
امل��وال��ي ل�ل��رئ�ي��س ال�ج��دي��د م��اك��ي س��ال،
و«الحزب الديموقراطي» ،الذي يتزعمه
ال��رئ �ي��س ال �س��اب��ق ع�ب��د ال �ل��ه واد ،ال��ذي
ام� �ت� �ن ��ع ع� ��ن ت ��رش� �ي ��ح ن �ف �س��ه ف� ��ي ه ��ذه
االنتخابات ،إلى جانب خمسة أحزاب
أخرى معارضة.
وي �ت �ب��ارى س�ب�ع��ة آالف وم �ئ �ت��ا م��رش��ح
ع �ل��ى م �ئ��ة وخ �م �س�ين م �ق �ع �دًا ب��رمل��ان �ي��ًا،
وفق نظام اقتراعي يزاوج بني التنافس

إيران

بالغالبية املباشرة على دورة واح��دة،
بالنسبة إل��ى امل�ق��اع��د ال�ب��رمل��ان�ي��ة التي
يدور الصراع في شأنها على مستوى
امل� �ق ��اط� �ع ��ات ( 90م� �ق� �ع� �دًا) ،واالق � �ت� ��راع
بالغالبية النسبية بالنسبة إلى املقاعد
ال� �ـ  60ال �ب��اق �ي��ة ،ال �ت��ي ي �ج��ري ال�ت�ن��اف��س
ع�ل�ي�ه��ا ب �ق��وائ��م أح��ادي��ة ع�ل��ى الصعيد
الوطني.
ويكفل نظام االنتخابات السنغالي حدًا
أدن��ى من الحضور البرملاني لألحزاب
ال�ص�غ�ي��رة ،ال�ت��ي يصعب عليها ال�ف��وز
باملقاعد الباقية التي ت��دار بالغالبية
امل �ب��اش��رة ب�ف�ض��ل االق� �ت ��راع ب��ال�غ��ال�ب�ي��ة
النسبية على خمسي مقاعد البرملان،
ال� �ش ��يء ال � ��ذي ي�ض�م��ن ع ��دم ان� �ف ��راد أي
تيار أو حزب سياسي وحده بالغالبية
املطلقة في البرملان .هذه الخصوصية،
امل �س �ت��وح��اة م��ن ال�ت�ق��ال�ي��د االن�ت�خ��اب�ي��ة
ل� �ل ��دول اإلس �ك �ن��دن��اف �ي��ة ،ل �ي �س��ت امل �ي��زة
ال��وح �ي��دة ل�ن�ظ��ام االق� �ت ��راع ال�س�ن�غ��ال��ي،
بل هناك أيضًا قاعدة املساواة املطلقة
ب�ي��ن ال � ��رج � ��ال وال � �ن � �س� ��اء ف� ��ي ال� �ق ��وائ ��م
االنتخابية ،حيث ُيشترط من كل حزب
ت��وزي��ع ل��وائ��ح ال �ت��رش �ي �ح��ات مناصفة

بي��ن ال�ج�ن�س�ين .وي��أم��ل ال��رئ �ي��س م��اك��ي
ص��ال ،ال��ذي خ��رج منتصرًا م��ن معركة
انتخابات الرئاسة ،في  25آذار املاضي،
ّ
تخوله املضي
الفوز بغالبية برملانية
ف ��ي س �ي��اس��ة اإلص�ل��اح� ��ات ال� �ت ��ي وع��د
بها خ�لال ترشحه للرئاسة ،لتكريس
قطيعة نهائية مع الفساد واالنحرافات
ال�ت�س�ل�ط�ي��ة ،ال �ت��ي ات�س�م��ت ب�ه��ا ال��والي��ة
الرئاسية األخيرة للرئيس واد ،والتي
أوصلت البالد إلى حافة الحرب األهلية
في الربيع املاضي.
ُ
وتجمع أحزاب املعارضة واملواالة على
أن املحك األساسي في هذه االنتخابات
ال �ب��رمل��ان �ي��ة ي�ت�م�ث��ل ف��ي م �ح��و ال �ص��ورة
ال �س �ل �ب �ي��ة ال � �ت ��ي ت��رك �ت �ه��ا ان �ت �خ��اب��ات
الرئاسة األخيرة ،بسبب أعمال العنف
واملواجهات التي تخللتها ،على خلفية
االع� � �ت � ��راض ع �ل��ى دس� �ت ��وري ��ة ت��رش �ي��ح
الرئيس واد لوالية جديدة.
وق ��د ج ��رت ال�ح�م�ل��ة االن �ت �خ��اب �ي��ة ،على
م ��دى ال �ش �ه��ري��ن امل��اض �ي�ي�ن ،ف��ي أج ��واء
ه��ادئ��ة ع�ل��ى ال�ص�ع�ي��د األم �ن��ي ،ب��ال��رغ��م
م ��ن اح � �ت� ��دام ال � �ص� ��راع ب �ي�ن امل �ع��ارض��ة
وامل� � ��واالة ب �ش��أن ال �ع��دي��د م��ن ال�ق�ض��اي��ا
واإلش � �ك� ��ال � �ي� ��ات ال� �س ��اخ� �ن ��ة .واح �ت �ل��ت
األوض��اع االقتصادية ص��دارة النقاش.
ف� ��رغ� ��م امل � �س � ��اع � ��دات ال� �ف ��رن� �س� �ي ��ة ال �ت��ي
ُ
ت �خ� ّ�ص��ص ل �ل �س �ن �غ��ال ،ب��وص �ف �ه��ا دول ��ة
م� �ح ��وري ��ة ل �ل �م �ص��ال��ح ال �ف��رن �س �ي��ة ف��ي
منطقة غ��رب أف��ري�ق��ي ،إال أن االقتصاد
ال�س�ن�غ��ال��ي ،ال ��ذي يعتمد أس��اس��ًا على
ّ
تضرر كثيرًا
ال��زراع��ة وتربية امل��واش��ي،
م� ��ن م ��وج ��ة ال� �ج� �ف ��اف ال� �ت ��ي ت �ش �ه��ده��ا
املنطقة منذ أشهر.
وحضرت القضايا اإلقليمية الساخنة
امل��رت�ب�ط��ة ب�م��ا ي�ح��دث ف��ي دول ال�ج��وار
ف� ��ي ال� �س ��اح ��ل األف ��ري � �ق ��ي ف� ��ي ال �ح �م �ل��ة
االن � �ت � �خ� ��اب � �ي� ��ة ،وف � � ��ي م� �ق ��دم� �ت� �ه ��ا ع ��دم
االس �ت �ق��رار ال� ��ذي ت��واج �ه��ه م��ال��ي ،بعد
االن�ق�لاب على الرئيس أم��ادو توماني
ت � ��وري ،ث ��م اس �ت �ق�ل�ال ال �ش �م��ال وإع �ل�ان
ج �م �ه��وري��ة األزواد .وت �ت �ط �ل��ع أح� ��زاب
امل �ع��ارض��ة ل �ل �خ��روج م ��ن ه ��ذا امل �ع �ت��رك
االنتخابي بتشكيلة برملانية متوازنة
تخولها أن ّ
ّ
تحد من صالحيات الرئيس
ال� �ج ��دي ��د م ��اك ��ي س � � ��ال ،ال � � ��ذي ي�ت�ه�م��ه
خ�ص��وم��ه ب��أن��ه أداة لتطبيق األج �ن��دة
الفرنسية في املنطقة.

طهران :املفاوضات النووية ستتأثر بالعقوبات

ح��ذر املتحدث باسم وزارة الخارجية
اإلي��ران �ي��ة ،رام�ي�ن مهمانبرست ،أم��س،
م � ��ن أن ال � �ع � �ق� ��وب� ��ات ال � �ج� ��دي� ��دة ال �ت��ي
فرضها االتحاد األوروب��ي على النفط
اإلي��ران��ي سيكون لها «ت��أث�ي��ر سلبي»
ع� �ل ��ى امل� � �ف � ��اوض � ��ات امل� �ت� �ع� �ل� �ق ��ة ب �م �ل��ف
ط �ه��ران ال �ن ��ووي .وق ��ال مهمانبرست،
ف��ي ل �ق��ائ��ه ال �ص �ح��اف��ي األس �ب��وع��ي ،إن
«األف�ع��ال التي ت�ع��ارض االت�ف��اق��ات بني
إي� � ��ران وم �ج �م��وع��ة  1+5س �ي �ك��ون ل�ه��ا
تاثير سلبي لجهة التوصل إلى اتفاق
مقبول».
وقال مهمانبرست إن «اتخاذ االتحاد
ً
إجراء يتعارض ومصالحنا
األوروب��ي
القومية سيسجل موقفًا عدائيًا سلبيًا
إزاء أم�ت�ن��ا» ،مضيفًا« :م��ن األف�ض��ل أن
ينصرف امل�س��ؤول��ون األوروب �ي��ون إلى
ش��ؤون �ه��م ال��داخ �ل �ي��ة» .وش ��دد ع�ل��ى أن
ال�ع�ق��وب��ات «س�ت�ض��ر» ف�ق��ط بالعالقات
ب�ين إي��ران واالت �ح��اد األوروب ��ي ،مؤكدًا
أن «العقوبات ستزيد من حدة املشاكل
االقتصادية واالجتماعية في أوروبا».
من جهته ،أمل وزير الخارجية اإليراني
علي أكبر صالحي ،الذي يقوم بزيارة
لقبرص ،أن يأخذ االتحاد األوروبي أمر
ال�ع�ق��وب��ات ف��ي االع�ت�ب��ار وأن يتصرف
ب�م��زي��د م��ن ال�ت�ع�ق��ل .ول ��دى س��ؤال��ه عن
امل �ف��اوض��ات ال �ن��ووي��ة ،أج ��اب صالحي

وكالة الطاقة :صادرات
النفط اإليراني تراجعت
بنسبة %40

أن «امل�ف��اوض��ات على الخط الصحيح،
ونتيجتها ستكون إيجابية».
ب� ��دوره ،أع�ل��ن م�س��اع��د رئ�ي��س املجلس
األع �ل��ى ل�لأم��ن ال�ق��وم��ي اإلي��ران��ي ،علي
ب� � ��اق� � ��ري ،أن امل� � �ح � ��ادث � ��ات ب �ي��ن ب �ل��اده
وم �ج �م��وع��ة  1+5ح� ��ول م �ل��ف ط �ه��ران
ال � �ن� ��ووي س �ت �ت �ج��ه ن �ح��و األف � �ض ��ل إذا
م ��ا أب � ��دت ال �س��داس �ي ��ة ال ��دول� �ي ��ة رغ �ب��ة
ص��ادق��ة وج � ��ادة ف��ي دف ��ع امل �ف��اوض��ات
إلى األمام .وأكد باقري ،في مقابلة مع
التلفزيون اإليراني ،أن «إيران جادة في
محادثاتها م��ع ال��دول ال�س��ت ،وتعتقد
أن امل �ف��اوض��ات ينبغي أن ت�ب�ن��ى على
أس� ��اس ض �م��ان م �ص��ال��ح ك ��ل األط� ��راف
امل � �ش� ��ارك� ��ة ف � ��ي امل � � �ف � ��اوض � ��ات» .ودع � ��ا

مجموعة « »1+5إل��ى «أن ت�ك��ون ج��ادة
ف��ي م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��إن �ج��اح امل �ح��ادث��ات»،
م � � �ح� � ��ذرًا م� � ��ن أن «ث� � �م � ��ن امل � �ح � ��ادث � ��ات
س �ي��رت �ف��ع» إذا م��ا «خ��رج��ت ع��ن األط��ر
امل �ح��ددة» ،مضيفًا« :ن�ح��ن نتطلع إلى
ّ
املبني
أال تخرج املحادثات عن سياقها
على التعاون املتبادل».
إلى ذلك ،أفادت الوكالة الدولية للطاقة
بأن ص��ادرات النفط اإليراني تراجعت
بنسبة  %40في األشهر الستة األخيرة
إل � ��ى  1,5م �ل �ي ��ون ب ��رم �ي ��ل ف� ��ي ال� �ي ��وم.
وكشفت الوكالة عن وج��ود  42مليون
برميل مخزنة على م�تن ن��اق�لات ًنفط
ل �ت �ف��ادي خ �ف��ض اإلن� �ت ��اج ،م �ت��وق �ع��ة أن
تواصل صادرات النفط الخام تراجعها
في النصف الثاني من العام الحالي.
وأك� � ��د وزي� � ��ر ال �ن �ف��ط اإلي � ��ران � ��ي رس �ت��م
غاسمي في مقابلة صحفية أن إنتاج
ب�لاده ازداد إلى  3,8ماليني برميل في
اليوم تقريبًا ،وأن الصادرات مستقرة
عند قرابة  2,1مليون برميل في اليوم.
ف ��ي إط� � ��ار آخ� � ��ر ،أع� �ل ��ن م �س��اع��د وزي ��ر
ال � �خ� ��ارج � �ي� ��ة ف � ��ي ال � � �ش� � ��ؤون ال �ع��رب �ي ��ة
واألفريقية ،حسني أمير عبد اللهيان،
أن ب �ل�اده س�ت��وج��ه ال��دع��وة إل ��ى امللكة
ال� �ع ��رب� �ي ��ة ال� �س� �ع ��ودي ��ة ل� �ح� �ض ��ور ق�م��ة
طهران لدول حركة عدم االنحياز.
(األخبار ،أ ف ب ،يو بي آي)

دعوة لإلفراج عن
ناشط في السعودية
أطلق ناشطون حقوقيون
ومدونون سعوديون حملة على
مواقع التواصل االجتماعي
للمطالبة باإلفراج عن مدرس
يخضع للمحاكمة أمام محكمة
أمن الدولة بتهمة دعم التظاهرات
في اململكة .وكتب أحدهم في
«هاشتاغ»« :سجنت وبقيت حرًا
وهم السجناء» ،فيما كتب آخر
«وقع الناس ضحايا في سيول
جدة وخرج املتهمون براءة .خالد
(الجهني) لم يشارك في غرق
جدة» ،في إشارة إلى السيول التي
أغرقت املدينة الساحلية موقعة
عشرات القتلى خالل األعوام
املاضية .ووصفه أحد املغردين
بأنه «أشجع شاب سعودي أظهر
كم هي سلطات القمع تخشى
الكلمة» .واعتقلت السلطات
األمنية خالد الجهني في آذار
العام املاضي في موقع تظاهرة
في الرياض ،دعا إليها شباب عبر
اإلنترنت بخضم الربيع العربي.
(أ ف ب)

 ...ومحاكمات في ُعمان
ذكرت صحيفة «الزمن» في
سلطنة عمان ،أمس ،أن محكمة
بدأت في نظر قضايا ناشطني
متهمني بالتشهير والتجمع
بشكل غير قانوني أثناء
احتجاجات مطالبة باإلصالح
السياسي وبانتقاد أسلوب
أجهزة األمن .واعتقلت عمان أكثر
من  30شخصًا في األسابيع
الثالثة األخيرة بسبب احتجاجات
تفجرت في أعقاب إضرابات
في منشآت نفطية .وأشارت
الصحيفة إلى أن إجراءات املحكمة
بدأت أول من أمس ضد 15
شخصًا ،منهم أربعة متهمون
بالقذف والتحريض على مزيد
من االحتجاجات واإلضرابات.
(رويترز)

البحرين تدفع تعويضات
عن شهداء االنتفاضة

أعلنت البحرين ،أمس ،أنها
ستدفع  2.6مليار دوالر لسبع
ُعشرة أسرة تعويضًا عمن
قتل خالل أحداث االنتفاضة
في العام املاضي .ونقل بيان
حكومي عن مسؤول في وزارة
العدل البحرينية قوله إن «دفع
ً
التعويضات ألسر  17قتيال
بدأ تنفيذًا لتوصيات اللجنة
البحرينية املستقلة للتحقيق»
التي سلمت تقريرها للملك حمد
بن عيسى آل خليفة (الصورة).
وأوضح أن «حجم التعويض
بلغ  153ألف دوالر للفرد» .ولم
يقدم البيان أي تفاصيل ّ
عمن
سيحصل على هذه التعويضات.
(رويترز)
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حديث التعليم واإلعالم على ضفة الراين
بون ــ معمر عطوي
رغم التحول املفاجئ للطقس بالنسبة
إل��ى اآلت�ين م��ن دول ع��دي��دة للمشاركة
في «منتدى اإلعالم والتعليم العاملي»
ال� �خ ��ام ��س ،غ � ��ادر م �ع �ظ��م اإلع�ل�ام �ي�ي�ن
املشاركني غرفهم الدافئة في الفنادق
إلى مركز الصحافة الواقع في مجمع
«دوي �ت � ُش��ه ف �ي �ل��ه» وس ��ط م��دي �ن��ة ب��ون،
ح� �ي ��ث أق � �ي� ��م ح� �ف ��ل اس� �ت� �ق� �ب ��ال ت �ح��دث
فيه رئيس قسم ال�ع�لاق��ات العامة في
املؤسسة اإلعالمية األملانية الرسمية،
هنريك شوت.
يوم أول من أمس كانت بداية املؤتمر،
ال��ذي ت��واف��رت فيه ك��ل وس��ائ��ل ال��راح��ة
واالت � � � �ص � � ��ال ل� �ل� �ص� �ح ��اف� �ي�ي�ن ،ورب � �م� ��ا
امل �ش��ارك�ين؛ خ��دم��ات��ه م�ج��ان�ي��ة ع��دي��دة،
م��ن ب�ط��اق��ات وس��ائ��ل ال�ن�ق��ل ال �ع��ام في
م��دي �ن��ة ب � ��ون ،إل� ��ى خ ��دم ��ة اإلن �ت ��رن ��ت،
ً
وص ��وال إل��ى إم �ك��ان اس �ت �خ��دام دراج��ة
ن��اري��ة .ب��دا االهتمام الرسمي بأعمال
امل ��ؤت �م ��ر واض � �ح� ��ًا ،ح �ي��ث ب �ع��ث وزي ��ر
ال �خ��ارج �ي��ة األمل ��ان� �ي ��ة ،غ �ي ��دو ف�ي�س�ت��ر
فيله ،رس��ال��ة مكتوبة إل��ى امل�ش��ارك�ين،
رأى ف �ي �ه��ا أن ال �ت �ع �ل �ي��م ه ��و «م �ف �ت��اح
املوارد» في القرن الحادي والعشرين،
ً
ق� ��ائ �ل�ا« :ال �ت �ع �ل �ي��م ي� �ق � ّ�وي اإلم �ك ��ان ��ات

الفردية لدى اإلنسان في سبيل النمو
والتطور».
كذلك ،تحدث وزير التعليم االتحادي
ج ��ورج ش��وت��ه ،ال ��ذي أث �ن��ى ع�ل��ى عمل
ال �ه �ي �ئ��ة اإلع�ل�ام �ي ��ة األمل ��ان� �ي ��ة ،م�ش�ي�رًا
إل ��ى أه�م�ي��ة ع��ام��ل ال�ت�ع�ل�ي��م ف��ي ت�ط��ور
ال�ب�ش��ر ،فيما ت�ن��اول��ت وزي��رة ال�ش��ؤون
االت �ح��ادي��ة ف��ي ح �ك��وم��ة والي� ��ة ش�م��ال
ال��راي��ن فيستفاليا ،انغيليكا ش�ف��ال ــ
دوري � ��ن ،م��وض��وع أوروب � ��ا وال�ت�ع�ل�ي��م.
ب� � � � ��دوره ،ع � � � ّ�رف ع � �م� ��دة م ��دي� �ن ��ة ب� ��ون،
ي ��ورغ ��ن ن �ي �م �ب �ت��ش ،ب �ع��اص �م��ة أمل��ان �ي��ا
ال �غ��رب �ي��ة خ�ل��ال ان �ش �ط��ار ال� �ب�ل�اد إل��ى
ق�س�م�ين ق �ب��ل ال ��وح ��دة ف��ي ع ��ام .1990
أم� ��ا م ��دي ��ر «دوي� �ت� �ش ��ه ف� �ي� �ل ��ه» ،إي��ري��ك
ب� �ي� �ت ��رم ��ان ،ف� �ق ��د ت � �ح� ��دث ن ��ائ� �ب ��ًا ع �ن��ه
امل � �س � ��ؤول ف� ��ي امل ��ؤس� �س ��ة اإلع�ل�ام� �ي ��ة،
راي� � � �ن� � � �ه � � ��ارد ه� � ��ارش � � �ت� � ��اي� � ��ن ،م� �ش� �ي� �رًا
إل� ��ى أن «ث� ��ال� ��وث ال �ث �ق��اف��ة وال �ت �ع �ل �ي��م
واإلع �ل��ام ،ال �ت��ي ي�ن��اق�ش�ه��ا امل �ش��ارك��ون
ف ��ي امل ��ؤت� �م ��ر ،ه ��ي م ��ن أه� ��م ت �ح��دي��ات
العوملة».
امل��ؤت�م��ر ت��اب��ع أع�م��ال��ه ب�م�ش��ارك��ة أكثر
من  800شخص عبر العالم ،اجتمعوا
ف��ي املبنى الجميل ال��واق��ع على ضفة
ن� �ه ��ر ال� � ��راي� � ��ن ،ح� �ي ��ث ك� � ��ان م ��وض ��وع
التعليم واإلع�ل�ام سلسًا ،واملناقشات

ت�م�ي��زت ب��اخ�ت�ص��ار ك�ل�م��ات املتحدثني
وت �ع��دد اآلراء ،ف�ي�م��ا أن �ق��ذت الطبيعة
الجميلة املحيطة بمكان املؤتمر هذه
الفاعليات الحاشدة من امللل والرتابة،
بفعل تأثير نداوة النهر الجميل الذي
ينساب خلف املجتمعني في مشهدية
رائعة.
ل �ع��ل أب � ��رز امل� �ح ��اور ق �ب��ل ال �ظ �ه��ر ك��ان
م ��وض ��وع «دور اإلع� �ل ��ام ب�ي�ن ض�غ��ط
ال �س��وق وم �ه �م��ة ال �ت �ع �ل �ي��م» .أم ��ا ف�ت��رة
م � ��ا ب� �ع ��د ال � �ظ � �ه� ��ر ،ف� �ت� �ح ��دث خ�ل�ال �ه��ا
ع ��دد ك �ب �ي��ر م ��ن امل �ش��ارك�ي�ن وت �ن��اول��ت
ُ
ق� � �ض � ��اي � ��ا ع � � ��دي � � ��دة ك� � ��ان� � ��ت ت � �ن� ��اق� ��ش
ب� ��وق� ��ت ق� �ص� �ي ��ر ج � � �دًا ل� �ك ��ل م� �ت� �ح ��دث.

م � ��ن ه � � ��ذه امل� � ��وض� � ��وع� � ��ات« :امل � �ع ��اه ��د
ال� �ف ��اش� �ل ��ة أو ه �ي �ك �ل �ي��ة االح � � �ت� � ��راف».
ك� ��ذل� ��ك ك� � ��ان ل �ل �ب �ي �ئ��ة دوره � � � � ��ا ،ح �ي��ث
ك��ان��ت م �ش��ارك��ة م�ن�ظ�م��ة ال�ي��ون�ي�س�ك��و
ال � �ت� ��اب � �ع� ��ة ل �ل��أم � ��م امل� � �ت� � �ح � ��دة ب� ��ورق� ��ة
حملت ع �ن��وان «ه��ل ال�ت�ط��ور األخ�ض��ر
ت �ن��اق��ض أم م �ن��اس �ب��ة؟ اس �ت �ش��راف��ات
املواهب».
وم��ن بني املواضيع التي أدرج��ت على
قائمة الحوار وجهة نظر الخوارزمية
للعالم ،أو علم ال� � �ـ « ،»Algorithmال��ذي
اب� �ت� �ك ��ره ع ��ال ��م ال ��ري ��اض� �ي ��ات ال �ع��رب��ي
ال� � �خ � ��وارزم � ��ي .ون� ��اق� ��ش ه � ��ذا ال �ب �ح��ث
م� ��وض� ��وع ش �ب �ك��ة «غ � ��وغ � ��ل» وإم� �ك ��ان
تطوير وس��ائ��ط االت�ص��ال اإللكتروني
الحديث للوعي والتعليم.
ول �ل �ش��رق األوس� ��ط أي �ض��ًا ن�ص�ي�ب��ه من
امل� � � � � � ��داوالت ،ف� �ق ��د ش � ��ارك � ��ت م��ؤس �س��ة
«ك ��ون ��راد أدي � �ن ��اور» ال �ت��اب �ع��ة ل�ل�ح��زب
امل�س�ي�ح��ي ال��دي �م��وق��راط��ي ال �ح��اك��م في
أملانيا ،ببحث تناول دور اإلع�لام في
تشكيل الثقافة السياسية في الشرق
األوس��ط وش�م��ال أفريقيا ،فيما كانت
هناك دراسة عن التطورات األكاديمية
في تونس ومصر بعد الثورة في كال
ال �ب �ل��دي��ن ودور ال �ج��ام �ع��ات ك��وك��االت
للتغيير.

كانت هناك دراسة عن
التطورات األكاديمية
في تونس ومصر

استراحة
41 71 50 4 s u d o k u

كلمات متقاطعة 1 1 5 4

«أف بي آي» يحقق بوجود
اسالميني متطرفني
في الجيش األميركي
كشفت اإلذاعة القومية األميركية
العامة «إن بي آر» أن مكتب
التحقيقات الفدرالي (إف بي
آي) يحقق في وجود  100ممن
وصفتهم بـ «ناشطني إسالميني
متطرفني» في صفوف الجيش
األميركي ،بينهم  10اشخاص
خطرين ويشتبه في أنهم
يخططون العتداءات أو إقامة
اتصاالت مع متطرفني خطرين
آخرين.
وقدم مكتب «إف بي آي» ووزارة
الدفاع (البنتاغون) هذه املعطيات
في جلسة استماع مغلقة أمام
لجنتي األمن الداخلي في مجلسي
النواب والشيوخ في كانون األول
املاضي.
ووصف مسؤولون أميركيون هذه
الحاالت بأنها تشكل «تهديدات
داخلية» وهي ال تشمل فقط
األفراد العاملني في الجيش
األميركي بل أيضا األفراد الذين
بيدهم حرية الوصول إلى املرافق
العسكرية مثل املقاولني واألقارب
املباشرين للعسكريني الذين
يخضعون للمراقبة.
وقال رئيس لجنة األمن
الداخلي في مجلس الشيوخ،
جو ليبرمان إنه «بالنسبة إلى
ماليني األشخاص في الجيش
االميركى أو ممن يعملون في
مؤسسات تابعة للدفاع ،ال تمثل
األرقام املشار إليها إال نسبة
ضئيلة ،ولكن الواقع أنه لم يكن
هناك حاجة ألكثر من شخص،
نضال حسن ،لقتل  13شخصًا
في فورت هود وجرح آخرين
كثيرين».
(األخبار)

ارجاء النظر في الطعن
املقدم من تيموشنكو
قررت محكمة التمييز االوكرانية،
أمس ،ارجاء النظر في الطعن الذي
قدمته رئيسة الوزراء السابقة
يوليا تيموشنكو إلى  12تموز ،أي
إلى ما بعد املباراة النهائية لكأس
اوروبا  2012لكرة القدم.

أفقيا

سد في أسوان بمصر ُيعتبر أضخم ّ
ّ -1
سد في العالم –  -2دولة أوروبية –  -3من أصنام العرب
في الجاهلية – والدة – ما ارتفع من املاء على سطح البحر –  -4إله فينيقي إشتهرت عبادته
في صيدا وقرطاجة – لعن وشتم –  -5طعم الحنظل – مدينة أميركية في والية واشنطن – -6
ّ
تجلى فيه
مدينة باكستانية وهي ثالث أكبر مدن باكستان –  -7جبل في شبه جزيرة سينا
ّ
مرض صدري –  -8عملة
النبي على ما جاء في الكتاب املقدس –
الرب ملوسى ومن بعده إليليا
ُ
ّ
محمي ومنيع – بحر – شرس خلقه –  -10سهل في
آسيوية – صاح التيس – قلم – ّ -9كل مكان
سوريا بني الالذقية وحماة ُجففت مستنقعاته وأنشىء فيه ّ
سد الرسنت

عموديًا
 -1صحافية لبنانية –  -2قضاء لبناني – ك�لام مكتوب –  -3مدينة أميركية عاصمة أوري�غ��ون –
ّ
ّ
فرنسي راحل له دراسات
نفسي
خالف غلط – يبس الخبز أو اللحم –  -4وضع خفية – عائلة عالم
هامة عن الطفل –  -5أول وحني – مدينة عراقية –  -6عاتب – أسر النساء في الحروب – ّإسم موصول
–  -7حرف جر – مالبسي –  -8ذكر األفعى – أمر فظيع – مفصل ما بني الساعد والكف أو الساق
إهتم بدراسة الفكر اإلسالمي ال سيما عند ابن ّ
ّ
تيمية
والقدم –  -9عائلة مستشرق فرنسي راحل
ّ
ّ
الحنبلي – وكالة أنباء عربية –  -10منطقة بركانية في سوريا بمحافظة السويداء
مجدد الفكر
ُ
تعرف بجبل الدروز

حل الشبكة 1153

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

2

3

4

5

6

91154
22
7

8

9

10

11

أفقيا

 -1بور سودان –  -2لعاب – كشمير –  -3قليوب – ّ
بواب –  -4أتاري – فا – ّ -5
سرتني – ليال –  -6يكايد
–  -7وكالة – مر –  -8رنا – لب – حنا –  -9يبصم – وفا –  -10تل العمارنة

عموديًا

 -1بلقيس – كريت –  -2وعل – رف – ْنبل –  -3رايات – واصا –  -4سبوتنيك – مل –  -5بايكال – -6
دك – البوم –  -7أشبيلية – فا –  -8نمو – يد – حار –  -9يافا – من –  -10حرب الوراثة

إعداد
نعوم
مسعود

 .)1949ما ّ
مع
بموسيقى
بمراسالته
يسمى
إشتهر
الحديثة أو
(-1862
الموسيقى
ورائد في مصر
بريطانيا
معاصر
ليبيلملك
األعلى
موسيقي
الممثل
ّ
ّ
األولىبإسم كابو وهي كلمة
يلقب
العالمية
الحربالعشرين.
خالل القرن
األخيرين من
العقدين بن علي
مكة حسين
شريف في
الجيل
يزيل
= =11+1+2+3سهل
أحزان■■ 11+4+9
التاسع
= 7+10+5+1
 = 10+7+8+9+6+5بعد
حسن الصوت ■
كابتن
طائر
تعني
= 3+8+2+6
إيطالية
الطبشور عن اللوح ■  = 2+4يجري في العروق
الفهم

حل الشبكة الماضية :اسحاق عظيموڤ

وسارع احد محامي
تيموشنكو ،النائب سيرغي
فالسنكو الى التنديد بتأجيل
الجلسة ،مؤكدًا أن نظام الرئيس
فيكتور يانوكوفيتش يحاول
بذلك أن يمنع املحكمة االوروبية
لحقوق االنسان في ستراسبورغ
(شرق فرنسا) من نظر هذه
القضية .واوضح فالسنكو ان
مالحقة تيموشنكو تهدف إلى
«اقصاء يوليا تيموشنكو عن
املشاركة الفاعلة في الحياة
السياسية ومنع انتخابها في
البرملان» من خالل االنتخابات
التشريعية املقررة اواخر تشرين
االول.
(أ ف ب)
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مبوب
◄

وفيات

انتقل إل��ى رحمته تعالى فقيدنا الغالي
املرحوم
السيد ّ
ّ
غسان محمد علي األمني
زوجته السيدة سميرة الزين
أب �ن��اؤه :ع�ل��ي ،عبد ال�ل��ه ،ه��ادي وحسيبة
زوجة وسام مغنية
شقيقاه :النائب وال��وزي��ر السابق السيد
عبد الله األمني والسيد محسن
شقيقته :السيدة مهى زوجة الدكتور عبد
األمير دكروب
أع �م��ام��ه :ال�س�ي��د م�ح�م��ود األم�ي��ن ،السيد
ناجي األمني واملرحوم السيد محمد
أخواله :السيد محمد غالب ،السيد عون
األم�ين وامل��رح��وم��ون ال�س��ادة :علي ،أحمد
اّ
م�ي��رزا ،ع��دن��ان وال�ع�ّل�م��ة السيد عبد الله
األمني
ّ
ص��ل��ي ع�ل��ى ج�ث�م��ان��ه ال �ط��اه��ر ووري في
الثرى في بلدته الصوانة ظهر يوم األحد
في .2012/6/24
تقبل ال�ت�ع��ازي ف��ي ب�ي��روت غ �دًا الخميس
ف� ��ي  28م �ن ��ه ف� ��ي ال �ج �م �ع �ي��ة اإلس�ل�ام �ي ��ة
ل�ل�ت�خ�ص��ص وال �ت��وج �ي��ه ال�ع�ل�م��ي _ ق��رب
م��رك��ز أم��ن ال��دول��ة _ م��ن ال�س��اع��ة الثالثة
ً
مساء.
عصرًا وحتى السابعة
اآلسفون :آل األم�ين ،آل الزين وآل دكروب
وعموم أهالي بلدتي الصوانة وشقراء.
للفقيد الرحمة ولكم من بعده طول البقاء.

نعي
أبناء الحاج املرحوم محمد علي قبيسي
عائلة املرحوم الحاج علي
عائلة املرحوم النقيب أحمد
العميد حسن
ال� ��دك � �ت� ��ور إب� ��راه � �ي� ��م (رئ � �ي� ��س ال �ج��ام �ع��ة
اللبنانية سابقًا)
الدكتور حبيب
الدكتور سليم
ينعون إليكم صهرهم
املرحوم محمود حسن حطيط
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب
انتقل إلى رحمته تعالى
جورج خزاعي أسود
زوجة الفقيد جمال جبور كيروز
أب �ن��اؤه :س�لام وزوج �ت��ه ري�ت��ا ف��ارس فهد
وعائلتهما
سهيل وزوج �ت��ه مشلني إل�ي��اس األبيض
وعائلتهما
س� ��ام� ��ي وزوج� � �ت � ��ه ي � ��والت � ��ا ل �ي �ف��ان��وف �ي��ك
وعائلتهما
اب � �ن � �ت� ��اه :س � �ه� ��ام زوج� � � ��ة أس � �ع� ��د ي��ون��س
وعائلتهما
سيرين زوجة املختار كارلوس أبي ناضر
وعائلتهما
شقيقتاه جورجيت أرملة املرحوم بشاره
عازار
ج��ان�ي��ت أرم �ل��ة امل��رح��وم إي �ل��ي أب ��ي راش��د
وأوالدها وعائالتهم
أوالد عمه املرحوم نسيب :جوزف وولده
ناجي وعائلته
وهنريات أرملة املرحوم يعقوب الراسي
وأوالدهما وعائالتهم
أوالد ع �م��ه امل ��رح ��وم أن � �ط� ��وان :امل �ح��ام��ي
إيلي وتامر واميليا ووف��اء وكليوباتراه
وميشال وريشار ونبيل وعائالتهم
وأنسباؤهم ينعونه إليكم
ي �ح �ت �ف��ل ب ��ال �ص�ل�اة ل ��راح ��ة ن �ف �س��ه ال �ي��وم
األربعاء  27حزيران  2012الساعة الثالثة
وال �ن �ص��ف ب �ع��د ال �ظ �ه��ر ف ��ي ك�ن�ي�س��ة م��ار
ضومط الرعائية في زوق مكايل.
تقبل التعازي يومي األربعاء والخميس
ً
ابتداء
 27و 28منه في صالون الكنيسة
م� ��ن ال� �س ��اع ��ة ال � �ع� ��اش� ��رة ص� �ب ��اح ��ًا ح�ت��ى
ً
مساء.
الساعة السابعة
أسرة شركة دار املكتبة األهلية
تنعى عميدها وفقيدها الغالي املرحوم
جورج خزاعي أسود
نقابة الناشرين في لبنان
تنعى إليكم فقيدها الغالي املرحوم
جورج خزاعي أسود

◄

►

انتقل الى رحمة الله تعالى
الحاج محمد حسن الشيخ يوسف حدرج
أوالده :الحاج علي ،الدكتور أحمد
أشقاؤه :الدكتور محمود ،الحاج يوسف،
الحاج حسني
صهراه :ظافر حدرج ،الحاج عصام حدرج
ُ
ت �ق �ب ��ل ال� �ت� �ع ��ازي ال � �ي� ��وم االرب� � �ع � ��اء وغ � �دًا
ال �خ �م �ي��س م ��ن ال �س��اع��ة ال �خ��ام �س��ة ح�ت��ى
ً
السابعة
مساء في مجمع الحاج إبراهيم
برجاوي ـ بئر حسن.
اآلس �ف��ون :آل ح ��درج ،آل ش�ح��رور وعموم
أهالي هونني.

◄

مبوب

►

مفقود
فقد جواز سفر وبطاقة هوية باسم رنا
ك�ن�ع��ان ل�ب�ن��ان�ي��ة ال�ج�ن�س�ي��ة ال��رج��اء ممن
يجده االتصال على الرقم
03/058886

مطلوب
ُي� �ع� �ل ��ن م �ج �ل��س إدارة وك� ��ال� ��ة ال �ت �ن �م �ي��ة
االق �ت �ص��ادي��ة امل�ح�ل�ي��ة ف��ي ال �ج �ن��وب عن
ح��اج �ت��ه مل��دي��ر ت �ن �ف �ي��ذي ،ع �ل��ى ال��راغ �ب�ين
االتصال بمكتب الوكالة في مبنى اتحاد
بلديات صور ـ الطابق  ،3من  26حزيران
ول� �غ ��اي ��ة  5ت� �م ��وز  ،2012خ �ل��ال ال� � ��دوام
الرسمي.
للحصول على الشروط املطلوبة للوظيفة
االتصال 349022/07 :أو  805813/03أو
 ،671364/03أو على املوقع اإللكتروني :
www.uotm.org

لإليجار
لاليجار الحمرا شقة 160م م طابق عالي
 3غرف نوم  $16000بالسنة
فرع كليمنصو 01374666 Tel
www.sodeco-gestion.com

للبيع
شقة في برمانا ـ دوبلكس ـ  180م 2ـ قرب
غ��ران��د هيلز أوت �ي��ل ـ ط 3ـ  $285000ـ ت:
03/562600
شقة في برمانا ـ  135م 2ـ تراس  30م 2ـ ط
ارضي ـ قرب غراند هيلز اوتيل $250000
ـ ت03/562600 :
شقة في برمانا  165م 2ـ حديقة  350م 2ـ
أرضي ـ  $325.000ـ ت03/562600 :
 2009ـ  19000 BMW-X6ك �ل��م ـ م�ص��در
ال� � �ش � ��رك � ��ة ل � � � ��ون ف � �ض� ��ي ـ  $68000ت:
03/562600
ل�ل�ب�ي��ع م ��ار ال� �ي ��اس ش �ق��ة ج �ي��دة 255م م
طابق عالي  3غرف نوم موقفني $620000
فرع كليمنصو 01374666 Tel
www.sodeco-gestion.com
للبيع كليمنصو شقة ج��دي��دة 300م م 3
غرف نوم موقفني $1350000
فرع كليمنصو 01374666 Tel
www.sodeco-gestion.com
للبيع مستودع ـ الجناح ـ نزلة السفارة
ال�ك��وي�ت�ي��ة 1160م 2ض�م�ن��ه غ��رف��ة مكتب
وح � �م� ��ام� ��ان ـ ن� ��زل� ��ة ك� �م� �ي ��ون ،ل �ل �ج��ادي��ن
70/800387

مطلوب
ال� ��و ت��اك �س��ي ت �ط �ل��ب س��ائ �ق�ي�ن ع�م��وم�ي�ين
م��ع وب � ��دون س� �ي ��ارة .م��دخ��ول ج �ي��د ج �دًا.
لالتصال على الرقم71/673079 :

إعالن بيع باملعاملة 2011/468
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
ت�ب��اع ب��امل��زاد ال�ع�ل�ن��ي ن�ه��ار االرب �ع��اء في
 2012/7/11الساعة ال��واح��دة والنصف
ظهرًا سيارة املنفذ عليه احمد مصطفى
ب ��دره م��ارك��ة س �ي �ت��روان  SX C4م��ودي��ل
 2009رق ��م /189594/ط ال�خ�ص��وص�ي��ة
ً
تحصيال لدين طالب التنفيذ فرنسبنك
ش.م.ل .وكيله املحامي وسام كرم البالغ
 $/23460/عدا اللواحق واملخمنة بمبلغ
 $/5400/وامل �ط��روح��ة ب�س�ع��ر $/4500/
أو م��ا ي �ع��ادل �ه��ا ب��ال�ع�م�ل��ة ال��وط �ن �ي��ة وان
رس� � � ��وم امل� �ي� �ك ��ان� �ي ��ك ق � ��د ب �ل �غ ��ت ح ��وال ��ى
/613.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
امل � �ح� ��دد إل � ��ى م� � ��رأب امل� � � ��دور ف� ��ي ب �ي ��روت
الكرنتينا مصحوبًا بالثمن نقدًا أو شيكًا
مصرفيًا و ٪5رسمًا بلديًا.
رئيس القلم
أسامة حمية
اعالن صادر
عن املديرية العامة لألمن العام
ً
أوال :تعلن امل��دي��ري��ة ال�ع��ام��ة ل�لأم��ن العام
انها حددت موعد اجراء االختبار الخطي
ل�ل�م��رش�ح�ين ال�ن��اج�ح�ين ف��ي االخ �ت �ب��ارات
ال��ري��اض�ي��ة وال�ن�ف�س�ي��ة وال�ط�ب�ي��ة للتطوع
برتبة ضباط اختصاصيني.
ث ��ان� �ي ��ًا :ل �ل�اط �ل�اع ع �ل ��ى م � � ��واد االخ �ت �ب ��ار
الخطي ومواعيده ،يمكن مراجعة دائ��رة
الحماية والتدخل ودوائ��ر وم��راك��ز االمن
العام االقليمية ،او زي��ادة موقع املديرية
العامة لألمن العام على شبكة االنترنت:
www.general-security.gov.lb
وذلك اعتبارًا من تاريخ .2012/06/27
ثالثًا :يطلب الى املرشحني ابراز ما يثبت
هويتهم الشخصية وااليصاالت املعطاة
لهم عند تقديم الجراء االختبار الخطي.
ّ
إعالن نقابة املترجمني املتحلفني
ت� ��دع� ��و ال � �ن � �ق ��اب ��ة اع� � �ض � ��اء ه � ��ا ل �ح �ض��ور
الجمعية العمومية العادية نهار االربعاء
 18تموز  2012الساعة الخامسة من بعد
الظهر في اوتيل روي��ال ـ الضبيه لتالوة
ال �ت �ق��ري��ر ال �س �ن��وي وم �ص��ادق��ة ح�س��اب��ات
2011
واملوافقة على تعديل بعض مواد النظام
الداخلي وف��ي ح��ال ع��دم اكتمال النصاب
ت ��ؤج ��ل ل� �ن� �ه ��ار ال �ج �م �ع ��ة ف� ��ي  27ت �م��وز
 2012الساعة الخامسة ف��ي مقر النقابة
م��ع االش � ��ارة ال ��ى أن آخ ��ر م�ه�ل��ة لتسديد
االشتراكات  15تموز 2012
مالحظة :يلي الجمعية العشاء السنوي
في االوتيل
مجلس النقابة
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط �ل��ب رم � ��زي ج � ��ورج ك ��ات ��ول ال��رح �ب��ان��ي
مل��وك �ل��ه امل �ح ��ام ��ي ص�ل��اح ال ��دي ��ن ال ��دب ��اغ
ال��وك �ي��ل ع ��ن ع �ب��دال �ل��ه ب ��ن س �ع��د ب ��ن عبد
الرحمن الراشد سندات تمليك بدل ضائع
بالعقارات  /1505 /1504 /1503/بكفيا.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون بالتكليف
جورج صايغ
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب شوقي يوسف املدور سندي تمليك
ب��دل ضائع بحصته بالعقارين /4089/
 /4103/بسكنتا.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون بالتكليف
جورج صايغ
اعالن
من امانة السجل العقاري في بعبدا
ط�ل�ب��ت امل �ح��ام��ي ج��وزف�ين ج��رج��ي ط��راف
وك�ي�ل��ة اي�ل��ي ان �ط��ون م�ل�ك��ان ب��وك��ال�ت��ه عن
نعيم محمد قائد بيه
و FRANCOIS PASCAL DU MENSIL
 DE MARICOURTاملفوضني بالتوقيع

إعالنات رسمية

►

ب ��االت� �ح ��اد ع ��ن ب �ن��ك ات � ��ش اس ب ��ي س��ي
ال �ش��رق االوس ��ط امل �ح��دود ش �ه��ادة تأمني
بدل عن ضائع للعقار  14/3650الشياح
للمعترض مراجعة االمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في بعبدا
ليليان داغر

طلب غسان حسن شحاده ملورثيه حسني
علي شحاده وغنده عبد الحسني شحاده
س �ن��دي ت�م�ل�ي��ك ب ��دل ض��ائ��ع بحصتهما
بالعقار  2245معلقة اراضي
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
يوسف أبو رجيلي

اعالن
من امانة السجل العقاري في بعبدا
ط �ل��ب ح�س�ين ع�ل��ي ع��واض��ه س�ن��د ملكية
بدل ضائع للعقار  11/2291حارة حريك
للمعترض مراجعة االمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في بعبدا
ليليان داغر

إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب ارز جميل طعمه ملوكلته جوزفني
ج � ��ورج ع �ب �ي��د س �ن��د ت�م�ل�ي��ك ب� ��دل ض��ائ��ع
بالعقار  /313/قرنة الحمرا
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون بالتكليف
جورج صايغ

اعالن
من امانة السجل العقاري في بعبدا
طلب احمد عباس حجازي سند ملكية
بدل ضائع للعقار  A 14/599حارة حريك
للمعترض مراجعة االمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في بعبدا
ليليان داغر

إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب موريس يوسف بو ضوميط سند
تمليك بدل ضائع بالعقار  /546/القسم
 /15/املحيدثة
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون بالتكليف
جورج صايغ

اعالن
من امانة السجل العقاري في بعبدا
ط�ل��ب ح�س��ن عفيف ي��اس�ين وك�ي��ل قاسم
اح �م��د ض� ��اوي س �ن��د م�ل�ك�ي��ة ب ��دل ض��ائ��ع
للعقار  B 15/3الشياح
للمعترض مراجعة االمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في بعبدا
ليليان داغر

اعالن
من امانة السجل العقاري في املنت
ط �ل��ب ش �ك��رال �ل��ه ان � �ط ��وان ال �ح��وي��ك س�ن��د
تمليك بدل ضائع بالعقار  /1385/القسم
 /10/برج حمود
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
امني السجل العقاري املعاون بالتكليف
جورج صايغ

اعالن
من امانة السجل العقاري في بعبدا
ط�ل��ب اي �ه��اب م�ع�ين اب ��و درغ ��م اح ��د ورث��ة
معني معروف ابو درغم سند ملكية بدل
ضائع عن حصته في العقار  785كفرحيم
للمعترض مراجعة االمانة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
في الشوف
راني حيدر

اعالن
من امانة السجل العقاري في بعبدا
ط�ل��ب اح �م��د ع�ب��د االم� ��ام مصطفى وكيل
ح�س�ين م�ح�م��ود ق��اس��م س�ن��د م�ل�ك�ي��ة ب��دل
ضائع للعقار  15/5754الشياح
للمعترض مراجعة االمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في بعبدا
ليليان داغر

اعالن
من امانة السجل العقاري في بعبدا
طلب سليمان ال�ي��اس ص��ال��ح وك�ي��ل ريتا
ان �ط��ون رزق اح ��د ورث ��ة ال �ي��اس سليمان
صالح سندي ملكية بدل ضائع للعقارين
 168و 199الزعرورية
للمعترض مراجعة االمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
في الشوف
راني حيدر

اعالن
من امانة السجل العقاري في البقاع
ط �ل��ب ج��اب��ر ع �ل��ي ال�خ�ط�ي��ب مل��ورث��ه علي
محمد الخطيب سند تمليك ب��دل ضائع
بحصته بالعقار  59االسطبل
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
يوسف أبو رجيلي

اعالن
من امانة السجل العقاري في بعبدا
طلب ماهر كامل السعدي وكيل الشيخ
ب �ه �ي��ج رش� �ي ��د اب � ��و ح� �م ��زه ب��وك��ال �ت��ه ع��ن
نظيره حسن االط��رش وريثة ليندا فؤاد
ب��ك ج�ن�ب�لاط س �ن��دات ملكية ب ��دل ضائع
للعقارات ،285 ،208 ،194 ،180 ،110 ،109
 319 ،312املختارة
للمعترض مراجعة االمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في الشوف
راني حيدر
اعالن
من امانة السجل العقاري في بعبدا
طلب املحامي حكمت عبد ال�ع��ال حماده
وكيل ناصوح اديب بو درغم املشتري من
ج��واد ادي��ب اب��و ضرغم سند ملكية بدل
ضائع للعقار  1073كفرحيم
للمعترض مراجعة االمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في الشوف
راني حيدر
اعالن
من امانة السجل العقاري في البقاع

اعالن
من امانة السجل العقاري في البقاع
طلبت ن�ج��وى اح�م��د العصيده ملوكليها
خ�ل�ي��ل وم�ح�م��د ول ��دا ي��وس��ف زري ��ن سند
تمليك ب��دل ض��ائ��ع بحصتهما بالعقار
 852تعلبايا
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
يوسف أبو رجيلي
اعالن
من امانة السجل العقاري في البقاع
ط �ل��ب ط��ون��ي ك��ري��م ح � ��داد مل��وك �ل �ي��ه ج��ان
وط��ون��ي ول��دي ج��رج��س ال �خ��وري سندي
تمليك بدل ضائع بحصتهما بالعقارين
 3251و 3252معلقة
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
يوسف أبو رجيلي
إعالن
عن القاضي العقاري في الجنوب
ط�ل�ب��ت ن �ج��وى ش �ه��اب مل��وك�ل�ت�ه��ا ف��اط�م��ه
ش �ه��اب ش �ه��ادة ق �ي��د م��ؤق �ت��ه ب ��دل ض��ائ��ع
بحصتها بالعقار رقم  28شمع.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
القاضي العقاري
محمد الحاج علي
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احتماالت مفتوحة وتوقعات صعبة في نصف نهائي كأس أوروبا

مدريد تكره رونالدو وتصفية حـس
حسنًا ،انها املرحلة الحاسمة .أفضل اربعة
منتخبات في كأس اوروبا  2012لكرة القدم تحلم
ببلوغ املسرح النهائي .اسبانيا والبرتغال تتواجهان
وايطاليا تلعبان
الليلة الساعة  21.45بتوقيت بيروت ،واملانيا ّ
غد في التوقيت عينه .من دون شك لن يوفر الالعبون اي
مساء ٍ
جهد للعبور الى املباراة النهائية ،اذ سيكونون على مسافة
ٍ
 180دقيقة فقط من دخول التاريخ من اعلى منصة التتويج.
االحتماالت كلها مفتوحة والتوقعات صعبة

شربل كريم

كاسياس لدخول التاريخ
بـ  100فوز دولي
يقف الحارس اإلسباني املميز ،ايكر كاسياس،
أمام رقم مهم في مسيرته ،في املباراة التي
تجمع منتخب بالده أمام البرتغال الليلة؛ إذ إن
تحقيق «ال فوريا روخا» الفوز فيها سيضيف
إنجازًا إلى سجالت حارس ريال مدريد؛ ألنه
سيصبح الالعب األول في التاريخ الذي يحقق
 100فوز مع بالده في املباريات الدولية ،علمًا
بأن هذه املباراة ستكون الرقم  136دوليًا
لـ «القديس» ،وهو الرقم األكبر بني الالعبني
املشاركني في كأس أوروبا.
وسيكون تركيز كاسياس لتحقيق رقمه الجديد
ّ
منصبًا على زميله في ريال مدريد ،البرتغالي
يخف أنه يتوخى
كريستيانو رونالدو ،وهو لم ِ
الحذر من أي انحراف للكرة في الهواء بسبب
ّ
املميزة التي يسدد بها «الدون»
الطريقة
كراته.
وقال كاسياس لصحيفة «ماركا» في بالده:
«الكرة تفعل شيئًا غريبًا» ،مضيفًا أن الكرات
املستخدمة في كأس أوروبا  2012التي تحمل
اسم «تانغو» ال تنحرف مثل كرة «جابوالني»
التي استخدمت في نهائيات كأس العالم قبل
عامني ،وتابع« :ال تصل (الكرة) إلى هذا ّ
الحد،
لكن إذا ُس ِّددت جيدًا فإنها تنحرف بطريقة
خادعة».

ٌ
«رونالدو ،رونالدو ،رونالدو» .هتاف
ّ
ه� � ��ز ال� �ع ��اص� �م ��ة االس � �ب ��ان � �ي ��ة م ��دري ��د
م� ��رارًا ه ��ذه ال �س �ن��ة ،ف�ه�ن��اك ف��ي ملعب
«سانتياغو ب��رن��اب�ي��و» ُ معقل ال�ن��ادي
امل �ل �ك ��ي ري� � ��ال م� ��دري� ��د ن� � ّ�ص� ��ب ال �ن �ج��م
البرتغالي كريستيانو رونالدو ملكًا
وبات حبيب الجماهير طوال االشهر
املاضية .هذه الجماهير التي احتفلت
م�ع��ه ف��ي س��اح��ة سيبيليس الشهيرة
ب �ل �ق��ب ال � � � ��دوري االس � �ب ��ان ��ي س �ت �ك��ون
م �ح �ت �ش��دة ه� �ن ��اك ل �ل �ه �ت��اف مل�ن�ت�خ��ب
ب�ل�اده��ا ض ��ده ،ف�ه��ي س�ت�ن� ّ�ص ق��ان��ون��ًا
ج��دي�دًا يسري مفعوله مل��دة  90دقيقة
فقط وف�ح��واه« :ك��ره القائد البرتغالي
والدعاء له بعدم التوفيق».
ك � ��ذل � ��ك ،س� �ي� �ت ��آم ��ر امل� � ��دري� � ��دي� � ��ون م��ع
ال� �ك ��ات ��ال ��ون� �ي�ي�ن ل �ل �ي �ل��ة واح � � � ��دة ع�ل��ى
رون ��ال ��دو داخ ��ل امل�ل�ع��ب ع�ب��ر اخ�ت�لاط
الع �ب��ي ري � ��ال م ��دري ��د وب��رش �ل��ون��ة في
ت�ش�ك�ي�ل��ة امل �ن�ت �خ��ب االس �ب ��ان ��ي ،وع�ب��ر
ان � �غ � �م� ��اس م �ش �ج �ع �ي �ه��م ب��أط �ي��اف �ه��م
امل �خ �ت �ل �ف��ة ف ��ي امل � ��درج � ��ات .ف �ف��ي ه��ذه
االمسية س�ي��ردد جمهور ال��ري��ال وراء
جمهور «البرسا» االغ��ان��ي املناهضة
لرونالدو ،وسيتعانقان معًا في حال
ف�ش��ل ال�ل�اع��ب ف��ي ال�ت�س�ج�ي��ل او اه��در
ً
ركلة جزاء مثال.
األك �ي��د أن رون��ال��دو سيفعل اي ش� ّ�يء
ل�ك��ي يكسب ال�ت�ح��دي�ين ،االول يتمثل
بعودته الى مدريد رافعًا رأسه ّ
بتفوقه
ع� �ل ��ى زم�ل��ائ� ��ه ف� ��ي ال �ـ«م �ي ��ري �ن �غ �ي ��ز»،
والثاني اخضاع العبي «البالوغرانا»
ف��ي معركة اخ��رى بعدما كسب حربًا
ضروسًا خالل املوسم املاضي بقيادته
فريقه الى لقب «الليغا».
ً
ل �ك��ن م �ه�ل�ا ،ه� ��ؤالء االس� �ب ��ان ي�ع��رف��ون
رون � � ��ال � � ��دو ج� � �ي� � �دًا ،ف � � � ��اذا ل � �ع ��ب ع �ل��ى
الجناح االي�س��ر سيكون ه�ن��اك زميله
ف��ي ري� ��ال م��دري��د أل �ف ��ارو أرب �ي �ل��وا في
انتظاره للترحيب ب��ه ،لكن ه��ذه امل� ّ�رة
ليس برحابة ب��ل بقساوة .وم��ا يمكن
ال �ج��زم ب��ه ان ارب�ي�ل��و ي�ع��رف رون��ال��دو
وتحركاته جيدًا ،وه��و يبدو مستعدًا
ل �ك �ب��ح ج �م��اح��ه ب �ع��دم��ا اص� �ب ��ح رج��ل
املهمات الصعبة في مباريات اسبانيا
ع �ل��ى غ� ��رار ال �ل �ق��اء ام� ��ام ف��رن �س��ا حيث
اسند اليه املدرب فيسنتي دل بوسكي
م�ه�م��ة ت�ك�ب�ي��ل ف��ران��ك ري �ب �ي��ري فحقق
ن �ج��اح��ًا الف �ت ��ًا .اذًا س �ي �ح��زم رون ��ال ��دو
مجموعة مهاراته وينتقل الى العمق،
لكن هناك قد يجد مشكلة اكبر تتمثل
ب��وج��ود ج �ي��رارد بيكيه ال ��ذي اصبح
الوصفة الكفيلة بايقاف البرتغالي،
حتى اصبح ُي�ض��رب املثل ب��ه انطالقًا
فريق يطمح لوقف رونالدو
من ان اي
ٍ
عليه ان يستقدم «الجالد» بيكيه الى
صفوفه!
ل � �ك� ��ن ورغ � � � ��م ال � �ح� ��دي� ��ث ال� �ك� �ب� �ي ��ر ع��ن
رون� ��ال� ��دو ال ي �م �ك��ن ت �ص��وي��ر امل��وق �ع��ة
على انها مواجهة بني رجل برتغالي
و 11اس�ب��ان�ي��ًا ألن املنتخبني يملكان

قاس (فتييك رادفانسكي  -أ ف ب)
سيتمتع العالم برؤية افضل اربعة منتخبات اوروبية في ٍ
نزال ٍ
ع �ن��اص��ر ك �ث �ي ��رة ،ف �ي �ه��ا ف ��ي ال �ج��ان��ب
البرتغالي من هو قادر على استخدام
سالح الهجمات املرتدة الذي ظهر انه
االقوى لدى «برازيل أوروب��ا» في هذه
ال�ب�ط��ول��ة .ام��ا ف��ي الناحية االسبانية
فال حاجة إلى الكالم عن عباقرة خط
الوسط القادرين على فك أحجيات اي
منتخب يواجهونه.
ٍ

املانشافت  xاآلزوري
ب �ع��د  24س ��اع ��ة ع �ل��ى «درب� � � ��ي» ش�ب��ه
ال � �ج � ��زي� ��رة االي � �ب � �ي� ��ري� ��ة ،س� �ت� �ح ��ل «أم
امل �ع��ارك» ب�ين املانيا واي�ط��ال�ي��ا ،وهما
منتخبان كانا االفضل تاريخيًا على
الصعيدين ال�ع��امل��ي واالوروب � ��ي ،ف��اذا
كان منتخب اسبانيا هو رائد العصر
الحديث فان «املانشافت» و»اآلزوري»
هما التاريخ الكروي للقارة االوروبية.
ّ
ول�ه��ذا ال�س�ب��ب ل��دى ك��ل منهما ه��وس
م �ش �ت��رك ي �ت �م �ث��ل ب ��اس �ت �ع ��ادة زع��ام��ة

سيتآمر المدريديون
مع الكاتالونيين لليلة
واحدة على رونالدو
رأى االيطاليون كرتهم
تخبو امام الكرة
االلمانية في االعوام
األخيرة

ال �ق��ارة ث��م ال �ع��ال��م م��ن االس� �ب ��ان ،وه��و
ام ��ر ل��ن ي�ح�ص��ل اال م��ن خ�ل�ال اق�ص��اء
احدهما لآلخر.
وال� �ح ��دي ��ث ع ��ن ه ��ات�ي�ن امل � �ب ��ارات �ي�ن ال
يمكن ح�ص��ره ف��ي الع � ٍ�ب م�ع نّ�ّي� او في
مواجهات ثنائية كما هي حال املباراة
االولى ،فالكالم هنا عن كتلتني بكل ما
تحمله الكلمة من معنى ،اذ ال يخفى
ع �ل��ى اح� ��د ان امل��ان �ي��ا ت �ل �ع��ب ك��وح��دة
م �ت��راص��ة وم�ت�ن��اس�ق��ة ،وم�ث�ل�ه��ا ك��ان��ت
اي�ط��ال�ي��ا ف��ي م �ب��ارات �ه��ا االخ �ي��رة ام��ام
انكلترا في الدور ربع النهائي.
وطبعًا املنطقة الحمراء في هذا اللقاء
ستكون منتصف امللعب بالنظر الى ان
املنتخبني يعتمدان استراتيجية تفرز
كثافة عددية في دائ��رة الوسط حيث
اه��م الالعبني امل��ؤث��ري��ن ف��ي املنتخبني
ي �ت��واج��دون ه �ن��اك ،م��ن ان��دري��ا بيرلو
وتياغو موتا وري �ك��اردو مونتوليفو
في الجانب االيطالي ،الى افضل ثالثة
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سابات بني األملان وااليطاليني
البرتغال حاضرة وواثقة
لم يعر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو
أي اهتمام للمقارنات حول الوضع البدني
بني منتخب بالده ونظيره اإلسباني عشية
مواجهتهما ،مستبعدًا ادعاءات التعب لالعبي
«ال فوريا روخا» بسبب نيلهم يومني راحة اقل.
وقال مهاجم ريال مدريد االسباني في حديث الى
موقع االتحاد االوروبي للعبة« :ثالثة ايام راحة
اكثر هي فترة اكثر من كافية .قال االسبان ان
نيل يومني راحة اقل هو عائق ،لكن كالعب
محترف ال اعتقد بأن هذا مهم» .واضاف« :عليك
ّ
ان تحضر للمباراة بالطريقة عينها التي تحضر
بها للمباريات االخرى .ستكون مواجهة صعبة
للبرتغال .نحن جاهزون وسنقوم بكل ما في
وسعنا».
اما مدربه باولو بنتو ،فقد اعتبر ان اللعب
ّ
الجماعي هو االهم رغم أن االنظار مسلطة بقوة
على رونالدو ،وهو استمر في التحدث بلهجة
الواثق من قدرات فريقه على بلوغ النهائي على
حساب حامل اللقب فقال« :لقد عملنا بجهد
كبير للوصول الى هنا ،واآلن سنحاول ان نخوض
املباراة بافضل ظروف ممكنة» .وتابع« :لم
يساورني اي قلق بشأن هؤالء الالعبني ،النهم
يملكون النوعية ويبذلون جهودًا شاقة .لدي
ايمان كبير بالالعبني الـ  23في تشكيلتي».

وتهدد
تصعد
ّ
ألمانيا ّ

مدرب اسبانيا فيسنتي دل بوسكي (أ ف ب)

مدرب املانيا يواكيم لوف (رويترز)

مدرب ايطاليا تشيزاري برانديللي (رويترز)

الع�ب��ي وس��ط متناغمني م��ع بعضهم
البعض حتى اآلن في الناحية االملانية
اي م�س�ع��ود أوزي ��ل وس��ام��ي خضيرة
وباستيان شفاينشتايغر.
الكثير وال�ك�ث�ي��ر اص�ب��ح م��وج��ودًا بني
االمل� ��ان واالي �ط��ال �ي�ين ،ف��رج��ال ي��واك�ي��م

ل� � ��وف ي �ع �ل �م ��ون ان اج� � ��داده� � ��م ح�ت��ى
ي�ت�ط�ل�ع��ون ال�ي�ه��م الن �ه��اء ت�ل��ك ال�ع�ق��دة
االي�ط��ال�ي��ة ال �ت��ي ل��م ي�ت�خ�ط��اه��ا االمل ��ان
طوال تاريخهم في املسابقات الرسمية
وحتى عندما استضافوا كأس العالم
 2006وخرجوا امام الطليان في الدور

نصف النهائي .ام��ا االي�ط��ال�ي��ون فهم
رأوا كرتهم تخبو ام��ام الكرة االملانية
في االعوام القريبة املاضية ،اذ اصبح
العبو ال��دوري االملاني مطلوبني على
نطاق واسع في اهم االندية االوروبية
ٍ
م �ق��اب��ل ت �ج��اه� ٍ�ل ت ��ام ل�لاع �ب��ي ال� ��دوري

االي�ط��ال��ي ،ال��ذي خسر سطوته ايضًا
ام� ��ام ان��دي��ة «ال �ب��ون��دس �ل �ي �غ��ه» بحيث
ك �س �ب��ت االخ� �ي ��رة م �ق �ع �دًا اض��اف �ي��ًا في
م �س��اب �ق��ة دوري اب �ط ��ال اوروب� � ��ا على
حساب أندية الـ«سيري أ».
ّ
الحقيقة ان ق��ل��ة ه��ي املنتخبات التي
تستطيع التعامل م��ع اج��واء ضغوط
مباريات من هذا النوع ،لكن الالفت ان
كل طرف في نصف النهائي يعرف ما
ينتظره في الدقائق التسعني املقبلة،
اذ ال يخفى ان امل��درب�ين يعملون على
دراسة الجانب اآلخر اكثر من التفكير
بخياراتهم.
ام ��ا ب��اق��ي ال �ع��ال��م ف�ل�ي��س ع�ل�ي��ه س��وى
ّ
ال �ت �ف � ّ�رج وال �ت �ع��ل��م م �م��ا س�ي�ح�ص��ل او
رب �م ��ا ال �ت �م �ت��ع ،ف�ل�ا ش� ��يء اف �ض ��ل م��ن
رؤية افضل اربعة منتخبات اوروبية
�اس م�ج� ّه��ول ال�ن�ت��ائ��ج الن��ه
ف��ي ن ��زال ق �
مخطئ ٍمن ٍ ّ
يرجح كفة جهة على اخرى
قبل انقضاء وقت املباراتني.

ّ
صعد العبو منتخب أملانيا في تصاريحهم قبل
لقائهم مع إيطالياّ ،
فتوعدوا «اآلزوري» ،حيث
أبدى مسعود أوزيل اقتناعه بأن «املانشافت»
قادر على تخطي الطليان ألول مرة في املسابقات
ً
قائال« :املاضي ال ّ
يهم .باقي الفرق
الرسمية،
ّ
تكن لنا االحترام .هدفنا هو استعادة اللقب
ألملانيا .نحن هنا من أجل ذلك .يمكننا الفوز
على إيطاليا وإحراز اللقب» .وتابع« :أندريا بيرلو
العب عاملي ،ماريو بالوتيلي هداف رائع .لكننا ال
نفكر في فرديات الخصم .إيطاليا فريق صلب،
لكن بمقدورنا الفوز عليهم».
بدوره ،أكد لوكاس بودولسكي جهوزية األملان
للمباراة ،مشيرًا إلى أن العبي املدرب يواكيم
لوف ال يخافون من أحد في البطولة القارية،
ً
قائال« :شاهدت تقريبًا جميع املباريات األخرى،
والحظت شيئًا واحدًا ،في كأس أوروبا هذه
السنة ال يوجد أي فريق ينبغي أن نخاف منه».
وأضاف« :كرة القدم الحديثة سريعة وشرسة،
وهكذا هي في أملانيا .هذا يناسبنا .فإذا كان
النهائي ضد إسبانيا ،سنكون سعداء ونعتقد
أننا سنفوز ،لكن فلننتظر ،ينبغي أن نجتاز
معًا نصف النهائي» .وختم« :مهما يحصل ،ال
يمكنني انتظار املعركة في وارسو .سنكون
جاهزين لها».
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يورو 2 0 1 2

بوفون × نوير

من األستاذ ومن التلميذ؟

جانلويجي بوفون ومانويل نوير ،حارسان تجمعهما املودة
واالحترام املتبادل بعد رسائلهما الشهيرة املتبادلة في العام
املاضي .من هنا ،ستكون األنظار متجهة إليهما في مباراتي بلديهما،
إيطاليا وأملانيا ،في نصف نهائي كأس أوروبا ،فهل ّ
يتفوق
«التلميذ» نوير على «أستاذه» بوفون؟
حسن زين الدين
«مرحبًا مانويل ُال��رائ��ع .أن��ا جيجي
ب ��وف ��ون ،أود أن أرس � ��ل إل �ي��ك تحية
ع �ظ �ي �م��ة وس��أع �ط �ي��ك م� ��وع � �دًا ه��ام��ًا
لنلتقي ب��ه ،م��وع �دًا ل��ن تستطيع أن
ّ
تفوته ،هو املباراة النهائية في كأس
أوروب � � ��ا  .2012أن� ��ت أف �ض��ل ح ��ارس
مرمى ّ
تقدمه كرة القدم حاليًا ،أتمنى
م �ن��ك امل ��واص �ل ��ة ع �ل��ى ه� ��ذا ال �ط��ري��ق.
ل�ك��ن ال ت�ن� َ�س م��وع��دن��ا ف��ي ال�ن�ه��ائ��ي،
وخ � �ص ��وص ��ًا أن � �ن� � َ�ي أري � � ��د أن أف � ��وز
باللقب؛ ألنه لم يبق أمامي إال بضع
سنوات .أما أن��ت ،فاملستقبل أمامك،
وب ��إم� �ك ��ان ��ك أن ت � �ف ��وز ب ��ال �ب �ط ��والت
امل�ق�ب�ل��ة .م��ن ج��دي��د تحية ك�ب�ي��رة ل��ك،
وداعًا».
«ف��ي ال �ب��داي��ة ع�ل� ّ�ي أن أش�ك��ر جيجي
بوفون على قميصه ال��ذي قدمه لي.
ج �ي �ج��ي ب��ال �ت��أك �ي��د ح� � ��ارس ع �ظ �ي��م،
وه��و الرقم واح��د في العالم .واليوم
يقول بحقي كلمات جميلة للغاية،
وبعد مشاهدتي لهذه الرسالة فإني
بالتأكيد سأكون حاضرًا في املوعد
الذي حدده لنلتقي معًا .لكن أنا من
يريد االنتصار في النهائي».
ه��ات��ان ال��رس��ال�ت��ان تبادلهما ح��ارس
مرمى منتخب إيطاليا ،جانلويجي
ب� ��وف� ��ون ،وح � � ��ارس م ��رم ��ى م�ن�ت�خ��ب
أملانيا ،مانويل نوير ،في شهر كانون
األول م��ن ال �ع��ام امل ��اض ��ي .رس��ال �ت��ان
ّ
تعبران عن حجم املودة املتبادلة بني
الحارسني .رسالتان تلخصان مدى
قيمة هذين ال�ح��ارس�ين ،وبالتحديد
ب��وف��ون ،امل�ب��ادر للتحية بعد إرساله

بكنباور والدًا إلبراهيموفيتش!

بكنباور والد زالتان إبراهيموفيتش .ليس
في األمر مزحة على اإلطالق .لكن بكنباور هنا
هو رجل برازيلي ،وليس النجم األملاني السابق،
فرانتس بكنباور .وقد أطلق اسم النجم السويدي
على مولوده الجديد ،وذلك إلعجابه بأدائه ،حيث
قال ملوقع «غلوبو» البرازيلي« :إذا كان اسمي
بكنباور ،فما املانع من أن يكون اسم ابني زالتان
إبراهيموفيتش؟».

رس��ال��ة ص��وت �ي��ة ل �ن��وي��ر ،م��ع إه��دائ��ه
ق �م �ي �ص��ه ،م ��ا اس �ت��دع��ى ب��ال �ط �ب��ع ردًا
للتحية من الحارس األملاني الشاب.
ُ
م� �ب ��ادرة ت �ظ �ه��ر م ��دى ع�ظ�م��ة ب��وف��ون
واألخ�ل�اق العالية ال�ت��ي يتمتع بها.
َّ
ف �م ��ا ه� ��و م �س ��ل ��م ب� ��ه أن ب� ��وف� ��ون م��ن
أعظم حراس املرمى ،ليس في الوقت
الحالي ،بل في تاريخ ك��رة ال�ق��دم؛ إذ
ي�ب��دو أن م��ن اإلج �ح��اف ع��دم وضعه
ع�ل��ى ق ��دم امل� �س ��اواة م��ع ح ��راس على
غ ��رار م��واط�ن��ه دي�ن��و زوف واألمل��ان��ي
س �ي��ب م ��اي ��ر واإلن �ك �ل �ي ��زي غ � ��وردون
ب ��ان� �ك ��س ،وه � � ��ذا األم � � ��ر ي �ك �ف �ي��ه ل�ك��ي
يجلس في برجه العاجي ،لكن بوفون
غير ذلك كليًا .بوفون هو ذلك الرجل
املتواضع والخلوق ال��ذي ال يتوانى
عن اإلش��ادة بالحراس األصغر سنًا
منه ،وهذا ما يؤكد قيمته.
إذًا ،ه � � ��ي م � � �ج � ��رد ك � �ل � �م� ��ات ق ��ال� �ه ��ا
الحارسان ،لكنها تحولت إلى حقيقة.
إش � ��ادة ك��ل واح� ��د م�ن�ه�م��ا واع �ت �ب��اره
ً
األفضل في العالم تحققت فعال في
كأس أوروبا الحالية ،حيث لم ّ
يخيب
االثنان آمال عشاقهما ،فبدوا ثابتني،
ّ
قويني ،متألقني .وهذا األمر تجلى في
تصدياتهما الرائعة وردود أفعالهما
السريعة التي تثبت براعتهما ،على
غرار التصدي الرائع لنوير لتسديدة
روب��ن ف��ان بيرسي في مباراة أملانيا
وه��ول�ن��دا ف��ي دور امل�ج�م��وع��اتّ ،
ورد
ال� �ف� �ع ��ل امل� �م� �ي ��ز ل � �ب ��وف ��ون ع� �ل ��ى ك ��رة
غلني ج��ون�س��ون ف��ي م �ب��اراة إيطاليا
وإنكلترا في ربع النهائي.
وإذا ك � ��ان ال � �ش� ��اب ن ��وي ��ر ي �س �ت��أه��ل
صفات اإلش��ادة ب��ه ،التي زاد عليها

تجمع املودة واالحترام املتبادل بني بوفون ونوير (أرشيف)

تحققت أمنية
بوفون بمواجهته
لنوير في كأس أوروبا

ال�ح��ارس الدنماركي العمالق ،بيتر
شمايكل ،باعتباره نوير األفضل في
العالم حاليًا ،ف��إن املخضرم بوفون
يستأهلها أض�ع��اف��ًا م�ض��اع�ف��ة ،فما

ق��دم��ه ح ��ارس إي�ط��ال�ي��ا ف��ي البطولة
ي �ف��وق ال��وص��ف ،ان�ط�لاق��ًا م��ن تقدمه
في السن ،وبعد أن اعتبر كثيرون أنه
أصبح من املاضي.
م��ا ت�ح�ق��ق أي �ض��ًا م��ن ك �ل �م��ات ه��ذي��ن
ال�ح��ارس�ين ف��ي رسائلهما املتبادلة
ه��و أن منتخبي ب�ل��دي�ه�م��ا إي�ط��ال�ي��ا
وأمل ��ان� �ي ��ا س �ي �ت��واج �ه��ان ف ��ي ن�ص��ف
النهائي ،ال في النهائي كما أمال .لكن
ف��ي ّ
أي األح� ��وال ،سيقف ال�ح��ارس��ان
وجهًا لوجه أمسية الخميس .أمسية
ً
س �ت �ت��وج��ه ف �ي �ه��ا األن � �ظ� ��ار أوال إل��ى
ب��وف��ون ون��وي��ر ل��رؤي��ة ال�ت�ح�ي��ة التي
سيلقيها أح��ده�م��ا على اآلخ ��ر .لكن
مع صافرة انطالق املباراة سيتحول
ه� ��ذان ال �ح��ارس��ان إل ��ى وح �ش�ي�ن ،كل

منهما ف��ي ع��ري�ن��ه .ب��وف��ون ي��ري��د أن
يثبت أنه صاحب الخبرة والتجربة
و«امل �ع �ل��م» ،أم ��ا ن��وي��ر ف�س�ي�ح��اول أن
يكون عند حسن إش��ادة ب��وف��ون به،
ول � َ�م ال ال�ت�ف��وق ع�ل��ى «أس �ت ��اذه» كما
وصفه في إح��دى امل��رات ،مشيرًا إلى
أن ��ه ي�ت�ع�ل��م م ��ن ب ��وف ��ون ،وذل � ��ك بعد
االنتقادات التي ِّ
وجهت إلى الحارس
اإليطالي إثر خطأ ارتكبه في املرحلة
الـ  36من الدوري اإليطالي في املباراة
أمام ليتشي.
إذًا ،مباراة كبيرة في أمسية الخميس
ب �ي�ن إي �ط��ال �ي��ا وأمل� ��ان � �ي� ��ا ،وض �م �ن �ه��ا
مباراة أكبر بني بوفون ونوير ،فمن
سيكون املعلم بينهما ،ومن سيكون
التلميذ؟

ُ
عقوبة اإليقاف الدولي ملدة سنتني تطارد نصري
ي�ب��دو أن الع��ب وس��ط منتخب ف��رن�س��ا ون��ادي
مانشستر سيتي اإلن�ك�ل�ي��زي ،سمير نصري،
ل��ن يفلت م��ن فعلته املشينة ف��ي ك��أس أوروب��ا
ع�ن��دم��ا ش�ت��م أح ��د ال�ص�ح��اف�ي�ين ،ح�ي��ث ي��واج��ه
ال�ل�اع��ب ع�ق��وب��ة اإلي �ق��اف ال��دول��ي مل ��دة سنتني
ف��ي خ�ل�ال االج �ت �م��اع ال� ��ذي س�ي�ع�ق��ده االت �ح��اد
الفرنسي لكرة القدم الثالثاء املقبل ،بحسب ما
كشفت صحيفة «ليكيب» الفرنسية الرياضية
الواسعة االنتشار أمس.
وذك��رت الصحيفة أن تصرفات نصري كانت
م� �ص ��در ان � �ت � �ق� ��ادات ك� �ب� �ي ��رة ل � ��دى امل� �س ��ؤول�ي�ن
الفرنسيني في االتحاد الذين قد يلجأون إلى
معاقبته بعدم اللعب دوليًا إل��ى ما بعد كأس
العالم  ،2014بسبب ما بدر منه من سوء سلوك
تجاه الصحافة الفرنسية.
ك��ذل��ك س �ي ��درس االت� �ح ��اد ال �ف��رن �س��ي ع ��ن كثب
ت � �ص� ��رف� ��ات ي � � ��ان م� �ف� �ي�ل�ا وج� �ي ��ري� �م ��ي م �ي �ن �ي��ز
وحاتم بن عرفة خالل البطولة القارية أيضًا،
وق ��د ُي� �ن ��زل ب �ه��م أي �ض��ًا ع �ق��وب��ة ال ��وق ��ف ل�ف�ت��رة
معينة.
وك ��ان ن�ص��ري ق��د ش�ت��م أح��د ص�ح��اف�ي��ي وك��ال��ة
«فرانس برس» إثر خسارة منتخب بالده أمام
إس�ب��ان�ي��ا  2-0ف��ي ال� ��دور رب ��ع ال�ن�ه��ائ��ي ل�ك��أس
أوروب� ��ا وخ��روج��ه م��ن امل�ن��اف�س��ة ن�ه��ائ�ي��ًا ،وه��و
أط �ل��ق أي �ض��ًا إش � ��ارة «اخ� � ��رس» أم� ��ام ع��دس��ات

ال �ك��ام �ي��را ،م��وج�ه��ًا ك�لام��ه إل��ى أح��د صحافيي
جريدة «ليكيب» في املباراة أمام إنكلترا.
وك��ان��ت امل �ب��اراة األخ�ي��رة ف��ي دور املجموعات،
ال �ت��ي خ�س��رت�ه��ا ف��رن�س��ا أم ��ام ال �س��وي��د  2-0قد

ش�ه��دت ع��راك��ًا ب�ين ال��و دي ��ارا وح��ات��م ب��ن عرفة
ون�ص��ري ف��ي غ��رف��ة امل�لاب��س ،علمًا ب��أن األخير
تبادل كالمًا قاسيًا مع مدربه لوران بالن الذي
لم يشركه أساسيًا في املباراة ضد إسبانيا.

إضافة إلى نصري ،يواجه بن عرفة ومفيال ومينيز عقوبة الوقف لفترة معينة (فرانك فيفي ــ أ ف ب)
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ّ
ُ
بطولة ويمبلدون :نادال يدخل بقوة والجزيري يكمل املشوار
دخ � � ��ل اإلس � �ب� ��ان� ��ي راف� ��اي � �ي� ��ل ن� � � ��ادال،
امل �ص �ن��ف ث��ان �ي��ًا ،ب �ط��ول��ة وي �م �ب �ل��دون
اإلن�ك�ل�ي��زي��ة ،ث��ال�ث��ة ال �ب �ط��والت األرب ��ع
ً
الكبرى ،بقوة عندما حقق فوزًا سهال
ع�ل��ى ال �ب��رازي �ل��ي ت��وم��اس بيللوتشي
 6-7و 2-6و.3-6
وحذا الفرنسي جو ويلفريد تسونغا
ال �خ��ام��س ح� ��ذو ن � ��ادال ب�ت�غ�ل�ب��ه على
األوس�ت��رال��ي ليتون ه��وي��ت  3-6و4-6
و.4-6
وفاز في الدور األول أيضًا ،األميركي
م��اردي فيش العاشر على اإلسباني
روبن راميريز هيدالغو  6-7و 5-7و-7
 ،6واإلسباني نيكوالس املاغرو الثاني
عشر على البلجيكي اوليفييه روشو
 7-6و 6-3و 6-7و 2-6و ،4-6والياباني
ك��ي ن�ي�ش�ي�ك��وري ال �ت��اس��ع ع �ش��ر على
الكازاخستاني ميخائيل كوكوشكني
 5-7و 3-6و ،4-6واألوكراني الكسندر
دول � �غ � ��وب � ��ول � ��وف ج� ��ون � �ي� ��ور ال� �ث ��ان ��ي
وال � �ع � �ش ��رون ع �ل��ى ال� ��روس� ��ي ال �ي �ك��س
ب ��وغ ��وم ��ول ��وف ج ��ون� �ي ��ور  3-6و4-6
و ،5-7والفرنسي نيكوال م��اه��و على
االي�ط��ال��ي ب��اول��و ل��وري�ن��زي  3-6و7-5

و 7-6و 5-7و ،2-6والبلجيكي دافيد
غ ��وف�ي�ن ع� �ل ��ى االوس � �ت � ��رال � ��ي ب ��رن ��ارد
ت��وم�ي�ت��ش ال�ع�ش��ري��ن  6-3و 3-6و4-6
و ،4-6واالميركي جيسي ليفاين على
ال �س �ل��وف��اك��ي ك� � ��ارول ب �ي��ك  4-6و7-6
و 3-6و ،2-6واالم �ي��رك��ي ب��راي��ن بيكر
ع �ل��ى ال �ب��رت �غ��ال��ي روي م ��اش ��ادو 6-7

و 4-6و ،0-6والفرنسي بنوا بير على
االوس �ت��رال��ي م��ات�ي��و اي �ب��دن  1-6و3-6
و 7-6و ،3-6والياباني غو سويدا على
ال��روس��ي ايغور كونيستني  3-6و2-6
و ،1-6والفنلندي ياركو نيمينن على
االس�ب��ان��ي فيليسيانو ل��وب�ي��ز ال��راب��ع
عشر  6-7و 6-3و 6-7و ،4-6والتونسي

نادال ّ
يصد إحدى كرات بيللوتشي (غلني كيرك ــ أ ف ب)

مالك الجزيري على األستوني يورغن
زوب  6-4و 6-4و 3-6و 4-6و.7-9
ولدى السيدات ،بلغت التشيكية بترا
كفيتوفا ،املصنفة رابعة ،الدور الثاني
ب�ف��وزه��ا على األوزبكستانية اكغول
امانموراندوفا  4-6و.4-6
وتأهلت األميركية سيرينا وليامس
ال �س ��ادس ��ة ب �ف��وزه��ا ع �ل��ى ال�ت�ش�ي�ك�ي��ة
ب � � ��ارب � � ��ورا س� �ت ��ري� �ك ��وف ��ا  2-6و،4-6
والفرنسية ماريون بارتولي التاسعة
بتغلبها ع�ل��ى االوس �ت��رال �ي��ة كايسي
دي�ل�اك��وا  2-6و ،4-6وال��روس �ي��ة ف�ي��را
زفوناريفا الثانية عشرة بفوزها على
األملانية منى بارتيل  6-2و 6-7و،4-6
واالي�ط��ال�ي��ة فرانشيسكا سكيافوني
ال ��راب �ع ��ة وال� �ع� �ش ��رون ب�ت�غ�ل�ب�ه��ا على
البريطانية الورا روبسون  6-2و4-6
و ،4-6والصينية جي زهينغ الخامسة
وال� �ع� �ش ��رون ب �ف ��وزه ��ا ع �ل��ى ال �ك �ن��دي��ة
س �ت �ي �ف��ان��ي دوب� � ��وا  6-4و 4-6و،3-6
والروسية اناستازيا بافيلوتشنكوفا
ال �ح��ادي��ة وال� �ث�ل�اث ��ون ب�ت�غ�ل�ب�ه��ا على
ال �س��وي��دي��ة ص��وف �ي��ا ارف �ي��دس��ون 1-6
و.2-6

أصداء عالمية
أرسنال يضم جيرو
ع ��زز أرس� �ن ��ال االن �ك �ل �ي��زي ص �ف��وف��ه ب�م�ه��اج��م
منتخب فرنسا ومونبلييه ،اوليفييه جيرو،
ب�ح�س��ب م��ا اع �ل��ن ال �ن��ادي ال�ل�ن��دن��ي ،ال ��ذي لم
ي �ك �ش��ف ع ��ن م� ��دة ال �ع �ق��د او ق �ي �م �ت��ه م�ك�ت�ف�ي��ًا
بالقول في البيان الرسمي الصادر عنه بأنه
«طويل االمد».

مفاوضات بني بايرن وماندزوكيتش
دخ��ل بايرن ميونيخ االملاني في مفاوضات
م��ع م��دي��ر اع �م��ال م �ه��اج��م م�ن�ت�خ��ب ك��روات �ي��ا
م��اري��و م��ان��دزوك �ي �ت��ش ل�ض�م��ه ال ��ى ص�ف��وف��ه،
بحسب ما كشف الالعب .وقال ماندزوكيتش
لصحيفة «ب�ي�ل��د» االمل��ان �ي��ة« :الحقيقة أنني
�اد عريق
أت�ف��اوض م��ع ب��اي��رن ميونيخ .ان��ه ن� ٍ
وبالطبع ارغ��ب ف��ي اللعب م�ع��ه .م��ن يرفض
ذل ��ك؟ ل�ك��ن ف��ي ال��وق��ت ال�ح��ال��ي ان��ا ف��ي اج��ازة
ومدير اعمالي يهتم باألمور».

أوين الى الشباب اإلماراتي؟
أكد الشباب اإلماراتي أنه دخل في مفاوضات
جادة لضم اإلنكليزي املخضرم مايكل أوين،
م �ه��اج��م م��ان �ش �س �ت��ر ي��ون��اي �ت��د خ �ل��ال ف �ت��رة
االن� �ت� �ق ��االت ال �ص �ي �ف �ي��ة .وأش� � ��ار ال � �ن ��ادي ف��ي
ح �س��اب��ه ع �ل��ى م��وق��ع «ت��وي �ت��ر» ال ��ى أن أوي��ن
مرشح لالنضمام الى صفوفه.

كأس العرب

ال بديل للبنان عن الفوز أمام السودان
الجولة الثانية لكأس
العرب تضع لبنان في
مواجهة السودان ،لقاء
غير واضح املعالم ّبعد
تطور املنتخبني ،كل في
قارته .ويسعى منتخب
«األرز» الى تخطي خسارته
أمام العراق ،بينما يتطلع
«صقور الجديان» الى حصد
النقاط

م�ب��اراة حاسمة للبنان أم��ام السودان
ال� �ي ��وم ال �س ��اع ��ة  ،18.15ف ��ي ال �ج��ول��ة
الثانية م��ن ال��دور األول لكأس العرب
لكرة القدم.
«رج��ال األرز» خ�س��روا امل �ب��اراة االول��ى
ام � ��ام ال � �ع� ��راق ف ��ي ال ��دق ��ائ ��ق ال �ق��ات �ل��ة،
ل�ك��ن األداء ل��م ي�ك��ن س�ي�ئ��ًا ،ح�ي��ث ك��ان
امل�ن�ت�خ��ب ال�ل�ب�ن��ان��ي ق��ري�ب��ًا م��ن ان �ت��زاع
الفوز على الرغم من الغيابات الكثيرة
ف ��ي ص �ف��وف��ه ،ب �س �ب��ب ارت� �ب ��اط بعض
ال�ل�اع� �ب�ي�ن امل �ح �ت ��رف�ي�ن ب��أن��دي �ت �ه��م أو
بأشغالهم الخاصة.
وال ب��دي��ل ع��ن ال �ن �ق��اط ال �ث�ل�اث ليبقى
املنتخب اللبناني في دائ��رة املنافسة
ع �ل��ى ب �ط��اق��ة ال� �ت ��أه ��ل ،أو ع �ل��ى األق ��ل
ثان ،لذا قد يلجأ
النتزاع افضل مركز ٍ
املدرب األملاني ثيو بوكير الى اسلوب
هجومي بحثًا ع��ن ه��دف مبكر يريح
الع� �ب� �ي ��ه وي �م �ن �ح �ه��م دف� �ع ��ة م �ع �ن��وي��ة
إلض��اف��ة امل��زي��د م��ن األه� ��داف ،ل�ك��ن من

ه��و ال�ق��ادر على س��د ثغرة «ال�ه��داف»؟
س��ؤال يحير «الثعلب األمل��ان��ي» فأكرم
املغربي بعيد عن هز الشباك ،وكذلك
م�ح�م��د ح �ي��در وح �س��ن امل �ح �م��د ،ال��ذي
برع في االختراقات والركض من دون
ت�ح�ق�ي��ق ه ��ذا األم � ��ر .واألرق� � ��ام تعكس
حقيقة الواقع الهجومي ،إذ إن لبنان
سجل هدفًا وحيدًا في مبارياته األربع
االخيرة عبر املدافع علي السعدي.
وامل �ن �ت �خ��ب ال � �س ��ودان ��ي ال� � ��ذي ي�ل�ع��ب
بتشكيلته الكاملة ّ
يعد متطورًا جدًا،
إذ شارك في مطلع العام في كأس أمم
افريقيا ،إضافة الى تألقه في تصفيات
كأس العالم  2014قبل أسابيع قليلة،
ب�ت�غ�ل�ب��ه ع �ل��ى ن �ظ �ي��ره ال ��زام �ب ��ي ،بطل
أفريقيا .0-2 ،ويعول السودانيون على
معاوية بشير ومرتضى كبير ومحمد
بشه.
وفي املجموعة عينها ،يتطلع منتخب
العراق الى تحقيق فوزه الثاني عندما

أخبار رياضية
يلتقي منتخب مصر االوملبي في جدة.
ولم يظهر «أسود الرافدين» باملستوى
امل�ط�ل��وب ف��ي م�ب��ارات�ه��م االول ��ى وس��ط
غ �ي��اب ع� ��دد م ��ن ال�ل�اع �ب�ي�ن ال �ب��ارزي��ن،
أم �ث��ال ي��ون��س م�ح�م��ود ون �ش��أت اك��رم
وعلي رحيمة وهوار مال محمد ولؤي
ص �ل�اح .أم ��ا م�ن�ت�خ��ب م�ص��ر األومل �ب��ي،
الذي فرط بالفوز في املباراة السابقة
ام ��ام ال �س ��ودان ،ف�ي��أم��ل ب ��دوره ان�ت��زاع
ال�ن�ق��اط ال �ث�لاث وامل�ن��اف�س��ة ب�ق��وة على
ص��دارة املجموعة .ويستعد املنتخب
امل�ص��ري للمشاركة ف��ي اوملبياد لندن
الشهر املقبل.
وك� � ��ان م �ن �ت �خ��ب ال� �ك ��وي ��ت ق ��د ت�خ�ط��ى
ال�ن�ك�س��ة ف��ي م �ب��ارات��ه األول� ��ى ،وتغلب
ع �ل ��ى ن �ظ �ي ��ره ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي  0-2ف��ي
امل �ج �م ��وع ��ة االول � � � ��ى ،س �ج �ل �ه �م��ا ع�ب��د
الهادي خميس ( )28وفهد األنصاري
(.)90
(األخبار)

الكرة الطائرة

شرخ في األنوار والنصاب غير ّ
مؤمن اليوم
أحمد محيي الدين
 27م��رش �ح��ًا أق� �ف ��ل ب � ��اب ال �ت��رش �ي��ح
عليهم الن�ت�خ��اب��ات الهيئة اإلداري ��ة
ل� �ن ��ادي األن � � ��وار ال� �ج ��دي ��دة .ال �ن ��ادي
امل �ت �ن��ي ،ال � ��ذي دم� ��غ ال� �ك ��رة ال �ط��ائ��رة
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ب� ��إن � �ج� ��ازات� ��ه واح � � � ��رازه
ال�ب�ط��والت ال�ك�ث�ي��رة ،وص�ل��ت لجنته
االدارية الى نقطة الالعودة والطالق
ُب�ي�ن ال ��رئ �ي ��س ج � ��ورج ي ��زب ��ك ،ال ��ذي
أس �ق��ط ب�ف�ع��ل  9اس �ت �ق��االت ،واألم�ي�ن
ال� �ع ��ام ج � ��ورج ن� �ص ��ور ،ال � ��ذي ي �ق��ود
«االنقالب».
وت � �ت � �ن ��اف� ��س ع � �ل� ��ى زع � ��ام � ��ة ال � �ن � ��ادي
الئ �ح �ت��ان ،األول � ��ى م�ك�ت�م�ل��ة ب��رئ��اس��ة
ن� �ص ��ور وت� �ض ��م إض� ��اف� ��ة ال� �ي ��ه ول �ي��د
ن �ص ��ور ،ن �ه��اد ن �ص ��ور ،ب ��ول ك�ن�ع��ان،
ري �م��ون ك�ن�ع��ان ،ال �ي��اس ك�ن�ع��ان ،أم�ين
يزبك ،زياد يزبك ،لبنان يزبك ،طوني
زك��ري��ا ،شاكي خ��وري ،غسان راض��ي،
م ��اري ��و ش�ق�ي��ر وم �ي �ش��ال ع� ��ون ،فيما
ي�ت��رأس ي��زب��ك ال�لائ�ح��ة ال�ث��ان�ي��ة ،التي
تضم الى جانبه شوقي يزبك ،رشيد

األنوار أمام مرحلة جديدة مهما كانت النتائج (أرشيف)
نصور ،ريمون عبد امللك ،ايلي سرور
وفرنسوا الحاج.
وستلتئم الجمعية العمومية للنادي،
التي تضم  116عضوًا اليوم ،وإذا لم
يكتمل النصاب النصف زائ�دًا واحدًا
فستؤجل الى األسبوع املقبل.
ورأى نصور في اتصال مع «األخبار»
أن ال�ن�ص��اب ل��ن ي�ك��ون م��ؤم�ن��ًا ال�ي��وم،

وب��ال�ت��ال��ي س�ت��ذه��ب االن�ت�خ��اب��ات ال��ى
ال ��راب ��ع م ��ن ت �م��وز امل �ق �ب��ل ،ف ��ي امل �ك��ان
واملوعد عينه ،مشيرًا الى ّأن اللوائح
ل � ��م ي �ش �ط ��ب م �ن �ه ��ا امل� � �ت � ��وف � ��ون ،وان
امل �ع��رك��ة ت �ب��دو ش �ب��ه م �ح �س��وم��ة ،وأن
ه�ن��اك اح��د أع �ض��اء ال�لائ�ح��ة الثانية،
ال�ت��ي يرأسها ي��زب��ك ،سينقلب ض��ده،
وي �ن �ض��م ال ��ى الئ �ح �ت��ه .وع ��ن امل��رح�ل��ة

املستقبلية للنادي ،أشار نصور الى
ان ال �خ��اس��ر س �ي �ك��ون خ� ��ارج ال �ن��ادي
إداري � ��ًا ،ل�ك��ن األن� ��وار ال �ج��دي��دة أنشئ
على أس��س وم �ب��ادئ سيكمل طريقه
على اس��اس�ه��ا ،وه�ن��اك عمل سيكون
ف ��ي ح� ��ال ن �ج ��اح ال�ل�ائ �ح��ة امل�ك�ت�م�ل��ة،
التي تمثل الجميع ،وسيكون هناك
سياسة جديدة في ال�ن��ادي بالنسبة
إل � ��ى ال � �ف� ��رق وال �ل�اع � �ب �ي�ن وامل � ��درب �ي��ن،
وال �ه��دف األس ��اس ه��و ع ��ودة االن ��وار
الى منصة البطوالت.
إق �ص ��اء ي��زب��ك س �ي �ك��ون م ��دوي ��ًا ،ألن��ه
ح �م��ل ال � �ن ��ادي ورع� � ��اه ط � ��وال س �ن�ين،
وق� ��اده رئ�ي�س��ًا وم��درب��ًا ال ��ى األل �ق��اب،
إن� �م ��ا األم � � ��ور وص� �ل ��ت ال � ��ى ال �ط��ري��ق
امل �س��دود بسبب تمسكه باملنصبني
االداري والفني ،فيما الفريق املناوئ
يريد التغيير.
مهما ك��ان��ت نتيجة االن�ت�خ��اب��ات فإن
ال �ش��رخ ح��اص��ل ف��ي ال �ن��ادي ال�ع��ري��ق،
وال � �ج ��رح ق ��د ي �ك �ب��ر ي ��وم ��ًا ب �ع��د آخ ��ر،
فكيف ستكون حال األن��وار بعد هذه
املرحلة؟

دورة برمانا لكرة املضرب
ّ
ينظم نادي برمانا الرياضي مسابقة كأس
لبنان في كرة املضرب بني  1و 19آب املقبل
على مالعبه بإشراف االتحاد اللبناني للعبة.
والدورة ّ
مخصصة للفئات اآلتية :فردي
الرجال ،فردي السيدات ،زوجي مختلط،
زوجي رجال ،قدامى ،ذكور (تحت الـ 18سنة
وتحت الـ 16وتحت الـ 14وتحت الـ )12وإناث
(تحت الـ 18سنة وتحت الـ.)14
وعلى هامش املسابقة ،سيقيم النادي دورة
تدريبية للناشئني (تحت الـ 12سنة للذكور
واإلناث) في  20و 21و 22آب املقبل.

ألعاب قوى الجامعات
ّ
نظم االتحاد الرياضي اللبناني للجامعات
بطولة لبنان في ألعاب القوى على مالعب
الجامعة اللبنانية في الحدث بمشاركة أكثر
من  100العب والعبة من مختلف الجامعات.
وهنا النتائج الفنية للفائزين األوائل:
 100متر حواجز للرجال :نور فاخوري
(اللبنانية األميركية ) 13.80 :ثانية 100 ،م
للرجال :ميشال زيناتي (اليسوعية) 11.25 :
ث 100 ،م للسيدات :لورا صليبا (اليسوعية)
 13.66 :ث 200 ،م للرجال :ميشال زيناتي
 22.91ث 200 ،م للسيدات :إلسا خوري
(اليسوعية)  30.00ث 400 ،م للرجال :رمزي
نعيم (البلمند)  48.61ث 400 ،م للسيدات:
سماح شقير (بيروت العربية )  1.06دقيقة،
 800م للرجال :عبدو خالد ( اليسوعية )
 1.54.92د 800 ،م للسيدات :سماح شقير:
 3.38.00د.
القفز العالي للرجال :زاهر زيادة (اللبنانية):
 1.80م ،رمي الكرة الحديدية للرجال :مايك
طربيه (اللبنانية) 9.93 :م ،رمي الكرة
الحديدية للسيدات :كارين ناجي (اللبنانية
األميركية) 8.80 :م ،الوثب الطويل للرجال:
هشام قهوجي (اللبنانية)  6.13م ،الوثب
الطويل للسيدات :سابني خوري (الكسليك):
 4.95م ،الوثب الثالثي للرجال :زاهر زيادة:
 13.08م ،الوثب الثالثي للسيدات :سابني
خوري 10.64 :م ،رمي الرمح للرجال :مايك
طربيه 30.37 :م ،رمي الرمح للسيدات :كارين
ناجي 26.60 :م.
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أشخاص

يحيى البشري

طور األزياء
ّ
التقليدية ،وارتدت
تصاميمه ليدي
ديانا ،وكان أول
عربي يشارك في
«أسبوع الموضة»
في باريس

العالمية
الزي السعودي إلى
ّ
أخذ ّ

في عرضه
«الخيل واإلنسان»،
اتهمته الصحافة
الغربية بدعم
اإلرهاب ،والعربية
باستغالل القضية
الفلسطينية

(مروان بو حيدر)

مريم عبد اهلل
ّ
ي �ف��ض��ل م �ص� ّ�م��م األزي � ��اء
ال � � � � �س � � � � �ع� � � � ��ودي ي � �ح � �ي ��ى
البشري أن يبدأ حديثه
م��ن «ال�ط�ف��ول��ة امل �ش��ردة».
ف � � ��ي ق � ��ري � ��ة ال� � �ع� � �س � ��ران،
ق��رب مدينة أبها (أقصى جنوب غرب
اململكة) ُولد البشري عام  .1962عاش
ً
ط �ف��ول��ة ي�ص�ف�ه��ا ب �ـ«ال �ق��اس �ي��ة» .وع�ل��ى
ال ��رغ ��م م ��ن ال � �ع ��ادات وال �ت �ق��ال �ي��د ال�ت��ي
ّ
تقيد الحياة اليومية في القرى ،كانت
ّ
ال �ع �س ��ران «ت �ع �ي��ش ت� �ط ��ورًا ح �ض��اري��ًا
ّ
ّ
مخيلة الطفل الصغير
ملفتًا» .تعلقت
ب� ��أش � �ك� ��ال ال � � ��زخ � � ��ارف ع� �ل ��ى ال� �ب� �ي ��وت
ّ
وامل� �ل ��اب � � ��س .وك� � � ��ان ج� �م� �ي ��ع ال� �س ��ك ��ان
ي �ح �ت��رف��ون ال �غ �ن��اء ف ��ي ال �ح �ق��ول أي ��ام
ال �ح �ص��اد ،وأث �ن��اء ج�ل��ب امل� ��اء ،وخ�ل�ال
سهراتهم الليلية .أول ال�ت�غ� ّ�ي��رات في
ح �ي ��اة ال �ب �ش��ري ت��زام �ن ��ت م ��ع ان �ت �ق��ال
اب ��ن ال � �ـ 10أع� ��وام ل �ل��دراس��ة ف��ي مدينة
ج� � ّ�دة (غ� ��رب امل �م �ل �ك��ة)« .ك��ان��ت ص��دم��ة
ح� �ض ��اري ��ة ،خ �ص��وص��ًا أن �ن ��ي ت�ع��رف��ت
في جدة إلى أشياء أراه��ا ّأول مرة في
ح�ي��ات��ي ،مثل السينما وال�ت�ل�ف��زي��ون».
يشير إلى أن السينما كانت موجودة
ف��ي ج� ّ�دة منذ نهاية الستينيات ،وأن
«أغلب املدن السعودية كانت منفتحة
ف��ي تلك األي��ام ،ول��م تشهد تراجعًا إال
في بداية الثمانينيات ،خصوصًا بعد
اح�ت�لال «ج�ه�ي�م��ان» وجماعته الحرم
ّ
امل��ك��ي ف��ي ع��ام  .1979منذ ذل��ك الوقت
ّ
تغير كل شيء».
يقول يحيى البشري إن الصدفة هي
ال �ت��ي ج�م�ع�ت��ه ب�م�ع�ظ��م األع� �م ��ال ال�ت��ي
مارسها في حياته« .فجأة ،وجدتني
أك�ت��ب ش �ع �رًا ،وأن �ش��ر ب�ع��ض القصائد
ف � ��ي ال� �ص� �ح ��ف وامل � � �ج� �ل��ات امل �ح �ل �ي��ة»
ي �ق��ول .ك ��ان ي�ف�ع��ل ذل ��ك رغ ��م اع �ت��راض

أهله الذين يخشون توجه ابنهم إلى
«ال��وس��ط ال �ف �ن��ي» ،وب �ن��اء ع�ل�اق��ات مع
الفنانني« .أتى والدي إلى جدة .أحدهم
أخبره أنني أكتب شعرًا وأعرف املغني
ّ
ّ
عبادي الجوهر .ضربني يومها ومزق
ّ
أوراق � � ��ي ،ألن م ��ا ف�ع�ل�ت��ه ك ��ان «ع �ي �ب��ًا»
م ��ن وج� �ه ��ة ن � �ظ� ��ره» .ك � ��ان ال �ش �ع��ر ف��ي
اململكة ،وال ي��زال ،مرتبطًا بالفن على
نحو وثيق .وه��ذا ما ج��رى مع يحيى
ال �ب �ش��ري الح �ق��ًا ،إذا ب ��اع ع� ��ددًا ك�ب�ي�رًا
من القصائد ملطربني سعوديني .بعد
الشعر ال��ذي اضطر إل��ى ّ نشره وبيعه
تحت اس��م مستعار تجنبًا العتراض
األه � � ��ل ،دخ � ��ل ع ��ال ��م ال �ص �ح ��اف ��ة .ع�م��ل
ف��ي صحيفة «س �ع��ودي غ��ازي��ت» التي
ت �ص��در ب��ال�ل�غ��ة اإلن �ك �ل�ي��زي��ة .س�ي��واج��ه
امل �ت��اع��ب م ��رة أخ� ��رى ،ب�ع��د أن ي�ت�ع� ّ�دى
ال�خ�ط��وط ال�ح�م��ر ف��ي امل�م�ل�ك��ة ،بنشره
ً
م �ق��اال ( )1982ف��ي ص�ح�ي�ف��ة «ع �ك��اظ»
ّ
ي�ط��ال��ب ف�ي��ه ب��أن��دي��ة ري��اض��ي��ة ل�ل�م��رأة.
ه �ك��ذا ،دخ ��ل اس �م��ه ال�ق��ائ�م��ة ال �س��وداء،
ُ
ومنع من السفر طيلة  6أشهر .انتقل
إل � ��ى ال� ��رس� ��م ،وال� �ف� �ن ��ون ال �ت �ش �ك �ي �ل �ي��ة،
ل�ك�ن��ه س��رع��ان م��ا وص ��ل إل ��ى محطته
األخ� �ي ��رة ،وإل ��ى م�ه�ن�ت��ه ال �ت��ي سيبرع
ف �ي �ه��ا :ع��ال��م امل� ��وض� ��ة ...وب��ال �ط �ب��ع ،لن
يخبر أه�ل��ه ع��ن م�ش��روع��ه ال�ج��دي��د .لم
يكن يعرف عن تصميم املالبس شيئًا،
باستثناء أزياء نساء قريته ،وزخارف
البيوت ه�ن��اك .ذات ي��وم ،ق��رر ال��ذه��اب
ً
ف��ي زي ��ارة ل�ص��دي��ق يملك م�ح�لا لبيع
امل�ل�اب ��س ال �ن �س��ائ �ي��ة ف ��ي ج� ��دة .اخ�ت�ب��ر
ه�ن��اك متعة ال�ف��رج��ة وم�غ��ازل��ة النساء
اللواتي كن يأتني إلى املحل .خالل تلك
الفترة ،أدخ��ل البشري تعديالته على
بعض أزياء املحل ،وراح يرسم بعض
املوديالت« .اتصل بي صديقي صاحب
املحل في أح��د األي��ام ،وأعطاني مبلغ
 5آالف ري ��ال دف�ع�ه��ا ش�خ��ص إيطالي

اش�ت��رى تصاميمي امل��رس��وم��ة ...وبعد
ذلك عرض ّ
علي دراسة تصميم األزياء
ف��ي إي �ط��ال �ي��ا» .ع ��رض م �غ��ر ،سيجعل
ّ
املصمم السعودي في حيرة من أمره
طيلة ع ��ام ،ق�ب��ل أن ي�ق��رر ال��ذه��اب إل��ى
بالد البيتزا والسباغيتي« ...وما عدت
رج� �ع ��ت!» .درس ف ��ي م �ي�لان��و ث�م��ان�ي��ة
ّ
ُ
أش�ه��ر ،ط�ل��ب منه خاللها تعلم اللغة
اإلي�ط��ال�ي��ة ال�ص�ع�ب��ة .ه �ك��ذا ،ك��ان عليه
أن ي�غ��ادر إل��ى فرنسا إلك�م��ال دراس�ت��ه
ف��ي «األك��ادي�م�ي��ة الفرنسية األميركية
ل�لأزي��اء» التي ّ
تخرج فيها ع��ام .1988
وف ��ي ال �ع��ام�ين ال�ت��ال�ي�ين ،ب ��دأ ال�ب�ش��ري
عمله محاضرًا في األكاديمية نفسها.
ف ��ي ت �ل��ك ال� �ف� �ت ��رة ،ت � � � ّ
�زوج واح � � ��دة م��ن
طالباته الفرنسيات ،ليرجع بعد ذلك
إلى السعودية .في اململكة ،بدأ يحيى
رح �ل �ت��ه ف� ��ي ال �ت �ص �م �ي��م م� ��ع م �ح �ت��رف
خ� ��اص ف ��ي ب ��داي ��ة ال �ت �س �ع �ي �ن �ي��ات ف��ي
مدينة ج��دة ،م��ن دون أن ي�ح��ذو حذو
زمالئه في ذلك الوقت ممن عملوا في
ُدور لكسب الخبرة .ساعده في بداياته
عدم وجود منافسني في اململكة.
ف��ي  ،1989اس�ت�ق�ب�ل��ت م��دي�ن��ة ال�ق��اه��رة
أول ع� � ��رض ل �ت �ص ��ام �ي �م ��ه ،ب �ح �ض��ور
م��دي��ر األك��ادي �م �ي��ة ال �ت��ي درس ّ
ودرس
فيها .اس�ت�خ��دم ال�ب�ش��ري ف��ي تصاميم
ذل� ��ك امل� �ع ��رض أل ��وان ��ًا ك��ان��ت م�م�ن��وع��ة
عليه أثناء دراس�ت��ه في فرنسا .عشقه
ل �ف��وض��ى األل� � ��وان ف ��ي ال�ط�ب�ي�ع��ة جعل
معلميه ّ
يتنبأون له بالشهرة العاملية...
ً
وه ��ذا م��ا ح ��دث ف �ع�لا ب�ع��د ع ��ام واح ��د.
ك��ان يحيى ال�ب�ش��ري ف��ي إيطاليا حني
رف�ض��ت أم �ي��رة وي�ل��ز ال�ل�ي��دي دي��ان��ا أن
ت ��رت ��دي أزي � � ��اء م �ص� ّ�م �م�ي�ن إي �ط��ال �ي�ي�ن،
ّ
م�ع�ل�ن��ة أن �ه��ا ت��ري��د ت�ص��ام�ي��م اإلن�ك�ل�ي��ز
ً
ُّ
فقط ،مثيرة بذلك أزمة إعالمية اتهمت
على أثرها بالعنصرية .ك��ان البشري
م �ت��اب �ع��ًا ل �ل �م��وض��وع .وذات ي � ��وم ،ق��رأ

خ�ب�رًا ف��ي صحيفة «ال �ش��رق األوس ��ط»
مفاده أن األميرة ديانا ستزور اململكة
العربية السعودية .هكذا ،كتب خطابًا
إلى األميرة ،وساعده في إيصاله إليها
أح � ��د ال��دب �ل��وم��اس �ي�ي�ن ال �ب��ري �ط��ان �ي�ين،
ل �ي��أت��ي ال � � ّ
�رد إي �ج��اب �ي��ًا ب �ع��د  15ي��وم��ًا:
«أتتني امل��واف�ق��ة ،م��ع ت�س��اؤل ع��ن ال� ّ
�زي
ال� � ��ذي س �ت ��رت ��دي ��ه ال� �ل� �ي ��دي دي� ��ان� ��ا ف��ي
زيارتها للمملكةّ .
صممت لها فستانًا
ّ
ب �ن �ق��وش ت �ش �ب��ه ال �ن �ق��وش ال �ت��ي ت��زي��ن
ج� ��دران ق��ري�ت��ي ال�ج�ن��وب�ي��ة» .ف�ت��ح ذل��ك
ال �ف �س �ت��ان ال� �ب ��اب واس� �ع ��ًا أم � ��ام يحيى
ال �ب �ش ��ري ،ل �ي �ك��ون أول ع��رب��ي ي �ش��ارك
ف��ي «أس�ب��وع امل��وض��ة» ف��ي ب��اري��س ّعام
 .1990ارتداء أميرة ويلز فستانًا وقعه
«امل� �ص � ّ�م ��م االس� �ت� �ث� �ن ��ائ ��ي» ،ن �ق��ل ال ��زي
السعودي والتراث العربي إلى العاملية.
وج � ��د ي �ح �ي��ى ال� �ب� �ش ��ري ن �ف �س��ه ي �ق��وم
ب� ��دور ت�ث�ق�ي�ف��ي ف��ي م�ج�ت�م�ع��ه امل�ح�ل��ي.
«لم يكونوا يعرفون شيئًا عن األلوان.
امل �ج�لات ك��ان��ت م�م�ن��وع��ة ،والتلفزيون
ك� ��ان م �ت� َ�اب �ع��ًا ع �ل��ى ن �ح��و ق �ل �ي��ل ج � �دًا».
ّ
ك��ل ال�ع��وام��ل ك��ان��ت م��ع يحيى وض� ّ�ده،
ففي حني كان متفردًا وم�ج� ّ�ددًاُ ،ووجه
ّ
ب��رف��ض امل�ج�ت�م��ع امل�ت�ح��ف��ظ وامل��ؤس�س��ة
الدينية التي كانت تحرق املجسمات
التي يعرض عليها أزياءه ،حتى كتبه
واملجالت املتخصصة باملوضة كانت
ت� �ح ��رق ف ��ي امل� �ط ��ار ل �ح �ظ��ة وص��ول �ه��ا.
ص�م��ت ال�ع��ائ�ل��ة «ال��ره �ي��ب» ت�ج��اه عمل
االب��ن انتهى بعد تسع س�ن��وات« ،حني
رآن � ��ي وال� � ��دي م ��ع امل �ل ��ك ع �ب��د ال �ل ��ه ف��ي
«مهرجان الجنادرية» الذي راح يشرح
ل�ل�م�ل��ك ال�ب�ح��ري�ن��ي ع��ن ال�ت�غ�ي�ي��ر ال��ذي
ُ
أدخ �ل��ت��ه ف��ي ت�ص�م�ي��م أزي� ��اء امل�ه��رج��ان
ال �س �ع ��ودي» .م �ن��ذ  1997ح �ت��ى ال �ي��وم،
ي�ص� ّ�م��م ال�ب�ش��ري أزي ��اء امل �ه��رج��ان ،كما
ب ��ات ال� �ي ��وم م �ص� ّ�م��م األزي� � ��اء ال��رس �م��ي
ل�ل�أس��رة ال �س �ع��ودي��ة ال �ح��اك �م��ة .أح��دث

البشري ثورة في زي الرجل السعودي،
ً
مدخال األلوان واألقمشة الجديدة ،األمر
الذي رفضه املجتمع مرة أخرى .هكذا،
اتهم بـ«تشويه التراث والتقاليد» ،لكن
ارتداء امللك نفسه من تصاميمه ،أغلق
الباب على تلك االتهامات.
يشتغل البشري معارضه كأنه يكتب
ق�ص��ة .ف��ي ع��رض «ال�خ�ي��ل واإلن �س��ان»
ف��ي والي ��ة ك�ن�ت��اك��ي األم�ي��رك�ي��ة (أي ��ار/
م � ��اي � ��و  ،)2010ع � �م� ��ل ع � �ل� ��ى ع�ل�اق ��ة
اإلن� �س ��ان ب��ال �خ �ي��ل ،وأل� �ب ��س ع��ارض��ي
األزي� ��اء أق�ن�ع��ة خ�ي��ول ع��رب�ي��ة .ف��ي ع��ام
 2003ف��ي ب �ي��روت ،ق � ّ�دم ع��رض��ًا تخلله
ف �س �ت��ان م��رس��وم��ة ع�ل�ي��ه ب �ق��اي��ا دم ��اء،
وص� � � ��ورة م �ح �م��د ال � � � ��درة ،م� ��ع ص� ��ورة
لدبابة إسرائيلية .الفستان استدعى
هجومًا من الصحافة الغربية اتهمت
ال� �ب� �ش ��ري ب ��دع ��م اإلره � � � � ��اب ،ف� ��ي ح�ين
اتهمته الصحافة العربية باستغالل
القضية الفلسطينية تجاريًا« .قفزت
ع �ل��ى ال �ب �ك��ائ �ي��ات ال� �ع ��رب� �ي ��ة ...ال��رس��م
ل �غ��ة ع��امل �ي��ة ي�ف�ه�م�ه��ا ال �ج �م �ي��ع» .ب�ين
ال�س�ع��ودي��ة وب ��اري ��س ،ي�س�ت�م��ر يحيى
البشري باإلبداع .في  5تموز (يوليو)
امل �ق �ب��ل ،س�ي�ح�ت�ف��ل ع �ل��ى أح ��د م �س��ارح
«أس �ب��وع امل��وض��ة» ال�ب��اري�س��ي ب�م��رور
عشرين سنة على دخوله عالم األزياء،
م � � ��ع ع� � ��رض� � ��ه ال � �ج� ��دي� ��د
«ال� �ع ��ودة إل ��ى ال �ج��ذور»
ال� � � � ��ذي س � �ي � �ح ��اك ��ي ف �ي��ه
ال� � �ص� � �ع � ��وب � ��ات امل� � ��ادي� � ��ة
واإلعالمية التي عايشها
منذ بداياته حتى اليوم.
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تواريخ
1962
الوالدة في العسران،
إحدى قرى مدينة أبها
1988
ّ
تخرج في «األكاديمية الفرنسية األميركية»
في باريس
1990
نال شهرة ّ
عاملية بعد تقديمه فستانًا
لألميرة ديانا أثناء زيارتها للسعودية
2003
هاجمته الصحافة بعد تناوله القضية
الفلسطينية في أحد عروضه في بيروت
2012
ّ
سيقدم عرضه «العودة إلى الجذور» في
الخامس من تموز (يوليو) ضمن «أسبوع
املوضة» في باريس

