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قضية اليوم

كل محاكمكم باطلة ،وصوتنا سيظل يطاردكــ
إبراهيم األمين
حصل ما كان في الحسبان .ليس لقدرتنا
ع�ل��ى ال�ت�ن� ّ�ب��ؤ ب �خ �ط��وات امل�ح�ك�م��ة ال��دول�ي��ة
الخاصة بلبنان ،أو لوجود عمالء سريني
لنا داخلها ،بل ألن ما جرى التحذير منه،
قبل تسع سنوات ،مستمر حضورًا ،وبقوة.
كان منطقيًا أن تصل املحكمة في إجراءاتها
التعسفية ال ��ى ح ��دود ال�ق�م��ع امل �ب��اش��ر ملن
ي� �ط ��رح أس �ئ �ل��ة ح � ��ول أع� �م ��ال� �ه ��ا .وه � ��ي ل��م
تكتف بمماطلة طويلة ومستمرة لسنوات
إضافية ،وبإنفاق مئات ماليني ال��دوالرات،
نصفها م��ن جيب امل��واط��ن اللبناني ال��ذي
ي �ع��ان��ي ال �ف �ق��ر وال � �ع� ��وز ،ب ��ل ه ��ي ت �ت��وس��ع،
ال � �ي� ��وم ،ل �ل �ح �ص��ول ع �ل��ى م ��زي ��د م ��ن م ��واد
العمل ،والنتزاع صمتنا وسكوتنا عن كل
البشاعات املرتكبة.
ليس ص��دف��ة أن ي�ف��رج رئ�ي��س املحكمة عن
قرار االتهام في حق «األخبار» و«الجديد»
أمس ،ألن هذه املحكمة التي يقول من يقف
خلف إقامتها إنها تهدف الى كشف حقيقة
من قتل رئيس وزراء لبنان رفيق الحريري
وم�ع��اق�ب�ت��ه ،ن�ش��رت ق��راره��ا ب�ع��د  24ساعة
على محاولة الفريق السياسي نفسه ،في
لبنان وخ��ارج��ه ،تبرئة قاتل رئيس وزراء
لبنان سمير جعجع ،ال بل تنصيبه رئيسًا
للجمهورية.
ليس ص��دف��ة أن تتهمنا املحكمة ،وتطلب
م�ث��ول�ن��ا أم��ام �ه��ا ،ف ��ي وق ��ت ت �ط��اردن��ا فيه
ال �س �ل �ط��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ن �ف �س �ه��ا ال� �ت ��ي ت��دع��م
املحكمة .من رئيس الجمهورية ال��ى وزير
ال �ع��دل وق��ات��ل رئ �ي��س ح�ك��وم��ة ل �ب �ن��ان ،ال��ى
نجل رئيس وزراء قامت املحكمة من أجله.
كل هؤالء يالحقون «األخبار» منذ سنوات
ط ��وي� �ل ��ة ،م� �ح ��اول�ي�ن إغ ��راق� �ه ��ا ب ��ال ��دع ��اوى
القانونية ،وبحمالت ترهيب في االس��واق
اإلعالنية والتجارية ،بمساعدة مؤسسات
إحصائية شريكة ف��ي ه��ذا ال�ج��رم .ك��ل ذلك
مل�ن��ع «األخ� �ب ��ار» م��ن االن �ت �ش��ار ،ت�م��ام��ًا كما
فعل من يديرهم في مملكة آل سعود التي
حجبت موقع «األخبار» االلكتروني.
ليس صدفة أن يحصل ذلك في الوقت نفسه
ال��ذي يلجأ فيه مندوب العدو االسرائيلي

ف ��ي ل �ج �ن��ة ال �ت �ن �س �ي��ق ال �ث�ل�اث �ي��ة (ال �ج �ي��ش
وال�ي��ون�ي�ف�ي��ل وإس ��رائ �ي ��ل) ال ��ى إع �ل�ان رف��ع
حكومته شكوى الى مجلس االم��ن باتهام
لبنان بخرق القرار  ،1701استنادًا الى «رجل
حزب الله الصحافي إبراهيم األمني» الذي
ن�ش��ر م �ق��االت ت��ؤك��د ح�ص��ول ال �خ��رق .وه��و
ال ��ذي سبقته م�ن��دوب��ة إس��رائ �ي��ل ف��ي االم��م
املتحدة ،نفسها ،بتقديم وثائق الى مجلس
االم ��ن تستند فيها ال��ى «األخ �ب��ار» التهام
لبنان بخرق القرار ،وتتهم «األخبار» بأنها
«بوق» لدى حزب الله.
وليس صدفة أن يصدر قرار النشر في وقت
يحاول فيه رئيس الجمهورية ،ومعه وزير
العدل ،تجاوز محكمة املطبوعات ،وإحالة
«األخ � �ب� ��ار» ع �ل��ى م�ح�ك�م��ة ج �ن��اي��ات ،بغية
الوصول الى عقوبات بالسجن.
وه��ا ه��ي املحكمة ال�ت��ي ت��زع��م أن�ه��ا ج��اءت
لتحل محل السلطات القضائية اللبنانية،
ألن في لبنان قصورًاّ ،
مدعية أنها تتحلى
ب��أع �ل��ى امل �ع��اي �ي��ر ال ��دول� �ي ��ة ،ت �ط �ل��ب سجن
ال �ص �ح��اف �ي�ين ،ف ��ي ع �ق��وب��ة ل ��م ي �ع��د ل�ب�ن��ان
ي �ع �ت��رف ب �ه��ا ،ك �م��ا ه��ي ح ��ال غ��ال�ب�ي��ة دول
العالم املحترمة.
أك�ث��ر م��ن ذل ��ك .ه��ذه املحكمة ت��ري��د ،ال�ي��وم،
ليس ترهيب الصحافيني فقط ،بل ترهيب
ال�ق�ط��اع ال �ت �ج��اري نفسه ال ��ذي ي�ق��ف خلف
الصناعة االعالمية .وما سابقة االدعاء على
شخصيات معنوية (ح��ال��ة غير م��وج��ودة
على اإلطالق في املحاكم الدولية) إال إشارة
إضافية إل��ى سعي م��ن أص��در ال�ق��رار ،ومن
يقف خلفه سياسيًا وقضائيًا ،للنيل من
امل��ؤس �س��ات ال �ت �ج��اري��ة ك�ش��رك��ة «ال �ج��دي��د»
و«ش� ��رك� ��ة أخ� �ب ��ار ب � �ي� ��روت» .وه� ��ي ت �ه��دف
ال ��ى ت�ه��ري��ب ه ��ذه امل��ؤس �س��ات وأص�ح��اب�ه��ا
واملساهمني فيها ،الحاليني أو املحتملني،
وال أح��د يعرف ما إذا كانت االستنسابية
ستقود هذه املحكمة الى تجريم كل تعامل
تجاري أو مالي معهما.
في الجانب الوظيفي املباشر من خلف هذا
ال �ق��رار ،تعمد املحكمة ال��ى ممارسة أبشع
عملية ترهيب على وسائل اإلعالم تمهيدًا
إلص� � ��دار أح� �ك ��ام ع �ش��وائ �ي��ة .وه� ��ي خ�ط��وة
يريدها الفريق السياسي والقانوني الذي

يقف خلف ق��رار إنشائها ،ويتولى تمويل
أع �م��ال �ه��ا ،داف �ع��ه ال ��ى ذل ��ك ح��ال��ة ال�ض�ع��ف
ال �ش��دي��د ال �ت��ي ت �ع �ت��ري ع �م��ل امل�ح�ك �م��ة في
بعدما أظهرت تفاصيل
القضية األساسية،
ُ
كثيرة ،س��واء تلك التي نشرت أو تلك التي
ّ
تسربت ول��م تنشر بعد ،أن الضعف العام
ي �س��ود ال �ق��رار االت �ه��ام��ي ،وأن األدل� ��ة التي
ي �ج��ري ال�ح��دي��ث ع�ن�ه��ا ال ت ��زال ت �ق��وم على
ع�م�ل�ي��ة ت�ق�ن�ي��ة ق��اب �ل��ة ل�ل�ن�ق��ض ،ك �م��ا أظ�ه��ر
خ�ب��راء كثر ف��ي عالم االت �ص��االت ،وتستند
ال��ى ش�ه��ود ي�ج��ري التستر عليهم بحجة
ال ��دف ��اع ع�ن�ه��م ،ل�ك�ن�ه��م أث �ب �ت��وا ف��ي م��راح��ل
التحقيق ال�س��اب�ق��ة أن �ه��م ُدف �ع ��وا ،ألس�ب��اب
مختلفة ،ال��ى اإلدالء ب�ش�ه��ادات ه��ي عبارة
عن حكايات وأقاويل وتأويالت.
وواض��ح لنا ،كما بالنسبة إلى كل قانوني
خبير ،أن االتهام املوجه إلينا إنما يصب
مباشرة في خطة فريق االدع��اء السياسي
والقانوني ب��إس��دال س�ت��ارة س��وداء كاملة،
ّ
ب�ح�ي��ث ال ي��ط �ل��ع ال �ل �ب �ن��ان �ي��ون ،وال أه��ال��ي
ّ
املتضررين ،سواء من املدعني أو املتهمني أو
بقية الجمهور ،على التفاصيل الضرورية
من أعمال املحكمة .تجري تغطية كل ذلك
باسم السرية ،ويجري القمع باسم مخالفة
قواعد حفظ السرية.
إن مشكلتنا مع املحكمة مثلثة:
ً
أوال ،أنها مرفوضة في مبدئها وانتقائيتها.
فهي محكمة تشبه النظام الذي نعاني منه،
وه��و ن�ظ��ام امل�ق��ام��ات ال ��ذي يجعل ال�ع��دال��ة
امتيازًا لكبار القوم ،فيما ال بأس أن يبقى
آالف األش � �خ� ��اص ع ��رض ��ة ل �ل �م �ظ��ال��م وم��ن
دون أي ع��دال��ة ...فمع احترامنا وتقديرنا
لكل الضحايا ،ليس م��ن املقبول أن تكون

اعتصام تضامني
دعا ناشطون وإعالميون امس إلى
وقفة تضامنية مع حرية الصحافة
في وجه ق��رار املحكمة الدولية عند
الخامسة من بعد ظهر اليوم ،قرب
وزارة اإلعالم ،قبالة مصرف لبنان.

سابقة قضائية لمحكمة الحريري :إتهام شركات إلى جانــب
أعلنت املحكمة الدولية الخاصة بلبنان،
أمس ،توجيه االتهام الى الزميلني ابراهيم
االم�ين (رئيس تحرير «األخ�ب��ار») وكرمى
خ� �ي ��اط (ن ��ائ �ب ��ة م ��دي ��ر االخ � �ب� ��ار ف ��ي ق �ن��اة
«ال �ج ��دي ��د») ب�ت�ع�م��د ت�ح�ق�ي��ر امل�ح�ك�م��ة من

خ�ل�ال ن�ش��ر م ��واد س��ري��ة .وح ��ددت ال�ث��ال��ث
عشر من ايار املقبل موعدًا لبدء املحاكمة
في مقر املحكمة في الهاي.
وب �ح �س��ب ب� �ي ��ان وزع � �ت ��ه امل �ح �ك �م��ة ام ��س،
اس� �ت ��دع ��ي األم �ي ��ن وخ � �ي� ��اط و«األخ� � �ب � ��ار»

و«الجديد» للمثول أمام املحكمة الخاصة
التهامهم بالتحقير وعرقلة سير العدالة
في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
تحقيق في ثالثة
وتأتي ه��ذه التهم عقب
ٍ
أح� � ��داث أج� � ��راه ص ��دي ��ق ل�ل�م�ح�ك�م��ة اس �م��ه
س �ت �ي �ف ��ان ب� � ��ورغ� � ��ون ،ع � ّ�ي� �ن ��ه رئ � �ي ��س ق�ل��م
املحكمة ً
بناء على طلب من القاضي دايفيد
ب��اراغ��وان��اث الناظر ف��ي قضايا التحقير.
واستنتج باراغواناث ،عقب تلقيه تقارير
ّ
ّ
مقدمة إليه من صديق املحكمة ،أن هناك
ّ
ّ
ّ
أدلة أولية في اثنني من هذه األحداث تبرر
قيام إج��راءات دعوى التحقير .والتحقيق
في الحدث الثالث مستمر.
وبحسب قرار االتهام فإن« ،شركة تلفزيون
ال�ج��دي��د ش .م .ل .وك��رم��ى محمد تحسني
الخياط متهمتان بما يلي:
ّ
ــــ عرقلة سير العدالة عن علم وقصد ببث
و /أو نشر معلومات ع��ن ش�ه��ود ّ
سريني
مزعومني.
علم وقصد بعدم
عن
العدالة
سير
ــــ عرقلة
ٍ
إزالتهما من موقع تلفزيون الجديد و /أو
موقع قناة تلفزيون الجديد على يوتيوب
معلومات عن شهود سريني مزعومني.
وشركة أخبار بيروت ش .م .ل .وابراهيم
محمد األمني متهمان بما يلي:
ــــ عرقلة سير ال�ع��دال��ة ع��ن علم وقصد من
خ�ل�ال ن�ش��ر م�ع�ل��وم��ات ع��ن ش�ه��ود س� ّ
�ري�ين
مزعومني في قضية عياش وآخرين».
وأوض � � ��ح ال� �ق ��اض ��ي ال� �ن ��اظ ��ر ف� ��ي ق �ض��اي��ا
ّ
نشر أسماء شهود
التحقير في ق�
�راره أن ً
ّ
مزعومني قد يشكل عرقلة لسير العدالة،
ّ
ألن� � ��ه ي �ق �ل��ل م ��ن ث �ق��ة ال� �ش� �ه ��ود ال �ف �ع �ل� ّ�ي�ين

والجمهور العام في قدرة املحكمة وعزمها
على حماية شهودها.
وك�ت��ب ب��اراغ��وان��اث ف��ي ق ��راره ع��ن امل�ب��ادئ
األس��اس�ي��ة لحرية التعبير ،ومنها حرية
الصحافة وحسن سير العدالة .وأكد أهمية
الصحافة «باعتبارها الوسيلة التي تتيح
للمجتمع أن يرى ،ويسمع ،وينطق ،تبلغ
َ
أوجها عندما تتواجه مع سلطة صانعي
ال �ق��رارات ال�ع��ام��ة ،مثل ال�ق�ض��اة» .غير انه
ش��دد ع�ل��ى «أن ��ه ك�م��ا ي�ج��ب ع�ل��ى ال�ق�ض��اة،
يجب على سائر املجتمع ووسائل اإلعالم
ام �ت �ث��ال ال �ق��ان��ون .وب��ال�ن�س�ب��ة إل ��ى س�ي��ادة
القانون ،ال شيء ّ
أهم من عدم عرقلة سير
ّ
العدالة عن قصد» .وهذه املبادئ «ال تمس
ب�ق��درة الصحافة على التعليق على عمل
املحكمة ،بما في ذلك انتقادها».

التحقيقات
وف � ��ي م� ��ا خ� ��ص ال �ت �ح �ق �ي��ق ال� � ��ذي ق � ��ام ب��ه
صديق املحكمة ،فإنه شمل بداية «مصدر
امل�ع�ل��وم��ات ال �ت��ي ي��زع��م ت�س��ري�ب�ه��ا» .وق��ال
القرار ان صديق املحكمة «حقق في جملة
أم � ��ور ش �م �ل��ت م ��ا إذا ك � ��ان أح � ��د م��وظ�ف��ي
امل�ح�ك�م��ة ال��ذي��ن ب��إم�ك��ان�ه��م االط �ل��اع على
مستندات سرية هو الذي كشف املعلومات
امل� �ت� �ع� �ل� �ق ��ة ب � �ه� ��وي� ��ة ال � �ش � �ه � ��ود ال� �س ��ري�ي�ن
امل��زع��وم�ي�ن .وك �ن��ت ألت�م�ن��ى أن أرى حجة
م�ح�ت�م�ل��ة ل�ل��دف��ع ب�ت�ب��ري��ر أي م��ن عمليات
ال �ن �ش��ر اس �ت �ن��ادًا إل ��ى ق �ي��ام أح ��د م��وظ�ف��ي
امل �ح �ك �م��ة ،ع ��ن س� ��وء ن � ّ�ي ��ة ،ب �ك �ش��ف ه��وي��ة
ال �ش �ه��ود ال �س��ري�ين امل��زع��وم�ي�ن ،واح �ت �م��ال
حدوث ذلك بسبب خلل في أنظمة املحكمة.

ولكن صديق املحكمة خلص إلى أنه على
الرغم من املزاعم التي ذكرت أن التسريبات
كانت م��ن داخ��ل املحكمة ،ف��إن األدل��ة التي
جمعت في تحقيقه تشير إلى عدم احتمال
أن يكون ّ
أي م��ن تلك املعلومات ق��د أرس��ل
من داخل املحكمة».
ل�ك��ن ال �ق��رار اوض ��ح ب��أن «ص��دي��ق املحكمة
ّ
قدم أدلة كافية تفيد بأن تلفزيون الجديد
ّ
ب ��ث ف ��ي  6و 7و 9و  10آب  2012خمس
حلقات عنونت «شهود املحكمة الدولية».
وف��ي ك��ل حلقة م��ن ه��ذه ال�ح�ل�ق��ات ،تحدث
م��راس�ل��ون صحافيون إل��ى أش�خ��اص زعم
تلفزيون الجديد أنهم من شهود املحكمة
السريني في قضية ّ
عياش وآخرين .وبلغ
ع��دد ه ��ؤالء ال�ش�ه��ود ال�س��ري�ين امل��زع��وم�ين
أح � � � ��د ع � �ش � ��ر ش� � � ��اه � � � �دًا .وق � � ��دم � � ��ت ب �ع��ض
املعلومات عن هوية كل واحد من الشهود
السريني املزعومني .وإضافة إلى ذلك ،زعم
في تلك التقارير أنها تكشف عن تفاصيل
حول نوع املعلومات التي ّقدمها الشهود
السريون املزعومون إلى محققي املحكمة.
وك��ان الفحوى الوحيد للبرنامج الكشف
ع��ن الشهود السريني امل��زع��وم�ين .وف��ي ما
ّ
بعد ،نقلت مواد البث إلى موقع تلفزيون
ال�ج��دي��د ( )www.aljadeed.tvح�ي��ث بقيت
ح �ت��ى  4ك ��ان ��ون األول  2012ع �ل��ى األق ��ل،
وإل ��ى ق �ن��اة ت�ل�ف��زي��ون ال�ج��دي��د ع�ل��ى موقع
(www.youtube.com/user/
ي ��وت �ي ��وب
 )aljadeedonfineح�ي��ث ال ت ��زال معروضة
حتى اآلن».
ويبرر القاضي اتهام الزميلة خياط بأنها
«ن��ائ �ب��ة م ��دي ��رة ق �س��م األخ � �ب ��ار وال �ب��رام��ج
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نصوب مساركم
«الجديد» :نحن ّ

ـم!
ه �ن��اك م�ح�ك�م��ة ل �ع �ظ �م��اء ال� �ق ��وم ُي� �ب ��ذل من
أجلها الغالي والزهيد ،فيما تبقى العدالة
مهملة ف��ي لبنان ،ويبقى الضحايا كلهم
في منأى عن أي عدالة .املطلوب من العالم
أن يذكر اللبنانيني بخطورة الجرائم ضد
اإلنسانية ،بجرائم الحرب ،وليس بالجرائم
املقترفة ضد عدد من املقامات.
ث��ان �ي��ًا ،أن �ه��ا م��رف��وض��ة م��ن ح�ي��ث نظامها
وط ��ري � �ق ��ة ع �م �ل �ه ��ا .ف �ب �ع ��دم ��ا اس �ت �ب��اح��ت
امل� �ع� �ل ��وم ��ات ال �ش �خ �ص �ي��ة ل �ل �ب �ن��ان �ي�ين م��ن

ليس لنا ما نقوله
لهؤالء التافهين في
هذه اللحظة سوى:
صوتنا سيلحق بكم

دون أي ت �ن��اس��ب ب�ي�ن م �ط��ال��ب ال�ت�ح�ق�ي��ق
وال�ن�ت��ائ��ج امل��رج��وة م�ن��ه ،ه��ا ه��ي تستبيح
الحرية اإلعالمية ،فتباشر دعواها باملس
بصحيفة وتلفزيون ،قد يكونان الوسيلتني
األكثر اهتمامًا بشؤون املواطنني والناس
ف��ي ل�ب�ن��ان .وم��ن ه��ذا امل�ن�ط�ل��ق ،تظهر ه��ذه
املحكمة كأنها تتوسع وتمتد كاألخطبوط
في حياة اللبنانيني.
ثالثًا ،أنها مرفوضة اليوم من حيث سعيها
الى كتم كل صوت ناقد أو مراقب لعملها.
ونحن نذكر أن بعض األص��وات في لبنان
إنما خففت من هواجس التسييس بدعوى
أن عملها سيكون شفافًا ،فها هي تستهل
ع�م�ل�ه��ا ب �ض��رب ال �ص �ح��اف��ة ،ف ��ي رس ��ال ��ة ال
ب��د أن ت��ؤدي عمليًا ال��ى إل�ق��اء ح��رم ورقابة
ذاتية على االع�ل�ام في كل ما يتصل بهذه
املحكمة .ويكفي أن نلفت أنظار املواطنني
هنا الى أنها املرة األولى التي يجري فيها
اتهام شخص معنوي في املحاكم الدولية.

فهل في هذه املحكمة أو في فعل «األخبار»
أو «الجديد» ما يبرر أن نختلق سابقة في
امل�ج��ال ال��دول��ي ،سابقة تخالف ك��ل أعمال
الفقه القانوني وأنظمة املحاكم؟
ان �ط�لاق��ًا م��ن ك��ل ه ��ذه األم � ��ور ،دف��اع �ن��ا في
ه ��ذه امل�ح�ك�م��ة س�ي�ك��ون ف��ي أس��اس��ه طعنًا
ف��ي مشروعيتها ،ص��ون��ًا لفهمنا للعدالة
والحرية.
أخ �ي �رًا ول �ي��س آخ� � �رًا ،ن �ح��ن ف��ي «األخ� �ب ��ار»
نعمل على درس امللف من جانبه القانوني،
ونتواصل مع املعنيني بهذا األمر .وسيكون
لنا موقفنا من كل هذه املسرحية .وإذا كان
لزامًا علينا أن نأمل موقفًا عمليًا من جانب
زمالء في املهنة في لبنان وخارجه ،وتحركًا
لحماية حقوقنا ال�خ��اص��ة وح��ري��ات�ن��ا من
ق�ب��ل س�ل�ط��ات ل�ب�ن��ان ،ف�م��ن امل�ف�ي��د توضيح
شيء بسيط ،حتى ال يبقى التباس في ذهن
كل من وقف وشارك في هذه الجريمة.
ن �ح��ن ،ف��ي «األخ� �ب ��ار» ،ص��درن��ا ي ��وم إع�لان
ان �ت �ص��ار ل �ب �ن��ان وم �ق��اوم �ت��ه ع �ل��ى ال �ح��رب
االسرائيلية املدمرة عام  ،2006وأعلنا أننا
كنا ،وما زلنا ،في قلب حركة املقاومة لكل
احتالل ولكل استعمار .وأننا كنا ،وما زلنا،
ال��ى جانب حقوق ال�ف��رد بما يضمن حفظ
إنسانيته وحقه في منع التسلط والتعسف.
وك �ن��ا ،وال ن � ��زال ،ن� ��درك أن �ن��ا س�ن��دف��ع ثمن
م��وق�ع�ن��ا وم��وق �ف �ن��ا ه ��ذي ��ن ،ول ��ذل ��ك ،ن�ع��ود
ونقول :نحن جزء من مقاومة تبذل كل ما
ت�ق��در على ب��ذل��ه ،م��ن األن�ف��س وال��دم��اء ،في
سبيل حريتنا املطلقة .وعندما نقول إننا
م�ق��اوم��ة ،ف�ه��ذا يعني أن�ن��ا ن�ق��ات��ل م��ن أج��ل
ال�ع��دال��ة ،ول��ن يرهبنا ،ال ق��رار اتهامي ،وال
إحالة على محكمة أو غيرها ،في لبنان أو
خ��ارج��ه .وس�ن�ك��ون دائ �م��ًا ف��ي امل��وق��ع االول
مل��واج �ه��ة ك ��ل أن � � ��واع ال �ت �ع �س��ف وال �ت �س �ل��ط
والقتل ،سواء صدرت عن محتل ،أو سلطة
جائرة ،أو حكم فاسد ،أو قضاء غير نزيه.
ولن ترهبنا كل هذه املحاوالت .وليس لنا
ما نقوله لهؤالء التافهني في هذه اللحظة
س��وى :صوتنا سيلحق بكم ،أينما ذهبتم
وأينما حللتم .أم��ا صمتنا ،فلن تحصلوا
عليه ،ال في محاكمكم ،وال في جرائمكم...
واركبوا أعلى ما في خيلكم!

قناة «الجديد» ،املتهمة بتحقير
امل �ح �ك �م��ة ال ��دول� �ي ��ة ،اذاع� � ��ت ف��ي
ن�ش��رت�ه��ا م �س��اء ام ��س امل�ق��دم��ة
اآلتية:
«وأص � �ب� ��ح ل �ل �م �ح �ك �م��ة ال � ّ�دول� �ي ��ة
م �ت �ه �م��ان وج� ��اه � �ي� ��ان .ع �ش��رة
أع � � � ��وام م � ��ن ل � �ج� ��ان ال �ت �ح �ق �ي��ق
األم� �م� �ي ��ة وث�ل��اث� ��ة أع� � � ��وام ع�ل��ى
ب��دء ع�م��ل امل�ح�ك�م��ة ،وأك �ث��ر من
 500م�ل�ي��ون دوالر مصاريف
ال�ت�ش�غ�ي��ل أث �م��رت ق�ب�ض��ًا على
ص �ح ��اف �ي�ي�ن وال �ت �ش �ه �ي ��ر ب �ه��م
وات �ه��ام �ه��م ب�ت�ح�ق�ي��ر امل�ح�ك�م��ة.
وق �ف��ت ك��رم��ى خ �ي��اط ف��ي وج��ه
ح��رك��ة س�ي��ر ال�ع��دال��ة فعطلتها.
وتجندت قناة الجديد في مهمة
ُ
م�م��اث�ل��ة .وف ��رز إب��راه �ي��م األم�ين
ل �ض��رب س�م�ع��ة م�ح�ك�م��ة دول�ي��ة
أس �س �ت �ه��ا أم � ��م م �ت �ح ��دة ت�ح��ت
الفصل السابع .وبناء على ما
ُ
تقدم من تهم ،إستدعي األمني
وخ�ي��اط وق�ن��اة ال�ج��دي��د للمثول
أم��ام املحكمة ف��ي الثالث عشر
من أي��ار املقبل ،يتقدمهم قرار
إت� �ه ��ام � ّ�ي ُم �س �ت �ن��د إل � ��ى امل � ��ادة
ال � �س � �ت �ي�ن م� � �ك � � ّ�رر م � ��ن ق ��ان ��ون
املحكمة.
ّ
وف � ��ي ت �ف��اص �ي��ل االت � �ه� ��ام ل �ك��ل
م��ن ال �ج��دي��د واألخ� �ب ��ار :ع��رق�ل��ة
س�ي��ر ال �ع��دال��ة ع��ن ع�ل��م وق�ص��د
ب �ب��ث أو ن �ش��ر م �ع �ل��وم��ات ع��ن
ش �ه��ود س��ري�ين م��زع��وم�ين في
ق�ض�ي��ة ع �ي��اش وآخ ��ري ��ن ،وف��ي
ال �ق��راءة العملية ل�ه��ذا ال�ق��رار ّأن
ال �ع��دال��ة ك��ان��ت ف��ي ال �ط��ري��ق إل��ى
اللبنانني والعالم ،وأن الحقيقة
ك��ان��ت ق��اب م�ح�ك�م� ٍ�ة أو أدن ��ى...
إل ��ى أن ج ��اء م��ن ي�ح��رف�ه��ا عن
م � �س� ��اره� ��ا وي � �ق � �ل ��ب أب �ي �ض �ه��ا
أس � ��ود .إس �ت �خ��رج��ت امل�ح�ك�م��ة
ق ��رارًا ضبطت ف�ي��ه صحافيني

بالخبر املشهودّ ،
وعوضت عن
عجزها بعد تعب ّ السنني .فال
الشهود ال��زور حقروا املحكمة
وتالعبوا بحقيقتها ،وال رشى
غيرهاد ليمان العلنية أس��اءت
ال��ى السمعة ال��دول�ي��ة .ول��م يؤثر
أدلى
في مسار التحقيق كل ما ّ
به بو أس�ت��روم ،أشهر محققي
العدالة .ولم تشعر املحكمة ِّ
بأي
وجل من سمعة ديتلف مليس
�أس
وتجارته بالحقيقة لقاء ك� ٍ
من النبيذ.
ول �ي��س ف ��ي س �ج�ل�ات امل�ح�ك�م��ة
ُّأي وثيقة ع��ن الحقيقة ليكس
ال� � �ت � ��ي ع � � � � ّ�رت ال� � �ت � ��واص � ��ل ب�ي�ن
ال� �ش ��اه � ِ�د امل �ل ��ك وأول � �ي� ��اء ال� ��دم،
ُ
ول� ��م ت � �ق� � ِ�د ِم امل �ح �ك �م��ة ال��دول �ي��ة
ع� �ل ��ى م� �س ��اءل ��ة دي � ��ر ش �ب �ي �غ��ل
ع��ن م�ع�ل��وم��ات�ه��ا وال ال�ل��وم��ون��د
وال � � �ف � � �ي � � �غ � ��ارو وال � �ت � �ل � �ف� ��زي� ��ون
ال�ك�ن��دي ع��ن تسريباتهم التي
غ� ّ�ي��رت م�س��ال��ك ال�ح�ق�ي�ق��ة .فمن
س � ّ�رب إل ��ى ه ��ؤالء وم ��ن وض��ع
�رارات ات�ه��ام�ي��ة قبل
أم��ام �ه��م ق� �
ٍ
ّ
ص ��دوره � ّ�ا؟ امل �ح �ك �م��ة ال��دول �ي��ة
ُ
�ام وت��دف�ع� ً�ه
ال �ي��وم ت �ح��ق��ر اإلع �ل ً
إل ��ى أن ي �ك��ون وك ��ال ��ة م�ل�ح�ق��ة
ُ
بها  ..م��ن دون أن ت�ع� ِ�ل� َ�م ال��رأي
اللبناني العام الذي ّ
يمولها ما
إذا ك��ان��ت ق��د ف�ت�ح��ت تحقيقًا
داخ� �ل� �ي ��ًا ب �ن �ف��وس �ه��ا ال ��واه� �ن � ِ�ة
ّ
األم ��ارة بالتسريب .أم��ا نحن.
ف�ن �ح��ن َم ��ن ي �س �ع��ى ل�ل�ح�ق�ي�ق��ة.
نحن أول الصورة وأول الكالم.
عدساتنا هي التي التقطت أول
الجريمة والتي استندت إليها
امل �ح �ك �م��ة ال ��دول� �ي ��ة ف ��ي ج�م�ي��ع
جلساتها العلنية على الهواء.
ن�ح��ن م��ن ص � ّ�وب امل �س��ار ال��ذي
ُ
َ
أرادوا حرفه .فالحقيقة هدفنا
من بيروت إلى الهاي».

السيد :القتل من مؤهالت الزعامة

ب الصحافيين
ال�س�ي��اس�ي��ة ف��ي ت �ل �ف��زي��ون ال �ج��دي��د ،وأح��د
مالكي أسهم الشركة .وهي أجازت عمليات
ّ
بث هذه املواد على تلفزيون الجديد ونقلها
الح�ق��ًا إل��ى م��وق��ع تلفزيون ال�ج��دي��د وقناة
ت �ل �ف��زي��ون ال �ج��دي��د ع �ل��ى م��وق��ع ي��وت �ي��وب.
وكذلك كانت تتمتع بسلطة إزالة هذه املواد.
وقد ّ
تصرفت بالنيابة عن تلفزيون الجديد
عندما مارست هذه السلطة».
ام ��ا ف ��ي م ��ا ي�ت�ع�ل��ق ب �ج��ري��دة «االخ � �ب ��ار»،
ف �ق��ال ال �ق��رار «ان ص��دي��ق امل�ح�ك�م��ة يقترح
ً
اسناد تهمة تحقير املحكمة عمال باملادة
 60م �ك��رر ،ال�ف�ق��رة (ال ��ف) م��ن ال �ق��واع��د ال��ى
شخصني ،هما ش��رك��ة اخ�ب��ار ب�ي��روت ش.
م .ل ،الشخص املعنوي ال��ذي يعمل تحت
اس� ��م االخ � �ب� ��ار ،وال �س �ي��د اب ��راه �ي ��م محمد
االم �ي��ن رئ �ي��س ت �ح��ري��ر االخ� �ب ��ار ورئ �ي��س
مجلس ادارتها ،واذكر ان التهمتني يجوز
اس �ن��اده �م��ا ،م��ن ح �ي��ث امل� �ب ��دأ ،ال ��ى ش��رك��ة
(االخ � � �ب� � ��ار) وش � �خ ��ص ط �ب �ي �ع��ي (ال �س �ي��د
االم �ي�ن) ع�ل��ى ح��د س ��واء .وي�ق�ت��رح صديق
امل �ح �ك �م��ة ات �ه ��ام االخ� �ب ��ار وال �س �ي��د االم�ي�ن
كليهما لعرقلتهما ع��ن علم وق�ص��د سير
العدالة م��ن خ�لال نشر معلومات متعلقة
ب� �ش� �ه ��ود س ��ري�ي�ن م ��زع ��وم�ي�ن ف� ��ي ق�ض�ي��ة
عياش واخ��ري��ن ،ما ادى ال��ى تقويض ثقة
الرأي العام في قدرة املحكمة على حماية
س��ري��ة امل�ع�ل��وم��ات املتعلقة ب��ال�ش�ه��ود ،او
شهود محتملني ،او سرية املعلومات التي
يقدمونها».
وبرغم اقرار القاضي بأنه لم يسبق حتى
تاريخ ص��دور هذا القرار «رف��ع اي دعاوى
تحقير ام��ام محكمة جنائية دول�ي��ة ضد

ش�خ��ص م �ع �ن��وي» ،ف�ه��و اش ��ار اي �ض��ا ال��ى
ان «عددًا من ابرز الفقهاء استبعدوا فكرة
امل�س��ؤول�ي��ة الجنائية عموما لالشخاص
املعنويني وفقًا للقانون الدولي» ،مستندًا
ال��ى ق��ول ل��ورد ث��ورل��وو ف��ي ال�ق��رن التاسع
عشر« ،ليس للشركات اج�س��اد ملعاقبتها
او ارواح الدان� �ت� �ه ��ا ،ل� ��ذا ف �ه��ي ت�ت�ص��رف
ك�م��ا ت �ش��اء» .اال ان ال�ق��اض��ي ع��اد وأض��اف
«اال ان ال�ع�ق��دي��ن االخ�ي��ري��ن ش�ه��دا تغييرًا
ك �ب �ي �رًا ،وت �ح��دي �دًا ف��ي ال � ��دول ال �ت��ي تطبق
ال � �ق ��ان ��ون امل � ��دن � ��ي ،ف �ق ��د الح� �ظ ��ت دراس � ��ة

قاضي المحكمة
يطلب عقوبة تصل
الى السجن  7سنوات
ومئة الف يورو
حديثة عن مسؤولية الشركات في اوروبا
ال ��ى م�ح��اس�ب�ت�ه��ا ع�ل��ى م��ا ت�ق�ت��رف��ه ه��ي او
م��وظ�ف��وه��ا م��ن اع �م��ال ج��رم �ي��ة» .ث��م يعود
ال��ى ال�ق��ان��ون اللبناني لينتقي منه اق��رار
لبنان «باملسؤولية الجنائية للشركات في
امل��ادة  210من قانون العقوبات» .وق��ال ان
«ل�ب�ن��ان اع�ت�م��د م�ق��ارب��ة تسمح بمحاسبة
االش � � �خ� � ��اص امل� �ع� �ن ��وي�ي�ن ع� �ل ��ى ال� �س� �ل ��وك

ال�ج��رم��ي امل�ن�س��وب ال�ي�ه��م» .وق��د استخدم
القاضي هذه املقدمة لشرح سابقة اتهامه
ش��رك �ت��ي «اخ � �ب� ��ار ب � �ي� ��روت» و«ال� �ج ��دي ��د»
بالتهم نفسها املوجهة الى االمني وخياط.

السجن  7سنوات
وتتعلق امل��ادة  60مكرر بتحقير املحكمة
اضافتها
وعرقلة سير العدالة ،فقد تمت
ُ
في  10تشرين الثاني ُ 2010
وع ّدلت وأعيد
ترقيمها في  20شباط  .2013وهي «تجيز
للمحكمة ،عند ممارستها للمهام املنوطة
ب� �ه ��ا ،أن ت ��دي ��ن ب� �ج ��رم ال �ت �ح �ق �ي��ر ك ��ل م��ن
يعرقل ،عن علم وقصد ،سير العدالة ،عقب
ت��أك�ي��د اخ�ت�ص��اص امل�ح�ك�م��ة وف�ق��ًا للنظام
األس � ��اس � ��ي .وال س �ي �م��ا ( )...أي ش�خ��ص
يكشف عن معلومات متصلة باإلجراءات
وهو يعلم أن في ذلك انتهاكًا ألمر صادر
قاض أو غرفة».
عن
ٍ
وع��ن العقوبات ،تقول امل��ادة ان «العقوبة
القصوى التي يجوز فرضها على شخص
ث �ب��ت ت �ح �ق �ي��ره ل�ل�م�ح�ك�م��ة (ه � ��ي) ال�س�ج��ن
لفترة ال تتجاوز السبع س�ن��وات ،أو دفع
غ ��رام ��ة ال ت� �ت� �ج ��اوز  100أل � ��ف ي � � ��ورو ،أو
كليهما» .ع�ل��ى ان «ي �ك��ون ال �ق��رار ال�ص��ادر
ع��ن ال�ق��اض��ي ال�ن��اظ��ر ف��ي قضايا التحقير
ّ
ً
ق��اب�لا ل�لاس�ت�ئ�ن��اف أم ��ام هيئة م��ؤل�ف��ة ًمن
ّ
ثالثة قضاة يعينهم رئيس املحكمة وفقا
للتوجيه العملي ذي الصلة».
النص الكامل للقرار االتهامي ،ون��ص امل��ادة 60
م �ك��رر ،ع �ل��ى امل��وق��ع االل �ك �ت��رون��ي ل �ـ «األخ� �ب ��ار »
()www.al-akhbar.com

ّ
عبر اللواء جميل عن ندمه ألنه
«لم يكن من قتلة الرئيس الراحل
رفيق الحريري ،إذ لو كان كذلك
ل�ك��ان��ت ل��دي��ه امل��ؤه�ل�ات املطلوبة
ل �ل��زع��ام��ة ،ول �ك��ان��ت ح �ظ��وظ��ه ال
ً
ت��زال قائمة بالترشح مستقبال
لرئاسة املجلس النيابي ،ولكان
ل��دي��ه األم � ��ل ب� ��أن ي��دع �م��ه سعد
الحريري وفريقه يومًا ما على
غ� ��رار م ��ا ف �ع �ل��وه م ��ع غ �ي��ره في
جلسة (أول من) أمس».
وق� � � ��ال ال� �س� �ي ��د ف � ��ي ب � �ي� ��ان إن
النتيجة األس��اس�ي��ة ال�ت��ي يجب
اس � �ت � �خ �ل�اص � �ه� ��ا م� � ��ن ج �ل �س��ة
االن� � �ت� � �خ � ��اب األول� � � � � ��ى ل ��رئ� �ي ��س
الجمهورية هي أنه لم يعد هناك
ّأي م�ب� ّ�رر ل��وج��ود أو الستمرار
امل� �ح� �ك� �م ��ة ال� ��دول � �ي� ��ة ال� �خ ��اص ��ة
بمحاكمة قتلة رئيس الحكومة
ال� ��راح� ��ل رف� �ي ��ق ال� �ح ��ري ��ري ،م��ا
دام ال ��رئ� �ي ��س ال� �س ��اب ��ق س �ع��د
ال �ح��ري��ري وف��ري �ق��ه ق ��د دع �م��وا
ّ
وصوتوا ملصلحة قاتل رئيس
ح � �ك� ��وم� ��ة ل � �ب � �ن� ��ان� ��ي آخ� � � ��ر ه��و
الرئيس الشهيد رشيد كرامي.
وط��ال��ب ال�س�ي��د ق�ض��اة املحكمة
ال��دول �ي��ة ،وال س�ي�م��ا اللبنانيني
م� �ن� �ه ��م ،وب � ��األخ � ��ص ال �ق��اض��ي
رال��ف ري��اش��ي ال��ذي حكم على

جعجع بجريمة اغتيال الرئيس
ك��رام��ي ،ب��االس�ت�ق��ال��ة ف ��ورًا من
مناصبهم.

 ...وجعجع يشمت
ع� �ل ��ى ص� �ع� �ي ��د آخ� � � ��ر ،اس �ت �غ��ل
س�م�ي��ر ج�ع�ج��ع ق� ��رار امل�ح�ك�م��ة
ال ��دول� �ي ��ة م�ل�اح �ق ��ة «األخ � �ب� ��ار»
و«ال� �ج ��دي ��د» ب �ج��رم ت�ح�ق�ي��ره��ا،
م� � ��ن اج� � � ��ل ال � �ت � �ص� ��وي� ��ب ع �ل��ى
«األخ�ب��ار» ،إذ ق��ال في مقابلته
ض�م��ن ب��رن��ام��ج «ك�ل�ام رئ�ي��س»
ع�ل��ى ش��اش��ة «أل ب��ي س��ي آي»
ام��س« :م��ن ّ
سمى ال�ن��واب الذين
انتخبوني ن� ّ�واب ال�ع��ار مطلوب
ال �ي��وم للمحكمة ال��دول�ي��ة بجرم
التحقير».
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على الغالف

«حزب التيار» إلى عهدة باسيـــ

يودع العماد ميشال عون ،قريبًا جدًا ،وزارة الداخلية ،النظام الداخلي لحزب التيار الوطني
ِ
الحر ،ليجري انتخاب منسقي األقضية ورئيس الحزب ونائبيه مباشرة من القاعدة ،بعدما
قرر الوزير جبران باسيل أن يكون املؤسس الفعلي لحزب التيار الوطني الحر ،واملرشح األكثر
جدية ليكون رئيسه املطلق الصالحيات األول .هنا قصة التأسيس
نظام photocopy

ُ
ال العميد بول مطر ال��ذي كلف إع��داد النظام الداخلي للتيار الوطني الحر
أن �ط��ون س �ع��ادة ع �ص��ره ،وال مرجعيته الرئيسية ف��ي ال�ب�ح��ث ع��ن النظام
ّ
الجميل .معرفتهما باألنظمة
املناسب ميراي عون (ابنة الجنرال) موريس
الداخلية ل�لأح��زاب متواضعة ج�دًا ف��ي أكثر األوص��اف تهذيبًا .عمدا إلى
جمع مقتطفات من هذا الحزب األوروبي وذاك ،مترجمني ّ
بنية طيبة دائمًا
ف�ق��رات بكاملها م��ن ه��ذه ال�ق��وان�ين .أعطيا رئ�ي��س ال�ح��زب ك��ل صالحيات
رئ�ي��س ال�ج�م�ه��وري��ة ق�ب��ل ات �ف��اق ال�ط��ائ��ف .ف�ه��و ي�ع�ين أم��ان��ة ال�س��ر ومجلس
التحكيم ومجلس الحكماء ولجنة التمويل واإلدارة املالية واملكتب السياسي
وامل�ج �ل��س ال�ت�ن�ف�ي��ذي وك ��ل م�ك��ات��ب ال�ق�ط��اع��ات امل��رك��زي��ة (م �س��ؤول��ي املهن
والنقابات والطالب والشباب وأرباب العمل).
وب��دت واضحة ملسات املنسق العام للتيار الوطني الحر بيار رف��ول على
ً
وبناء عليه فهو «يسهر
املسودة .فهو أمني السر العام املنتظر لهذا الحزب،
على عدم جمع أحد الحزبيني بني مسؤوليتني حزبيتني» ،لكنه في الوقت
نفسه يتولى كل املسؤوليات التالية« :أمانة سر املجلس التنفيذي وأمانة
سر املكتب السياسي وأم��ان��ة سر املجلس الوطني ،ويسهر على تطبيق
النظام الداخلي وتنفيذه ،ويحضر املهمات التنظيمية كافة ،ويقدم اقتراحاته
للرئيس إلحالة الحزبيني املخالفني على مجلس التحكيم ،ويتلقى مختلف
امل��راج�ع��ات وال�ش�ك��اوى ،وي�ش��رف على االن�ت�خ��اب��ات الحزبية ،وي��دي��ر املقر
الرئيسي للتيار ،ويشرف على كل الهيئات من دون استثناء» .والحقًا،
كان واضحًا في مجمل النقاشات أن من يسعون لبناء حزب لم يحضروا
فرضهم امل��درس��ي ،وال ي�ع��رف��ون الكثير ع��ن كيفية ب�ن��اء ح��زب .ال يوجد
اختصاصيون هنا أو باحثون أو خبراء في إعداد األنظمة الحزبية وإجراء
االنتخابات الحزبيةّ :إن من يسعى إلى إقصاء النائب ابراهيم كنعان في
املنت لحسابات خاصة ،كان شغله الشاغل إضافة مادة إلى النظام الداخلي
تحول دون ترشيح التيار النائب نفسه ثالث دوراتّ .
وإن من يريد إقصاء
خصمه ف��ي قريته ،ك��ان مطلبه وض��ع عمر محدد ال يجوز للمرشح إلى
موقع منسق القضاء أن يكون قد تجاوزه .واملتضرر من توزير فالن ،يريد
م��ادة تحول دون توزير التيار لغير امللتزمني .إال أن املالحظات السلبية
كلها في كفة ،ووض��ع النظام الداخلي موضع التنفيذ لينتخب العونيون
في القرى واألقضية مباشرة منسقيهم ،ورئيس الحزب ونائبيه ،في كفة
أخرى .الكفة الثانية أوزن من األولى بكثير؛ ال أحد ينتظر حزبًا أفالطونيًا.
املهم حجر زاوية يمكن البناء عليه .استفتاء امللتزمني واملؤيدين في عملية
ديموقراطية حقيقية عبر صناديق االق�ت��راع ف��ي ش��أن مرشحي الحزب
إلى االنتخابات النيابية ،وإل��زام امللتزمني بالتدرج في الحياة الحزبية من
تنسيقيات القرى فاملجالس البلدية وأخيرًا املواقع الرسمية أه��م من كل
بنود النظام الداخلي األخرى.

غسان سعود
ل� ��م ي �ك��د ال �ع �م �ي��د ب � ��ول م �ط��ر ي�ب�ل��غ
س ��ن ال �ت �ق ��اع ��د ،ق �ب��ل ن �ح��و ع��ام�ي�ن،
ح�ت��ى ع� ّ�ي�ن��ه رئ �ي��س ت�ك�ت��ل التغيير
واإلص� �ل� ��اح ال� �ع� �م ��اد م �ي �ش��ال ع��ون
مديرًا ملكتبه ،خلفًا البنته كلودين.
ك� ��ان� ��ت األخ� � �ي � ��رة س� ��اع� ��د ال ��راب� �ي ��ة،
األي � � �س� � ��ر ،م � �ن ��ذ ع � � ��ام  ٢٠٠٥ح �ت��ى
ت�ف��رغ�ه��ا ألس��رت �ه��ا ال �ص �غ �ي��رة بعد
زواج � �ه ��ا م ��ن ق ��ائ ��د ف� ��وج امل �غ��اوي��ر
ف��ي ال�ج�ي��ش ال�ع�م�ي��د ش��ام��ل روك ��ز.
خلص مطر سريعًا إل��ى أن جمود
ال �ت �ي��ار ال��وط �ن��ي ال �ح��ر ال�ت�ن�ظ�ي�م��ي
ه � ��و امل � �ل � ��ف األخ � � �ط� � ��ر ،ب � �ع � �ي � �دًا ع��ن
امللفات السياسية التي يتفرد عون
وس ��اع ��ده ،األي� �م ��ن ،ال ��وزي ��ر ج �ب��ران
ب��اس�ي��ل بمتابعتها .س��اب�ق��ًا ،كانت
ال �ح �س��اب��ات ال �ش �خ �ص �ي��ة ،ف ��ي رأي
ال�ج�ن��رال ،وراء املطالبني بمأسسة
ال�ت�ي��ار ،لكن ،ه��ذه امل��رة ،ق��رع جرس
اإلن � ��ذار ش�خ��ص ي�ث��ق ال �ج �ن��رال ب��ه.
وت�ل�اق ��ى م �ط��ر ه �ن ��ا ،ب �ط��ري �ق��ة غ�ي��ر
م�ب��اش��رة ،م��ع نائب رئيس املجلس
ال�ن �ي��اب��ي إي �ل��ي ال �ف��رزل��ي ال� ��ذي ك��ان
ي�ل� ّ�ح ع�ل��ى ع��ون ب�ع��دم ال�ت��أخ��ر أكثر
في تأسيس حزب.
اقتنع سيد الرابية .بدا واضحًا أن
الورشة أكثر جدية هذه املرة من كل
سابقاتها ،وأن حزبًا يرأسه جبران
ب��اس �ي��ل ق ��د ي �ع �ل��ن ف ��ي أي� ��ة ّ ل�ح�ظ��ة.
أوع ��ز ع��ون إل��ى م�ط��ر ل�ي�ح��ض��ر ،مع
ميراي ،نظامًا داخليًا للحزب.
ابنته ّ
سابقًا ّ ،وفرت «الظروف السياسية»
امل �ت �ش��ن �ج��ة غ �ط��اء ل� �ظ ��روف ال �ت �ي��ار
ال��داخ �ل �ي��ة األك� �ث ��ر ت �ش �ن �ج��ًا ،وال �ت��ي
ح��ال��ت م ��رة ت�ل��و أخ ��رى دون تمكن
ع� � � ��ون م� � ��ن ف� � � ��رض ن� � �ظ � ��ام داخ � �ل� ��ي
ل �ل �ح��زب ك �م��ا ي� ��راه ه ��و .أم ��ا ال �ي��وم،
ف�ل�ا ال �ظ ��رف ال� �س ��وري ،وال ال �ظ��رف
األمني أو الظرف الرئاسي ،حالت
دون تشغيل املحركات .سابقًا كان
ال�ج�ن��رال يحسب حساب م��ا يعرف
بالهيئة التأسيسية ل�ل�ت�ي��ار التي
تضم من تعاقبوا على املسؤوليات
فيه بني  ١٩٩٦و :٢٠٠٥مقابل الكتلة
امل��ؤي��دة للجنرال «على العمياني»
داخ� � ��ل ال �ه �ي �ئ��ة ،ه� �ن ��اك «م �ج �م��وع��ة
الع � � �ب� �ي ��ن» ،ي� �ت� �ق ��دم� �ه ��م آالن ع� ��ون
وس �ي �م��ون أب ��ي رم �ي��ا وزي� ��اد أس��ود
وزي� ��اد ع�ب��س ون�ع�ي��م ع��ون وروالن
خوري ولواء شكور ،بقوا موحدين
ف� � ��ي م� �ط ��ال� �ب� �ت� �ه ��م ب � ��إن � �ش � ��اء ح� ��زب
حقيقي رغم كل التهديد والترغيب
العونيني .اليوم ب��ات شكور خارج
الخدمة ،ويحسب أسود وأبي رميا
ً
حساب النيابة أوال ،ويعطي عبس
األولوية لترشحه إلى االنتخابات
نجح ع��ون ف��ي تحييد
أي�ض��ًا ،فيما
َ
خ � � ��وري .ل ��م ي � �ب ��ق ،إذًا ،غ �ي��ر اب �ن��ي
شقيقته وشقيقه (آالن عون ونعيم
ع � � � ��ون) ،وه � �م� ��ا أذك � � ��ى م � ��ن خ ��وض
معركة تفضح تشتت الكتلة التي
ً
تماسكت حولهما عقدًا كامال.
قدم مطر ،بعد ستة أشهر ،مسودة
النظام الداخلي ،وفيها «تجميعة»
ل�ص�لاح�ي��ات ال��رئ�ي��س ف��ي األح ��زاب
ال��رئ��اس �ي��ة ف��ي ك��ل أص �ق��اع ال �ع��ال��م،
مترجمة ومبوبة على نحو مميز.
ت�ح�م��س ع ��ون ،ول�ك�ن��ه ب��دل تحويل
النظام إل��ى وزارة الداخلية ،أرسله
م��ن ب��ري��ده اإلل �ك �ت��رون��ي إل��ى بعض

ال �ع��ون �ي�ي�ن ل� �ي � ّ
�دون ��وا م�لاح�ظ��ات�ه��م
ع �ل �ي��ه .مل � ��اذا؟ ال أح ��د ي �م �ل��ك ج��واب��ًا
مقنعًا .إال أن املسودة ّ
سربت ،ودبت
ال �ح �ي��اة ف ��ي ع �ظ ��ام ك ��ان ��ت ال��راب �ي��ة
تحسبها رميمًا :غ��دوات ونقاشات
وم �ج �م��وع��ات ع �ل��ى ال � �ـ«وات� ��س أب»
وثرثرة وشكاوى بالجملة واملفرق.
ف�ج��أة ،دخ��ل باسيل ف��ي خضم هذا
ال �ح ��راك ،معلنًا أن امل �س��ودة سيئة
وت�ح�ت��اج إل��ى ت�ع��دي�لات ك�ث�ي��رة .في
التيار من يجزم ب��أن باسيل اقتنع
ب��أن ع�م��ه ،ب�ك��ل م�س�ي��رت��ه وتجربته
وقدرته على التفاعل مع الرأي العام،
كان في حاجة الى ماكينة انتخابية
توصف بالحزبُ .س� ّ�ر الوزير ،هنا،
بطمأنة بعض الناشطني ل��ه حول
ح �ج �م��ه ال� �ض� �خ ��م م� �ق ��ارن ��ة ب�ح�ج��م
املاكينة ،واحترام كل منهما لحدود
اآلخ� ��ر .وع �ل��ى ن�ح��و واض� ��ح ،انتقل
ملف التنظيم ال�ح��زب��ي ،ه��و اآلخ��ر،
م ��ن ع � ��ون إل � ��ى ب��اس �ي��ل ال� � ��ذي ق � ّ�دم
ه� ��ذا امل �ل ��ف ع �ل��ى امل �ل ��ف ال �ح �ك��وم��ي

قدم باسيل ملف
ّ
التنظيم الحزبي على
الملف الحكومي
واالنتخابات الرئاسية
وغيرها
أخذ الجنرال من ناشطي
التيار بالمفرق ما
يصعب أخذه بالجملة

واالن �ت �خ��اب��ات ال��رئ��اس �ي��ة وغ�ي��ره��ا
من ملفات الوزير الشاب .وبسرعة،
تشكلت سبع لجان ممن يوصفون
ب �ـ«ح �ط ��ب ال� �ت� �ي ��ار» ،ي � �ت� ��راوح ع��دد
العونيني في كل منها بني  15و،25
ول� �ك ��ل ل �ج �ن��ة أم�ي��ن س� ��ر .وت �ك �ث �ف��ت،
خ�لال ثالثة أسابيع ،الجلسات في
وزارة االتصاالت ،ومنزل باسيل في
ال�ب�ي��اض��ة .ت�ك��دس��ت امل�لاح�ظ��ات في
أطنان من الورق وآالف من الرسائل
اإللكترونية .سمع الوزير ،برحابة
ص��در ،مالحظات بالجملة واملفرق
يصعب ع�ل��ى أي إن �س��ان سماعها.
إال أن األهم كان إجماع الشباب في
مختلف ال�ل�ج��ان ،ب��اس�ت�ث�ن��اء لجنة
النواب بفعل معارضة النائب آالن
ع��ون ،على انتخاب باسيل رئيسًا.
واأله � � ��م م� ��ن م �ض �م��ون ال �ن �ق��اش��ات
ه�ن��ا ه��و ان�ط�لاق�ه��ا ف��ي ال�ب�ح��ث من
م��رح�ل��ة م��ا ب�ع��د ال�ع�م��اد ع ��ون .فكل
م � ��ن ك � � ��ان ي � �س� ��أل ع � ��ن ص�ل�اح� �ي ��ات
ال��رئ�ي��س ون�ف��وذه ودوره وعالقاته
ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة ،إن � �م� ��ا ك � � ��ان ي �ح �س��ب
ح �س��اب وج ��ود رئ �ي��س آخ��ر للتيار
الوطني الحر غير عون.
ليلة تشكيل الحكومة ،كان العماد
ع��ون ي�ج��ري دردش ��ة م��ع مناصريه
عبر الفايسبوك ،فيما كان اجتماع
لبحث التوصيات النهائية بشأن

تعديالت املسودة األول��ى يعقد في
م�ن��زل ب��اس�ي��ل .ك��ان م�ع��ال�ي��ه ج��ازم��ًا
أنه مع إجراء انتخابات في الحزب
ع� �ل ��ى ك � ��ل امل � �س � �ت ��وي ��ات وت� �ك ��ري ��س
ال��دي�م��وق��راط�ي��ة وامل�ح��اس�ب��ة .ول�ك��ن،
م ��ا ك � ��ادت ال �ح �ك��وم��ة ت �ع �ل��ن ،ح�ت��ى
ح� �ل ��ت أج � � � ��واء س �ل �ب �ي��ة ج � � �دًا م�ح��ل
ك ��ل األج � � ��واء اإلي �ج��اب �ي��ة ال �س��اب �ق��ة،
وخ�ص��وص��ًا وس��ط ب�ع��ض ناشطي
املنت واألشرفية .اتهم هؤالء باسيل
باجتياز الحدود املفترضة في كل
م��ن األش��رف �ي��ة وامل�ت�ن ع�ب��ر إخ��راج��ه
ال � ��وزي � ��ر ن � �ق� ��وال ال � �ص � �ح � �ن ��اوي م��ن
ال�ل�ع�ب��ة ،وب��ال�ت��ال��ي ع�ب��س ،وإح�لال��ه
وجهًا عونيًا جديدًا في امل�تن محل
ال�ن��ائ��ب اب��راه�ي��م ك�ن�ع��ان .وم��ن ب��دا،
لوهلة ،أن ع��ون نجح ف��ي تفريقهم
ع� � � ��اد ه� � ��و ش� �خ� �ص� �ي ��ًا ّ
ووح � � ��ده � � ��م.
ت �ج �ه �م��ت رس ��ائ ��ل ال � �ـ«وات � ��س أب»،
وب��ات بعض الشباب يستصعبون
مرور نهاية أسبوع من دون تناول
العشاء مع طوني سليمان فرنجية،
وب � ��دأت ال �ت �س��ري �ب��ات امل �ت��وت��رة عن
كتابة فالن استقالته وعدم تجديد
آخر لبطاقته الحزبية.
ط � � � ��وى ع � � � ��ون امل � � �ل � ��ف ال � �ح � �ك� ��وم� ��ي،
ً
م��وك�لا إل��ى باسيل تكثيف جوالته
ال��دب �ل��وم��اس �ي��ة ف ��ي س �ي ��اق م�ع��رك��ة
رئ��اس��ة ال�ج�م�ه��وري��ة ل��ه ،فيما كثف
اج� �ت� �م ��اع ��ات ��ه ه � ��و م � ��ع ال �ن��اش �ط�ي�ن
ال�ع��ون�ي�ين لتوفير اإلج �م��اع م�ج��ددًا
على انتخاب باسيل رئيسًا لحزب
التيار الوطني الحر .ينفي النواب
ال �ع��ون �ي��ون أن ي �ك ��ون ق ��د ف��ات�ح�ه��م
ص��راح��ة وم�ب��اش��رة ب�ه��ذا امل��وض��وع،
إال أن ال �ج �ن��رال اس �ت��دع��ى ن��اش�ط��ي
ال� �ص ��ف ال �ث ��ان ��ي وال� �ث ��ال ��ث ،خ�م�س��ة
أس��اب �ي��ع م�ت�ت��ال�ي��ة ،ك��ل ي ��وم ث�لاث��اء،
ث�ل�ات م �ج �م��وع��ات ،ي �ض��م ك��ل منها
ث�لاث��ة أو أرب �ع��ة أش �خ��اص ،ل�ي��أخ��ذ،
ك � �ع � ��ادت � ��ه ،ب� ��امل � �ف� ��رق وم �س �ت �خ��دم��ًا
نفوذه الشخصي ،ما يصعب أخذه
بالجملة.
غ � ��دا واض� �ح ��ًا ت �م��وض��ع ال �ع��ون �ي�ين
ف��ي ث�لاث مجموعات :تضم األول��ى
م� �س� �ت� �ش ��اري ب ��اس� �ي ��ل وق� � ��د ان �ض��م
إل �ي �ه��م ب �ع��ض ال �ن��اش �ط�ين ال�ج��دي�ين
ف � ��ي م �ن��اط �ق �ه��م وال ��دي �ن ��ام �ي �ك �ي�ي�ن،
إض ��اف ��ة إل � ��ى ن��اش �ط�ي�ن ل ��م ي �ح �ظ��وا
ب� � �ف � ��رص � ��ة ال � � �ت � � �ق� � � ّ�رب م � � ��ن ب ��اس� �ي ��ل
س��اب�ق��ًا وي �ع �ت �ق��دون أن �ه��ا فرصتهم
ل��دخ��ول الجنة الباسيلية والتنعم
بخيراتها .الثانية متشائمة ،وتضم
معظم النواب العونيني واملرشحني
ً
ال � �ع� ��ون � �ي �ي�ن م� ��اض � �ي� ��ًا وم �س �ت �ق �ب�ل�ا
ل�ل�ان �ت �خ��اب��ات .وال �ث��ال �ث��ة م� �ت ��رددة،
ل�ك�ن�ه��ا أق� ��رب إل ��ى اإلي �ج��اب �ي��ة منها
إل��ى السلبية ،ال��وج��ه القيادي فيها
هو نعيم عون (ابن شقيق الجنرال)
وت� �ض ��م م �ع �ظ��م م �س ��ؤول ��ي ال �ط�ل�اب
ال�س��اب�ق�ين ومنسقي األق�ض�ي��ة ممن
يؤمنون باستحالة أن تسوء األمور
تنظيميًا أكثر مما هي عليه اليوم.
خلصت ل�ق��اءات الجنرال الجانبية
إلى اقتناعه بأنها اللحظة املناسبة
ل �ل �م �ض� ّ�ي ق ��دم ��ًا ب �م �ش��روع ب��اس �ي��ل.
وه ��ا ه��و م�س�ت�ش��ار ال ��وزي ��ر س �ي��زار
أب� ��و خ �ل �ي��ل ي��دع��و ع �ش��رة ن��اش�ط�ين
يمثلون معظم الناشطني العونيني
إل��ى اج�ت�م��اع ف��ي م�ن��زل ال��وزي��ر ي��وم
الجمعة  ٤نيسان .لم ي��وزع باسيل
النظام الداخلي الجديد عليهم كما
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ـل ...بصالحيات مطلقة

كانوا يتوقعون .قال إن التعديالت
غير مالئمة .ومن دون أن يخرج من
جيبه ال�ن�ظ��ام ال��داخ�ل��ي ك�م��ا ي��ري��ده
ه ��و ،أخ ��ذ ي�م�ل��ي ع�ل��ى ال�ع�م�ي��د مطر
م�ل�اح �ظ��ات ت �ق��ول��ب ك ��ل ال �ن �ق��اش��ات
م��ن دون أن ت�ت�ع��ارض بشكل كامل
مع التوصيات .هو يقول« :أنا أريد
ح ��زب ��ًا دي �م ��وق ��راط �ي ��ًا ت �ن �ت �خ��ب ف�ي��ه
القاعدة الرئيس ونائبيه ،وتنتخب
املناطق منسقيها ،فال يتهم الرئيس
ب�ت�ف�ض�ي��ل أح ��د ع �ل��ى آخ ��ر ف ��ي ه��ذه
القرية أو تلك .لكنه في الوقت نفسه
حزب رئاسي بحيث يحق للرئيس
املنتخب أن يعني الهيئة التنفيذية

ال �ت ��ي س �ت �ك��ون ذراع� � ��ه ال�ت�ن�ظ�ي�م�ي��ة
وال� � ��وزراء ال��ذي��ن س�ي�ك��ون��ون ذراع ��ه
ال �س �ي��اس �ي��ة .وال ي �ف �ت��رض ب��امل�ك�ت��ب
ال � �س � �ي� ��اس� ��ي وامل � �ج � �ل � ��س ال ��وط� �ن ��ي
وغيره من أجهزة الحزب أن يعيقوا
ع�م��ل ال��رئ �ي��س ف��ي ن �ق��اش��ات عبثية
ترهق ال �ح��زب» .وردًا على املطالبة
ال ��واس� �ع ��ة ب �ت �م �ث �ي��ل ن� � ��واب ال �ح��زب
ووزرائ � ��ه ال�ح��ال�ي�ين وال�س��اب�ق�ين في
امل�ك�ت��ب ال �س �ي��اس��ي ،ق ��ال ب��اس�ي��ل إن
ذلك سيحوله إلى تجمع للعاطلني
م ��ن ال �ع �م��ل وامل �ت �ق��اع��دي��ن« .ل�ي�س��ت
امل ��واق ��ع ال �ح��زب �ي��ة ت �ع��وي��ض ن�ه��اي��ة
خ��دم��ة ألح� ��د» .ال�ت�ص��وي��ت ـ�ـ�ـ�ـ يتابع

ب��اس�ي��ل ــــ ي�ت��م ب��رف��ع األي ��دي .وليس
للمجلس الوطني الحق في املطالبة
بإقالة الرئيس إال في حالة الخيانة
تجرأ هاتف باسيل
العظمى .وحني
ّ
ع�ل��ى م�ق��اط�ع�ت��ه ،ت�س��ل��م م�ن�س��ق ع��ام
التيار بيار رفول الحديث ،متوجهًا
إل� ��ى ال �ع �م �ي��د م �ط��ر ب ��ال �ق ��ول« :ن�ح��ن
لسنا حزبًا .ضع هذه في قلب النظام
(الحزبي) بخط عريض :نحن لسنا
حزبًا ،نحن تيار .كم بطاقة حزبية
لديكم؟  ١٥ألفًا كأقصى حد .هؤالء ال
يشكلون واح�دًا في املئة من الحالة
ال�ع��ون�ي��ة .مل ��اذا ي��ري��دون�ن��ا أن نأخذ
قرارنا ً
بناء على رغبة واحد في املئة

م ��ن ال �ج �م �ه��ور ون �ت �ج��اه��ل ال�ت�س�ع��ة
وت � � �س � � �ع �ي ��ن؟» .وأض� � � � � ��اف ب ��اس� �ي ��ل:
ه�ن��اك ب�ط��اق�ت��ان؛ بطاقة للملتزمني
وأخ � � � ��رى ل� �ل� �م ��ؤي ��دي ��ن .امل� �ل� �ت ��زم ��ون
ينتخبون رئ�ي��س ال�ح��زب ونائبيه،
ومنسق ال�ق�ض��اء ومنسق بلدتهم،
وي�ص��وت��ون ملرشحهم األف�ض��ل إلى
االنتخابات النيابية .أم��ا املؤيدون
فيصوتون ف��ي االس�ت�ف�ت��اء الحزبي
ملرشحهم األفضل إل��ى االنتخابات
ال�ن�ي��اب�ي��ة .وس�ي��أخ��ذ رئ�ي��س ال�ح��زب
نتائج هذا التصويت في االعتبار،
ع�ن��د اخ �ت �ي��ار م��رش�ح��ي ال �ح��زب في
م �خ �ت �ل��ف امل� �ن ��اط ��ق .ق �ب��ل أن ي�ن�ه��ي

هكذا اقتنع الجنرال
ال ي�خ�ف��ي ال �ع �م��اد م �ي �ش��ال ع ��ون ت ��أث ��ره في
ن�ش��أت��ه ب��امل��درس�ت�ين الشمعونية والكتلوية
أكثر من املدرسة الكتائبية بكثير .هو كان
ي �ج��د ن�ف�س��ه دائ �م��ًا أق � ��رب« ،ف ��ي ال�ش�خ�ص��ي
والسياسي» ،إلى الرئيس كميل شمعون منه
ّ
الجميل .ول��م يقتصر التشابه بني
إل��ى بيار
ّ
«الوطني الحر» العوني و«الوطنيني األحرار»
ال�ش�م�ع��ون� ّ�ي ع�ل��ى االس ��م ف �ق��ط .فاملحيطون
ب�ع��ون مقتنعون ،بتشجيع م�ن��ه ،باستحالة
حصر الحالة العونية بحزب ،كما استحال
سابقًا حصر الحالة الشمعونية في حزب.
وحني كان عون ُيسأل في مجالسه الخاصة
عن العونية من بعده ،كان يطمئن القلقني إلى
أن «املسيح لم ينب كنيسته بنفسه ،بل حدد
الصخرة التي ستبنى عليها وترك لتالمذته
من بعده بناءها» .إال أن نظرية رئيس مجلس

النواب السابق إيلي الفرزلي ـــــ الوزير السابق
سليم جريصاتي ،قامت على أساس تحذير
ع��ون من نهاية للحالة العونية أشبه بنهاية
الحالة الشمعونية ،متجرئني على القول له،
صراحة ،ما معناه أنه ليس املسيح ،وتالمذته
ل �ي �س��وا ب �ط ��رس وأخ � ��وات � ��ه .ول �ف ��ت ال �ف��رزل��ي
وجريصاتي بلياقتهما املعهودة إلى حساب
حلفائه األقربني واألبعدين ألف حساب لهذه
النهاية الحتمية للتيار الوطني الحر في حال
بقاء األم��ور على حالها ،األم��ر ال��ذي يدفعهم
إل��ى إبقاء قنوات االت�ص��ال مفتوحة مع هذه
امل��رج �ع �ي��ة وذل� ��ك ال �ن��ائ��ب ال �س��اب��ق وغ �ي��ره��م؛
يراعونهم لشعورهم بحاجتهم إليهم يومًا
م��ا .وف��ي ح ��وارات متقدمة ،نجح ال�ف��رزل��ي ــــ
ج��ري�ص��ات��ي ف��ي إق �ن��اع ع��ون ب��أن إيجابيات
وجود الحزب أكثر بكثير من سلبياته .أقله

يضمن الحلفاء وجود بيت حزبي ومرجعية
رس�م�ي��ة للعونيني يمكنهم االن �ط�ل�اق معها
ف��ي ح��ال تشتت التيار إل��ى مجموعات كما
ّ
عوني ط��وي��ل» .فها هم
يتوقعون بعد «عمر
الكتائبيون ي�ح��ورون وي ��دورون وال يلبثون
ي �ع��ودون ف��ي ك��ل م��رة إل��ى الصيفي .وس��واء
كان جورج سعادة الرئيس أو كريم بقرادوني
ّ
الجميل ،فإنهم يبقون كتائبيني وإن
أو أمني
كانوا يتحمسون لواحد أكثر من غيره .وكان
بعض العونيني قد توهموا بداية وجود أصابع
خفية لحزب الله تقف وراء حركة الفرزلي ــــ
ج��ري�ص��ات��ي ،ل�ق�ط��ع ال�ط��ري��ق ًع�ل��ى مرشحني
أقوياء لرئاسة التيار مستقبال يحبذ الحزب
باسيل عليهم .إال أن اتصاالت موثوقة أكدت
لهؤالء أن ما من م��ؤام��رة ،وم�ب��ادرة الرجلني
شخصية مئة باملئة.

ب��اس�ي��ل ال�س�ه��رة م�ب�ك�رًا ،واع� �دًا مطر
ب ��زي ��ارة ق��ري �ب��ة الث �ن�ي�ن م��ن ال�ش�ب��اب
إلنجاز التعديالت املطلوبة وتنقيح
ال �ن �ظ��ام ال �ن �ه��ائ��ي .وه� ��و م ��ا ح�ص��ل
ً
فعال.
وع �ل �ي��ه ،ب �ع��د ث �م��ان��ي س �ن ��وات على
تسليم ح��زب ال�ت�ي��ار ال��وط�ن��ي الحر
وزارة ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ال� �ع� �ل ��م وال �خ �ب��ر
بإنشائه ،س�ي��زور م��وف��د م��ن العماد
عون الداخلية قريبًا لتسليم النظام
ال ��داخ � �ل ��ي ال � �خ� ��اص ب� �ه ��ذا ال� �ح ��زب.
وس � �ي � �ب� ��دأ ال � �ع � ��د ال� �ع� �ك� �س ��ي مل ��وع ��د
انتخاب باسيل رئيسًا.
األصوات املعارضة خافتة جدًا .منذ
س�ن��وات ،هناك ف��ي التيار مجموعة
واض �ح��ة امل �ع��ال��م ي�ت�ق��دم�ه��ا ب��اس�ي��ل،
وم�ج�م��وع��ة أخ ��رى تلتبس معاملها
أشبه بحربة ال رأس لها تتألف من
ال�ف��ري�ق�ين ال �ث��ان��ي وال �ث��ال��ث ال�س��اب��ق
ذكرهما .ويشاع الكثير عن حجمي
امل� �ج� �م ��وع� �ت�ي�ن .ق� �ض ��ت ال� �ن� �ق ��اش ��ات
األول �ي��ة ب��إع�ط��اء امل�ج�م��وع��ة الثانية
ب��اس �ي��ل رئ ��اس ��ة ال� �ح ��زب ،م �ق��اب��ل أن
يعطيها عون حزبًا .دغدغت الفكرة
م �ش��اع��ر ب ��اس� �ي ��ل ،إال أن � ��ه آث � ��ر رف��ع
ال �ت �ح��دي :أع�ط�ي�ك��م ح��زب��ًا ورئ��اس�ت��ه
ّ
في حال أثبتم ديموقراطيًا أنفسكم،
وتعطوني حزبًا ورئاسته في حال
أث �ب� ّ�ت دي �م��وق��راط �ي��ًا ن �ف �س��ي .ه��و لم
ي�ش�ت��رط ع ��دم ت��رش��ح الئ �ح��ة ثالثية
م �ن��اوئ��ة ل�لائ�ح�ت��ه ف ��ي االن �ت �خ��اب��ات
األول � ��ى .ال �ت��زم ب��إض��اف��ة م ��ادة تمنع
التمديد لرئيس ال�ح��زب مهما كان
ال � �ظ� ��رف ،ل �ك �ن��ه ل ��م ي� �ح ��دد ال � � ��دورات
املتتالية التي يحق لرئيس الحزب
أن يترشح فيها لينتخب رئيسًا .قال
عون عن باسيل الكثير ،لكنه لم يجزم
بأنه الصخرة التي ينوي تأسيس
ً
بيته عليها؛ ي�ع��ود للعونيني فعال
الجزم بهذا الخصوص.

بدأ العد
العكسي
النتخاب
باسيل رئيسًا
لحزب التيار
الوطني
الحر (هيثم
املوسوي)
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تقـرير

خشية من مقايضة االنتخابات السوريــ
على تقاطع بني
االنتخابات العراقية
واملصرية والسورية ،يتحول
لبنان جزءًا من صفقة
يجري ترتيبها .فهل تتم
مقايضة االنتخابات السورية
باللبنانية؟

هيام القصيفي
كان الفتًا ،مع انشغال لبنان باالنتخابات
ال ��رئ ��اس �ي ��ة ال� �ت ��ي ج � ��رت أول م ��ن أم ��س،
تغاضي اإلعالم الغربي في شكل واضح
ع��ن م�ت��اب�ع��ة ه ��ذا االس �ت �ح �ق��اق .ح�ت��ى إن
أه ��م ال �ص �ح��ف األوروب � �ي� ��ة واألم �ي��رك �ي��ة،
ال�ت��ي ك��ان��ت ت�ب��رز امل�ل��ف اللبناني ع��ادة،
لم تثرها جلسة االنتخاب من قريب أو
ب �ع �ي��د ،م��ا أظ �ه��ر غ �ي��اب ل �ب �ن��ان ك�ل�ي��ًا عن
اهتمامات عواصم القرار.
الحدث الرئاسي اإلقليمي في مكان آخر،
وه ��و ال ��ذي ي�ع�ك��س ن�ف�س��ه ع�ل��ى ال��دوائ��ر
الغربية وع�ل��ى وس��ائ��ل اإلع�ل�ام ف��ي هذه
الدول كمؤشر على املنحى الذي تتخذه
األح ��داث اإلقليمية ف��ي املفكرة الدولية.
من هنا تبدو جلسة االنتخاب اللبنانية،
باملعنى اإلقليمي والدولي ،حدثًا عابرًا
ب��وص �ف �ه��ا ج �ل �س��ة ال� � �ض � ��رورة ال�ش�ك�ل�ي��ة
وليس ضرورة االنتخاب.
ي�ع��رف ذل��ك جميع ال��ذي��ن يعملون على
خ��ط االس�ت�ح�ق��اق ،وي �ع��رف��ون ،أي �ض��ًا ،أن
ظ ��روف ��ه ال ت� � ��زال غ �ي��ر ن ��اض �ج ��ة ،ب�غ��ض
النظر عن هوية الرئيس العتيد .من هنا،
تصبح الجلسة املقبلة ف��ي مهب الريح
ألن الذين خرجوا من ساحة النجمة يوم
األرب�ع��اء كانوا يعرفون مسبقًا أنهم لن
يعودوا إليها النتخاب الرئيس قريبًا.
ف��االس �ت �ح �ق��اق��ات اإلق �ل �ي �م �ي��ة ه ��ي ال �ت��ي
تتقدم على انتخابات لبنان ،وربطًا ،فإن
التفاهمات التي يجري الحديث عنها،

ستجعل من هذه االنتخابات استحقاقًا
ً
م� ��ؤج �ل�ا ف� ��ي ان� �ت� �ظ ��ار ت �ه �ي �ئ��ة ال� �ظ ��روف
اإلقليمية وتلمس اتجاهاتها.
ففي املفكرة الدولية واإلقليمية سلسلة
م��واع �ي��د أص �ب �ح��ت ض��اغ �ط��ة .األول هو
االن �ت �خ ��اب ��ات ال �ع��راق �ي��ة ال �ت ��ي س�ت�ج��رى
في نهاية الشهر ال�ج��اري وس��ط تدهور
أمني متصاعد ،وسيتقرر على أساسها
م�ص�ي��ر رئ �ي��س ال� � ��وزراء ال �ع��راق��ي ن��وري
امل��ال �ك��ي ،ك ��واح ��د م ��ن م ��ؤش ��رات ت��رت�ي��ب
العالقة السعودية ــــ اإليرانية .والثاني،
االن �ت �خ��اب��ات ال��رئ��اس �ي��ة امل �ص��ري��ة ال�ت��ي
س �ت �ج��رى ي ��وم ��ي  26و 27أي� � ��ار امل �ق �ب��ل
تزامنًا مع انتهاء والية الرئيس اللبناني
ميشال سليمان .وال�ث��ال��ث ،االنتخابات
ال �س��وري��ة ال �ت��ي ت �ح� ّ�ددت ب��داي��ة ح��زي��ران
املقبل ،علمًا بأن والية الرئيس السوري
بشار األسد تنتهي في  17تموز املقبل.

ظروف االستحقاق
ال تزال غير ناضجة
بغض النظر عن هوية
الرئيس
الحديث عن لبننة االستحقاق ليس سوى رفع للمعنويات اللبنانية (هيثم املوسوي)
القاسمان املشتركان ب�ين ه��ذه املواعيد
الثالثة هما السعودية وإي��ران .فاألولى
ت ��ول ��ي اه� �ت� �م ��ام ��ًا ف ��ائ� �ق ��ًا إلع � � � ��ادة األم� ��ن
واالستقرار ال��ى مصر ،ل��ذا تحاول جمع
ك ��ل أوراق � �ه� ��ا م ��ن أج� ��ل ت �ث �ب �ي��ت امل��رش��ح
امل �ص��ري ع �ب��د ال �ف �ت��اح ال�س�ي�س��ي ول�ي��س
انتخابه فحسب ،إذ إن القاهرة اليوم هي
املعبر األساسي ال��ذي تخوض الرياض
من خالله معركة إقليمية ،لتكرس إطاحة
اإلخ��وان املسلمني وارت ��داد حركتهم في
دول الخليج والشرق األوسط.

ف ��ي ال � �ع� ��راق وس� ��وري� ��ا ،ي �ت �ق��اط��ع ال� ��دور
السعودي مع اإليراني ،رغم أن للسعودية
موطئ ق��دم أكثر تجذرًا في ال�ع��راق ،مما
ه��و ع�ل�ي��ه دوره� ��ا ف��ي س��وري��ا ،سياسيًا
وأمنيًا واقتصاديًا ،أثبتته األع��وام التي
ت �ل��ت س� �ق ��وط ال ��رئ �ي ��س ال �س ��اب ��ق ص ��دام
حسني ،في املناطق ذات األغلبية السنية.
ف��ي امل�ق��اب��ل ،يمثل ال��وض��ع ال�س��وري خط
ال� ��دف� ��اع األول ب��ال �ن �س �ب��ة ال � ��ى س �ي��اس��ة
إي� ��ران ف��ي امل�ن�ط�ق��ة ،ف��ي ص ��ورة مختلفة
ع�م��ا يمثله ل�ه��ا ل�ب�ن��ان ودور ح��زب الله

ف�ي��ه .ف��ي س��وري��ا ،وح�ي��ث يتشابك ال��دور
اإلي��ران��ي م��ع أدوار دول غربية وعربية،
يميل ال��وض��ع امليداني ال��ى ت��وازن أمني
وعسكري ،رغ��م ج��والت القتال واملعارك
ال�ت��ي يعلن ال�ن�ظ��ام ال �س��وري ال�ف��وز بها.
ف�ف��ي امل �ح �ص�ل��ة ،ه �ن��اك ش��ري��ط ج�غ��راف��ي
ي �ع �ن��ى ب ��ه ال �ن �ظ��ام ك ��واح ��د م ��ن امل �م ��رات
ال� �ت ��ي ي ��ري ��د إب� �ق ��اء ه ��ا ن �ظ �ي �ف��ة ع�س�ك��ري��ًا
وخاضعة ملرماه .وهذا الشريط املرتبط
ً
ج�غ��راف�ي��ًا ب�ل�ب�ن��ان ،ش �م��اال وش��رق��ًا لجهة
البقاع الشمالي ،هو اليوم عصب الحرب

السورية م��ن جانب النظام وح��زب الله.
ف ��ي امل �ق ��اب ��ل ،ه �ن��اك ح � ��راك ع �س �ك��ري من
جانب التنظيمات املعادية للنظام ال يزال
م�ح�ك��وم��ًا ب�ض�ع��ف ع �س �ك��ري ،ف��ي طريقه
الى التحول نتيجة كالم عن احتمال رفع
الدعم العربي والغربي للمعارضة على
مستويات عسكرية مختلفة.
ف��ي ظ��ل «ت ��وازن ال��رع��ب» ال �س��وري ،يأتي
م��وع��د االن �ت �خ��اب��ات ال� �س ��وري ��ة ،ل�ي�ط��رح
ع�لام��ة اس�ت�ف�ه��ام ح ��ول م��ا ت��ري��ده إي ��ران
منه وسط املواعيد اإلقليمية املتالحقة،

المشهد السياسي

«التحركات المطلبية» تحاصر
ُ
لم تحدث االتصاالت السياسية أي
ت �ق��دم ج ��دي ف��ي ش ��أن االن �ت �خ��اب��ات
ال��رئ��اس �ي��ة .ك��ل ال �ق��وى ال ت ��زال على
م ��واق� �ف� �ه ��ا .رئ � �ي� ��س ح� � ��زب ال � �ق� ��وات
ّ
اللبنانية سمير جعجع أك��د أمس
أن��ه مستمر ف��ي ترشحه ،مستعينًا
ب� � � ��األص� � � ��وات ال � � � � � �ـ 48ال� � �ت � ��ي ح �ص��ل
عليها ،إلع�ل�ان ب��راء ت��ه م��ن االح�ك��ام
ال �ق �ض��ائ �ي��ة ال �ت��ي ص � ��درت وأدان� �ت ��ه
ب��ارت�ك��اب ع��دد م��ن ج��رائ��م االغتيال.
وب �ع �ي �دًا ع��ن ج �ع �ج��ع ،ب�ق�ي��ت معظم
القوى السياسية تؤكد أن جلسة 30
نيسان املخصصة النتخاب رئيس
للجمهورية لن تنعقد ،بسبب عدم
تأمني النصاب إال في حال التوافق
على اسم رئيس جديد للجمهورية.
وإضافة إلى النية الواضحة بتطيير
ال� �ن� �ص ��اب ،ب � ��دأ ط � ��وق «ال �ت �ح��رك��ات
امل �ط �ل �ب �ي��ة» ي �ض �ي��ق ح ��ول ال�ج�ل�س��ة.
فبعد عقد املكاتب العمالية ألحزاب
وق��وى  8آذار والتيار الوطني الحر
اج �ت �م��اع��ًا أول م ��ن أم ��س دع ��ت فيه
ال �ق��وى ال�ن�ق��اب�ي��ة إل ��ى «رف� ��ع وت �ي��رة
التنسيق وال �ت��راب��ط ف��ي م��ا بينها،
ً
وصوال إلى يوم مطلبي (…) يؤكد
ف �ي��ه ال �ن �ق��اب �ي��ون أن �ه��م األق � ��در على

ف��رض إرادت�ه��م ف��ي اقتصاد وطني،
وي� �ن� �ه ��ي ح �ق �ب ��ة ه �ي �م �ن��ة أص� �ح ��اب
الثروات على السياسة في لبنان»،
ب��ال �ت��زام��ن م ��ع ه� ��ذا ال� �ك�ل�ام ال �ع��ال��ي
ال �ن �ب��رة ،دع ��ت ات� �ح ��ادات ال�ن �ق��ل إل��ى
«ان�ت�ف��اض��ة ال�س��ائ�ق�ين» العموميني
يوم  28نيسان ،من خالل مسيرتني
س � �ي� ��ارت �ي�ن ت� �ن� �ط� �ل� �ق ��ان م � ��ن ال� �ك ��وال
وال��دورة إلى ساحة رياض الصلح،
للمطالبة بتنظيم القطاع .في اليوم
ال �ت��ال��ي ،س �ت �ك��ون ال �س��اح��ة نفسها
ّ
على موعد مع ّ
تحرك يريد منظموه
أن ي � �ك � ��ون ح � ��اش� � �دًا ج� � � � �دًا ،ل �ه �ي �ئ��ة
التنسيق النقابية ،للمطالبة بإقرار
سلسلة ال��رت��ب وال ��روات ��ب .برنامج
ال�ت�ح��رك��ات ال يقتصر ع�ل��ى الهيئة
وال �س ��ائ �ق�ي�ن ،إذ خ �ص��ص االت �ح ��اد
ال �ع �م��ال��ي ال� �ع ��ام ي ��وم ال �ج �ل �س��ة (30
نيسان) باعتصام في ساحة رياض
ال �ص �ل��ح ،ع �ن��د ال �ح��ادي��ة ع �ش��رة ،أي
قبل ساعة واحدة من موعد انعقاد
ال �ج �ل �س��ة االن �ت �خ��اب �ي��ة ،ل�لاح�ت�ج��اج
على «السياسة الضريبية».
م� �ص ��ادر ف ��ي ف ��ري ��ق  8آذار ت��رف��ض
ال��رب��ط ب�ين ه��ذه التحركات وموعد
ج�ل�س��ة االن �ت �خ��اب ال��رئ��اس��ي ،الف�ت��ة

إلى أن موعد تحرك هيئة التنسيق،
ً
م � �ث �ل�ا ،م� �ح ��دد ق �ب��ل أن ي �ع �ل��ن ب��ري
م��وع��د ج �ل �س��ة االن �ت �خ ��اب ال �ث��ان �ي��ة.
لكن مصادر أخرى من الفريق ذاته،
وم� ��ن ف��ري��ق  14آذار ،ت �ح� ّ�دث��ت عن
«صعوبة تصديق عدم وجود رابط
ب�ين ال�ت�ح��رك��ات املطلبية م��ن جهة،
وم� �ل ��ف س �ل �س �ل��ة ال ��رت ��ب وال� ��روات� ��ب
واالن �ت �خ��اب��ات ال��رئ��اس �ي��ة م��ن جهة
أخرى».

بري :جلسة الرئيس ال املرشح
على صعيد آخر ،وفي زيارة نادرة،
ف ��ي ال �غ��ال��ب ه ��ي االول � ��ى ل�ب�ط��ري��رك
م ��ارون ��ي ،ل��رئ�ي��س م�ج�ل��س ال �ن��واب،
زار البطريرك امل��ارون��ي م��ار بشارة
ب�ط��رس ال��راع��ي ال��رئ�ي��س نبيه ب��ري
في عني التينة أمس ،وتبادال الرأي
ف��ي ن�ت��ائ��ج ج�ل�س��ة ان �ت �خ��اب رئ�ي��س
الجمهورية االربعاء املاضي .وكان
سبق للراعي أن زار بري في املصيلح
في نطاق جولته على الجنوب بعد
ان �ت �خ��اب��ه ،وأول� ��م ل��ه ي��وم�ه��ا رئ�ي��س
املجلس وت �ب��ادال ال�ك�ل�م��ات .إال انها
املرة االولى بطابعها أمس.
والح � ��ظ ب� ��ري ف ��ي ت �ق��وي �م��ه ل ��زي ��ارة

سياسة

الجمعة  25نيسان  2014العدد 2279

بهدوء

ـة باللبنانية

وامل�ج��رى ال��ذي يمكن أن يتخذه الوضع
ال�س��وري ،وال سيما في ض��وء محاوالت
ترتيب العالقة اإليرانية ــــ السعودية.
وب�ح�س��ب أوس ��اط لبنانية مطلعة ،ف��إن
ت��راب��ط م��وع��دي االن �ت �خ��اب��ات ال��رئ��اس�ي��ة
السورية واللبنانية يشير ال��ى احتمال
إيجاد تسوية لالستحقاقني معًا ،إذ إن
ث�م��ة خشية م��ن ت �ك��رار ال�س�ي�ن��اري��و ال��ذي
حصل إب��ان االتفاق السريع على سحب
األس �ل �ح��ة ال�ك�ي�م�ي��ائ�ي��ة م��ن س��وري��ا بعد
التلويح بتنفيذ ضربة عسكرية .حينها،

السعودية ،خطر وهمي وآخر واقعي
ناهض حتر

ت��م االت �ف��اق ،مقابل ت��راج��ع أو غ��ض نظر
ال� ��دول ال�غ��رب�ي��ة وال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة في
م�ق��دم�ه��ا ،ع�ل��ى امل�ط��ال�ب��ة بتغيير النظام
ال � � �س� � ��وري أو إس � �ق � ��اط � ��ه .ه � �ك� ��ذا ي �م �ك��ن
أيضًا أن يتم «ال�س�م��اح» للبنان بإجراء
االنتخابات الرئاسية مقابل غض النظر
ع ��ن إم� � ��رار االن �ت �خ ��اب ��ات ال� �س ��وري ��ة ،ف��ي
ان�ت�ظ��ار ح�ص��ول ت�س��وي��ة ش��ام�ل��ة تتعلق
بالوضع السوري .وقد ظهر حتى اآلن أن
م�ج��االت ال�ت�س��وي��ات اإلقليمية خضعت
أكثر من مرة ملقايضات من هذا النوع.
وح � � �ت � ��ى ت � �ت � �ض ��ح م � �ع� ��ال� ��م االت � � �ص � � ��االت
اإلق �ل �ي �م �ي ��ة ،ي �ظ ��ل م �ص �ي��ر االن �ت �خ ��اب ��ات
ال��رئ��اس �ي��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ف��ي دائ� ��رة ال�خ�ط��ر.
ّ
تنصب على الساحات
فالعيون الغربية
األكثر تأزمًا ،أي العراق ومصر وسوريا،
ف � ��ي ح �ي��ن ي� �ت� �ح ��ول ال � ��وض � ��ع ال �ل �ب �ن��ان��ي
ه ��ام� �ش� �ي ��ًا ،وال س �ي �م ��ا ب� �ع ��دم ��ا ان �ح �س��ر
ب��ال�ح��د األدن � ��ى ،خ�ط��ر ت�ه��دي��د االس �ت �ق��رار
تحت عنوان الحكومة التي تجمع حزب
ال�ل��ه واملستقبل ع�ل��ى ط��اول��ة واح ��دة ،ألن
الصراع السني ـــ الشيعي هو الذي يتحكم
وال ي��زال بمصير لبنان .وف��ق ذل��ك ،وألن
ثمة تراجعًا أميركيًا عن التدخل املباشر
ف��ي األزم � ��ات اإلق�ل�ي�م�ي��ة ال �ث�ل�اث ،بحسب
م ��ا ب � ��دا واض� �ح ��ًا خ �ل��ال زي � � ��ارة ال��رئ �ي��س
األم�ي��رك��ي ب ��اراك أوب��ام��ا ل�ل��ري��اض ،يمكن
االس �ت �ن �ت��اج أن االن �ت �خ��اب��ات ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة
أرج � �ئ� ��ت ب �ف �ع��ل األم � � ��ر ال � ��واق � ��ع ال ب�ف�ع��ل
النصاب والترشيحات والتوافق عليها.
فالحديث عن لبننة االستحقاق كما تردد
كثيرًا في الساعات األخيرة التي أعقبت
جلسة ساحة النجمة ،ليس سوى مجرد
رف��ع للمعنويات اللبنانية .فاملرشحون
وال� �ن ��اخ� �ب ��ون ي� �ع ��رف ��ون أن االس �ت �ح �ق��اق
الحالي إقليمي أكثر من أي وقت مضى،
وأن أوانه لم يحن ،وأن إيران والسعودية
ل��م ت�ن�ج��زا ت��رت�ي��ب ال�ت�ف��اه��م بينهما بعد.
وح�ي��ن ي �ن �ج��ز ه� ��ذا ال �ت �ف��اه��م ف ��ي ل�ح�ظ��ة،
ينتخب الرئيس العتيد في اللحظة التي
ت�ل�ي�ه��ا ،ك�م��ا ح�ص��ل م��ع ت��أل�ي��ف الحكومة
ال �ت��ي ي�ث�ب��ت ي��وم��ًا ب �ع��د آخ ��ر ال �ه ��دف من
مجيئها وه ��و ت��أم�ين االس �ت �ق��رار خشية
الوصول الى الفراغ الرئاسي قبل إنجاز
املقايضة اإلقليمية.

ت�ش�ك��ل إي � ��ران م �ح��ور م �خ ��اوف ال �س �ع��ودي��ة وه��واج �س �ه��ا؛
ُ ََ
ه��ذا مثال ح� ّ�ي على األخ�ط��اء االستراتيجية التي ترتكب
ّ
التعصب املذهبي؛ ففي الحقيقة أن التهديد الفعلي
بسبب
للسعودية مصدره دولة أخرى هي ...تركيا.
إي� ��ران دول ��ة إقليمية ك�ب��رى بمختلف امل�ق��اي�ي��س؛ تستند
إل��ى كتلة ق��وم�ي��ة عميقة ال �ج��ذور ال�ح�ض��اري��ة ،وتلحمها
ّ
التشيع الخاصة بها ،وتملك ق��درات دفاعية
أيديولوجية
ُي َ
حسب حسابها ،وهي في طريقها الى اكتساب االعتراف
الدولي بحقها في استخدام الطاقة النووية ألهداف سلمية.
ولهذا املشروع أهمية اقتصادية نوعية :تحرير حجم أكبر
للتصدير ،وتالفي مخاطر نفادها،
من الطاقة األحفورية
ّ
وتطوير قاعدة صناعية مرشحة لنمو جدي باإلفادة من
منجزات التصنيع الحربي .غير أن إيران محاصرة  3مرات؛
الحصار الغربي الذي يوشك على التفكك ــــ ولكن من دون
أفق واضح حول مستوى االندماج املسموح به لإليرانيني
والحصار اإلقليمي الناجم عن كونها
في النظام الدولي ــــ
ّ
دول ��ة شيعية ف��ي ب�ح��ر س��ن��ي ،وال �ح �ص��ار ال��داخ �ل��ي ال��ذي
يعرقل الديموقراطية االجتماعية بالجمود األيديولوجي.
تطمح إيران إلى التمدد السياسي اإلقليمي ،ولكنها ،بعكس
األنظمة الشيوعية والقومية اليسارية ،ليس لها حظ في
ّ
التمدد األيديولوجي ــــ املذهبي؛ فالشيعة في املشرق العربي
والجزيرة ،جزر ديموغرافية مكتظة بالتعدد االجتهاديّ
ّ
ّ
ّ
ّ
والقومي؛ والخيط الرئيسي
واملحلي
والثقافي
واملرجعي
الذي يجمع هذه الجزر هو العروبة التي بتراجعها يبرز
امل��ذه�ب��ي ك��إط��ار ف�ض�ف��اض ،سياسي أك�ث��ر مما ه��و ديني.
املنافسة ،من جهة إيران ،سياسية ال مذهبية؛ فهي تنتصر
لقضية فلسطني .ولن أدخل ،هنا ،في سجال حول الدوافع؛
فاملهم أن فلسطني هي ثابت في السياسة اإليرانية ،وكذلك،
فهي تقف مع مظلوميات شيعية (البحرين) وسنية (اليمن
الجنوبي) ،وتدافع عن دولة قومية ـ علمانية (سوريا).
باملقابل ،تخوض السعودية حربًا مذهبية وضعتها في
تناقضات عميقة؛ فهي تدعم الجيش املصري ضد اإلخوان
وال�ج�ه��ادي�ين ،وت�ف�ع��ل ال�ع�ك��س م��ع ال�ج�ي��ش ال �س��وري؛ كما
أن تركيزها على م�ع��اداة إي��ران تقذف بها إل��ى األحضان
ّ
�دو ع� ّ
أقله على قاعدة ع� ّ
�دوي صديقي .وهي،
اإلسرائيلية،
ّ
بذلك ،تخسر صدقيتها ونفوذها ،وتمنح اإليرانيني ،نقاطا
في التفوق السياسي واألخالقي.
ال�ج�م�ه��وري��ة اإلس�لام�ي��ة اإلي��ران �ي��ة ت�ح�ت��اج إل��ى اع�ت��راف
س�ن��ي ص��ري��ح ي�ك�س��ر ع�ن�ه��ا ال �ح �ص��ار اإلق�ل�ي�م��ي .وتظل
�ول ع �ل��ى اع� �ت ��راف ك � ��ذاك ،تتمثل
أول��وي �ت �ه��ا ف ��ي ال �ح �ص� ّ
ف��ي ال�س�ع��ودي��ة؛ لكن تعنت األخ �ي��رة ال�لاع�ق�لان��ي ،يدفع
اإلي��ران �ي�ي�ن إل ��ى ال�ت�م� ّ�س��ك ب ��أذي ��ال اإلخ � ��وان امل�س�ل�م�ين...
الذين تعتبرهم السعودية ،تنظيمًا معاديًا وأداة بأيدي
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اي من السفراء
في انتخابات
الرئاسة بعد

ال� � � ��راع� � � ��ي أن م � � ��ا أدل� � � � � ��ى ب � � ��ه ب �ع��د
اج �ت �م ��اع ��ه «ي �ف �ت ��ح ن� ��اف� ��ذة ج ��دي ��دة
على االستحقاق» ف��ي معرض قول
البطريرك بوصول رئيس مقبول من
ك��ل األف��رق��اءّ .
وأي��د ب��ري وج�ه��ة نظر
ال��راع��ي «أن ال��رئ�ي��س ق��وي ب�ت��واف��ق
االط � � � ��راف ع� �ل� �ي ��ه» .وأب � � ��دى ال ��راع ��ي
لرئيس املجلس ارتياحه الى جلسة
االرب�ع��اء واكتمال نصابها وإج��راء
ال ��دورة االول ��ى م��ن االق �ت��راع ،إال أنه
أم��ل ل��و اس�ت�م��رت الجلسة وأج��ري��ت
دورة تلو أخ��رى النتخاب الرئيس.

ف� � ّ
�رد رئ �ي��س امل�ج�ل��س ب ��أن ذل ��ك ك��ان
ّ
ممكنًا ل��و ل��م يفقد ال�ن�ص��اب ،وذك��ر
بكالمه أن نواب كتلته سيحضرون
ّ
يتغيبوا ع�ن�ه��ا .لكنه
الجلسة ول��ن
الح��ظ أن عقد دورات اق�ت��راع أخ��رى
متتالية ف��ي ت�ل��ك الجلسة «ل��م يكن
ل� �ي ��ؤدي ال ��ى أي ن�ت�ي�ج��ة م�ل�م��وس��ة،
وه ��ي س�ت�ك��ون ع�ل��ى ص ��ورة ال ��دورة
االولى ،ولن يكون في وسع أي فريق
الحصول على  65صوتًا للفوز جراء
توزع القوى».
وق ��ال ب��ري أم ��ام زواره م �س��اء أم��س
أن ��ه سيستمر ف��ي ت�ح��دي��د م��واع�ي��د
جلسات االنتخاب ،إال أنه سينتظر
بعد ك��ل موعد جلسة نصف ساعة
الك �ت �م��ال ال �ن �ص��اب ال �ق��ان��ون��ي ،وف��ي
ح� ��ال ع� ��دم اك �ت �م��ال��ه ي �ح ��دد م��وع �دًا
الح �ق��ًا .وق ��ال« :ك�ن��ت أف�ض��ل تحديد
موعد الجلسة الثانية اليوم التالي
وليس بعد أسبوع ،إال أنه ال تطور
ملموسًا على صعيد االستحقاق،
ل �ي��س ه� �ن ��اك م ��رش� �ح ��ون .االرب� �ع ��اء
امل �ق �ب��ل م ��وع ��د ب �ع �ي��د ،ل �ك �ن��ه م�لائ��م
إلج ��راء ات � ّص��االت وب �ل��ورة امل��واق��ف.
إال أنني أفضل في كل حال جلسات
متقاربة ف��ي م��واع�ي��ده��ا» .وأض��اف:

َ
السياسة القطرية التي تتحدى الرياض.
ّ
ف��ي ال �خ�لاص��ة األول � ��ى ،أن ��ه ي�م�ك��ن ل�ل�س�ع��ودي��ة أن تطمئن
لعالقات ح��وار معمقة مع اإليرانيني؛ فالتوازن في القوى
ً
حاصل فعال بني النووي من جهة ،ومكة املكرمة من جهة
أخ� ��رى .وع �ل��ى ه ��ذه ال�خ�ل�ف�ي��ة ،ي�م�ك��ن ل�ل�ث�ن��ائ��ي اإلي ��ران ��ي ــــ
السعودي إجراء تسويات إيجابية عديدة :العراق وسوريا
واليمن والبحرين ،كما في مجاالت األم��ن والدفاع .األبلغ
أن ه��ذا الثنائي يستطيع أن يجعل من اإلخ��وان املسلمني
في خبر كان؛ كما يمكنه التصدي للظاهرة اإلرهابية ،إذا
كان السعوديون جادين في التخلي عن اإلرهاب كأداة في
السياسة الخارجية.
ّ
ّ
العدو الفعلي للسعودية ...هو تركيا؛ فهذه الدولة املركبة ال
ّ
تستند إلى كتلة قومية متراصة ،وإنما إلى تجمع شتيت
من األصول القومية واألديان واملذاهب واالتنيات؛ ولذلك،
فالدولة التركية األتاتوركية اختارت رابطًا أيديولوجيًا
جامعًا يلحمها ه��و العلمانية .ول�ك��ن م��ع ان�ّ�زي��اح�ه��ا إلى
رابط ديني مذهبي يقوم على التحشيد السني السياسي
ّ
اإلخواني تتجه نحو صراع مركب ،داخلي وخارجي .ليس
أم��ام تركيا ،إذًا ،سوى ّأن تنافس السعودية على موقعها
القيادي في العالم السني .وإذا كان نطاق التحرك اإليراني
�زر شيعية؛ ف��إن نطاق التحرك التركي هو في بحر
في ج�ُّ ّ
السنة .ولكي تفرض تركيا األردوغانية هيمنتها على
من
ه��ذا البحر ،فهي مضطرة إل��ى استيعاب ك��ل موجاته من
القاعدة،
الليبرالية االسالمية إلى اإلخ��وان إلى مجاهدي
ّ
وما بينهما .واالستراتيجية التركية لقيادة العالم السني
ملزوزة إلى الصدام بقوتني عربيتني سنيتني :مصر ،حيث
ي��دع��م أردوغ � ��ان ،اإلخ ��وان واإلره� ��اب ض��د ال��دول��ة املصرية
واستقرارها وقدرتها على استعادة مكانتها؛ والسعودية
ال � َت��ي ال ي�ك�ت�ف��ي ح �ك��ام أن �ق��رة ب�م�ن��اك�ف�ت�ه��ا ،ع �ب��ر الحليف
القطري ،وإنما يسعون إلى بناء وتحريك شبكات معادية
لها ،مما يتوفر لديهم من إخوان وإرهابيني.
تتجلى الالعقالنية السعودية في أسوأ صورها من خالل
الرياض
اصرارها على اسقاط النظام السوري؛ فال تدرك
ّ
أن هذا النظام ،بتركيبته االجتماعية السياسية املعقدة،
ٌ
عصي على التبعية لإليرانيني أو س��واه��م؛ باملقابل ،فإن
اسقاطه سيقدم سوريا على طبق من ذهب للتوسع التركي
واجتياح العالم العربي ومحاصرة السعودية ب��ال��ذات...
من خ�لال الحدود األردن�ي��ة .استمرار الفوضى في جنوب
ّ
واملهربني
سوريا ،سيؤدي إل��ى انتقال نشاط اإلرهابيني
ّ
شرقي
ونقل السالح واملخدرات الخ إلى شمالي وشمالي
األردن ،ما يعني التمدد السهل نحو السعودية؛ ال عقالنية
الرياض تتبدى ،م��رة أخ��رى ،هنا ب��ال��ذات ،س��واء من خالل
الضغط على ع� ّ�م��ان لإلبقاء على ح��دوده��ا غير الشرعية
مفتوحة مع سوريا أم من خالل ابتزاز األردنيني ،سياسيًا،
بمساعدات ال تسمن وال تغني من جوع.

ﺍ ﻟﺠﻤﻌﺔ

«حتى اآلن ال أحد يستطيع إحداث
خ ��رق ف��ي االس �ت �ح �ق��اق ك��ي ي�ت�ح��رك
ً
فعال».
ول �ف��ت ال� ��ى أن أي� ��ًا م ��ن ال �س �ف ��راء لم
ي �ف��ات �ح��ه ف ��ي ان �ت �خ��اب��ات ال��رئ��اس��ة
ب�ع��د ،لكن صحف أم��س استوقفته
ف� � ��ي م� � �ع � ��رض ت� �غ� �ط� �ي� �ت� �ه ��ا ج �ل �س��ة
ال � � ��دورة االول� � ��ى و«اس �ت �ن �ت��اج��ات �ه��ا
امل � �ب � �ك� ��رة ب� �ع ��دم ��ا ع� �ك� �س ��ت ص � ��ورة
س� � ��وداوي� � ��ة ل�ل�اس� �ت� �ح� �ق ��اق ب �ت��وق��ع
الفراغ الرئاسي .الواقع ليس كذلك.
أجرينا الدورة االولى وانتقلنا الى
ال��دورة الثانية ،واملهلة الدستورية
ال تزال أمامنا .إال أن الدورة الثانية
لن تكون جلسة مرشحني بل جلسة
رئ � �ي� ��س ،وذل � � ��ك ي �ق �ت �ض��ي ح �ض��ور
 86ن��ائ�ب��ًا ع�ل��ى األق� ��ل ،م��ا ي�ع�ن��ي أن
الرئيس سينتخب لكون الحضور
س �ي �ع �ك��س ت ��واف ��ق االف � ��رق � ��اء س�ل�ف��ًا
عليه .كانت جلسة االربعاء املاضي
ب��روف��ة ون�ت��ائ�ج�ه��ا م �ع��روف��ة سلفًا،
والتقديرات التي أوردتها الصحف
عنها متقاربة ،وتحدثت ّ
عما كان
سيحصل وحصل بالفعل .لكن اآلن
ن�ح��ن ذاه �ب��ون ال��ى جلسة انتخاب
الرئيس ال اختبار املرشح».
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تقرير

أموال المتقاعدين وديعة ال
نظام التقاعد في خطر .هذا
ما يستشعره املتقاعدون ،وسط
التهديد بتعديل النظام وفرض
ضريبة على املعاشات التقاعدية أو
على املحسومات التقاعدية التي سبق
أن اقتطعت من رواتب تدفع الضريبة
نفسها .اليوم ،يتالقى املتقاعدون
للتنسيق في ما بينهم من دون أن
يبلوروا حتى اآلن خطة للمواجهة
فاتن الحاج
الهجوم على نظام التقاعد واملعاشات
ال�ت�ق��اع��دي��ة مل��وظ�ف��ي ال �ق �ط��اع ال �ع��ام ب��دأ
م �ن��ذ ال� �ي ��وم األول ف ��ي م� �ش ��وار ال�ب�ح��ث
ع��ن ت�م��وي��ل س�ل�س�ل��ة ال��رت��ب وال ��روات ��ب.
ّ
ف��ي ذل ��ك ال ��وق ��ت ،س�م��ع امل �ت �ق��اع��دون أن
رواتبهم ستشكل أحد مصادر التمويل،
ف �ي �م��ا ت �ب �ن��ت دراس � ��ة رئ �ي��س ال�ح�ك��وم��ة
ال �س��اب��ق ن�ج�ي��ب م�ي�ق��ات��ي ع��ن «ش ��روط
إق��رار السلسلة» اقتراح وزارة املال (في
عهد ال��وزي��ر ال�س��اب��ق محمد الصفدي)
ب �ت �ع��دي��ل ب �ع��ض امل � ��واد ال �ق��ان��ون �ي��ة في
ن �ظ��ام ال �ت �ق��اع��د وال� �ص ��رف م��ن ال�خ��دم��ة
ونظام ضريبة الدخل.
ي��وم�ه��ا ،ت�ق��اط��ع ه��ذا االق �ت��راح م��ع ط��رح
لرئيس «الهيئات االقتصادية» عدنان
ّ
القصار بنفض هذا النظام من أساسه
وت �غ �ي �ي��ر ف �ل �س �ف��ة امل � �ع� ��اش ال �ت �ق��اع��دي
ع �ب��ر ال �ت �ح� ّ�ول إل ��ى م �ف �ه��وم ال�ص�ن��ادي��ق
ّ
ال�ت�ع��اض��دي��ة ال� ��ذي ُي�ع�ي��د إل ��ى امل��وظ��ف
القدر نفسه من األموال التي استثمرها،
خ�ل�اف ��ًا مل ��ا ه ��و م �ع �ت �م��د ح��ال �ي��ًا ب�ن�س�ب��ة
اش�ت��راك��ات تبلغ  .%6و«ه � ّ�ول» ّ
القصار
ّ
ب��أن «ن�ظ��ام التقاعد امل�ع�م��ول ب��ه حاليًا
ُي ّ
هدد بكسر لبنان خالل عشر سنوات».
ّ
ب� �ع ��ده ��ا ،ت �س��ل��م ال ��دف ��ة ال ��رئ� �ي ��س ف ��ؤاد
ّ
ال �س �ن �ي��ورة ،إذ ش ��ن ف��ي م�ط��ال�ع�ت��ه أم��ام
ال �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �م �ج �ل��س ال �ن �ي��اب��ي،
هجومًا على املتقاعدينّ ،
مقدرًا عددهم
ّ
ب�ن�ح��و  117أل ��ف ش �خ��ص ،ف��ي ح�ي�ن أن
أرق � ��ام وزارة امل� ��ال ت�ش�ي��ر إل ��ى أن ع��دد
ه ��ؤالء ي�لام��س  82أل�ف��ًا و 300متقاعد.
ّ
ال�س�ن�ي��ورة رأى أن «ن �ظ��ام ال�ت�ق��اع��د في
ال ��دول ��ة ه��و األك � ��رم ف��ي ال �ع��ال��م ق��اط�ب��ة،
وأن ال�ن�ظ��ام ال�ت�ق��اع��دي امل�ع�م��ول ب��ه في
األس �ل�اك ال�ع�س�ك��ري��ة ال ي�ض��اه�ي��ه نظام
تقاعدي في العالم في كرمه».
ثم انضم رئيس جبهة النضال الوطني
النائب وليد جنبالط إلى حفلة الهجوم
على املتقاعدين ،فلفت ف��ي حديث إلى
ّ
ج��ري��دة «ال�س�ف�ي��ر» إل��ى أن «م��ن غ��رائ��ب
ّ
ه ��ذه ال�س�ل�س�ل��ة أن أرق� ��ام ال�ت�ع��وي�ض��ات
ال �ت��ي ي �ح �ص��ل ع�ل�ي�ه��ا امل �ت �ق��اع��دون في
بعض األس�ل�اك ه��ي ه��ائ�ل��ة ،قياسًا إلى
القدرات املالية للدولة ،ولم يعد ينقص
س ��وى أن ن�خ�ص��ص زي� � ��ادات ل�ل�أم��وات
أيضًا».
في الواقع ،هناك الكثير من املسؤولني،
وح� �ت ��ى م� ��ن امل ��واط � �ن �ي�ن ي �ع �ت �ق ��دون أن
املعاش التقاعدي هبة من الدولة تدفعه
م� ��ن أم ��وال� �ه ��ا ال� �خ ��اص ��ة ل �ل �م �ت �ق��اع��دي��ن
م � �ك ��اف ��أة ل� �ه ��م ع� �ل ��ى ت �ض �ح �ي��ات �ه��م ف��ي
الخدمة الفعلية ،بحسب ما قاله اللواء
امل�ت�ق��اع��د ع�ث�م��ان ع�ث�م��ان ف��ي ل�ق��اء جمع
ممثلي املتقاعدين أم��س ،وبذلك يكون
ل �ل��دول��ة ك��ام��ل ال �ح��ري��ة ف ��ي ت �ق��دي��ر تلك
الهبة وكيفية إعطائها.
ال �ح �ق �ي �ق ��ة غ� �ي ��ر ذل � � ��ك ت � �م� ��ام� ��ًا ،ت �ش ��رح
ه�ي�ئ��ة ال�ت�ن�س�ي��ق امل �ش �ت��رك��ة ل�ج�م�ع�ي��ات
املتقاعدين في القطاع العام ،وهناك فرق
بني رات��ب املوظف في الخدمة ومعاش
ال �ت �ق��اع��د .األول ه��و ن�ت�ي�ج��ة ع �ق��د عمل
وات�ف��اق ضمنيني ب�ين ال��دول��ة واملوظف
ع� �ن ��د ت �ع �ي �ي �ن��ه ي �ت �ع �ه��د ف �ي �ه��ا األخ� �ي ��ر
ل �ل��دول��ة ال �ق �ي��ام ب��واج �ب��ات��ه ال��وظ�ي�ف�ي��ة.

ُ
املحسومات التقاعدية ستعطي مردودًا أكبر من املعاش التقاعدي لو احتسبت الفائدة املصرفية عليها (أرشيف ـ مروان بو حيدر)
أم ��ا ال �ث��ان��ي ،ف �ه��و ل �ي��س س ��وى نتيجة
املحسومات التقاعدية التي تقتطعها
ال��دول��ة م��ن روات� ��ب امل�ت�ق��اع��دي��ن عندما
ي�ك��ون��ون ف��ي ال�خ��دم��ة الفعلية م��ن دون
أن تشارك ال��دول��ة في دف��ع أي ق��رش من
أموالها الخاصة في هذه املحسومات.
وق��د سمحت قوانني التقاعد اللبنانية
امل �ت �ت��ال �ي��ة م �ن��ذ أول ق ��ان ��ون ع ��ام 1929
ب ��وض ��ع ت �ل��ك امل �ح �س��وم��ات ف ��ي خ��زان��ة
ّ
الدولة كوديعة لحساب تقاعد املوظف
ت �ح��اف��ظ ع�ل�ي�ه��ا ت��أم �ي �ن��ًا ل �ت �ق��اع��ده ،في
انتظار إنشاء صندوق خاص للتقاعد

بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء .هذا
ال �ص �نّ��دوق ل��م ي�ب�ص��ر ال �ن��ور ح�ت��ى اآلن
رغم أن��ه منصوص عليه في  5مراسيم
اشتراعية وآخرها القانون .83/47
ّ
األه � ��م أن ودي� �ع ��ة امل �ح �س��وم��ات ليست
ك ��ال ��ودي� �ع ��ة ال � �ت� ��ي ي �ض �ع �ه��ا أص� �ح ��اب
ال ��رس ��ام� �ي ��ل ف� ��ي امل� � �ص � ��ارف ال �خ ��اص ��ة،
ف��األخ �ي��رة ت�ع�ط��ي ل�ص��اح�ب�ه��ا ال �ف��ائ��دة
وتحفظ ل��ه ملكيتها .أم��ا بالنسبة إلى
ّ
األول��ى ،ف��إن وزارة امل��ال تدفع للمتقاعد
ب�ع�ض��ًا م��ن ف��ائ��دت�ه��ا ك�م�ع��اش ت�ق��اع��دي
وب�ع��د وف��اة املتقاعد واملستفيدين من

امل�ع��اش أي زوج�ت��ه وأوالده ،ف��إن وزارة
امل� ��ال ت �س �ت��ول��ي ل�ن�ف�س�ه��ا ع �ل��ى م ��ا بقي
م��ن ت�ل��ك ال��ودي�ع��ة .ق��د ي�س��أل أح��دن��ا عن
مقدار تلك املحسومات التقاعدية وما
ً
إذا كانت فعال كافية إلعطاء املعاشات
التقاعدية من دون إش��راك الدولة بدفع
بعض من أموالها الخاصة؟
قانونًا ،تتألف املحسومات التقاعدية
من نصف راتب الشهر األول من خدمة
امل��وظ��ف م��ع ح�س��م  %6م��ن ال ��رات ��ب مع
ال �ق �س��ط ال �ش �ه��ري األول م ��ن ك ��ل زي ��ادة
ت �ط��رأ ع�ل��ى ال ��رات ��ب ،وه ��ي ب��ذل��ك كافية

إلعطاء املتقاعد فائدة شهرية ألمواله
م ��ن امل �ح �س��وم��ات ال �ت �ق��اع��دي��ة ك�م�ع��اش
تقاعدي أكبر مما تدفع له الدولة.
ً
لنأخذ مثال موظفًا دخل الوظيفة براتب
شهري  500ألف ليرة لبنانية ،فإن راتبه
سيبلغ بعد  40عامًا من الخدمة الفعلية
م��ع ال ��زي ��ادات ال�ت��ي ت�ط��رأ عليه مليونًا
و 56أل��ف ليرة لبنانية .وإذا أحيل هذا
امل ��وظ ��ف ع �ل��ى ال �ت �ق��اع��د ب �ع��د  40ع��ام��ًا،
فإنه يتقاضى  %85من آخر راتب (علمًا
ّ
ب ��أن النسبة ك��ان��ت  %100ق�ب��ل سلسلة
ع��ام  ،)1998وبالتالي ف��إن ه��ذا املعاش

هيئة التنسيق :مشروعنا نقابيّ له استقالليّــ
ال ي �ع � ّ�ول امل �ع �ل �م��ون وامل ��وظ� �ف ��ون على
ال �ن �ت��ائ��ج ال �ت��ي س �ت �خ��رج ب �ه��ا ال�ل�ج�ن��ة
ال �ن �ي��اب �ي��ة ـ �ـ �ـ ال� ��وزاري� ��ة ب �ش��أن م �ش��روع
ّ
سلسلة ال��رت��ب وال��روات��ب .ي�ق��ول��ون إن
ال�ن�س�خ��ة ال �ج��دي��دة للسلسلة ستكون
أس � ��وأ م ��ن م� �ش ��روع ال �ل �ج��ان ال�ن�ي��اب�ي��ة
ّ
املشتركة .لذا ،فإن كل الجهود تنصب
ف� ��ي األي � � ��ام ال �ق �ل �ي �ل��ة امل �ق �ب �ل��ة ب��ات �ج��اه
إنجاح إض��راب  29نيسان في املدارس
الرسمية والخاصة واإلدارات العامة
واملشاركة الكثيفة في التظاهرة التي
س�ت�ن�ط�ل��ق م��ن ال �ب �ن��ك امل ��رك ��زي ،م ��رورًا
ب�غ��رف��ة ال �ت �ج��ارة وال�ص�ن��اع��ة وجمعية
ً
املصارف ،وصوال إلى املجلس النيابي.
أم��س ،عقدت هيئة التنسيق النقابية
اجتماعًا ات�خ��ذ طابعًا تقنيًا ،عرضت
ف �ي��ه م �ك��ون��ات �ه��ا ل �ن �ت��ائ��ج ال�ج�م�ع�ي��ات
العمومية ومجالس املندوبني فعكس
ال �ن �ق��اش ح��ال��ة ال�غ�ض��ب ل ��دى ال�ق��واع��د
ال�ت��ي أوص��ت الهيئة ب��إع�لان اإلض��راب
امل � �ف � �ت ��وح ،وه � ��و خ� �ط ��وة ك ��ان ��ت رب �م��ا
محسومة ،بحسب ق��ادة الهيئة ،لوال

االس �ت �ح �ق��اق ال ��رئ ��اس ��ي .ك �م��ا أظ �ه��رت
ال �ق��وى ال�ح��زب�ي��ة ف��ي ال�ه�ي�ئ��ة النقابية
اس�ت�ع��داده��ا ل�ل�ن��زول إل��ى ال �ش��ارع ،بما
فيها امل�ع�ل�م��ون ف��ي امل� ��دارس الخاصة
التي تدور في فلك هذه األحزاب والتي
ستلتزم اإلضراب ،بحسب هذه القوى.
وقد اتفقت مكونات الهيئة على أماكن
التجمع في املحافظات ،وه��ي ستعقد
مؤتمرًا صحافيًا االثنني املقبل لوضع
اللمسات األخيرة على جدول التحرك.
وف � ��ي وق � ��ت ط � ��رح ف �ي��ه ت� �ح ��رك ات �ح��اد
ن �ق ��اب ��ات ق �ط ��اع ال �ن �ق��ل ال� �ب ��ري ف ��ي 28
ال � �ج� ��اري وت� �ح ��رك االت � �ح� ��اد ال �ع �م��ال��ي
ال�ع��ام ف��ي  30ال �ج��اري أك�ث��ر م��ن عالمة
ّ
اس �ت �ف �ه��ام ،ق��ال��ت ه �ي �ئ��ة ال�ت�ن�س�ي��ق إن
تحركها وأكثر من أي وقت مضى هو
م�ش��روع نقابي ل��ه استقالليته وبعيد
ع��ن االصطفافات الحزبية ومحصور
بحقوق الناس وال يريد أي شيء آخر،
م ��ؤك ��دة س �ل �م �ي��ة ال �ت �ظ��اه��رة ون �ق��اب �ي��ة
شعاراتها.
ودع � ��ت ن �ق��اب��ة امل �ع �ل �م�ين ف ��ي امل � ��دارس

الخاصة قواعدها إل��ى أوس��ع مشاركة
ف��ي ت�ظ��اه��رة هيئة التنسيق ،الثالثاء
امل� �ق� �ب ��ل ،م �ط��ال �ب��ة م� �ن ��دوب ��ي امل � � ��دارس
ب�ح�ض��ور االج �ت �م��اع��ات ال �ت��ي ستدعو
إل� �ي� �ه ��ا م� �ج ��ال ��س ف � � ��روع ال� �ن� �ق ��اب ��ة ف��ي
امل � �ح� ��اف � �ظ� ��ات ل �ت �ن �س �ي ��ق ال� �ت� �ح ��رك ��ات
والتحضير لإلضراب والتظاهر ،على
أن يتم اإلعالن عن مواعيد االجتماعات
ف� ��ي ك� ��ل م �ح ��اف �ظ��ة ،اب� � �ت � � ً
�داء م� ��ن أم��س
ال� �خ� �م� �ي ��س.وف� �ي� �م ��ا ط ��ال� �ب ��ت ال �ن �ق��اب��ة

تعقد هيئة
التنسيق مؤتمرا
صحافيا اإلثنين المقبل

اللجنة النيابية املكلفة دراسة مشروع
السلسلة بإنهاء عملها في امل��دة التي
أعطتها لنفسها بما يحفظ الحقوق
امل�ك�ت�س�ب��ة ل�ل�م�ع�ل�م�ين م ��ن دون ف��رض
ض ��رائ ��ب ج ��دي ��دة ت �ط ��ال ذوي ال��دخ��ل
امل�ح��دودّ ،لوحت بتحركات تصعيدية
جديدة قد تصل إل��ى ع��دم إنهاء العام
ال� � ��دراس� � ��ي وم� �ق ��اط� �ع ��ة االم� �ت� �ح ��ان ��ات
الرسمية.
م � ��ن ج� �ه� �ت ��ه ،دع� � ��ا م �ج �ل ��س م �ن ��دوب ��ي
ب� �ي ��روت ف ��ي راب� �ط ��ة أس ��ات ��ذة ال�ت�ع�ل�ي��م
الثانوي بعد اجتماع تقييمي إلى عقد
الجمعيات العمومية ف��ي ال�ث��ان��وي��ات
ال ��رس� �م� �ي ��ة ودور امل� �ع� �ل� �م�ي�ن ووض � ��ع
املعطيات كلها أم��ام املعلمني و«كيف
ت��م ال �ت��واف��ق ب�ين ال�ك�ت��ل ال�ن�ي��اب�ي��ة على
ض� ��رب ح �ق��وق �ن��ا ،وال� ��ذي� ��ن ي�ت�ح�م�ل��ون
كامل املسؤولية عن تصعيد تحركنا،
فاملهم بالنسبة إلينا إق��رار حقوقنا ال
ض��رب�ه��ا ت�ح��ت غ �ط��اء إق� ��رار السلسلة،
وهو ما يضللون به ال��رأي العام» .أما
مجلس م�ن��دوب��ي ال�ش�م��ال ف��ي الرابطة
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ي � �س ��اوي 897 =%85*1056000 :أل�ف��ًا
و 600ل.ل.
أم � � ��ا امل � �ح � �س ��وم ��ات ال� �ت� �ق ��اع ��دي ��ة ال �ت��ي
ت �ق �ت �ط��ع م ��ن رات� � ��ب ذل � ��ك امل� ��وظ� ��ف ،ف�ل��و
ج��رى توظيفها أو وض�ع��ت ع�ل��ى األق��ل
ف� ��ي أي م� �ص ��رف أو ص � �ن � ��دوق ،أو ل��و
ُد ِّي �ن��ت ل�ل��دول��ة ك�م��ا تستدين ع ��ادة مل��دة
 40س �ن��ة ،ش ��رط ع ��دم امل ��س ب �ه��ا ط ��وال
ت�ل��ك امل� ��دة ،ف��إن ال �ف��ائ��دة ال �ت��ي ستعطى
لها ل��ن تقل ع��ن  ،%12وب��ذل��ك ف��إن هذه
املحسومات ستبلغ بعد  40سنة396 :
مليونًا و 922ألفًا و 118ليرة لبنانية.

ـته
ف��اس�ت�غ��رب ال�ح�م�ل��ة اإلع�لام �ي��ة امل��رك��زة
من الهيئات االقتصادية على التحرك
وك� �ي� �ف� �ي ��ة ت �س �خ �ي ��ر وس � ��ائ � ��ل اإلع� �ل ��ام
ّ
لعرقلته .وق��ال املجلس إن التخويف
ب��ان �ه �ي��ار ال �ل �ي��رة إذا أق � ��رت ال�س�ل�س�ل��ة
كاملة ،ه��و ن��وع م��ن التهديد بارتكاب
ج��ري �م��ة ،وب��ال �ت��ال��ي واج � ��ب ال �ن �ي��اب��ات
العامة أن تتحرك للتحقيق بمضمون
تصريحات املصرفيني وأركان الهيئات
االقتصادية وبعض الوزراء والنواب.
وطلب املجتمعون من اللجنة النيابية
«دراس � � � ��ة ال �س �ل �س �ل��ة ب �س��رع��ة وج ��دي��ة
وض� � ��رورة إق ��راره ��ا ح �س��ب االت �ف��اق��ات
ال�س��اب�ق��ة م��ع ال�ل�ج�ن��ة ال ��وزاري ��ة ووف�ق��ًا
مل��ذك��رة ه�ي�ئ��ة ال�ت�ن�س�ي��ق ،م��ع التشديد
على سحب البنود املسماة إصالحية
والتي تنال من حقوق مكتسبة حصل
عليها األساتذة».
وط ��ال� �ب ��وا ب �خ �ط��ة إص�ل�اح �ي��ة ق��وام �ه��ا
تطبيق مبدأ الثواب والعقاب وتفعيل
دور ال�ت�ف�ت�ي��ش وإب �ع ��اد امل�ح�س��وب�ي��ات
السياسية عن الشؤون التربوية.

 3أيام صاخبة في الشارع
ه��ذا املبلغ إذا ما وض��ع في أي مصرف
ف�ل��ن يعطي ف��ائ��دة أق��ل م��ن  ،%7وب��ذل��ك
ّ
ف��إن فائدته الشهرية ستبلغ مليونني
ّ
و 315ألف ليرة لبنانية ،أي مرة ونصف
تعطيه
املعاش الشهري التقاعدي الذي
ّ
ال��دول��ة لذلك امل��وظ��ف .ه��ذا ال يعني أن��ه
ليست ه�ن��اك ح ��االت ش ��اذة ُينتظر من
املتقاعدين في القطاع العام أن يكونوا
ع �ل��ى اس �ت �ع��داد مل�ن��اق�ش�ت�ه��ا وض�ب�ط�ه��ا
وت �ص��وي �ب �ه��ا م� ��ن أج � ��ل ح �م ��اي ��ة ن �ظ��ام
التقاعد نفسه ،ومنها ما يحصل على
م�س�ت��وى اس �ت �غ�لال امل �ع��اش ال�ت�ق��اع��دي
ال��ذي ينتقل إل��ى ال��زوج��ة واألوالد بعد
وف��اة املتقاعد ،إذ إن هناك على سبيل
املثال حاالت طالق «صورية» تحدث في
صفوف نساء بعض النواب واملوظفني
ال�ك �ب��ار وب�ن��ات�ه��ن ب�غ�ي��ة االس �ت �ف��ادة من
روات ��ب آب��ائ�ه��ن املتقاعدين ف��ي القطاع
ّ
العام .إلى ذلك ،إن الزيادات التي طرأت
أخ�ي�رًا على روات��ب املتقاعدين القضاة
ف��ي ال�س�ل�س�ل��ة ال �ج��دي��دة ج�ع�ل��ت بعض
امل� �ع ��اش ��ات ال �ت �ق��اع��دي��ة خ �ي��ال �ي��ة .وم��ن
ّ
ال�ن�م��اذج أن اب�ن��ة أح��د ال�ق�ض��اة املتوفى
منذ ع��ام  1947تتقاضى رات��ب والدها
ال��ذي تجاوز  7ماليني و 345أل��ف ليرة،
إضافة إلى املعاش العائلي ال��ذي يبلغ
 33ألف ليرة.
ع �ل��ى ك ��ل ح � ��ال ،ي �م �ك��ن امل �ت �ق��اع��دي��ن ّأن
ي�ش�ك�ل��وا ق ��وة ض �غ��ط ،وخ �ص��وص��ًا أن��ه
غالبًا ما يستعان بهم بعد التقاعد في
ال� ��دراس� ��ات واالس� �ت� �ش ��ارات ،وي �ك��ون��ون
قريبني من صناع القرار السياسي .فهل
سيفعلون؟
ال يبدو حاليًا أن هناك نية للتصعيد
امل �ي��دان��ي ،أو ه��ذا ع�ل��ى األق ��ل م��ا أوح��اه
ل � �ـ«األخ � �ب� ��ار» رئ� �ي ��س ه �ي �ئ��ة ال�ت�ن�س�ي��ق
امل �ش �ت��رك��ة ل �ج �م �ع �ي��ات امل �ت �ق��اع��دي��ن في
ال �ق �ط��اع ال� �ع ��ام ال � �ل ��واء ع �ث �م��ان ع�ث�م��ان
عندما ق��ال« :لسنا م��ن دع��اة اإلض��راب
وال� � �ت� � �ظ � ��اه � ��رات ،ب � ��ل ن �ع �ت �م ��د وس ��ائ ��ل
اإلقناع بوضع الوقائع والحقائق أمام
امل�س��ؤول�ين وال ��رأي ال �ع��ام» .عثمان كان
ي �ت �ح��دث ع �ل��ى ه ��ام ��ش ل� �ق ��اء ص�ح��اف��ي
ملكونات الهيئة ،وهي :املجلس الوطني
ل�ق��دام��ى موظفي ال��دول��ة ،راب�ط��ة قدامى
القضاة ،منتدى سفراء لبنان ،ورابطة
قدامى القوات املسلحة .وال يبدو أيضًا
أن هناك استعدادًا لدى هؤالء لالنخراط
في ح��راك هيئة التنسيق النقابية كما
دعاهم في اللقاء النقابي محمد قاسم،
ّ
علمًا بأن رابطة املتقاعدين في التعليم
الثانوي هي جزء من هذه الهيئة.
عثمان شرح حقيقة املعاش التقاعدي،
ن��اف�ي��ًا ت��أث�ي��ره ع�ل��ى اق�ت�ص��اد ال��دول��ة ما
ّ
دام ي��دف��ع م ��ن أم � ��وال امل �ت �ق��اع��دي��ن وأن
ال��دول��ة تستفيد من وض��ع املحسومات
ال �ت �ق��اع��دي��ة ف ��ي خ��زان �ت �ه��ا وت�خ��زي�ن�ه��ا
مبالغ تتجاوز مئات املاليني من الليرات
اللبنانية .وبينما حدد اللواء املتقاعد
امل �ط��ال��ب م ��ن دون إع �ل��ان خ �ط��ة ت�ح��رك
عملية ،تدخل القاضي املتقاعد عبد الله
ال �ح��اج ،ف��اق�ت��رح ت��أل�ي��ف لجنة مصغرة
ملراجعة من لديهم الحل والربط تمامًا
كما فعل القضاة املتقاعدون يوم أقرت
السلسلة األخيرة.
أم� � ��ا امل � �ط ��ال ��ب ال � �ت� ��ي ط ��رح� �ت� �ه ��ا ه �ي �ئ��ة
التنسيق املشتركة للمتقاعدين ،فهي:
 - 1امل� �س ��اواة ف��ي ال ��روات ��ب وامل �ع��اش��ات
ال �ت �ق��اع��دي��ة ب�ي�ن ال�ع�س�ك��ري�ين وب�ي�ن من
يماثلهم من املدنيني.
 - 2رف��ع معاشات التقاعد من  %85من
آخ ��ر رات� ��ب ق�ب��ل اإلح ��ال ��ة ع�ل��ى ال�ت�ق��اع��د
إل��ى  %100أس��وة بمعظم بلدان العالم،
والعربية منها.
 -3وف � ��ي ان� �ت� �ظ ��ار ص � � ��دور ال �ص� �ن ��دوق
ُ
الخاص بالتقاعد ،تنشأ لجنة خاصة
دائمة تكون مهمتها درس أي امر يتعلق
ب��ال�ت�ق��اع��د وب��ال �ح �س��وم��ات ال�ت�ق��اع��دي��ة،
وخصوصًا بأي تعديل لقانون التقاعد
تؤلف برئاسة وزير املال ومن موظفني
ف��ي ال�ق�ط��اع ال�ع��ام العسكري واإلداري،
وخصوصًا من ممثلني للمتقاعدين.

ف �ج��أة ،ام �ت�ل�أت روزن ��ام ��ة ال �ت �ح� ّ�رك��ات
امل �ط �ل �ب �ي��ة ف ��ي ال � �ش� ��ارع ب �ي�ن  28و30
ن �ي �س��ان ال� � �ج � ��اري ،م ��وع ��د اس �ت �ك �م��ال
ج�ل�س��ة ان �ت �خ��اب رئ �ي��س ال�ج�م ُ�ه��وري��ة
ونهاية مهلة ال�ـ 15يومًا التي أعطيت
للجنة النيابية ـ�ـ الحكومية الق�ت��راح
ص �ي �غ��ة ج� ��دي� ��دة ل �س �ل �س �ل��ة ال� ��روات� ��ب
وم � � �ص� � ��ادر ت� �م ��وي� �ل� �ه ��ا واإلج � � � � � ��راءات
اإلداري � � ��ة امل��رب��وط��ة ب �ه��ا .ف�ي�م��ا ت�ق��ول
م �ص��ادر اللجنة إن عملها ل��م يكتمل
بعد ،وإنها لم تجتمع إال م� ّ�رة واحدة
ب� �ص ��ورة رس �م �ي��ة وب �غ �ي ��اب ع� ��دد م��ن
أعضائها.
ً
وب � � � � ��دال م � ��ن االل � �ت � �ف � ��اف ح � � ��ول ه �ي �ئ��ة
التنسيق ال�ن�ق��اب�ي��ة ال�ت��ي ب ��ادرت أوال
للدعوة الى اضراب عام وتظاهرة عند
الحادية عشرة من قبل ظهر الثالثاء
ف��ي  29ن �ي �س��ان ال� �ج ��اري م��ن م�ص��رف
ل �ب �ن��ان ال� ��ى م �ج �ل��س ال � �ن� ��واب ،م� ��رورًا
بغرفة ال�ت�ج��ارة وال�ص�ن��اع��ة وجمعية
امل � �ص � ��ارف ،وذل� � ��ك ك ��ام� �ت ��داد ط�ب�ي�ع��ي
ل �س �ل �س �ل��ة ت� �ح � ّ�رك ��ات� �ه ��ا ف � ��ي ال � �ش� ��ارع
امل �س �ت �م��رة م �ن��ذ ع��ام�ي�ن ون �ص��ف ع ��ام،
ظ �ه��رت دع ��وت ��ان ل �ل �ت �ح� ّ�رك م��ن خ ��ارج
ال�س�ي��اق ،اذ ق��ررت ات �ح��ادات ونقابات
ق�ط��اع ال�ن�ق��ل ال �ب��ري ف��ي ل�ب�ن��ان تنفيذ
تظاهرة سيارة مركزية عند العاشرة
وال �ن �ص��ف م ��ن ق �ب��ل ظ �ه��ر االث �ن�ي�ن في
 28ن�ي�س��ان م��ن م�س�ت��دي��رة ال �ك��وال ال��ى
ري� � � ��اض ال� �ص� �ل ��ح وم� � ��ن ال � � � � ��دورة ال ��ى
ري��اض الصلح اي�ض��ًا .وق��رر االض��راب
ال� �ع ��ام ف ��ي ك ��ل ل �ب �ن��ان ع �ل��ى أن ي �ح� َّ�دد
م��وع��ده الح �ق��ًا ،وذل� ��ك إلق � ��رار م�ط��ال��ب
ال�س��ائ�ق�ين العموميني ب��دع��م البنزين
وق �م��ع امل�خ��ال�ف��ات وم�ك��اف�ح��ة م��زاح�م��ة
السيارات الخصوصية.
وكذلك ،قررت قيادة االتحاد ّ
العمالي
ال� � �ع � ��ام ال� � ��دع� � ��وة إل � � ��ى إض � � � � ��راب ع ��ام
واع �ت �ص��ام ع �ن��د ال �ح��ادي��ة ع �ش��رة من
قبل ظهر األربعاء في  30نيسان ،في
ساحة ري��اض الصلح ،أي قبل ساعة
م� ��ن م ��وع ��د ان� �ع� �ق ��اد ج �ل �س��ة م�ج�ل��س
ّ
بحجة مواجهة فرض
ال �ن��واب ،وذل��ك
ال �ض��رائ��ب ال �ج��ائ��رة واإلس � ��راع ب��إق��رار
قانون التغطية الصحية للمضمونني
ً
ب �ع��د ب �ل��وغ س ��ن ال �ت �ق��اع��د ،ف �ض�ل�ا عن
املطالبة ب� ّ
�رد قانون اإلي�ج��ارات وعدم
إص� � ��داره ق �ب��ل وض ��ع خ �ط��ة إس�ك��ان�ي��ة

وطنية شاملة ،بما يحقق اإلن�ص��اف
ل�ل�م��ال��ك وامل �س �ت��أج��ر ع �ل��ى ح � ٍّ�د س ��واء.
وأع� �ل ��ن االت� �ح ��اد ال �ع �م��ال��ي ،ف ��ي ب�ي��ان
ل��ه ام��س ،ان نقابات الكهرباء وامل�ي��اه
والريجي والنقل املشترك والبلديات
وامل � � ��رف � � ��أ وأوج � � � �ي � � � ��رو وااله � � � � � � � ��راءات
وال � �ض � �م � ��ان االج� � �ت� � �م � ��اع � ��ي ...اع �ل �ن��ت
ت��أي �ي��ده��ا ل �ل�إض� ��راب وامل� �ش ��ارك ��ة ف��ي
االع �ت �ص��ام .إذًا ،ثل��اث��ة أي� ��ام ص��اخ�ب��ة
ستشهدها ساحة النجمة بني االثنني
واالرب � �ع� ��اء .إال أن امل �ك��ات��ب ال�ع�م��ال�ي��ة
ل�ن�ح��و  10أح� ��زاب دع ��ت ،ف��ي اج�ت�م��اع
عقدته االول من امس ،إلى رفع وتيرة

وزير المال
يرفض المشاركة
في اللجنة النيابية
الحكومية

ً
التنسيق والترابط بينها ،وصوال إلى
اع�ل�ان «ي��وم مطلبي» ي�ت� ّ�وج مواقفها
امل �ع �ل �ن��ة« ،دف ��اع ��ًا ع ��ن ح �ق��وق ال�ع�م��ال
وامل �ع �ل �م�ي�ن وامل� ��وظ � �ف �ي�ن ،ول �ل �ح ��د م��ن
طغيان االخطبوط امل��ال��ي ال��ذي يمنع
وص��ول الحقوق إل��ى أصحابها ،ومن
اج��ل ب�ن��اء اق�ت�ص��اد وط�ن��ي اجتماعي
ع� ��ادل ،ي�ن�ه��ي ح�ق�ب��ة هيمنة أص�ح��اب
الثروات على السياسة في لبنان».
ه� ّ��ذا ال� �ك�ل�ام ال �ك �ب �ي��ر ص� ��در ف ��ي ب �ي��ان
وقعه التيار الوطني الحر ،حزب الله،
ح��رك��ة أم ��ل ،ال �ح��زب ال �س��وري القومي
االج�ت�م��اع��ي ،راب�ط��ة الشغيلة ،الحزب
الديموقراطي اللبناني ،حزب البعث،
ج�م�ع�ي��ة امل �ش ��اري ��ع ال �خ �ي��ري��ة ،وت �ي��ار
امل��ردة .وق��ال��ت املكاتب العمالية لهذه
األح � � ��زاب ،إن �ه��ا «ت ��أس ��ف ع �ل��ى ال �ي��وم
ال �ت �ش��ري �ع��ي األس� � � ��ود ال � � ��ذي ش �ه��دت��ه
قاعة املجلس النيابي في  15نيسان،
وت��م فيه انقضاض األخطبوط املالي
ع �ل��ى ح� �ق ��وق امل �ع �ل �م�ين وامل ��وظ� �ف�ي�ن».

وش ��ددت ع�ل��ى ض ��رورة إق ��رار سلسلة
ال ��رت ��ب وال � ��روات � ��ب ك �م��ا ي �ط��ال��ب ب�ه��ا
مستحقوها ،ودون تحميل املواطن أية
ض��رائ��ب ج��دي��دة تثقل كاهله بذريعة
تمويل هذه السلسلة .ورفضت رفضًا
مطلقًا في هذا السياق أي زي��ادة على
ّ
الضريبة على القيمة املضافة ،واكدت
وقوفها إل��ى جانب االت�ح��اد العمالي
ال�ع��ام ف��ي رفضه ال��زي��ادة على القيمة
املضافة وإلى جانب أي تحرك قطاعي
م�ط�ل�ب��ي ،وال س�ي�م��ا ت �ح��رك السائقني
العموميني واملزارعني.
ف� ��ي ه� � ��ذا ال � ��وق � ��ت ،واص � �ل� ��ت ج�م�ع�ي��ة
امل � � �ص� � ��ارف ض� �غ ��وط� �ه ��ا مل� �ن ��ع زي � � ��ادة
االق� �ت� �ط ��اع ��ات ال �ض��ري �ب �ي��ة م ��ن ارب� ��اح
امل �ص��ارف .وال�ت�ق��ى وف��د م��ن الجمعية
رئ � �ي� ��س ت �ك �ت��ل ال �ت �غ �ي �ي��ر واالص� �ل ��اح
العماد ميشال ع��ون بحضور النائب
أالن ع � � ��ون .وق � � ��ال رئ� �ي ��س ال �ج �م �ع �ي��ة
ّ
فرنسوا باسيل« :ان الوفد اك��د لعون
ان االص � � �ل � ��اح ه� � ��و االس � � � � � ��اس ،وه� ��و
ال� � ��ذي ي �ط��رح��ه م �ن��ذ زم � � ��ن» ،م�ت�م�ن�ي��ًا
ان ت �ت ��وص ��ل ال �ل �ج �ن��ة ال �ن �ي��اب �ي��ة ال ��ى
ال �ح �ل��ول امل �ن��اس �ب��ة ول �ي��س ف �ق��ط على
ص�ع�ي��د ال �ض��رائ��ب االس�ت�ث�ن��ائ�ي��ة على
امل �ص��ارف ،ال �ت��ي ت �ع� ّ�د االك �ث��ر شفافية
واكثر قطاعات تدفع هي وموظفوها
ض��رائ��ب ب��ال �ك��ام��ل» .وأض � ��اف« :ن�ح��ن
ط��رح�ن��ا اف �ك��ارًا ج��دي��دة بالنسبة إل��ى
االص�ل�اح ��ات ك��ال �ض �م��ان االج�ت�م��اع��ي
ال��ذي ينزف ،فيما الخدمات الصحية
بعد التقاعد ليست موجودة .وهناك
مؤشر غالء معيشة يجب ان يقدم كل
س�ن��ة ول �ي��س ال �ت��راك��م ك��ل  4س �ن��وات»،
مشددًا على أهمية «إيقاف الهدر في
ال � � ��وزارات» .وخ �ل��ص ال��ى ال �ق��ول« :ه��ل
إذا كان القطاع املصرفي ناجحًا يجب
ّ
ان نحطمه؟» .الى ذل��ك ،أك��دت مصادر
معنية لـ«األخبار» أن اللجنة النيابية
 الحكومية لم تنعقد إال ّمرة واحدة،
ول��م ينضم ال�ي�ه��ا ك��ل االع �ض��اء ،اذ ان
رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال � �ن� ��واب ن �ب �ي��ه ب ��ري،
ترجم معارضته لهذه اللجنة برفضه
االط�ل�اع على عملها ومتابعتها ،في
ح�ين أن وزي��ر امل��ال علي حسن خليل،
امتنع عن االجتماع معها شخصيًا أو
إيفاد أي مندوب عنه من الوزارة.
(االخبار)
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قطاع النقل البري يدعو للتظاهر
فراس أبو مصلح
أع � �ل� ��ن ات � �ح � ��اد ن � �ق ��اب ��ات ق � �ط� ��اع ال �ن �ق��ل
ال�ب��ري م��ن مقر االت�ح��اد العمالي العام
«روزن � � ��ام � � ��ة ت � �ح ��رك ��ات دي� �م ��وق ��راط� �ي ��ة
س�ل�م�ي��ة» ت�س�ت�ه�ل�ه��ا ب �ت �ظ��اه��رة س �ي��ارة
م��رك��زي��ة ي� ��وم االث� �ن�ي�ن ال� �ق ��ادم (ال ��واق ��ع
فيه  28ن�ي�س��ان) ،تنطلق م��ن مستديرة
ال �ك��وال ال�س��اع��ة ال�ح��ادي��ة ع�ش��ر صباحًا
ب ��ات� �ج ��اه م �س �ت ��دي ��رة ري � � ��اض ال �ص �ل��ح،
م ��رورًا بكورنيش امل��زرع��ة وم��ار الياس
والحمراء والصنائع ،تنطلق بالتزامن
م�ع�ه��ا ت�ظ��اه��رة م��ن ال� ��دورة إل ��ى ساحة
رياض الصلح؛ وقرر االتحاد اإلضراب
ال� �ع ��ام ف ��ي ج �م �ي��ع امل �ن��اط��ق ف ��ي م��وع��د
ُي�ح��دد الح �ق��ًا .ط��ال��ب االت �ح��اد ب�ـ«إل�غ��اء
ب��دع��ة ال� �ج ��دول ال�ج�ه�ن�م��ي األس �ب��وع��ي
لتحديد أسعار املحروقات ال��ذي تعده
شركات املحروقات ملصلحتها ولوفرة
أرباحها وكما يحلو لها ،ويصدر إداريًا
عن وزي��ر الطاقة ،وباستعادة (الدولة)
ل�ق�ط��اع امل �ح��روق��ات وت�ش�غ�ي��ل املصافي
ضمن سياسة نفطية» ،وبإقرار مشروع
القانون املتعلق باإلعفاءات الجمركية
ورس� � ��وم ال �ت �س �ج �ي��ل ل �ت �ج��دي��د أس �ط��ول
وس��ائ��ل ال�ن�ق��ل امل�ش�ت��رك .ورأى االت�ح��اد
أن «قطاع النقل البري هو الدافع األكبر

إلى الضرائب والرسوم ،حيث يدفع كل
سائق يوميًا عشرون أل��ف ل.ل ضريبة
البنزين ،إضافة إلى فلتان أسعار قطع
الغيار واملواد الغذائية واألدوية وكافة
مكونات الضريبة غير املباشرة» ،فيما
«تشجع السلطة التعديات وتغيب عن
حماية عملهم».
شكا السائقون العموميون «عدم التزام
السلطة التنفيذية ال�ق��وان�ين واألنظمة
وال �ق��رارات» ال�ص��ادرة عنها ،و«ممطالة
وعدم جدية كافة الحكومات املتعاقبة»
ف� � ��ي ت� �ل� �ب� �ي ��ة م� �ط ��ال� �ب� �ه ��م ب � �ـ«ال � �ح � �ق� ��وق
املزمنة» ،وطالبوا بـ«مكافحة التعديات
م� ��ن ال � �س � �ي� ��ارات ال �خ �ص ��وص �ي ��ة وذات
اللوحات الخضراء التي تعمل باألجر،
وال � �س � �ي� ��ارات ذات ال� �ل ��وح ��ات امل � � ��زورة،
وال��ذي��ن ي�م��ارس��ون امل�ه�ن��ة دون رخصة
س� ��وق ع �م��وم �ي��ة ل �ب �ن��ان �ي��ة» ،وب ��ال �ت ��زام
السلطة تطبيق ق��ان��ون ال�س�ي��ر ،وإن��زال
أشد العقوبات بحق املعتدين ،سائلني
إن ك ��ان ي�ح��ق ل��وزي��ر داخ �ل�ي��ة أن يلغي
القانون الذي يمنع غير اللبنانيني من
ممارسة مهنتهم عبر إصدار مذكرة.
رأى االت �ح��اد أن «ت�ن�ف�ي��ذ ق ��رار مجلس
ال ��وزراء رق��م  124بتاريخ ،2013/2/27
الذي كلف وزير املالية (السابق محمد
ال �ص �ف ��دي) ب��وض��ع اق � �ت� ��راح» ت�ع��وي��ض

السائقني العموميني عن ارتفاع أسعار
ال �ب �ن��زي��ن ع �ب��ر م�ن�ح�ه��م  12.5صفيحة
بنزين بسعر مخفض ه��و ح��ق ،وليس
مطلبًا ،وك��ذل��ك «إن �ه��اء ح��ال��ة الفوضى
القائمة» بتنفيذ خطة العمل املوضوعة
منذ عام  2009إلصالح قطاع النقل العام
ع�ب��ر ت�ن�ظ�ي�م��ه ،وخ��اص��ة ل�ج�ه��ة تحديد
املواقف وإنشائها على مداخل بيروت،
ال داخلها .طالب االتحاد بالتزام تنفيذ
الخطة عبر إصدارها بمرسوم ،وإعداد
ما يلزم من قوانني ومراسيم وق��رارات؛
فالنقل ال�ع��ام «ح��ق م��ن ح�ق��وق امل��واط��ن
على الدولة تأمينه» ،وهو يحل مشكلة
«زح �م ��ة ال �س �ي��ر ال �خ��ان �ق��ة ال �ت��ي تسبب
أض� ��رارًا ب��ال�غ��ة ،م��ن ه��در ل�ل��وق��ت وتلف
ل�لأع�ص��اب وت �ل��وث» ،وت�ك�ب��د امل��واط�ن�ين
تكلفة «التنقل بالوسائل الخاصة».
وأع�ل��ن االت �ح��اد دع�م��ه لهيئة التنسيق
ال�ن�ق��اب�ي��ة ف��ي «ن�ض��ال�ه��ا إلق ��رار سلسلة
ال��رت��ب وال ��روات ��ب ك�ح��ق م�ك�ت�س��ب ،دون
تحميل الشعب أي��ة أع �ب��اء» ،م��ؤك�دًا أنه
«منخرط بقوة في كل ما ستدعو إليه
ال�ح��رك��ة ال�ن�ق��اب�ي��ة م��ن ت �ح��رك��ات ،رفضًا
للسياسات االقتصادية واالجتماعية»
امل�ت�ب�ع��ة ،ورف �ض��ًا «ل �ق��ان��ون اإلي �ج ��ارات
ال �ظ��ال��م ال ��ذي ي�ش�ك��ل ك��ارث��ة اجتماعية
أخطر من سوليدير».
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خيارات هيئة التنسيق النقابية:

تحالف الضرورة أم إطار
نقابي وطني بديل؟
ما الذي ستقوم به هيئة
ممكنة
التنسيق النقابية؟ أي مبادرات ً
تسمح باالنتصار في معركتها فعال ال
ادعاء؟ أسئلة كثيرة مطروحة ّ
ً
بقوة
على قيادات الهيئة واملتحمسني لها
والداعمني ،وال سيما بعدما دفع تحالف
أصحاب املصالح املصرفية والعقارية
والتجارية املعركة إلى أبعد بكثير من
قضية تصحيح أجور
هاني مسعود
ن �ض��ال ه�ي�ئ��ة ال�ت�ن�س�ي��ق ال�ن�ق��اب�ي��ة على
مدار أكثر من عامني ،من أجل تصحيح
األجور ملوظفي القطاع العام واملعلمني
في امل��دارس الخاصة والرسمية ،أشاع
حيوية استثنائية لم يشهدها املجتمع
ال �ل �ب �ن��ان��ي س ��اب� �ق ��ًا .ن �ج ��ح ف� ��ي ت�ح�ف�ي��ز
فئات اجتماعية ج��دي��دة ل�لان�خ��راط في
ق �ض��اي��ا ال �ش ��أن ال� �ع ��ام .ح �ت��ى إن ��ه ح � ّ�رك
ت �ح��ال��ف أص� �ح ��اب امل� �ص ��ارف وال �ت �ج��ار
ودفعه إلى الخروج علنًا للمرة األول��ى،
وحشد ماكينات التحريض اإلعالمية
والسياسية ،وحتى األكاديمية لرفض
أي ت �ع��دي��ل ي �ط��اول ال �س �ي��اس��ات امل��ال�ي��ة
وال�ض��رائ�ب�ي��ة امل�ع�ت�م��دة .وه��ذا م��ا وضع
القوى الريعية في مواجهة واضحة مع
وك�لائ�ه��ا السياسيني ح��ول سبل إدارة
األزمة ،التي برزت تحت عنوان تصحيح
األجر ،وجرى التحايل عليها في القطاع
ال� �خ ��اص ع �ب��ر ص �ف �ق��ة إذع� � ��ان ت �م��ت مع

قيادة االتحاد العمالي العام.
الهيئة بمكوناتها املختلفة ،أو على األقل
الفئات التي اعتادت التحرك واإلضراب
لنيل مطالبها ،وال سيما اساتذة التعليم
ال �ث��ان��وي ال��رس �م��ي ،ف��وج �ئ��ت ب��امل��وق��ف
امل �ت �ع �ن��ت وال� � �ن � ��زق ل �ه �ي �ئ��ات أص� �ح ��اب
ال �ع �م ��ل وب �ت �خ �ب��ط ال �ح �ك ��وم ��ة ل �ن��اح �ي��ة
اإلقرار بمطالبها ،ما دفعها إلى تطوير
شعاراتها ورف��ض تمويل السلسلة من
خالل الرسوم والضرائب غير املباشرة،
وتحديدًا الضريبة على القيمة املضافة.
ف� ��ي امل� �ق ��اب ��ل ،ك �ش �ف��ت م� ��واق� ��ف ه �ي �ئ��ات
أص �ح��اب ال�ع�م��ل زي ��ف ادع��اءات �ه��ا ح��ول
ت�ب�ن�ي�ه��ا م� �ب ��ادئ «ال � �ح� ��وار ال� �ب� �ن ��اء» ،ال
الصراع ،بني «شركاء اإلنتاج» ،وكشفت
ه ��ذه امل ��واق ��ف أن ت �ل��ك «االدع � � � ��اءات» لم
ت�ك��ن إال ل�ت�ب��ري��ر ت�س��وي��ة «إذع� � ��ان» قبل
بها االت�ح��اد العمالي ال�ع��ام ف��ي معركة
تصحيح األجر في القطاع الخاص عام
ّ ،2012
وكرست مكاسب الريوع واألرباح
على ح�س��اب األج ��ور وس�ي��اس��ات إع��ادة
التوزيع األكثر عدالة .ليس هذا فحسب،
بل إن ممثلي أصحاب الرساميل نقضوا
مبدأ «التوافق» الذي ينادون به ،ونادوا
الحكومة لتطبيق صارم لقوانني الدولة
التي تمنع املوظفني من أي عمل نقابي
وتحظر عليهم اإلضراب واالحتجاج.
ّ
تعنت ممثلي املصالح الريعية وتواطؤ
القوى السياسية املسيطرة على الدولة،
ع ��ام�ل�ان أس ��اس� �ي ��ان أس �ه �م��ا ف ��ي ج�ع��ل
القضية تتجاوز مسألة تصحيح األجر
إل� ��ى ف �ت��ح ال �ن �ق ��اش ال� �ج ��دي ح� ��ول دور
الدولة االجتماعي وسياساتها في هذا
املجال ،إن على صعيد توفير فرص عمل
ً
الئ �ق��ة ،وص� ��وال إل ��ى التغطية الصحية
ل �ل �م ��واط �ن�ي�ن وال� �س� �ي ��اس ��ة اإلس �ك��ان �ي��ة

وضمان الشيخوخة واملعاش التقاعدي
ل �ل��أج � ��راء وم� � � ��دى امل � �ش� ��ارك� ��ة ال �ف �ع �ل �ي��ة
للمواطنني في تحديد السياسات التي
تمسهم في حياتهم اليومية.
أس �ه��م ت � ��ردد ق� �ي ��ادات ال �ه �ي �ئ��ة ف ��ي ع��دم
التقاط الفرصة املتاحة أمامها لتوسيع
املعركة وتمثيل أطراف أخرى متضررة
من سطوة التحالف الطبقي – الطائفي،
وب��ال�ت��ال��ي أس�ه��م ه��ذا ال �ت��ردد ف��ي ح��رف
األن �ظ��ار ع��ن ج��وه��ر ال�ق�ض�ي��ة ،وه ��و في
ال �خ �ي��ارات االق �ت �ص��ادي��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة
وال�س�ي��اس��ات ال�ن��اب�ع��ة م�ن�ه��ا ،م��ا حصر
السجال بأمور محاسبتية بحتة ،وأتاح
محاولة تحميل الهيئة مسؤولية البحث
ع��ن س�ب��ل ت�م��وي��ل ال�س�ل�س�ل��ة ،ووض�ع�ه��ا
ف��ي م��وق��ع امل�ت�ه��م أم ��ام امل��واط �ن�ين برفع
ً
الرسوم والضرائب غير املباشرة ،فضال
ع��ن ال�ت�ه��وي��ل غ�ي��ر امل �ب��رر ب��أن تصحيح
األجور يؤدي إلى انهيار العملة.
أمام هذا الواقع ،أصبحت هيئة التنسيق،
م�م�ث�ل��ة ب �ق �ي��ادات �ه��ا ،م�ط��ال�ب��ة ب��االن�ت�ق��ال
ببنيتها التنظيمية واس�ت��رات�ي�ج�ي��ات
ّ
ع�م�ل�ه��ا ب �م��ا ي�م��ك�ن�ه��ا م��ن االب �ت �ع��اد عن
صورتها كتحالف الضرورة املؤقتة ما
بني أصحاب املصالح املتقاطعة .باتت
مطالبة بأن تقدم نفسها ككيان تنظيمي
ن �ق��اب��ي م ��وح ��د األه � � ��داف وال� �ش� �ع ��ارات.
هنا ال ب��د م��ن القطع م��ع منهجية عمل
أقطاب الهيئة الذين ما فتئوا يذكروننا
ب��أن�ه��م يشكلون تحالفًا غ�ي��ر منسجم،
وي � �ع � �ت � �م� ��دون م� �ن� �ط ��ق امل� �ح ��اص� �ص ��ات
وامل��داورات في عرض مطالب مكوناتها
امل�خ�ت�ل�ف��ة ع �ن��د ك��ل ت �ح��رك أو م�ن��اس�ب��ة.
ً
ف��ال�ه�ي�ئ��ة ال ت ��زال ه�ي�ك�لا غ�ي��ر منسجم،
يجمع فئات م��ن األج ��راء لديها مطالب
مختلفة باألجر والوظيفة ،وتطمح إلى

يجري تصوير الهيئة كمجموعة من املوظفني واملعلمني األنانيني (هيثم املوسوي)
تحقيقها بتضامن بعضها مع بعض.
ّ
إال أن آلية عمل كهذه ستمكن السلطة
م ��ن ال �ل �ع��ب ع �ل��ى ت �ن��اق �ض��ات م �ك��ون��ات
الهيئة إلمرار حلول جزئية على حساب
ج��وه��ر ال�ق�ض�ي��ة ،وه ��و إع� ��ادة االع�ت�ب��ار
إلى مفهوم العدالة االجتماعية والحق
بالتنظيم النقابي واملفاوضة الجماعية
وامل � �ش� ��ارك� ��ة ف� ��ي ص �ي ��اغ ��ة ال �س �ي��اس��ات
االقتصادية واالجتماعية.
ك� ��ي ال ت �ت �م �ك��ن ال �ت��رك �ي �ب��ة ال �س �ي��اس �ي��ة
الحاكمة من استهداف وتفتيت جهود

هيئة التنسيق النقابية ،على األخيرة
أن ت�س�ت�ف�ي��د م ��ن ال �ت �ج ��ارب وال� � ��دروس
التاريخية للطبقة العاملة ف��ي لبنان.
ف�ق��د ن�ج��ح ال�ن�ظ��ام ال�س�ي��اس��ي اللبناني
م� �ن ��ذ االس � �ت � �ق�ل��ال ف � ��ي ت� �ج ��زئ ��ة ال� �ق ��وى
العاملة إلى فئات وشرائح منفصلة ذات
مصالح متعارضة وأحيانًا متناقضة،
وأس � �ه � �م� ��ت ال� �ت ��رك� �ي� �ب ��ة االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة
الطائفية – املناطقية للشعب اللبناني
ف ��ي ت�ح�ق�ي��ق ذل� ��ك م ��ن دون أدن � ��ى ش��ك.
وأت� ��ت ال�ت�ش��ري�ع��ات وال �ق��وان�ي�ن لتحقق
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الصناعيون في معركة انتخابات« :استعارة» الحلفاء!
ّ
محمد وهبة
«ال� �ق ��رار ال �ص �ن��اع��ي» ه��و ش �ع��ار رام��ز
بونادر لرئاسة جمعية الصناعيني.
ب��ون��ادر يطلق ال �ي��وم الئ�ح�ت��ه املؤلفة
من  7أشخاص .أما منافسه الوحيد،
ف � ��ادي ال �ج �م �ي��ل ،ف �ق��د أط �ل ��ق الئ�ح�ت��ه
ّ
أول م� ��ن أم � ��س ت �ح ��ت ش� �ع ��ار «ك��ل �ن��ا
للصناعة» .الئ�ح��ة الجميل ت�ض� ّ�م 20
م��رش�ح��ًا ،وق ��د ب ��دت ش�ب��ه مكتملة أو
على األقل هكذا أوحى رئيسها أثناء
إع �ل�ان امل��رش �ح�ين ،ل�ك�ن�ه��ا ف��ي ال��واق��ع
«اس �ت �ع��ارت» م��رش�ح�ين ل��م يحسموا
خياراتهم بالتحالف مع هذه الالئحة
أو تلك ،وأبرزهم الصناعيون األرمن.
ي�س�ت�ع��د ال�ص�ن��اع�ي��ون مل�ع��رك��ة ف��ي 26
نيسان .فاالنتخابات تسبق الرهان
ع � �ل ��ى ال� � �ت � ��واف � ��ق .س � �ت � �ك ��ون امل� �ع ��رك ��ة
ح ��ام� �ي ��ة ،ل� ��و ح �ص �ل ��ت .ال� � �س � ��ؤال :ه��ل
ت �ث �م��ر ال� �س ��اع ��ات األخ � �ي� ��رة ب��ال �ت �ق� ّ�دم
نحو تسوية بني رامز بونادر وفادي
ال�ج�م�ي��ل .ف��ي ال��واق��ع ،إن اإلج��اب��ة عن
مثل ه��ذا ال�س��ؤال تستدعي عرضًا ملا
حصل خالل األسبوعني األخيرين من
ات �ص ��االت وم �س��اع ب�ي�ن ال�ص�ن��اع�ي�ين.
آخر األحداث هو ما جرى قبل يومني
م ��ن إط �ل ��اق ف� � ��ادي ال �ج �م �ي��ل الئ �ح �ت��ه
«ك�ل�ن��ا ل�ل�ص�ن��اع��ة» ،ك ��ان ق��د دع ��ا إل��ى
ل �ق ��اء م ��ع ال �ص �ن��اع �ي�ين ال �ف��اع �ل�ي�ن ف��ي
ال�ج�م�ع�ي��ة ت�م�ه�ي�دًا ل��وض��ع ال�ل�م�س��ات

األخ �ي��رة ع�ل��ى الئ �ح �ت��ه .ال�ج�م�ي��ل ك��ان
ف��ي ح��اج��ة إل��ى ت��أي�ي��د األرم� ��ن ،وكتلة
الصناعيني امل�ح�س��وب�ين ع�ل��ى التيار
ال��وط �ن��ي ال� �ح � ّ�ر .ف�م�ث��ل ه ��ذا ال�ت��أي�ي��د،
يحسم املعركة ملصلحته في مواجهة
بونادر ويلغي ف��رص ف��وزه .لكن هذا
االج�ت�م��اع ك��ان ك��ارث�ي��ًا ،إل��ى درج��ة أن
م�م�ث��ل ال �ص �ن��اع �ي�ين األرم� � ��ن ،ن�ظ��ري��ت
ص��اب��ون�ج�ي��ان ،انسحب م��ن الجلسة.
انسحابه ،لم ي��أت في سياق الضغط
ع�ل��ى ال�ج�م�ي��ل ل�ل�ح�ص��ول ع�ل��ى ّ
حصة
أك �ب ��ر ف ��ي م �ج �ل��س اإلدارة ،وال ه�م��ا
اختلفا على ع��دد تمثيل الصناعيني
األرم� ��ن ف��ي م�ج�ل��س إدارة ال�ج�م�ع�ي��ة،
ب� � ��ل ك� � � ��ان خ�ل�اف� �ه� �م ��ا س� �ب� �ب ��ه إع� �ل��ان
صابونجيان أم��ام الجميع أن الكتلة
ّ
الجميل أصواتها.
األرمنية لن تمنح
ل��م ي�ق��ل ص��اب��ون�ج�ي��ان مل��ن ستصوت
الكتلة األرمنية ،لكن األمر كان واضحًا
ألن ب��ون��ادر ك��ان ق��د حصل على وعد
م��ن رئ�ي��س تكتل التغيير واإلص�ل�اح
ميشال عون بدعمه في معركة رئاسة
جمعية الصناعيني ،وهو األمر الذي
اس �ت��دع��ى م��ن ال�ج�م�ي��ل ت��أخ�ي��ر إع�لان
الئ�ح�ت��ه لنحو أس �ب��وع .ع��ون ك��ان قد
اس �ت��دع��ى ب ��ون ��ادر ق �ب��ل أي� ��ام وأج ��رى
ً
معه حديثًا م�ف� ّ�ص�لا ع��ن االنتخابات
ّ
وت� ��وازن ال �ق��وى ف��ي ال�ج�م�ع�ي��ة ووج ��ه
ً
ل��ه س ��ؤاال عما إذا ك��ان ي��ري��د ال��دخ��ول
ف��ي مقايضة أو تسوية تحت عنوان

تجنيب جمعية الصناعيني معركة
انتخابية ،ف��أج��اب ب��ون��ادر ب��أن��ه غير
ّ
مستعد لخطوة كهذه ...عندها أبلغه
عون أن الصناعيني املحسوبني على
ّ
سيصوتون له.
هذا التيار
وفي الواقع ،إن انسحاب صابونجيان
ّ
الجميل كان سببه أيضًا،
من اجتماع
ما قاله الصناعي ش��ارل مولر عندما
أبلغ صابونجيان إلى الجميل موقف
ال �ك �ت �ل��ة األرم � �ن� �ي ��ة ب� �ش ��أن خ �ي��ارات �ه��ا
ف��ي امل �ع��رك��ة االن�ت�خ��اب�ي��ة .فالصناعي
ّ
سنسمي
م��ول��ر ق ��ال ب �ص��وت غ��اض��ب:
غ�ي��رك��م ف��ي الئ�ح�ت�ن��ا .ع�ن��ده��ا انسحب
ص��اب��ون�ج�ي��ان ،ف�خ��رج وراءه ع��دد من
الصناعيني وأع��ادوه ّ
بقوة سواعدهم
إلى اللقاء.

 631صناعيًا
يحق لهم االنتخاب،
منهم  152مسلمًا
و 479مسيحيًا

أم ��ا ك �ت �ل��ة ال �ص �ن��اع �ي�ين ال �ش �ي �ع��ة ،أي
ه� ��ؤالء امل �ح �س��وب�ين ع �ل��ى ح��رك��ة أم��ل
أبلغوا الجميل أنهم
وحزب الله ،فقد
ّ
م��واف �ق��ون ع�ل��ى ال �ت��رش��ح م �ع��ه .سبب
ه��ذا الخيار ،هو أن الصناعي خليل
ّ
شري ،املحسوب على حركة أمل ،قاد
ح �م �ل��ة ب��وج��ه ب ��ون ��ادر ت �ح��ت ع �ن��وان
«يريد أن يكسر التوازن الطائفي».
ع� � ��ن أي ت � � � � ��وازن ط� ��ائ � �ف� ��ي ي� �ت� �ح � ّ�دث
ش� ّ�ري؟ اإلج��اب��ة سهلة ،فهذا ال�ت��وازن
ن��اب��ع م ��ن ك ��ون غ��ال �ب �ي��ة ال�ص�ن��اع�ي�ين
ه ��م م ��ن امل �س �ي �ح �ي�ين ،وب��ال �ت��ال��ي ف��إن
األص� ��وات املسيحية ه��ي ال�ت��ي ت�ق� ّ�رر
م��ن يدخل إل��ى مجلس إدارة جمعية
ال �ص �ن��اع �ي�ين .ول ��ذل ��ك ،ت �ق� ّ�رر ال�ح�ف��اظ
على ّ
حصة النصف للصناعيني من
الطوائف املسلمة ،س��واء من الشيعة
أو ال�س�ن��ة .ه��ذا ال�ع��رف ب��دأ ع�ل��ى أي��ام
ج ��اك ص � � ّ�راف ب��ال�ت�ن�س�ي��ق وال �ت �ف��اه��م
م � ��ع رئ � �ي� ��س م �ج �ل ��س ال� � �ن � ��واب ن �ب �ي��ه
ب� � ّ�ري ،وال ي ��زال م�س�ت�م� ّ�رًا إل ��ى ال �ي��وم،
إال أن ش� � � ّ�ري ،وب �ع ��ض ال �ص �ن��اع �ي�ين
امل� �ع ��روف�ي�ن ،ت �م �ك �ن��وا م ��ن «ت �ش��وي��ه»
ال �ف �ك��رة ال �ت��ي خ ��رج ب �ه��ا ب ��ون ��ادر في
ّ
وسوقوا أن بونادر يريد
أحد لقاءاته
كسر التوازنات من أجل معركته .غير
ّ
يصب في أمر
أن ما قاله بونادر كان
مختلف ،ف�ه��و ك��ان ي �س� ّ�وق النتخاب
األك � �ف� ��أ إل � ��ى م �ج �ل��س إدارة ج�م�ع�ي��ة
الصناعيني من بني الطوائف .وتعهد

ب��ون��ادر ب��أن يستقيل العدد الفائض
ل ��و ك ��ان ه �ن��اك اخ� �ت�ل�ال ف ��ي ال� �ت ��وازن
ال �ط��ائ �ف��ي .ع �ل��ى أي ح � ��ال ،ي� �ب ��دو أن
الخطوط مقطوعة ب�ين ميشال عون
ون�ب�ي��ه ب ��ري ،وإال ل�ك��ان الصناعيون
الشيعة ترشحوا بصورة منفردة.
ه � � � ��ل ي� � �ع� � �ن � ��ي ه � � � � ��ذا األم� � � � � � ��ر أن ك ��ل
ال�ص�ن��اع�ي�ين م��ن ال �ط��وائ��ف الشيعية
سيصوتون لفادي الجميل ،وأن كل
األرم� ��ن س �ي �ص� ّ�وت��ون ل��رام��ز ب��ون��ادر؟
ق��د ال ت �ك��ون ه �ن��اك إج��اب��ات حاسمة
ف ��ي ه� ��ذا ال ��وق ��ت ب� ��ال� ��ذات ،ن �ظ �رًا إل��ى
وج� � ��ود ره� � ��ان ع �ل ��ى ال� �ت ��واف ��ق ال� ��ذي
ي �ق��وم ب��ه ال��رئ �ي��س ال �س��اب��ق لجمعية
ال�ص�ن��اع�ي�ين ج ��اك ص � � ّ�راف .ل�ك��ن ه��ذا
ال � ��ره � ��ان «دون� � � ��ه ص� �ع ��وب ��ات ك �ب �ي��رة
وم�ط��ال��ب عونية ق��اس�ي��ة» ي�ق��ول أحد
ك�ب��ار الصناعيني .فالجميع يحاول
ق � � ��راءة ال �ن��اخ �ب�ي�ن م ��ن زاوي � �ت� ��ه ع�ل��ى
أس � ��اس أن ع� ��دد ال �ص �ن��اع �ي�ين ال��ذي��ن
س��ددوا اشتراكاتهم وب��ات يحق لهم
االش� �ت ��راك ف ��ي ال�ع�م�ل�ي��ة االن�ت�خ��اب�ي��ة
ه��م  631ص��وت��ًا .وب�ين ه��ذه األص��وات
هناك  412ناخبًا مسيحيًا مقابل 152
ناخبًا مسلمًا .أما في التفاصيل ،فإن
ّ
الصناعيني الناخبني يتوزعون على
ال�ن�ح��و اآلت ��ي 67 :ن��اخ�ب��ًا أرم �ن �ي��ًا75 ،
ن��اخ�ب��ًا س�ن�ي��ًا 55 ،ن��اخ�ب��ًا شيعيًا22 ،
ناخبًا درزيًا 412 ،ناخبًا من مختلف
الطوائف املسيحية غير األرمنية.
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ّ
ما قل ودل
ُ
ووض �ع��ت ق�ي��ود استنسابية للعاملني
ف� � ��ي ال� � �ق� � �ط � ��اع ال � � � �خ� � � ��اص) .وان� �س� �ح ��ب
ال�ت�م�ي�ي��ز ن �ف �س��ه ع �ل��ى ال �ت �ش��ري �ع��ات في
ال �ت�ق��دي�م��ات االج �ت �م��اع�ي��ة ب�ي�ن مختلف
فئات األجراء وعموم املواطنني .ويمكن
امل � � ��رء م�ل�اح� �ظ ��ة ه� � ��ذا األم � � ��ر م� ��ن خ�ل�ال
وج��ود صناديق ضمان وتأمني صحي
م� �ت� �ع ��ددة واخ � �ت �ل��اف أن �ظ �م ��ة ال �ت �ق��اع��د
(م� �ع ��اش ت �ق��اع��دي أو ت �ع��وي��ض ن�ه��اي��ة
خدمة) .يضاف إل��ى كل ذل��ك أن السلطة
السياسية تعاطت دائ�م��ًا بنحو جزئي
واس �ت �ن �س��اب��ي م ��ع امل �ط��ال��ب ال �ع �م��ال �ي��ة،

الهيئة مطالبة
بإطار تنظيمي
جديد واستراتيجية
مختلفة

امل �ه �م��ة ،ف��ال �ق��وان�ي�ن ال �ن��اظ �م��ة ل�ع�لاق��ات
العمل في القطاع الخاص مختلفة عن
تلك املتعلقة بموظفي القطاع العام ،مع
أن�ظ�م��ة خ��اص��ة للفئات املختلفة داخ��ل
القطاع العام نفسه (إدارة ّ
عامة ،عسكر،
ق � ��وى أم� � ��ن ،ه �ي �ئ��ة ت �ع �ل �ي �م �ي��ة ،أس ��ات ��ذة
الجامعة اللبنانية ،ق�ض��اء ،مؤسسات
ع��ام��ة وم�ص��ال��ح م�س�ت�ق�ل��ة ...إل ��خ) ،كذلك
ميزت ه��ذه القوانني ب�ين األج��راء لجهة
حقهم ف��ي تشكيل منظماتهم النقابية
ُ
(ح��رم موظفو القطاع العام ه��ذا الحق،

م�ك��رس��ة م�ن�ط��ق «ال �ف �ئ��وي��ة امل�ه�ن�ي��ة» من
خ�ل�ال م�ن��ح ام �ت �ي��ازات ل�ش��رائ��ح عمالية
على حساب أخ��رى .أف��اد ه��ذا فئات من
املوظفني العاملني في مهن تحتاج إلى
�ال من التعليم وال�ق��درة على
مستوى ع� ٍ
ال�ت�ن�ظ�ي��م ،لكنه أث�ب��ت فعالية ف��ي الحد
من ق��درة الطبقة العاملة مجتمعة على
التأثير في السياسات ًالعامة ملصلحة
نظام أكثر توازنًا وع��دال��ة .لقد تعاملت
ق � �ي� ��ادات ال �ه �ي �ئ��ة ك �م��ا ك ��اف ��ة ال� �ق� �ي ��ادات
ال�ن�ق��اب�ي��ة ال�ع�م��ال�ي��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة م��ع ه��ذا
ال��واق��ع ك��أم��ر طبيعي وم�ق�ب��ول .ويشكل
اس� �ت� �م ��رار ع �م �ل �ه��ا ع �ل��ى ه � ��ذا األس � ��اس
دون أي م�ح��اول��ة ج��دي��ة ل�ك�س��ره خدمة
نفيسة للتحالف الحاكم وضربة قاسية
إلمكانية إدخ��ال قوى اجتماعية مغيبة
ومكسورة إلى ساحة العمل السياسي.
ففيما يستنفر التحالف الحاكم ق��واه،
وي �ع �ل��ن أه ��داف ��ه ب ��وض ��وح ،ل �ي��س أق�ل�ه��ا
ال �ع �م��ل ع �ل��ى إف� �ش ��ال ال �ه �ي �ئ��ة وك �س��ره��ا
وتشتيت ق�ي��ادات�ه��ا ال�ف��اع�ل��ة ،تصر هي
ع�ل��ى ت�ق��دي��م نفسها جسمًا ه�ش��ًا وغير
موحد قابل للتفكك في أي وقت.

طبيعة امل�ع��رك��ة ال �ت��ي ت�خ��وض�ه��ا هيئة
ال�ت�ن�س�ي��ق ال�ن�ق��اب�ي��ة ون��وع �ي��ة امل��واج�ه��ة
التي فرضها التحالف الحاكم ف��ي ظل
األوض � � � ��اع ال �س �ي��اس �ي��ة واالق� �ت� �ص ��ادي ��ة
الوطنية واإلقليمية يضع الهيئة أمام
خيارين ال ثالث لهما :إم��ا اإلب�ق��اء على
م �ح��دودي��ة امل�ط��ال��ب (ت�ص�ح�ي��ح األج ��ر)،
وب��ال �ت��ال��ي ال ��دخ ��ول ف��ي ت �س��وي��ة ت��ؤدي
إل ��ى اس �ت �ي �ع��اب ال�ه�ي�ئ��ة وإع��ادت �ه��ا إل��ى
الحظيرة على غ��رار االت �ح��اد العمالي،
مع ما يحتمه ذلك من تغيير في قيادتها
أو تفتيت الهيئة من خالل بعض القوى
السلطوية املنضوية فيها ،وإما الذهاب
إل � ��ى ت �غ �ي �ي��ر ش� � ��روط امل �ع ��رك ��ة وال �ع �م��ل
الجدي على بناء قوة اجتماعية واسعة
ال�ت�م�ث�ي��ل وق � � ��ادرة ع �ل��ى إح � ��داث ت� ��وازن
املطالب
اجتماعي يحقق ما هو أبعد من
ً
املرفوعة .لتحقيق ذلك ،على الهيئة بداية
العمل على تغيير الصورة الذهنية التي
ك��رس�ت�ه��ا ع��ن ن�ف�س�ه��ا ،وال �ت��ي س��اع��دت
خصومها م��ن خاللها على تصويرها
كمجموعة م��ن امل��وظ�ف�ين واملعلمني من
ذوي ال��رؤوس الحامية واملهتمني فقط
بمصالحهم الشخصية غير العابئني
بالوطن واقتصاده! وعليها أيضًا العمل
على إعادة تشكيل نفسها كمركز نقابي
وطني على أساس مبادئ وقيم الحركة
النقابية الديموقراطية واملستقلة ،على
أن يشمل ذل��ك توسيع إط��ار عضويتها
ع�ب��ر م�س��اع��دة ال�ع��ام�ل�ين ف��ي مؤسسات
الدولة ،بغض النظر عن شكل عقودهم
(م �س �ت �خ��دم ،أج �ي��ر ،م �ت �ع��اق��د ،م�ت�ع��ام��ل،
مياوم ،عامل بالفاتورة ،أو بالساعة)...
أو آل � �ي � �ت� ��ه (ع� � �ب � ��ر م� � �ب � ��اري � ��ات م �ج �ل��س
الخدمة املدنية أو التعيني أو التمرير
ب� ��ال� ��واس � �ط� ��ة ،)...ع �ل��ى ت �ش �ك �ي��ل أط��ره��م
التنظيمية املمثلة أو دمجهم في أطرها
بعيدًا عن ال��ذرائ��ع التي تكرس التمييز
ب �ي�ن ف� �ئ ��ات األج� � � � ��راء ،وت �ش �ك��ل ت �ع��زي �زًا
ملنطق تحالف السلطة .وأن يشمل أيضًا
م�س��اع��دة ال�ع��ام�ل�ين ف��ي االق �ت �ص��اد غير
املنظم واملعطلني عن العمل (بما في ذلك
الناجحون في مباريات مجلس الخدمة
امل��دن�ي��ة م��ن غير املعينني) على تكوين
م�ن�ظ�م��ات�ه��م ع �ل��ى أس ��س دي �م��وق��راط �ي��ة
وتمثيلية ،ودع ��وة ال�ح�ك��وم��ة وممثلي
أصحاب العمل إلى االعتراف بهم كطرف
أصيل وممثل لألجراء وال��دخ��ول معهم

في ح��وار اجتماعي يطاول السياسات
ّ
االق �ت �ص��ادي��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة ك��ل �ه��ا ،بما
فيها التشريعات الناظمة لسوق العمل.
إن إع� �ل� ��ان ال � � ��رواب � � ��ط امل � �ك� ��ون� ��ة ل �ه �ي �ئ��ة
ال�ت�ن�س�ي��ق ال �ن �ق��اب �ي��ة ع ��ن ت �ح��ول �ه��ا إل��ى
نقابات بحسب معايير العمل الدولية
هو أس��اس هذا الخيار بما يمكنها من
أداء دور قيادي في ه��ذا اإلط��ار الجديد
في ضوء تجربتها.
تركيبة هيئة التنسيق
في ضوء وضوح
ّ
ال �ن �ق��اب �ي��ة ،ي �م �ك��ن ت ��وق ��ع ال �خ �ي��ار ال ��ذي
ق��د ت��ذه��ب إل �ي��ه ،وه �ن��ا ت �ب��رز مسؤولية
ال�غ��ائ��ب ح�ت��ى ه��ذه ال�ل�ح�ظ��ة ،أي ال�ق��وى
املدنية التقدمية ونخبها وتنظيماتها
في لبنان ،عبر اتخاذها خطوات فعلية
ُ
ال لفظية تسهم في تمتني مواقف قيادة
الهيئة للذهاب نحو خيار بناء حركة
نقابية ديموقراطية مستقلة وممثلة.
إن فشل الهيئة ف��ي ال��ذه��اب نحو إط��ار
تنظيمي جديد واستراتيجية مختلفة
في مواجهة التحديات الحالية سيكون
ذا كلفة ع��ال�ي��ة ،س�ت��دف��ع ال �ق��وى املدنية
ال �ت �ق��دم �ي��ة ث�م�ن�ه��ا ح �ي��ث س �ت��رت��ب على
خ� �ي ��ارات� �ه ��ا ان� �س� �ح ��اب وإح� � �ب � ��اط ك�ت��ل
اجتماعية إلى خارج حيز النضال العام
وخ �س ��ارة ف��رص��ة ب �ن��اء ق ��وة اجتماعية
ع �ل��ى أس� ��اس م �ص��ال��ح م��ادي��ة مشتركة
وحقيقية ق��ادرة على إح��داث تغيير في
بنية النظام اللبناني.
إن بناء مثل ه��ذا اإلط��ار أضحى شرطًا
أساسيًا ملواجهة تفرد التحالف الطبقي
– الطائفي الحاكم في صياغة الحاضر
واملستقبل ،وللضغط م��ن أج��ل إص�لاح
ديموقراطي في السياسات االقتصادية
– االجتماعية يفتح أفقًا رحبًا من أجل
ب �ن ��اء م�ج�ت�م��ع ال �ع ��دال ��ة وامل� � �س � ��اواة .إن
التضامن الفعلي م��ع ت�ح��رك��ات الهيئة
ي�ت�ط�ل��ب إع� � ��ادة ت �ق��وي��م ف �ع �ل��ي م ��ن قبل
القوى املدنية التقدمية لطبيعة الصراع
االج �ت �م��اع��ي وس �ب ��ل ال �ت �غ �ي �ي��ر امل�م�ك�ن��ة
والتركيز على تقديم كافة أشكال الدعم
واإلمكانات ،بما يسمح للقوى العاملة
ب �ب �ن��اء ق ��درات� �ه ��ا ال �ت �ن �ظ �ي �م �ي��ة وب ��رام ��ج
عملها وت�ع��زي��ز ت�ض��ام�ن�ه��ا م��ع ال�ف�ئ��ات
االجتماعية املتضررة واملرشحة ملزيد
م� ��ن االن � �ه � �ي� ��ار ،ف� ��ي ظ� ��ل ت� ��واص� ��ل ن�ه��ج
السلطة بغض النظر عن وجهي العملة
الواحدة ،في هذا املجال 8 :و 14آذار .

مبادرة

للتخلص من «الشفة األرنبية»
 27عملية ّ
هديل فرفور
ّ
غصت ردهة الطبقة الرابعة من املستشفى
ب� �ه ��م .ل ��م ت �ك��ن ال� �ف ��رح ��ة ت �س �ع �ه��م ،ك��ان��وا
متشوقني ومتحمسني اللتقاط الصورة
التذكارية مع الطاقم الطبي 27 .شخصًا
م��ن ف�ئ��ات عمرية مختلفة اس�ت�ط��اع��وا أن
ّ
ي�ت�خ��ل�ص��وا م��ن ال �ت �ش� ّ�وه ال�خ�ل�ق��ي ،الشفة
األرن � �ب � �ي� ��ة ،ب �ع ��دم ��ا خ� �ض �ع ��وا ل �ع �م �ل �ي��ات
ج��راح �ي��ة م �ج��ان �ي��ة ت�ك�ف�ل��ت ب �ه��ا جمعية
«تاليا» الخيرية بالتعاون مع مستشفى
خوري (بي أم جي) وعدد من األطباء.
غ��زل ( 3أشهر) كانت أصغرهم« .فرحتي
ال ت� � ��وص� � ��ف» ت� � �ق � ��ول أم � � �ه� � ��ا ،وت� �ض� �ي ��ف
متشوقة« :سيتابعونها حتى عمر ال�ـ14
سنة» ،فاملبادرة املتبناة من قبل «تاليا»
ال ت �ق �ت �ص��ر ع �ل��ى إج � � ��راء ع �م �ل �ي��ة واح � ��دة
ل�ل�م�ص��اب ،ب��ل «م�ت��اب�ع�ت��ه ع�ل��ى م ��دار ع��دة
سنوات للتخلص من هذا التشوه كليًا»،
ح�س��ب م��ا ت��ؤك��د رئ�ي�س��ة الجمعية ران�ي��ا
م� �ق � ّ�دم .وي ��وض ��ح رئ �ي��س ق �س��م ال �ج��راح��ة
التجميلية والترميمية في املركز الطبي
ف ��ي «ال �ج��ام �ع��ة األم �ي��رك �ي��ة ف ��ي ب �ي��روت»
ال��دك �ت��ور غ �س��ان أب��و س�ت��ة أن��ه «ن� ��ادرًا ما
ّ
ي �ك��ون ال�ت�خ��ل��ص م�ن��ه ك�ل�ي��ًا م��ن ال�ج��راح��ة
األولى ،إذ تتطلب بعض الحاالت الصعبة
ال�ق�ي��ام ب�ع��دة ج��راح��ات ك��ي نحصل على
النتيجة املطلوبة».
إال أن العمليات ال�ج��راح�ي��ة ال تكفي كي
ي�ت�خ�ط��ى امل��ري��ض ه ��ذا ال �ت �ش� ّ�وه ،ذل ��ك أن

العالج الناجح ،حسب أب��و ستة ،يعتمد
ع �ل��ى ف��ري��ق م �ت �ع��دد االخ �ت �ص��اص��ات من
ّ
جراح تجميلي ،معالج نطق ،متخصص
ف � ��ي ت � �ق ��وي ��م األس� � � �ن � � ��ان ،م� ��رش� ��د ن �ف �س��ي
ل �ت �ع��زي��ز ال �ث �ق��ة ب��ال �ن �ف��س ،دع� ��م ال �ع��ائ �ل��ة،
ً
ف�ض�لا ع��ن متخصص ف��ي أم ��راض األذن
والحنجرة ،وذل��ك ملا يسببه هذا التشوه
من آثار نفسية وجسدية على املصاب به.
فباإلضافة إلى مشاكل في السمع نتيجة
ارت �ف��اع م�ع��دل ال�ت�ع��رض ل�لال�ت�ه��اب��ات في
األذن الوسطى ومشاكل التغذية والتكلم،
ي� �ت� �ع ��رض امل� � �ص � ��اب ل� �ع ��زل ��ة اج �ت �م��اع �ي��ة
واجتماعية نتيجة
واض�ط��راب��ات نفسية
ّ
ع��دم تقبل املحيط ل��ه« .أن��ا وقفت مدرسة
ك��رم��ال ه �ي��ك» ،ي �ق��ول ش��رب��ل ( 21ع��ام��ًا).
يتحدث الشاب عن املضايقات التي كان

معدل اإلصابة
في لبنان هو
تقريبًا واحد على
ثمانمئة

يتعرض لها ،وال يخفي فرحته الكبيرة
بنتيجة العملية ،م�ش�ي�رًا إل��ى أن�ه��ا امل��رة
األولى التي «يرتاح فيها هلقد للنتيجة»،
ذل� � ��ك أن� � ��ه س� �ب ��ق أن خ� �ض ��ع ع� � ��دة م � ��رات
لعمليات مشابهة ،لكنها ل��م تنجح .من
هنا ،يؤكد الدكتور الياس زغيب ضرورة
اللجوء إلى أطباء متخصصني في الشفة
األرنبية كي يتفادوا أي تداعيات جانبية
قد تحدث .يلفت زغيب إلى «جهل بعض
األهالي في التعاطي مع هذا امل��رض» ،إذ
يجب عليهم التعامل معه على أنه «تشوه
ب��اإلم �ك��ان م�ع��ال�ج�ت��ه ب��ال �ك��ام��ل إذا ج��رت
متابعته ،م��ع األخ��ذ باالعتبار أن الطفل
املصاب هو شخص طبيعي لديه حياته
االج �ت �م��اع �ي��ة وط �م��وح��ات��ه وم�خ�ط�ط��ات��ه،
ذل��ك أن ه��ذا ال�ت�ش��وه ال ي��ؤث��ر ف��ي ق��درات��ه
الذهنية».
ّ
ُيذكر أن باإلمكان تشخيص الحالة عند
الجنني ،إال أنه ال تتوافر حلول أو تدخالت
م �ب �ك��رة أث� �ن ��اء ف� �ت ��رة ال �ح �م ��ل .أم� ��ا م �ع��دل
اإلصابة في لبنان ،فيقارب الواحد على
ثمانمئة طفل ،وال أس�ب��اب واض�ح��ة لهذا
التشوه حسب األطباء ،إال أن هناك عوامل
تزيد من خطر اإلصابة ،أبرزها التدخني
ونقص الفيتامينات أثناء الحمل وتناول
بعض األدوية وزواج األقارب.
ت �ج��در اإلش � ��ارة إل ��ى أن جمعية «ت��ال�ي��ا»
ال �خ �ي��ري��ة م�س�ت�م��رة ف��ي ت�ب�ن�ي�ه��ا م �ب��ادرة
إج � ��راء ال�ع�م�ل�ي��ات ل�ل�م�ص��اب�ين وم�ت��اب�ع��ة
حالتهم سنويًا.

تدعو
«الحركة البيئية» ّ
إلى وقف بناء سد جنة

ّ
ذك��رت الحركة البيئية اللبنانية بضرورة التقيد
بمرسوم تقييم األثر البيئي الرقم  8633الصادر
ب�ت��اري��خ  ،2012/8/7قبل ال �ش��روع بالعمل على
بناء سد جنة في منطقة نهر إبراهيم ،وضرورة
وق ��ف أع �م��ال ب �ن��اء ال �س� ّ�د ف� ��ورًا ،وت�س�ل�ي��م وزارة
ال�ب�ي�ئ��ة دراس� ��ة األث ��ر ال�ب�ي�ئ��ي إن وج ��دت ب��أس��رع
وق��ت ممكن لتقوم بمراجعتها وات�خ��اذ املوقف
امل�ن��اس��ب ،وإط�ل�اع العامة وال�ج�ه��ات ّ
املعنية على
مضمونها إلبداء الرأي .وقالت الحركة في بيان:
ّ ّ
سد جنة في نيسان 2013
ُ«بدئ تنفيذ مشروع
حني أطلق املشروع ووضع الحجر األساس ،كما
جرت مناقصة لتلزيم بناء ّ
السد في أيار ،2013
ّ
وبما أنه استنادًا الى مرسوم أصول تقييم األثر
البيئي ف��إن العبرة في تاريخ تنفيذ امل�ش��روع ال
في تاريخ إقامة الدراسات األوليةّ وال في تاريخ
ً
�دال ّ
بأن
التلزيم» .وأض��اف البيان« :إذا سلمنا ج�
وزارة الطاقة وامل�ي��اه قامت ب��دراس��ة تقييم األثر
البيئي ًللسد قبل ص��دور امل��رس��وم رق��م ،8633
محترمة بذلك ما ّ
نصت عليه املادة  21من قانون
حماية البيئة ،وج��ب على وزارة الطاقة تسليم
ه ��ذه ال ��دراس ��ة ل � ��وزارة ال�ب�ي�ئ��ة ل�ل�م��راج�ع��ة فتبدي
وزارة البيئة موقفها الذي يكون إما باملوافقة ،أو
ً
معلال بالرفض ،علمًا ّ
بأن
باملوافقة املشروطة ،أو
ّ
صالحية هذه الدراسة سنتان فقط استنادًا إلى
املادة  ً 13من مرسوم أصول تقييم األثر البيئي،
ّ ّ
�اص��ة أن��ه أج��ري��ت تعديالت كثيرة على هذا
وخ�
املشروع.

الحاج حسن يستدعي معامل «الكبيس»
ّ
يحضر وزير الصناعة حسني الحاج حسن لعقد
اجتماع موسع يضم نقابة الصناعات الغذائية
وأص�ح��اب معامل الكبيس في لبنان ،وذل��ك من
أجل التحقيق في استخدام هذه املعامل براميل
ب�لاس�ت�ي�ك�ي��ة ك��ان��ت ت�س�ت�خ��دم ف ��ي ال�ص�ن��اع��ات
ال�ك�ي�م�ي��ائ�ي��ة م�ث��ل ال��ده��ان��ات وال �غ ��ري وال�ت�ل��زي��ق
وغيرها ،وذل��ك لتخزين اإلنتاج .ومن املتوقع أن
تصدر وزارة الصناعة تعميمًا يحظر استخدام
براميل مستعملة في الصناعات الغذائية ،علمًا
ب ��أن ن�س�ب��ة اس�ت�خ��دام�ه��ا ف��ي ص�ن��اع��ة الكبيس
واملكدوس وصلت الى ما يزيد على  90في املئة.
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كتب
بحث

كتاب مونتغمري عن شخصية الرسول أخيرًا إلى العربية

يقع الباحث االسكتلندي بني نهاية
االستشراق الكالسيكي وبداية االستشراق
الحديث .اشتهر بكتابيه «محمد في مكة»
و«محمد في املدينة» قبل أن يصدر في
الستينيات «محمد :النبي ورجل الدولة».
العمل األخير انتقل إلى لغة الضاد عن «دار
التكوين» (ترجمة حمود حمود) ّ
ليقدم
قراءة نقدية وسوسيولوجية ملسيرة
الرسول ورجل الدولة
ريتا فرج
يعتبر االسكتلندي مونتغمري واط
( 1909ــــ  )2006من املستشرقني الذين
كانت لهم دراس��ات موضوعية حول
اإلس �ل�ام .وض��ع مجموعة م��ن الكتب
أصبحت مراجع علمية ،تعكس رؤية
نقدية ومحايدة تبتعد إلى حد ما عن
أط��روح��ات االس �ت �ش��راق الكالسيكي.

اش �ت �ه��ر واط ب �ك �ت��اب �ي��ه «م �ح �م��د ف��ي
م�ك��ة» ( )1953و«م�ح�م��د ف��ي امل��دي�ن��ة»
( .)1956ب �ع��د خ �م��س س� �ن ��وات ،نشر
«محمد :النبي ورجل الدولة» ()1961
وب�ق��ي ف��ي رف ��وف املكتبة اإلنكليزية
حتى نقل أخيرًا إلى لغة الضاد (دار
التكوين ،دمشق ــ  .)2014بذل الباحث
ال �س��وري ح� ّ�م��ود ح� ّ�م��ود ج�ه�دًا كبيرًا
ف��ي ت��رج�م�ت��ه وت�ح�ق�ي�ق��ه ال س�ي�م��ا في
ال�ق�ض��اي��ا امل�ه�م��ة إذ ك��ان��ت ال�ح��واش��ي
متناسبة مع املنت األصلي.
ي �ع �ت �م��د واط ع� �ل ��ى م �ن �ه��ج ال �ن �ق��دي
التاريخي الذي استقاه من املستشرق
األمل� ��ان� ��ي ال �ش �ه �ي��ر ث � �ي� ��ودور ن��ول��دك��ه
ً
( 1836ـ �ـ  .)1930ل�ي�س��ت امل � ��ادة ع�م�لا
توثيقيًا خالصًا ،بل هي قراءة نقدية
وسوسيولوجية ملسيرة محمد النبي
ورجل الدولة .يرتكز الكتاب على فكرة
عبقرية الرسول الدينية والسياسية
وال��دب�ل��وم��اس�ي��ة ف��ي الحقبتني املكية
واملدينية .يضعنا في اإلطار الزمني
وال � �ت� ��اري � �خ� ��ي ل� �ظ� �ه ��ور اإلس � �ل� ��ام ف��ي
الجزيرة العربية إب��ان التنافس بني
ال�ق��وى العظمى ،أي اإلمبراطوريتني
الفارسية والبيزنطية .في محاولته
لفهم رسالة محمد ،يحيطنا بالسياق
ال��دي�ن��ي ل�ل��دع��وة وت �ط��وره��ا ال��روح��ي
ض�م��ن ب�ي�ئ��ة م�ض�ط��رب��ة دي�ن�ي��ًا ،أطلق
ع �ل �ي �ه��ا واط «ال �ت��وح �ي��د ال �غ��ام��ض»
الذي آمن به بعض املكيني املتنورين
بفعل التأثير ال�ي�ه��ودي _ املسيحي،
ق��اص�دًا بذلك الحنفاء حيث يفترض
أن محمدًا آمن به منذ بداياته.
يدرس واط اإلرهاصات األولية التي
راف � �ق� ��ت ان� �ب� �ع ��اث اإلس� � �ل� ��ام .ي�خ�ل��ص
ف� ��ي ت �ح �ل �ي �ل��ه ال� ��وض� ��ع االج �ت �م ��اع ��ي
ل�ل�م�س�ل�م�ين األوائ � ��ل إل ��ى أن �ه��م ك��ان��وا
م ��ن ال �ش �ب��ان األق� ��وي� ��اء واألش� �خ ��اص
ال�ض�ع�ف��اء (ك�ل�م��ة ض�ع�ي��ف ت�ع�ن��ي من
دون ح �م��اي��ة ج� �ي ��دة م ��ن ال �ع �ش �ي��رة)
وليسوا من العوام أو أعضاء الطبقات
الدنيا ،كما تشير بعض املصادر .ما
ّ
يعني أن الحركة اإلسالمية الوليدة
كانت حركة شبابية واف��دة من طبقة
م ��ن امل �ج �ت �م��ع ت �ل��ي م �ب��اش��رة ال�ط�ب�ق��ة
ال��رف�ي�ع��ة ال �ت��ي تشكلت م��ع االزده� ��ار
التجاري املتنامي الذي عرفته مكة.
ي �ن �ظ��ر واط إل� ��ى ال �ن �ص��وص امل �ب �ك��رة
في القرآن باعتبارها تقف وتتقاطع

م ��ع ال� �ت ��راث ال �ت��وح �ي��دي ال �ي �ه��ودي _
املسيحي بمفاهيمه عن الله والخالق
وال� �ق� �ي ��ام ��ة وال� �ح� �ك ��م وال� � ��وح� � ��ي .أم ��ا
النصوص الالحقة ،فيظهر االعتماد
ف �ي �ه��ا ع� �ل ��ى ت � � ��راث ال� �ك� �ت ��اب امل� �ق � ّ�دس
بشكل أكثر وضوحًا وداللة ،ذلك أنها
تتضمن الكثير من املواد من العهدين
ال �ق��دي��م وال� �ج ��دي ��د .ه� ��ذا االس �ت �ن �ت��اج
يحيلنا ع�ل��ى إش�ك��ال�ي��ة ال�ت�ن��اص بني
ال �ن �ص ��وص امل� �ق � ّ�دس ��ة ت �ح ��دي �دًا ع�ل��ى
م �س �ت��وى ال �ق �ص��ص ال �ق��رآن��ي .ت�ح��دث
املفكر الجزائري محمد أركون (1928ــ
 )2010ض�م��ن م�ش��روع��ه الكبير «نقد
ال �ف �ك��ر اإلس�ل��ام� ��ي» ع ��ن «ال �ت��داخ �ل �ي��ة
ال�ن�ص��ان�ي��ة» ب�ين ال �ق��رآن وال�ن�ص��وص
األخ ��رى ال�ت��ي سبقته .امل ��دة الطويلة
ج �دًا ع�ن��ده تشمل ليس فقط ال�ت��وراة
واإلن � � �ج � � �ي� � ��ل ،وه� � �م � ��ا امل� �ج� �م ��وع� �ت ��ان
النصيتان الكبيرتان اللتان تتمتعان
بحضور كثيف في القرآن ،بل ينبغي
أن تشمل أي�ض��ًا ال��ذاك��رات الجماعية
ال��دي �ن �ي��ة ال �ث �ق��اف �ي��ة ل �ل �ش��رق األوس� ��ط
القديم.
ف��ي م �ق��ارب �ت��ه ع�لاق��ة ال� �ق ��رآن بسياقه
االج �ت �م ��اع ��ي ،ي� ��رى واط أن ال��وض��ع
ال��ذي انبثق منه اإلس�ل�ام تقاطع مع
التناقض والصراع بني موقف املكيني
الذين يحملون الرؤية البدوية ،وبني
األوض� � ��اع امل �س �ت �ج��دة ال �ت��ي خلقتها
البيئة امل��ادي��ة ال�ت��ي وج ��دوا أنفسهم
ف � �ي � �ه ��ا .ي � �ف � �ت ��رض أن ن � �م ��و ال� �ن ��زع ��ة
ال �ف ��ردان �ي ��ة ال �ت ��ي أخ � ��ذت ت �ح��ل م�ح��ل
ال �ت �ض��ام��ن ال �ق �ب �ل��ي ف ��ي م �ك��ة ن�ت�ي�ج��ة
االزدهار االقتصادي ،دفعت الخطاب
ال� �ق ��رآن ��ي ن �ح��و امل �ط��ال �ب��ة ب �م �س��اع��دة
أف��راد املجتمع واالهتمام بالضعفاء
والفقراء .تخوف تجار مكة النافذون
م� ��ن ال� ��دي� ��ن ال� �ج ��دي ��د ،ف� �ن� �ظ ��روا إل �ي��ه
ب��وص �ف��ه ت �ه��دي �دًا مل�ص��ال�ح�ه��م م ��ا قد
يؤدي إلى تجاهل قدسية مكة ،وتاليًا
الحط من تجارتها أو تدميرها.
ي � �ع� ��ال� ��ج واط م � � ��وض � � ��وع «اآلي � � � � ��ات
الشيطانية» وإبطالها ،ويجري نوعًا
م��ن ال�ت�ح�ل�ي��ل ال�س�ي��اق��ي ل �ه��ا .ي�ت�ن��اول
الجدال الفكري بني محمد ومعارضيه
ط��وال الفترة التي أمضاها ف��ي مكة.
ت�م�ح��ور ال �ج��دال ح��ول ث�ل�اث قضايا:
ب�ع��ث األج �س��اد ي��وم ال�ق�ي��ام��ة ال�ت��ي لم
ي �ك��ن امل �ك �ي��ون ي�ع�ت�ب��رون�ه��ا منطقية،

ه�ج��وم ال �ق��رآن على األوث ��ان ف��ي حني
أن الوثنيني ات �خ��ذوا موقفًا دفاعيًا،
وانتقادات ملكانة محمد كونه رسول
الله .يستفيض واط في تحليل بنية
ال � �ص � ��راع االج� �ت� �م ��اع ��ي وال �س �ي��اس��ي
وال��دي�ن��ي ب�ين ال��رس��ول وأع��دائ��ه زم��ن
النبوة ،في املرحلتني املكية واملدينية.
األه � ��م ف ��ي ال �ب �ن �ي��ة ال�ت�ح�ل�ي�ل�ي��ة ال �ت��ي
ّ
قدمها قوله إن محمدًا تمكن بقدرته
اإلب� ��داع � �ي� ��ة ك �ن �ب��ي ورج� � ��ل دول� � ��ة م��ن
ت �ج��اوز م�خ��اط��ر ع ��دة ه ��ددت دع��وت��ه
والجماعة املؤمنة .ويعرض الباحث
ب�ش��يء م��ن التفصيل ت��اري��خ الهجرة
إل��ى امل��دي�ن��ة وامل �ش��اك��ل ال�ت��ي واج�ه��ت
ّ
م�ح�م��د وامل�س�ل�م�ين .وي�ل�ح��ظ أن ع��رب
يثرب ت��أث��روا باألفكار اليهودية عن
موعد مجيء املسيح املخلص وكانوا
على استعداد لقبول الدين الوليد.
ي �ت �ن ��اول واط ع � ��داء ال �ي �ه ��ود مل�ح�م��د
وم�ع��ارض�ت�ه��م ل��رس��ال�ت��ه ال�ت��وح�ي��دي��ة

لم يكن المسلمون
األوائل من العوام أو
أعضاء الطبقات الدنيا

وت�خ��وف�ه��م ع�ل��ى ن�ف��وذه��م السياسي.
لعل الجانب الفكري في الخالف هو
األكثر أهمية .كانوا يهاجمون كل ما
بنى عليه محمد رس��ال�ت��ه م��ن أف�ك��ار،
ّ
إذ أك ��دوا أن بعض األم ��ور ال�ت��ي جاء
بها القرآن تتناقض مع العهد القديم
الذي بحوزتهم ،وعليه فالقرآن ليس
وحيًا ومحمد ليس نبيًا.
ف ��ي م � � ��وازاة ال �ب �ع��د ال �ع �ق ��ائ ��دي ،دع��م
ال � �ي � �ه ��ود امل� �ك� �ي�ي�ن ف � ��ي ح ��رب� �ه ��م ض��د
محمد ،ما أدى على فترات متالحقة
ّ
إل ��ى ًط��رده��م رغ ��م أن ال��رس��ول سعى
ب��داي��ة إل��ى الصلح معهم .يطرح واط
ً
س��ؤاال افتراضيًا :م��اذا ك��ان سيحدث
لليهود لو أنهم قبلوا بشروط محمد

ً
ب��دال من معارضته؟ كانوا في فترات
محددة سيحصلون على العديد من
الشروط التي تقف في صالحهم بما
ف��ي ذل ��ك اس�ت�ق�لال�ه��م ال��دي �ن��ي .وب�ن��اء
ع �ل��ى ذل� ��ك ،ي �غ��دو ال �ي �ه��ود م�ش��ارك�ين
ف��ي االم �ب��راط��وري��ة ال �ع��رب �ي��ة .ك��م ك��ان
ّ
سيتغير ل��و أن ذل��ك قد
وج��ه ال�ع��ال��م
ح��دث؟ ي�ج��ري واط رص �دًا لتداعيات
«غ � � � � ��زوة أح � � � ��د» ب �ي��ن امل� �س� �ل� �م�ي�ن ف��ي
ي�ث��رب وأه ��ل م�ك��ة م��ن ق��ري��ش وبعض
ك�ن��ان��ة واألح��اب �ي��ش وث�ق�ي��ف .م��ن بني
امل ��وض ��وع ��ات ال �ت ��ي ي ��درس �ه ��ا أي �ض��ًا
اإلص �ل��اح � ��ات ال� �ت ��ي أج� ��راه� ��ا م�ح�م��د
على مستوى الزواج وامليراث نتيجة
التحوالت التي فرضتها الغزوة.
ي� �ح ��دد ص ��اح ��ب «ت � ��اري � ��خ إس �ب��ان �ي��ا
اإلسالمية» املواصفات الذاتية التي
س ��اع ��دت م�ح�م��د ع �ل��ى ن �ش��ر اإلس �ل�ام
وبناء نفوذه السياسي .ك��ان بصيرًا
ً
ً
ّ
قدم للعرب هيكال من األفكار وحلوال
ل �ل �ت��وت��رات االج �ت �م��اع �ي��ة ال �ت��ي ك��ان��ت
ق��ائ �م��ة ب�ي�ن�ه��م ُ
وع � ِّ�ب ��ر ع �ن �ه��ا ق��رآن �ي��ًا،
وات� �ص ��ف ب�ح�ك�م�ت��ه ك ��رج ��ل س�ي��اس��ي
وبمهارة وبراعة إدارية.
ي �ت �س��اءل واط ف��ي خ �ت��ام ك �ت��اب��ه :هل
م �ح �م��د ن� �ب ��ي؟ ك � ��ان ي �م �ل��ك دف� �ق ��ًا م��ن
ال �خ �ي��ال امل� �ب ��دع ال � ��ذي ق ��د ن �ج��ده في
ح � � � ��االت م� �ل� �ح ��وظ ��ة ع � �ن ��د ال �ف �ن ��ان�ي�ن
وال� � �ش� � �ع � ��راء وال� � �ك� � �ت � ��اب .وال ب � ��د م��ن
ال�ت��أك�ي��د ـ �ـ ك�م��ا ي�خ�ل��ص امل��ؤل��ف ـ �ـ إل��ى
أن األن � �ب � �ي� ��اء ي� �ش� �ت ��رك ��ون ف � ��ي ذل � ��ك.
ً
ل �ق��د ك� ��ان رج �ل��ا ي �ع �م��ل ف �ي��ه ال �خ �ي��ال
امل� �ب ��دع ف ��ي م �س �ت��وي��ات ع �م �ي �ق��ة ذات
ص�ل��ة ب��ال�ق�ض��اي��ا الحقيقية للوجود
اإلن �س ��ان ��ي .ي��ذك��رن��ا واط ب��ال�ت�ف�س�ي��ر
ال� ��ذي خ ��رج ب��ه امل �ف �ك��ر اإلي ��ران ��ي عبد
ال�ك��ري��م س ��روش ال ��ذي اع�ت�ب��ر ال��وح��ي
هو اإللهام والتجربة نفسها يخضع
لها الشعراء واملتصوفة ،ورأى الوحي
نابعًا م��ن اإلل �ه��ام م��ن «ن�ف��س» النبي
و«ن �ف��س» ك��ل ان �س��ان إلّ�ه�ي��ة .يختلف
النبي عن اآلخ��ري��ن ،بأنه ادرك ّ
إلهية
ه��ذه ال�ن�ف��س ،وح � ّ�ول ه��ذه ال�ح��ال��ة من
ال�ق��وة ال��ى الفعل ،فاتحدت نفسه مع
ُ
الله .كتب الكثير عن محمد ورسالته،
وبمقدار م��ا يحظى ه��ذا التاريخ من
استدراكات كثيرة ومتشعبة بمقدار
م��ا ي�ن� ّ�م ع��ن ج��اذب�ي��ة اإلس�ل�ام ماضيًا
ً
وحاضرًا ومستقبال.

مراسالت

أنطونيو غرامشي ...حياة في السجن
خليل صويلح
أم �ض��ى ان�ط��ون�ي��و غ��رام �ش��ي (1891ـ �ـ �ـ
 11 )1937ع��ام��ًا ف ��ي ال �س �ج��ن ،كتب
خاللها  32دفترًا ،رافقته من معتقل
إل ��ى آخ ��ر .ل��م ي��أب��ه امل�ف�ك��ر ال�ش�ي��وع��ي
اإلي� �ط ��ال ��ي ال�ل�ام ��ع ل� �ش ��روط امل�ع�ت�ق��ل
السيئة ،رغم وضعه الصحي الهش.
ال� �ح� �م�ُل�ات االح� �ت� �ج ��اج� �ي ��ة ال �ع��امل �ي��ة
ال� �ت ��ي أط �ل �ق ��ت م ��ن أج � ��ل ح ��ري �ت ��ه ،ل��م
تحرك ساكنًا ل��دى السلطة الفاشية
َّ
اإلي�ط��ال�ي��ة .ف��ي زن��زان�ت��ه ،س��ن لنفسه
خ �ط��ة ع �م��ل مل �ش��روع��ه ال �ف �ك��ري ،رغ��م
غياب الوثائق التي ك��ان يحتاجها،
م �ع �ت �م �دًا ع �ل��ى ذاك ��رت ��ه وح ��ده ��ا ،في
ت��رم�ي��م أف� �ك ��اره .ه �ك��ذا ،أن �ج��ز  3آالف
ص�ف�ح��ة م�ك�ت��وب��ة ب�خ��ط ال �ي��د ،ت�ج� ّ�ول
خ�لال �ه��ا ،ب�ي�ن م��وض��وع��ات مختلفة،
ّ
ت �ت �ع��ل��ق ب � ��دور امل �ث �ق ��ف ،واإلص �ل ��اح،
وع � �ص � ��ر ال � �ن � �ه � �ض� ��ة ،وم� �ك� �ي ��اف� �ي� �ل ��ي،
ودان� � �ت � ��ي ،وال �ع �ل �م��ان �ي��ة ،وامل �ج �ت �م��ع
امل � ��دن � ��ي ،وال� �ف� �ل� �ك� �ل ��ور واألدب .ف��ي
ال � �س � �ج� ��ن ،ك � �ت� ��ب رس � ��ا ُئ � ��ل إل � � ��ى أم� ��ه
وأص��دق��ائ��ه وع��ائ�ل�ت��ه ،ن �ش��رت للمرة

األول� � ��ى ع� ��ام  .1947ه ��ا ه ��ي ت �ص��در
ب�ن�س�خ�ت�ه��ا ال �ع��رب �ي��ة أخ �ي �رًا ب�ع�ن��وان
«رس��ائ��ل ال�س�ج��ن :رس��ائ��ل أنطونيو
غرامشي إلى أم��ه» (دار ط��وى ،لندن ـ
تعريب سعيد بوكرامي) وهي الجزء
األول من سلسلة ستصدر تباعًا.
خالل تدوين كراساته ،كان غرامشي
يستكمل نضاله الثوري ،في فترة ما
قبل اعتقاله ،معتبرًا الكراسات «بؤرة
حياتي الداخلية» .وحني صدرت بعد
رحيله ،في ستة مجلدات ،وجد فيها
املثقفون إلهامًا قويًاّ ،
وج��ه أفكارهم
إل��ى م�ف��اه�ي��م ج��دي��دة ،ف��ي م��ا يخص
م �ع �ن��ى امل �ث �ق��ف ال �ع �ض ��وي امل �ن �خ��رط
في الشأن العام ،إذ بنى أفكاره على
خلطة من أفكار ماركس ومكيافيلي
وهيغل ،ولو بنبرة سجالية مفارقة.
ف� ��ي رس ��ائ� �ل ��ه إل � ��ى أم � � ��ه ،س� �ع ��ى إل ��ى
أن ي� �ب ��دو م �ت �م��اس �ك��ًا وم ��رح ��ًا ك ��ي ال
تقلق عليه« :ل��دي سرير ال ب��أس به،
ّ
ي�ت��وف��ر أي �ض��ًا ل ��دي م ��رآة ح�ي��ث أنظر
إل � ��ى ن �ف �س ��ي ،وآل � � ��ة ل �ت �س �خ�ي�ن األك� ��ل
وإع��داد القهوة» .ال يغفل ه��ذا املفكر
ّ
املتفرد ،في رسائله
والسيسيولوجي

ه��ذه ع��ن ط�م��أن��ة وال��دت��ه ع��ن زوج�ت��ه
وأوالده ال��ذي��ن ك��ان��وا ي�ع�ي�ش��ون في
�ان آخ��ر .وك��م ك��ان ي�ب��دو م�س��رورًا،
م�ك� ٍ
ح�ي�ن ت�ص�ل��ه رس ��ال ��ة م ��ن أح ��ده ��م ،أو
ص� ��ورة ش�خ�ص�ي��ة ،ك �م��ا ي �ش��رح ألم��ه
ت� �ص ��ورات ��ه ع ��ن ن �ف �س��ه ف ��ي م �ح��ارب��ة
ال �ف��اش �ي��ة ،ب�ش�ك��ل م� � ��وارب ،إذ ي�ش� ّ�ب��ه
م��وس��ول �ي �ن��ي ب��ال �ط �ف��ل ال �ك �ب �ي��ر ال ��ذي
ّ
ّ
بالتبول في فراشهُ .في رسالة
يهدد
الح� �ق ��ة .ف ��ي ه � ��ذه األث � �ن � ��اء ،أص �ي �ب��ت
زوج �ت��ه ج��ول�ي��ا ب �م��رض ع�ص�ب��ي ،ثم
ّ
س ��اف ��رت إل ��ى م��وس �ك��و ،ول ��م ت�ت�م��ك��ن
م ��ن ال � �ع � ��ودة ،ف �ي �م��ا ك ��ان ��ت ش�ق�ي�ق�ت��ه
«ت��ات��ان �ي��ا» ت��واظ��ب ع�ل��ى زي��ارت��ه في
السجن ،رغ��م مرضها .وي�ع��ود إليها
ال �ف �ض��ل ف ��ي ح �ف��ظ دف ��ات ��ره امل�ك�ت��وب��ة
في السجن .الالفت هنا أن غرامشي
امل� � ��ري� � ��ض ،ح � � � ��اول رف � � ��ع م �ع �ن ��وي ��ات
اآلخ��ري ��ن ف��ي ال� �خ ��ارج ،ون� ّ�ب��ه أم ��ه أال
تصدق العبث ال��ذي تنشره الجرائد
عنه ،نافيًا التهمة التي ستوجه إليه
في املحاكمة املقبلة في روما (،)1928
إذ يؤكد أن التهمة ضده تستند إلى
ت �ق��اري��ر غ��ام�ض��ة ل �ل �ش��رط��ة ،م��ن دون

يعد العمل الجزء
ّ
األول من السلسلة
تعربها وتصدرها
التي ّ
«دار طوى» تباعًا

أدل� ��ة ،وه ��و ل��ن ي �ه��زم أو ي �ي��أس ،رغ��م
م�ح��اوالت اإلذالل (ل��م يكن ينام أكثر
م��ن ساعتني ف��ي ال�ي��وم ،وك��ان عندما
ّ
ي�س�ت�س�ل��م ل �غ �ف��وة ص �غ �ي��رة ،ي �ت��ول��ى
الحارس الذي تلقى األوامر بإزعاجه،
ف �ت��ح وإغ �ل��اق ب ��اب ال��زن��زان��ة م�ح��دث��ًا
ض ��وض ��اء ُم� �ت� �ع� �م ��دة) .ف ��ي ال ��زن ��زان ��ة
رق � ��م  7047ف� ��ي س �ج ��ن «ت ��وري � �ن ��و»،
أم �ض��ى غ��رام �ش��ي س �ن��وات��ه األخ �ي��رة.
ّ
تبلور مشروعه الفكري ب�ين ج��دران
ً
زنزانته ،دفترًا وراء اآلخ��ر ،وب��دال من
االس�ت�ك��ان��ة إل ��ى ال�ن�ظ��ري��ة امل��ارك�س�ي��ة
ال � �ج� ��ام� ��دة ،وق � ��ف ع� �ل ��ى م� �س ��اف ��ة م��ن
الستالينية ،وفي الوقت نفسه اختط
منهجه ال �خ��اص ف��ي ع�ل��م االج�ت�م��اع
امل�ف��ارق ملدرسة فرانكفورت النقدية.
من القلق واالرتباك في فترة اعتقاله
األول � ��ى ،إل ��ى ال�ص�ب��ر واالن �ه �م��اك في
العمل الفكري ،حاول تجاوز محنته.
ل�ك��ن ف��ي رس��ال�ت��ه األخ �ي��رة ،ب��دا كأنه
نفد ص�ب��ره ،إذ يشير عرضًا إل��ى أنه
كان ّ
مهددًا دوم��ًا ،وأن صحته ليست
ع�ل��ى م��ا ي ��رام .ل��م يكمل محكوميته،
فقد مات تحت التعذيب.
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عارف حمزة:
المعتقة
جرعة األلم
ّ

تبدو مجموعة «ال أريد
ألحد أن ينقذني» (دار الغاوون)
مرحلة جديدة في ّ
تطور عالم هذا
الصوت األكثر ّ
تميزًا في األدب
السوري اليوم .يمكن تقسيم
عمله الجديد إلى نصفني :األول
حيث الشعر الحقيقي ،فيما
يبدو النصف الثاني «يوميات من
الثورة السورية» أشبه ببيانات
فايسبوكية
يزن الحاج
لم تختلف ص��ورة األدب السوري كثيرًا قبل
االن �ت �ف��اض��ة وب �ع��ده��ا .ب �ع �ي �دًا ع ��ن األج �ن��اس
األدب �ي��ة ال�ج��دي��دة ،أي ال �ش��ذرات وال�ي��وم�ي��ات،
ّ
إن األجناس األدبية ّ
املكرسة
بإمكاننا القول
ب �ق �ي��ت ع �ل��ى ح ��ال �ه ��ا .ال �ق �ص��ة ال �ق �ص �ي��رة ف��ي
سباتها املعتادّ ،الكتابة املسرحية ميتة منذ
وفاة سعد الله ونوس ،الرواية ال تزال تراوح
في حضور الغياب ،ولم يبق سوى الشعر.
ورب �م��ا س�ي�ب�ق��ى ل�ع�ق��ود ال�ب�ض��اع��ة ال �س� ّ
�وري��ة
ّ
األدبية األكثر رسوخًا .بل قد يكون بمقدورنا
ً
توسيع هذا التعميم قليال عبر اإلش��ارة إلى
ّ
أن ش�ع��راء العقد األول م��ن األل�ف� ّ�ي��ة الجديدة
ال ت � � ��زال ل� �ه ��م ال �ك �ل �م��ة ال� �ف� �ص ��ل ف� ��ي ال �ش �ع��ر.
إن �ه��م ال �ج �ي��ل األخ� �ي ��ر ال � ��ذي ن �س��ف م ��ا ق�ب�ل��ه،
ّ
وصعب فرصة والدة جيل آخ��ر من الشعراء
الجدد.
ع ��ارف ح �م��زة ( )1974أح ��د أه ��م أس �م��اء ه��ذا
الجيل .لعله األكثر غزارة في اإلنتاج .بدءًا من
ب��اك��ورت��ه «ح�ي��اة مكشوفة للقنص» (،)2000
ً
وص � ��وال إل ��ى م�ج�م��وع�ت��ه ال �س��اب �ع��ة «ال أري ��د
ألحد أن ينقذني» التي صدرت أخيرًا عن «دار
ّ
متفرد
الغاوون» ،استطاع عارف تكريس اسم
وعالم شعري خاص .مهمة ليست سهلة في
بلد ينتج عشرات األسماء سنويًا .يبدو حمزة
مزيجًا متفردًا بني شعراء «البوح االعترافي»
كسنية صالح ودعد ّ
ّ
حداد ،وشعراء القصيدة
ّ
اليومية ،خصوصًا ري��اض الصالح الحسني
في قصائده األخيرة.
ّ
ل�ق��د ت�م��ك��ن م��ن ال �ت �ق��اط أه � ّ�م ت�ف��اص�ي��ل ه��ذي��ن
نْ
َّ
العاملني الشعريي املتداخلني ،وأدخلها في
قصيدته لتولد طازجة ،قاسية ،وشفيفة في
ّ
آونة واحدة ،مثل جرعة ألم معتقة .وقصيدة
عارف حمزة هي قصيدة األلم بامتياز.
لم يبتعد الشاعر في مجموعته األخيرة عن
اللغوي ال�ث� ّ
ّ
�ري رغ��م ه��دوئ��ه .ال يزال
قاموسه

للهجران والنكران ووشم الدم وندبة الجرح
قصيدته ،إال أنها تبدو
حضورها القوي في
ّ
أك �ث��ر أمل ��ًا وق �س��وة إذا ق��ارن��اه��ا بمجموعته
املذهلة «الكناري امليت منذ يومني» (.)2009
ل�ك��ن ال ب��د م��ن م�لاح�ظ��ة اب�ت�ع��اد ال�ش��اع��ر عن
ال �ق �ص �ي��دة ال �ط��وي �ل��ة (وه � ��ي ك ��ان ��ت ال �ع �م��ود
الفقري لعامله ال�ش�ع��ري) ،وتفضيله قصيدة
ّ
الحادة الدقيقة
«الفالش» .القصيدة القصيرة
ك �س �ه��م ي �ع��رف ط��ري �ق��ه إل� ��ى ال� �ه ��دف .ك �م��ا لم
تختف الحيلة ال�ب��ارع��ة ال�س��ائ��دة ف��ي معظم
ق �ص��ائ��ده ،أي ال�ن�ه��اي��ة امل�ف��اج�ئ��ة ال �غ��ارق��ة في
اللوعة التي تكسر رتابة األلم البطيء ،لكنها
ت �ب��دو ف��ي «ال أري ��د ألح ��د أن ي�ن�ق��ذن��ي» أك�ث��ر
�راع��ة ،إذ إن�ه��ا ال ت ��زال ت�ف��اج��ئ ال �ق��ارئ رغ��م
ب� ّ
ّ
توقعه لها ،مع أن عالم هذه املجموعة يدور
حول موضوع شديد املباشرة ،أي االنتفاضة
السورية املندلعة منذ أكثر من ثالث سنوات.
ثالث سنوات من األلم اليومي وال تزال هناك
فسحة للمفاجأة الشعرية .هنا ،بالتحديد،
ّ
أهمية وفرادة قصيدة عارف حمزة.
تكمن
رب�م��ا ك��ان ل�ح�ض��ور االن�ت�ف��اض��ة /ال �ح��رب في
ه��ذه املجموعة سبب مهم ف��ي التغير اآلخ��ر
ال��ذي ط��رأ على مجموعات ع��ارف .املجموعة
تمتد على أكثر من  230صفحة ،وهذه سابقة
ّ
املتميز بمجموعاته متوسطة
عند الشاعر
ال � �ط� ��ول ع� �م ��وم ��ًا ،وس ��اّب� �ق ��ة ح �ت��ى ف� ��ي «أدب
ّ
االن �ت �ف��اض��ة» ال ��ذي ي�ف��ض��ل ك��ت��اب��ه ون��اش��روه
الكتاب الصغير األقرب ّ
للكراس .إنها مغامرة
إذًا أن ّ
تقدم وجبة شعرية في كتاب كبير في
زمن الفايسبوك.
ول �ك��ن ،ل��م ت�ب��د ه��ذه امل �غ��ام��رة ن��اج�ح��ة بشكل
ّ
ك��ام��ل ،إذ إن ال �ع �ن��وان ال �ف��رع� ّ�ي للمجموعة
ّ
«ي��وم �ي��ات م��ن ال �ث��ورة ال �س��وري��ة» ب��دا شديد
امل� �ب ��اش ��رة وب �ع �ي �دًا ع ��ن ع ��ال ��م ع � ��ارف ح �م��زة
ال� �ش� �ع ��ري .ب ��ل رب� �م ��ا ال ي �ص��ح ال �ح ��دي ��ث ع��ن
الكتاب إال كمجموعتني منفصلتني يمكننا
تمييز ال�ف��ارق بينهما بسهولة ول��و ل��م يكن
ال�ت�ق�س�ي��م م��وج��ودًا ف�ع�ل�ي��ًا ف��ي ال �ك �ت��اب .نجد
في النصف األول «ال أريد ألحد أن ينقذني»
ّ
يتميز به ع��ارف ،فيما
الشعر الحقيقي الذي
ي �ب��دو ال �ن �ص��ف اآلخ� ��ر «ي��وم �ي��ات م��ن ال �ث��ورة
السورية» أشبه ببيانات فايسبوكية اختفى
منها بريق الشعر ،ال باملقارنة مع شعر عارف
حمزة بنفسه ،بل بالشعر كتعريف عام.
بمعنى آخر ،يبدو الشاعر في النصف األول
كأنه يكتب لنفسه ،كما اعتاد في املجموعات
ال �س��اب �ق��ة .ال �ب��وح ه�ن��ا م ��رآة ت�ت�س��ع للجميع،
وس�ي�ج��د ك��ل ق ��ارئ تفصيله ال �خ��اص ب��ه في
ق�ص�ي��دة ع� ��ارف ح �م��زة .أم ��ا ال�ن�ص��ف ال�ث��ان��ي
ف �ي �ب��دو م� ّ
�وج �ه��ًا إل� ��ى ج �م �ه��ور ب ��ذات ��ه ،وه�ن��ا
ك��ان��ت ال��ورط��ة ال�ت��ي وق�ع��ت فيها املجموعة.
ب� ��دا ال �ش��اع��ر ك ��أن ��ه ي� �ح ��اول إرض� � ��اء ح �م��اس
وان��دف��اع ه��ذا الجمهور لكل ما هو «ث� ّ
�وري»،
ول ��ذا اب�ت�ع��د ال�ن�ص��ف ال�ث��ان��ي م��ن ال�ك�ت��اب عن
الجوهر الفني للقصيدة .في النصف األول،
نجد الشعر الخالص غير املرتبط بمكان أو
ّ
َّ
محددين ،ولذا سيتم تذكره دائمًا كما
زمان
امل�ج�م��وع��ات ال�س��اب�ق��ة ل�ل�ش��اع��ر .أم ��ا النصف
اآلخ��ر ،فهو يوميات ع��اب��رة ،مرتبطة بحدث
عابر ،ولذا ستنتهي بانتهاء حدثها.
إذًا ،ب�ع�ي�دًا ع��ن ال �ع �ن��وان ال �ف��رع��ي ال ��ذي أث�ق��ل
امل�ج�م��وع��ة وق �ص��ائ��ده��ا (م �س��ؤول �ي��ة ال�ن��اش��ر
ق�ب��ل ال �ش��اع��ر) ،وب�ع�ي�دًا ع��ن رك ��ام ال�ن�ص��وص
امل�ب��اش��رة ،نجد ع��ارف ح�م��زة هنا ف��ي ّأفضل
م�ج�م��وع��ات��ه ع�ل��ى اإلط�ل��اق ،ال سيما أن ��ه ب��دا
أك� �ث ��ر ت��أل �ق��ًا ف ��ي ال �ق �ص��ائ��د ال �ق �ص �ي��رة ال �ت��ي
ّ
للتجريبية
تظهر هنا كأنها النتاج األخير
ال �ت��ي ت�ت�م�ي��ز ب�ه��ا ق �ص��ائ��ده .ح�ت��ى ال�ق�ص��ائ��د
ال� �ط ��وي� �ل ��ة «ال � �ق ��دي � �م ��ة» ك� ��ان� ��ت ،ب� ��درج� ��ة م ��ا،
مجموعة قصائد قصيرة مترابطةّ ،
يوحدها
األلم.
وب ��ذل ��ك ،ت �ب��دو «ال أري � ��د ألح ��د أن ي�ن�ق��ذن��ي»
مرحلة ج��دي��دة ف��ي ال�ت�ط� ّ�ور املتصاعد لعالم
ع��ارف حمزة الشعري ،وف��ي الشعر السوري
ع�م��وم��ًا ،ال��ذي ال ي��زال البصمة األك�ث��ر ّ
تميزًا
ّ
ل�ل�أدب ال �س��وري ،حتى بعد جميع التقلبات
ّ
ال �ت��ي ه� ��زت امل �ش �ه��د األدب � ��ي خ�ل�ال ال �س �ن��وات
الثالث املاضية.

Live a splendid moment with our famous
Lebanese diva.
!A concert not to be missed
USD: 200, 150, 100, 60, 30
LBP: 300 000, 225 000, 150 000, 90 000, 45 000

Star of Soul,
Pop and R&B

July 2

Joss 9:00 PM
Stone

A smashing experience
with Grammy Award winner
!Joss Stone
USD: 100, 80, 60, 40
LBP: 150 000, 120 000, 90 000, 60 000

July 10 9:00 PM

ﻣـــــﻮﺷــــــــﺤــﺎت
وﺻــــــﻮﻓــــــﻴــﺎت

A tribute to Sufi Masters
& Muwashahat Legends

Kudsi Erguner & Waed Bouhassoun
An enchanting mystical night with the rising voice of the Arab
world Waed Bouhassoun and the nay virtuoso Kudsi Erguner with
two musical ensembles from Aleppo and Istanbul.
USD: 70, 40 • LBP: 105 000, 60 000

Blues/Jazz/Folk

Katie Melua
July 18 9:00 PM
Katie Melua’s marvelous
voice makes her today one
of Britain's most successful
recording artists with more
than 11 million albums sold
and 56 platinum awards.
USD: 120, 90, 60, 40
LBP: 180 000, 135 000, 90 000, 60 000

Titanic

Ballet National de Marseille

A modern dance show

July 25 & 26
9:00 PM

A breathtaking setting and a groundbreaking
choreography signed Frédéric Flamand.
!”“A Titanic triumph
USD: 100, 80, 60, 30 • LBP: 150 000, 120 000, 90 000, 45 000

August 1&2

9:00 PM

Kadim
Al Sahir
!Yes he’s back! For two memorable nights
USD: 180, 120, 90, 60, 30
LBP: 270 000, 180 000, 135 000, 90 000, 45 000

8:00 PM

August 7-8-9

Antigone
by Wajdi Mouawad with the
participation of Bertrand Cantat

BEITEDDINE ART FESTIVAL 2014

Grand Opening with

’An unconventional adaptation of Sophocles
play, a brilliant mise en scène by world famous
Director Wajdi Mouawad, featuring Noir Désir’s
singer Bertrand Cantat.
USD: 70, 40 • LBP: 105 000, 60 000

OFFICIAL CARRIER

INSURED BY

IN PARTNERSHIP
WITH

MEMBER OF THE EUROPEAN
FESTIVALS ASSOCIATION

MAIN PARTNER

IN PARTNERSHIP WITH

60
YearsOn

European
Festivals Festivals
Association and the World

ON AL
PURCH L TICKETS
BEFOR ASED
OF MA E THE END
Y 2014

10%

DISCOUNT

Tickets on Sale: All Virgin branches 01 999 666 ext. 1
Itihad Bookshop: Saida 07 722 430, Houssam Bookshop: Baakline 05 30 30 30,
Dar El-Chimal Behsas: Tripoli 06 411 311, TBO - AS Company: Zgharta 06 66 13 90
Online ticketing: www.ticketingboxoffice.com
Transport by Pullman from Starco Center: 12,000L.L.
First Pullman leaves Starco Center at 5:30 pm
www.beiteddine.org
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أهوال الثورة

تورط بشعبوية النت
اإلعالم التقليدي ّ

(محمد
صبرة ــ
مصر)

صهيب عنجريني
أرس ��ت م��وج��ة «ال��رب �ي��ع ال �ع��رب��ي» تقاليد
ج ��دي ��دة ف ��ي اإلع �ل ��ام ،ال �ع��رب��ي م �ن��ه على
وج ��ه ال �خ �ص��وص .ت�ق��ال�ي��د أق ��ل م��ا ي�ق��ال
ع �ن �ه ��ا أن � �ه� ��ا ال ت � �ت� ��واف� ��ق م � ��ع ال� �ق ��واع ��د
ً
العريقة للمهنة .ال ننسى م�ث�لا ظاهرة
«ش��اه��د ال�ع�ي��ان» ال��ذي ح��امل��ا اختفى من
امل �ش �ه��د ال� �س ��وري مل�ص�ل�ح��ة «أب � ��و ع�ب��دو
ال��دي��ران��ي» ون �ظ��رائ� ّ�ه ،ح�ت��ى ع�ث��رت عليه
قناة «الجزيرة» يتمشى في مصر ،فبات
ح��اض�رًا ف��ي معظم «تغطياتها» ألخبار
املحروسة.
وإذا كان استخدام السيد «شاهد عيان»
ق��د ارت �ب��ط أس��اس��ًا ب�ق�ن��اة ب��ات��ت واض�ح��ة
ال �ت��وج �ه��ات ال �س �ي��اس �ي��ة ،وان �ج��رف��ت إل��ى
ال� �ه ��اوي ��ة امل�ي�ك�ي��اف�ي�ل�ل�ي��ة «ال� �غ ��اي ��ة ت �ب��رر
الوسيلة» ،فثمة تقليعات أخرى حضرت
عبر كثير م��ن وس��ائ��ل اإلع�ل�ام ،بما فيها
العاملية ...وسائل من مختلف التوجهات
السياسية ،بل إن بعضها يمكن اعتباره
حياديًا (إلى ٍّ
حد ما).
ت � �ب� ��ادل األم � ��اك � ��ن ب�ي��ن وس� ��ائ� ��ل اإلع� �ل��ام
املحترفة وم��واق��ع التواصل االجتماعي،
يمكن إدراج��ه في مقدمة تلك التقليعات.

ُ
مواقع التواصل لم تنشأ لتكون مصدرًا
ّ
معلوماتيًا تنهل منه الوسائل املحترفة،
ّ
ّ
رغ��م أن�ه��ا س��دت ف��ي الكثير م��ن األوق��ات
ف ��راغ ��ًا ك �ب �ي �رًا ل �ج �ه��ة ن �ق��ل امل �ع �ل��وم��ة م��ن
امل�ن��اط��ق الساخنة ال�ت��ي ق��د تتعذر فيها
م � �م ��ارس ��ة ال� �ع� �م ��ل اإلع �ل ��ام� � ��ي ،ف �ت �ح � ّ�ول
شاهد ملك .لكن
ٍ
«املواطن الصحافي» إلىُ
ذل��ك ال يعني التسليم امل�ط�ل��ق ب��إف��ادات��ه،
وخ � �ص� ��وص� ��ًا م � ��ن ق� �ب ��ل وس � ��ائ � ��ل إع �ل��ام
ُيفترض أنها تحرص على ّ
مقومات املهنة
ّ
وم��واث�ي�ق�ه��ا .وم��ن امل �ع��روف أن «امل��واط��ن
الصحافي» ج��زء من النسيج املجتمعي
ّ
الذي ينتمي إليه ،وبالتالي فإن له موقفًا
مما يدور حوله ،وال ّ
سيما في ظل أزمات
ش��دي��دة االس�ت�ق�ط��اب ،ك��األزم��ة ال�س��وري��ة.
وليس بالضرورة أن ّيدفعه ه��ذا املوقف
إلى فبركة األخبار ،لكنه قد يراها أساسًا
ين تجافي امل��وض��وع�ي��ة ،وت �ت��واءم مع
ب�ع� ٍ
ّ
ميوله وأهوائه ،مع األخذ في االعتبار أن
ه��ذا الصحافي ال�ط��ارئ لم ينل حظًا من
التهييء املهني ،أو االطالع على املواثيق
اإلعالمية .وعلى الرغم من كل ما سبق،
رب�م��ا أم�ك��ن تبرير ل�ج��وء وس��ائ��ل اإلع�لام
التقليدي إلى مصادر من هذا النوع ،في
م��ا يتعلق ب��األخ�ب��ار امل�ي��دان�ي��ة للمناطق

ً
ال�س��اخ�ن��ة ع�ل��ى وج ��ه ال �خ �ص��وص ،رغ�ب��ة
م�ن�ه��ا ف��ي ال�ب�ق��اء ض�م��ن دائ ��رة امل�ن��اف�س��ة.
لكن ما ال ّيمكن تبريره ،هو وقوع وسائل
ُيفترض أنها عريقة في فخاخ «السوشال
م�ي��دي��ا» ح�ين يتعلق األم ��ر ب �ش��أن يمكن
التوثق منه ،بقليل من الجهد أو الفطنة.
وف ��ي ه ��ذا ال �س �ي��اق ،ت �ب��رز أم �ث �ل��ة ك�ث�ي��رة،
ن�ع��رض ث�لاث��ة م�ن�ه��ا ،وجميعها مرتبط
بمحرقة «السبق السوري».
في  11نيسان (أب��ري��ل) الحالي ،سارعت
«ال� � �ح� � �ي � ��اة» إل � � ��ى ن � �ش ��ر خ � �ب � � ٍ�ر ب� �ع� �ن ��وان

أخطاء المؤسسات
انسحبت على األخبار
التأكد منها
التي يمكن ّ
بقليل من الجهد

«م�س�ت�ش��ارة األس��د تنتقد وس��ائ��ل إع�لام
صديقة ع��زت صمود دمشق إل��ى أح��زاب
ودول» .وفيه تبنت الصحيفة السعودية
ك�ل�ام��ًا م �ن �س��وب��ًا إل ��ى امل �س �ت �ش��ارة بثينة
شعبان ،ومما جاء فيه« :بعض املحطات
الصديقة أقدمت في اآلونة األخيرة على
ّ
بث مقابالت وتقارير توحي نوعًا ما بأن
سوريا ودولتها لم تكن لتصمد لوال دعم
ف�ل�ان وف�ل�ان م��ن ال ��دول واألح � ��زاب ،وه��ذا
أم��ر م��رف��وض .س��وري��ا ص�م��دت بشعبها
ال��ذي ق��دم إل��ى اآلن أك�ث��ر م��ن رب��ع مليون
ّ
شهيد» .وكما بات معروفًا ،فقد تبينّ أن
الصحيفة نقلت ه��ذا ال�ك�لام ع��ن صفحةٍ
تنسب إلى شعبان على فايسبوك ،لتجد
ن�ف�س�ه��ا م �ض �ط��رة إل ��ى اس �ت �ب��دال ال�خ�ب��ر
(وع�ب��ر ال��راب��ط اإللكتروني نفسه) بآخر
يحوي نفي شعبان عالقتها بالصفحة
ّ
أو ال�ت�ص��ري�ح��ات .وم��ن البديهي أن قول
ش�ع�ب��ان ي��وم�ه��ا «ك ��ان ع�ل��ى «ال �ح �ي��اة» أن
ت�ت�ص��ل ب��ي ل�ل�ت��أك��د» ه��و ت��ذك�ي��ر بأبسط
قواعد املهنة.
قبلها بثالثة أيام ،وقعت وكالة «يونايتد
ّ
ضحية
ب��رس إن�ت��رن��اش�ي� ُ�ون��ال» العاملية
ش ��ري ��ط ت �ه �ك �م��ي ن� �ش ��ر ع �ل��ى ي��وت �ي��وب،
منسوبًا إل��ى أب��و ب�ك��ر ال �ب �غ��دادي ،زعيم

تنظيم «دولة اإلسالم في العراق والشام»
(داع� ��ش) .وف�ي��ه يتحدث الشخص ال��ذي
يؤدي دور البغدادي عن نيات «داعشية»
ل�ـ«أك��ل ل�ح��وم األت� ��راك» .ويحفل الشريط
ب � �م � �ف� ��ردات م� �ث ��ل «امل � � �ن� � ��دي ،وال� �ك� �ب� �س ��ة،
وال�ب�س�ط��رم��ة ،وال �ك��وال ال �ش��اي ال�ت��رك��ي...
إلخ» .لكن الوكالة لم تنتبه إلى املحتوى
ال� �س ��اخ ��ر ل �ل �ش ��ري ��ط ،وال إل � ��ى اخ �ت�ل�اف
ّ
ال �ص��وت ع��ن ص ��وت ال �ب �غ��دادي ،رغ ��م ّ أن
ص��وت��ه ب ��ات ح��اض �رًا وي �ت �ك��رر .وت�ج��ش��م
محررو الوكالة عناء تحويل التسجيل
الصوتي إلى خبر عاجل ،تلقفه عدد من
وسائل اإلعالم!.
وإذا انتقلنا إلى تويتر ،طالعتنا أمثلة
ك �ث �ي��رة ع ��ن امل� �ق ��ال ��ب ال� �ت ��ي «ش��رب �ت �ه��ا»
بسببه .وم��ن أشهرها،
وس��ائ��ل اإلع�ل�ام
ُ
ت� �ل ��ك ال � � �ص� � ��ورة ال � �ت� ��ي ن� � �ش � ��رت ل �ل �ط �ف��ل
وسائل
ال�س��وري م��روان التي تناقلتها ّ
اإلع�ل�ام ح��ول العالم ووق�ع��ت ف��ي فخها.
ه��ي ح��االت ث�ل�اث ،ي�ب��دو للوهلة األول��ى
ّ
أن اإلع�ل�ام امل�ح�ت��رف ك��ان ض�ح� ّ�ي��ة غيره
ّ
ّ
فيها .لكن جوهر األمر أن بعض اإلعالم
وق ��ع ،وي �ق� ُ�ع ،وس �ي �ق� ُ�ع ،ض�ح� ّ�ي��ة خيانته
مل�ب��ادئ امل�ه�ن��ة ،وم��واث�ي�ق�ه��ا ،وتقاليدها
العريقة.

بعد االستحقاق

القنوات الحزبية أعلنتها حربًا نشرات مسائية نارية
زينب حاوي
ّ
ً ّ
ب�ع��د ت��رق��ب دام ط��وي�لا ،ك��ش��رت ال�ق�ن��وات
امل�ح�ل�ي��ة ع ��ن أن �ي��اب �ه��ا أول م ��ن أم ��س مع
أول� ��ى ج �ل �س��ات االن �ت �خ��اب��ات ال��رئ��اس �ي� ً�ة.
ب �ع��دم��ا وح� ��دت ن�ق�ل�ه��ا امل �ب��اش��ر م��واك �ب��ة
ل �ل �ج �ل �س ��ة ال � �ش � �ه � �ي� ��رة ول � �ل � �ح� ��رب ال� �ت ��ي
استحضرت بعض مصطلحاتها تحت
ً
قبة البرملان ،أعادت رفع متاريسها ليال.
اختلفت القراءات ملشهد أول من أمس بني
تسجيل ان�ت�ص��ار ف��ري��ق على آخ��ر ،وبني
االت �ه��ام��ات امل�ت�ب��ادل��ة ب��إف �ش��ال «العملية
ال� ��دي � �م� ��وق� ��راط � �ي� ��ة» ،ف� �ض ��اع ��ت ال �ط ��اس ��ة
ب�ي�ن «ان� �ت� �ص ��ار» و«األوراق ال �ب �ي �ض��اء»،
و«انتصار جعجع» ومعه الديموقراطية!
وانطالقًا من مبدأ «تعرف سيماههم من
مقدمات ن�ش��رات أخ�ب��اره��م» ،فقد حملت

هذه النشرات دسامة عالية ،وخصوصًا
عند القنوات الحزبية .أع��اد االصطفاف
ف� � ��رض ن �ف �س��ه ع� �ل ��ى امل� �ش� �ه ��د اإلع �ل�ام� ��ي
وراح � � � ��ت ك � ��ل ق � �ن� ��اة ت� ��دل� ��ي ب �س �ي��اس �ت �ه��ا
وقراءتها ملا حدث في الجولة األولى من
االنتخابات الرئاسية.
بالنسبة إلى «املستقبل» ،كانت الجلسة
األول ��ى ب��رم��زي�ت�ه��ا «أق ��وى م��ن م�ح��اوالت
«ح��زب ال�ل��ه» وم��ن معه ف��ي نبش القبور
وفتح ملفات الحرب األهلية ونكء الجراح
عبر أوراق س��وداء» .مشهد أول من أمس
ك��ان «ان �ت �ص��ارًا ل�ل��دي�م��وق��راط�ي��ة» و«ق��وى
 14آذار ش��ارك��ت م��وح��دة ف��ي الجلسة»
ب�ح�س��ب ال �ق �ن��اة ال ��زرق ��اء .ان �ط �ب��اع ع��ززت��ه
ّ
 mtvم��ن خ�ل�ال ت��أك�ي��ده��ا أن ه ��ذه ال�ق��وى
ذات «استراتيجية واض�ح��ة ف��ي املعركة
ال��رئ��اس�ي��ة» ب�خ�لاف  8آذار ال�ت��ي عاشت

أوردت ّ otvأن الجلسة
شهدت «تنافس جعجع
مع الشهداء»

«إرباكًا» في صفوفها وفق «أم .تي .في».
ال ��وح ��دة ف��ي ص �ف��وف ه ��ذا ال �ف��ري��ق ال�ت��ي
ت �ت �ح��دث ع �ن �ه��ا ال �ق �ن��اة ال� ��زرق� ��اء وم�ع�ه��ا
ش��اش��ة «امل � ّ�ر» ،رأت فيه «امل �ن��ار» تصدعًا

راوح ب�ي�ن غ �ي��اب ب�ع�ض�ه��م ع��ن ال�ج�ل�س��ة،
ووض � � � ��ع آخ � ��ري � ��ن «أوراق� � � � � � ��ًا م �ف �خ �خ ��ة»،
وب ��ال� �ت ��ال ��ي «ك � � ��ان س �م �ي��ر ج �ع �ج��ع أب� ��رز
ال� �خ ��اس ��ري ��ن» وال� �خ ��ائ� �ب�ي�ن ف ��ي م� �ع ��راب.
و«ال� � ��ورق� � ��ة ال� �ب� �ي� �ض ��اء» ت� �ق ��دم ��ت ع �ل �ي��ه،
و«ضحاياه» (وضعت أوراق باسم رشيد
ك��رام��ي ،جيهان ط��ون��ي فرنجية ،الياس
ال� ��زاي� ��ك )...ك��ان��وا أي �ض��ًا «م �ن��اف �س�ين» ل��ه.
على منوالها س��ارت  otvالتي أوردت أن
«ذاك � ��رة ال �ن��اس» ه��ي م��ن «ان �ت �ص��رت في
الجلسة األول��ى» و«تنافس فيها جعجع
مع الشهداء».
ج�ع�ج��ع «ال� ��ذي أع �ف��ى ع�ن��ه امل�ج�ل��س مما
م�ض��ى ذات ج�ل�س��ة» ب�ح�س��ب «ال �ج��دي��د»،
عاد هذا املجلس اليوم لـ«يحاكمه صوريًا
ع �ب��ر أص� � ��وات ن � ��واب ان �ت �خ �ب��ت األرواح،
وضربت الحكيم على وتر يريد أن ينساه

ب�ض��رب��ة ت��رش �ي��ح» .ول ��م ت�ن��س ال �ق �ن��اة أن
ّ
تحيي «أبو عبد» كبارة على موقفه الذي
ال يشبه «إال أهل الفيحاء الذين لم ينسوا
أن لهم شهيدًا» ،وأن «التاريخ الذي جهد
س�م�ي��ر ج�ع�ج��ع مل �ح��وه ،ق��د اس�ت�ع�ي��د في
لحظة انتخاب».
ّ
وشد
وفي خضم هذه املعارك اإلعالمية
ك ��ل ط� ��رف م ��ن ج �ه��ة إلث� �ب ��ات ف � ��وزه ع�ل��ى
اآلخ��ر ،دخلت  nbnبقوة على الخط ،هي
التي اعتادت تدوير الزوايا كما الرئيس
ّ
نبيه بري .علت سقف خطابها ،لكن ليس
م�ب��اش��رة ،ب��ل عبر التفافة ق��ام��ت بها من
خالل التركيز على ما قاله الرئيس عمر
ك��رام��ي م��ن ت �ح��ول «ال �ي��وم األس � ��ود» ال��ى
أب �ي��ض ،إذ ان �ت �ص��رت «ال ��ورق ��ة ال�ب�ي�ض��اء
ال�ت��ي حملت اس��م رش�ي��د ك��رام��ي على 48
ورقة حملت اسم قاتله».
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على الشاشة

طارق سويد يمّحي أمام المعنّفات
رغم اإلخراج التقليدي
والصورة الباهتة ّوتفاوت
ّ
أداء املمثلني ،إال ّأنه يسجل
ملسلسل «كفى» أنه فتح
جبهة نضال جديدة تسهم
في التوعية على آفة
التعنيف األسري
فاتن قبيسي
ّ
ّ
تلقت تيريز من زوجها حنا الصفعة
األولى في الحلقة الثانية من املسلسل
اللبناني «كفى» (إنتاج «مروى غروب»)
ال � ��ذي ع��رض �ت��ه  mtvم� �س ��اء ال �ث�ل�اث ��اء،
م� ��ا ُي � �ن� ��ذر ب� �ب ��دء خ �ض��وع �ه��ا مل�س�ل�س��ل
التعنيف الزوجي .وهو املوضوع الذي
ّ
ً
تبناه الكاتب طارق سويد ،ناقال أربع
ق �ص��ص واق �ع �ي ��ة م ��ن م �ل �ف��ات ج�م�ع�ي��ة
«كفى» إلى الشاشة .قصة تيريز (ريتا
ّ
مبنية على زواجها خطيفة من
حايك)
حنا (ي��وس��ف ح��داد) .أهلها اعترضوا
على اقترانها به ،بسبب وصمة «العار»
ال �ت��ي ط��اول �ت��ه وأخ �ت ��ه ،ن�ت�ي�ج��ة ه��روب
والدتهما م��ع عشيقها ،ت��ارك��ة إياهما
وزوجها العاجز .هذه الحادثة ّ
تسبب
اضطرابات نفسية لحنا ،تنعكس على
تصرفاته غير املتزنة عبر قتل القطط
صغيرًا ببندقية صيد ،وضرب زوجته
يافعًا ،رغم ّ
حبه لها.
ّ
وف��ق ال��رواي��ة ال��واق�ع�ي��ة ،ف ��إن حلقاتها
امل�ق� ّب�ل��ة ستكشف امل��زي��د م��ن التعنيف
ّ
بحق تيريز ،وخصوصًا أن أهلها لن
ّ
يكتفوا بالتخلي عنها ،بل سيالمسون
ح � � ��دود ال� �ش� �م ��ات ��ة ب � �ه ��ا ،م� ��ا ي�ج�ع�ل�ه��ا
م �ت��روك��ة مل �ص �ي��ره��ا ،وي �ش� ّ�ج��ع زوج �ه��ا
على التمادي في سلوكه .لعل تلك حال
ّ
م�ع��ن�ف��ات ك�ث�ي��رات م�م��ن ي��رى أهاليهن
أن� �ه ��ن ي �س �ت��أه �ل��ن ال� �ض ��رب واإله� ��ان� ��ة،
مل �ج� ّ�رد أن �ه��ن أس� ��أن اخ �ت �ي��ار ال� ��زوج أو
خرجن عن طاعتهم في هذا االختيار!

ّ
غير أن عودة الكاتب إلى طفولة الزوج
في معرض تحليل سلوكه أمر يستحق
الوقوف عنده ،والتساؤل عما إذا كان
ي�ن��درج ف��ي إط��ار التبرير أو التفسير.
لقد بدا حنا ضحية أخرى في القصة،
ً
دف ��ع ث�م��ن خ�ي��ان��ة وال��دت��ه م��رت�ي�ن :أوال
م��ن خ�ل�ال ن �ظ��رة امل�ج�ت�م��ع ال��دون �ي��ة له
وألخ � �ت� ��ه ،وث ��ان� �ي ��ًا م� ��ن خ �ل��ال ت�ه�ش�ي��م
صورة املرأة بنظره .وربما أراد الكاتب
ت �ق��دي��م م �ج� ّ�رد ت�ف�س�ي��ر ل �ل �ظ��روف ال�ت��ي
دف�ع�ت��ه إل��ى ال�س�ل��وك ال�ع�ن�ف��ي .ل�ك��ن في
الحالتني ،ليس ثمة ما يعطي أسبابًا
تخفيفية ملمارسة التعنيف بحق املرأة.
وقصة تيريز وحنا هي واحدة من أربع
قصص اختيرت لترجمتها إلى الدراما
ّ
تمتد ك��ل واح��دة
التلفزيونية ،بحيث
على مدى خمس أو ست حلقات .ويبدو
أن اختيار زوج�ين مسيحيني كبطلني

للقصة األولى جاء متعمدًا ،إذ ستعقبه
ّ
قصة زوجني مسلمني ،للداللة على أن
العنف اب��ن ك��ل البيئات واملجتمعات.
وس�ي�ت�ط� ّ�رق العمل ف��ي حلقاته املقبلة
إلى ال��دور السلبي الذي يؤديه أحيانًا

تضيء الحلقات المقبلة
على الدور السلبي الذي
يؤديه رجال الدين

رانيا عيسى وريتا حايك في مشهد من املسلسل

رجال الدين في هذا املجال.
ل��م يكتف ال�ك��ات��ب بما ق��رأه ف��ي ملفات
جمعية «ك �ف��ى» ،ب��ل اس�ت�م��ع شخصيًا
إلى بطالت الحكايات ،أو إلى أهاليهن
وع��ائ�ل�ات �ه��ن .ث �م��ة ت�ف��اص�ي��ل وح� ��وارت
ت �ش��ي ب��ذل��ك .اع �ت �م��د ت ��واري ��خ حقيقية
ل� �ق� �ص ��ص واق� � �ع� � �ي � ��ة ،ول � �ك � ��ن ب ��أس� �م ��اء
وه�م�ي��ة .وال يعني ذل��ك أن��ه ل�ي��س ثمة
م�س��اح��ة ل�ل�خ�ي��ال ه �ن��ا ،إذ ل�ج��أ س��وي��د
إل��ى «تغذية» ال�ن��واة الواقعية للقصة،
ب�ش�خ�ص�ي��ات راف � ��دة اب �ت �ك��ره��ا ل�خ��دم��ة
ال��دواع��ي ال��درام�ي��ة للنص ،م��ن دون أن
ي�س��يء ه��ذا االج�ت�ه��اد إل��ى األم��ان��ة في
نقل الواقع.
ّ
يسجل للعمل بأن إيقاع أحداثه
وفيما
سريع ،بعيد عن االسترسال واإلطالة
املفتعلة ،إال أن ثمة تفاوتًا في مستوى
أداء امل�م�ث�ل�ين .ج��اء أداء ح��اي��ك وح��داد
وال � �ي � �س� ��ار ح� ��ام� ��وش األك � �ث� ��ر إق� �ن ��اع ��ًا.
ّ
ول ��وح ��ظ أن ال �ح �ل �ق �ت�ين ج� ��رى تقطيع
م ��دة ع��رض�ه�م��ا ب�ن�ح��و ال ي��راع��ي ذروة
األح� ��داث ال��درام �ي��ة ،ألس �ب��اب إنتاجية
ع �ل��ى األرج � � ��ح ،م ��ا ج �ع��ل ال� �ن � ّ�ص يفقد
بعضًا من زخمه .تقنيًا ،بدت الصورة
ً
ب��اه �ت��ة إج � �م ��اال ،ت�ف�ت�ق��ر إل ��ى اإلض� ��اءة
امل �ط �ل ��وب ��ة .ول ��وح ��ظ اع �ت �م ��اد أس �ل��وب
ّ
تقليدي في إخ��راج العمل ال��ذي يشكل
ال �ت �ج��رب��ة امل �س �ت �ق �ل��ة األول� � ��ى ل�ل�م�خ��رج
ال� �س ��وري س �ي ��زار خ �ل �ي��ل ،ب �ع��دم��ا عمل
م�س��اع�دًا ل �ع��دد م��ن امل �خ��رج�ين ،آخ��ره��م
سيف الشيخ نجيب في «حبيب ميرا».
وي �ب��دو أن ت�ج��رب��ة خ�ل�ي��ل ت�ح�ت��اج إل��ى
بعض ال��وق��ت إلنضاجها .لكن ف��ي كل
ّ
يسجل ملسلسل «كفى» أنه ابن
األحوال،
ّ
بيئته ،يتطلع م��ن خ�لال س��رد تجارب
نساء معنفات ،إلى فتح جبهات نضال
جديدة ،وتشكيل قوة ّ ضغط إضافية،
إلن� �ص ��اف امل � ��رأة امل �ع��ن �ف��ة وح�م��اي�ت�ه��ا،
مل��ا ل�ل��درام��ا م��ن دور م��ؤث��ر ف��ي تظهير
قضايا املجتمع ونشر الوعي بشأنها.
«ك�ف��ى» ك��ل اث�ن�ين وث�لاث��اء ع�ل��ى  mtvـ بعد
نشرة األخبار املسائية

وفرجة خفيفة
«اإلخوة» :خلطة عجيبة ُ
وسام كنعان
نجحت ش��رك��ة «ك�لاك �ي��ت» ف��ي سباقها
ّ
مع الوقت وسلمت الحلقات األول��ى من
مسلسلها «اإلخوة» للمحطات العربية
ال �ت��ي اش� �ت ��رت ح �ق��وق ب �ث��ه س �ل �ف��ًا (cbc
املصرية و«أبو ظبي األولى» وغيرهما).
ل �ك��ن م ��ا زال � ��ت ك ��ام� �ي ��رات س �ي��ف ال��دي��ن
السبيعي وسيف الشيخ نجيب وحسام
الرنتيسي تدور في أبو ظبي لالنتهاء
من تصوير الجزء األول من العمل ،أي
 50حلقة (األخبار  .)2014/4/2قد يكون
من الخطأ الحكم اآلن على مسلسل بعد
ّ
عرض أول��ى حلقاته ،إال أن نجومه تيم
ح �س��ن ،وك��ارم��ن ل �ب��س ،وب��اس��ل خ�ي��اط،
وأح� �م ��د ف �ه �م��ي ،وس� �ل ��وم ح� � ��داد ،وأم ��ل
ب��وش��وش��ة ،ورف�ي��ق ُعلي أح�م��د يتفقون
على أنهم ّ
يقدمون فرجة خفيفة ،يمكن
امل� �ت ��اب ��ع أن ي �غ �ي��ب ع ��ن م �ش��اه��دت �ه��ا 7
حلقات ويعود من دون أن يفوته شيء.
ّ
بعض هؤالء يرى أن هذا النوع ضرورة
مل �ن��اف �س��ة ال� ��درام� ��ا ال �ت��رك �ي��ة امل��دب �ل �ج��ة،
ّ
وبعضهم اآلخر يركز على سوية العمل
الفنية من حيث أداء املمثلني والصورة
وب�ق�ي��ة ال�ع�ن��اص��ر ال�ف�ن�ي��ة ،أو يعتبرون
ّ
أن ا ّل�ت�ل�ف��زي��ون وس�ي�ل��ة تسلية وت��رف�ي��ه
ت�ح��ق�ق�ه��ا ه ��ذه األع� �م ��ال .أم ��ا ال�ن�ت�ي�ج��ة،
ف�ق��د ظ�ه��رت مبدئيًا دون ال�ت��وق�ع��ات أو
الحملة اإلعالمية الضخمة التي رافقت
ّ
نتعرف إلى
العمل .في الحلقة األول��ى،
ال�ش�خ�ص�ي��ات م��ن خ�ل�ال ح�ف�ل��ة خطوبة
ن� � ��ور (ت � �ي� ��م ح � �س� ��ن) وم � ��اري � ��ا (ن� ��ادي� ��ن
ّ
ينضم إليها نجوم املسلسل
ال��راس��ي)،
ت�ب��اع��ًا .ي�ب��دو واض�ح��ًا ال�ب��ذخ اإلنتاجي
ً
ع �ل��ى امل �ش �ه��د ال �ط��وي��ل ،ل �ي �ك��ون ح��ام�لا

محمود نصر وباسل خياط ونادين الراسي وتيم حسن في العمل
للحلقة األول ��ى ،وج��اذب��ًا امل�ش��اه��د ،لكن
ّ
البذخ لم يوظف في ّخدمة املشهد كما
يجب ،إل��ى جانب تعثر بعض املمثلني
ووق� ��وع � �ه� ��م ف� ��ي ال �ت �ص �ن��ع وامل� �ب ��ال� �غ ��ة،
وخ �ص��وص��ًا ن��ادي��ن وت �ي��م ،إض��اف��ة إل��ى
ال� � �ص � ��ورة ال� �ب ��اه� �ت ��ة ال� �ت ��ي ع� �ج ��زت ع��ن
التقاط جمالية املكان واللعب على هذا
العنصر كعامل ج��ذب رئيسي في هذه
األعمال .تباعًا ،سنكتشف أن «اإلخوة»
(ت� �ي ��م وب� ��اس� ��ل خ� �ي ��اط وق� �ي ��س ال �ش �ي��خ
نجيب وأح�م��د فهمي وم�ح�م��ود نصر)
ّ
تبناهم رج��ل األع�م��ال ف��ري��د ن��وح (عبد
امل�ج�ي��د م �ج��ذوب) ال ��ذي ي�ع��ان��ي ال�ع�ق��م،

ّ
ورحل مخلفًا أمالكًا طائلة .عادت ميرا
(أمل بوشوشة) برفقة والدتها «فاتن»
لتقطع حفلة الخطوبة،
(ك��ارم��ن لبس)
ّ
وتفاجئ اإلخ��وة بأنها ابنة فريد نوح
الحقيقية والوريثة الشرعية الوحيدة
ألم�ل�اك��ه وف ��ق وص �ي �ت��ه .س�ي�ت�ض��ح على
األغ � �ل ��ب أن� �ه ��ا م � �ج � ّ�رد ع �م �ل �ي��ة اح �ت �ي��ال
ضخمة تجري برفقة محامي العائلة.
ت�ح�ت��ل ال�ب�ن��ت ال��واف��دة ج ��زءًا م��ن الفيال
ال�ت��ي تقيم فيها العائلة ،لتعتمد على
ذكائها وجمالها وتبدأ برمي شباكها
ّ
حول أعناق العائلة املشتتة .نحن هنا
أمام لهجات سورية ومصرية ولبنانية

ت� ��روي ع�ل�اق ��ات ح�م�ي�م��ة م�ت�ش��اب�ك��ة في
ال �ع ��ائ �ل ��ة ال� � ��واح� � ��دة ،وق� �ص ��ص خ �ي��ان��ة
ّ
زوج� �ي ��ة ي ��وزع �ه ��ا امل �س �ل �س��ل ب��ال�ج�م�ل��ة،
م �ع �ت �م �دًا ع �ل��ى ال� ��وج� ��وه ال �ف��ات �ن��ة ال �ت��ي
ت�ج�س��د ش�خ�ص�ي��ات��ه .ك��ذل��ك ن �ح��ن على
موعد مع اكتشاف املمثل الحقيقي من
ّ
املزيف ،وسط التنافس الواضح للعدد
الكبير من نجوم الوطن العربي .يبرع
ق �ي��س ال �ش �ي��خ ن�ج�ي��ب ف��ي ال �ت �ق��اط روح
م �ت �ف� ّ�ردة مختلفة لشخصيته ،ويظهر
ً
محمد حداقي ممثال استثنائيًا معتمدًا
ّ
على قدرته في التحكم بتقاسيم وجهه.
وت�ق� ّ�دم ك��ارم��ن لبس شخصية مختلفة
ك�ل�ي��ًا ع�م��ا ق��دم�ت��ه ف��ي م�س�ي��رت�ه��ا ،فيما
ت �ب ��دو امل �ب��ال �غ��ة ف ��ي إظ� �ه ��ار ال�ع�ص�ب�ي��ة
وال� � ��روح ال �ش��ري��رة ه ��ي ال �س �م��ة ال�ع��ام��ة
لباسل خياط باستثناء بعض املشاهد
امل�ت�ق�ن��ة .ك��ذل��ك ي�ظ�ه��ر ت�ي��م ح�س��ن ت��أث��ره
ال��واض��ح ب��أج�م��ل أدوار ع �م��ره «ع �ب��ود»
في مسلسل «االنتظار» .رغم االختالف
ال� �ج ��ذري ب�ي�ن ال�ش�خ�ص�ي�ت�ين وامل �س��اف��ة
الزمنية التي ّ
مرت على تجسيده بطولة
القاسم املشترك بني
«االن�ت�ظ��ار» ،إال أن
ّ
ال �ش �خ �ص �ي �ت�ين ه ��و ت �ل��ق �ي �ه �م��ا ال��رع��اي��ة
ف��ي ّأول س �ن��وات ح�ي��ات�ه�م��ا ف��ي امل�ل�ج��أ.
ال �خ �ل �ط��ة ال �ع �ج �ي �ب��ة ل� � �ـ«اإلخ � ��وة» ب ��دأت
بتحقيق جماهيرية في الوطن العربي،
وه��و األه��م للمحطات الفضائية ،على
أم��ل أن يكون ه��ذا م�ج� ّ�رد صنف درام��ي
ض�م��ن ح��ال��ة م�ت�ن� ّ�وع��ة م��ن دون أن ّ
تكر
ال �س �ب �ح��ة وت� � ��درج م ��وض ��ة امل �س �ل �س�لات
الطويلة الفارغة من ّ
أي مضمون.
«اإلخ��وة» :يوميًا  20:00على  cbcاملصرية و
 21:00على قناة «أبو ظبي األولى»

◄ ت��واك��ب ق �ن��اة «امل �ي��ادي��ن» االن�ت�خ��اب��ات
العراقية الليلة ،وي�ح��اور غسان ب��ن جدو
( )20:30رئ �ي��س ال � ��وزراء ال �ع��راق��ي ن��وري
امل ��ال �ك ��ي ،ف ��ي أش � ��رس م �ع��رك��ة ان�ت�خ��اب�ي��ة
يخوضها في أخطر أحوال تعرفها املنطقة
وال �ع��ال��م ،وي �س��أل��ه :ه��ل االن �ت �خ��اب��ات املقبلة
حرب خيارات على انتماء العراق ودوره؟
◄ اختارت «املفوضية الدولية لحقوق
اإلن �س��ان» ممثلة برئيسها محمد أمني
خ��ان ال�ن�ج��م ال �س��وري ع��اب��د ف�ه��د ليكون
سفيرًا للنيات الحسنة لدى املفوضية .وقد
ّ
أب��دى املمثل سعادته وق��ال ل�ـ«األخ�ب��ار» إنه
على وشك االجتماع باملسؤولني في بيروت
لفهم كل التفاصيل ومعرفة املهمات التي
ستوكل إليه.
◄ منحت مجلة «بيبول» األميركية لقب
«أج �م��ل ام ��رأة ف��ي ال�ع��ال��م ل�ع��ام »2014
ل�ل�م�م�ث�ل��ة ل��وب�ي�ت��ا ن�ي��ون�ج��و ( 31ع��ام��ًا ــ
الصورة) .وقالت املمثلة الكينية التي فازت
بجائزة أوس�ك��ار «أفضل ممثلة مساعدة»
عن دورها في فيلم « 12عامًا من العبودية»

ّ
ل�ل� ّم�خ��رج س�ت�ي��ف م��اك��وي��ن إن �ه��ا «ل ��م تحلم
ق ��ط ب ��أن ت�ح�ص��ل ع �ل��ى إش � ��ادة بمظهرها
وأن ت� �ت� �ص � ّ�در ص � ً�ورت� �ه ��ا غ� �ل��اف امل �ج �ل��ة
ّ
األسبوعية» ،مضيفة« :إن�ه��ا إش��ادة مثيرة
وكبيرة حقًا» .وتضمنت قائمة املرشحات
للقب كيري راس��ل ،وجينا دي��وان ،وميندي
كالينغ ،وآمبير هيرد ،وغابرييال يونيون،
ومولي سيمس ،وكيري واشنطن ،ومغنية
ً
ال �ب��وب ب�ي�ن��ك ،ف �ض�لا ع��ن ع��ارض��ة األزي ��اء
ستايسي كيبلر.
◄ انتهى امل�خ��رج ال�س��وري املثنى صبح
م��ن تصوير امل�ش��اه��د ال�خ��ارج�ي��ة ملسلسل
ال�ش��ام��ي «ب ��واب ال��ري��ح» ال��ذي كتب نصه
خ�ل��دون ق�ت�لان ،ويلعب بطولته دري��د لحام
وغ �س ��ان م �س �ع��ود .وس�ي�ن�ت�ق��ل ص �ب��ح إل��ى
اس �ت��ودي��وات ش��رك��ة «س �م��ا ال �ف��ن» املنتجة
للعمل ليكمل تصوير املشاهد الداخلية منه،
على أن تعقد أسرة املسلسل في وقت قريب
مؤتمرًا صحافيًا في أحد فنادق بيروت.
◄ يباشر املخرج ال�س��وري الليث حجو
يوم األحد املقبل تصوير مشاهد مسلسله
«حقائب» الذي كتب نصه ممدوح حمادة،
ويحكي العمل في حلقات منفصلة متصلة
وب��أس �ل��وب ك��وم �ي��دي ط��ري��ف ق �ص��ة ع��ائ�ل��ة
سورية يفكر أفرادها في الهجرة هربًا من
الحرب الدائرة في بالدهم .وسيؤدي أدوار
ب�ط��ول�ت��ه ك��ل م��ن ب �س��ام ك��وس��ا ،أم��ل ع��رف��ة،
أي �م��ن رض ��ا ،ن��ادي��ن ت�ح�س�ين ب �ي��ك ،أن��دري��ه
سكاف وفادي صبيح.
◄ ت�س�ت�ض�ي��ف ل ��ورك ��ا س�ب�ي�ت��ي ضمن
برنامجها «ص��وت الشعب» غ �دًا السبت
على إذاع��ة «ص��وت الشعب» (بعد موجز
ال��راب �ع��ة وال �ن �ص��ف) ال �ف �ن��ان ع�ب��د الحليم
كركال.
◄ ب � � � ��دأت ق � �ن � ��اة «ال � � �ح � � �ي � ��اة» امل� �ص ��ري ��ة
ع��رض ال �ب��روم��و ال�ت��روي�ج��ي للمقابلة التي
س �ي �ج��ري �ه��ا ق ��ري� �ب ��ًا اإلع �ل��ام � ��ي ن �ي �ش��ان
دي��ره��اروت �ي��ون �ي��ان م��ع ال�ف�ن��ان ال �س��وري
جورج وسوف (األخبار .)2014/4/3
◄ يستضيف ب��رن��ام��ج «ال�ل�ي�ل��ة ج�ن��ون»
ال��ذي يقدمه الليلة م��اري��و باسيل (mtv
_ نشرة األخ�ب��ار املسائية) :إيلي ّأي��وب،
ألبير تحومي ،كورين أيوب ،سيلفيو
شيحا ،رين أشقر وإيلي رستم.
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االنتخابات العراقية وبعبع حكومة الغالبية
عالء الالمي *
في مناسبة سابقة («األخبار» 10 ،2268 ،نيسان
 )2014كنا قد خلصنا إلى التساؤل عن االحتمال
األرج��ح بني ثالثة احتماالت قد تتمخض عنها
االنتخابات التشريعية في العراق نهاية نيسان
ال � �ج ��اري .وه� ��ي :ف ��وز ق��ائ �م��ة امل��ال �ك��ي وح�ل�ف��ائ��ه
بغالبية نيابية تمكنه من تشكيل الحكومة ،أو
ي�ح��دث ال�ع�ك��س وت�ش�ك��ل ق��وى ت�ح��ال��ف «أرب �ي��ل -
َّ
النجف» تلك الحكومة ،أو أن هناك خيارًا ثالثًا
ي�ق��ود إل��ى تشكل «ائ �ت�لاف األق��وي��اء» كما سمي
ذات ي��وم ب�ين «دول ��ة ال�ق��ان��ون» وط��رف كبير من
التحالف السابق ،كأن يكون ائتالف النجيفي أو
املطلك أو كالهما هو األرج��ح ،وعندها يتحول
ال �ط��رف ال �ك��ردي (ال �ت �ح��ال��ف ال �ك��ردس �ت��ان��ي) إل��ى
ط ��رف ث��ان��وي ي�م�ث��ل ث�ق�ل��ه ال�س�ك��ان��ي ال غ�ي��ر في
ال�ح�ك��م أو ينتقل إل��ى امل�ع��ارض��ة ت��ارك��ًا التمثيل
ال � �ك ��ردي ل ��وج ��ود رم� � ��زي ،وب� �ه ��ذا ت �ن �ت �ه��ي ف �ت��رة
دك �ت��ات��وري��ة األق �ل �ي��ة امل�ج�ت�م�ع�ي��ة ع�ل��ى ال�غ��ال�ب�ي��ة
ال�س�ك��ان�ي��ة ال�ع��راق�ي��ة ،وال �ت��ي ك��ان��ت ق��ائ�م��ة ط��وال
العقد املاضي.
وال��واق��ع ف��إن حالة التشوش والتخبط السائدة
ف ��ي امل �ش �ه��د ال �س �ي��اس��ي ال �ع��راق��ي ال ت�س�م��ح لنا
ب��ال�ح�ص��ول ع�ل��ى إج��اب��ة قطعية ح ��ول أرج�ح�ي��ة
ه��ذا االح �ت �م��ال أو ذاك ،غ�ي��ر أن خ �ي��ار ال�ف��وض��ى
والتشتت وع��دم االستقرار سيبقى هو األق��وى،
والذي قد يقود الحقًا إلى سيناريوهات خطيرة
منها االن �ق�لاب العسكري أو م��وج��ة ج��دي��دة من
االقتتال الطائفي.
ل�ق��د أن�ت�ج��ت ال�ع�م�ل�ي��ة ال�س�ي��اس�ي��ة ال �ت��ي أطلقها
االح �ت�لال ف��ي ال �ع��راق واق�ع��ًا سياسيًا ودس�ت��ورًا
وم� �ج� �م ��وع ��ة م� ��ؤس � �س� ��ات م ��رت� �ب� �ط ��ة ب �ب �ع �ض �ه��ا
بعضًا ،وف��ق م��ا يمكن أن نطلق عليه «تصميم
املتاهة» التي ال يمكن اإلفالت منها إال بكسرها
وإط � �ل� ��اق ع �م �ل �ي��ة س �ي ��اس �ي ��ة م� �غ ��اي ��رة ل� �ه ��ا ف��ي
األس��س وامل �س��ارات ،ولها مدخل وم�خ��رج متفق
عليهما دستوريًا .ولعل ما تمخض عن دورات
االن �ت �خ��اب��ات ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة وامل�ح�ل�ي��ة ال �ت��ي ج��رت
ح�ت��ى اآلن أع�ط��ى ص��دق�ي��ة ك��اف�ي��ة ل�ه��ذا التحليل
واالس�ت�ن�ت��اج��ات امل�ب�ن�ي��ة ع�ل��ى أس��اس��ه وه ��ذا ما
ستفعله االنتخابات الوشيكة.
أم� ��ا ح �ك��وم��ة ال �غ��ال �ب �ي��ة ال �س �ي��اس �ي��ة ال �ت��ي ت��رف��ع
شعارها أط��راف ع��دة ،فهي لن تكون في أحسن
األح��وال إال حكومة محاصصة طائفية ولكنها
ً
ستكون «محاصصة ُم ّ
حسنة» قليال ،فليس من
امل�م�ك��ن ألي ط ��رف ك ��ان تشكيل ح�ك��وم��ة غالبية
يغيب عنها ممثلو األك ��راد أو ال�ع��رب السنة أو
الشيعة طاملا أن املجتمع العراقي يفتقر اليوم
إل ��ى االن ��دم ��اج امل�ج�ت�م�ع��ي وال �س �ي��اس��ي العميق
وال ��راس ��خ ،وامل �ع� ّ�ب��ر ع��ن نفسه ف�ك��ري��ًا وسياسيًا

ون� �ف� �س� �ي ��ًا ،وال� � � ��ذي ي �ن �ت��ج ب� ��ال � �ض� ��رورة أح ��زاب ��ًا
سياسية «وطنية» بمعنى أنها تشمل الجغرافيا
والديموغرافيا العراقية كلها .وه��ذه األح��زاب،
شئنا أم أبينا ،ال وج��ود لها في ال�ع��راق ،فحتى
ال�ح��زب الشيوعي ال�ع��راق��ي ،على ضعفه الراهن
ومناقبية وعراقة تجربته وتراثه املضيء أصبح
حزبني :واحد إلقليم كردستان ،واآلخر ملا تبقى
من العراق.
غ�ي��ر أن خ �ي��ار ال�ت�م�ث�ي��ل امل�ح��اص�ص��ات��ي لجميع
املكونات ،ولكن بتمثيل حزبي أضيق سيضمن
ت�ح�ق�ي�ق��ه ت �ح��ال��ف «أرب� �ي ��ل  -ال �ن �ج��ف» ب��وج��ود
ً
التيار الصدري وربما ح��زب الحكيم مستقبال،
إض ��اف ��ة إل ��ى رك �ن �ي��ه األس��اس �ي�ي�ن ال �ك��ردس �ت��ان��ي
وائتالف النجيفي .أم��ا املالكي فسيكون صعبًا
ع �ل �ي��ه ض �م��ان م �ش��ارك��ة ك ��ردي ��ة ح �ت��ى إذا حقق
نتائج تفوق نتائج االنتخابات السابقة أي 98
مقعدًا .ولكنه قد ينجح في تدبير تمثيل كردي
من خارج تحالف «البارزاني ـ الطالباني» ،لكن
هذا غير مضمون تمامًا ،وأسهل من ذلك عليه،
سيكون ضمان مشاركة ممثلني عن العرب السنة
من حلفائه التقليديني على ضعفهم .نحن إذن
ب��إزاء محاصصة طائفية صريحة ول�ك��ن «على
الضيق» كما يقال في اللهجة اللبنانية الجميلة،
وه��ذا يعني ب�ق��اء رك��ائ��ز ن�ظ��ام الحكم ال��ذي ولد
بعد االحتالل كما هي من حيث الجوهر.
إن ال�ح��ال��ة ال�ع��ام��ة للمشهد ال�س�ي��اس��ي ال�ع��راق��ي
ع �ش �ي ��ة االن � �ت � �خ� ��اب� ��ات ال �ت �ش ��ري �ع �ي ��ة ال ت �ع �ط��ي
م �ص��داق �ي��ة ل�ل�ت�ح��ال�ي��ل ال��ذاه �ب��ة إل ��ى أن امل�ع��رك��ة
ه��ي ب�ين أن�ص��ار املحاصصة الطائفية وأنصار
امل��واط �ن��ة وامل � �س� ��اواة ،وال ه ��ي ف ��ي ال ��وق ��ت ذات ��ه
م�ع��رك��ة ب�ين دع ��اة امل� ُ�رك��زي��ة ودع� ��اة ال�لام��رك��زي��ة،
فحتى املركزية  -إن ق� ّ�در لها أن تقوم ذات يوم،
س��واء كانت بقيادة املالكي أو بقيادة «تحالف
أرب �ي ��ل ال �ن �ج��ف»  -س �ت �ك��ون م��رك��زي��ة ال�ت�ش�ك�ي�ل��ة
املحاصصاتية التي ُح ِر َم منها أحد الطرفني.
غير أن التجربة أثبتت حتى اآلن أن التحالف
الحكومي الذي سيكون الكردستاني طرفًا مؤثرًا
ّ
سيرسخ نظام املحاصصة بشكلها الجديد،
فيه
وي�م�ن��ع ت�م��ام��ًا أي اح�ت�م��ال ل�لاق �ت��راب م��ن نهاية
نفق املتاهة ،متاهة العملية السياسية القائمة،
ً
وس�ي�ب�ط��ل أي م�ح��اول��ة م �ث�لا ل�ت�ع��دي��ل ال��دس�ت��ور
االح �ت�لال��ي امل�خ�ت��ل وب �ق��وة ط��ائ�ف�ي��ًا ،ف��ال��زع��ام��ات
الكردية جمعاء أعلنت بوضوح وفي مناسبات
كثيرة أنها تعتبر أي تعديل جوهري ومهم على
م��واد الدستور ع��دوان��ًا سافرًا على مكتسباتها
مل��ا بعد  ،2003رغ��م أن ه��ذا الدستور يسمح في
إح ��دى م� ��واده (امل � ��ادة  )142ب��إج��راء ال�ت�ع��دي�لات
عليه ولكن بشروط صعبة.
أم��ا ل��و ق��در ل�لاح�ت�م��ال اآلخ ��ر ،أي ق �ي��ام تحالف
ْ
األق��وي��اء ب�ين بقايا العراقية ودول��ة ال�ق��ان��ون إن

ّ
حافظت على وزنها أو زادته أن يتحقق ،فسيكون
ت�ع��دي��ل ال��دس�ت��ور أول وأه ��م ع�م��ل حقيقي يقوم
به التحالف الحاكم .وليس ممكنًا اليوم ،وقبل
معرفة نتائج االنتخابات املقبلة ،التكهن بإمكان
تكرار التجربة والحكم على نجاعتها كحل .ومن
الطبيعي أن نتوقع رفضًا قويًا لهذا السيناريو
قد يصل إلى درجة التهديد باالنفصال وإعالن
دول��ة مستقلة م��ن قبل ال��زع��ام��ات الكردية ألنها
س�ت�ك��ون ال �خ��اس��ر األك �ب��ر م �ن��ه ،غ�ي��ر أن ال��وض��ع
ال� ��دول� ��ي واإلق �ل �ي �م ��ي وق � ��وة ال �ت �ح��ال��ف ال �ح��اك��م
ْ
إن ت �ش �ك��ل ،س�ت�ك�ب��ح ه ��ذه ال ��زع ��ام ��ات وت�ق�ن�ع�ه��ا
بحجمها ووزنها الحقيقيني وتنهي دكتاتورية
األقلية القومية على الغالبية السكانية العراقية
كما أسلفنا .بالعودة إلى شعار وهدف حكومة
الغالبية السياسية ،ف��ال��واق��ع ،أن امل��ال�ك��ي ليس
ال�ط��رف ال��وح�ي��د ال��ذي ي��ري��د ه��ذه الحكومة ،وله
أسبابه املتصلة  -كما يتهمه خصومه  -بسعيه
ل�ح�ك��م ف� ��ردي ض �م��ن امل �ح��اص �ص��ة ذات� �ه ��ا ،ب��ل إن
هؤالء الخصوم يريدون ذلك أيضًا ،وقد شرعوا
ً
فعال بمفاوضات وعمليات تنسيق مبكرة ،قد ال
تخلو م��ن روائ��ح ال�ح��روب اإلع�لام�ي��ة والنفسية
امل��واك �ب��ة ل�ل�ح�م�لات االن �ت �خ��اب �ي��ة ،ي �ش ��ارك فيها
الجميع إال املالكي وائ�ت�لاف��ه فهي كما قلنا في
مناسبة سابقة انتخابات إس�ق��اط أو التجديد

ل �ل �م��ال �ك��ي ب��ام �ت �ي��از .أم� ��ا ف ��ي م ��ا ي �ت �ع �ل��ق ب��امل��آل
واأله � � ��داف امل �ع �ل �ن��ة ل �ل �ق��وى ال��رئ �ي �س �ي��ة ،فيمكن
مالحظة ن��وع م��ن التناقضات املضحكة والتي
تصل إل��ى درج��ة الالمنطق .فحني أعلنت قائمة
رئ�ي��س ال ��وزراء «دول ��ة ال�ق��ان��ون» ان�ه��ا تستهدف
ت�ش�ك�ي��ل ح �ك��وم��ة غ��ال �ب �ي��ة ،ه��اج �م �ه��ا ال�ت�ح��ال��ف
ً
الكردستاني ألن��ه اعتبر ه��ذا الهدف مستحيال،
وال يتحقق إال ب�ع��ودة الحكم امل��رك��زي ال�ص��ارم،
وينطوي على إق�ص��اء وتهميش أح��د املكونات
امل �ج �ت �م �ع �ي��ة امل� �ه� �م ��ة ،وامل � �ق � �ص� ��ود ه� ��و إق� �ص ��اء
ال��زع��ام��ات ال�ك��ردي��ة التقليدية التي يمثلها هذا
التحالف وال�ت��ي ت�ح��اول اح�ت�ك��ار تمثيل املكون
ال� �ك ��ردي ،ول�ك�ن��ه – ال �ك��ردس �ت��ان��ي – ي�ن�س��ق على
أعلى املستويات من أجل تشكيل حكومة غالبية.
ي �ت �ض��ح م �م��ا س �ب��ق ،أن م ��ن ي��رف �ض��ون ح�ك��وم��ة
الغالبية السياسية يرفضونها إذا كانت بقيادة
أو م�ش��ارك��ة ائ �ت�لاف امل��ال�ك��ي ،ولكنهم معها إذا
كانت بقيادتهم وتحت هيمنتهم .وه��ذا الخيار
يعني ضمن ما يعني انتقال قائمة املالكي إلى
ّ
امل�ع��ارض��ة .وه��و يعني أي�ض��ًا ،أن قائمة املالكي
إذا ف��ازت بعدد جيد من املقاعد يقترب من مئة
وع�ش��ري��ن م�ق�ع�دًا ،فهي ستكون بحاجة إل��ى 44
مقعدًا يوافرها لها من سيبقى معها من حلفاء
«م��ن ال�ق��وائ��م الشيعية» أو املستقلني .وال��واق��ع

من يرفضون
حكومة
الغالبية
السياسية
يرفضونها
إذا كانت
بقيادة أو
مشاركة
ائتالف
املالكي
(أ ف ب)

االستيقاظ الروسي
محمد سيد رصاص *
بعد قيام الوحدة األملانية عام  ،1871كان هناك
م�لام��ح استيقاظ أمل��ان�ي��ة ك��ان م��ن ال��واض��ح أنها
ستقلقل النظام الدولي القائم بزعامة بريطانيا
منذ انتصارها على فرنسا في ح��رب السنوات
السبع ( )1763 - 1756قبل تكريس ه��ذا النظام
في مؤتمر فيينا عام  1815عقب هزيمة نابليون
في واترلو .كان بسمارك واعيًا ملخاطر استفزاز
ل �ن��دن ،ل��ذل��ك ح ��اول ت��أك�ي��د م �ع��ادل��ة« :ب��ري�ط��ان�ي��ا
وح��ش ب�ح��ري ،وأمل��ان�ي��ا وح��ش ب��ري ،يجب أن ال
يصطدما» .ومن هنا لم يحاول مد يده ملا وراء
البحار خ��ارج ال�ق��ارة األوروب�ي��ة ،ومقدمًا برلني،

بعد هزيمة فرنسا عام  ،1870كعامل لالستقرار
األوروب � � � ��ي ،وك �ح��اج��ز أم � ��ام ال �ع �م�ل�اق ال��روس��ي
ف ��ي ال� �ش ��رق ،وك �ك��اب��ح أم� ��ام ال �ت��وس��ع ال�ف��رن�س��ي
ف��ي ال��وس��ط األوروب � ��ي ك��ال��ذي ح��اول��ه نابليون
ب��ون��اب��رت ( .)1815 - 1799ب�ع��د ع ��زل ب�س�م��ارك
عام  1890اتجهت برلني نحو سياسة معاكسة
ملستشارها الحديدي السابق ،وهو ما أدى إلى
ن�ش��وب ال�ح��رب العاملية األول��ى ث��م الثانية التي
اشتعل حريقها من رماد األولى.
ل��م تستطع واش�ن�ط��ن ب�ع��د ه��زي�م��ة م��وس�ك��و في
ً
الحرب ال�ب��اردة أن تحافظ طويال على وضعية
«القطب الواحد للعالم» :تعثرت في كابول ،2001
وف��ي بغداد  ،2003وم��ال ميزان القوى اإلقليمي

¶ نائب رئيس التحرير :بيار أبي صعب ¶ مديرا التحرير :إيلي شلهوب ،وفيق
قانصوه ¶ إقتصاد :محمد زبيب ¶ محليات :حسن عليق ¶ مجتمع :مهى
زراقط ¶ ثقافة وناس :أمل األندري
تأسست عام 1953
تصدر عن شركة «أخبار بيروت»
رئيس التحرير المؤسس
جوزف سماحة
()2007-2006
رئيس التحرير ـ المدير المسؤول
إبراهيم األمين

¶ رئيس مجلس االدارة ابراهيم األمين ¶ االدارة المالية :فادي خليل
¶ الموارد البشرية :ريما اسماعيل
¶ المكاتب بيروت ــ فردان ــ شارع دونان ــ سنتر كونكورد ــ الطابق
السادس ¶ تلفاكس ¶ 01759597 01759500 :ص .ب 113/5963
¶ www.al-akhbar.com
¶ اإلعالنات الوكيل الحصري شركة بروموفيكس 01/788200
¶ التوزيع شركة األوائل 15ــ  01 /666314ــ 03 / 828381

ف��ي منطقة ال�ش��رق األوس ��ط ،ال�ت��ي ك��ان يسميها
ال�ج�ن��رال دي �غ��ول «ق�ل��ب ال �ع��ال��م» ،لغير مصلحة
واش �ن �ط��ن «ب �ع��د ت�ح��ول�ه��ا ل �ق��وة ش ��رق أوس�ط�ي��ة
إث��ر مجيئها بجنودها ألفغانستان وال �ع��راق»
من خالل نتائج حرب تموز  ،2006وغ��زة ،2007
وبيروت  7أيار  ،2008وبغداد  25تشرين الثاني
( 2010امل��ال�ك��ي ول�ي��س ع�ل�اوي رئيسًا ل �ل��وزراء)،
وم� ��ن ث ��م س �ق ��وط ح �ك��وم��ة س �ع��د ال� �ح ��ري ��ري ف��ي

حصيلة «الربيع العربي»
قد أتاحت المجال لزيادة قوة
موسكو وطهران
ب �ي��روت ف��ي  12ك��ان��ون ث��ان��ي  :2011ك��ان��ت ه��ذه
امل �ي�ل�ان��ات ل �ل �م��وازي��ن ل�غ�ي��ر م�ص�ل�ح��ة واش�ن�ط��ن
عائقًا أمام تجيير األميركيني لـ«الربيع العربي»
ال�ب��ادئ إسقاطه للحكام ّفي تونس بعد يومني
من ذلك الحدث البيروتي ملا استقال وزراء قوى
 8آذار ،وأسقطوا حكومة الحريري أثناء لحظة
اجتماعه بالبيت األبيض مع الرئيس األميركي.
وع�م�ل�ي��ًا إذا أري� ��د ق �ي��اس األح� � ��داث ب�ن�ت��ائ�ج�ه��ا،
وليس بمسارها ،فإن حصيلة «الربيع العربي»
ق��د أت��اح��ت ع�ب��ر االض �ط��راب ال��داخ�ل��ي ف��ي ب�ل��دان
امل�ن�ط�ق��ة امل �ج��ال ل ��زي ��ادة ق ��وة م��وس �ك��و وط �ه��ران

إقليميًا ،فيما لم تستطع واشنطن ،رغم حلفها
م ��ع اإلس �ل ��ام ال �س �ي��اس��ي ال � ��ذي ص �ع��د ل�ل�س�ل�ط��ة
ف��ي ال �ق��اه��رة وت��ون��س وش� ��ارك ب�ه��ا ف��ي صنعاء
وط ��راب� �ل ��س ال � �غ� ��رب وت� ��زع� ��م ال � �ح� ��راك ال� �س ��وري
امل �ع��ارض ،أن تصبح أق ��وى ش��رق أوس�ط�ي��ًا وأن
تعوض تراجعاتها االقليمية.
عبر هذا عن ضعف عند «القطب الواحد للعالم»،
على األرج��ح أنه يمكن تفسيره باجتماع األزمة
امل��ال �ي��ة  -االق �ت �ص��ادي��ة ف��ي س ��وق ن �ي��وي��ورك في
أيلول  2008مع التجربة الفاشلة لألميركي في
أفغانستان وال �ع��راق .ت��راف��ق ه��ذا م��ع استيقاظ
روس � � ��ي ب � � ��دأت م�ل�ام� �ح ��ه ف� ��ي ال� �ش� �ه ��ر ال �س��اب��ق
ألزم ��ة س��وق ن �ي��وي��ورك ع�ب��ر ال �ح��رب ال��روس �ي��ة -
الجورجية ،ثم عبر مكاسب موسكو في الحدائق
السوفياتية السابقة في أوكرانيا وقرغيزيا .لم
يقتصر ه��ذا االستيقاظ على املحيط االقليمي
ال� ��روس� ��ي ،ب ��ل ت��رج��م ع��امل �ي��ًا م ��ن خ �ل�ال تشكيل
م��وس �ك��و ل �ت �ك �ت��ل ع ��امل ��ي م ��ع ب �ك�ي�ن ون �ي��ودل �ه��ي
وبرازيليا في  16حزيران  2009من خالل إنشاء
م�ج�م��وع��ة «ال �ب��ري �ك��س» (ان �ض �م��ت إل�ي�ه��ا جنوب
أفريقيا عام  )2010التي دعت إلى تشكيل «نظام
عاملي متعدد األقطاب» .في األزمة السورية ،ومن
خ�لال ث�لاث فيتوات مزدوجة روسية  -صينية،
أعلن ه��ذا التكتل فعاليته ف��ي أكبر أزم��ة دولية
نشبت ف��ي ع��ال��م م��ا بعد ال�ح��رب ال �ب��اردة .وق��ام،
ب��ال�ت�ح��ال��ف م��ع إي � ��ران ،ب�م�ن��ع ال�ح�ل��ف األم�ي��رك��ي
– األوروب � � ��ي – ال �ت��رك��ي – ال�خ�ل�ي�ج��ي بتحقيق
أجنداته عبر الصراع السوري ال��ذي تحول إلى

رأي
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ألي لبنان ؟
أي رئيس ّ
ّ

ف ��إن ه ��ذه اآلم � ��ال ال �ت��ي ع� ّ�ب��ر ع�ن�ه��ا ب �ع��ض ق ��ادة
«دولة القانون» مبالغ في تفاؤلها رغم أن حالة
االستقطاب الطائفي الشديدة وانعكاساتها على
ال�ج�م�ه��ور االن�ت�خ��اب��ي ف��ي ال�ج�ن��وب وال��وس��ط ال
تجعلها مستحيلة في أعني الكثيرين وسيكون
لشخصية امل��ال�ك��ي ،بسلبياتها وإي�ج��اب�ي��ات�ه��ا،
دورها الكبير ،إضافة إلى حزمة عوامل تطرقنا
إل�ي�ه��ا ف��ي م�ن��اس�ب��ة س��اب�ق��ة ف��ي ت�ق��ري��ر ال�ن�ت��ائ��ج
النهائية للسباق االنتخابي.
وم ��ا دم �ن��ا ب �ص��دد ال �ن �ت��ائ��ج امل �ت��وق �ع��ة ،وم ��ع كل
الغموض والتشوش السائدين فإن من املتوقع
أن ي �ك��ون ل�ل�آل��ة ال �ح��زب �ي��ة وال �ع �ش��ائ��ري��ة وامل� ��ال
السياسي الداخلي أو اإلقليمي تأثيرات كبيرة
على النتائج املعبر عنها بأعداد املقاعد .ففي ما
يخص اآلل��ة الحزبية نجد أن قيمتها الحقيقية
ال تكمن ف��ي ع��دد منتسبيها ب�ح��د ذات ��ه ب��ل في
قدرته على حشد األص��وات .وهنا ،يتحول ألف
ً
ن��اش��ط ح��زب��ي م �ث�لا إل ��ى ع �ش��رة آالف ص ��وت أو
أك �ث��ر ،واألم� ��ر ن�ف�س��ه ي �ق��ال ع��ن اآلل ��ة ال�ع�ش��ائ��ري��ة
وخ� �ص ��وص ��ًا ف ��ي األري� � � ��اف وف � ��ي امل� � ��دن امل� َّ
�ري �ف��ة
كمدينة الثورة /الصدر في بغداد .غير أن نشاط
هذا العامل «اآلل��ة الحزبية والعشائرية» ،يبقى
م �ش��روط��ًا ب �ج �م�ل��ة ش � ��روط م��وض��وع �ي��ة ت�ت�ص��ل
بالواقع «السياجتماعي» ككل .وعلى هذا ،يمكن
لنا أن نتوقع حفاظ التيار الصدري على مقاعده
األربعني أو أن يحد من خسائره املتوقعة كثيرًا،
غير أنه سيكون بعيدًا عن مصير آخر أكثر سوءًا
بفضل آلته الحزبية رغم ما أصابها من صدوع
وت �ش �ق �ق��ات خ �ل�ال ال �ف �ت��رة امل��اض �ي��ة .وم �ث��ل ذل��ك
يمكن أن يقال عن ح��زب املجلس األعلى بقيادة
عمار الحكيم ،ولكنه قد يستثمر نجاحاته في
االن �ت �خ��اب��ات امل�ح�ل�ي��ة األخ �ي��رة ف�ي��وس��ع حصته
ً
ّ
من املقاعد في البرملان املقبل قليال .غير أن هذا
العامل لن يكون مفيدًا أو مؤثرًا على مصير قوى
وش�خ�ص�ي��ات أخ ��رى ك��إي��اد ع�ل�اوي ال ��ذي تشير
التقديرات إل��ى أن��ه سينتهي ك�ق��وة وشخصية
س �ي��اس �ي��ة م �ث �ي��رة ل �ل �ج ��دل ،رغ � ��م أن � ��ه ن �ج��ح ف��ي
ال�ح�ص��ول على وف��رة ج�ي��دة م��ن امل��ال السياسي
م ��ن دول ال �خ �ل �ي��ج ب �ح �س��ب م ��ا أش � � ��ارت ب�ع��ض
املصادر .ونجح أيضًا في كسب بعض األسماء
املعروفة خصوصًا من العرب السنة في قائمته،
وخصوصًا ممن جربوا حظهم في االنتخابات
السابقة مع هذا االئتالف أو ذاك ،ولكنهم فشلوا
ك��ال �س �ي��د م �ح �م��ود امل �ش �ه��دان��ي ،رئ �ي��س مجلس
النواب األسبق.
أما في الساحة الكردية ،فيبدو أن حزب الطالباني
قد بدأ بالتالشي الفعلي قبل االنتخابات بفترة
طويلة نسبيًا ،حني خسر معاقله الرئيسية في
اإلقليم ،وخصوصًا السليمانية لصالح حركة
«كوران – التغيير» ،وأعلن قبل أيام قليلة خمسة

م��ن ق ��ادة ال �ح��زب ال�ك�ب��ار انشقاقهم والتحاقهم
ب�ح��زب ال �ب��ارزان��ي .ه��ذا األخ �ي��ر ،سيخسر مزيدًا
م��ن امل�ق��اع��د ملصلحة ح��رك��ة «التغيير – ك��وران»
التي ستنتقل الى مرتبة الحزب الكردي الثاني
ورب �م��ا أك �ث��ر! ع�ل��ى جبهة ال �ق��وى والشخصيات
ضمن مكون ال�ع��رب السنة م��ن الصعب التكهن
أو استشراف أي نتائج بسبب صعوبة الوضع
األم�ن��ي ف��ي املنطقة العربية والتوتر السياسي
واالس�ت�ق�ط��اب ال�ط��ائ�ف��ي ف��ي امل�ح��اف�ظ��ات ال�ث�لاث
ذات الغالبية السكانية العربية السنية :نينوى
واألن�ب��ار وص�لاح ال��دي��ن إض��اف��ة إل��ى املحافظات
املختلطة كمحافظة دي��ال��ى وال�ع��اص�م��ة ب�غ��داد.
إن � �م � ��ا ي� �م� �ك ��ن أن ن � �ت ��وق ��ع أن ت � �ح ��اف ��ظ ب �ع��ض
ال �ش �خ �ص �ي��ات ال �ع �ش��ائ��ري��ة ع �ل��ى ح �ض��وره��ا في
ال �ب��رمل��ان ب �ف �ض��ل أص��وات �ه��ا ال �ع �ش��ائ��ري��ة ،ك��ذل��ك
ي�م�ك��ن أن ي�خ�س��ر ائ �ت�ل�اف ال�ن�ج�ي�ف��ي ك �ث �ي �رًا في
األنبار وستكون خسائره أقل في نينوى .يبقى
الحزب اإلس�لام��ي (ف��رع اإلخ��وان املسلمني) فهو
ل��ن يتمكن كما ي�ب��دو ،رغ��م م��ا بحوزته م��ن امل��ال
ال �س �ي��اس��ي ،ال �ق �ط��ري ت �ح��دي �دًا ،ف��ي ال �خ��روج من
حالة فقدان ال��وزن واالختناق الجماهيري التي
يعاني منها منذ االنتخابات السابقة.
ك �ل �م��ة أخ � �ي� ��رة ح � ��ول ق ��ائ �م ��ة ان �ت �خ��اب �ي��ة ت��دع��ى
«التيار املدني الديموقراطي» ،التي ب��ادرت إلى
تشكيلها شخصيات وق��وى يسارية وليبرالية
أب��رزه��ا ال �ح��زب ال�ش�ي��وع��ي ال �ع��راق��ي ،ال ��ذي فشل
ف��ي االن�ت�خ��اب��ات ال�س��اب�ق��ة ف��ي ال �ف��وز ب��أي مقعد
ّ
نيابي ،فرغم أن واقع الحال العراقي اليوم يرشح
أي� ��ة ق� ��وة ي �س��اري��ة أو ع�ل �م��ان �ي��ة ل �ح �ص��د ن�ت��ائ��ج
جيدة ،بدفع من إخفاقات وحماقات اإلسالميني
املهيمنني على ال�ح�ك��م ،ول�ك��ن ه��ذه القائمة كما
يبدو لن تحصل على الكثير ،خصوصًا بعدما
ارتكبت ما شبهه ناشطون في مواقع التواصل
االج�ت�م��اع��ي ب��االن�ت�ح��ار السياسي واالنتخابي
حني وافقت على أن يكون أح��د أب��رز مرشحيها
ص��دي��ق إس��رائ �ي��ل ال�ع�ل�ن��ي وال� ��ذي رف ��ع ال�ب��رمل��ان
السابق عنه الحصانة بعد سلسلة زياراته إلى
ت��ل أبيب ودع��وت��ه ال��ى عقد اتفاقية ص��داق��ة بني
ال �ع��راق وال �ك �ي��ان ال�ص�ه�ي��ون��ي ،ال �ن��ائ��ب ال�س��اب��ق
مثال اآللوسي .ولو أن هذه القائمة اعتمدت على
ال��وج��وه اليسارية والنقابية العراقية النظيفة
وذات ال�س�م�ع��ة ال�ح�س�ن��ة وال �ت ��اري ��خ ال�س�ي��اس��ي
ال �ن��اص��ع الخ�ت�ل�ف��ت ال�ن�ت��ائ��ج ب�ك��ل ت��أك �ي��د .ول�ك��ن
املثل الشعبي العراقي يقول «الـ «لو» زرعوها ما
خضرت»! ولكن يبدو أن هناك أيدي خفية أرادت
أن يكون املشهد اليساري واملدني الديمقراطي
ّ
فأصرت على حشر اآللوسي
بهذا الشكل البائس،
على رأس القائمة في حركة خرقاء ومهينة لكل
تاريخ اليسار العراقي.
* كاتب عراقي

اإلقليمية
س��اح��ة مكثفة للمجابهة ال��دول �ي��ة –
ّ
ع�ب��ر ح�ط��ب س� ��وري .وع�م�ل�ي��ًا ،ي�م�ك��ن ال �ق��ول إن��ه
عبر دمشق أثبتت موسكو أن «القطب الواحد
ل�ل�ع��ال��م» ق��د ان�ت�ه��ى ،وه ��و م��ا ي�م�ك��ن تلمسه من
خالل مجريات «اتفاق موسكو» في  7أيار 2013
حول سوريا ،ثم اتفاق جنيف في  14أيلول حول
الكيميائي السوري ثم من مؤتمر «جنيف  »2في
 22ك��ان��ون ال�ث��ان��ي  ،2014حيث ك��ان واض�ح��ًا أن
هناك ثنائية أميركية – روسية في تناول األزمة
األكبر للعالقات الدولية مع أرجحية روسية .في
األزمة األوكرانية (الناشبة منذ  21شباط )2014
هناك أرجحية روسية أكبر بالقياس لقوة أداء
وت �ن��اول ال �غ��رب األم �ي��رك��ي – األوروب � ��ي ل�لأزم��ة،
التي أصبحت معطلة لجنيف ال�س��وري ،وال��ذي
بدوره أصبح مربوطًا بما سيجري في كييف.
يمكن ك�ص��ورة رم��زي��ة تقديم ب��وت�ين ف��ي خطابه
بالدوما يوم  18آذار  ،2014وهو يضم القرم إلى
االت �ح��اد ال��روس��ي م��ع ق�ي��اس�ه��ا ب �ص��ورة أوب��ام��ا
الذي يشبه في أدائه ما كان عليه رئيس الوزراء
البريطاني تشمبرلني ف��ي مؤتمر ميونيخ عام
 ،1938مل��ا ظ �ه��ر ب �ص ��ورة ال�ض�ع�ي��ف أم� ��ام هتلر
وال �س��اع��ي ل�ت�ه��دئ��ة ال�ش�ه��وة ال�ت��وس�ع�ي��ة للزعيم
األمل��ان��ي م��ن خ�ل�ال منطق اس�ت�ي�ع��اب ت�ن��ازل��ي لم
ي�ه��دئ تلك الشهية ،ب��ل ك��ان ي��زي��ده��ا اض�ط��رام��ًا.
في تلك الصورة هناك صورة زعيم لقوة صاعدة
تجاوزت مرحلة النوم واالستيقاظ وهي تملك
شهية توسعية شبيهة بأملان ما بعد بسمارك
ويابانيي ما بعد الحرب اليابانية – الروسية

عامي  ،1905 - 1904وعلى األرجح ،إنها من خالل
ما جرى في دمشق وفي أوكرانيا ستقلقل النظام
العاملي القائم ،مثلما فعل األملان واليابانيون في
فترة .1945 - 1890
هنا ،يلفت النظر اجتماع ثالث قوى وراء بوتني:
ال �ق��وم �ي��ون ال � ��روس ،وال �ش �ي��وع �ي��ون ،وال�ك�ن�ي�س��ة
األرثوذوكسية في كتلة واح��دة ّ
تعبر عن قاعدة
اجتماعية روسية واسعة تسعى من خالل الزعيم
الروسي الجديد لتحقيق ما سعى إليه بطرس
األك �ب ��ر وال �ق �ي��اص��رة ال �ت��ي ب �ن��وا اإلم �ب��راط��وري��ة
الروسية عبر نزعة قومية روسية مدرعة بنزعة
س�لاف�ي��ة شجعتها ال�ك�ن�ي�س��ة ،ث��م أك�م�ل�ه��ا زع�ي��م
الكرملني الشيوعي السوفياتي جوزيف ستالني
ال��ذي انفتح على الكنيسة األرثوذوكسية أثناء
ال �ح��رب م��ع األمل � ��ان ،واس �ت��دع��ى ب�ع�ض��ًا م��ن ع��دة
ال ��روح ال�ق��وم�ي��ة ال��روس�ي��ة ق�ب��ل أن ي��وص��ل نفوذ
م��وس �ك��و إل � ��ى ح� � ��دود غ �ي��ر م �س �ب��وق��ة أوروب � �ي ��ًا
وعامليًا مع االنتصار على هتلر عام  .1945يلفت
النظر ،أيضًا ،استيقاظ ال��روح القومية والتوق
إلى االندماج مع روسيا عند الروس املتناثرين
ف��ي ج�م�ه��وري��ات االت �ح��اد ال�س��وف�ي��ات��ي ال�س��اب��ق،
ول��و أنها لم تنفجر إال في أوكرانيا ومولدافيا
حتى اآلن .وق��د ظهر ب��وت�ين ف��ي خ�ط��اب  18آذار
وه ��و ي �ل� ّ�وح ب��ورق��ة ح�م��اي��ة األق �ل �ي��ات ال��روس �ي��ة،
ف��ي ص��ورة ت��ذك��ر بما فعله هتلر ت�ج��اه النمسا
وتشيكوسلوفاكيا وبولندا في توتيرات قادت
إلى بدء الحرب العاملية الثانية.
* كاتب سوري

عصام نعمان *

ث�م��ة ص �ع��وب��ة ،ح��ال �ي��ًا ،ف��ي ت��رج�ي��ح َم ��ن س�ي�ك��ون
رئيس الجمهورية املقبل في لبنان .لكن ليس من
الصعب توصيف وض��ع لبنان حاليًا وم��ا يمكن
أن ي�ك��ون عليه ف��ي املستقبل امل�ن�ظ��ور .لبنان في
وض ��ع م �ض �ط��رب ،أم�ن�ي��ًا وس�ي��اس�ي��ًا واق�ت�ص��ادي��ًا
واجتماعيًا .أمنيًا ،هو في حال خ��روج متواصل
ع�ل��ى ال �ق��ان��ون وال �ن �ظ��ام ال �ع��ام ب�ت��وات��ر استعمال
السالح في الحياة اليومية ،وباللجوء الى العنف
سياسيًا،
االع�م��ى واإلره ��اب ألغ ��راض سياسية.
َ
ه ��و ف ��ي ح ��ال ض �م��ور ل �ل��وف��اق ال��وط �ن��ي ن�ت�ي�ج��ة
خالفات واختالفات ،وص��دام أغ��راض ومصالح،
�راع م �ح �م��وم ب�ي�ن ق ��وى واح � � ��زاب س�ي��اس�ي��ة
وص � � � ٍ
وجماعات مذهبية متنافرة .اقتصاديًا ،هو في
ّ
حال تضخم مطرد في الدين العام ،وتراجع مقلق
متنام
في اإلنتاج الزراعي والصناعي ،وانحسار
ٍ
في التبادل االقتصادي مع دول الجوار ،وانكفاء
ملحوظ للودائع املصرفية العربية الوافدة.
اج �ت �م��اع �ي��ًا ،ه ��و ف ��ي ح� ��ال اس �ت �ف �ح��ال ال�ض��ائ�ق��ة
امل�ع�ي�ش�ي��ة ،وت �ف��اق��م ال�ت�ض�خ��م (ب�م�ع�ن��ى ال �غ�ل�اء)،
وتراجع خدمات القطاع العام في الكهرباء واملاء
والضمانات الصحية واالجتماعية ،واضطراب
سوق العمل نتيجة نزوح مئات آالف السوريني.
ً
واختالال مع ّ
تحول
ازداد وضع لبنان اضطرابًا
ال �ص��راع ف��ي املنطقة ح��رب��ًا ف��ي س��وري��ا وعليها.
تشارك فيها ،بالوكالة عن دول ومصالح كبرى،
ٌ
جماعات سلفية محلية وعربية وأجنبية تتسلل
عبر حدود دول مجاورة وبمساعدة مكشوفة من
سلطاتها .إضافة الى ذلك ،فإن أوساطًا وتكتالت
محافظة راهنت على فوز قوى املعارضة السورية
ً
املسلحة سبيال لتعزيز ن�ف��وذه��ا السياسي في
الداخل اللبناني وملصلحة قوى اقليمية حليفة،
ب�ي�ن�م��ا راه �ن��ت أوس � ��اط امل �ق��اوم��ة وق� ��وى وط�ن�ي��ة
واج �ت �م��اع �ي��ة م�ت�ح��ال�ف��ة م�ع�ه��ا ع �ل��ى ف ��وز ال�ح�ك��م
والجيش السوريني ف��ي ال�ص��راع لحماية وج��ود
املقاومة وفعاليتها في وجه «إسرائيل» ،ولتعزيز
دورها اإلقليمي في املنطقة.
احتدام الصراع انعكس سلبًا على استحقاقات

ما يستطيع فعله
اللبنانيون مرهون بظروف
قابلة لالحتدام والتبدل
س� �ي ��اس� �ي ��ة واج � �ت � �م ��اع � �ي ��ة ل� �ب� �ن ��ان� �ي ��ة ض ��اغ� �ط ��ة.
ف �ت��أل �ي��ف ح� �ك ��وم ��ة ب ��دي� �ل ��ة م� ��ن ح� �ك ��وم ��ة ن�ج�ي��ب
م �ي �ق��ات��ي امل �س �ت �ق �ي ُ�ل��ة اس� �ت� �ل ��زم أك� �ث ��ر م ��ن ع �ش��رة
اش �ه��ر .واس�ت�ج��اب��ة م�ط��ال��ب امل�ع�ل�م�ين وامل��وظ�ف�ين
والعسكريني واملتعاقدين واألجراء واملتقاعدين،
استلزمت اكثر من  25شهرًا ،قبل أن َّ
يؤجل مجددًا
البت في سلسلة الرتب والرواتب إلى موعد الحق
متداخل مع املهلة الدستورية املحددة النتخاب
رئ�ي��س الجمهورية قبل  25أي��ار امل�ق�ب��ل .ك��ل ذلك
من دون أن تخطو الفعاليات السياسية خطوة
واح� ��دة ب��ات�ج��اه ص ��وغ ق��ان��ون دي�م�ق��راط��ي ع��ادل
الن �ت �خ��اب��ات ن�ي��اب�ي��ة م�ت��وج�ب��ة م��ع ان �ت �ه��اء والي��ة
البرملان املمدة واليته لغاية مطلع تشرين الثاني
امل �ق �ب��ل .ف ��ي وض� ��ع ي �ض � ّ�ج ب ��االض� �ط ��راب األم �ن��ي
وال � �ص� ��راع ال �س �ي��اس��ي واالخ � �ت�ل��ال االق �ت �ص��ادي
والتدهور االجتماعي والفساد امل��ادي والخلقي،
وبترهل األح��زاب املحسوبة عرفًا وتعريفًا على
ال �ي �س��ار واإلص �ل��اح ال��رادي �ك��ال��ي ،ي�ت�ع��ذر تفكيرًا
وت ��دب� �ي� �رًا ص � ��وغ ن� �ظ ��ام ب ��دي ��ل م ��ن ن� �ظ ��ام ل�ب�ن��ان
الطائفي املركانتيلي الحالي قبل حلول موعدي
االس �ت �ح �ق��اق ال��رئ��اس��ي وال �ن �ي��اب��ي .ه ��ذه امل�ه�م��ة
ال�ت��اري�خ�ي��ة امل�ط�ل��وب��ة م��ن ال �ق��وى ال�ح�ي��ة املتميزة
داخ � ��ل اح� � ��زاب امل �ق ��اوم ��ة وال �ي �س ��ار امل �ت��ره��ل هي
استحقاق برسم املستقبل القريب والبعيد وال
مجال ألن تؤتي أكلها في الحاضر .ما يستطيعه
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ون ،م�س��ؤول�ين وم��واط �ن�ين ف��اع�ل�ين ،في
ال��وق��ت ال�ح��اض��ر واالش �ه��ر السبعة اآلت �ي��ة حيال
االستحقاقني الدستوريني اآلنفي الذكر ،مرهون
بظروف محلية واقليمية قابلة لالحتدام والتبدل.
م �ح �ل �ي��ًا ،ث �م��ة ت �ي��ار م �ت �ن��ام ت� �ق ��وده ال�ب�ط��ري��رك�ي��ة
املارونية برعاية ضمنية من الفاتيكان وتأييد
فاتر من ادارة اوباما يرفع شعار :بقاء املسيحيني
م��ره��ون بجمهورية قوية يترأسها رئيس قوي
بشخصه ومبادئه وتحالفاته .ق��ادة ه��ذا التيار
لم ّ
يسموا مرشحًا تتوافر فيه املواصفات اآلنفة
الذكر ،لكن غالبية بني املراقبني املستقلني نسبيًا
تعتبر ان ال�ع�م��اد ميشال ع��ون ت�ت��واف��ر فيه هذه
الصفات واملواصفات اكثر من َغيره .دون اعتماد
العماد عون مرشحًا قويًا متوافقًا عليه مسيحيًا
وبالتالي وطنيًا ّ
معوقات محلية واخرى اقليمية.
ّ
املعوق املحلي االبرز هو كثرة الطامحني املوارنة
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واعتقاد بعضهم انه اوفر حظًا العتماده مرشحًا
ت��واف �ق �ي��ًا .امل� �ع � ّ�وق االق �ل �ي �م��ي االب � ��رز ه ��و امل�م�ل�ك��ة
العربية السعودية التي تربط ما بني االستحقاق
الرئاسي اللبناني وم��ؤدى ال�ص��راع املحتدم في
س��وري��ا وع�ل�ي�ه��ا .ذل��ك ان�ه��ا ت��رى ف��ي ان�ت�ص��ار أي
من طرفي الصراع في سوريا مفاعيل وتداعيات
ع �ل��ى ل �ب �ن��ان خ �ص��وص��ًا وع �ل ��ى م� ��وازي� � ً�ن ال �ق��وى
ف��ي امل�ن�ط�ق��ة ع �م��وم��ًا .األرج� ��ح ان ت �س� ً�وي��ة ن��ووي��ة
ب�ي�ن ام �ي��رك��ا وإي � ��ران تستتبع ت �س��وي��ة سياسية
ب�ين ال�س�ع��ودي��ة وإي� ��ران يمكن ان تنتج مفاعيل
إيجابية في لبنان ،فال تعارض الرياض بعدها
تفاهمًا بني ق��واه السياسية املحلية على مرشح
وفاق وتوافق لرئاسة الجمهورية .ظاهر الحال ال
يشير الى ان تسوية اقليمية من هذا الطراز تلوح
في االف��ق .بالعكس ،إن اص��رار السعودية املعلن
ع�ل��ى ض ��رورة تغيير م �ي��زان ال �ق��وى ع�ل��ى االرض
في سوريا ملصلحة املعارضة املسلحة يفيد بأن
الحرب مستمرة ،وقد يزداد احتدامها في االشهر
الثالثة املقبلة ما يجعل التوافق على تسوية بني
القوى املحلية املتصارعة في لبنان قبل انتهاء
ً
والية الرئيس سليمان في  25ايار احتماال بعيدًا.
في املقابل ،ف��إن احتمال توصل اوروب��ا واميركا
وروسيا الى تسوية بشأن مستقبل اوكرانيا من
دول مجموعة
جهة وتسوية بني اميركا
وسائر ً
 1+5وإي ��ران م��ن جهة اخ��رىَّ ،
متوجة بانسحاب
فعلي لقوات اميركا وسائر حلفائها االطلسيني
من افغانستان قبل نهاية العام الحالي ،يجعل
التسوية االقليمية بني السعودية وإيران ممكنة
وقريبة ،ومثلها التسوية الرئاسية في لبنان.
ي�ت�ح� ّ�ص��ل م��ن ه��ذا التحليل ان ت�ح��دي��ات صعبة
ت��واج��ه ل�ب�ن��ان وال�ل�ب�ن��ان�ي�ين ف��ي م��رح�ل��ة م��ا قبل
تاريخ  25ايار وخالل االشهر الثالثة ،وربما اكثر،
التي ستعقبه .أبرز هذه التحديات ثالثة:
أولها ،التحدي االمني .إذ ان تواصل الحرب في
سوريا سينعكس بالضرورة سلبًا على لبنان.
ففي ح��ال اس�ت�م��رار وت�ي��رة ال�ك� ّ�ر وال�ف� ّ�ر فيها ،فإن
تعاضد طرفي الصراع في لبنان مع طرفي الحرب
ّ
ف��ي س��وري��ا سيخلف تداعيات امنية وسياسية
مؤذية .وفي حال فوز الحكم والجيش السوريني
في الحرب وبالتالي اع��ادة انتخاب بشار االسد
رئيسًا ،فإن حلفاء سوريا في لبنان سيترسملون
على انتصار حليفهم السوري لتصفية النتوءات
االمنية للمعارضة السورية وحلفائها املحليني
ف ��ي ل �ب �ن��ان ،ول �ت��رج �م��ة االن �ت �ص ��ار ال� ��ى م�ك��اس��ب
سياسية واقتصادية.
ث��ان �ي �ه��ا ،ال �ت �ح��دي االج �ت �م��اع��ي .ذل ��ك ان ت�ح��ال��ف
ّ
السلطة وامل��ال العابر للطوائف واألح��زاب تمكن
م��ن إح �ب��اط م�ط��ال��ب ال �ق��وى االج�ت�م��اع�ي��ة الحية
امل�ك��اف�ح��ة م��ن اج��ل إق ��رار م �ش��روع سلسلة ال��رت��ب
وال ��روات ��ب ،وب��ال �ت��ال��ي إض �ع��اف ه�ي�ئ��ة التنسيق
ال�ن�ق��اب�ي��ة وج �م �ه��وره��ا م��ن امل�ع�ل�م�ين وامل��وظ �ف�ين
وال �ع �س �ك��ري�ين وامل �ت �ع��اق��دي��ن وامل �ت �ق��اع��دي��ن .ه��ذه
ال� �ق ��وى االج �ت �م��اع �ي��ة امل � �غ� ��دورة م �ح �ك��وم عليها
ب��أن ت��واص��ل نضالها م��ن اج��ل ن�ي��ل حقوقها ما
يرشحها ل�ل�ص��دام ليس م��ع حكومة ت�م��ام سالم
بالضرورة بل مع السلطة الحقيقية ،أي الشبكة
الحاكمة ّ
املكونة من متزعمي طوائف ،ورجال مال
واع �م��ال ،وق �ي��ادات متنفذة ف��ي ال �ق��وات املسلحة.
ال �ص��دام امل�ن�ت�ظ��ر س�ي�ت��رك ت��داع �ي��ات م��ؤث��رة على
الصعيدين االمني والسياسي.
ث��ال�ث�ه��ا ،ال�ت�ح��دي ال�س�ي��اس��ي .ذل��ك أن ال �ح��رب في
سوريا وعليها ستولد مفاعيل وتترك تداعيات
على لبنان ايًا كان الفائز فيها .فالفائز سيشعر
بأنه اكتسب من القدرات املستجدة واملشروعية
الشعبية م��ا يحمله على مباشرة ج�ه��ود فاعلة
ل�ت��رج�م��ة ان �ت �ص��اره ال �ع��اب��ر ل �ل �ح��دود ال ��ى وق��ائ��ع
س �ي��اس �ي��ة ع �ل��ى االرض .ول �ع ��ل ال� �ط ��رف امل �ق ��اوم
وحلفاءه السياسيني سيعتبرون أنهم في وضع
ّ
اق��وى يمكنهم م��ن فتح ب��اب اإلص�ل�اح السياسي
واالق �ت �ص��ادي واالج�ت�م��اع��ي ع�ل��ى م�ص��راع�ي��ه .اذا
ل ��م ي �ف �ع �ل��وا ف ��إن ال �ق ��وى االج �ت �م��اع �ي��ة امل �ت �ض��ررة
من أفعال تحالف السلطة وامل��ال ستجد نفسها
مضطرة الى توسيع ميدان املواجهة لتشمل قوى
وت�ح��ال�ف��ات س�ي��اس�ي��ة ك��ان��ت تحسبها ردي �ف��ة او
حليفة .يتأسس على هذا الواقع املستجد انهيار
ت �ح��ال �ف��ات س�ي��اس�ي��ة ق��دي �م��ة وق �ي��ام اص�ط�ف��اف��ات
وت �ح��ال �ف��ات س�ي��اس�ي��ة ج��دي��دة ع��اب��رة ل�ل�ط��وائ��ف
وال �ط��ائ �ف �ي�ين ومل �ت��زع �م��ي ال �ط��وائ��ف ال�ت�ق�ل�ي��دي�ين
وللمطايا في كل املواسم والعهود.
ف��ي غ �م��رة ال� �ص ��راع امل �ت��أج��ج وم ��ا ي �س �ت��ول��ده من
تغييرات وت�ج��دي��دات ف��ي ال��دس�ت��ور واملؤسسات
وال�ق�ي��ادات والتنظيمات والنقابات واخالقيات
ال�ع�م��ل ال��وط�ن��ي وال�س�ي��اس��ي وم�ع��اي�ي��ره ،يصبح
اللبنانيون واللبنانيات ،مسؤولني ومواطنني،
في وضع أفضل لتقرير ِّ
أي رئيس أفضل للبنان،
لبنان الدولة املدنية الديمقراطية ،امل��راد بناؤها
على أسس حكم القانون والعدالة والتنمية.
محام ـ ـ نائب ووزير سابق
*
ٍ
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استغلت حكومة بنيامني نتنياهو املصالحة الفلسطينية لتوظيفها
في سياق إلقاء مسؤولية فشل املفاوضات اإلسرائيلية الفلسطينية على
رئيس السلطة محمود عباس ،عبر قلب معادلة السبب والنتيجة

إسرائيل فوجئت بالمصالحة
 ...وتراهن على فشلها
علي حيدر
ب� � ��ال� � ��رغ� � ��م م� � � ��ن أن ال� ��رئ � �ي� ��س
الفلسطيني محمود عباس لم
ّ
يكن ليوقع على اتفاق مصالحة
مع «حماس» ،في هذه املرحلة على االقل،
ل��وال النتيجة التي آل��ت اليها املفاوضات
ب �ف �ع��ل ال �ت �ص �ل��ب االس� ��رائ � �ي � �ل� ��ي ،ات� �خ ��ذت
ح �ك��وم��ة ب �ن �ي��ام�ي�ن ن �ت �ن �ي��اه��و امل �ص��ال �ح��ة
الفلسطينية س�ب�ب��ًا وم �ب��ررًا ل�ل�إع�ل�ان عن
وقف املحادثات مع الجانب الفلسطيني،
متهمة رئيس السلطة بأنه ل��و ك��ان يريد
إنجاح املفاوضات لواصل مساعيه ،وملا
اتفق مع حركة ّترفض االعتراف بإسرائيل
واالتفاقات املوقعة معها.
م ��ع ذل � ��ك ،ت� �س ��ود ت� �ق ��دي ��رات ف ��ي ال �س��اح��ة
االس��رائ �ي �ل �ي��ة ت�ك�ش��ف ع��ن وج ��ود ق ��در من
الرهان على فشل املصالحة الفلسطينية،
ان �ط�لاق��ًا م��ن أن ال �خ��وض ف��ي ال�ت�ف��اص�ي��ل
يؤكد أن الطريق م��ا زال��ت طويلة ومليئة
ب��ال �ع �ث��رات ،وب��ال �ت��ال��ي ي�م�ك��ن أن تستجد
خ�ل�اف ��ات ق ��د ت� �ه ��دده ��ا .ه � ��ذه ال �ت �ق��دي��رات
امل��وزع��ة ب�ين ج �ه��ات س�ي��اس�ي��ة وإع�لام�ي��ة،
لم تحضر في اعتبارات املجلس ال��وزاري
امل� �ص� �غ ��ر ال� � � ��ذي ت� �ع ��ام ��ل م � ��ع امل �ص��ال �ح��ة
الفلسطينية ب�م�ن�س��وب ت��وظ�ي�ف��ي مرتفع
جدًا ،في سياق تبادل إلقاء املسؤولية على
فشل املفاوضات مع الجانب الفلسطيني.
ع�ل��ى خ�ل�ف�ي��ة ق� ��راءة وت �ق��دي��ر إس��رائ�ي�ل�ي�ين
بأن االتفاق مع حماس هو جزء من ردود
ال�س�ل�ط��ة ع�ل��ى ال�ت�ص�ل��ب االس��رائ �ي �ل��ي ،ق��رر
امل �ج �ل��س ال� � � ��وزاري امل �ص �غ��ر ،ب �ع��د ج�ل�س��ة
اس�ت�م��رت س��ت س��اع��ات ،سلسلة إج ��راءات
ع �ق ��اب �ي ��ة ،ب� � ��دءًا م� ��ن ت �ج �م �ي��د االت � �ص� ��االت
ال�س�ي��اس�ي��ة م��ع ال�س�ل�ط��ة وف ��رض ع�ق��وب��ات
ً
ع�ل�ي�ه��ا ،وص � ��وال ال ��ى ش ��ن ح�م�ل��ة دع��ائ�ي��ة
ت�ه��دف ال��ى تشويه ص��ورة أب��و م��ازن على
املستوى الدولي.
ل�ج�ه��ة ت�ج�م�ي��د االت � �ص ��االت ،م��ن ال��واض��ح
أن امل �ش �ك �ل��ة ب��ال �ن �س �ب��ة إل� ��ى إس ��رائ� �ي ��ل أن
االت� �ف ��اق ه ��و م ��ع ج �ه��ة ت��رف��ض االع� �ت ��راف
ب �ه��ا وب��االت �ف��اق��ات امل��وق �ع��ة م �ع �ه��ا ،وع�ل��ى
ه ��ذه ال�خ�ل�ف�ي��ة ف��إن �ه��ا ت��رف��ض أي إض �ف��اء
مشروعية على «حماس» ،من دون التراجع
عن خياراتها السياسية .وهو ما أوضحه
نتنياهو لوزير الخارجية االميركي جون
كيري ،بالقول إنه من ناحية إسرائيل فإن
تشكيل حكومة وح��دة ب�ين فتح وحماس
س �ي �ق��ود ال ��ى وق ��ف امل �ف ��اوض ��ات .وأوض ��ح
م �ص��در س�ي��اس��ي إس��رائ �ي �ل��ي أن ��ه «ب�ع��دم��ا
ت� �ح ��ول ��ت ال �س �ل �ط��ة وح � �م� ��اس ال� � ��ى ج�س��م
واح��د ،ل��م يعد باإلمكان إدارة مفاوضات
سياسية معها .أما بخصوص العقوبات،
ف �ق��د أوض � ��ح ن �ت �ن �ي��اه��و أي �ض ��ًا ل �ك �ي��ري أن
إسرائيل ستوقف نقل أموال الضرائب الى
السلطة ،إض��اف��ة ال��ى توصية الكونغرس
األميركي بوقف املساعدات املالية للسلطة
الفلسطينية .وأوضح مصدر سياسي أنه
«حتى اآلن وجهنا إن��ذارًا حول العقوبات،
وح ��ال� �ي ��ًا س �ن �ن �ف ��ذ» .أم � ��ا ل �ج �ه��ة ال ��دع ��اي ��ة
االسرائيلية التي تهدف الى تشويه صورة
رئ�ي��س السلطة ،ف��ي اإلع�ل�ام ال��دول��ي ،فمن
ض�م��ن ال �خ �ي��ارات ال �ت��ي ت��م درس �ه��ا إم�ك��ان
نشر بيانات في االعالم الدولي تربط بني
اس��م أب��و م��ازن وزع�ي��م ال�ق��اع��دة أس��ام��ة بن
الدن بهدف إقناع الرأي العام الدولي ّبأن
أبو مازن ليس شريكًا للسالم ،وأنه يفضل
الوحدة مع منظمة إرهابية إسالمية على
اتفاق السالم مع إسرائيل.
وب� �ق ��در م ��ن اإلق� � � ��رار ب��ال �ف �ش��ل ف ��ي ت �ق��دي��ر
االستخبارات حول ما يمكن أن يقدم عليه
م �ح �م��ود ع �ب��اس ،أق � � ّ�رت ج �ه��ات س�ي��اس�ي��ة
إسرائيلية بأن املستوى السياسي فوجئ
بإعالن املصالحة من قطاع غزة ،في الوقت

ً
ال��ذي ك��ان مشغوال بإمكانية إق��دام��ه على
«ح��ل السلطة» .وأض��اف��ت امل�ص��ادر نفسها
أن «االس � �ت � �خ � �ب ��ارات ل ��م ت �ط �ل��ع امل �س �ت��وى
ال �س �ي��اس��ي ع �ل��ى ت� �ط ��ور امل� �ح ��ادث ��ات ب�ين
حماس والسلطة ،وهذا ببساطة فشل ،لم
نعرف ماذا كان يجري».
ّ
وأقر مصدر سياسي ملوقع «واي نت» بأن
اإلسرائيليني لم يكونوا على علم باالتفاق
ال ��ذي ي�ت�ب�ل��ور .وأوض� ��ح م �ص��در سياسي
أم �ن ��ي إس��رائ �ي �ل��ي أن «االج � �ه� ��زة االم �ن �ي��ة
تابعت االت�ص��االت بني حماس والسلطة،
ل� �ك ��ن ل � ��م ن � �ع� ��رف ف � ��ي أي ي� � ��وم ب��ال �ض �ب��ط
س �ي �ح��دث ه� ��ذا ،ول ��م ن �ع��رف أن ��ه س�ي�ص��در
بيان».
ع �ل��ى خ ��ط م� � ��واز ،رأى ت �ق��دي��ر ص � ��ادر عن
القسم االستخباري في وزارة الخارجية
االس��رائ �ي �ل �ي��ة أن االت� �ف ��اق ت �م��ت ص�ي��اغ�ت��ه
«بخطوط عامة وضبابية متعمدة ،وهو
بعيد عن التحقق» ،مضيفًا أن «التفاهمات
التي تم التوصل اليها بني فتح وحماس
تمت بلورتها على أس��اس التقاء مصالح
م �ع�ين ب�ي�ن ال �ج��ان �ب�ين ن�ت�ي�ج��ة ض�ع�ف�ه�م��ا،
بفعل املصاعب التي يواجهانها» .ولفت
التقدير أيضًا الى أن الرئيس الفلسطيني
ي ��أم ��ل أن «ت �ش �ك��ل خ �ط ��وة امل �ص��ال �ح��ة م��ع
ح � �م� ��اس راف � �ع � ��ة ض� �غ ��ط ع� �ل ��ى إس ��رائ� �ي ��ل

خالل التوقيع على االتفاق أمس (سعيد خطيب ـ ا ف ب)
ل�ت�ج��دي��د امل �ف��اوص��ات وف ��ق ش��روط��ه ،وأن
ًَ
تشكل تحديا لسياسة حماس إزاء عملية
التسوية .وفي املقابل ،فإن حماس تأمل أن
يسهم االتفاق في تغيير التعامل السلبي
م��ن ج��ان��ب م�ص��ر ت�ج��اه�ه��ا ،وت�ض�م��ن ب��أن
يتم دم��ج التنظيم ف��ي م��ؤس�س��ات منظمة
ال� �ت� �ح ��ري ��ر ،وأن ي �ح �ظ��ى ن ��اش �ط ��وه ��ا ف��ي
الضفة بمزيد من حرية العمل» .أما لجهة

آف ��اق االت �ف��اق ،ف�ق��د أض��اف��ت ورق ��ة امل��وق��ف
ال� �ت ��ي ق��دم �ت �ه��ا ال �خ��ارج �ي��ة االس��رائ �ي �ل �ي��ة
«ب��رغ��م ال�ت�ق��اء امل�ص��ال��ح وأج� ��واء ال�ت�ف��اؤل،
م��ا زال��ت ه�ن��اك أج ��واء ش��ك وع��دم ثقة بني
فتح وحماس ،والطرفان بعيدان عن جسر
ال� �ه ��وات» امل�ت�ص�ل��ة ب��ال�ت�ف��اص�ي��ل ال �ت��ي لم
تغلق إل��ى ح��د اآلن .ولفت التقدير ال��ى أن
«أبو مازن ما زال يحتفظ لنفسه بمساحة

م��رون��ة م��ا ،ويمكنه إم��ا ال�ت�ق��دم أو إرج��اء
امل�ص��ال�ح��ة ح�س��ب اح �ت �ي��اج��ات��ه» .واخ�ت�ت��م
ال�ت�ق��دي��ر ب��ال�ق��ول «إن تطبيق التفاهمات
م��رت�ب��ط ب�ت�ق��دم امل �ف��اوض��ات م��ع إس��رائ�ي��ل
وب��رد فعل املجتمع ال��دول��ي ،وع�ل��ى رأس��ه
الواليات املتحدة».
إلى ذلك ،رأى وزير الخارجية االسرائيلي
أف �ي �غ ��دور ل �ي �ب��رم��ان أن� ��ه «ف� ��ي ح� ��ال ج��رت

«خدعة» فلسطينية أم «فرصة» يجب عدم تفــو
تباينت مواقف
النخبة اإلسرائيلية من
اتفاق املصالحة بني
من يراه نقمة ومن يراه
فرصة ،وإن كان الرابحان
األساسيان ،بحسب
البعض ،ليسا سوى
حماس ونتنياهو

محمد بدير
ّ
ّ
ش��ن ع��دد م��ن ال �ك��ت��اب ه�ج��وم��ًا الذع ��ًا ضد
اتفاق املصالحة الفلسطيني بني حركتي
حماس وفتح ،فيما دعا البعض اآلخر إلى
التريث والنظر إليه بوصفه فرصة ينبغي
استغاللها .وبني هؤالء وهؤالء ،كان هناك
م ��ن أج� ��رى ج� ��ردة م��وض��وع �ي��ة ف ��ي ف��وائ��د
االت� �ف ��اق وأض � � ��راره ب��ال�ن�س�ب��ة إل ��ى ك��ل من
ال�لاع�ب�ين املعنيني ب��ه ،معتبرًا أن حماس
ه ��ي أب � ��رز ال ��راب �ح�ي�ن م �ن ��ه ،ي�ل�ي �ه��ا رئ �ي��س
الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتيناهو.
وت �ح��ت ع �ن ��وان «ت �ح �ط �ي��م األوان � � ��ي» كتب
أليكس فيشمان في «يديعوت أحرونوت»
أن دوائ� � ��ر ص �ن��اع��ة ال � �ق ��رار ف ��ي إس��رائ �ي��ل
تنفجر غضبًا ليس فقط من أبو م��ازن بل
إن «خيبة األمل الكبرى هي في األساس من
التعامل األميركي مع اإلجراءات األحادية
لرئيس السلطة الفلسطينية .فأبو م��ازن
م��ن وج �ه��ة ن �ظ��ر ح �ك��وم��ة ن�ت�ن�ي��اه��و حطم
األوان��ي كلها في اللحظة التي أدخل فيها
م�ن�ظ�م��ة إره��اب �ي��ة ه��ي ح �م��اس م��ن ال �ب��اب
الرئيسي وأشركها في معادلة التفاوض.
وال�ك��رة اآلن ف��ي ملعب ال��والي��ات املتحدة،
فإذا لم يوجد رد أميركي واضح ،فسيكون
تداع سياسي يفضي إلى اعتراف
ذلك بدء ٍ
دول الغرب بحماس».
وأش��ار فيشمان إل��ى أن «ال��رد اإلسرائيلي
على ذلك كما أخذ ينضج في جهاز األمن
ال يقل غضبًا .فمنذ اآلن فصاعدًا سيكون
ك ��ل إط �ل��اق ن ��ار ي �ت��م م ��ن ق �ط��اع غ ��زة على
إسرائيل تحت مسؤولية أبو مازن بصفته
يرأس حكومة الوحدة».
ب��دوره ،رأى ألكسندر ب�لاي في «إسرائيل
ال �ي ��وم» أن ات �ف��اق امل�ص��ال�ح��ة ل�ي��س س��وى
خ ��دع ��ة ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة ت �ت �ك��رر م � ��رة أخ � ��رى،
وبرأيه تكمن دوافع االتفاق في أن «منظمة
ال �ت �ح��ري��ر ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة غ �ي��ر ق � ��ادرة على

ال �ت��وص��ل إل ��ى ات �ف��اق م��ع إس��رائ �ي��ل ألن�ه��ا
تمثل أقلية في ال�ش��ارع العربي ،وحماس
ال تستطيع أن تحظى ب��االع �ت��راف بأنها
املمثلة الشرعية حتى لسكان غزة .وكل ذلك
ي��ؤدي بالطرفني الصقرين إل��ى محاوالت
ال ت�ت��وق��ف ل�ل�ت�ح��ادث ب�ي�ن�ه�م��ا وال�ت��وص��ل
إل��ى ات�ف��اق��ات (خمسة حتى اآلن) ل��م تنفذ
ول�ي��س م��ن امل�م�ك��ن أن تنفذ ف��ي املستقبل.
وكما كانت (م.ت.ف ).وإس��رائ�ي��ل تجريان
ت�ف��اوض��ًا عقيمًا م�ن��ذ س �ن��وات مل�ن��ع ات�ه��ام
امل�ج�ت�م��ع ال��دول��ي لهما ب��إح�ب��اط «مسيرة
ال � �س �ل�ام» ،ي �ت �ف��اوض ال �ط��رف��ان ال �ع��رب �ي��ان
ك��ذل��ك ك��ي ال ي�خ�س��را منزلتيهما ف��ي نظر
جمهورهما في ال��داخ��ل»ً .
بناء عليه ،يرى
بالي أن عنوان االتفاق هذه املرة «موجود
ف � ��ي ال� �س ��اح� �ت�ي�ن اإلق� �ل� �ي� �م� �ي ��ة وال� ��دول � �ي� ��ة،
وت �ش �م�ل�ان إدارة ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ،ألن
ال��رس��ال��ة ال��ى واشنطن مفهومة م��ن تلقاء
ن �ف �س �ه��ا ،وه � ��ي أن � ��ه إذا ل� ��م ي �ق �ن��ع وزي� ��ر
الخارجية األميركي إسرائيل بالعودة الى
املحادثات بشروط م.ت.ف .فمن املؤكد أن
السلطة ال�ق��ادم��ة ،سلطة ح�م��اس ،ستكون
أقل إراحة للواليات املتحدة».
في املقابل ،انتقد باراك رابيد في صحيفة
«ه ��آرت ��س» م��وق��ف ح�ك��وم��ة ن�ت�ن�ي��اه��و من
االت � �ف� ��اق ال� � ��ذي رأى ف �ي��ه ف ��رص ��ة ي�ن�ب�غ��ي
ع��دم تفويتها .وك�ت��ب راب �ي��د ان «حماسة
نتنياهو ورج��ال��ه متوقعة .ف�ه��ذا ّ
رد فعل
ش ��رط ��ي آخ� � ��ر ل �ح �ك ��وم ��ة إس� ��رائ � �ي� ��ل ع�ل��ى
ال �ت �غ �ي �ي��ر ال � �ج� ��اري ف ��ي ال� �ش ��رق االوس � ��ط.
فمثلما ه��ي ال�ح��ال م��ع س�ق��وط م�ب��ارك في
مصر ،وانتصار روحاني في االنتخابات
ف��ي إي ��ران ،أو االت�ف��اق املرحلي ب�ين القوى
العظمى وإي ��ران على ال�ب��رن��ام��ج ال�ن��ووي،
هذه املرة أيضًا كان رد الفعل االسرائيلي
س�ل�ب�ي��ًا ،ي�ب��ث ال �ف��زع وي ��رى ف��ي ك��ل تغيير
في الوضع الراهن تهديدًا وليس فرصة».
وت��وق��ف ال�ك��ات��ب ع�ن��د ازدواج� �ي ��ة األخ�ل�اق

ل � ��دى ن �ت �ن �ي��اه��و ال � ��ذي «أدار م �ف��اوض��ات
م� ��ع ح� �م ��اس ك ��ان ��ت أط� � ��ول وأك � �ث� ��ر ج��دي��ة
وم��ع ق��در أك�ب��ر م��ن ال�ن�ي��ة الطيبة م� ّ�م��ا مع
ّ
عباس» ،مذكرًا من نسي من اإلسرائيليني
باتفاقني مكتوبني أبرمهما رئيس الوزراء
م��ع «امل�ن�ظ�م��ة اإلره��اب �ي��ة ف��ي غ� ��زة» ،األول
ح � ��ول ت � �ب� ��ادل ال� �ج� �ن ��دي ج �ل �ع ��اد ش��ال �ي��ط
وال �ث��ان��ي ات� �ف ��اق وق ��ف ال� �ن ��ار ال � ��ذي أن�ه��ى
�اب .ورأى راب �ي��د أن
ع�م�ل�ي��ة ًع �م��ود ال �س �ح� ّ
«حكومة إسرائيلية تتبنى حل الدولتني
ك��ان ينبغي ل�ه��ا أن ت�ف��رح أم��س وأن ت��رى
ف��ي ات �ف��اق امل �ص��ال �ح��ة ب�ي�ن ح �م��اس وف�ت��ح
فرصة وليس تهديدًا .فبعد كل شيء ،كان
نتنياهو وأف �ي �غ��دور ل�ي�ب��رم��ان ورف��اق�ه�م��ا
ف��ي ال�ح�ك��وم��ة ه��م ال��ذي��ن ّادع� ��وا أن عباس
ال ي�م�ث��ل ك��ل ال�ج�م�ه��ور الفلسطيني وأن��ه
ال ي �م �ك ��ن ال � �ت � �ق ��دم ح �ي��ن ت � �ك� ��ون ال �س �ل �ط��ة
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ال ت�س� ّي�ط��ر ف��ي غ� ��زة .ات�ف��اق
امل�ص��ال�ح��ة ،إذا م��ا ن��ف��ذ ،فسيعطي ج��واب��ًا
لهذه االدع��اءات بالضبط ،وينتج حكومة
تمثل كل الفلسطينيني».
م��ن جهته ،أج��رى محلل ال�ش��ؤون األمنية
في موقع الصحيفة اإللكتروني ،رون بن
يشاي ،جردة في الرابحني والخاسرين من
االتفاق ،فرأى أن حماس هي أبرز الرابحني،
يليها رئيس ال��وزراء اإلسرائيلي بنيامني
نتنياهو .فاملنظمة اإلسالمية التي تحكم
غ ��زة ،ب�ح�س��ب ب��ن ي �ش��اي« ،م ��وج ��ودة اآلن
ف��ي ضائقة اقتصادية وسياسية صعبة
ول �ي �س��ت ق� � ��ادرة ع �ل��ى ت��أم�ي�ن اح �ت �ي��اج��ات
ال �ح��د األدن� ��ى مل�ل�ي��ون ون �ص��ف م�ل�ي��ون من
سكان القطاع ...واتفاق املصالحة سيحول
رئيس السلطة الفلسطينية إل��ى مسؤول
ع��ن س�لام��ة ه ��ؤالء ورف��اه �ي �ت �ه��م» .وه�ن��اك
م �ي��زة إض��اف �ي��ة ب��ال�ن�س�ب��ة إل ��ى ح �م��اس في
االت � �ف� ��اق ،وه� ��ي أن� ��ه ي �ق ��دم ل �ه��ا ول�ل�ج�ه��اد
اإلسالمي الفرصة لالنضمام إلى منظمة
التحرير الفسلطينية ،األمر الذي «سيتيح
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تحليل أخباري

مصالحة على حساب القضية
االنتخابات الفلسطينية كما ت��م االتفاق
عليه بني فتح وح�م��اس ،فمن ال��واض��ح أن
ح�م��اس س�ت�ف��وز ف��ي ك��ل م��ن غ��زة والضفة
ال �غ��رب �ي��ة» .أم ��ا رئ �ي��س ال �ب �ي��ت ال �ي �ه��ودي،
نفتالي بينيت ،ف��رأى أن اتفاق الدمج بني
فتح وحماس والجهاد االسالمي «يدخل
الشرق االوس��ط في عهد سياسي جديد»،
واص�ف��ًا السلطة بأنها «تحولت ال��ى أكبر
جهاز إرهابي في العالم ،على مسافة 20
دقيقة من تل أبيب».
م��ن جهتها ،رأت وزي ��رة ال�ق�ض��اء تسيبي
ليفني أن املسألة «تتعلق بتطور إشكالي
ج � �دًاَ ،ي�م��س ب�ج�ه��ود ال �س�لام ال �ت��ي تجري
بشكل مكثف وبالفرصة التي تشكلت فقط
في الفترة األخيرة»ّ .
وأيدت ليفني املوقف
اإلس��رائ �ي �ل��ي ب �ع��دم إج � ��راء م �ف��اوض��ات ما
دامت حماس ال تعترف بإسرائيل.
ف ��ي امل �ق��اب��ل ،رأت رئ �ي �س��ة ح ��زب م�ي��رت��س
ال �ي �س��اري ،امل �ع ��ارض ،زه��اف��ا غ �ل��اؤون ،أن
املصالحة بني الضفة وغزة هي أمر حيوي
م��ا دام االت �ف��اق ب�ين أب��و م ��ازن وإس��رائ�ي��ل
يلزم حماس ،وعلى رأسه إيقاف العنف».
من جهة أخرى ،ذكرت صحيفة «يديعوت
أح� � ��رون� � ��وت» أن «ال� �ج� �ي ��ش االس ��رائ �ي �ل ��ي
أج � � ��رى ،ب �ع��د ال � �ت � �ط ��ورات ال��درام��ات �ي �ك �ي��ة
الفلسطينية ،م �ن��اورة مفاجئة ف��ي قيادة
امل �ن �ط �ق��ة ال��وس �ط��ى ت �ح��اك��ي س �ي �ن��اري��وات
ت�ص�ع�ي��د م�ح�ت�م��ل ف ��ي ال �ض �ف��ة ال �غ��رب �ي��ة».
وشملت املناورة التدريب على مواجهات
شبان فلسطينيني ،وم�ح��اوالت لعدد من
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين ال �ق �ي��ام ب�ت�ن�ف�ي��ذ ع�م�ل�ي��ات
ف��دائ�ي��ة ض��د أه ��داف ون �ق��اط ع�س�ك��ري��ة في
م�ن��اط��ق ال�ض�ف��ة ال�غ��رب�ي��ة ،وذل ��ك م��ن خ�لال
استخدام وسائل تفريق املظاهرات.
في املقابل (أ ف ب) ،أعلن كبير املفاوضني
الفلسطينيني صائب عريقات أن القيادة
الفلسطينية ستدرس «كل الخيارات» للرد
على قرار إسرائيل وقف املفاوضات .وقال
إن «أول��وي��ة الشعب الفلسطيني اآلن هي
املصالحة ووحدتنا الوطنية».

ويتها؟
لها السيطرة على املنظمة املمثلة للشعب
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي ،ال� �ت ��ي ي �س �ت �م��د أب � ��و م� ��ازن
صالحياته منها».
أم ��ا ب��ال�ن�س�ب��ة إل ��ى إس ��رائ �ي ��ل ،ف�ل�ي��س لها
م� ��ن وج� �ه ��ة ن �ظ��ر ب� ��ن ي� �ش ��اي ال �ك �ث �ي��ر م��ن
األس� �ب ��اب ل�ل�أس��ف إزاء ات �ف ��اق امل�ص��ال�ح��ة
ال��ذي «يعطي نتنياهو وي�ع��ال��ون إن�ج��ازًا
م�ع�ن��وي��ًا م�ه�م��ًا س�ي�س�ت�غ�لان��ه إلظ �ه��ار أب��و
مازن ورجاله كذئاب إرهابية بجلود نعاج
تطلب ال�س�لام .وال��رب��ط ب�ين فتح وحماس
يثبت ذل��ك» .وهناك إنجاز آخ��ر إلسرائيل
يتمثل في أنه «إذا تم تطبيق االتفاق ،فإن
ً
أب ��و م� ��ازن س �ي �ك��ون م� �س ��ؤوال رس �م �ي��ًا عن
ك��ل ص� ��اروخ ق �س��ام ي �خ��رج م��ن ق �ط��اع غ��زة
أو ع �ب��وة ت�ن�ف�ج��ر ف ��ي إس��رائ �ي��ل وال�ض�ف��ة
الغربية» .ويرى الكاتب أن توقيع االتفاق
ب �ح� ّ�د ذات� ��ه «ي �ع��زز ال ��دع ��وى اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة
ب��ال �ح��اج��ة إل � ��ى ت��رت �ي �ب��ات أم �ن �ي��ة وث �ي �ق��ة
وواسعة ويسمح باإلثبات ب��أن أب��و مازن
مسؤول مباشرة عن أعمال حماس وبقية
املنظمات املتمردة ،وإذا لم يكن قادرًا على
ب�س��ط س�ي�ط��رت��هّ ع�ل�ي�ه��م ،ف�ل�ي��س ب�م�ق��دوره
تنفيذ اتفاق ُيوقع مع إسرائيل».
ف��ي م�ق��اب��ل ذل ��ك ،ي ��رى ب��ن ي �ش��اي أن ق��ادة
السلطة ال يربحون كثيرًا من االتفاق ،فهم
«ي�ح�ص�ل��ون ع�ل��ى ن �ق��اط ل��دى ال ��رأي ال�ع��ام
الفلسطيني بسبب املصالحة التي تحظى
بشعبية كبيرة في الضفة واملخيمات ،كما
أن أب��و م��ازن يحصل على عصا إضافية
بإمكانه أن ي�ل��وح بها أم��ام اإلسرائيليني
واألم �ي��رك �ي�ين ف��ي م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��اس�ت�ئ�ن��اف
امل �ف��اوض��ات ...وب��إم�ك��ان��ه ات�ه��ام�ه��م بدفعه
إل��ى حضن ح�م��اس وال�ج�ه��اد اإلس�لام��ي».
ل�ك��ن م��ن ج�ه��ة أخ ��رى «أب ��و م ��ازن ي�ع�ل��م أن
ال �ت �ق��ارب م��ع ح�م��اس ل�ي��س م��رح�ب��ًا ب��ه في
مصر والسعودية اللتني تعاديان اإلخوان
املسلمني ،كما أن االتفاق مع حماس ّ
يهدد
سلطة فتح في الضفة الغربية».

إذا كان التوصل إلى
اتفاق املصالحة الوطنية ً بني
حركتي فتح وحماس سهال
إلى هذه الدرجة بحيث يمكن
أقل من  24ساعة،
إنجازه خالل ً
كما حصل فعال هذا األسبوع،
فلماذا فشل هذان الطرفان في
تحقيق ذلك طوال السنوات
السبع املاضية؟
باريس ــ معز كراجة
مل� � � ��اذا ف �ش �ل ��ت ال � �ل � �ق � ��اءات وال � � �ح� � ��وارات
وال ��وس ��اط ��ات ال �ع��رب �ي��ة ال �ك �ث �ي��رة خ�ل�ال
ال �س �ن��وات امل��اض �ي��ة ف��ي ت�ق��ري��ب وج�ه��ات
ال� �ن� �ظ ��ر ب �ي��ن ف� �ت ��ح وح � � �م � ��اس ،ف � ��ي ح�ين
أن زي� � ��ارة خ��اط �ف��ة ل��وف��د ي �م �ث��ل منظمة
ال�ت�ح��ري��ر ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة أرس �ل��ه م�ح�م��ود
عباس إلى قطاع غزة تمكن من إتمام ذلك
م��ن دون أي��ة وس��اط��ة؟ مل��اذا فشل تطبيق
«ات � �ف � ��اق ال � �ق� ��اه� ��رة» ع � ��ام  2011وب �ع ��ده
«إع �ل�ان ال ��دوح ��ة» ،ف��ي ال��وق��ت ال ��ذي تتم
فيه املصالحة املعلنة ال�ي��وم باالستناد
إلى ذات املرجعيتني؟ ملاذا يقبل الطرفان
ت �ح �م �ي��ل ال� �ش� �ع ��ب ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي أع� �ب ��اء
ان�ق�س��ام�ه�م��ا ط ��وال ه��ذه امل ��دة ط��امل��ا ك��ان
بإمكانهما وضع حد لها؟ والسؤال األهم
واألكثر حيوية هو إذا كان االنقسام بني
ح��رك�ت��ي ف�ت��ح وح �م��اس ق��د وق ��ع نتيجة
ت �ع��ارض ف��ي ال�ب��رام��ج ال��وط�ن�ي��ة وال ��رؤى
ّ
السياسية كما يدعون ،فهل تمكنا أخيرًا
من صياغة برنامج وطني مشترك؟
امل �ص��ال �ح��ة ال��وط �ن �ي��ة ال �ت��ي ت ��م اإلع�ل�ان
عنها تنص بشكل واضح على تشكيل

حكومة ك �ف��اءات خ�لال خمسة أسابيع
وإج��راء انتخابات تشريعية ورئاسية
ب�ع��د س�ت��ة أش �ه��ر ،إض��اف��ة إل��ى ال�ش��روع
في تجديد مؤسسات منظمة التحرير
الفلسطينية ت�م�ه�ي�دًا ل��دخ��ول ح�م��اس
ً
إليها ،وهذا يطرح تساؤال بديهيًا حول
البرنامج الوطني املشترك ال��ذي سيتم
ً
تقديمه للفلسطينيني أوال ،ولنواجه به
املجتمع ال��دول��ي ث��ان�ي��ًا؟ ه��ل ال�خ�لاف��ات
ال�ج��وه��ري��ة ب�ين ط��رف ي��رى ال �س�لام هو
ال �ط��ري��ق ال��وح �ي��د ل �ل��وص��ول إل ��ى دول ��ة
على حدود  1967وآخر يؤمن باملقاومة
بكل أشكالها كطريق لتحرير فلسطني
التاريخية ق��د حسمت؟ أم أن أحدهما
ان � �ص� ��اع ف� ��ي ال �ن �ه ��اي ��ة الس �ت��رات �ي �ج �ي��ة
اآلخ ��ر؟ ال�ت�ص��ري�ح��ات ال�ت��ي ص ��درت عن
امل��وق �ع�ي�ن ع �ل��ى ه� ��ذه امل �ص��ال �ح��ة ت �ق��ول
ب��أن أوس�ل��و ال ي��زال ه��و اإلط ��ار الحاكم
ل�ل�س�ل�ط��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ال �ت��ي س�ت�ج��دد
م��ؤس �س��ات �ه��ا م ��ن خ�ل��ال االن �ت �خ��اب��ات،
حيث ص��رح ع��زام األح�م��د ،القيادي في
ً
ح��رك��ة ف �ت��ح ،ب�ك��ل وض ��وح ق��ائ�لا «نحن
كفلسطينيني ،مجمعون على أن نقبل
بدولة فلسطينية مستقلة على حدود
 67وح ��ل ق�ض�ي��ة ال�ل�اج �ئ�ي�ن وال �س �ي��ادة
ال�ك��ام�ل��ة ع�ل��ى األرض وال�س�م��اء وب��اط��ن
األرض ،وأن� ��ه ال ل �ي �ه��ودي��ة ال ��دول ��ة في
إس ��رائ �ي ��ل» .وص��ائ��ب ع��ري �ق��ات ك ��ان قد
سبق األحمد مؤكدًا على أن «املصالحة
أمر ال بد منه من أجل تحقيق السالم»،
ومحمود عباس نفسه لم يفته التأكيد
ع �ل��ى أن� ��ه «ال ت �ن��اق��ض ب�ي�ن امل �ص��ال �ح��ة
واملفاوضات».
ف ��ي امل� �ق ��اب ��ل ،ف � ��إن ت �ص��ري �ح��ات ق� �ي ��ادات
حركة حماس اقتصرت على الكالم العام
ح �ي��ث ق � ��ال م ��وس ��ى أب � ��و م � � ��رزوق ع�ض��و
امل�ك�ت��ب ال�س�ي��اس��ي ل�ح��رك��ة ح �م��اس« :إن
الشعب الفلسطيني هو الداعم والراعي
األس��اس��ي ف��ي إن �ه��اء االن �ق �س��ام» ،م��ؤك�دًا
أن االح �ت�ل�ال ه��و امل�س�ت�ف�ي��د ال��وح �ي��د من

التشرذم الفلسطيني» .ولم ينف أن هناك
الكثير من الصعوبات في وج��ه تطبيق
ه��ذا االت �ف��اق ،ول�ك�ن��ه أص��ر ع�ل��ى ض��رورة
«أن ننفض الغبار ونبدأ صفحة جديدة
ّ
واملضي قدمًا نحو املصالحة».
بالتوحد
ولكن ال��ذي على أب��و م��رزوق أن يخبرنا
عنه ه��و :كيف يمكن امل�ض� ّ�ي قدمًا إذا لم
ت�ج��ب ح��رك�ت��ه ع��ن األس�ئ�ل��ة ال�ت��ي طرحت
عام 2006؟ وماذا لو أعاد املجتمع الدولي
ط��رح ش��روط��ه السابقة عليها؟ وم��ا هو
رده على اإلجماع الذي يتحدث عنه عزام
األحمد في ما يتعلق بحل الدولتني؟ وهل
يتفق مع عريقات بأن هذه املصالحة هي
ط��ري��ق ل �ل �س�لام؟ وض ��وح ق �ي ��ادات ح��رك��ة
فتح في التأكيد على مواقفهم التقليدية
وت �ه��رب ق �ي��ادات ال �ط��رف اآلخ ��ر م��ن ال��رد
عليها يشير بشكل واضح الى أن حماس
هي الحلقة األضعف في هذه املصالحة.
وعلى ال��رغ��م م��ن أن محمود عباس لجأ
إليها للمناورة بعدما فشل في تحصيل
ال �ح��د األدن� � ��ى م ��ن م �ط��ال �ب��ه م ��ن ح�ك��وم��ة
بنيامني نتنياهو ،فإن حماس قد أرغمت
عليها بعدما خسرت سندها األساسي
املتمثل في «اإلخوان املسلمني» ،وبعدما
خسرت أيضًا سوريا وإيران ولم تكسب
قطر.
وه��ذا يعني أن ال�ط��رف�ين ق��د لجآ إل��ى ما
ي�س�م��ى «امل�ص��ال�ح��ة ال��وط�ن�ي��ة» لتحسني
م��واق�ع�ه�م��ا ال�س�ي��اس�ي��ة ك��أط��راف ،وليس
ألن ذل��ك س�ي�خ��دم القضية الفلسطينية
كما يصورون ،ألنه ال يمكن بأي شكل من
األشكال خدمة هذه القضية في ظل غياب
االت �ف��اق ال��واض��ح وامل �ح��دد ح��ول ماهية
ال�ث��واب��ت الوطنية وكيفية تحقيقها إن
كان باملقاومة أو املفاوضات أو بالتزاوج
ب�ي�ن�ه�م��ا؟ ال ي�م�ك��ن أن ت�ت�ح�ق��ق مصلحة
القضية الفلسطينية في ظل غرق طرف
إلذنيه في مفاوضات عبثية منذ عشرين
ع��ام��ًا ح�ت��ى ال �ي��وم ،وط ��رف آخ��ر يتذبذب
ف��ي م��واق �ف��ه ح �س��ب ال� �ظ ��روف اإلق�ل�ي�م�ي��ة

والدولية ،بحيث ينادي باملقاومة لكنه
يتردد في ممارستها منذ عام .2006
م ��ن ج �ه��ة أخ� � ��رى ،ف� ��إن امل �ص��ال �ح��ة ال �ت��ي
ي� ّ�دع��ون�ه��ا ت��ؤك��د م��رة أخ ��رى أن السلطة
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة ك �م��ؤس �س��ة أوس � �ل� ��و ه��و
سقفها األعلى أصبحت محل إجماع بني
ك��ل األط � ��راف .يختلفون ح��ول نصيبهم
منها ،ولكن ال يختلفون عليها ،وإال ما
معنى عودة حماس إليها مرة أخرى من
خ�ل�ال ان�ت�خ��اب��ات ج��دي��دة ب�ع��دم��ا جربت
ه ��ذا ال �ط��ري��ق س��اب �ق��ًا وت �ب�ّي�نّ ل �ه��ا ب �م��ا ال
م�ج��ال ف�ي��ه ل�ل�ش��ك أن امل �ن��اورة م��ن داخ��ل
ه��ذه امل��ؤس�س��ة م�س��أل��ة مستحيلة؟ وإذا
ك��ان��ت ق ��د ب� ��ررت م �ش��ارك �ت �ه��ا ع ��ام 2006
بموت أوسلو خالل االنتفاضية الثانية،
ف �م��ا ه ��و ت �ب��ري��ره��ا ه� ��ذه امل � ��رة وأوس �ل��و
ال ي ��زال ع�ل��ى ق�ي��د ال�ح�ي��اة؟ وك�ي��ف يمكن
ملحمود عباس أن يهدد بتسليم مفاتيح
ه ��ذه ال�س�ل�ط��ة ف��ي ال��وق��ت ال ��ذي سيدعو
فيه غدًا الشعب الفلسطيني إلى تجديد
شرعيتها؟
ل��و ك��ان ع�ب��اس ص��ادق��ًا ف��ي ت�ه��دي��ده ه��ذا
الستثمر التوصل الى «مصالحة وطنية»
ب ��دع ��وة ك ��ل األط� � ��راف ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة إل��ى
الشروع في ورشة عمل وطنية مفتوحة،
يتم خاللها وضع السيناريوات والبدائل
«مل��ا بعد السلطة» .ول��و كانت حماس ال
ت � ��زال م �ت �م �س �ك��ة ب �ف �ل �س �ط�ين ال �ت��اري �خ �ي��ة
ل��رف�ض��ت أن ت�ت��م امل�ص��ال�ح��ة ع�ل��ى ق��اع��دة
انتخابات يحكمها أوسلو.
لكن وج��ود ك��ل ه��ذه األس�ئ�ل��ة معلقة من
دون إجابات وخاصة من طرف حماس،
ي�ش�ي��ر ال ��ى أن م��ا ح�ص��ل ف��ي ق �ط��اع غ��زة
ب��األم��س ه��و م�ج��رد م�س��رح�ي��ة وم��راه�ق��ة
سياسية ونفاق يمارس من قبل قيادات
ال� �ط ��رف�ي�ن ب �ح��ق ال �ش �ع��ب ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي،
وهو أيضًا تقاسم مصالح وليس إنهاء
انقسام .وحتى لو اعتبرناه إنهاء انقسام
ً
ف �ع�ل�ا ،ف �ه��و ب�ل�ا أدن� ��ى ش��ك ع �ل��ى ح�س��اب
القضية الفلسطينية وثوابتها.

واشنطن تهدد بالمساعدات
ك� �س ��رت ع �م �ل �ي��ة ع �س �ك��ري��ة ق ��ام ��ت ب�ه��ا
املقاومة الفلسطينية حالة الهدوء التي
عاشها س�ك��ان ق�ط��اع غ��زة ف��ي اليومني
امل� ��اض � �ي �ي�ن ب� �ع ��د اإلع � �ل� ��ان ع � ��ن ات� �ف ��اق
املصالحة.
وك� � � � � ��ان امل � � �ت � � �ح� � ��دث ب� � ��اس� � ��م ال� �ج� �ي ��ش
اإلس��رائ�ي�ل��ي ب�ي�ت��ر ل�ي��رن��ر ق��د أع�ل��ن في
وقت سابق قيام فلسطينيني بتفجير
ع �ب��وة ن��اس�ف��ة ض��د دوري ��ة إس��رائ�ي�ل�ي��ة
ق��رب ال�س�ي��اج ال�ف��اص��ل ب�ين ق�ط��اع غ��زة
وإس��رائ �ي��ل ،م��ن دون وق ��وع إص��اب��ات.
وق ��ال ل �ي��رن��ر ،ف��ي ت �غ��ري��دة ع�ل��ى م��وق��ع
«تويتر» للتواصل االجتماعي« ،قامت
القوات اإلسرائيلية بالرد على مواقع
مشتبهة» .وتابع« :هي العبوة الثالثة
ال �ت��ي ي�ع�ث��ر ع�ل�ي�ه��ا ال �ي��وم (ال�خ�م�ي��س)
ح � �ي� ��ث ت � ��م ض � �ب ��ط ع � �ب� ��وت �ي�ن أخ� ��ري �ي�ن
ج� �ن ��وب ق� �ط ��اع غ � ��زة ت� ��م زرع� �ه� �م ��ا م��ن
قبل فلسطينيني الستهداف قواتنا».
وف ��ي وق ��ت س��اب��ق ،أف ��اد ش �ه��ود ع�ي��ان
ب ��أن «ع �ب��وة ن��اس�ف��ة ان �ف �ج��رت ف��ي ق��وة
ع �س �ك��ري��ة إس��رائ �ي �ل �ي��ة ك��ان��ت ت�ت�م��رك��ز
ش��رق ب�ل��دة ج�ب��ال�ي��ا ش�م��ال ق�ط��اع غ��زة
ق ��رب ال� �ح ��دود م ��ع إس ��رائ� �ي ��ل ،م ��ا أدى
إل ��ى ت �ص��اع��د دخ ��ان ك�ث�ي��ف م��ن م��وق��ع
االنفجار».
ف��ي ه��ذا ال��وق��ت ،ق��ال��ت ح��رك��ة التحرير
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي «ف� �ت ��ح» إن ال�ح�ك��وم�ت�ين
الفلسطينيتني في قطاع غزة والضفة
ال� �غ ��رب� �ي ��ة ت �ق �ت �ص��ر وظ �ي �ف �ت �ه �م��ا م �ن��ذ
اإلع �ل��ان ع ��ن ت��وق �ي��ع ات �ف ��اق امل�ص��ال�ح��ة
أول م��ن أم��س ،على «تسيير األع�م��ال»
ف�ق��ط ،م��ؤك��دة وج ��ود إج �م��اع فصائلي
فلسطيني حول شخص عباس لرئاسة
حكومة التوافق الوطني.
وأوض��ح عضو اللجنة املركزية لحركة
«ف� �ت ��ح» زك ��ري ��ا اآلغ� � ��ا ،ف ��ي م �ق��اب �ل��ة م��ع
صحافيني على هامش اجتماع رئيس

الحكومة املقالة في غزة إسماعيل هنية
م��ع ال�ف�ص��ائ��ل ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ،أن ات�ف��اق
املصالحة نص على بدء الرئيس عباس
م� �ش ��اورات ت�ش�ك�ي��ل ح �ك��وم��ة ال �ك �ف��اءات
الوطنية ،وهذا يعني أن حكومتي غزة
ورام الله تقتصر مهمتهما على تسيير
األعمال إلى حني اإلع�لان عن الحكومة
الجديدة.
وأك� � ��د اآلغ� � ��ا أن ح �ك��وم��ة «ال� �ك� �ف ��اءات»
اآلت�ي��ة ل��ن تتضمن أع�ض��اء م��ن حركتي
«ف � �ت� ��ح» أو «ح� � �م � ��اس»؛ «ألن � �ه� ��ا ت �ع� ّ�ب��ر

ع��ن ال�ش�ع��ب الفلسطيني ك �ك��ل ،وليس
ع��ن ح��زب م �ع�ين» .وك ��ان وف ��دا حركتي
«فتح» و«حماس» قد اجتمعا ،بممثلي
الفصائل الفلسطينية ،في قطاع غزة،
أمس لوضعها في صورة «اتفاق غزة»
للمصالحة.
م��ن جهته ،ق��ال األم�ي�ن ال�ع��ام للمبادرة
الفلسطينية مصطفى ال�ب��رغ��وث��ي ،في
م��ؤت �م��ر ص �ح��اف��ي ،ع �ق��ده ع �ق��ب ان�ت�ه��اء
ال� �ل� �ق ��اء« :اج �ت �م �ع �ن��ا ق �ب��ل إع� � ��داد ورق ��ة
امل �ص ��ال �ح ��ة وت ��وق �ي �ع �ه ��ا ،م� ��ع ق� �ي ��ادات

انفجرت عبوة ناسفة بدورية إسرائيلية قرب السياج الفاصل بني قطاع غزة والضفة (أ ف ب)

ع��رب�ي��ة م��ن امل�ج�ت�م��ع امل��دن��ي ،لتحصني
ات� �ف ��اق امل �ص ��ال �ح ��ة ،م ��ن أي ت �ه��دي��دات
دول� �ي ��ة ب �ف��رض ح �ص��ار ع �ل��ى ال�س�ل�ط��ة
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة ،ول �ل �م �ط��ال �ب��ة ب �ت��وف �ي��ر
مظلة أمان عربية له» .وأوضح أن قرار
تشكيل حكومة كفاءات من شخصيات
م�ه�ن�ي��ة وم �س �ت �ق �ل��ة ،ب��رئ��اس��ة ال��رئ �ي��س
الفلسطيني أبو م��ازن« ،لن يترك حجة
ألي طرف دولي بمحاصرتنا».
ف ��ي غ �ض��ون ذل � ��ك ،ق� ��ال م� �س ��ؤول رف�ي��ع
املستوى في اإلدارة األميركية أمس إن
ال��والي��ات املتحدة ستضطر إل��ى إع��ادة
ال�ن�ظ��ر ف��ي مساعدتها للفلسطينيني،
إذا ش�ك�ل��ت م�ن�ظ�م��ة ال �ت �ح��ري��ر ح�ك��وم��ة
م��وح��دة م��ع «ح �م��اس» .وأض� ��اف ،وه��و
يحدد شروطًا لطاملا رفضتها حماس،
«أي حكومة فلسطينية يجب أن تلتزم
ع �ل��ى ن �ح��و واض � ��ح ال ل �ب��س ف �ي��ه بنبذ
ال �ع �ن��ف واالع� � �ت � ��راف ب ��دول ��ة إس��رائ �ي��ل
وقبول االتفاقات السابقة وااللتزامات
بني الطرفني».
إل��ى ذل��ك ،وف��ي وق��ت ّ
رح��ب فيه االتحاد
األوروب� � ��ي ب��ات �ف��اق امل �ص��ال �ح��ة ،أع�ل�ن��ت
وزارة ال �خ��ارج �ي��ة ال�ف��رن�س�ي��ة أم ��س أن
ب��اري��س م�س�ت�ع��دة ل�ل�ع�م��ل م��ع ح�ك��وم��ة
وح��دة فلسطينية ،م��ن دون أن ينسيا
ال � �ت � �ش� ��دي� ��د ع � �ل� ��ى أه � �م � �ي� ��ة اس� �ت� �ك� �م ��ال
املفاوضات مع إسرائيل.
ك ��ذل ��ك ،رح ��ب ب��االت �ف��اق ك ��ل م ��ن األم�ي�ن
ال �ع��ام مل�ج�ل��س ال �ت �ع��اون ل ��دول الخليج
العربية عبد اللطيف الزياني ورئيس
الحكومة التركية رجب طيب أردوغ��ان
والرئيس التونسي املنصف املرزوقي.
وكان اسماعيل هنية قد أطلع في وقت
ً
س ��اب ��ق ك�ل��ا م ��ن أم �ي ��ر ق �ط��ر وال��رئ �ي��س
التونسي ووزي��ر خارجية تركيا على
اتفاق املصالحة.
(االناضول ،أ ف ب)
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قضية

ال تمل السلطات البحرينية من تأكيد جديتها في إنجاح الحوار
الوطني مع املعارضة إلخراج البالد من األزمة التي تعيشها منذ ثالث
سنوات .دعوة ترى فيها املعارضة استمرارًا لذات النهج الذي تعتمده
السلطة لتقطيع الوقت أمام أي استحقاق منتظر في اململكة ،وهذه املرة
الدور على االنتخابات البرملانية والبلدية في تشرين األول املقبل

شماعة
البحرين« :الحوار» ّ
النظام إلمرار االستحقاقات
المنامة ـ أحمد يوسف

من يداوي االقتصاد المتردي؟
أوض��ح النائب املستقيل عن كتلة الوفاق املعارضة ،االقتصادي ،جاسم حسني ،أن
وبشكل «رهيب» ،دق ناقوس الخطر
املؤشر املتدني للبورصة االقتصادية البحرينية
ٍ
االقتصادي املنهار واملتهاوي للبالد ،ولفت إلى أن الدعوة إلى استكمال
على الوضع
ٌ
الحوار الوطني دليل واضح على بوادر استيقاظ النظام «ولو كان متأخرًا» إلنقاذ ما
يمكن إنقاذه بعدما عصفت األزمة السياسية باالقتصاد البحريني منذ اندالع الحراك
الشعبي في  14شباط  2011حتى يومنا هذا .وفي السياق ،أكدت مصادر اقتصادية
تراجع مؤشر بورصة البحرينية بنحو جماعي منتصف آذار املاضي ،وسط توقع
باستمرار هبوط املؤشر الرئيسي في حركته .فقد هبط املؤشر الرئيسي للسوق
بمقدار  %0.92مايعادل  12.76نقطة ليصل إلى  1374.61نقطة ،وأض��اف املصدر
لـ«األخبار» أن هذه الخسارة للقيمة السوقية تعادل  71مليون دينار لتسجل 7,682
مليار دينار مقابل  7,753مليار دينار بحريني.
على صعيد متصل ،أك��دت مصادر اقتصادية بحرينية تكرار التراجع أواخ��ر آذار
املاضي في البورصة ألول مرة بشكل أسبوعي خالل عام  ،2014حيث فقد املؤشر
الرئيسي  45.26نقطة وبنسبة  3.26في املئة ليغلق عند  1341.01نقطة ،إذ هبط
م��ؤش��ر االس�ت�ي��راد إل��ى  44.03نقطة وبنسبة  3.15ف��ي امل�ئ��ة ليغلق عند 1354.90
نقطة ،ويضيف املصدر أن ثالثة قطاعات هبطت مؤشراتها ،مؤشر قطاع املصارف
التجارية بنسبة  4.2في املئة ،مؤشر قطاع الصناعة بنسبة  0.8في املئة ،مؤشر قطاع
االستثمار بنسبة  4.74في املئة ،فيما ارتفع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة  0.1في
املئة ،وسط محافظة مؤشر قطاع التأمني والفنادق والسياحة على إقفاالتهما السابقة
من دون تغيير.

مصر

ت� �ت� �ك ��رر دع� � � ��وات ال� �ن� �ظ ��ام ال� �ح ��اك ��م ف��ي
ال�ب�ح��ري��ن إل ��ى أه�م�ي��ة ال �ح��وار ال��وط�ن��ي
وإن �ج��اح��ه ،إل��ى درج ��ة وص ��ول قناعات
البحرينيني إل��ى ع��دم االلتفات للدعوة
م��ن أي م �ص��در ص ��درت ع �ن��ه ،ب�م��ا أن�ه��ا
س �ت �ك��ون ك �م��ا س��اب�ق��ات�ه��ا م��ن ال��دع��وات
م �ج��رد ك�ل�ام ي �ص��رف ف��ي م��رح �ل��ة ي��ري��د
النظام إمرار أي أمر يهمه.
وب � �ع� ��د «غ� � �ف � ��و ٍة ط ��وي� �ل ��ة» ع� ��ن امل �ش �ه��د
السياسي ،خ��رج امللك حمد ب��ن عيسى
آل خ �ل �ي �ف��ة م � �ج ��ددًا ل ��وس ��ائ ��ل اإلع� �ل��ام،
م � ُع �ل �ن ��ًا اس � �ت � �م � ��رار ال � � �ح� � ��وار ال ��وط� �ن ��ي
ّ
«املعلق» واحترامه لرجل الدين األكثر
شعبية في اململكة الشيخ عيسى قاسم
واعتباره أحد قادة املجتمع البحريني
البارزين.
ت�ص��ري��ح امل �ل��ك ال ��ذي ج��اء ق�ب��ل أس �ب��وع،
ب � �ع � �ي� ��د زي � � � � � � ��ارة «اس � � �ت � � �ج � � �م � � ��ام» إل � ��ى
ك��ازاخ�س�ت��ان ،ح��اول م��ن خالله التركيز
ع� �ل ��ى أه� �م� �ي ��ة ال � �ح � ��وار ك �م �ن �ط �ل��ق ل�ح��ل
األزمة سياسيًا ،مستشهدًا بأن الحوار
ً
ال��وط �ن��ي األول ن �ج��م ع �ن��ه  11ت �ع��دي�لا
دس �ت��وري��ًا ل��م ت��رف�ض�ه��ا ال�س�ل�ط��ات ول��م
تقف في وجه إجرائها.
م �ت��اب �ع��ون ل �ل �ش��أن ال �ب �ح��ري �ن��ي رأوا أن

شككت املعارضة بإمكانية خروج أي حوار مع السلطة بنتائج ايجابية (محمد الشيخ ـ أ ف ب)
ت �ص��ري �ح��ات امل� �ل ��ك ج � ��اء ت م ��ع اق� �ت ��راب
واملقررة
االنتخابات النيابية والبلدية،
ٌ
ف��ي شهر تشرين األول ،وأن امل�ل��ك قلق
م ��ن ع ��دم م �ش��ارك��ة امل �ع��ارض��ة وإف �ش��ال
م� � ��ا ي� �س� �م� �ي ��ه م� � �ش � ��روع � ��ه اإلص �ل��اح � ��ي
الديموقراطي.
خ�ب�ي� ٌ�ر مطلع ع�ل��ى ش ��ؤون امل�م�ل�ك��ة ،أك��د
ل � �ـ «األخ � �ب� ��ار» أن م �ل��ك ال �ب �ح��ري��ن أن �ش��أ
«ب��ول �ي �ص��ة ت ��أم�ي�ن» ك� �ب� �ي ��رة ،ول � ��م ي�ك��ن
ظ�ه��وره وحديثه ه��ذه امل��رة ع��ن ال�ح��وار
واإلص �ل��اح � ��ات إال ان� �ت� �ه � ً
�اء «إلج� ��ازت� ��ه
ال �س �ي��اس �ي��ة» ع ��ن امل �ش �ه� ّ�د «ص� ��وري� ��ًا».
وأض��اف الخبير ،ال��ذي ف��ض��ل ع��دم ذكر
اس �م��ه« ،أن «ب��ول �ي �ص��ة» م�ل��ك ال�ب�ح��ري��ن
الدولية اتخذت صورًا مختلفة ،تمثلت

«يحجون» إلى واشنطن
المسؤولون المصريون ّ

ي�ت�ع��ام��ل امل��رش��ح ال��رئ��اس��ي امل�ح�ت�م��ل في
م �ص��ر ح �م��دي��ن ص �ب��اح��ي ب��واق �ع �ي��ة م��ع
االن �ت �خ��اب��ات ال��رئ��اس �ي��ة ال �ت��ي س�ت�ج��رى
يومي  26و 27أيار املقبل والتي سيواجه
ف�ي�ه��ا م �ن��اف �س��ه ال��وح �ي��د امل �ح �ت �م��ل وزي ��ر
ال ��دف ��اع ال �س��اب��ق ع�ب��د ال �ف �ت��اح ال�س�ي�س��ي.
صباحي املتأكد من فوزه في حال وقوف
أج�ه��زة ال��دول��ة على الحياد ش��ن هجومًا
مبطنًا ع�ل��ى ال��دول��ة أم ��س ،متهمًا إي��اه��ا
بأنها ستقف إلى جانب السيسي.
ً
وأك ��د ص�ب��اح��ي أن��ه ل�ي��س «رج �ل�ا مثاليًا
ّ
أتخيل أن الدولة ستكون
وال واهمًا حتى
محايدة تمامًا في االنتخابات» .وأضاف،
خالل مؤتمر صحافي عقب لقائه مع وفد
شبابي في أحد فنادق الجيزة« ،سأدخل
االنتخابات بنفس الروح التي دخلت بها
ميدان التحرير في  25يناير و 30يونيو،
لخوض نضال ديموقراطي ،ألن��ه واجب
على كل الثوريني في الوطن».
وأوض � ��ح أن ب��رن��ام �ج��ه ف��ي االن �ت �خ��اب��ات
يحقق ما طلبه املصريون طوال السنوات
ال� �ث�ل�اث امل ��اض �ي ��ة ،وي� �ق ��وم ع �ل��ى ال �ع��دال��ة
االجتماعية ال�ح��ازم��ة ف��ي ت��وزي��ع ال�ث��روة

ل �ك��ي ي �ح �ص��ل ال� �ف� �ق ��راء ع �ل��ى ح �ق �ه��م ف��ي
بلدهم.
ً
وم� �ض ��ى ق � ��ائ �ل��ا« :أه� � � ��دف إل � ��ى ت�ج�س�ي��ر
العالقة مع جمهور الوطن ،الذي طال بهم
األمد  3سنوات وطالهم شعور اإلحباط،
ل �ع��دم ج�ن�ي�ه��م ث �م��ار ال � �ث� ��ورة ،ال �ت��ي هي
بريئة من كل ذل��ك ،واملتهم الرئيسي في
إحباط املصريني هو السلطات االنتقالية
املتتالية التي لم تقدم شيئًا للمصريني».
وأك � � ��د أن� � ��ه ي �س �ع ��ى إل� � ��ى إق � ��ام � ��ة «ن� �ظ ��ام
ديموقراطي يستطيع أن يحمي حق كل
م �ص��ري ع�ل��ى أرض �ي��ة امل �س ��اواة م��ن دون
أي تمييز م��ا ب�ين مسلم ومسيحي ،وال
رجل وامرأة ،وال ليبرالي وال إسالمي وال
ناصري».
وأش� ��ار ص�ب��اح��ي إل ��ى أن ��ه ف��ي ح ��ال ع��دم
ف� � ��وزه ب ��رئ ��اس ��ة ال �ج �م �ه��وري��ة «س �ي �ك��ون
جبهة معارضة تكون رقمًا كبيرًا وصعبًا
على أي حاكم ولن يستطيع تجاهلها».
م��ن ج�ه��ة أخ ��رى ،ب�ح��ث وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة
األميركي ،جون كيري ،مع مدير املخابرات
ال�ع��ام��ة امل�ص��ري��ة ،محمد ف��ري��د التهامي،
في مقر ال��وزارة في العاصمة واشنطن،

«س �ب��ل ال �ت �ع��اون امل �ش �ت��رك ب�ي�ن ال�ب�ل��دي��ن،
ف��ي مكافحة ال�ت�ه��دي��دات الخارجية مثل
اإلره� ��اب ،إض��اف��ة إل��ى ع��دد م��ن القضايا
ال�س�ي��اس�ي��ة واألم �ن �ي��ة ال��راه �ن��ة ف��ي مصر
وامل�ن�ط�ق��ة» .وق��ال ب�ي��ان وزارة الخارجية
األم �ي��رك �ي��ة ،إن ك �ي��ري ش��دد خ�ل�ال ال�ل�ق��اء
على «ضرورة أن توفر الحكومة املصرية
م� �ن ��اخ ��ًا م� ��ن ح ��ري ��ة ال �ت �ع �ب �ي��ر واإلع� �ل ��ام
ال�لازم في مصر لضمان عهد طويل من
االس �ت �ق ��رار» .وج ��اء ال �ل �ق��اء ق�ب��ل س��اع��ات
م��ن ب��دء وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة امل �ص��ري نبيل
فهمي زي ��ارة ل��واش�ن�ط��ن ،يلتقي خاللها
نظيره األميركي ،جون كيري ،وعددًا من
املسؤولني في اإلدارة األميركية.
ف��ي غ�ض��ون ذل��ك ،أع�ل��ن الجيش املصري
أم��س أن��ه «يسيطر تمامًا على ال��وض��ع»
ف��ي ش �ب��ه ج��زي��رة س �ي�ن��اء ح �ي��ث يتمركز
م�ت�ش��ددون إس�لام�ي��ون ي�ه��اج�م��ون ق��وات
األمن منذ أشهر.
ون �ق �ل��ت وك ��ال ��ة «أن� �ب ��اء ال� �ش ��رق األوس� ��ط
ال ��رس� �م� �ي ��ة» ع ��ن ق ��ائ ��د ال �ج �ي��ش ال �ث��ان��ي
امليداني ،اللواء محمد الشحات قوله إن
«هناك استقرارًا واضحًا في سيناء ،على

الرغم من األق��اوي��ل التي تتحدث عن أنه
ال ي ��زال ه�ن��اك ع�ن��اص��ر إره��اب �ي��ة وأن�ف��اق
موجودة في شمال سيناء».
وكشف الشحات أن الجيش دمر أكثر من
 1500ن�ف��ق ب�ي�ن س�ي�ن��اء وق �ط��اع غ ��زة في
محاولة لوقف تهريب األسلحة.
من جهة أخرى ،قالت وزارة املال املصرية
إن�ه��ا اقترضت م��ن ال�س��وق املحلي خالل
األس � �ب� ��وع ال� �ح ��ال ��ي  11.5م �ل �ي��ار ج�ن�ي��ه
( 1.64م�ل�ي��ار دوالر) م�ق��اب��ل  22.5مليار
جنيه ( 3.23مليارات دوالر) اقترضتها
األسبوع املاضي ،والذي شهد طرح عطاء
استثنائي ،بسبب عطلة شم النسيم.
إل��ى ذل��ك ،دع��ا تحالف دع��م الشرعية إلى
أس �ب��وع اح�ت�ج��اج��ي ج��دي��د ت�ح��ت ش�ع��ار
«حاميها حراميها» .ودع��ا التحالف في
ب �ي��ان ل ��ه أم ��س أن� �ص ��اره إل ��ى «ال �ت �ظ��اه��ر
ب� �ـ«ك� �س ��رات ال �خ �ب��ز» ت �ع �ب �ي �رًا ع ��ن ت��دن��ي
األوضاع االقتصادية و«تردي» املعيشة،
وص��ور «ال�ش�ه��داء» و«املعتقلني» تعبيرًا
ع ��ن «االن� �ت� �ه ��اك ��ات» ال �ت ��ي ي �ت �ع��رض ل�ه��ا
أنصار مرسي.
(األخبار ،األناضول ،أ ف ب)

ف ��ي ات� �ف ��اق� �ي ��ات أم �ن �ي��ة ال أم � ��د ل �ه��ا م��ع
امل� �غ ��رب واألردن وب��اك �س �ت��ان ل�ض�م��ان
تأسيس «مخزن دول��ي» لقوات مرتزقة
«اح �ت �ي��اط �ي�ي�ن» ل �ق �م��ع أي اح �ت �ج��اج��ات
ً
ً
متوقعة عاجال أو آجال».
ول �ف��ت ال�خ�ب�ي��ر إل ��ى أن امل�م�ل�ك��ة ت�ت��رق��ب
انتهاء االنتخابات الرئاسية في مصر
الك�ت�م��ال ن�ص��اب «ال�ب��ول�ي�ص��ة األم�ن�ي��ة»
بعد تبادل النظام الحاكم في البحرين
وال �س �ل �ط��ة امل��ؤق �ت��ة ف ��ي م �ص��ر «غ �م��زات
الغزل األمني» بمكافحة اإلرهاب ،الذي
ي��ؤك��د التمهيد الت�ف��اق�ي��ة أم�ن�ي��ة معلنة
قريبة مع مصر.
وكشف الخبير أن «البوليصة الدولية»
الباهظة قد ّ
تأمنت أميركيًا وبريطانيًا،

ما قل
ودل
أعلن رئيس الوزراء اإلثيوبي،
هيلي ماريام ديسالني ،أن بالده أتمت
 %32من مشروع «سد النهضة»
وأنها «مستعدة ألي مواجهات
تختارها الحكومة املصرية».
وانتقد ديسالني ،في كلمة أمام
البرملان أمس ،ما وصفه بـ«املحاوالت
املصرية إلعاقة بناء سد النهضة»،
ً
قائال إن «مصر تسعى إلى تدويل
مشروع سد النهضة» ،والفتًا إلى
قدرة إثيوبيا على «احتواء املحاوالت
املصرية» .وأشار ديسالني إلى
أن بالده «مستعدة ملواجهة كل
الخيارات واالحتماالت» ،وأوضح أن
التهديدات برفع ملف سد النهضة
إلى مجلس األمن الدولي ال يخيف
أديس أبابا.
(األناضول)
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اتفاقية متجددة بني الواليات املتحدة
واألنظمة الخليجية بما فيها البحرين،
ع�ب��ر رس��ائ��ل ت�ب�ث�ه��ا اإلدارة األم�ي��رك�ي��ة
ب�ين ال�ح�ين واآلخ ��ر ألب ��رز حلفائها في
م �ن �ط �ق��ة ال �خ �ل �ي ��ج وال� � �ش � ��رق األوس � � ��ط،
ح �ف��اظ��ًا ع �ل��ى م �ص��ال �ح �ه��ا ف ��ي ال�خ�ل�ي��ج
وت �ع ��زي ��ز وج� ��وده� ��ا ال �ع �س �ك��ري .ول �ف��ت
ً
الخبير ق��ائ�لا« :بحسب معلوماتي ،إن
تصريحات السفير األم�ي��رك��ي السابق
ف��ي امل �ن��ام��ة ،آدم إي��رل��ي ،أخ �ي �رًا إلح��دى
وس��ائ��ل اإلع�ل�ام ،ك��ان��ت رس��ال��ة «منسقة
م �س �ب �ق��ًا» ،وغ �ي ��ر م �ب��اش��رة م ��ن اإلدارة
األميركية لتأكيد االطمئنان لدى نظام
آل خليفة ف��ي ال�ب�ح��ري��ن ب�ع��دم التخلي
عنهم كما حدث مع حلفائهم السابقني،

جنوب السودان

وت� � �ك � ��رار م� ��ا ح � ��دث م� ��ع «ب � ��ن ع� �ل ��ي ف��ي
تونس ومبارك في مصر»» .ولفت إلى
«أن اس �ت �م��رار ه��ذا ال��دع��م اش �ت��رط على
ال �ن �ظ��ام ال �ح��اك��م ف��ي ال �ب �ح��ري��ن ض�م��ان��ة
التخلي عن دعم العناصر ذات الطابع
اإلسالمي املتشدد« ،السلفية تحديدًا»،
ب �ح �ك��م ق��رب �ه��ا م ��ن ت�ن�ظ�ي��م «ال� �ق ��اع ��دة»،
وذل��ك بإبعاد ه��ذه العناصر عن مراكز
صنع القرار في الدولة ،وإقصائهم من
املشهد السياسي في املرحلة املقبلة»،
حسب تعبير الخبير.
امل� �ع ��ارض ��ة ب� ��دوره� ��ا أج �م �ع��ت ع �ل��ى أن
ال �ت �ج��رب��ة م ��ع ال �ن �ظ��ام ال �ح��اك��م ل ��م ت��دع
ً
مجاال ألن يخرج أي حوار معه بنتائج
اي �ج ��اب �ي ��ة ف� ��ي ظ� ��ل ال �ت �ص �ع �ي��د األم �ن ��ي
املستمر وحملة االعتقاالت.
األم�ين العام للتجمع ال��وح��دوي فاضل
ع� �ب ��اس ،أوض� ��ح أن ال �ت �ج �م��ع ي��دع��م اي
ح � ��وار م ��ن ش��أن��ه امل �س��اع��دة ب��ال �خ��روج
ب� � �ح � ��ل ،ل � �ك� ��ن ت� �س� �ل� �ي ��م م � �ل� ��ف ال� � �ح � ��وار
ألش � �خ� ��اص اس� �ت� �ف ��زازي�ي�ن م� ��ن ال �ن �ظ��ام
امثال وزي��ر ال��دي��وان خالد بن أحمد آل
خ�ل�ي�ف��ة ،ي�ف�ت��رض أن ي�ك��ون��وا خ ��ارج أي
حل سياسي ،باعتبارهم مسؤولني عن
اس �ت �م��رار األزم � ��ة ،ي�ث�ي��ر ال �ش �ك��وك ح��ول
تبادل األدوار بني أقطاب النظام لكسب
ال��وق��ت وع��دم وج��ود رغ�ب��ة حقيقية في
الوصول إلى توافق سياسي.
وش� ّ�دد عباس ل�ـ «األخ�ب��ار» على انعدام
الثقة بني النظام واملعارضة ،نظرًا إلى
م �م��ارس��ات ال �ن �ظ��ام ال �س��اب �ق��ة وإخ�ل�ال��ه
ب� ��ال� ��وع� ��ود ال � �ت� ��ى ك� � ��ان ي �ط �ل �ق �ه��ا إب � ��ان
م �ح��ادث��ات ع��ام  ،2001ل�ل�ت�ص��دي��ق على
ميثاق العمل ال��وط�ن��ي وم��ا بعدها من
وعود كثيرة لم تنفذ.
ب � ��دوره ،رأى ال �ق �ي��ادي ف��ي ت �ي��ار ال�ع�م��ل
اإلس �ل ��ام� � ��ي ج � � � ��واد ع � �ب ��د ال� � ��وه� � ��اب أن
ت �ص��ري �ح��ات امل �ل��ك ع��ن اح �ت��رام��ه ل��رج��ل
�أت من ف��راغ،
الدين عيسى قاسم« :ل��م ت� ِ
ب��ل تنسجم م��ع عقلية ال�ن�ف��اق وال��دج��ل
الذي يتصف بها الرجل ونظامه».
وأض� ��اف ع�ب��د ال��وه��اب ل �ـ «األخ �ب��ار» أن
«امل� �ل ��ك ي �ت �ب �ج��ح ال� �ي ��وم ب ��اح� �ت ��رام أح��د
ق ��ادة امل�ج�ت�م��ع ،ف��ي إش� ��ارة إل ��ى الشيخ
ع �ي �س��ى ق� ��اس� ��م ،ف �ي �م��ا ق ��ام ��ت أج �ه��زت��ه
ب�ت��رح�ي��ل ال �ش �ي��خ ح �س�ين ال �ن �ج��ات��ي عن
ال�ب�لاد ق�س�رًا» ،وه��و أح��د ق��ادة املجتمع
ال �ب �ح��ري �ن��ي ال� �ب ��ارزي ��ن ووك� �ي ��ل امل��رج��ع
ال �س �ي��د ع �ل��ي ال �س �ي �س �ت��ان��ي ،ب��اإلض��اف��ة

فتح باب الثقة من
جديد بين المعارضة
والنظام يحتاج إلى
ممارسات على األرض
التجربة مع النظام
ال تبشر بخروج الحوار
معه بنتائج ايجابية

إل��ى إس �ق��اط ال�ج�ن�س�ي��ة ع�ن��ه م��ع ثالثني
معارضًا ،وقد وصفهم امللك بـ «الشرذمة
ُ ّ
وال��ك��ف��ار» .وح� ّ�م��ل امل�ل��ك امل�س��ؤول�ي��ة عن
سجن آالف املعتقلني ،بمن فيهم ق��ادة
ٌ
امل �ع��ارض��ة ال��وط �ن �ي��ة ،ب�م��ا أن ��ه م �س��ؤول
ع��ن األح �ك��ام ال�ق�ض��ائ�ي��ة امل�س�ي�س��ة ضد
امل� �ع ��ارض�ي�ن ب �ه �ي �م �ن �ت��ه ع� �ل ��ى ال �س �ل �ط��ة
القضائية ،وانتقاء قضاة يضطهدون
امل� �ع ��ارض�ي�ن م �ق��اب��ل ح �م��اي��ة امل �ج��رم�ين
ال��ذي��ن م��ارس��وا أب�ش��ع االن�ت�ه��اك��ات ضد
اإلن �س��ان �ي��ة ،وف ��ي ظ ��ل دع �م��ه ل�س�ي��اس��ة
اإلف�ل�ات م��ن ال�ع�ق��اب بترقية املتورطني
في انتهاكات حقوق اإلنسان.
ول� � �ف � ��ت ع � �ب� ��د ال � � ��وه � � ��اب إل� � � ��ى أن ه� ��ذه
ال�ت�ص��ري�ح��ات ل��ن تنطلي ع�ل��ى الشعب
ال� � �ث � ��ائ � ��ر أو ق� � � � ��ادة امل � � �ع � ��ارض � � ٌ�ة ال� �ت ��ي
ت �ع �ل��م أب � �ع� ��اده� ��ا ،وه � ��ي ال� �ت� �ف ��اف ع�ل��ى
امل�ط��ال��ب ال�ش�ع�ب�ي��ة ب��ال�ت�ح��رر م��ن الظلم
وال ��دي� �ك� �ت ��ات ��وري ��ة ،وت �ض �ل �ي��ل امل�ج�ت�م��ع
الدولي لتفادي ضغوطه املستمرة على
النظام الحاكم.
أما رئيس ش��ورى حركة الوفاق جميل
ك��اظ��م ،ف ��رأى أن ال��دع��وة إل��ى استكمال
ال � �ح ��وار ل ��ن ت �ك ��ون ب �م �س �ت��وى ال ��ذه ��اب
خالد
ب�ع�ي�دًا ع��ن وزي ��ر ال��دي��وان امل�ل�ك��ي
ً
بن أحمد آل خليفة ،باعتباره شخصية
محورية في األسرة الحاكمة ،الفتًا إلى
وج� ��ود أزم� ��ة ث �ق��ة ب�ي�ن ال �ح �ك��م وأغ�ل�ب�ي��ة
امل � �ك� ��ون� ��ات ف � ��ي امل� �ج� �ت� �م ��ع ال� �س� �ي ��اس ��ي،
ب�س�ب��ب اس �ت �ح �ك��ام األزم � ��ة ال��دس �ت��وري��ة
والسياسية.
وأوض � � ��ح ك ��اظ ��م ل � �ـ «األخ � �ب� ��ار» أن ف�ت��ح
ب� ��اب ال �ث �ق��ة م ��ن ج ��دي ��د ب�ي�ن امل �ع��ارض��ة
وال �ن �ظ��ام ي�ح�ت��اج إل ��ى م �م��ارس��ات على

األرض ،تهيئ األج ��واء وت�ب�ن��ي جسور
الثقة بتحديد خريطة ال�ط��ري��ق لحوار
ج��اد ،يفضي إل��ى حل ع��ادل مبني على
الشراكة الوطنية.
ب � � � ��دوره ،م � �س� ��ؤول ال� ��رص� ��د وامل �ت��اب �ع��ة
ف��ي م��رك��ز ال �ب �ح��ري��ن ل �ح �ق��وق اإلن �س��ان،
س� �ي ��د ي� ��وس� ��ف امل � �ح� ��اف � �ظ ��ة ،اس �ت �ش �ه��د
بتصريحات ال��رئ�ي��س األم�ي��رك��ي ب��اراك
أوب��ام��ا قبل ثالثة أع��وام ،ال��ذي ق��ال فيه
«إن � ��ه ال ي �م �ك��ن أن ي� �ك ��ون ه� �ن ��اك ح� � ٌ
�وار
ن��اج��ح وق �ي��ادات امل �ع��ارض��ة السياسية
ال �س �ل �م �ي��ة خ �ل��ف ال� �ق� �ض� �ب ��ان» ،ل �ت��أك �ي��د
انعدام فرص الحوار بالنجاح .وأوضح
املحافظة لـ «األخبار» أن املركز ال يرصد
تصريحات ،بل يرصد املمارسات التي
ت �ح �ص��ل ع �ل��ى أرض ال ��واق ��ع ،ف��ال��دع��وة
ل � �ل � �ح� ��وار ف � ��ي ال� � �ع � ��ام امل � ��اض � ��ي ،2013
أع �ق �ب �ه��ا اع �ت �ق��ال امل �ئ ��ات م ��ن امل��واط �ن�ين
وسقوط عشرات الشهداء ،وبعد دعوة
ول��ي ال�ع�ه��د ل�ل�ح��وار ف��ي ك��ان��ون الثاني
امل��اض��ي ح�ت��ى ن�ي�س��ان ال� �ج ��اري ،ت�لاه��ا
اع �ت �ق��ال ق��راب��ة  500م�ع�ت�ق��ل رأي وق�ت��ل
ث�لاث��ة م��واط �ن�ين ،ك��ذل��ك أص ��در ال�ق�ض��اء
ّ
«املسيس» أحكامًا قاسية بالسجن على
ع �ش��رات امل��واط �ن�ين ،ت �ب��دأ م��ن س�ن��ة إل��ى
السجن امل��ؤب��د بتهم تتعلق بنشاطهم
ال�س�ل�م��ي وال�ت�ع�ب�ي��ر ع��ن ال� ��رأي ،ف�ي�م��ا ال
ي � ��زال االع �ت �ق ��ال ال �ت �ع �س �ف��ي وال �ت �ع��ذي��ب
ال ��وح� �ش ��ي م� �س� �ت� �م � ٌ�ر ح� �س ��ب ش � �ه� ��ادات
املعتقلني املوثقة يوميًا ،وحمالت القمع
والعقاب الجماعي على امل��دن والقرى،
وال�خ�ط��اب��ات اإلع�لام�ي��ة امل�ح��رض��ة على
ال�ك��راه�ي��ة ف��ي أج�ه��زة اإلع�ل�ام ال��رس�م��ي،
والتغاضي عن االنتهاكات اإلنسانية،
حل
تأكيد لعدم جدية النظام في إيجاد ٍ
يوقف األزمة الحقوقية ،بل هو لتفادي
الضغط الدولي وتضليل الرأي العام.
وأضاف :السلطات بيد امللك ،ما يخالف
قوله إن الشعب مصدر السلطات ،فهو
رأس ال�س�ل�ط��ة ال�ق�ض��ائ�ي��ة والتشريعية
وال� � �ت� � �ن� � �ف� � �ي � ��ذي � ��ة وي � � � �ع� �ّي � نّ�� ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة
وم� �س ��ؤول� �ي� �ه ��ا ،وق � ��د ان� �ت� �ق ��م امل� �ل ��ك م��ن
م�ع��ارض�ي��ه ع�ب��ر ت�ع�ي�ين م�ب��اش��ر ل��وك�لاء
ّ
النيابة ،كذلك باشر امللك بسن قانون
ال�س�ج��ن م��ن ث�ل�اث إل��ى خ�م��س س�ن��وات،
ي �ع��اق��ب م ��ن ي�ن�ت�ق��د ه� ��ذه ال �س �ي��اس��ة أو
ي�ط��ال��ب بانتقالها للشعب ،وق��د ح��دث
ذل � ��ك أخ� �ي� �رًا م ��ع امل� � � � ّ
�دون ع �ل��ي امل� �ع ��راج
ورجل الدين كامل الهاشمي.

سلفاكير يجري تعديالت في قيادة الجيش

ف��ي خ �ط��وة م�ف��اج�ئ��ة ،أق ��ال رئ �ي��س ج�ن��وب
السودان سلفاكير ميارديت رئيس أركان
الجيش الجنرال جيمس هوتماي ومدير
ج �ه��از االس �ت �خ �ب ��ارات م ��اش ب � ��ول ،وس��ط
تهديد مجلس األمن بفرض عقوبات على
املتسببني بانتهاكات أدت الى مقتل مئات
املدنيني في مدينة بانتيو النفطية أثناء
استيالئهم عليها.
وأع� �ل ��ن امل �ت �ح��دث ب��اس��م ال �ج �ي��ش فيليب
أق��وي��ر أن الجنرال ب��ول مالونج ح��ل محل
قائد الجيش الجنرال جيمس هوتماي.
ك�م��ا أع�ل��ن أق��وي��ر أن سلفاكير أق ��ال أيضًا
رئ �ي��س أج� �ه ��زة االس� �ت� �خ� �ب ��ارات ال��وط�ن�ي��ة
الجنرال م��اش ب��ول ،وع نّ�ّي� مكانه الجنرال
ماريال نور جوك.
وفيما لم يقدم سلفاكير أي سبب رسمي
لعزل هوتماي ،أشارت بعض املصادر إلى
أنه قد يكون له صلة بالهزائم التي تعرض
لها الجيش في مواجهة التمرد ال��ذي بدأ
منتصف كانون األول املاضي بقيادة رياك
مشار النائب السابق للرئيس.
ف ��ي غ �ض ��ون ذل � ��ك ،أع �ل ��ن امل �ت �ح��دث ب��اس��م
املتمردين لول رواي كوانج أن قوات نائب

الرئيس السابق رياك مشار سيطرت على
ب�ل��دة ري�ن��ك وت�ق�ت��رب م��ن ب��ال��وج ف��ي والي��ة
أع��ال��ي ال�ن�ي��ل ،ح�ي��ث ت��وج��د أك �ب��ر منشآت
ال�ن�ف��ط ف��ي ال �بل��اد .وأض ��اف إن امل�ت�م��ردي��ن
ط��ال �ب��وا ش ��رك ��ات ال �ن �ف��ط م� �ج ��ددًا «ب��وق��ف
اإلنتاج وإجالء املوظفني والعمال لتجنب
الوقوع في مرمى النيران».

من جهة أخرى ،أوقف وزير العدل فولينو
وانويال إج��راءات محاكمة  4من املتهمني
ب��امل �ش��ارك��ة ف��ي «م �ح��اول��ة ان �ق�ل�اب ك��ان��ون
األول امل ��اض ��ي» .وق� ��ال وزي� ��ر ال� �ع ��دل« :إن
الحكومة ،حرصًا منها على دعم وتشجيع
الحوار واملصالحة ،قررت وقف اإلجراءات
ال�ق�ض��ائ�ي��ة ال�ج��اري��ة ب�خ�ص��وص املتهمني

تفرج السلطات اليوم عن اربعة من قيادات الحزب الحاكم اتهموا بالخيانة (أ ف ب)

األرب� �ع ��ة ،واإلف � ��راج ع�ن�ه��م ،ال �ي��وم ،إض��اف��ة
إلى املفرج عنهم السبعة في وقت سابق،
وإب�ق��اء االت�ه��ام ض��د ري��اك م�ش��ار ،وتعبان
دينق ،والفرد الق».
إل � ��ى ذل � � ��ك ،ه � ��دد م �ج �ل��س األم � � ��ن ال ��دول ��ي
أم ��س ب��ات �خ��اذ «إج � � ��راءات م�ن��اس�ب��ة» ضد
امل� �س ��ؤول�ي�ن ع ��ن ال � �ت � �ج ��اوزات ف ��ي ج �ن��وب
ال � �س� ��ودان ،ف ��ي إش � ��ارة إل� ��ى إم� �ك ��ان ف��رض
عقوبات محددة األهداف.
وفي إعالن صدر باإلجماع بلهجة حازمة،
أعرب األعضاء الخمسة عشر في املجلس
«ع� � ��ن م� �ش ��اع ��ر ال� �غ� �ض ��ب» أم � � ��ام امل � �ج ��زرة
«الفظيعة» التي نفذت في منتصف نيسان
وق �ض��ى ف�ي�ه��ا م �ئ��ات امل��دن �ي�ين ف��ي بنتيو
ع��اص�م��ة والي ��ة ال��وح��دة ال�ن�ف�ط�ي��ة ،وال�ت��ي
نسبتها األم��م املتحدة إل��ى املتمردين في
جنوب السودان.
ودع��ا مجلس األم��ن إل��ى «وق��ف ف��وري لكل
االن�ت�ه��اك��ات واإلس � ��اءات ل�ح�ق��وق اإلن�س��ان
وان�ت�ه��اك��ات ال�ق��ان��ون اإلن�س��ان��ي ال��دول��ي»،
ك �م��ا ط ��ال ��ب ح �ك��وم��ة ال ��رئ �ي ��س س�ل�ف��اك�ي��ر
بحماية املدنيني.
(أ ف ب ،األناضول ،رويترز)

الكويت :مطالبة
باستجواب رئيس الوزراء
تقدم ثالثة نواب معارضني
بطلب الستجواب رئيس الوزراء
الكويتي الشيخ جابر املبارك
الصباح (الصورة) بتهمة
تقديم أموال لنواب وسوء إدارة
استثمارات الصندوق السيادي
للكويت .والطلب الذي تقدم به
النواب الثالثة :رياض العدساني،
عبد الكريم الكندري وحسني
املطيري ،قد يؤدي إلى تصويت
على مذكرة عدم تعاون ،وبالتالي
تنحي رئيس الوزراء.
واتهم النواب الثالثة رئيس الوزراء
بالفساد وبدفع أموال لعدد من
النواب.
ً
كما اعتبروه مسؤوال عن تراجع
مستوى الخدمات العامة في

الدولة التي تضخ ثالثة ماليني
ً
من الخام يوميًا وتملك أصوال
في الخارج تقدر بـ  400مليار
دوالر .وقال النواب إن الصندوق
السيادي للكويت سجل خسائر
خالل السنوات املاضية في عدد
من االستثمارات الرئيسية في
الخارج .وبالرغم من ذلك ،تم ضخ
مليارات الدوالرات اإلضافية في
هذه االستثمارات.
ّ
وحمل النواب أيضًا رئيس الوزراء
مسؤولية إغالق صحيفتني
ملدة أسبوعني ،واعتبروا أن ذلك
شكل خطوة تهدف إلى الحد من
الحريات.
كما قدم ثالثة نواب آخرين طلبًا
الستجواب رئيس الوزراء بشأن
اإلسكان وارتفاع اإليجارات
وارتفاع أسعار األراضي
والعقارات وزيادة اإليجارات.
كذلك تقدم النواب :عبد الكريم
الكندري ،رياض العدساني
وحسني القويعان باستجواب
لرئيس الوزراء يتضمن بنودًا
عدة ،بينها تصريح سابق ألحد
النواب املستقلني الشيعة بتلقيه
ً
أمواال من رئيس الوزراء لتقديمها
مساعدة إلى الحسينيات.
(أ ف ب ،األناضول)

امللك السعودي في جدة
والسبب فيروس كورونا
وصل امللك السعودي عبدالله
إلى مدينة جدة أمس في مسعى
منه لطمأنة السعوديني حول
وضع فيروس كورونا الذي
ينتشر بشكل خاص في املدينة،
والذي أودى حتى اآلن بحياة
 85شخصًا في اململكة؛ بينهم
 21شخصًا منذ بداية نيسان
الجاري ،بحسب آخر أرقام
رسمية .ونقلت صحيفة «الوطن»
عن وزير الحرس الوطني وابن
امللك ،األمير متعب ،تأكيده أن
عبدالله فضل تقديم زيارته لجدة
ليكون مع أهلها لطمأنتهم في
مواجهة الفيروس.
(أ ف ب)
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العراق

المالكي :سنحصد األرقام الصعبة
في الوقت الذي
ينشغل فيه مرشحو
االنتخابات البرملانية برفع
سقف تصريحاتهم ،أعلنت
االنتخابات أن
مفوضية
ُ
محافظة األنبار ستجرى فيها
عملية االقتراع ،رغم الظروف
األمنية الصعبة
التي تعيشها

ق �ب��ل أي � ��ام ق �ل �ي �ل��ة م ��ن ان� �ط�ل�اق ال�ع�م�ل�ي��ة
االن �ت �خ��اب �ي��ة ف ��ي ال � �ع� ��راق ،أدل � ��ى رئ �ي��س
ال � � ��وزراء ً ال �ع��راق��ي ب�ت�ص��ري�ح��ات تعكس
إي�ج��اب�ي��ة ف��ي ت��وق�ع��ات��ه مل��ا ق��د تحمله له
االن�ت�خ��اب��ات ،حيث نقل بيان ع��ن مكتب
زع �ي��م ائ �ت�ل�اف دول� ��ة ال �ق��ان��ون ق��ول��ه في
م�ق��اب�ل��ة ص�ح��اف�ي��ة أن «ال � ��ذي سيحصد
األرقام الصعبة هو ائتالف دولة القانون،
ولدينا تحالفات مضمونة م��ع القوائم
األخ� � ��رى ال �س �ن �ي��ة وال� �ك ��ردي ��ة ،وي�م�ك�ن�ن��ا
تشكيل حكومة األغلبية السياسية على
أساس العراق املوحد والهوية الوطنية».
وأك��د امل��ال�ك��ي أن «ال�ع��راق�ي�ين جميعًا مع
وح��دة ال�ع��راق وض��د األق�ل�م��ة ،وأن الذين
ح ��ارب ��وا ف �ك��رة اإلق �ل �ي��م ه��م أه ��ل األن �ب��ار
واملحافظات التي طرحت فيها» ،مضيفًا
أن «الشعب العراقي ال يريد اإلرهاب وال
ي��ري��د امل�ي�ل�ي�ش�ي��ات ،ب��ل ي��ري��د دول ��ة قوية
وموحدة».
وح� � ��ول ع�ل�اق ��ات ال � �ع� ��راق ب � ��دول ال �ع��ال��م

وم��وق �ف��ه ف ��ي ض ��وء امل� �ح ��اور اإلق�ل�ي�م�ي��ة
واملوقف من األزمة السورية ،قال رئيس
ال� ��وزراء« :ل�ق��د أثبتت ت �ط��ورات األح��داث
أن م��وق��ف ال�ع��راق ه��و الصحيح م��ن بني
جميع ال� ��دول ،وس�ي��اس�ت��ه ه��ي االن�ف�ت��اح
على جميع ال��دول ،بما فيها السعودية،
ل �ك �ن �ن��ا ن ��ري ��د م �ن �ه��ا ع � ��دم ال� �ت ��دخ ��ل ف��ي
ش � ��ؤون� � �ن � ��ا ،ك � �م ��ا أن � �ن� ��ا ال ن � �ت ��دخ ��ل ف��ي
ً
ش��ؤون�ه��ا ،وال ن��ري��د أن ن�ك��ون ب��دي�لا من
أحد ،ال السعودية وال غيرها ،ولكن نريد
التركيز على بناء العراق وازدهاره».
م ��ن ج �ه �ت��ه ،رف� ��ض ق� �ي ��ادي ف ��ي ائ �ت�ل�اف
«متحدون ل�لإص�لاح» أم��س تصريحات
ّ
امل � � � ��رش � � � ��ح ع � � ��ن ائ� � � �ت� �ل ��اف «ال� � �ع � ��رب� � �ي � ��ة»
م�ح�م��د ال �س��ام��رائ��ي وات �ه��ام��ه االئ �ت�ل�اف
ب �ـ«ال �ط��ائ �ف �ي��ة» ،م ��ؤك �دًا ع��زم��ه ع �ل��ى رف��ع
دع ��وى قضائية ض��ده ع�ل��ى خلفية تلك
التصريحات.
وقال طالل خضير الزوبعي إن «ائتالف
العربية ليس له أي وجود في العاصمة

ب �غ ��داد وب �ق �ي��ة امل �ح��اف �ظ��ات» ،م ��ؤك �دًا أن
«ال أح��د يستطيع م�ق��ارن�ت��ه ف��ي ائ�ت�لاف
متحدون».
وأض��اف الزوبعي أن «ائ�ت�لاف متحدون
ب��زع��ام��ة أس ��ام ��ة ال�ن�ج�ي�ف��ي ي �ع��د امل�م�ث��ل
ال��رئ�ي�س��ي امل �ك��ون ال �س �ن��ي» ،م�ش�ي�رًا إل��ى
أن «ب�ق�ي��ة ال�ك�ت��ل ت �ح��اول ال�ن�ي��ل م��ن ه��ذا
االئ� � �ت �ل��اف ال �ك �ب �ي��ر وإف� � �ش � ��ال م �ش��روع��ه
الوطني».
ف � ��ي ه � � ��ذا ال � � ��وق � � ��ت ،أع � �ل � �ن� ��ت م �ف��وض �ي��ة
االن �ت �خ��اب��ات أن أك �ث��ر م��ن ث�م��ان�ي��ة آالف
مركز انتخابي ستفتح في عموم العراق
إلج��راء التصويت العام في االنتخابات
امل�ق�ب�ل��ة ،ف�ي�م��ا س�ت�ف�ت��ح خ�م�س�م�ئ��ة م��رك��ز
للتصويت ال�خ��اص .وأعنلت املفوضية
ه��ذه األرق ��ام خ�لال مؤتمرها للمراقبني
ال � ��دول� � �ي �ي��ن ال� � ��ذي� � ��ن س � �ي � �ش � ��ارك � ��ون ف��ي
االط�لاع على العملية االنتخابية بألف
ً
وخ �م �س �م �ئ��ة وأرب � �ع �ي�ن م ��راق� �ب ��ًا ،م ��ؤك ��دة
اس� �ت� �ع ��داده ��ا إلج � � ��راء االن� �ت� �خ ��اب ��ات ف��ي

األنبار وللنازحني منها إلى محافظات
أخرى.
وأش� � � � ��ار أي � �ض� ��ًا إل � � ��ى أن «ت� �ص ��ري� �ح ��ات
امل� ��رش� ��ح ع� ��ن ائ � �ت �ل�اف ال �ع ��رب �ي ��ة م�ح�م��د
ال� �س ��ام ��رائ ��ي ب� �ح ��ق ائ � �ت�ل��اف م �ت �ح��دون
ووصفه بالطائفي غير مقبول» ،واصفًا
السامرائي بـ«املريض».
وأوض��ح الزوبعي أن «اللجنة القانونية
ف ��ي االئ � �ت �ل�اف س �ت��رف��ع دع � ��وة ق�ض��ائ�ي��ة
بحق السامرائي على خلفية تصريحاته
األخيرة واتهامه «متحدون» بالطائفية».
إل��ى ذل ��ك ،ق�ت��ل ثمانية أش �خ��اص بينهم
ثالثة م��ن الشرطة العراقية وأص�ي��ب 20
شخصًا آخرون بجروح أمس في انفجار
س �ي��ارة مفخخة ع�ن��د نقطة تفتيش في
م�ح��اف�ظ��ة ب��اب��ل وس ��ط ال� �ع ��راق ،بحسب
ما أف��ادت مصادر في الشرطة .وأض��اف
امل �ص��در أن ب�ي�ن ق�ت�ل��ى ال �ش��رط��ة ضابطًا
برتبة عقيد وآخر برتبة نقيب.
(األخبار ،أ ف ب)

آخر صيحات الدعايات االنتخابية العراقية
تتخذ الحمالت
الدعائية ملرشحي
االنتخابات البرملانية
العراقية طابعًا جنونيًا،
فباإلضافة إلى امتالء شوارع
بغداد بصور املرشحني ،لجأ
بعضهم إلى أساليب غير
مألوفة لحصد أكبر عدد
من األصوات
بغداد ـ مصطفى ناصر
ُ
أتخمت شوارع العاصمة العراقية بغداد
بملصقات املرشحني وصورهم في أول
أيام انطالق الدعايات االنتخابية ،حتى
إن ظاهرة ازدحام الصور انعكست على
مجمل امل�م��ارس��ات االجتماعية .وبينما
استطرف الناس بعض أساليب الدعاية
االنتخابية ،أثار غضب اآلخرين بعضها
الثاني.
الدعاية االنتخابية لبرملان  2014املقررة
في  30نيسان ال�ج��اري ،شهدت أساليب
م�خ�ت�ل�ف��ة م��ن ال��دع��اي��ة االن �ت �خ��اب �ي��ة غير
املسبوقة في الحمالت االنتخابية األربع
املاضية ،التي شهدها العراق (انتخابات
برملان  ،2005مجالس املحافظات ،2009
برملان  2010ومجالس املحافظات .)2013
م�ع�ظ��م ال��دع��اي��ات االن �ت �خ��اب �ي��ة ان�ص� ّ�ب��ت
على نشر ال�ص��ور ف��ي ال �ش��وارع وم��واق��ع
ال� �ت ��واص ��ل االج� �ت� �م ��اع ��ي ،إال أن ب�ع��ض
امل��رش �ح�ين ك ��ان غ�ي��ر م��وف��ق ف��ي اخ�ت�ي��ار
ال �ص��ورة ل��دع��اي�ت��ه االن�ت�خ��اب�ي��ة .فبعض
امل ��رش �ح ��ات وض �ع��ن ص� ��ور أق ��رب ��اء لهن
ً
بدال من صورهن في الالفتات الدعائية،
ً
وأش��رن إلى منجزاته بدال من برامجهن
االنتخابية ،بينما اختار أحد املرشحني
أن ت �ك ��ون ص � ��ورة وال� ��دت� ��ه إل� ��ى ج��ان �ب��ه،
ّ
وذي� �ل� �ه ��ا ب �ع �ب ��ارة «ن� �ض ��ع ح � �دًا مل �ع��ان��اة
األيتام».
ه� � ��ذه امل � �ش ��اه ��د ل � ��م ت� �ع ��د غ� �ي ��ر م ��أل ��وف ��ة
ل�ل�ع��راق�ي�ين ،ألن أس��ال �ي��ب م�م��اث�ل��ة ك��ان��ت
ح � � ��اض � � ��رة ف � � ��ي ان� � �ت� � �خ � ��اب � ��ات م� �ج ��ال ��س
املحافظات املاضية عام .2013
إال أن الجديد في هذه االنتخابات حمل
أساليب أغرب ،فأحد املرشحني عمد الى
توزيع وجبات طعام دسمة على شريحة
ال�ف�ق��راء ،وف��ي أعلى علبة التغذية كانت
دع��اي�ت��ه االنتخابية شاخصة بصورته
ورقم قائمته وتسلسله.
ص��ور العديد م��ن املرشحني على أغلفة

ابتكر بعض املرشحني طرقًا غير مألوفة لنيل األصوات (أحمد الرباعي ـ أ ف ب)
أط �ع �م��ة أو أك �ي��اس ب�لاس�ت�ي�ك�ي��ة ،مليئة
ب��ال�ب�ط��اط��ا أو ال �ب �ص��ل أو ح �ت��ى أك �ي��اس
ال�ه�ي��ل ال �ص �غ �ي��رة ،ان �ت �ش��رت ع�ب��ر م��واق��ع
التواصل االجتماعي بسخرية شديدة،
ف��ي ح�ين ان �ه��ال آخ� ��رون ع�ل��ى امل��رش�ح�ين
ب��ال �س��ب وال �ش �ت ��م ب �ت �ه �م��ة االس �ت �خ �ف��اف
بعقول الفقراء من العراقيني ،ووصفهم
آخ � � ��رون ب ��أن �ه ��م ب ��اع ��ة س � ��وق ي �ج �ه �ل��ون
أساليب اإلقناع.
أح��د امل��رش�ح�ين ال �ب��ارزي��ن ف��ي العاصمة
ب �غ��داد ع�م��د إل ��ى اس�ت�ئ�ج��ار  10ب��اص��ات
ب�ه��دف ن�ق��ل ال��زائ��ري��ن للعتبة الكاظمية

امل� �ق ��دس ��ة م� ��ن م �خ �ت �ل��ف م� �ن ��اف ��ذ م��دي �ن��ة
ال � �ك� ��اظ � �م � �ي� ��ة ،ال� � �ت � ��ي ت� �ش� �ه ��د ق� �ط ��وع ��ات
وإغ�لاق��ات ل�لأف��رع وال �ش��وارع الرئيسية
ل� �ح� �م ��اي ��ة ال � ��زائ � ��ري � ��ن م � ��ن اس� �ت� �ه ��داف ��ات
امل�س�ل�ح�ين ،ووض ��ع ع�ل��ى ال �س �ي��ارات إل��ى
ج��ان��ب ص � ��وره ع� �ب ��ارة «ل �ن �ق��ل ال��زائ��ري��ن
مجانًا».
وك� ��ان� ��ت امل� �ف ��وض� �ي ��ة ال �ع �ل �ي ��ا امل �س �ت �ق �ل��ة
ل�لان�ت�خ��اب��ات ق��د أع�ل�ن��ت امل �ص��ادق��ة على
 9040م��رش �ح��ًا ي �ت �ن��اف �س��ون ع �ل��ى 328
م �ق �ع �دًا ب��رمل��ان �ي��ًا ،وي �م �ث �ل��ون  107ق��وائ��م
انتخابية ،منها  36ائتالفًا سياسيًا و71

وضعت صور
بعض المرشحين على
أغلفة أطعمة

ك�ي��ان��ًا س�ي��اس�ي��ًا ،أب��رزه��ا دول ��ة ال�ق��ان��ون،
وكتلة املواطن ،وكتلة األحرار ،ومتحدون
لإلصالح ،والعراقية العربية ،والتحالف
الكردستاني.
امل��رش �ح��ون ف ��ي امل �ح��اف �ظ��ات ال�ج�ن��وب�ي��ة
ال �ع��راق �ي ��ة ال� �ت ��ي ي �غ �ل��ب ع �ل �ي �ه��ا ال �ط��اب��ع
القبلي ،صبوا دعاياتهم االنتخابية على
ال��زي��ارات امل�ي��دان�ي��ة للقبائل وال�ع�ش��ائ��ر،
وإع � �ط ��اء ال ��وع ��ود ال �خ��اص��ة ب ��اإلص�ل�اح
ال��زراع��ي ،وتحسني بيئة تربية املواشي
وغيرها ،إال أن بعض املرشحني عمدوا
إل ��ى ق�ص��د امل �ن��ازل ف��ي امل ��دن ال�ح�ض��ري��ة،
وأخذ األقسام من عدد من املواطنني ملنح
أصواتهم لهم.
ويقول املواطن محمد سعدون من أهالي
محافظة ذي قار ،إن عائلته التي تسكن
ف��ي م��دي �ن��ة ال �ن��اص��ري��ة ف��وج �ئ��ت ب��زي��ارة
إح � ��دى ال �ن �س��اء وه� ��ي ت �س �ت �ج��دي شيئًا
ً
ً
مجهوال منهم ،طالبة استضافتها أوال.
وي �ض �ي��ف «ع �ن��دم��ا ط �ل �ب��ت زوج� �ت ��ي م��ن
امل��رأة أن تجلس وتحتسي الشاي ،وهو
ت�ق�ل�ي��د ع ��راق ��ي ،رف �ض��ت امل � ��رأة اح �ت �س��اء
الشاي إال أن يلبى طلبها».
وي��وض��ح س �ع��دون أن امل ��رأة طلبت منح
ج �م �ي��ع أف � � ��راد ال �ع��ائ �ل��ة أص ��وات� �ه ��م ل�ه��ا
ف ��ي االن �ت �خ��اب��ات ال �ب��رمل��ان �ي��ة ،وأق�س�م��ت
أال ت �ش��رب ال �ش��اي إال أن ي�ق�س�م��وا على
انتخابها ،األمر الذي أثار ضحك العائلة
واالعتذار منها.
وفي ظل اإلمكانات املادية املهولة لبعض
ال� �ك� �ت ��ل وامل� ��رش � �ح�ي��ن ،اض � �ط ��ر ع� � ��دد م��ن
امل��رش�ح�ين م��ن أص �ح��اب امل�ه��ن والعمالة
ال �ش��اق��ة إل� ��ى ال �س �ع��ي الس �ت �م��ال��ة ق �ل��وب
زمالئهم ف��ي العمل بزيارتهم إلقناعهم
بضرورة وجود ممثل لهم.
محمد حميد صاحب ملحمة في أطراف
م�ح��اف�ظ��ة ب��اب��ل ،ت ��رك ع�م�ل��ه وراح ي��زور
أصحاب املالحم في مدينة الحلة (مركز
م �ح��اف �ظ��ة ب� ��اب� ��ل) إلق �ن ��اع �ه ��م ب� �ض ��رورة
وجود ممثل لهم .ويقول حميد «عمدت
منذ نحو أس�ب��وع ال��ى زي ��ارة  10مالحم
م �ه �م��ة ف� ��ي ب� ��اب� ��ل ،وت �م �ك �ن��ت م� ��ن ك�س��ب
ت �ع��اط �ف �ه��م ج �م �ي �ع��ًا» ،م�ض�ي�ف��ًا «ل� ��م يكن
أح��د منهم ينوي التوجه ال��ى صناديق
االق�ت��راع بسبب اإلح�ب��اط ال��ذي أصابهم
م ��ن اإله� �م ��ال ال �ح �ك��وم��ي» .وب�ّي��نّ حميد
أن � ��ه ش �ج �ع �ه��م ع� �ل ��ى ت �س �ل��م ب �ط��اق��ات �ه��م
اإللكترونية الخاصة بالتصويت.
أم� ��ا آخ� ��ر ال �ص �ي �ح��ات ال��دع��ائ �ي��ة ف�ك��ان��ت
ظهور بعض املرشحني بألقاب سنية في
امل�ن��اط��ق ال�س�ن�ي��ة ،وشيعية ف��ي املناطق
ال �ش �ي �ع �ي��ة ،إذ أخ � ��ذ ب� �ع ��ض امل��رش �ح�ي�ن
ي�ن�ش��رون ص��وره��م م� ّ
�ذي�ل��ة ب��اس��م السيد
الفالني متغنيًا بآل البيت (ع) ،في حني
ن�ش��رت ال�ص��ور ذات�ه��ا ف��ي مناطق أخ��رى
مذيلة بلقب السامرائي أو التكريتي أو
املدافع عن كرامة الرسول محمد (ص).
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أوكرانيا

تتوعد موسكو :مستعدون للحرب
كييف ّ
وصلت العالقات الروسية
األوكرانية إلى نقطة الالعودة
مع تأكيد وزير الخارجية
األوكراني استعداد بالده
خوض حرب ضد روسيا ،في
وقت شدد فيه على أنهم
تعلموا الدرس جيدًا من
تجربة القرم
أث��ار إع�لان وزي��ر الدفاع الروسي سيرغي
ش ��وي �غ ��و ي � ��وم أم � ��س ب � ��دء ق� ��وات� ��ه ت�ن�ف�ي��ذ
م�ن��اورات عسكرية في املناطق الجنوبية
وال�غ��رب�ي��ة م��ن ال�ب�لاد ب��ال�ق��رب م��ن ال�ح��دود
مع أوكرانيا حفيظة الحكومة األوكرانية،
ورب �م��ا أدى إل ��ى ت �س� ّ�رع ب�ع��ض أعضائها
في إط�لاق تصريحات وم��واق��ف قد تكلف
ً
ب�ل�اده��م ال�ك�ث�ي��ر م�س�ت�ق�ب�لا ،وأول ال ��ردود
جاء على لسان وزير الخارجية األوكراني
أن � � ��دري دي �ش �ت �ش �ي �ت �س��ا ال � ��ذي ق� ��ال «ن �ح��ن
مستعدون للحرب مع روسيا» ،وذل��ك في
تصريحات أدل��ى بها أم��س م��ن العاصمة
التشيكية براغ .وأوضح الوزير األوكراني
أن ت �ل��ك ال �ت ��دري �ب ��ات م ��ن ش��أن �ه��ا ت��أج�ي��ج
األوض ��اع أكثر ف��ي املنطقة ،مضيفًا «ضم
روس �ي��ا ل�ش�ب��ه ج��زي��رة ال �ق��رم ك ��ان بمثابة
درس ل�ن��ا ،واس�ت��وع�ب�ن��اه ج �ي �دًا» .ومضى
ً
قائال «تجربة القرم أفادتنا كثيرًا ،ونحن
مستعدون لخوض حرب مع روسيا حال
ات�ج��اه�ه��ا ن�ح��و اح �ت�لال ب�ل�ادن��ا» ،مضيفًا
«وجيشنا مستعد للقيام بذلك على أكمل
وُج� ��ه» .وأوض� ��ح أن ال �ت��دري �ب��ات امل��ذك��ورة
«أج ��ري ��ت ف ��ي م�ن�ط�ق��ة أق � ��رب م ��ن ال �ح��دود
األوك��ران �ي��ة ،ول�ي��س ف��ي املنطقة ال�ت��ي كان
م �ق��ررًا أن ت �ج��رى ف�ي�ه��ا م�س�ب�ق��ًا» ،م�ن��اش�دًا
موسكو سحب جنودها من املنطقة.
م��ن ج�ه��ة أخ� ��رى ،خ ��رج ال��رئ� ّي��س ال��روس��ي
ف �ل�ادي � �م � �ي ��ر ب � ��وت �ي��ن ل � �ي � �ح� ��ذر ال� �ح� �ك ��وم ��ة
األوكرانية من مغبة استخدام السالح ضد
مواطنيها شرق أوكرانيا.
وجاءت تصريحات بوتني خالل مشاركته
في املنتدى اإلعالمي الذي نظمته الجبهة
ّ
ال�ش�ع�ب�ي��ة ال��روس �ي��ة ،وال �ت��ي ع��ل��ق خاللها
على إص��دار الرئيس األوك��ران��ي ألكسندر
ت��ورت�ش�ي�ن��وف ت�ع�ل�ي�م��ات��ه ب�ت�ن�ف�ي��ذ عملية
ع �س �ك��ري��ة ،ب �ه��دف إن� �ه ��اء «اح � �ت �ل�ال» م��دن
شرق أوكرانيا.
وحذر بوتني من عواقب مثل هذه القرارت،
ً
وأردف ق ��ائ �ل�ا «س� �ي� �ك ��ون ه� �ن ��اك ع��واق��ب

ما قل
ودل
قررت محكمة روسية أمس
تمديد حكم اإلقامة الجبرية على
املعارض الروسي ألكسي نافالني
ستة أشهر ،بحسب املتحدثة
باسمه .وقالت أنا فيدوتا إن
نافالني املعارض األول للكرملني
الذي ُحكم عليه باإلقامة الجبرية
منذ شباط ُومنع من استخدام
اإلنترنت ،تم تمديد الحكم
بحقه حتى أواخر تشرين األول.
ويواجه نافالني اتهامات باختالس
وتبييض  27مليون روبل ( 756ألف
دوالر) من شركة «إيف روشيه»
الفرنسية ملستحضرات التجميل.
وكان محاميه قد قال في وقت
سابق إن املحكمة يمكن أن تقرر
نقله إلى سجن خاص ملا قبل
املحاكمة.
(أ ف ب)

أعلنت الحكومة األوكرانية أمس عن بدء عملية «مكافحة اإلرهاب» (كيريل كودريافتسيف ـ أ ف ب)
الس �ت �خ��دام ال�ح�ك��وم��ة األوك��ران �ي��ة ال�س�لاح
ضد مواطنيها ،وهذه العواقب ستؤثر في
العالقات بني الدولتني» .كذلك نفى شرعية
الحكومة القائمة في كييف ،ولفت إلى أن
العقوبات التي فرضتها دول الغرب على
بالده من شأنها إلحاق الضرر باالقتصاد
ال ��روس ��ي ،ب �ي��د أن �ه��ا ال ت�ض�ع��ه ف��ي وض��ع
حرج ،بحسب قوله .وأضاف ان «املتابعني
للسياسة واالقتصاد العامليني يعلمون أن
ّ
املرجو
أيًا من العقوبات ال ت��ؤدي التأثير
م �ن �ه��ا ،وأن� �ه ��ا ت �ح �م��ل م �ف �ه��وم��ًا س�ي��اس�ي��ًا
وحسب».
وق��د ب��دأت العملية العسكرية األوك��ران�ي��ة
ف ��ي م��دي �ن �ت��ي س�لاف �ي��ان �س��ك وم ��اري ��وب ��ول
ال �ل �ت�ي�ن ت �ت��واص��ل ف�ي�ه�م��ا االح �ت �ج��اج��ات،
شرق أوكرانيا .وفتح الجنود األوكرانيون
النار على نقاط التفتيش والحواجز التي
أقامها املحتجون على م��داخ��ل املدينتني
املذكورتني ،فيما تحاصر الدبابات محيط
املدينتني م��ن ج�ه��ات م�ت�ع��ددة ،ف��ي الوقت
ال � ��ذي ت��دع��م ف �ي��ه امل ��روح� �ي ��ات ال�ع�س�ك��ري��ة
ال �ع �م �ل �ي��ات ف ��ي م��دي �ن��ة س�لاف �ي��ان �س��ك ،مع
سماع أصوات إطالق نار من وقت إلى آخر
ف��ي امل��دي�ن��ة .وأدت االش�ت�ب��اك��ات إل��ى مقتل
«ن �ح��و خ�م�س��ة» م��ن االن�ف�ص��ال�ي�ين وج��رح
جندي أوكراني ،حسبما أعلنت الداخلية
األوكرانية.
وأع�ل�ن��ت ال� ��وزارة ف��ي ب�ي��ان أن��ه «ف��ي أث�ن��اء

امل��واج�ه��ات ت��م ال�ق�ض��اء على نحو خمسة
إره � ��اب � �ي �ي��ن ،وأص � �ي � ��ب ج � �ن� ��دي أوك � ��ران � ��ي
ً
ب � �ج� ��روح» ،م �ش �ي��رة إل� ��ى «ت ��دم �ي ��ر» ث�لاث��ة
ح��واج��ز ن�ص�ب�ه��ا امل�ح�ت�ج��ون ع�ل��ى م��دخ��ل
املدينة .وبالتزامن م��ع ه��ذه االشتباكات،
أعلن قادة املحتجني في مقاطعة دونيتسك
ش ��رق أوك��ران �ي��ا ع��ن ن�ي��ة إج � ��راء اس�ت�ف�ت��اء
ح��ول اس�ت�ق�لال ه��ذه الجمهورية (املعلنة
م��ن ط��رف واح� ��د) .وق ��ال ال��رئ�ي��س امل�ن��اوب
ل �ه �ي �ئ��ة رئ� ��اس� ��ة «ج� �م� �ه ��وري ��ة دون �ي �ت �س��ك
الشعبية» دنيس بوشيلني إن االستفتاء
سيجري في موعد أقصاه  11أيار ،مؤكدًا
أن سكان دونيتسك سيجيبون عن سؤال
حول استقالل دولة «جمهورية دونيتسك

استبعد أوباما
تدخل عسكري
إمكان ّ
أميركي في أوكرانيا

ال�ش�ع�ب�ي��ة» .م��ن ج�ه�ت��ه ،اس�ت�ب�ع��د ال��رئ�ي��س
األم� �ي ��رك ��ي ب � � ��اراك أوب� ��ام� ��ا إم� �ك ��ان ت��دخ��ل
عسكري أم�ي��رك��ي ف��ي أوك��ران�ي��ا ،م��ؤك�دًا أن
ال��وض��ع ال�ن��اش��ئ يمكن ح�ل��ه دبلوماسيًا.
وق� � ��ال ،ف ��ي خ �ت ��ام م �ح��ادث��ات��ه م ��ع رئ �ي��س
ال��وزراء الياباني شينزو آب��ي في طوكيو
أم� � ��س« ،أك� ��دن� ��ا ب � �ص ��ورة واض � �ح ��ة أن � ��ه ال
م �ج��ال ل �ح��ل ال ��وض ��ع ال �ن��اش��ئ ع ��ن ط��ري��ق
تدخل عسكري .لقد فرضنا مجموعة من
ال�ع�ق��وب��ات االق�ت�ص��ادي��ة ض��د روس �ي��ا ،وال
نستبعد إمكانية حل الوضع دبلوماسيًا».
وأش � ��ار أوب ��ام ��ا إل ��ى أن ال �ج��ان �ب�ين ن��اق�ش��ا
الوضع في أوكرانيا خالل لقائهما أمس.
وك�ش��ف ال��رئ�ي��س األم�ي��رك��ي أن ب�ل�اده ّ
تعد
ح��ال�ي��ًا ح��زم��ة ج��دي��دة م��ن ال�ع�ق��وب��ات على
روسيا ،إال أن قرار تطبيقها لم ُيتخذ بعد.
ك��ذل��ك ات�ه��م أوب��ام��ا روس �ي��ا ب�ع��دم اح�ت��رام
االت�ف��اق ال��ذي تم التوصل إليه في جنيف
ً
لنزع فتيل األزمة في أوكرانيا ،قائال «كان
ه �ن��اك اح�ت�م��ال ب��أن ت�س�ل��ك روس �ي��ا طريق
امل�ن�ط��ق ب�ع��د االج�ت�م��اع ف��ي ج�ن�ي��ف .ل��م نر
حتى اآلن ،على األقل من جانبهم ،احترامًا
لروحية اتفاق جنيف أو لحرفيته».
ف��ي ه��ذا ال��وق��ت ،ات�ه�م��ت روس�ي��ا ال��والي��ات
امل �ت �ح��دة واالت � �ح� ��اد األوروب � � � ��ي ب��ال�س�ع��ي
ل�ت��دب�ي��ر ث ��ورة ف��ي أوك��ران �ي��ا وب��اس�ت�خ��دام
كييف «أداة ف��ي اللعبة الجيوسياسية»
ضد روسيا.
وق ��ال وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة ال��روس��ي سيرغي
الف � � ��روف ف ��ي م �ع �ه��د ال� �ع�ل�اق ��ات ال��دول �ي��ة
«ف��ي أوك��ران �ي��ا ح��اول��ت ال��والي��ات املتحدة
واالت�ح��اد االوروب��ي تدبير «ث��ورة ملونة»
ج� ��دي� ��دة ،ع �م �ل �ي��ة ت �غ �ي �ي��ر ن� �ظ ��ام م �خ��ال�ف��ة
للدستور».
وت �ط �ل��ق روس� �ي ��ا ت �ع �ب �ي��ر «ث� � ��ورة م �ل��ون��ة»
على عمليات تغيير النظام ،مثل «الثورة
البرتقالية» في أوكرانيا في  2004و»ثورة
ال � � ��ورد» ف ��ي ج��ورج �ي��ا ف ��ي  ،2003ال�ل�ت�ين
اتهمت الغرب بالوقوف خلفهما.
وأض� � � � ��اف الف� � � � ��روف «ق � �ل� ��ة م � ��ن امل �ح �ل �ل�ي�ن
ال �ج��دي�ين ي�ش�ك��ون ف��ي أن األم ��ر ال يتعلق
بمصير أوكرانيا ،بل انها استخدمت بكل
بساطة وال ت��زال تستخدم أداة في اللعبة
الجيوسياسية» ال�ت��ي تستهدف روس�ي��ا.
وت��اب��ع الف� ��روف إن «ش��رك��اء ن��ا ال�غ��رب�ي�ين،
وفي مقدمتهم الواليات املتحدة ،يحاولون
ات � �خ ��اذ م ��وق ��ف امل �ن �ت �ص��ري��ن ف� ��ي ال �ح��رب
الباردة والتصرف كأن من املمكن عدم أخذ
روسيا في االعتبار في الشؤون األوروبية
وال� �ق� �ي ��ام ب ��أف� �ع ��ال ت �ض ��ر ب �ش �ك��ل م �ب��اش��ر
بمصالح روسيا».
(األخبار ،أ ف ب ،األناضول ،رويترز)

أوباما من طوكيو :على بكين التزام األحكام الدولية
يستكمل الرئيس األميركي باراك أوباما
ج��ول �ت��ه اآلس �ي ��وي ��ة ال� �ي ��وم م �ت��وج �ه��ًا م��ن
ال �ي��اب��ان ال ��ى ك��وري��ا ال�ج�ن��وب�ي��ة .ال�ج��ول��ة
ال �ت��ي ت �ه��دف ال ��ى إع� ��ادة ش��رق آس �ي��ا ال��ى
أول��وي��ات الدبلوماسية األميركية وإل��ى
«طمأنة الحلفاء» ،تشمل أيضًا ماليزيا
وال �ف �ي �ل �ي �ب�ي�ن ،ف �ي �م��ا ت �س �ت �ث �ن��ي ال �ص�ي�ن.
اس �ت �ب �ع��اد ال �ش��ري��ك االق� �ت� �ص ��ادي األك �ب��ر
�ن ال� �ج ��ول ��ة ي�ث�ي��ر
ل� �ل ��والي ��ات امل� �ت� �
ح ��دة م� � ّ
ّ
التساؤالت في ظل التشنج الحاصل في
املنطقة بسبب األزمة اليابانية الصينية
وال� �ت� �خ ��وف م� ��ن ح� �ص ��ول م ��واج� �ه ��ة ب�ين
البلدين.
خ�ل�ال زي��ارت��ه ل�لأرخ�ب�ي��ل ،أع ��اد ال��رئ�ي��س
األم�ي��رك��ي تأكيده «ال��دع��م ال �ح��ازم» ال��ذي
تقدمه بالده لليابان في نزاعها الحدودي
مع الصني حول جزر «سنكاكو» ،مشيرًا
ال��ى أن ال�ج��زر امل�ت�ن��ازع عليها «مشمولة
باملعاهدة الدفاعية األميركية اليابانية».
وت ��اب ��ع أوب ��ام ��ا خ �ل�ال م��ؤت �م��ر ص�ح��اف��ي
عقده مع رئيس الوزراء الياباني شينزو
ً
أب � ��ي ق � ��ائ �ل��ا« :إن امل� � � ��ادة ال �خ ��ام �س ��ة م��ن
امل �ع��اه��دة ال��دف��اع�ي��ة ت�ش�م��ل ك��ل األراض ��ي
ال�ت��اب�ع��ة إلدارة ال �ي��اب��ان ،ب�م��ا فيها ج��زر
سنكاكو» .ورأى أوب��ام��ا أن هناك فرصًا

حث أوباما بكين على
ّ
الضغط على بيونع يانغ
لوقف برنامجها النووي

أي�ض��ا للعمل م��ع ال�ص�ين ،كما دع��ا بكني
الى االلتزام باألحكام الدولية ،داعيًا الى
ّ
حوار سلمي لحل الخالف.
ّ
تجدر اإلشارة الى أن األزمة بني الجارتني
ت �ت �ف��اع��ل م �ن��ذ أي� �ل ��ول  2012ح�ي�ن أم �م��ت
طوكيو ثالثًا من الجزر املتنازع عليها،
ف�ي�م��ا ت��رس��ل ب �ك�ين ب��ان �ت �ظ��ام س�ف�ن��ًا ال��ى
محيطها ،م��ا يثير امل �خ��اوف م��ن ان��دالع
نزاع مسلح.
كذلك بحث أوباما وأب��ي في املفاوضات
ال� �ج ��اري ��ة ب �ي�ن واش� �ن� �ط ��ن وط ��وك� �ي ��و م��ن
أج� � ��ل ال � �ت ��وص ��ل م � ��ع ع� �ش ��ر دول أخ � ��رى

ال��ى إب ��رام ات �ف��اق «ال �ش��راك��ة االق�ت�ص��ادي��ة
االستراتيجية عبر املحيط الهادئ» الذي
يريد أوباما أن يجعل منه إح��دى ركائز
دب�ل��وم��اس�ي�ت��ه وم �ح��وره��ا م�ن�ط�ق��ة آس�ي��ا
وامل�ح�ي��ط ال �ه��ادئ .غير أن امل�س��ؤول�ين لم
يتمكنا من اإلع�لان عن اتفاق في سياق
املفاوضات الجارية إلنشاء أوسع منطقة
ل�ل�ت�ب��ادل ال�ح��ر ف��ي ال �ع��ال��م .ودع ��ا أوب��ام��ا
ال��ى «ق ��رارات شجاعة» ،فيما اكتفى أبي
ب ��ال �ق ��ول إن وف � ��دي ال �ب �ل��دي��ن ي ��واص�ل�ان
العمل.
وع �ل��ى ص�ع�ي��د ال �س�لام ف��ي امل�ن�ط�ق��ة ،رأى
أوب� ��ام� ��ا أن «م� ��ن األس� ��اس� ��ي أن ت�ض�غ��ط
ال�ص�ين ع�ل��ى ب�ي��ون��غ ي��ان��غ لحملها على
وق��ف برنامجها ال�ن��ووي»ّ ،
منوهًا بدور
بكني «ال��ذي ال غنى عنه في ه��ذا امللف».
وم��ن املتوقع أن ينجم ع��ن زي��ارة أوباما
ٌ
تقريب بينها وبني طوكيو
لسيول اليوم
ف ��ي امل �ل ��ف امل �ت �ع �ل��ق ب �ك��وري��ا ال �ش �م��ال �ي��ة،
وخ �ص��وص��ًا أن ال� �ع�ل�اق ��ات ب�ي�ن ط��وك�ي��و
وس�ي��ول تشهد ف�ت��ورًا منذ أك�ث��ر م��ن عام
ع �ل ��ى خ �ل �ف �ي��ة أح � �ق� ��اد ت ��اري �خ �ي ��ة ون � ��زاع
ب�ح��ري ،م��ا ي��زي��د م��ن تعقيد الطموحات
األميركية في آسيا.
(أ.ف.ب ،رويترز)

عربيات
دوليات
أفغانستان :عبدالله عبدالله
يتصدر االنتخابات الرئاسية
حافظ مرشح الرئاسة األفغانية
عبدالله عبدالله (الصورة) على
صدارته في نتائج االنتخابات
التي نشرت جزئيًا أمس ،إذ
حصل على  %43.8من األصوات،
فيما حصل أشرف غني أحمدزي
على  ،%32.9بعد فرز  %80من
األصوات .ومع صدور النتائج

نّ
سيتعي
األولية غدًا السبت،
إجراء دورة ثانية في  28أيار بني
املرشحني الحاصلني على أعلى
عدد من األصوات في حال عدم
حصول أحد على أكثر من .%50
ويجري حاليًا التحقيق في مئات
االتهامات بالتزوير في االنتخابات
التي جرت في  5نيسان الجاري.
(أ ف ب)

البنك املركزي التركي
ّ
يتحدى أردوغان
على الرغم من طلب رئيس الوزراء
التركي رجب طيب أردوغان
خفض معدالت فوائده الرئيسية،
أعلن البنك املركزي التركي،
أمس ،أنه أبقى على املعدالت من
دون تغيير .وقد حض أردوغان
املركزي على خفض معدالت
الفوائد التي ارتفعت بشكل كبير
في كانون الثاني املاضي لوقف
تدهور سعر صرف الليرة التركية
والعجز العام.
من جهته ،أعرب حاكم البنك
املركزي أردم باشي عن «تحفظه
حيال أي خفض كبير في معدالت
الفوائد».
(أ ف ب)

ً
 37قتيال لطالبان
في غارة للطيران الباكستاني
قتل  37عنصرًا من حركة طالبان
الباكستانية ،أمس ،في قصف
للطيران الباكستاني على مواقع
الحركة في املناطق القبلية في
شمال غرب البالد ،في الغارة
الجوية األولى منذ انتهاء وقف
إطالق النار .وأكدت مصادر
عسكرية لوكالة «فرانس برس»
أن « 37إرهابيًا قتلوا وجرح .»18
وشدد مصدر أمني آخر على
أن الغارات تستهدف متمردين
شاركوا في هجمات في شرسدة
(شمال غرب) وقبلها في أحد
أسواق إسالم آباد .وكانت
مقاتالت الجيش الباكستاني قد
كثفت غاراتها في شباط املاضي
على مخابئ لحركة طالبان
باكستان التي التزمت في األول
من آذار بوقف إطالق النار من
أجل استئناف محادثات السالم.
غير أن الحركة رفضت األسبوع
املاضي تجديد وقف إطالق النار
من دون أن تتخلى عن عملية
السالم.
(ا ف ب)

 246إعالنات

الجمعة  25نيسان  2014العدد 2279

مبوب
◄ وفيات ►
ت�ت�ق��دم إدارة وم��وظ�ف��و Q - Hotel
من
األس�ت��اذ نسيم قانصوه وعائلته
املحترمني
ّ
بأحر التعازي بوفاة شقيقته
الحاجة فاطمة قانصوه.
ت �غ �م��ده��ا ال �ل��ه ف ��ي واس � ��ع رح�م�ت��ه
وأدخلها فسيح جناته.
ت �ت �ق��دم إدارة وم��وظ �ف��و Queens
 Suite Hotelمن
األس�ت��اذ نسيم قانصوه وعائلته
املحترمني
ّ
بأحر التعازي بوفاة شقيقته
الحاجة فاطمة قانصوه.
ت� �غ� �م ��ده ��ا ال � �ل� ��ه ب � ��واس � ��ع رح �م �ت��ه
وأدخلها فسيح جناته.
ت� �ت� �ق ��دم إدارة وم� ��وظ � �ف� ��و Villa
 Queensمن
األس�ت��اذ نسيم قانصوه وعائلته
املحترمني
ّ
بأحر التعازي بوفاة شقيقته
الحاجة فاطمة قانصوه.
ت� �غ� �م ��ده ��ا ال � �ل� ��ه ب � ��واس � ��ع رح �م �ت��ه
وأدخلها فسيح جناته.

آل بيضون
ب� �م ��زي ��د م � ��ن ال � ��رض � ��ا وال �ت �س �ل �ي��م
ب�ق�ض��اء ال�ل��ه وق� ��دره ،ن�ن�ع��ى إليكم
وفاة فقيدنا الغالي املرحوم
الحاج عبد اللطيف
عبد الحميد بيضون
أب � �ن � ��اؤه :ع� �ل ��ي ،م �ح �م��د (ب �ي �ض��ون
س � �ب � ��ور) ،ال � �ح� ��اج أح � �م� ��د ،ج �م ��ال،
الحاج طارق وصالح
أش�ق��اؤه :محمد علي واملرحومان
نعيم ونعمة
أص �ه��رت��ه :أح �م��د ب�ي�ض��ون ،محمد
النجار وسامي نصور
توفاه الله تعالى فجر يوم الثالثاء
املوافق له 2014/4/22م الواقع فيه
 22جمادى اآلخرة 1435هـ
تقبل التعازي للنساء والرجال في
بلدته بنت جبيل ف��ي منزله قرب
ثانوية بنت جبيل.
اآلس �ف��ون :آل ب�ي�ض��ون ،آل زه��ر ،آل
ال�ن�ج��ار ،آل ن�ص��ور وع�م��وم أهالي
بنت جبيل.

إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب محمد حسني دمج وكيل فادي
سميح العطري بوكالته عن مها محمد
الخالد سند ملكية بدل ضائع للعقار
 A8/467سبلني
للمعترض مراجعة األمانة خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في الشوف
راني حيدر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب ميالد نجيب راجحه وكيل روماليا
حسيب أبو مراد بصفتها أحد ورثة
أن �ط��وان ي��وس��ف ال�س�ل�ف��ان��ي س�ن��د ملكية
بدل ضائع للعقار 2/391سرجبال
للمعترض مراجعة األمانة خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في الشوف
راني حيدر

◄ مبوب ►

مفقود
ف � �ق ��دت إق� ��ام� ��ة ل �ل �ع��ام �ل��ة ال �ب �ن �غ�ل�ادش �ي��ة
 ،MAHMUDA AKTERال� ��رج� ��اء م�م��ن
يجدها االتصال على الرقم 03/ 630408
ف �ق��دت ال�ع��ام�ل��ة ال�ف�ل�ب�ي�ن�ي��ة angelita vea
إق��ام�ت�ه��ا ال��رج��اء م�م��ن ي�ج��ده��ا االت �ص��ال
على الرقم 03/ 832003
ف �ق��دت وث��ائ��ق س�ف��ر فلسطينية لبنانية
ب ��االس� �م ��اء :ع �ب �ي��ر ال �ق��اض��ي ـ�ـ �ـ �ـ ري ��م عبد
اللطيف ــــ روان عبد اللطيف ــــ محمد عبد
ال�ل�ط�ي��ف ،ال��رج��اء م�م��ن ي�ج��ده��ا االت�ص��ال
على الرقم 71/583691

فقد جواز سفر وإقامة وإجازة عمل باسم
Jesmin Akter Mohammad Abdelkader
 Fakirجنسيتها ب�ن�غ�لادي�ش�ي��ة ،ال��رج��اء
م � �م� ��ن ي � �ج� ��ده� ��ا االت� � � �ص � � ��ال ع � �ل� ��ى ال� ��رق� ��م
03/523299

فقدت إقامة سريالنكية باسمWalimuni :
 .Sunethra De Silvaالرجاء ممن يجدها
االتصال على الرقم 03/855695

مطلوب
Reputable Interior Design company is
recruiting Senior interior Designers with
very good Autocad skills.
Experience si required٬ Send your CV
on mailbox@walidsfeir.com

إعالن
عن وضع جداول التكليف األساسية لعام
 2014قيد التحصيل
ي �ع �ل��ن رئ �ي��س ب �ل��دي��ة ال �ه��رم��ل ع ��ن وض��ع
جداول التكليف األساسية لكافة الرسوم
ال �ب �ل��دي��ة ع ��ن ع ��ام  2014ق �ي��د ال�ت�ح�ص�ي��ل
ً
عمال بنص املادة  104من قانون الرسوم
البلدية  88/60ويلفت النظر إلى ما يلي:
ً
ً
* أوال :عمال بنص امل��ادة  106من قانون
الرسوم البلدية رقم  ،88/60على املكلفني
املبادرة فورًا إلى تسديد الرسوم البلدية
املتوجبة عليهم خ�لال مهلة شهرين من
تاريخ اإلعالن في الجريدة الرسمية.
ً
* ثانيًا :عمال بنص املادة  109من قانون
ال��رس��وم ال�ب�ل��دي��ة  ،88/60ت �ف��رض غ��رام��ة
ت��أخ�ي��ر وق ��دره ��ا ( %2اث �ن ��ان ب��امل �ئ��ة) عن
ك��ل ش�ه��ر ت��أخ�ي��ر ع��ن امل�ب��ال��غ ال�ت��ي تسدد
خالل املهلة املبينة في البند األول أعاله،
ً
ويعتبر كسر الشهر شهرًا كامال.
الهرمل في 2014/04/10
رئيس بلدية الهرمل
صبحي صقر
إعالن
ت �ع �ل��ن وزارة امل��ال �ي��ة أن �ه��ا وض �ع��ت قيد
ال�ت�ح�ص�ي��ل ج� ��داول ال�ت�ك�ل�ي��ف األس��اس�ي��ة
لضريبة األمالك املبنية للعقارات التي ال
تزيد إيراداتها الصافية عن 20.000.000
ل �ي ��رة ل �ب �ن��ان �ي��ة ،ال � �ص� ��ادرة ف ��ي م�ح��اف�ظ��ة
ب�ي��روت ـــــ (ال�ب��اش��ورة ـــــ امل��دور ـــــ امل��زرع��ة)
ع��ن إي ��رادات  2010ـــــ  2011تكليف ،2014
وت ��دع ��و ج �م �ي��ع امل �ك �ل �ف�ين ل �ت �س��دي��د ه��ذه
ال �ض��رائ��ب ،م��ع اإلش � ��ارة إل ��ى أن املكلفني
ال ��ذي ��ن ال ي� �س ��ددون ال �ض��ري �ب��ة امل�ت��وج�ب��ة
ع�ل�ي�ه��م ك��ام �ل��ة خ �ل�ال م �ه �ل��ة ش �ه��ري��ن من
تاريخ نشر هذا اإلعالن في عدد الجريدة
ال ��رس �م �ي ��ة ال� � ��ذي س �ي �ص ��در ب� �ت ��اري ��خ 24
نيسان  ،2014يتعرضون لغرامة قدرها
واح ��د ب��امل�ئ��ة ( )٪1م��ن م �ق��دار ال�ض��ري�ب��ة
عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر
ً
شهرًا كامال.
ت� �ب ��دأ م �ه �ل��ة االع � �ت� ��راض ع �ل��ى ال �ض��ري �ب��ة
امل ��ذك ��ورة امل �ح��ددة ب�ش�ه��ري��ن اع �ت �ب��ارًا من
ال �ي��وم ال�ت��ال��ي ل�ت��اري��خ ن�ش��ر ه ��ذا اإلع�ل�ان
أي ف��ي  25نيسان  2014وتنتهي ف��ي 25
حزيران  2014ضمنًا.
مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 710
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
باملعاملة رقم 2014/10
(الرئيسة جدايل)
طالب التنفيذّ :
جمال ترست بنك وكيله
املحامي رزق الله شيت
املنفذ عليه :يوسف محمد عيساوي بئر
حسن بناية سندس طابق أول
ال�س�ن��د ال�ت�ن�ف�ي��ذي :اس�ت�ن��اب��ة ص� ��ادرة عن
دائرة تنفيذ بيروت بتاريخ 2013/12/31
ً
ب� ��رق� ��م  2013/2425ت �ح �ص �ي�ل�ا ب�م�ب�ل��غ
 /699.998/د.أم� �ي ��رك ��ي ع� ��دا ال �ل��واح��ق.
تاريخ قرار الحجز 2013/12/3 :ـــــ تاريخ
تسجيله2013/12/5 :
امل �ط��روح ل�ل�ب�ي��ع :ك��ام��ل ال�ق�س��م  B/21من
العقار رقم  /4703الشياح:
م� ��دخ� ��ل وص � ��ال � ��ون �ي��ن وط� � �ع � ��ام وم �ط �ب��خ
وغسيل وثالثة حمامات وأربع غرف نوم
وشرفات طابق أول ـــــ حق مختلف .ولدى
ال �ك �ش��ف ت �ب�ين أن م ��ا ذك ��ر أع�ل��اه ينطبق
على ال��واق��ع وه��و ش��اغ��ر م��ن أي س��اك��ن ـــــ
خاضع لنظام ملكية الطوابق والخرائط
والعقد ـــــ يشترك في ملكية الحقني  1و3
 Bوم��ا ورد عليهما ـــــ تخطيط باملرسوم
 1958/20411له موقف سيارة وتصديق
ال�ت�ص�م�ي��م ال �ت��وج �ي�ه��ي ال �ع ��ام ب��امل��رس��وم
 97/10231بملف  /186الشياح ـــــ تأمني
من الدرجة األول��ى ب��دون مزاحم ملصلحة
ّ
جمال ترست بنك ش.م.ل .املدين يوسف
محمد عيساوي قيمة الدين /730.000/
والفائدة حسب شروط العقد.
مساحته/250/ :م 2تقريبًا
ال �ت �خ �م�ي�ن /550.000/ :د.أ .ـ �ـ �ـ �ـ �ـ ال� �ط ��رح:
 /330.000/د.أ.

تاريخ ومكان امل��زاي��دة :وق��د تحدد موعد
امل ��زاي ��دة ن �ه��ار األرب� �ع ��اء ال ��واق ��ع ب�ت��اري��خ
 2014/5/21ال �س ��اع ��ة ال� �ح ��ادي ��ة ع �ش��رة
صباحًا أم��ام رئ�ي��س دائ ��رة تنفيذ بعبدا
في قصر عدل بعبدا املبنى الجديد.
شروط البيع :فعلى الراغب بالشراء وقبل
املباشرة باملزايدة إيداع مبلغ مواز لثمن
ال�ط��رح ف��ي ص�ن��دوق الخزينة أو مصرف
مقبول باسم رئيس دائ��رة تنفيذ بعبدا
أو ت�ق��دي��م ك�ف��ال��ة مصرفية تضمن املبلغ
واتخاذ محل إقامة ضمن نطاق الدائرة،
ك�م��ا عليه وخ�ل�ال ث�لاث��ة أي ��ام م��ن ص��دور
ق� ��رار اإلح ��ال ��ة إي � ��داع ب��اق��ي ال �ث �م��ن تحت
طائلة إع��ادة املزايدة بزيادة العشر على
م �س��ؤول �ي �ت��ه ،ك �م��ا ع�ل�ي��ه وخ�ل��ال ع�ش��ري��ن
ي ��وم ��ًا ت �ل��ي اإلح� ��ال� ��ة دف � ��ع ال �ث �م��ن ورس ��م
الداللة  %5والتسجيل.
مأمور التنفيذ
مارو القزي
اعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ طرابلس
رقم املعاملة2010/216 :
امل �ن �ف��ذ :ذو ال �ف �ق��ار خ�ل�ي��ل ع�ق�ي��ل ـــــ وكيله
املحامي اسطفان كرم
املنفذ عليه :ط�لال خضر عبد ال��واح��د ـــــ
وكيله املحامي محمد نابلسي
ال �س �ن��د ال �ت �ن �ف �ي��ذي :س �ن��د ائ �ت �م��ان بقيمة
 /22400/يورو اضافة الى النفقات
تاريخ ق��رار الحجز 2010/10/26 :تاريخ
تسجيله2010/11/3 :
تطرح ه��ذه ال��دائ��رة للبيع باملزاد العلني
املقسم امل��درج ادن��اه وفقًا ملندرجات دفتر
الشروط املنظم بتاريخ 2011/3/1
م ��وض ��وع ال � �ط ��رح :امل �ق �س��م رق� ��م  117م��ن
العقار رقم  2902منطقة بساتني طرابلس
ال�ع�ق��اري��ة ـــــ ب�ل��وك  Dـــــ ش�ق��ة ف��ي الطابق
الخامس مساحتها  103م.م.
قيمة التخمني/56650/ :د.أ.م.
ب� ��دل ال� �ط ��رح امل �خ �ف��ض ع ��ن س �ت��ة اع �ش��ار
التخمني/30591/ :د.أ.م.
م�ك��ان امل ��زاي ��دة :دائ ��رة تنفيذ ط��راب�ل��س ـــــ
غرفة الرئيسة ماتيلدا توما
تاريخ امل��زاي��دة :ي��وم الخميس الواقع في
 2014/5/15الساعة  14:00ظهرًا.
ش � � ��روط امل� � ��زاي� � ��دة :ع� �ل ��ى ك� ��ل م� ��ن ي��رغ��ب
ب ��االش� �ت ��راك ف ��ي امل ��زاي ��دة ع �ل �ي��ه ان يعني
م�ك��ان��ًا م�خ�ت��ارًا ل��ه ي�ق��ع ض�م��ن ن�ط��اق ه��ذه
ال� ��دائ� ��رة وع �ل �ي��ه ق �ب��ل امل �ب ��اش ��رة ب�ج�ل�س��ة
امل� ��زاي� ��دة ان ي ��دف ��ع م �ب �ل �غ��ًا م ��وازي ��ًا ل �ب��دل
الطرح لدى صندوق الخزينة ،أو بموجب
ش� ��ك م �ص ��رف ��ي م �س �ح ��وب ع �ل ��ى م �ص��رف
لبنان باسم رئيس دائرة تنفيذ طرابلس،
فيسلم شهادة تخوله حق االش�ت��راك في
املزايدة وعليه زيادة في الثمن دفع رسوم
التسجيل والداللة.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
اعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ جزين
برئاسة القاضي ماهر الزين
تطرح ه��ذه ال��دائ��رة للبيع باملزاد العلني
وللمرة االولى كامل  /2400/سهم في كل
من العقارات
رق��م  313و 2681و 2683جزين باملعاملة
ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي ��ة رق � � ��م  2013/113ت ��اري ��خ
 2013/7/11ل �ع ��دم ق��اب �ل �ي �ت �ه��ا ل�ل�ق�س�م��ة
ب�ي�ن ال �ش��رك��اء وف �ق��ًا ل�ل�ح�ك��م ال� �ص ��ادر عن
املحكمة االبتدائية ف��ي الجنوب بتاريخ
.2013/4/18
امل�ن�ف��ذ :ال�ق��اض��ي سيمون ام�ي��ل املعوشي
ويملك  2372.222سهمًا.
املنفذ عليها :الكسندرا حبيب املعوشي
وتملك  27.778سهمًا.
تاريخ تبليغ االنذار2013/10/11 :
تاريخ محضر الوصف2013/12/3 :
تاريخ تسجيله2013/12/11 :
العقار رقم  313جزين يحتوي على ارض
حرجية ملول وسنديان بعيد عن البلدة
يبعد ح��وال��ى  30م�ت�رًا ع��ن ط��ري��ق ت��راب��ي
مساحته  2470م.م .تخمينه وبدل طرحه
 61750د.أ.
العقار رقم  2681ارض بعل سليخ مهملة
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◄ إعالنات رسمية ►
خارج بلدة جزين لناحية الجنوب تصل
ال �ي��ه ع �ب��ر ط��ري��ق رج ��ل ت��راب��ي ي�ب�ع��د عن
الطريق العام حوالي  150مترًا مساحته
 5150م.م .تخمينه وب��دل طرحه 180250
د.أ.
العقار رقم  2683ارض بعل سليخ مهملة
خ � � ��ارج ب� �ل ��دة ج ��زي ��ن ل �ن��اح �ي��ة ال �ج �ن��وب
يبعد عن الطريق العام حوالي  200متر
مساحته  4250م.م .تخمينه وبدل طرحه
 48750د.أ.
ت� �ع� �ق ��د ج� �ل� �س ��ة امل � � ��زاي � � ��دة ال� �ع� �ل� �ن� �ي ��ة ف��ي
م �ق��ر م �ح �ك �م��ة ج ��زي ��ن ن� �ه ��ار االث � �ن �ي�ن ف��ي
 2014/5/19عند الساعة الواحدة ظهرًا.
ع�ل��ى ك��ل راغ ��ب ب��االش �ت��راك ب��امل��زاي��دة ان
ي ��ودع ب��اس��م رئ�ي��س دائ ��رة تنفيذ جزين
قبل املباشرة بها لدى صندوق الخزينة
او اح��د امل�ص��ارف املقبولة مبلغًا م��وازي��ًا
ل �ب ��دل ال� �ط ��رح او ي �ق ��دم ك �ف��ال��ة م�ص��رف�ي��ة
تضمن هذا املبلغ وان يعني مقامًا مختارًا
ل��ه ضمن ن�ط��اق دائ ��رة تنفيذ ج��زي��ن واال
اع�ت�ب��ر قلمها م�ق��ام��ًا ل ��ه .وع �ل��ى امل�ش�ت��ري
ال��ذي ترسو عليه امل��زاي��دة ان يقوم بدفع
ً
ال�ث�م��ن ك��ام�لا خ�ل�ال ث�لاث��ة اي ��ام ت�ل��ي ق��رار
االح��ال��ة ورس��م دالل��ة ق��دره خمسة باملئة
تحت طائلة اعادة البيع على عهدته.
رئيس القلم
جرجس داود أبو زيد
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب انطوان خليل غميض وكيل جوليا
كميل س�ل��وم س �ن��دات ملكية ب��دل ضائع
للعقارات  1075 ،1336 ،1431القصيبة
للمعترض مراجعة االمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في بعبدا
ليليان داغر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلبت املحامية كاملة مصطفى ماضي
وكيلة وسام حسن زلزله بصفته املشتري
م��ن ع�ط��ال�ل��ه جميل شعيتو س�ن��د ملكية
بدل ضائع للعقار  24/712حارة حريك
للمعترض مراجعة االمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في بعبدا
ليليان داغر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب ياسني علي شقير سند ملكية بدل
ضائع عن حصته في العقار  617الحدث
للمعترض مراجعة االمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في بعبدا
ليليان داغر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
ط �ل��ب م �ح �م��د ع �ل��ي وم� �ح� �م ��ود س �ل �ي �م��ان
ع� �م� �ي ��رات س � �ن� ��دات م �ل �ك �ي��ة ب� � ��دل ض��ائ��ع
للعقارات  A 10 ،8 ،9/1249الدامور
للمعترض مراجعة االمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في الشوف
راني حيدر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب املحامي ايلي رجا حاتم وكيل جاد
ن��دي��م ل�ح��ود سند ملكية ب��دل ض��ائ��ع عن
حصته في العقار  370بيت الدين
للمعترض مراجعة االمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في الشوف
راني حيدر
إعالن
إن��ذار ع��ام للمتخلفني عن الدفع املكلفني
بموجب جداول تكليف أساسية
إن رئيس بلدية الهرمل يطلب إلى جميع
املكلفني بالرسوم البلدية بموجب جداول
تكليف أساسية عن أعوام  2013وما قبل،
وعلى الذين تخلفوا عن الدفع أن يبادروا
ف��ورًا إل��ى تسديد م��ا يتوجب عليهم من

رس ��وم ب �ل��دي��ة ،وذل ��ك ت�ح��ت ط��ائ�ل��ة حجز
أموالهم املنقولة وغير املنقولة وبيعها
ف ��ي امل � � ��زاد ال �ع �ل �ن��ي الس �ت �ي �ف��اء ال ��رس ��وم
البلدية املتوجبة عليهم.
الهرمل في 2014/04/10
رئيس بلدية الهرمل
صبحي صقر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب املحامي عبد الناصر اديب شحاده
وكيل سمير علي شحاده سند ملكية بدل
ضائع للعقار  6803شحيم
للمعترض مراجعة االمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في الشوف
راني حيدر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب توفيق نبيه فواز وكيل هيثم محمد
زرزور ب��وك��ال�ت��ه ع��ن رب ��اح محمد زرزور
س �ن��د م�ل�ك�ي��ة ب� ��دل ض��ائ��ع ل �ل �ع �ق��ار 5473
شحيم
للمعترض مراجعة االمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في الشوف
راني حيدر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الجنوب
ط�ل��ب أح �م��د س�ل�ي��م غ ��دار مل��وك�ل�ي��ه حسني
اح �م��د غ� ��دار وع �ف��اف دروي � ��ش ال �ح �ن��اوي
س�ن��دي تمليك ب��دل ض��ائ��ع ال�ع�ق��ار 1709
الغازية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في الجنوب
نايفة شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الجنوب
طلب ربيع حمد عساف ملوكله احد ورثة
حنا الياس واكيم شهادة قيد بدل ضائع
العقار  278كرخا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في الجنوب
نايفة شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الجنوب
ط�ل��ب م�ل�ح��م س�ل�م��ان ح ��رب مل��وك�ل�ت��ه اح��د
ورث��ة زينب قاسم حرب سند تمليك بدل
ضائع العقار  155الحلوسية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في الجنوب
نايفة شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الجنوب
ط�ل��ب ع�ل��ي ع�ب��د ال��رض��ا م�ط��ر مل��وك�ل��ه عبد
ال ��رض ��ى ح �س��ن م �ط��ر س �ن��د ت �م �ل �ي��ك ب��دل
ضائع العقار  331لوبية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في الجنوب
نايفة شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب املحامي ف��اروق محمد رؤف حمود
وك �ي��ل ب �ل�ال اس �م��اع �ي��ل ق �ن��دي��ل ب��وك��ال�ت��ه
ع��ن ري �م��ا م�ح�م��ود م��اج��د ب�ص�ف�ت�ه��ا اح��د
ورث� ��ة س��ال��م اس �م��اع �ي��ل ق �ن��دي��ل امل�ش�ت��ري
من جوزفني مخايل ح��داد وتريز جرجي
الحداد سندي ملكية ب��دل ضائع للعقار
 4565قسم  19الحدث
للمعترض مراجعة االمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في بعبدا
ليليان داغر
إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء
اس�ت��دراج ع��روض لشراء م��واد كيميائية
ل � � ��زوم االس� �ت� �ث� �م ��ار ف� ��ي م �ع �م �ل��ي ال� � ��ذوق
والجية.
يمكن للراغبني ف��ي االش�ت��راك باستدراج

ال �ع��روض امل��ذك��ور أع�ل�اه ال �ح �ص��ول على
ن�س�خ��ة م��ن دف �ت��ر ال� �ش ��روط م��ن مصلحة
الديوان ـــــ أمانة السر ـــــ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـــــ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /100.000/ل.ل.
ت �س �ل��م ال � �ع ��روض ب��ال �ي��د إل� ��ى أم ��ان ��ة س��ر
ك�ه��رب��اء ل�ب�ن��ان ـــــ ط��ري��ق ال�ن�ه��ر ـــــ الطابق
« »12ـــــ املبنى املركزي.
علمًا أن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع فيه  2014/5/9عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة .11.00
بيروت في 2014/4/17
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس ملحم خطار
التكليف 712
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلبت منى اح�م��د ح��وم��ان��ي سند ملكية
بدل ضائع للعقار  8/767الشياح
للمعترض مراجعة االمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في بعبدا
ليليان داغر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
ط�ل��ب ك��ام��ل ع ��ارف ري �ش��ان��ي وك �ي��ل اي�ل��ي
ج� � �ب � ��ران ش � ��دي � ��اق ب �ص �ف �ت��ه ال �ش �خ �ص �ي��ة
وبصفته احد ورثة جبران يوسف شدياق
احد ورثة جوزيف جبران شدياق وبصفة
ايلي جبران شدياق بصفته املفوض من
بنك بيبلوس ش.م.ل .سندي ملكية بدل
ض��ائ��ع ع��ن حصصهما وش �ه��ادة ت��أم�ين
بدل ضائع للعقار  419فرن الشباك.
للمعترض مراجعة االمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في بعبدا
ليليان داغر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
ط �ل��ب ش �ك �ي��ب ف � ��ؤاد ع �ب��د ال �خ��ال��ق وك�ي��ل
عاطف سليمان سيف الدين سند ملكية
بدل ضائع  14/2312الحدث
للمعترض مراجعة االمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في بعبدا
ليليان داغر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
ط �ل��ب ط� ��ارق ح �س��ن ش �ع�ل�ان وك �ي��ل لبنى
ي ��وس ��ف دب � � ��وق ب �ص �ف �ت �ه��ا وك �ي �ل ��ة ه ��دى
ن��وح ح�م��وي��ة بصفتها اح��د ورث ��ة رفيق
مصطفى ال�ق��رى سند ملكية ب��دل ضائع
للعقار  27/273حارة حريك
للمعترض مراجعة االمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في بعبدا
ليليان داغر
إعالن قضائي
ت�ب�ل�ي��غ دع� ��وى اس�ت�ث�ن��ائ�ي��ة م��وج �ه��ة ال��ى
املستأنف عليهم
س��ام��ي محمد ف��رح��ات وس��ام��ي وي��ون��س
حمود الحمود
املجهولي محل اإلقامة
ق ��ررت محكمة اس�ت�ئ�ن��اف ال�ب�ق��اع املدنية
ف ��ي زح� �ل ��ة ـ �ـ �ـ �ـ �ـ ال� �غ ��رف ��ة ال �ث��ان �ي��ة ب �ت��اري��خ
 2014/4/17ف� ��ي ال � ��دع � ��وى رق � ��م م� ��دور
 2014/42امل�ق��دم��ة م��ن املستأنفة اليسار
ال�خ�ط�ي��ب ض ��د ت��ري��ز امل� �ح ��روق ورف��اق �ه��ا
اع�ت�ب��ار امل�س�ت��أن��ف عليهم س��ام��ي محمد
فرحات وسامي ويونس حمود الحمود
مجهولي محل اإلقامة وابالغهم بواسطة
ال�ن�ش��ر اوراق ه ��ذه ال��دع��وى ال �ت��ي طلبت
بموجبها الجهة املستأنفة فسخ الحكم
ال �ص��ادر ع��ن ال�ق��اض��ي امل�ن�ف��رد امل��دن��ي في
زحلة الناظر في القضايا العقارية قرار
رقم  2008/45تاريخ 2008/10/16
فيقتضي ح�ض��ورك ب��ال��ذات أو م��ن ينوب
عنكم قانونًا ال��ى قلم املحكمة ف��ي زحلة
ل�ت�ب�ل��غ أوراق ه ��ذه ال ��دع ��وى خ�ل�ال مهلة
عشرين يومًا من تاريخ نشر هذا االعالن

ف��ي ال �ج��ري��دة وت�ع�ل�ي��ق ن�س�خ��ة ع�ن��ه على
ل ��وح ��ة االع �ل��ان � ��ات ف� ��ي إي� � � ��وان امل �ح �ك �م��ة
وع�ل�ي�ك��م ات �خ��اذ م �ق��ام م�خ�ت��ار ل�ك��م ضمن
ن �ط��اق ه ��ذه امل �ح �ك �م��ة وإال س �ي �ص��ار ال��ى
ابالغك ه��ذه األوراق بواسطة رئيس قلم
املحكمة وفقًا للقانون.
عن رئيس القلم
رئيس كتبة علي أبو شاهني
إعالن
أمانة السجل التجاري في البقاع
تعديل مؤسسة تجارية
ب �ن � ً
�اء ل�ل�ط�ل��ب ت ��اري��خ  2014/4/22ت�ق��رر
ت� �ع ��دي ��ل االس� � � ��م ال � �ت � �ج� ��اري ل �ل �م��ؤس �س��ة
امل � �ع ��روف ��ة ب� ��اس� ��م« :م ��ؤس� �س ��ة األس ��دي ��ن
ل �ل �ت �ج��ارة ال� �ع ��ام ��ة» امل �س �ج �ل��ة ت �ح��ت رق��م
 2011/4800336ليصبح« :مؤسسة البيت
بيتك للتجارة العامة»
لكل ذي مصلحة االعتراض خالل عشرة
أيام من تاريخ النشر.
أمني السجل التجاري في البقاع
سليمان القادري
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الجنوب
ط�ل��ب م�ح��ي ال��دي��ن ب��دي��ع غ ��زاوي ملوكلته
صبحية محمد بشاشة سند تمليك بدل
ضائع العقار  1203وسطاني.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في الجنوب
نايفة شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الجنوب
طلب ج�م��ال محمد وه�ب��ي ملوكله محمد
ح �س�ين ه��اش��م س �ن��د ت�م�ل�ي��ك ب ��دل ض��ائ��ع
العقار  717املروانية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في الجنوب
نايفة شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الجنوب
ط �ل��ب ك �م ��ال ق ��اس ��م ج �ع �ف��ر ب��وك��ال �ت��ه ع��ن
املشتري سند تمليك بدل ضائع للبائعة
مريم محمود زبيب العقار  172بيسارية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في الجنوب
نايفة شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الجنوب
ط�ل��ب س�ه�ي��ل م�ح�م��د ع�ل��ي زه ��ره مل��ورث�ت��ه
ام �ي��ره أح�م��د النقيب س�ن��دي تمليك ب��دل
ضائع للقسمني  15و 16م��ن العقار 267
مدينة صيدا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في الجنوب
نايفة شبو
إعالن قضائي
ت�ب�ل�ي��غ دع� ��وى اس�ت�ث�ن��ائ�ي��ة م��وج �ه��ة ال��ى
املستأنف عليهم
سامي محمد فرحات وهيثم ماجد علي
اعتره وسامي ويونس حمود الحمود
املجهولي محل اإلقامة
قررت محكمة استئناف البقاع املدنية في
زحلة ـــــ الغرفة الثانية بتاريخ 2014/4/17
ف��ي ال��دع��وى رق��م م��دور  2014/41املقدمة
من جوزف ونوال وجورجيت خاطر ضد
املستأنف عليهم تريز املحروق ورفاقها
اع�ت�ب��ار امل�س�ت��أن��ف عليهم س��ام��ي محمد
فرحات وهيثم ماجد علي اعتره وسامي
وي��ون��س ح�م��ود ال�ح�م��ود مجهولي محل
اإلق��ام��ة وإبالغهم بواسطة النشر أوراق
ه � ��ذه ال� ��دع� ��وى ال� �ت ��ي ط �ل �ب��ت ب�م��وج�ب�ه��ا
الجهة املستأنفة فسخ الحكم الصادر عن
القاضي املنفرد املدني في زحلة الناظر
في القضايا العقارية قرار رقم 2008/45
تاريخ 2008/10/16
فيقتضي ح�ض��ورك ب��ال��ذات أو م��ن ينوب
عنكم قانونًا إل��ى قلم املحكمة ف��ي زحلة
ل�ت�ب�ل��غ أوراق ه ��ذه ال ��دع ��وى خ�ل�ال مهلة
عشرين يومًا من تاريخ نشر هذا االعالن
ف��ي ال �ج��ري��دة وت�ع�ل�ي��ق ن�س�خ��ة ع�ن��ه على
ل ��وح ��ة اإلع �ل��ان � ��ات ف� ��ي إي� � � ��وان امل �ح �ك �م��ة

وع�ل�ي�ك��م ات �خ��اذ م �ق��ام م�خ�ت��ار ل�ك��م ضمن
ن �ط��اق ه ��ذه امل �ح �ك �م��ة وإال س �ي �ص��ار ال��ى
ابالغك ه��ذه األوراق بواسطة رئيس قلم
املحكمة وفقًا للقانون.
عن رئيس القلم
رئيس كتبة علي أبو شاهني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الجنوب
طلب نزيه عفيف الجردلي ملوكله سعيد
مصطفى شهاب سند تمليك بدل ضائع
العقار  980الصرفند.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في الجنوب
نايفة شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الجنوب
طلب ه��ان��ي علي م��روه ملوكله اح��د ورث��ة
اح�م��د ع�ل��ي ج�م�ع��ة وآم �ن��ة م�ح�م��د متيرك
سندات تمليك بدل ضائع العقارات 1168
و 1584و 1238و 1237و 1570و1140
و 521و 70زرارية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في الجنوب
نايفة شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الجنوب
ط�ل�ب��ت م��رف��ت ب��دي��ع ع �ب��د ال� �ق ��ادر وم ��ازن
م �ح �م��د ب ��رج ��ي ب �ص �ف �ت �ه��م م �ش �ت��ري��ن م��ن
محمود عمر دندشلي سند تمليك بدل
ضائع للقسم  10من العقار  614هاللية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في الجنوب
نايفة شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الجنوب
ط�ل�ب��ت ان�ت�ص��ار م�ح�م��ود ال �ح��ري��ري سند
تمليك بدل ضائع للقسم  A 8من العقار
 224برامية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في الجنوب
نايفة شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
ً
طلب وسيم نايف معضاد بصفته وكيال
عن كمال جميل أب��و الحسن سند ملكية
ب��دل ض��ائ��ع ع��ن حصة موكله ف��ي العقار
 1384عيناب
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليلى الحويك
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
ً
طلب بشاره سعد الله نجم بصفته وكيال
عن مارون سعدالله نجم سند ملكية بدل
ضائع عن حصة موكله في العقار 1621
رشميا
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليلى الحويك
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
ط �ل��ب ف � ��ؤاد اس� �ع ��د ال� �ج ��وه ��ري ب�ص�ف�ت��ه
احد ورث��ة اسعد حمد الجوهري سندي
م �ل �ك �ي��ة ب � ��دل ض ��ائ ��ع ع� ��ن ح� �ص ��ة اس �ع��د
حمد الجوهري في العقارين  587و556
عرمون
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليلى الحويك
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
ط �ل �ب��ت ف��اط �م��ه ح �س�ين ح �س�ين بصفتها
وكيلة عن محمد حسني بدير سند ملكية
ب��دل ضائع عن حصة موكلها في القسم
 36من العقار  2409العمروسية
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليلى الحويك
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مبوب
◄ إعالنات رسمية ►
إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية ـ ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ ـ املصلحة املالية االقليمية في محافظة بيروت ـ ـ ـ دائرة ضريبة الدخل
املكلفني ال���واردة أسماءهم ف��ي ال��ج��دول أدن���اه للحضور ال��ى مركز ال��دائ��رة الكائن ف��ي ب��ي��روت ـ ـ ـ ش��ارع بشارة
الخوري ـ ـ ـ مبنى فيعاني ـ ـ ـ الطابق االول
لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا االعالم ،واال يعتبر التبليغ
ً
حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار اليها اعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا االعالم على
املوقع االلكتروني الخاص بوزارة املالية:

نجيب عبد القادر بكداش

192225

RR134773355LB

جعفر موسى موسى

193111

RR134773316LB

اي-بيزنس ش.م.ل

204663

RR134722036LB

شركة القمم العقارية ش.م.ل (منطقة راس بيروت)

228411

RR134721565LB

محمد احمد حيدر

238155

RR134720579LB

اسم املكلف

رقم املكلف

رقم البريد املضمون

علي حسن صبرا

249490

RR134769563LB

شركة بان اطلنتك ليمتدالينز

1004

RR134722478LB

اوروو بلو ش.م.م ORWO BLUE CO

253205

RR134776737LB

شركة املشاريع اللبنانية لالقتصاد واالنماء  -ليدرز

1056

RR134723589LB

الشركة اللبنانية العاملية للحلويات-اطايب

258194

RR134721217LB

الشركة اللبنانية للسينما واملسرح ش.م.ل

1403

RR122359840LB

هايك مانوئيل مانويليان

303789

RR134723425LB

شركة انترند ش.م.م الشركة الدولية للتجارة والصناعة

1822

RR124812007LB

خالد محمد ابو عدال

305338

RR134745377LB

الشركة الوطنية للزيوت النباتية ش.م.ل

1851

RR122359884LB

مديكال ايد

306170

RR134734935LB

شركة بولس اخوان وشركاهم ش.م.ل

1884

RR122359898LB

نشأة نادر قباني

317825

RR134768421LB

شركة زيال العقارية ش.م.ل

1891

RR134722433LB

رمزي احمد رمضان

324590

RR134768452LB

جيتيكو ش.م.م

2194

RR122359924LB

كمال محمد عمر شانوحه

335132

RR134768792LB

شركة فاست ش.م.ل

2446

RR122359972LB

عمر سامي الشنتوف

361770

RR134768775LB

مركز تسويق اآلليات ش.م.م

2452

RR122359986LB

بسام سامي عماش

371552

RR134768850LB

سيسكا لبنان ش.م.م

2486

RR134732489LB

خليل مصطفى عبد الغني

411535

RR134720145LB

مستودع ادوية فيمكس ش.م.م

2990

RR122359819LB

غسان احمد فاعور

412208

RR134720154LB

شركة جسترا ش.م.م

4345

RR134770867LB

ميرنا علي العبد

413212

RR134720168LB

انكوم ش.م.م

4443

RR134722393LB

ليال نعيم كرنيب

432368

RR134720066LB

شركة املستقبل للتأمني ش.م.ل

4963

RR134732869LB

عامر احمد املنير

465068

RR134724261LB

ترانس ميديترانيني كارغو

5064

RR134720225LB

تانيا ابراهيم الباشا

478334

RR134778830LB

سوكومل ش.م.م حسب الله وجوالتيان

5102

RR134720211LB

مارينا باريس غولوزييفا فرحات

519263

RR134779092LB

شركة النمش وعباس

5256

RR134769311LB

عماد اسعد جرجوره

541914

RR134779526LB

الكاتل تلسبيس ش.م لبنان

6076

RR134732841LB

الرا محمود مرعي

576769

RR134721631LB

SARL RASHMLS

6161

RR134722243LB

غادة محمد عيد

596942

RR134721455LB

شركة فؤاد وعارف الفرا ش.م.ل

6205

RR134722230LB

غادة نور الدين سلهب

640503

RR134723385LB

اتش اند.ك غروب ش.م.م(.فيزيون)

6542

RR134769210LB

عادل عبد الرحمن مسالخي فرشوخ

662867

RR134720755LB

شركة ستاب ش.م.ل

6709

RR134768735LB

خضر حسن صالح

707594

RR134721129LB

محمد حبيب غزيري

32784

RR134741392LB

عماد محمد جمعة

716427

RR134721146LB

رؤوف حبيب طربيه

36531

RR134775351LB

بارسار اوف شور ش.م.ل

729545

RR134733745LB

جوزف بشارة مشعالني

51502

RR134720242LB

شركة ابناء نعيم شحادة

739981

RR134720843LB

عادل صبحي زين

52543

RR134723076LB

شاهني ترايدنغ اند كونتراكتينغ ش.م.م

754991

RR134720865LB

اسامة محمد خير شهاب

52942

RR134720432LB

روجه عبد الله الصايغ

761514

RR134779588LB

مرسال اديب يونس

56893

RR134720327LB

نهاد محمد شقير نصر

773368

RR134723473LB

زهير محمد هاشم البراج

61245

RR134724235LB

حسني احمد قري

847077

RR134732665LB

لويس الياس نصر

62163

RR134724200LB

جي سي كونسبت ش.م.م

863299

RR134720891LB

امال احمد عبد الله

64637

RR134769427LB

عمر صالح سليمان الحامدي

898976

RR134779132LB

كودت موللر فرتز غراهن

66224

RR134769413LB

علي احمد عز الدين

919685

RR134726510LB

ماهر سجيع ناصر الدين

68279

RR134769360LB

حيدر حبيب مكي

937692

RR134779035LB

رينزو كريستيان مناشي

72167

RR134745598LB

جورجيت ايلي جبارة

942752

RR134726214LB

محمد علي جابر

73273

RR134776462LB

مياس مصطفى الحاج سليمان

950978

RR134779013LB

شركة بفر كو

74510

RR134775379LB

فهيمه ملحم شرف الدين

957300

RR134738637LB

عزت محمود الخليل

90066

RR134732696LB

العاملية الستشارات الكمبيوتر ش.م.ل اوف شور

972977

RR134742089LB

عبد الرحمن محمود مزهر

92055

RR134777233LB

فورشيت ش.م.ل

1002822

RR134732838LB

ميشال خليل فالحة

95116

RR134741035LB

امير محمود رفيق الصيداني

1014604

RR134723439LB

ليلى طالل القعسماني

95352

RR134773877LB

خالد كامل صيداني

1102518

RR134723456LB

الشركة الدولية للسياحة واالستجمام ش.م.ل

97187

RR134721353LB

حسن ابراهيم سالمي

1111712

RR134723460LB

بيروت انفستمنت كومباني ش.م.ل

98809

RR134778018LB

نقوال موسى الهريري

1139804

RR134737177LB

بيج بيج اكر تيبودو

123917

RR134750451LB

سعيد فؤاد ضومط

1140920

RR134778959LB

ماكس ماكس سبورر

123920

RR134737968LB

علي محمد خليل حجازي

1143925

RR134778945LB

جون اوسكار كايدل

123921

RR134742937LB

شركة محمد الطبيب ش.م.ل (اوف شور)

1172682

RR134724125LB

كريكور ستيفان صادقيان

124017

RR134738005LB

ساندرا جرجي مهنا

1173482

RR134779755LB

سهيل فؤاد سابا

124022

RR134735318LB

فائق شوكت الحميصي

1179530

RR134779781LB

خليل ابراهيم املدهون

137431

RR134774081LB

علي محمود املاضي

1197374

RR134723411LB

عبد الفتاح ياسني عليوان

146996

RR134773608LB

شركة شيدادا ش.م.م

1225254

RR134733008LB

ندى عباس منيمنه

151780

RR134773537LB

رمزي منير رزق الله

1240643

RR134722314LB

محمد عبد السالم جودي

165729

RR134773497LB

روي بيار مارون

1251725

RR134772602LB

ليلى يوسف عالم حمود

191947

RR134773378LB

شركة اي .بي .او ش.م.ل هولدنغ

1270084

RR134723663LB

إعالنات 727
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علي رياض زبد

1287334

RR134723782LB

الهناء للحلول املتكاملة ش.م.ل اوف شور

1993101

RR134733263LB

شركة سعد ش.م.م

1296675

RR134725267LB

احمد علي حسني علي جعفر

2007852

RR134775705LB

أورا ميديا اوف شور ش.م.ل

1299691

RR134733793LB

تراست هيل ش م م

2010280

RR134732360LB

وليد محمد الوزي

1320399

RR134778715LB

فلو ش.م.م

2024775

RR134772766LB

دلتا ش.م.ل اوف شور

1362425

RR134733175LB

سامر شوقي ايوب

2029657

RR134732740LB

شركة الفاخر التجارية ش.م.ل اوف شور

1374224

RR134733904LB

انترناسيونال مانجمت سرفيزس  IMSش.م.ل(اوف شور)

1386834

RR134734065LB

شركة االوائل لالحجار االسمنتية ش م م

2033796

RR134772094LB

شركة أ-ك-ج -بارتنرز ش.م.ل(اوف شور)

1392935

RR134734051LB

شركة مركز بيروت لالبحاث التسويقية

2040740

RR134772125LB

شركة فالدي مونايو ش.م.ل (هولدنغ)

1397029

RR134733820LB

فيصل هولدنغ ش م ل

2043922

RR134723513LB

الرتون غلوبال تريدنغ ش.م.ل (اوف شور)

1411752

RR134733966LB

شركة انجليكا ش م م

2053492

RR134772134LB

جهاد مختار سنو

1446310

RR134772664LB

مطاعم ابو طافش للمأكوالت البحرية ش.م.م.

2070947

RR134772488LB

كلوتلدا غصن صليبا

1456728

RR134771955LB

F A L MONDIAL TRADING SAL OFF SHORE

2086807

RR134734105LB

دينار لالستشارة والتوجيه ش.م.م

1459229

RR134722610LB

مؤسسة املدى لالعالم والثقافة والفنون ش م م

2121568

RR134772324LB

 RED PARROTش.م.ل هولدينغ

1461270

RR134733816LB

شركة مرعي (محمد واحمد وعماد املرعي) تضامن

2128804

RR134732648LB

علي سامي عيسى

1464237

RR134723805LB

احمد وعمر اوتوبارتس

2131538

RR134772355LB

راشد منذر يوسف

1464254

RR134723748LB

حسن علي شاهني

2170990

RR134768585LB

الخضر لالستثمارات ش.م.ل اوف شور

1475845

RR134734082LB

طارق خالد حسان فاخوري

2173375

RR134768571LB

أم .سي.أي . 2ش.م.ل

1476678

RR134732965LB

نيقول وليم حداد

2190577

RR134768545LB

الشرق االوسط وافريقيا للبناء

1489989

RR134734003LB

جوليات جان مارك اوديبير

2214205

RR134768483LB

سي سي ان ش.م.م

1496955

RR134732912LB

محمد غريب حيدر

2220386

RR134768700LB

شركة جونيبر ش.م.م

1500831

RR134732988LB

اشرف محمود حسني املعروف بالصفدي

2323102

RR134768695LB

ناشون براندنغ كوميونيكايشن (ان  .بي .كوم) ش م ل اوف شور

1512121

RR134733382LB

نبيل ابراهيم االسطه

2388794

RR134768687LB

كلود كميل ربيز غانم

1535056

RR134773007LB

كريستيان رينزو مناشي

2812192

RR134774501LB

سامر ديب شرف الدين

1581675

RR134772868LB

محمد هاني حسن البرجاوي

1589846

RR134772885LB

شركة نبع مية ش.م.م

1616490

RR134732991LB

عبد الله فهد يحي

1664799

RR134772063LB

جعفر مصطفى جواد

1666065

RR134772050LB

شركة دبليو تيليكوم انترناشيونال ش.م.ل اوف شور

1673874

RR134733555LB

محمد عوض الدنا

1677889

RR134772029LB

 3م ج وشاربن لبنان ش.م.م

1700004

RR134775263LB

رانية غروب ش.م.ل اوف شور

1724426

RR134733895LB

سوليكران اوتيل ش.م.ل

1724430

RR134724567LB

محمد رياض كنعان

1744686

RR134723371LB

DEFENSE LOGISTICS CONTRACTING OFF-SHORE S.A.L

1755638

RR134733524LB

شركة الدهان غروب ش.م.ل اوف شور

1773194

RR134734025LB

علي نصيف موسى

1778091

RR134771862LB

WeLL Intervention Services S.A.L Off Shore

1788454

RR134733970LB

شادي سمير عبد املسيح

1806474

RR134726228LB

اسموس ش.م.ل اوف شور

1824259

RR134733351LB

شركة جت افيايشن سرفيسز اوف شور ش.م.ل

1834924

RR134734017LB

ليدركم ش م ل اوف شور

1843985

RR134734122LB

جرلشمم

1853788

RR134723218LB

شركة دي جي متري ش م م

1857378

RR134724791LB

شركة انتيريورز  360ش م م

1864800

RR134732943LB

فيصل زين عالمة

1870968

RR134732736LB

وسام عصام الخطيب

1873945

RR134771301LB

بشير خضر الجمل

1874741

RR134771289LB

فاديا حسني صعب

1906874

RR134771200LB

ا م هاي تك اللبنانية العراقية ش م ل اوف شور

1917888

RR134734140LB

مايا محمود املغربي

1920369

RR134771156LB

حسن محمد شحرور

1925015

RR134771712LB

شركة اسو برو ترايدر كومباني

1928405

RR134732387LB

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 609

إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية ـ ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ ـ املصلحة املالية االقليمية في محافظة بيروت ـ ـ ـ دائرة كبار املكلفني
املكلفني الواردة أسماءهم في الجدول ادناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بيروت ـ ـ ـ كورنيش النهر ـ ـ ـ
مبنى وزارة املالية ـ ـ ـ الطابق االول
لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا االعالم ،واال يعتبر التبليغ
ً
حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار اليها اعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا االعالم على
املوقع االلكتروني الخاص بوزارة املالية:
اسم املكلف

رقم املكلف

رقم البريد املضمون

سام جيم ش.م.م

639658

RR009252636LB

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 612

إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية ـ ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ ـ املصلحة املالية االقليمية في محافظة بيروت ـ ـ ـ دائرة ضريبة الدخل
املكلفني ال���واردة أسماءهم ف��ي ال��ج��دول ادن���اه للحضور ال��ى مركز ال��دائ��رة الكائن ف��ي ب��ي��روت ـ ـ ـ ش��ارع بشارة
الخوري ـ ـ ـ مبنى فيعاني ـ ـ ـ الطابق االول
لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا االعالم ،واال يعتبر التبليغ
ً
حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار اليها اعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا االعالم على
املوقع االلكتروني الخاص بوزارة املالية:
اسم املكلف

رقم املكلف

رقم البريد املضمون

عبد الغني حسن قلعجي

66862

RR134732285LB

حنا بطرس نصر

100405

RR134726656LB

رمزي سليمان بيضون

624239

RR134725236LB

سوالك قره بت يبرميان

1943469

RR134771346LB

رلى حسن البربير

682815

RR134747761LB

محمد محمد شريف سنو

1954858

RR134771315LB

ايلي نقوال الشويري

1273453

RR134731452LB

محمد محمود املحمود

1962495

RR134726205LB

انطوان سمير الحداد

1976919

RR134775572LB

املجموعة املندمجة املهندس عبد الواحد الوكيل/شركة 1991202 ARC Group
sarl

RR134772307LB

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 612
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الرياضة اللبنانية

النجمة مستمر
على ثالث جبهات

ّ
ظروفه
على
ب
وتغل
حقق فريق النجمة املطلوب،
ّ
الصعبة من إصابات وتوقيف ومنع للجمهور ،وتأهل إلى
الدور الثاني ملسابقة كأس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم،
بعد فوزه على مضيفه وضيفه الجيش السوري ،0 - 1
ليستعد ملواجهة أربيل العراقي في الدور املقبل
عبد القادر سعد

واص��ل ف��ري��ق النجمة بقيادة مدربه
األمل � � ��ان � � ��ي ث � �ي� ��و ب � ��وك � �ي � ��ر ،م �س �ي��رت��ه
ال �ن��اج �ح��ة ع �ل��ى ال �ج �ب �ه��ات ال� �ث�ل�اث:
ال � ��دوري وال� �ك ��أس امل �ح �ل �ي�ين ،وك��أس
االت � � �ح � ��اد اآلس � � �ي� � ��وي .ف � �ي� ��وم أم � ��س،
تواجه النجمة مع الجيش السوري
ع �ل��ى م�ل�ع��ب امل��دي �ن��ة ال��ري��اض �ي��ة في
الجولة األخ�ي��رة للمجموعة الثانية
ض �م��ن امل �س��اب �ق��ة اآلس �ي ��وي ��ة ،ون�ج��ح
النجمة ف��ي ال �ف��وز ع�ل��ى ال�ج�ي��ش - 1
 ،0سجله ه��داف الفريق في البطولة
أك��رم مغربي ف��ي الدقيقة ال �ـ  27بعد
ك��رة مرتدة من زميله خالد تكه جي
وصلت الى مغربي الذي أودعها في
املرمى.
امل� � �ب � ��اراة أق �ي �م ��ت ف� ��ي ب � �ي� ��روت ،رغ ��م
أن �ه��ا م�ح�س��وب��ة ع�ل��ى أرض الجيش
السوري ،لكن قرار االتحاد اآلسيوي
ب�م�ن��ع إق ��ام ��ة امل �ب ��اري ��ات ف ��ي س��وري��ا
ّ
ح ��ت ��م إق ��ام �ت �ه ��ا ف� ��ي ب � �ي � ��روت ،ف �ك��ان
النجمة الضيف واملضيف على حد
س��واء .ورغ��م أن النجمة حصل على
أف�ض�ل�ي��ة األرض ،إال أن ��ه ل��م يحصل
ع�ل��ى أف�ض�ل�ي��ة ال�ج�م�ه��ور ب�ع��د إق��ام��ة
امل� �ب ��اراة أم ��ام م��درج��ات خ��ال �ي��ة ،كما
حصل في لقاء ال��ذه��اب بقرار أمني،
ن �ظ �رًا إل ��ى ح�س��اس�ي��ة وض ��ع ال�ف��ري��ق
السوري.
ال �ن �ج �م��ة دخ� ��ل إل� ��ى امل � �ب� ��اراة ب �ه��دف
ال �ت��أه��ل وم��راف �ق��ة ال �ك��وي��ت ال�ك��وي�ت��ي
إلى الدور الثاني .وكان النجماويون
ي �ن �ت �ظ��رون م��ا س �ت��ؤول إل �ي��ه نتيجة
ال� �ك ��وي� �ت� �ي�ي�ن م � ��ع ض �ي �ف �ه ��م ف �ن �ج��اء
ال� ُ�ع�م��ان��ي ال ��ذي يحتل امل��رك��ز الثالث
خ �ل��ف ال �ن �ج �م��ة ب� �ف ��ارق امل ��واج� �ه ��ات،
ف�ي�م��ا ي�ح�ت��ل ال�ج�ي��ش امل��رك��ز ال��راب��ع.
وبالتالي ،كانت مهمة النجمة الفوز
وع ��دم االل �ت �ف��ات إل ��ى م��ا ي�ح�ص��ل في
ال� �ك ��وي ��ت ،وه � ��و م ��ا ح� �ص ��ل .وت�ك �م��ن
أه �م �ي��ة ال� �ف ��وز ف ��ي أن� ��ه ج� ��اء ف ��ي ظل
ظ� ��روف ص �ع �ب��ة ،إن ك ��ان م ��ن ن��اح�ي��ة
إي� �ق ��اف ق �ل��ب ال ��دف ��اع ال � �س ��وري ع�ب��د
الناصر حسن ،أو اإلصابة املفاجئة
ال �ت��ي ل �ح �ق��ت ب �ق��ائ��د ال �ف��ري��ق وع�ق�ل��ه

امل�ف�ك��ر ع �ب��اس ع �ط��وي ،ال ��ذي أص�ي��ب
ف��ي ال�ت�م��ري��ن األخ �ي��ر أول م��ن أم��س.
غياب ال�س��وري حسن ك��ان باإلمكان
ت�ع��وي�ض��ه ع �ب��ر امل �ص��ري أح �م��د عبد
العزيز «م��ودي» ،ألنه أدى هذا الدور
في اللقاء األخير للفريق في الدوري
املحلي حني فاز النجمة على الصفاء
 .0 - 2لكن املشكلة كانت في تعويض
غ�ي��اب ع�ط��وي ف��ي وس��ط امل�ل�ع��ب ،إال
أن ب��وك�ي��ر ع�م��ل ،خ�ل�ال ف�ت��رة األرب�ع��ة
أشهر منذ تسلمه مهمته ،على جعل
الفريق يلعب كفريق وال يعتمد على
العب واحد مهما كانت أهميته .هذه
ال �خ �ط��ة ن �ج �ح��ت أم � ��س ،إذ اس �ت �ط��اع
النجمة ال�ف��وز رغ��م غ�ي��اب ق��ائ��ده مع
ت��أل��ق األط � ��راف ع�ب��ر ال�س�ن�غ��ال��ي سي
ال �ش �ي��خ وخ ��ال ��د ت �ك��ه ج ��ي وم�ع�ه�م��ا
ه� ��داف ال �ف��ري��ق أك� ��رم م �غ��رب��ي .خلف
ال �ث�ل�اث��ي ك ��ان ه �ن��اك م �ح �م��د شمص
وح� �س ��ن ال� �ق ��اض ��ي م� ��ع م � � � ��ؤازرة م��ن
ال � �ظ � �ه � �ي ��ري ��ن ع � �ل� ��ي ح� � �م � ��ام وول � �ي� ��د
اسماعيل.
خ��ط ال��دف��اع ك��ان ب��أم��ان ،وم��ن خلفه
النجمة بحراسة محمد حمود
مرمى ّ
ال� ��ذي ت �ك��ف��ل ب��ال �ف��رص ال �س��وري��ة في
بداية اللقاء ،التي غابت في الشوط
الثاني.
ترتق امل�ب��اراة للمستوى
لم
باملجمل
ِ
امل� �ط� �ل ��وب ،إذ ج � ��اءت م �م �ل��ة وق�ل�ي�ل��ة
ال� �ف ��رص ،ل �ك��ن األه � ��م ح �ص��ل وت��أه��ل
النجمة كثاني املجموعة برصيد 9
نقاط .وسيلعب ممثل لبنان الثاني
م ��ع أرب �ي ��ل ال �ع��راق��ي ف ��ي ال� �ع ��راق في
م� �ب ��اراة واح � ��دة ي ��وم  14أي � ��ار ،فيما
ي �ل �ع ��ب م �م �ث ��ل ل� �ب� �ن ��ان األول ف��ري��ق
ال�ص�ف��اء م��ع ال�ح��د ال�ب�ح��ري�ن��ي ضمن
الدور عينه في بيروت في  13الشهر
املقبل.
م�ن��اف��س ف��ري��ق ال�ن�ج�م��ة ع�ل��ى بطاقة
ال�ت��أه��ل ف��ري��ق فنجاء سقط بنتيجة
كبيرة ف��ي ال�ك��وي��ت ح�ين خسر 4 - 0
وسجل البرازيلي روجيريو هدفني
ل �ل �ك ��وي ��ت ف� ��ي ال ��دق �ي �ق �ت�ي�ن  13و55
وأضاف أحمد الصقر الهدف الثالث
ف��ي ال��دق�ي�ق��ة  24وع�ب��د ال�ل��ه ال��رف��اع��ي
الرابع في الدقيقة .63

العب النجمة أكرم مغربي يحتفل بهدف التأهل مع القائد املصاب عباس عطوي (هيثم املوسوي)

كرة السلة

كل على ملعبه
الرياضي وعمشيت يفتتحان الفاينال ٌ 8
تعود منافسات
بطولة لبنان لكرة السلة
بعد أسبوع من الراحة،
حيث سينطلق «الفاينال
 »8اليوم بلقاءين بني
الرياضي وضيفه الشانفيل،
وعمشيت وضيفه
هومنتمن ضمن سلسلة
من خمس مباريات
مواجهة جديدة بني الرياضي والشانفيل اليوم

وصلت بطولة لبنان لكرة السلة الى
مرحلة اإلق�ص��اء مع افتتاح «فاينال
 »8بطولة السلة ال��ذي سيشهد أربع
ً
م��واج�ه��ات ،تجمع ك�لا م��ن الرياضي
متصدر ترتيب البطولة والشانفيل
ال � �ث� ��ام� ��ن ،وال� �ح� �ك� �م ��ة ال ��وص� �ي ��ف م��ع
التضامن ال��زوق ال�س��اب��ع ،وعمشيت
ال � �ث ��ال ��ث م � ��ع ه ��وم �ن �ت �م��ن ال � �س� ��ادس
وبيبلوس الرابع مع املتحد الخامس.
وسيقام الدور اإلقصائي في سلسلة
م��ن خ�م��س م �ب��اري��ات ي�ت��أه��ل ال�ف��ري��ق
ال�ف��ائ��ز ف��ي ث�ل�اث م�ن�ه��ا ،م��ع أفضلية
األرض ل �ل �ف��ري��ق ال � ��ذي اح �ت��ل م��رك �زًا
أف �ض��ل ع�ل��ى ج� ��دول ال �ت��رت �ي��ب ،حيث
يفتتح املنافسات بمباراة على أرضه.
الرياضي يبدأ ال�ي��وم مواجهاته مع

ال�ش��ان�ف�ي��ل ف��ي امل� �ن ��ارة ع �ن��د ال�س��اع��ة
 ،18.00ح� � �ي � ��ث س� � �ت� � �ك � ��ون ف ��رص ��ة
للجمهور األصفر كي يشاهد العبه
الجديد الصربي دراغ��ان البوفيتش
( 207سنتم و 27عامًا) الذي يلعب في
امل��رك��زي��ن  4و ،5يمتاز بسيرة ذاتية
جيدة في املالعب األوروبية ،إذ لعب
في معظم الدوريات األوروب�ي��ة ،بدءًا
من اإلسباني الى األملاني والروسي
وال �ب��ول �ن��دي وال �ي��ون��ان��ي وال �ص��رب��ي.
وفي املوسم األخير لعب البوفيتش
في ال��دوري التركي املمتاز مع نادي
أل�ي��اغ��ا وب�ل�غ��ت م�ع��دالت��ه  15.7نقطة
و 6.7م�ت��اب�ع��ات ف��ي س�ب��ع م�ب��اري��ات.
وك � � ��ان ق� ��د ل� �ع ��ب أي� �ض ��ًا ف� ��ي امل ��وس ��م
نفسه في ال��دوري البولندي وبلغت

معدالته  12.1نقطة و 4.3متابعات.
ك �م��ا ل �ع��ب الب��وف �ي �ت��ش م ��ع م�ن�ت�خ��ب
ص��رب �ي��ا ب � ��دءًا م ��ن م �ن �ت �خ��ب م ��ا دون
 20عامًا قبل أن ينتقل ال��ى املنتخب
األول ل�ي�خ��وض م�ع��ه ب�ط��ول��ة أوروب ��ا
ع ��ام  2007ف ��ي إس �ب��ان �ي��ا .وس�ي�ك��ون
دراغان الى جانب املصري اسماعيل
أح� �م ��د ك��أج �ن �ب��ي ث � ��ان ب �ع ��دم ��ا ث� ّ�ب��ت
الفرعون املصري أقدامه على حساب
زم�ي�ل��ه األم�ي��رك��ي ل��وري��ن وودز ال��ذي
ي�ق��دم مستوى متواضعًا ق��د يضعه
خ��ارج ح�س��اب��ات امل ��درب السلوفيني
سلوبودان سوبوتيتش.
وفي مباراة ثانية ،يلعب عمشيت مع
ضيفه التضامن ال��زوق عند الساعة
 18.00في عمشيت.
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الرياضة المدرسية

الكرة اآلسيوية

يونس محمود ينصح راوول باالعتزال
ّ
وج � ��ه ق ��ائ ��د م �ن �ت �خ��ب ال � �ع ��راق ي��ون��س
محمود نصيحة إل��ى زميله السابق
راوول غ��ون��زال �ي��س ب ��االع� �ت ��زال ب�ع��د
م��وس�م�ين ف�ق��ط م��ع ال �س��د ال �ق �ط��ري ،إذ
ً
ً
يملك م�ح�م��ود س�ج�لا ح��اف�لا ف��ي ك��رة
ال � �ق ��دم ال �ق �ط ��ري ��ة .وال ي� �ع ��رف ال �ق��ائ��د
العراقي ،بطل آسيا السابق عام ،2007
الفريق الذي سينتمي إليه في املوسم
امل�ق�ب��ل ب�ع��دم��ا ان�ت�ه��ت األش�ه��ر القليلة
في عالقته باألهلي السعودي ،ويقول
إن ��ه ي�م�ل��ك ع��روض��ًا م��ن م�خ�ت�ل��ف دول
الخليج.
وأم�ض��ى راوول ق��ائ��د إسبانيا وري��ال
م ��دري ��د ال �س��اب��ق م��وس �م�ين ف ��ي ال�س��د
ال � ��ذي ان �ت �ق��ل ل �ل �ع��ب ف ��ي ص �ف��وف��ه ف��ي
 ،2012وع� � � ��اد ه � � ��ذا األس � � �ب� � ��وع ف �ق��ط
مل��واج �ه��ة األه �ل��ي ب�ط��ل اإلم� � ��ارات بعد
أسابيع غاب خاللها بسبب اإلصابة.
ورغ � ��م أن� ��ه ل ��م ي �س �ج��ل أي ه � ��دف ،ف��إن
ال �ف��ري��ق ت��أه��ل ل� ��دور ال �س�ت��ة ع �ش��ر في
دوري أبطال آسيا.
وقال يونس في مقابلة مع موقع قناة
الدوري والكأس التلفزيونية القطرية
على اإلن�ت��رن��ت« :الحقيقة أن مستوى
راوول ت��راج��ع كثيرًا ه��ذا امل��وس��م ولم
ي �ق��دم ال �ك �ث �ي��ر ل� �ن ��ادي ال �س��د وأن � ��ا مع
اعتزاله بنهاية املوسم».
ول��م يحرز راوول أي ه��دف ف��ي دوري
األبطال هذا املوسم ،وانتهى موسمه

ف��ي دوري ن�ج��وم قطر بهدفني فقط
ب�ع��دم��ا ف�ق��د ف��ري�ق��ه ال�ل�ق��ب ملصلحو
ل�خ��وي��ا ،وخ�س��ر ك��ذل��ك أم ��ام الجيش
في قبل نهائي كأس قطر.
وأض� ��اف« :أع� ��رف ج �ي �دًا أن امل�ه��اج��م

حينما يعجز عن التسجيل لفترات
طويلة ف��إن��ه يصبح غير ق��ادر على
تقديم اإلضافة ،وه��ذا ما يحدث مع
راؤول ف��ي ال��وق��ت ال �ح��ال��ي ،ول��ذل��ك
ه��و مطالب بالحفاظ على تاريخه

لم يحسم يونس محمود وجهته املقبلة بعد (أرشيف  -عدنان الحاج علي)

نتائج اللوتو اللبناني
25 39 31 30 29 19 9
ج��رى م�س��اء أم��س سحب ال�ل��وت��و اللبناني
لإلصدار الرقم  1190وجاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرق��ام الرابحة39 - 31 - 30 - 29 - 19 - 9 :
الرقم اإلضافي25 :
■ املرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة):
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة: عدد الشبكات الرابحة: الجائزة اإلفرادية لكل شبكة:■ املرتبة الثانية (خمسة أرق���ام م��ع الرقم
اإلضافي):
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة: عدد الشبكات الرابحة: الجائزة اإلفرادية لكل شبكة:■ املرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 قيمة ال�ج��وائ��ز اإلج�م��ال�ي��ة حسب املرتبة: 53.778.150ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 45 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة1.195.070 :ل.ل.
■ املرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
 قيمة ال�ج��وائ��ز اإلج�م��ال�ي��ة حسب املرتبة: 53.778.150ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 1.296 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 41.495 :ل.ل.■ املرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قيمة ال�ج��وائ��ز اإلج�م��ال�ي��ة حسب املرتبة: 108.496.000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 13.562 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األولى واملنقولةللسحب املقبل 2.381.523.131 :ل .ل.
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل 127.491.596 :ل .ل.
نتائج زيد
ج ��رى م �س��اء أم ��س س �ح��ب زي ��د رق ��م 1190
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح.85664 :
■ الجائزة األولى 26.305.854 :ل .ل.
 عدد األوراق الرابحة1 : الجائزة اإلفرادية لكل ورقة26.305.854 :ل .ل.
■ األوراق التي تنتهي بالرقم.5664 :
 الجائزة اإلفرادية 450.000 :ل.ل.■ األوراق التي تنتهي بالرقم.664 :
■ الجائزة اإلفرادية 45.000 :ل.ل.
■ األوراق التي تنتهي بالرقم.64 :
 الجائزة اإلفرادية 4.000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل25.000.000 :
ل.ل.

نهائيات الجنوب في المدارس
أق��ام��ت وح ��دة األن�ش�ط��ة ال��ري��اض�ي��ة والكشفية
في وزارة التربية والتعليم العالي ،نهائيات
األل �ع ��اب ال��ري��اض �ي��ة ال�ج�م��اع�ي��ة امل��درس �ي��ة في
م �ح��اف �ظ��ة ال �ج �ن ��وب ،وه �ن��ا ال �ن �ت��ائ��ج ف ��ي ك��رة
السلة لدى الذكور :ـ مواليد 1 :97 - 96ـ ثانوية
القلعة صيدا2 ،ـ ثانوية اإلي�م��ان صيدا .ـ - 98
1 :99ـ ثانوية حسام الدين الحريري2 ،ـ ثانوية
اإليمان .ـ 1 :2001 - 2000ـ ثانوية القلعة صيدا،
2ـ الفنون اإلنجيلية الوطنية ـ صيدا.
ول� � ��دى اإلن� � � ��اث :ـ 1 :97 - 96ـ ث ��ان ��وي ��ة رف �ي��ق
الحريري صيدا2 ،ـ الفنون اإلنجيلية الوطنية.
ـ 1 :99 - 98ـ ث��ان��وي��ة القلعة2 ،ـ ث��ان��وي��ة حسام
الدين الحريري.
وف��ي ك��رة ال �ص��االت ل��دى ال��ذك��ور :ـ 1 :97 - 96ـ
م �ن��ارة ج�ب��ل ع��ام��ل امل��روان �ي��ة2 ،ـ ث��ان��وي��ة كمال
سلهب ع�ين ب �ع��ال .ـ 1 :99 - 98ـ ث��ان��وي��ة رفيق
الحريري2 ،ـ امبريال كولدج .ـ 1 :2001 - 2000ـ
بهاء الدين الحريري2 ،ـ العاملية الجنوبية.
ول��دى اإلن ��اث :ـ 1 :97 - 96ـ ق��دم��وس2 ،ـ منارة
جبل عامل امل��روان�ي��ة .ـ 1 :99 - 98ـ منارة جبل
عامل2 ،ـ متوسطة صور الثانية الرسمية.
وف��ي ك��رة ال�ي��د  -ال��ذك��ور :ـ 1 :97 - 96ـ الفنون
اإلنجيلية الوطنية صيدا2 ،ـ القلعة صيدا .ـ 98
 1 :99ـ ثانوية اإلم��ام علي معروب2 ،ـ ثانويةالصرفند الرسمية.
ول ��دى اإلن � ��اث1 :97 - 96 :ـ م �ن��ارة ج�ب��ل ع��ام��ل
امل��روان �ي��ة2 ،ـ ث��ان��وي��ة الصرفند ال��رس�م�ي��ة .ـ 98
 1 :99ـ م�ن��ارة جبل ع��ام��ل2 ،ـ متوسطة صورالثانية الرسمية.

وات� �خ ��اذ ق � ��رار االع� � �ت � ��زال» .وأم �ض��ى
ي��ون��س ف��ي ال�س��د أش �ه �رًا قليلة أيضًا
في نهاية موسم  2013-2012وخاللها
ساعد راؤول والالعبني اآلخرين على
اس�ت�ع��ادة ال�ل�ق��ب ف��ي ال ��دوري القطري
ق�ب��ل أن ي�ن�ت�ه��ي ع �ق��ده ال�ق�ص�ي��ر .وف��ي
األه �ل ��ي ال �س �ع��ودي ل ��م ي �ث� ّ�ب��ت ي��ون��س
قدميه ،وانتهت مغامرته سريعًا مرة
أخرى.
وق � ��ال ي ��ون ��س ال � ��ذي س �ب��ق ل ��ه ال�ل�ع��ب
ف��ي ال �غ��راف��ة وال �س��د وبينهما ال��وك��رة
والخور والعربي في ال��دوري القطري
إنه رحل عن األهلي السعودي بعدما
عجز عن التأقلم معه.
وأضاف« :تلقيت العديد من العروض
من أندية قطرية وإم��ارات�ي��ة وعمانية
وع� � ��راق � � �ي� � ��ة ،ل � �ك� ��ن ك � �ن� ��ت ف� � ��ي ح ��اج ��ة
ل�ل�ح�ص��ول ع�ل��ى راح� ��ة ،وه ��ذا م��ا ّأي ��ده
م��درب املنتخب العراقي حكيم شاكر
ال ��ذي ف�ض��ل ح�ص��ول��ي ع�ل��ى راح ��ة في
ظل وج��ود استحقاقات مهمة للعراق
ف��ي ال�ف�ت��رة املقبلة مثل دورة األل�ع��اب
اآلسيوية في أكتوبر املقبل في كوريا
الجنوبية وخليجي  22ف��ي ال��ري��اض
وكأس آسيا  2015في أوستراليا».
وسيلعب العراق في املجموعة الرابعة
ض �م��ن ك ��أس آس �ي��ا ال �ت��ي ت �ض��م أي�ض��ًا
اليابان واألردن وبطل ك��أس التحدي
اآلسيوية الذي لم يتحدد بعد.

استراحة
41 76 08 8 s u d o k u

كلمات متقاطعة 1 6 8 8

أفقيا

 -1أسرة عربية عمل أبناؤها في خدمة ّ
ّ
البابلية إشتهر
العباسيني –  -2أشهر ملوك الدولة
بشرائعه اإلداري��ة واإلجتماعية – للنداء –  -3مثل ونظير – ُيخلط غالبًا مع الرمل لتشييد
البناء –  -4إله وخالق – نسبة الى مواطن من بلد عربي –  -5اللباس الذي يغطي الجسد
ّ
الفرنسيون األملان
أو جزءًا منه – مدينة فلسطينية تاريخية –  -6نهر في فرنسا عنده هزم
خالل الحرب العاملية األولى – آلة موسيقية شرقية –  -7مدينة بلجيكية – ننظر في األمر
ّ
ونفكر –  -8ح��واء باألجنبية – يبس الخبز واللحم –  -9بحر – قلب الثمرة – قلم – -10
صندوق مقدس عند اليهود كان يحتوي على لوحني كتبت عليهما الوصايا العشر

عموديًا

شروط اللعبة

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

 -1ملك جبيل إكتشفت على ناووسه أقدم ألف باء في العالم – ُيستخرج من الزيتون – -2
ّ
ً
بحري ضخم – ّ
ّ
غنية تملك ماال
حرف جزم – مؤذن الرسول – إسم موصول –  -3حيوان
ّ
كثيرًا –  -4طعم الحنظل – عاملي يشمل األرض والفضاء – للتمني –  -5أهم أنهر أوروبا
لقب بنهر العواصم كونه ّ
بعد الفولغا ُي ّ
يمر ببعض العواصم األوروبية – قطعت وطافت
ُ
في البالد بالطول والعرض –  -6أزلي وسرمدي –  -7شحم – مدينة فرنسية تعتبر مركز
املصريني –  -9كلمة ُ
ّ
ترح ّم
صناعي هام –  -8مواضع درس القمح – من كبار اآللهة عند
ُ
وتوج ّع – ّ
عمره حجرًا فوق حجر –  -10ملحن وموزع موسيقي لبناني

أفقيا

مشاهير

حلول الشبكة السابقة

1

 -1دوسلدورف –  -2وليد جنبالط –  -3سف – هيتاشي –  -4تيس – بهار – ّ -5
نم – صنم – -6
يابانية – سم –  -7فرك – ّ
عد – حنا – ُ -8سم – منحهم –  -9كينيا – ماطل –  -10ياسر عبد ربه

عموديًا

نس – ّ -4لده – ما – ْ
 -1دوستويفسكي –  -2ولفي – إرميا –  -3سي – سنبك – ّ
مير –  -5دجيل – نعناع
ّ
–  -6ونت – صيدح –  -7ربابنة – همد –  -8فلشهم – حمار –  -9ايا – سن – طب –  -10بط – رام الله
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الرياضة الدولية

عينات من مدريد
بايرن في مختبر «البوندسليغا» مع ّ
محطة للخروج بشيء جديد.
هكذا ستكون املرحلة الـ  32بالنسبة
الى بايرن ميونيخ بطل املانيا ،الذي ال
ّبد ان ّ
يجرب مقاربة جديدة قبل لقائه
ريال مدريد في إياب الدور نصف
النهائي في دوري ابطال اوروبا
الثالثاء املقبل
كريم
شربل ّ
رب�م��ا ه��ي امل��رة االول ��ى منذ اسابيع
ع � ��دة ال� �ت ��ي س �ي �ن �ظ��ر ف �ي �ه��ا امل � ��درب
اإلسباني جوسيب غوارديوال بعني
االهمية ال��ى مباراته املقبلة
ف ��ي ال� � � ��دوري االمل� ��ان� ��ي ل �ك��رة
القدم .املنافس القديم فيردر
ب��ري�م��ن س�ي�ك��ون ف��ي مختبر
ف � �ح� ��وص� ��ات ب� � ��اي� � ��رن ،ال � ��ذي
ي�ت�ط�ل��ع ب��ال �ت��أك �ي��د ال ��ى ه��ذه
امل� �ب ��اراة ك�م�ح�ط��ة لتصحيح
االخ �ط��اء ال�ت��ي ارتكبها ام��ام
ري ��ال م��دري��د االس �ب��ان��ي اول
من أم��س في دوري االبطال،
حيث سقط بهدف وحيد في
ملعب «سانتياغو برنابيو».
مشكلة
ص�ح�ي��ح ان ب��اي��رن ل��م يلعب
هجومية؟
م�ب��اراة سيئة ،وصحيح انه
حكى رافينيا عن مشكلة لم يعد الى املانيا وهو ّ
يجر
في الهجوم حرمت بايرن خلفه اثقال نتيجة مذلة ،لكن
ميونيخ من التسجيل
صغيرة
ك��ان هناك تفاصيل
ّ
في مباراته االخيرة امام فصلت بني الفريقني ،ومكنت
�دف،
ريال مدريد ،وهو رأى أن
ال ��ري ��ال م ��ن ت�س�ج�ي��ل ه� � ٍ
وت ��رك ��ت ب ��اي ��رن ع ��اج � �زًا ع��ن
املشكلة التي واجهها
فعل هذا االمر رغم محاوالته
البايرن في اللقاء تكمن
الحثيثة.
في عدم استغالل
اول م� ��ا ي �م �ك��ن ان ي �ع��ال �ج��ه
الفرص التي سنحت له،
غ � � � ��واردي � � � ��وال ام� � � � ��ام ف � �ي� ��ردر
مشيرًا إلى أن«الجميع
بريمن استعدادًا للقاء ريال
لديه
يعرف أن فريقنا
م � ��دري � ��د ،ه � ��و اع � � � ��ادة وص ��ل
استحواذ
القدرة على
الع� � � ��ب ال� � ��وس� � ��ط – امل � ��داف � ��ع
الكرة ،لكننا أخطأنا
االسباني خافيير مارتينيز
بعدم تسجيل أهداف.
م��ع امل �ب��اري��ات ع�ل��ى اع�ت�ب��اره
سيكون علينا تقديم
العبًا اساسيًا ،وذل��ك لكي ال
ي�ض�ط��ر ال ��ى اش� ��راك ال�ك��اب�تن
مباراة جيدة والفوز
ف � �ي � �ل � �ي ��ب الم ف � � ��ي ال � ��وس � ��ط
مساء الثالثاء».
م� ��رة ج� ��دي� ��دة .وه� �ن ��ا ال �ك�ل�ام
ب��ال�ت��أك �ي��د ل �ي��س ل�ل�ت�ص��وي��ب
ع�ل��ى أن الم ف�ش��ل ف��ي ت��أدي��ة
دوره ،بل لتوضيح أن هذه الخطوة
ت� ��رك� ��ت ال � �ج � �ه ��ة ال� �ي� �م� �ن ��ى ض �ع �ي �ف��ة
هجومًا ودفاعًا .إذ لم يكن البرازيلي
ً
رافينيا باملستوى امل�ط�ل��وب جاعال
م��ن البرتغالي ك��وي�ن�ت��راو نجمًا في
واح ��د ٍة م��ن امل ��رات ال �ن��ادرة .وال�لاف��ت
انه بعد دخول مارتينيز عاد الم الى
م��رك��زه ليصنع ا ُل�خ�ط��ورة م��ن خالل
كراته العرضية املتقنة...
ثاني النقاط التي يمكن لغوارديوال

إعادة خافيير مارتينيز أساسيًا في الوسط من النقاط املطلوب العمل عليها (أ ف ب)

ال �ع �م��ل ع�ل�ي�ه��ا ه ��ي م �ن��ح ب��اس�ت�ي��ان
ش �ف��اي �ن �ش �ت��اي �غ��ر ح� ��ري� ��ة أك � �ب� ��ر ف��ي
التصرف بالكرة ،ففي نهاية املطاف
ه��و ل �ي��س ع �ل��ى ص� ��ورة اإلس�ب��ان�ي�ين
ش� � ��اف� � ��ي ه � ��رن � ��ان � ��دي � ��ز وان � � ��دري � � ��س
إينييستا من خالل تحويلها بسرعة
ع �ب ��ر ت� �م ��ري ��رة ال � ��ى ّ ه �ن ��ا او ه �ن ��اك،
ألن «ش�ف��اي�ن��ي» ي�ف��ض��ل إب �ق��اء ال�ك��رة
بحوزته لبعض الوقت ،وقد بدا هذا
االم ��ر ال ي�ت�ف��ق وف�ل�س�ف��ة غ��واردي��وال
ّ
املحب للعب السريع.
اما ثالث مشاكل «بيب» التي سجلها
بالتأكيد على دفتره الصغير عشية
ل� �ق ��اء ف� �ي ��ردر ب ��ري �م ��ن ،ف �ه��ي م �ع��رف��ة
ّ
�وش
س�ب��ب ت �ح��ول م��داف�ع�ي��ه م��ن وح� ٍ
ال ��ى م �ج �م��وع��ة م��رب �ك��ة ف �ق��دت ال�ث�ق��ة

معالجات
غوارديوال بين الدفاع
والوسط والهجوم

ب�ن�ف�س�ه��ا ،وق ��د ب ��دا ه ��ذا االم ��ر ّ
جليًا
لدى الدولي فرانك بواتنغ وأكثر لدى
ال�ن�م�س��اوي داف �ي��د أالب ��ا ال ��ذي شكل
إحدى الثغرات الواضحة دفاعًا ،ولم

ي��ؤد دوره املعهود هجومًا .لكن في
ه��ذه النقطة ليس هناك الكثير مما
يمكن فعله ألن الخيارات ضيقة امام
غ ��واردي ��وال املنتظر م�ن��ه ان يحضر
شيئًا مفاجئًا.
امل �ف��اج��أة ق ��د ت �ك��ون ف ��ي ذه ��اب ��ه ال��ى
اعتماد ماريو غوتزه كمهاجم ّ
مزيف
الى جانب توماس مولر ،خصوصًا
ان الثنائي ارع��ب مدريد ف��ور نزوله
بالفرص والتحركات داخ��ل منطقة
ال� �ج ��زاء وب �ع �ي �دًا م �ن �ه��ا ،ب�ي�ن�م��ا ك��ان
ال � �ك� ��روات� ��ي م� ��اري� ��و م��ان��دزوك �ي �ت��ش
ً
ح �م�ل�ا ودي �ع��ًا م�س�ت�س�ل�م��ًا ل�خ�ش��ون��ة
الع �ب��ي ال �ف��ري��ق امل �ل �ك��ي .وق� ��د ي�ك��ون
«سوبر م��اري��و» ضحية ملا وق��ع فيه
م�ه��اج��م ات�ل�ت�ي�ك��و م��دري��د االس�ب��ان��ي

دييغو كوستا قبل ليلة على موقعة
«سانتياغو برنابيو» ،وهي مسألة
التشديد على لعب الكرات العرضية
التي اختفت ب�ين اح�ض��ان املدافعني
ال��راف �ض�ي�ن ال� �خ ��روج م ��ن منطقتهم
وس ��ط دف��اع �ه��م ع �ن �ه��ا ج � �وًا وأرض ��ًا
باستبسال كبير.
م � ��ا اخ � �ت � �ب ��ره ب � ��اي � ��رن م �ي ��ون �ي ��خ ف��ي
م��دري��د أخ ��ذ م �ن��ه ع� ّ�ي �ن��ة ال ��ى امل��ان�ي��ا
لتدخل مختبراته إيذانًا بالحصول
ع �ل��ى ن�ت�ي�ج��ة اي �ج��اب �ي��ة ف ��ي «ال �ي��ان��ز
ارينا» مساء الثالثاء حيث سيكون
«ال��دك �ت��ور» غ��واردي��وال ف��ي مواجهة
«الجراح» االيطالي كارلو انشيلوتي
ّ
الطبية املميتة
البعيد ع��ن االخ�ط��اء
حتى اآلن.

برنامج البطوالت األوروبية الوطنية
¶ اسبانيا (املرحلة :)35
 الجمعة:التشي × ليفانتي ()22.00
 السبت:غرناطة × رايو فاييكانو ()17.00
خيتافي × ملقة ()19.00
ريال مدريد × اوساسونا ()21.00
ري� � ��ال ب �ي �ت �ي��س × ري� � ��ال س��وس �ي �ي��داد
()23.00
 االحد:اسبانيول × امليريا ()13.00

فالنسيا × اتلتيكو مدريد ()18.00
اتلتيك بلباو × اشبيلية ()20.00
فياريال × برشلونة ()22.00
 االثنني:سلتا فيغو × بلد الوليد ()23.00
¶ ايطاليا (املرحلة )35
 الجمعة:روما × ميالن ()21.45
 السبت:بولونيا × فيورنتينا ()19.00

انترنا ميالنو × نابولي ()21.45
 االحد:فيرونا × كاتانيا ()13.30
تورينو × اودينيزي ()16.00
سمبدوريا × كييفو ()16.00
ليفورنو × التسيو ()16.00
كالياري × بارما ()16.00
اتاالنتا × جنوى ()21.45
 االثنني:ساسوولو × يوفنتوس ()21.45
¶ املانيا (املرحلة )32

 الجمعة:هانوفر × شتوتغارت ()21.30
 السبت:بايرن ميونيخ × فيردر بريمن ()16.30
هيرتا برلني × اينتراخت براونشفايغ
()16.30
فولسبورغ × فرايبورغ ()16.30
ماينتس × نورمبرغ ()16.30
ه��وف�ن�ه��اي��م × اي �ن �ت��راخ��ت ف��ران�ك�ف��ورت
()16.30
باير ليفركوزن × بوروسيا دورتموند
()19.30

 االحد:اوغسبورغ × هامبورغ ()16.30
ش��ال�ك��ه × ب��وروس �ي��ا م��ون�ش�ن�غ�لادب��اخ
()18.30
¶ فرنسا (املرحلة )35
 الجمعة:نانت × مرسيليا ()21.30
 السبت:اجاكسيو × موناكو ()18.00
ايفيان × سانت اتيان ()21.00

غانغان × فالنسيان ()21.00
مونبلييه × تولوز ()21.00
نيس × رينس ()21.00
رين × لوريان ()21.00
 االحد:س��وش��و × ب��اري��س س ��ان ج�ي��رم��ان
()15.00
ليون × باستيا ()18.00
ليل × بوردو ()22.00
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أصداء عالمية

يوروبا ليغ

يوفنتوس يخسر في ملعب بنفيكا وإشبيلية يقترب من النهائي
عاد يوفنتوس االيطالي من البرتغال
بخسارة أم��ام بنفيكا  ،2-1ف��ي ذه��اب
نصف نهائي مسابقة «ي��وروب��ا ليغ»
لكرة القدم.
وت � �ق� ��دم ب �ن �ف �ي �ك��ا ع� �ب ��ر االرج �ن �ت �ي �ن��ي
إي��زك�ي�ي��ل غ ��اراي ف��ي وق��ت مبكر ج �دًا،
وتحديدًا بعد مرور دقيقة و 56ثانية
على صفارة البداية.
وه ��دف غ ��اراي ه��و ث��ان��ي أس ��رع ه��دف
ف��ي نسخة ه��ذا امل��وس��م م��ن املسابقة،
إذ إن األسرع كان قد سجله االسباني
كيتا ب��ال��دي دي��او لالتسيو االيطالي
ف ��ي م ��رم ��ى ل ��ودوغ ��وري� �ت ��س رازغ� � ��ارد
ال� �ب� �ل� �غ ��اري ب �ع ��د م � � ��رور دق �ي �ق ��ة ع�ل��ى
مباراتهما في اياب دور الـ.32
وان�ت�ظ��ر يوفنتوس حتى الدقيقة 73
ليدرك التعادل عبر نجمه االرجنتيني
ك��ارل��وس تيفيز ،اال ان فرحته ل��م تدم
ً
طويال حيث منح البرازيلي ليما هدف
الفوز الغالي لبنفيكا في الدقيقة .84
ويبدو ان بنفيكا استفاد معنويًا من
تتويجه قبل ايام بلقب الدوري املحلي
ل�ل�م��رة ال�ث��ال�ث��ة وال�ث�لاث�ين ف��ي تاريخه
ُليلحق الهزيمة بـ«السيدة العجوز».

وي� �ت ��وق ب �ن�ف �ي �ك��ا ال� ��ى ن �س �ي��ان ك��ارث��ة
املوسم املاضي عندما كان على شفير
ال �ت �ت��وي��ج ب��أل �ق��اب ال � � ��دوري وال �ك ��أس
امل �ح �ل �ي�ين و«ي � ��وروب � ��ا ل� �ي ��غ» ،ق �ب��ل ان
ي�ف�ش��ل ف ��ي ال ��رم ��ق االخ �ي ��ر ح �ي��ث فقد
لقب املسابقة االوروبية امام تشلسي
االنكليزي.
ويخوض بنفيكا موسمًا استثنائيًا،

اذ اض��اف��ة ال ��ى ب�ل��وغ��ه ن�ص��ف ن�ه��ائ��ي
«ي��وروب��ا ليغ» ،فإنه تأهل ال��ى نهائي
ال �ك��أس امل�ح�ل�ي��ة ح �ي��ث س �ي��واج��ه ري��و
اف��ي الشهر املقبل ،كما يواجه غريمه
بورتو في نصف نهائي كأس الرابطة
ن�ه��اي��ة االس �ب��وع ال�ح��ال��ي ل�ي�ك��ون ام��ام
احتمال تحقيق رباعية نادرة.
ووض � ��ع اش �ب �ي �ل �ي��ة ق ��دم ��ًا ف ��ي امل� �ب ��اراة

ً
غاراي محتفال بافتتاحه التسجيل لبنفيكا (فرانشيسكو ليونغ ــ أ ف ب)

ال� �ن� �ه ��ائ� �ي ��ة ب� �ع ��د ان ح� �س ��م امل ��وق� �ع ��ة
االسبانية مع فالنسيا .0-2
واف �ت �ت��ح ال �ك��ام �ي��رون��ي س�ت�ي�ف��ان مبيا
التسجل للفريق االندلسي في الدقيقة
 ،33ق �ب��ل ان ي �ض �ي��ف ك� ��ارل� ��وس ب��اك��ا
الهدف الثاني بعدها بثالث دقائق.
وواص��ل اشبيلية نتائجه املميزة في
ال �ب �ط��ول��ة ح �ي��ث ك ��ان ق ��د ض ��رب ب�ق��وة
ف��ي اي ��اب ال ��دور رب��ع ال�ن�ه��ائ��ي عندما
ح ��ول ت��أخ��ره  1-0ذه��اب��ًا ام ��ام ب��ورت��و
ال� �ب ��رت� �غ ��ال ��ي ،ب �ط ��ل امل �س ��اب �ق ��ة ع��ام��ي
 2003و ،2011الى فوز كبير  1-4ايابًا،
وواص��ل زحفه نحو اللقب الثالث في
تاريخه في املسابقة بعد عامي 2006
و.2007
ويعيش اشبيلية ،ال��ذي تخطى جاره
ريال بيتيس في دور الـ ،16فترة رائعة
اذ حقق ام��س ف��وزه ال� �ـ 13ف��ي آخ��ر 16
مباراة في مختلف املسابقات ،وارتقى
ال� � ��ى امل � ��رك � ��ز ال � �خ ��ام ��س ف � ��ي ال � � ��دوري
االسباني على بعد  3نقاط من اتلتيك
ب�ل�ب��او ص��اح��ب امل��رك��ز ال��راب��ع االخ�ي��ر
املؤهل الى دوري ابطال اوروبا.
وتقام مباراتا اإلياب الخميس املقبل.

الدوري األميركي للمحترفين

ميامي وبورتالند يتقدمان  0-2وداالس يعادل سبرز 1-1
ميامي هيت
يتغلب على تشارلوت
بوبكاتس وداالس
مافريكس على سان
أنطونيو سبرز وبورتالند
ترايل باليزرز على هيوسنت
روكتس في «البالي أوف»

ع � ��زز م �ي��ام��ي ه� �ي ��ت ،ح ��ام ��ل ال �ل �ق��ب
ف ��ي آخ ��ر م��وس �م�ين ،م��ن م��وق �ف��ه في
ب � �ل� ��وغ ال � � � ��دور ال � �ث ��ان ��ي م � ��ن «ب �ل��اي
أوف» ال� ��دوري األم �ي��رك��ي الشمالي
ل�ل�م�ح�ت��رف�ين ف��ي ك ��رة ال�س�ل��ة بعدما
حقق ف��وزًا ثانيًا على التوالي على
ضيفه تشارلوت بوبكاتس .97-101
وك � � ��ان «امل� � �ل � ��ك» ل� �ي� �ب ��رون ج �ي �م��س،
أفضل العب في الدوري أربع مرات،
م � ��رة ج� ��دي� ��دة األف � �ض� ��ل ل � ��دى ف��ري��ق
والي��ة فلوريدا ،فسجل  32نقطة و8
ت�م��ري��رات حاسمة ،وأض��اف زمياله
كريس بوش  20نقطة ودواين وايد
 15نقطة.
أم � ��ا ت� �ش ��ارل ��وت ف� �ب ��رز ف ��ي ص�ف��وف��ه
ال �ش��اب م��اي�ك��ل ك �ي��د  -غ�ي�ل�ك��راي�س��ت
ص ��اح ��ب  22ن �ق �ط��ة و 10م�ت��اب�ع��ات
والعب االرتكاز آل جفرسون مع 18
نقطة و 13متابعة.
وف ��ي امل�ن�ط�ق��ة ال �غ��رب �ي��ة ،ع ��اش س��ان
أنطونيو سبرز ليلة سيئة بخسارته
أم ��ام ض�ي�ف��ه داالس م��اف��ري�ك��س -92
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ول��م يكن امل ��درب غ��ري��غ بوبوفيتش
امل�ت��وج بجائزة م��درب ال�ع��ام يتوقع
أن ي �ت��راج��ع م�س�ت��وى الع�ب�ي��ه ب�ه��ذه
الطريقة.
وب��رغ��م ف��وز س�ب��رز ف��ي  10مباريات
متتالية على داالس ،إال أن األخير
ّ
وج ��ه ل��ه إن � ��ذارًا ف��ي امل� �ب ��اراة األول ��ى
عندما تقدمه ب�ف��ارق  10ن�ق��اط قبل
 7دق��ائ��ق على ال�ن�ه��اي��ة ،وع��اد بفوز
ثمني من عقر داره.
وقبض داالس على مجريات اللقاء
م�ن��ذ منتصف ال��رب��ع ال�ث��ان��ي وبقي
مهيمنًا حتى النهاية.
وت��أل��ق ف��ي صفوف «م��اف��س» مونتا
اليس ( 21نقطة) ،شون ماريون (20
ن�ق�ط��ة) ،األمل��ان��ي دي ��رك نوفيتسكي
( 16نقطة) وال�ب��دي��ل دي�ف��ن هاريس
( 18نقطة).
وعلق نوفيتسكي« :امل�ب��اراة األول��ى
ساعدتنا كثيرًا ،ألن التقدم  10نقاط
على الخصم في هذه القاعة منحنا
ثقة كبيرة».
ول� ��دى ال �خ��اس��ر ،ك ��ان األرج�ن�ت�ي�ن��ي

ال �ب ��دي ��ل م ��ان ��و ج �ي �ن��وب �ي �ل��ي أف �ض��ل
م� �س� �ج ��ل م � ��ع  27ن� �ق� �ط ��ة ،واك� �ت� �ف ��ى
الفرنسي طوني باركر وتيم دانكان
بـ  12و 11نقطة على التوالي.
وق��ال امل��وزع الفرنسي بعد امل�ب��اراة:
«ل� ��م ت �ك��ن ل �ي �ل �ت �ن��ا .ل ��م ن �س ��دد ج �ي �دًا
وخسرنا كرات كثيرة .لألسف يجب
أن نخوض الحرب».
وتقام املباراتان الثالثة والرابعة في
داالس.
وت� � ��اب� � ��ع الم� � � ��ارك� � � ��وس أول � � ��دري � � ��دج
س�ي�ط��رت��ه ع�ل��ى م��واج �ه��ة ب��ورت�لان��د
ت��راي��ل ب�لاي��زرز ومضيفه هيوسنت
روكتس ،فقاد األول الى فوزه الثاني
على التوالي .105-112
وس�ج��ل أول��دري��دج  43نقطة بعدما
دك ش �ب��اك روك �ت��س ب �ـ  46ن�ق�ط��ة في
امل�ب��اراة األول��ى ،فأصبح ثالث العب
يسجل  40نقطة أو أكثر في مباراتني
على التوالي في البالي أوف.
ولدى الخاسر ،سجل دوايت هاورد
 32ن�ق�ط��ة و 14م �ت��اب �ع��ة وج��اي�م��س
هاردن  18نقطة.

الفورموال 1

هاميلتون ينتظر تحدّيًا كبيرًا مع زميله روزبرغ
أك ��د ال �ب��ري �ط��ان��ي ل��وي��س ه��ام�ي�ل�ت��ون،
س ��ائ ��ق «م� ��رس � �ي� ��دس ج� ��ي ب � � ��ي» ،أن ��ه
ّ
التفوق على زميله
يضع في حسبانه
األمل� ��ان� ��ي ن �ي �ك��و روزب� � � ��رغ ف ��ي ب �ط��ول��ة
العالم لسباقات سيارات الفورموال 1
هذا املوسم .ويتصدر روزب��رغ ترتيب
ال�ب�ط��ول��ة أم ��ام ه��ام�ي�ل�ت��ون ،ع�ل�م��ًا ب��أن
البريطاني حقق املركز األول في ثالثة
سباقات من أصل أربعة.
وق ��ال ه��ام�ي�ل�ت��ون« :روزب� � ��رغ ي�ت�ص��در
ح ��ال �ي ��ًا ب �ط ��ول ��ة ال� �ع ��ال ��م وس �ي ��واص ��ل
ال �ظ �ه��ور س��ري �ع��ًا ج� �دًا ف��ي ال�س�ب��اق��ات
ال�ق��ادم��ة .يبقى الكثير م��ن السباقات،
ل��ذا ليس بإمكان أح��د أن يتكهن كيف
س �ت �ت �ح��ول امل �ن ��اف �س ��ة ب �ي �ن �ن��ا .ل��دي �ن��ا
اإلم �ك��ان �ي��ة ل �ك��ي ن �ت �ن��اف��س ،ال ي��وج��د
سائق رقم  1ورق��م ( 2في مرسيدس).
فقط النتائج هي التي تحدد» .وأضاف
البريطاني «من جهتي أنتظر تحديًا
ك�ب�ي�رًا م��ع روزب � ��رغ»ّ .وي��أت��ي تصريح
ه��ام�ي�ل�ت��ون ف��ي وق ��ت مل ��ح ف�ي��ه رئ�ي��س

هاميلتون وروزبرغ (مروان نعماني ــ أ ف ب)
وولف ،الى أنه سيتم
مرسيدس ،توتو
َ
وض��ع ح��د ملعركة سائقي الفريق في
حال تمكن الفرق املنافسة من تقليص

ال � �ف ��ارق ،ب �ح �س��ب م ��ا ن �ق��ل ع �ن��ه م��وق��ع
«أوت� ��و س� �ب ��ورت» .وس �م��ح م��رس�ي��دس
ل �س ��ائ �ق �ي ��ه ب ��ال� �ت� �ن ��اف ��س إل� � ��ى أق �ص��ى

الحدود خالل سباق جائزة البحرين
ال �ك �ب��رى ،ح�ي��ث ت �ب��ادل االث �ن��ان خالله
الصدارة م��رارًا .لكن وولف يعتقد بأن
س�ي��اس��ة ال�ف��ري��ق ي�م�ك��ن أن تتغير في
ُّ
حال تمكن سائقني آخرين من تشكيل
خطر على روزبرغ وهاميلتون اللذين
سيطرا على املوسم حتى اآلن.
م ��ن ج �ه��ة أخ � � ��رى ،داف� � ��ع ال �ب��ري �ط��ان��ي
ب �ي��رن��ي إي �ك �ل �ي �س �ت��ون ،م��ال��ك ال�ح�ق��وق
ال�ت�ج��اري��ة ل�ب�ط��ول��ة ال �ع��ال��م ،ع��ن نفسه
أمام املحكمة في ميونيخ بشأن تهمة
ال� ��رش� ��وة امل ��وج �ه ��ة ل � ��ه ،وال� �ت ��ي ت �ه��دد
بإدخال «عراب» سباقات الفئة األولى
الى السجن ملدة قد تصل الى  10أعوام.
ويواجه إيكليستون ( 83عامًا) تهمة
دف� � ��ع رش � � ��وة ف� ��ي ق �ض �ي��ة ت � �ع ��ود ال ��ى
حوالى عامني وبخصوص مبلغ قدره
 32مليون ي��ورو دفعه ملسؤول سابق
في املصرف البافاري «بايرن ال بي»،
غ �ي��ره��ارد غ��ري�ب�ك��وف�س�ك��ي ،ف��ي 2006
و.2007

الكشف عن أسماء  8العبني في
تشكيلة البرازيل للمونديال
أعلن مدرب املنتخب البرازيلي ،لويز فيليبي
سكوالري ،أسماء ثمانية العبني من تشكيلته
الى نهائيات املونديال ،الصيف املقبل ،مؤكدًا
في الوقت ذاته عدم خشيته من املستوى
املتأرجح الذي يقدمه نيمار مع فريقه برشلونة
االسباني .وقرر سكوالري ،قبل اسبوعني
من كشفه عن التشكيلة الرسمية لنهائيات
مونديال بالده ،أن يعلن أسماء أربعة العبني
مرشحني الرتداء شارة القائد وهم :تياغو
سيلفا (باريس سان جيرمان الفرنسي)
ودافيد لويز (تشلسي االنكليزي) والحارس
جوليو سيزار (تورونتو الكندي) وفريد
(فلوميننسي) .كذلك أشار «بيغ فيل» الى
اختياره ثالثي تشلسي :ويليان واوسكار
وراميريش ،إضافة الى باولينيو الذي يدافع
عن الوان الفريق اللندني االخر توتنهام في
تشكيلته .وقال سكوالري« :لقد تحدثت مع
خمسة العبني في لندن وقلت لهم إني أعتمد
عليهم» .وتطرق سكوالري الى موضوع نيمار،
ً
قائال« :نيمار مرتاح .فريقه (برشلونة) يعاني
لكن في املنتخب الوطني سيقدم املستوى الذي
لطاملا قدمه .أراه بمستوى مختلف تمامًا ّ
عما
وصفه به أحد الصحافيني اإلسبان» .وسيعلن
سكوالري تشكيلته النهائية في السابع من
الشهر املقبل قبل أن يلتحق الالعبون في
 26منه بمعسكر تيريسوبوليس استعدادًا
ملواجهة كرواتيا واملكسيك والكاميرون في
الدور االول.

فينغر سيمدد عقده مع أرسنال
كشفت صحيفة «ذا دايلي ميرور» اإلنكليزية
أن الفرنسي املخضرم أرسني فينغر ،مدرب
أرسنال ،سيمدد عقده بعد فترة من الشكوك
حول مستقبله .وذكرت الصحيفة أن فينغر
أبلغ إدارة النادي اللندني رسميًا استمراره مع
«املدفعجية» ونيته إبرام صفقات كبيرة خالل
فترة االنتقاالت الصيفية املقبلة ،حيث اتفق مع
ادارة «الغانرز» على إنفاق حوالى  70مليون
جنيه استرليني لتدعيم صفوف الفريق.

زوبيزاريتا مهتم جدًا بضم اوزيل
لبرشلونة
يبدي املدير الرياضي لبرشلونة االسباني،
اندوني زوبيزاريتا ،اهتمامًا شديدًا بالتعاقد
مع النجم األملاني مسعود اوزيل ،صانع ألعاب
أرسنال االنكليزي ،بحسب ما نقلت صحيفة
«ال موندو ديبورتيفو» الكاتالونية عن برنامج
«ال بورتيرا» الرياضي على محطة «بي تي
في» .ويبدو برشلونة مستعدًا لدفع  30مليون
يورو مقابل الحصول على توقيع النجم
السابق للغريم ريال مدريد.

بروكسل ستترشح الستضافة مباريات
في «يورو »2020
أعلن االتحاد البلجيكي لكرة القدم أن العاصمة
بروكسل ستقدم ترشيحها لتكون من
بني املدن املستضيفة لكأس اوروبا 2020
«املشتركة» .واشار رئيس االتحاد البلجيكي،
فرونسوا دو كيرسماكر ،إلى أنه تم إيداع ملف
ّ
ترشح بروكسل لدى االتحاد االوروبي لكرة
القدم الذي حدد اليوم كموعد نهائي للتقدم
بطلبات الترشح الستضافة هذه البطولة التي
ستحتفل بالذكرى الستني النطالقها بإقامتها
في  13مدينة اوروبية.

الجمعة  25نيسان  2014العدد 2279

صورة
وخبر

نزيه أبو عفش
يوميات ناقصة

على صورته
ُّ
صان ِع ِه ومثا ِله:
ألنه على صور ِة ِ
ُ
ُ
يستطيع ْأن يكون
اإلنسان ال
إال يائسًا
أو أعمى.
2012/10/19

الت ُه القاتلة
َص ُ

ُي َع ّد انجيالن برلجوكاج ( )1957أحد أبرز وجوه الرقص املعاصر .الكوريغراف والراقص الفرنسي األلباني األصل الذي
ّ
والتوجهات من دون االبتعاد كثيرًا عن الباليه
تعاون مع العديد من فناني الرقص املعاصر من مختلف املدارس
ّ
سيحل في نيويورك ،حيث ّ
يقدم عرضه «بياض الثلج» .العمل عبارة عن باليه معاصر ،يستند إلى نسخة
الكالسيك،
ّ
األخوين غريم من القصة الخيالية .علمًا بأن برلجوكاج عمل مع  26راقصًا من فرقته ،على وقع أجمل مقطوعات املؤلف
ّ
يستمر العرض حتى  27نيسان (أبريل) على خشبة «مسرح دايفد أتش .كوخ» في مركز «لينكولن»
النمسوي غوستاف مالر.
(تيموثي آي .كالري ــ أ ف ب)

َ
ُ
يخاف َ
من ّ
األرض وأهل األرض
شد ِة ما صار
ِ
ّ
َ
مرض ِه القديم
عاد جدي إلى
ِ
ُ
يذهب إلى الكنيسة.
وصار
ْ
َ
ذات يوم ،بعد أن أنهى جميع صلوا ِته،
ُ
«الهواء بارد»،
بهدوء َمن يقول:
قال،
ِ
ُ َ ِّ
َ
رصانة مرتل:
رصينة أقرب إلى
وبلهجة
ِ
ٍ
ٍ
ْ
ُ
«السماوات مضجرة
ْ
ُ
ٌ
ُ
مكان ال َي ْصلح لإلقامة».
واألرض
َ
وذهب إلى النوم.
قالها...
.... ..
.... ..
ُ
في الصباح وجدناه ميتًا.
2012/10/22

بانوراما

مصرة على «الجاز»
«سوليدير» ّ
بشير صفير

نزهة على الشاطئ
«نحن» نريد رملتنا بيضاء

العمر اإلفتراضي غفلة
سنة حلوة يا

تزامنًا مع عيدها الخامس،
ّ
تطلق جمعية «نحن» غدًا أول
نشاطاتها امليدانية هذا العام
على شاطئ الرملة البيضاء
(بيروت) ،في إطار حملة
«بيضا ...رملتنا» املناهضة
للتلوث البيئي ولخصخصة
الشاطئ ،واملطالبة باالستقرار
األمني ،والداعية إلى تفعيل
الشاطئ البيروتي .سيكون
النشاط عبارة عن «نزهة»
ملختلف األعمار ستقيمها
«نحن» تحت شعار «استعادة
وتفعيل املساحات العامة»
التي ستتضمن أيضًا فقرات
رياضية ترفيهية ،على أن تؤمن
الجمعية حصيرة ومظالت
مع طيارات من ورق وعروض
مهرجني.

في  23نيسان (أبريل)
ّ ،2005
حمل أحد مؤسسي
يوتيوب ،جاود كريم (الصورة)،
ّأول مقطع فيديو ( 19ثانية)
على املوقع اإللكتروني
املخصص ملشاركة الفيديوات،
عند الساعة  .20:27هكذا احتفل
املوقع الشهير ّأول من أمس
بالذكرى التاسعة لتفعيله،
ّ
الفتًا إلى أن الفيديو املذكور
حقق حتى اليوم أكثر من 14
مليون مشاهدة.
يحمل األخير اسم «أنا في
حديقة الحيوانات» ،وهو
ّ
يصور كريم أمام قفص يحوي
فيلة في حديقة «سان دييغو»
ً ّ
قائال« :إن الـ coolفي هذه
ّ
الحيوانات أن لديها خراطيم
طويلة جدًا جدًا».
ّ
علمًا أن صحيفة The Toledo
 Bladeاألميركية ذكرت
ّ
في  2010أن ياكوف البيتسكي،
أحد أصدقاء كريمّ ،
صور
املقطع.

«نزهة على شاطئ رملة البيضا»:
غدًا الساعة الواحدة ظهرًا ـ على
شاطئ الرملة البيضاء (بيروت).
لالستعالم01/280474 :

السنة املاضية ،دخل لبنان «نادي»
املحتفلة بـ«اليوم العاملي للجاز»
الدول
ُِ
الذي كان قد أطلق بدوره قبل سنة من
ذلكُ .
وح ِّدد  30نيسان (أبريل) لالحتفال
بهذه املوسيقى .هذه السنة أيضًا،
يشارك لبنان في الدعم األممي للجاز.
مشاركة «فولكلورية» لركوب القطار
الذي يرتقي بالشعوب إلى ذائقة أفضل.
أسئلة كثيرة تحيط بهذا الحدث ،لم
يطرحها مطلقوه (األونيسكو) وال
لبنان بطبيعة الحال .أين هو الجاز
اليوم؟ ملاذا يحتاج إلى دعم؟ دعم من؟
املشكلة في الجمهور فقط؟ أال تقع
املشكلة في الجاز (أي ما وصل إليه)
وفي موسيقييه الحاليني؟ وأال تتحمل
مسؤوليتها في تدمير الذائقة
العوملة ّ
قبل أن تبشرنا بخطوتها لتحسينها؟
من يمارس الجاز ومن يلتحق به تحت
حجة «الحرية»؟ ألم يكن الجاز أجمل
تيار عرفه النصف األول من القرن
العشرين ثم ّ
تحول إلى أبشع بدعة
فرقة The Real Deal Blues Band

عرفها النصف الثاني منه؟
هذا ليس ّ
مهمًا بالنسبة إلى «سوليدير»
التي تستقبل في أحد شوارعها «يوم
الجاز العاملي في بيروت» .املهم هو
العنوان وما يحمله من ّ
رقي ،واملؤتمر
الصحافي الذي ُع ِقد أمس إلعالن
برنامج «اليوم» لهذه السنة .وكما السنة
ّ
املاضية ،ال ِف َرق إال ّتلك املحلية .فيها
ّ
الجيد والعادي ،لكنها جميعها تنتمي
إلى الجاز أو تحوم حوله ،وهيLebanese
 ،Conservatory Big Bandو The Real
 ،Deal Blues Bandو The Funky Blues
 ،Brothersو  ،XANGOو Arthur Satyan
 ،Organ Quartetو .Jazzmine Bey Quartet
وفي ذلك ّ
تقدم عن السنة املاضية (وعن
«مهرجان الجاز») إذ كانت «فرقة
موسيقية» تعني «فرقة جاز» ما دام
تعاطي الناس مع األحداث يقف عند
حدود عناوينها!
«اليوم العاملي للجاز في بيروت» 30 :نيسان
(أبريل) ـ شارع «أوروغواي» (وسط بيروت) ـ
الدعوة عامة.

«مقهى مانغو» لطرابلسي:
ممنوع دخول الرجال!
قبل فترة وجيزة ،افتتح في
العاصمة الليبية مقهى فريد
من نوعه ،أطلق عليه اسم
«مانغو».
وذكرت صحيفة «بوابة
ّ
الوسط» الليبية أخيرًا إن
املشروع الجديد هو ّ
األول في
طرابلس ،واتخذ من عبارة
«مقهى مانغو للنساء فقط
نشكركم لعدم اإلحراج» شعارًا
له.
وقال صاحب املقهى ،جالل
ّ
النقوش ،إن الفكرة هي
«تخصيص مكان للنساء فقط،
يجتمعن فيه ويكون بمثابة ناد
اجتماعي» ،مضيفًا« :أصبحت
كثير من اللقاءات االجتماعية
وسهرات الفنانات والشاعرات
الليبيات تتم في هذا املقهى».
ً
ويشهد  Mangoإقباال كثيفًا من
النساء اللواتي راقت لهن فكرة
توفير مكان خاص يجالسن
فيه صديقاتهن بعيدًا عن أعني
الرجال.

