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تقرير

«المستقبل» يحاكي السعودية:
فهم نواب املستقبل من دعوة رئيسهم إلى الحفاظ على الثوابت أن
املعركة مفتوحة مع حزب الله .لكن بعضهم فوجئ باتصال من الرئيس
ّ
يؤنبهم على ما تناولوه في اإلعالم .ثمة رغبات مستقبلية بخوض املعارك
والصراعات ،تصطدم بارتباك وتكبيل سعودي بمنع أي انفالت أمني
نادر فوز
لم يدرك جميع املستقبليني بعد حجم
األزم��ة الواقعة في البلد ،رغ��م املوافقة
ال�ج��دي��ة للرئيس سعد ال�ح�ّ�ري��ري على
التهدئة وعدم السماح بضخ املزيد من
االحتقان على الشاشات وفي الشوارع.
ّ
إال أن أكثرية املستقبليني ترفض حتى
ال �س��اع��ة ف�ه��م م��ا ح�ص��ل ق�ب��ل أي ��ام عند
م��دخ��ل م�ط��ار ال��رئ�ي��س رف�ي� ّ�ق الحريري
ال��دول��ي .وح �ج��م األزم ��ة ودق �ت �ه��ا دفعا
ال��رئ�ي��س سعد ال�ح��ري��ري إل��ى االتصال
مقابلة تلفزيونية
ب��أح��د ن��واب��ه خ�لال ّ
مباشرة مع األخير ،فأنبه على مسمع
الحاضرين في االستديو وسأله ّ
عمن
ّ
أذن له باتخاذ املواقف التي تقدم بها.
ل��م يجر ن�ق��اش ج��دي ب�ين املستقبليني
خ �ل��ال االج� �ت� �م ��اع ��ات امل �س �ت �م ��رة التي
انعقدت في اليومني املاضيني ،بحيث
ت� � � ّ�م ت �س �ج �ي��ل إص � � � ��رار ودع � � ��م كاملني
ل� �خ ��وض امل� �ع ��رك ��ة ال �ح��ال �ي��ة م ��ع حزب
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الله وحلفائه .ولم يطرح أي من نواب
أو م �س ��ؤول ��ي ت� �ي ��ار امل �س �ت �ق �ب��ل إمكان
ال �ت �ه��دئ��ة ،ف �ك ��ان ال �ن �ق��اش ي � ��دور حول
م ��وض ��وع واح� � ��د« :ن ��ري ��د خ� ��وض هذه
امل �ع��رك��ة» ،ل�ي�ن�ص� ّ�ب��وا ع �ل��ى ال �ب �ح��ث في
أساليب املواجهة القائمة وخططها.
تستند التحليالت ّاملستقبلية في هذه
املرحلة إلى قاعدة أن «حزب الله ّخسر
في املطار» ،وتتلخص
جولة جراء أدائه ّ
على الحسابات ب��أن الحزب عاجز عن
 100ألف
ال �ق � ّي ��ام ب ��امل ��زي ��د« ،ف �ل �ي �ن �ش��ر
ّ
مسلح على الطرقات .ماذا سيحقق؟».
يجيب املستقبليون أنفسهم« :سنكون
قد أثبتنا موقفنا من السالح وكسبنا
الجمهور».
وفق هذه النظرية البسيطة ،يتعاطى
امل�س�ت�ق�ب�ل�ي��ون م��ع األزم � ��ة ع �ل��ى قاعدة
أن امل�ع��رك��ة م�س�ت�م��رة ،ح�ت��ى ول��و جرى
االت� � �ف � ��اق ع� �ل ��ى ال� �ت� �ه ��دئ ��ة اإلعالمية.
ل �ك ��ن م� ��ن ي �ت ��اب ��ع ال� �ق� � ّن ��وات اإلعالمية
امل�س�ت�ق�ب�ل�ي��ة ي�ل�اح��ظ أن ال �ت �ه��دئ��ة غير

ّ
م��وج��ودة ف��ي ق��ام��وس م �ع��دي نشرات
ّاألخ� �ب ��ار وال �ب��رام��ج ال �س �ي� ً�اس �ي��ة ،حتى
ابتكروا شكال جديدًا من
إن ه��ؤالء قد ّ
البروبغندا يتمثل ف��ي تشويه صورة
ال � �خ � �ص ��وم ع� �ب ��ر ال � �ف � �ق� ��رات اإلعالنية
للبرامج ،ال على أن ي�ك��ون «التشويه»
بحد ذاته مادة إعالنية.
ث �م��ة ن��واي��ا م�س�ت�ق�ب�ل�ي��ة ب��امل �ض��ي حتى

«فلينشر حزب اهلل
مسلح على
 100ألف ّ
سيحقق؟»
الطرقات .ماذا
ّ
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ال �ن �ه ��اي ��ة ّ ف� ��ي ال � �ص� ��راع ال� �ح ��ال ��ي ،لكن
ال�لاف��ت أن قريطم ل��م ت��راج��ع م��ا حصل
في األسابيع األخيرة وس��وء التوقيت
الذي اختاره الرئيس الحريري إلعالن
م��واق �ف��ه اإلي �ج��اب �ي��ة م ��ن س ��وري ��ا ومن
صحيفة «الشرق
ملف شهود الزور في ينّ ّ
األوسط» السعودية .تب أن الحريري
خ��رج بهذين املوقفني ف��ي توقيت غير
ص��ائ��ب؛ ك��ان امل�ش�ه��د اإلق�ل�ي�م��ي يشهد
ّ
ب�ع��ض ال�ت�ب��دالت ع�ل��ى امل�ح��ور العراقي
ح�ي��ث ت�ل�ق��ت ال �س �ع��ودي��ة ص�ف�ع��ة قوية.
ق�ب��ل ن�ح��و أس�ب��وع�ين ،ح��اول الحريري
ّاحتواء شركائه الداخليني عبر إعالنه
أن م��ن ب�ي�ن ش �ه��ود امل �ح �ك �م��ة الدولية،
ش�ه��ود زور .اع�ت�ق��د وف��ري�ق��ه أن اإلقرار
ب ��وج ��ود ه � ��ؤالء ال �ش �ه ��ود ي �س��اه��م في
سحب بعض ّ العقبات من أمام املحكمة.
ل�ك��ن ي �ب��دو أن ال��رئ �ي��س وامل�ح�ي�ط�ين به
أخ � �ط� ��أوا م� � ّ�رت�ي��ن ،ف ��ي ال �ت��وق �ي��ت وفي
تسليم خصومهم ورق��ة ش�ه��ود الزور
التي يمكن أن تنسف كل عمل اللجنة
الدولية.
ّ
من يتابع الحركة السعودية يالحظ أن
اململكة وقفت مكتوفة األي��دي ليومني
م�ن��ذ ع��ودة ال �ل��واء ال�س�ي��د إل��ى بيروت،
ص��االت �ه��ا بدمشق
إل ��ى أن ان �ط �ل �ق��ت ات � ّ
ل �ل �م �س��اع��دة ف ��ي ال� �ح ��ل .وخ�ل�اف ��ًا ملوقع
ال� �ق ��وة ال � ��ذي ي� �ح ��اول ت� �ي ��ار املستقبل
ادع��اء ه ،يجد املسؤولون السعوديون
أن �ف �س �ه ��م ّف� ��ي ح ��ال ��ة ارت� � �ب � ��اك شديدة
نتيجة تعثر إدارة العالقات الخارجية

ّ
الحريري خالل اجتماع كتلة املستقبل أول من أمس (داالتي ونهرا)
ال �س �ع��ودي��ة .ح �ت��ى إن أح ��د املسؤولني
ّ
ال �س �ع ��ودي�ي�ن ل ��م ي � �ت� ��ردد خ�ل��ال إحدى
الجلسات بالقول« :وضعنا في املنطقة
ح � ّ�س ��اس ،وك� ��ان ي �ج��ب امل �ح��اف �ظ��ة على
الجيل القديم ّ
امللم بامللفات العربية».
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ابراهيم األمين

ّ

وتوتر
ارتباك
ّ

ه�������ذا ًاالرت�������ب�������اك ال�����س�����ع�����ودي انعكس
مباشرة ّعلى حلفاء اململكة في بيروت،
ف��ه��ؤالء ات��خ��ذوا خ��ي��ار امل��واج��ه��ة ،فيما
امل��م��ل��ك��ة م��ك ّ��ب��ل��ة ب���ات���ف���اق ال���ت���ه���دئ���ة مع
س��وري��ا .ال��رئ��ي��س ال��ح��ري��ري ع��اد رافعًا

ش��ع��ارات م��زدوج��ة تجمع ب�ين تمسكه
ب��ق��وة ت��ح��ال��ف��ات��ه وث��ب��ات��ه��ا م��ع ق��وى 14
آذار ،وفي الوقت نفسه عالقاته الودية
املستجدة مع سوريا .ازدواجية تربك
ن����واب امل��س��ت��ق��ب��ل ،ال���ذي���ن ي��ن��ح��ون نحو
التصعيد ،وف��ي ال��وق��ت نفسه يجدون
ّ
ال����ح����ب����ال ال����س����ع����ودي����ة ت����ش����ده����م نحو
التهدئة ،علمًا ب��أن ال��ح��ري��ري نسي أو
تناسى ذكر حلفائه اآلذاريني ألكثر من
ش��ه��ري��ن ،ح�ي�ن ك��ان��ت ع�لاق��ت��ه بسوريا
تشهد مزيدًا من التقارب.
وي���دور ن��ق��اش ف��ي أوس���اط «املستقبل»
ح�������ول ض�����������رورة م����ن����اق����ش����ة الحريري
ل�����ع��ل��اق�����ت�����ه ب������س������وري������ا م��������ع حلفائه،
وخ��ص��وص��ًا أن أب����واب دم��ش��ق محكمة
اإلقفال أمامهم.
ورغم تأكيد الحريري ،خالل اجتماعه
األخير بكتلته ،أن «عالقتنا مع سوريا
ث��اب��ت��ة ول��س��ن��ا خ��ج��ول�ين ب��ه��ا ،وه���ي لن
ت��ع��ود إل���ى ال������وراء» ،ي��ب��دو واض���ح���ًا أن
ن����واب امل��س��ت��ق��ب��ل ل���م ي��ل��ت��زم��وا بتحييد
سوريا عن الصراع.
وك�����ان الف���ت���ًا أم����س إش������ارة ب���ي���ان كتلة
امل����س����ت����ق����ب����ل ب�����رئ�����اس�����ة ال�����ن�����ائ�����ب فؤاد
السنيورة ،إل��ى ذك��رى اغتيال «النائب
الشهيد ن��اظ��م ال���ق���ادري» ،ال���ذي اغتيل
في عام  ،1989إذ رأى متابعون أن في
القادري غمزًا للوم
اإلشارة إلى الراحل ّ
س��وري��ا ،وخ��ص��وص��ًا أن ذك���رى اغتيال
ال�����ق�����ادري ت���راف���ق���ت م����ع ذك������رى اغتيال
النائب أنطوان غانم.

أوهام الطوائف الكبيرة والصغيرة
ّ
من عكر مزاج صقر
« ...بموضوعية»؟
ذك � ��ر ع ��ام �ل ��ون ف ��ي ف ��ري ��ق إنتاج
«ب �م��وض��وع �ي��ة» ،ال� ��ذي ت�ب�ث��ه قناة
الـ« »MTVأنه خالل إحدى فترات
االس �ت��راح��ة ،ت�ل�ق��ى ال �ن��ائ��ب عقاب
ً
ص�ق��ر ات �ص��اال ه��ات�ف�ي��ًا م��ن منزل
رئ�ي��س الحكومة سعد الحريري.
وبينما اعتقد صقر أن��ه سيتلقى
التهئنة ،فوجئ ب��أن محدثه ّ
(قدر
الحاضرون أنه الرئيس الحريري
نفسه) يلومه على مشاركته في
الحلقة ،وعلى إطالقه مجموعة من
امل��واق��ف م��ن دون ال�ح�ص��ول على
إذن أو تنسيق مع رئاسة الحكومة
ومكتب الحريري نفسه .ف��ي هذا
الوقت ،كان النائب األسبق ناصر
ق �ن��دي��ل ي �ش �ع��ل س �ي �ج��ارة خارج
االستوديو ،لكنه فوجئ لدى دخوله
بأن صقر يتحدث مع شخص بدا
أنه يلومه ،وذلك من خالل تعليقات
صقر وتعابير وجهه .عندها ،لفت
ال��زم�ي��ل ول�ي��د ع�ب��ود ان�ت�ب��اه قنديل
إلى أن املتصل هو الحريري على
األرج� � � ��ح ،م �ش �ي �رًا إل � ��ى أن � ��ه سمع
صقر ي�ق��ول ل��ه إن��ه نسق إطاللته
اإلع�لام�ي��ة م��ع م�س��اع��دي��ن لرئيس
الحكومة« .األخ�ب��ار» سألت صقر
ع ��ن امل� ��وض� ��وع ،ف �ن �ف��ى ت �ل �ق �ي��ه أي
اتصال من الحريري خالل الحلقة،
أو علمه ب��وج��ود ان�ت�ق��ادات ملواقفه
من قيادات في تيار «املستقبل».

بلد االن��ه��ي��ارات الطائفية واملذهبية يقترب م��ن لحظة الجنون
القصوى .وليس معلومًا إن ك��ان من املفيد إع��ادة ع��رض الفصل
األخير من آخ��ر مسرحيات زي��اد الرحباني «بخصوص الكرامة
والشعب العنيد» ،حيث الناس يأكل بعضهم بعضًا .لكن يمكن
مالحظة اآلتي:
ً
أوال :إن االحتقان املذهبي ال سابق له في البلد ،وإن التعبئة بلغت
مرحلة غير منطقية .وك��ل التراجع القائم ف��ي الحالة الحريرية
ـــــ وهو تراجع ج��دي ،ويمكن مالمسته في كثير من املناطق ـــــ ال
عالقة ل��ه بالعصبية ُّ
السنية ال��ج��اري العمل عليها ب��ق��وة ،سواء
من أنصار الحريري أنفسهم ،أو من جهات أخ��رى ذات خلفيات
سياسية أو أمنية أو دينية .واملشكلة في أن التعبئة ال تقتصر
على ال��ن��اس ال��ع��ادي�ين ،وأن��ه��ا ال تحصل فقط ف��ي حلقات األزقة
ومجالس النواب والسياسيني ،بل تتصل كثيرًا بوسط نخبوي
عند هذه الفئة يراقب املشهد العام من العراق إلى لبنان .وهناك
مناخ من شأنه أخذ األمور إلى أبعد مما نعتقد .وليس أمرًا عفويًا
ما تشجعه استخبارات عربية وقوى  14آذار ،وال سيما «القوات
اللبنانية» ،على تحركات في املناطق ُّ
السنية في الشمال وبيروت
والساحل ،مترافقة مع حملة إعالمية تتضمن حملة قاسية على
إيران خالل زيارة أحمدي نجاد لبيروت.
ثانيًا :ما ّ
يسميه فريق  14آذار «فائض القوة» لدى شيعة لبنان،
ال يتصل عمليًا بمشكلة هذه الطائفة ،إذ إن األم��ر ال يتصل بما
تملك من ق��درات غير متوافرة عند اآلخرين ،وخصوصًا لناحية
التسلح ،بل في أن الشيعة الذين ناضلوا لعقود لتحقيق موطئ
قدم داخل الدولة ومؤسساتها ،ربما كانوا أساس َمن عمل على
رسم خريطة لبنان الكبير الحقيقية ،من خالل منح األقضية دورًا
يحقق توازنًا مع دور جبل لبنان.
لكن مشكلة الشيعة م��ا بعد ع��ام  ،1985أن ق��ادت��ه��م عملوا على
تحقيق حضور شكلي في إدارات الدولة ،بطريقة تشير إلى نقص
في فهم أهمية الدولة ،ال كمؤسسات فقط ،بل كمركز استقرار دائم.
وه��و األم��ر ال��ذي انتقل ف��ي مرحلة أخ��رى إل��ى العمل على تقليد
املسيحيني ،ومن ثم حالة الحريري ُّ
السنية ،في بناء مؤسسات
اكتفاء ذات���ي ف��ي القطاعات التربوية واالجتماعية والسلوكية
واالقتصاد االستهالكي .وبعد ربع قرن ،تتصرف القيادة الشيعية
على أنها ال ت��زال في موقع املعارضة ،وه��و أم��ر يرتب حسابات
م��ن ن��وع آخ��ر .وإذا ل��م يحصل تغيير ف��ي ه��ذا االت��ج��اه ،ف��إن قدرة
اآلخرين على تحويلهم خصمًا للدولة تبقى أقوى بكثير.
ثالثًا :تعيش ال��ق��وى املسيحية ف��ي  14آذار مرحلة حساسة هي
األول����ى ال��ت��ي ت��واج��ه��ه��ا م��ن��ذ ف��ت��رة ط��وي��ل��ة .ل��م ي��ع��د ب��م��ق��دور هذه
الشخصيات ال��ح��دي��ث ع��ن غ��ي��اب التمثيل املسيحي ف��ي الدولة
ومؤسساتها كلها ،وهي ال تجيد في املقابل شرح نتائج الحضور
في الدولة ومؤسساتها ،وكذلك نتائج التحالفات التي قامت بها
خالل السنوات املاضية ،لجهة طمأنة
املسيحيني أكثر إل��ى مستقبلهم في
لبنان.
وإذا ك��ان صعبًا على ه���ؤالء العودة
إل�����ى ص���ي���اغ���ات ال����س����ن����وات السابقة
النقالب عام  ،2005فإن األصعب إعادة
االعتبار إلى موقع بكركي كمرجعية
عامة ،بعدما صار البطريرك املاروني
صفير طرفًا في النزاع ،وهو
نصر الله ً
يعاني أصال ضائقة شعبية ال تنفع
معها العبارات الكبيرة ،بل إن البحث
القائم على مستوى الفاتيكان حول كل املؤسسات الكنسية يشير
إلى إدراك األزمة القائمة على مستوى الدور والوظيفة.
ب��ن ً
��اء على ذل���ك ،ي��ب��دو مسيحيو  14آذار ف��ي م��وق��ع ال��س��اع��ي إلى
تطور أو إلى حدث أو إلى وضع يجعل من املشكلة سببًا إلنعاش
بوجه «آخر» ،وهذا اآلخر يصوره مسيحيو 14
عصبية مسيحية
ِ
آذار على هيئة ح��زب الله والشيعة ضمنًا .وأب��رز عناصر القلق
لدى هؤالء يتصل بموقع الجيش اللبناني ،حيث يعمل مسيحيو
 14آذار على توجيه ضربات سياسية ومعنوية إلى الجيش ،األمر
إلى التيقظ من وصولها في لحظة معينة إلى أكثر من
الذي يدعو ّ
ذلك ،بهدف شله وتعطيل قدرته على منع أي «انقالب يستهدف
فرض أمر واقع في املناطق ذات الصفاء املسيحي».
راب��ع��ًا :يعتقد ول��ي��د ج��ن��ب�لاط أن ان��س��ح��اب��ه ال��س��ي��اس��ي م��ن دائرة
ال��ت��ج��اذب امل��ب��اش��ر ي��س��اع��ده ع��ل��ى ج��ع��ل ال��ط��ائ��ف��ة ال���درزي���ة كلها
خ���ارج إط���ار أي معركة تنشب ب�ين ُّ
السنة والشيعة ،وه��و يعمل
على تنسيق عالقته م��ع ال��ن��ائ��ب ط�لال أرس�ل�ان بقصد الوصول
إلى تفاهم سياسي يقوم على فكرة «تحييد ال��دروز عن الصراع
ُّ
السني ـــــ الشيعي» ،لكن مع االحتفاظ بموقف نقدي ملسيحيي
 14آذار .بذلك ،ال يجد جنبالط نفسه مضطرًا إل��ى قيادة تعبئة
داخ��ل الطائفة ال��درزي��ة إلزال��ة آث��ار املرحلة املاضية ،وه��و يكتفي
بالقدر القائم لجهة التزام أنصاره ًومعظم الطائفة بالتوجهات
التي يعتمدها ه��ذه الفترة ،متجاهال األس��ب��اب التي تكمن وراء
التعبئة في املرحلة املاضية وتعثراتها في املرحلة الحالية،
نجاح ً
ومتجاهال أو متعاميًا عن أنه ـــــ وإن حصل على «عفو» سياسي
م��ن ج��ان��ب أب���رز خصومه ف��ي لبنان وس��وري��ا ـــــ ال ت���زال الشكوك
تحوم حول موقعه ،ال بل إنه ربما كان غير مهتم في أنه استعاد
أزمة الثقة مع الشارع املسيحي بعد «دورته» األخيرة ،وهو يفكر
بطريقة تعود إلى ثمانينيات القرن املاضي ،لجهة أنه يقدر على
إدارة األم��ر وح���ده ،وأن��ه متى نجح ف��ي نسج عالقة متوازنة مع
الحريري ومع حزب الله ،فإن بمقدوره الوصول إلى مربع األمان.
علمًا بأن جنبالط يعيش في الحقيقة وهم الحياد اإليجابي أو
السلبي ف��ي ال��ص��راع الطائفي ،وه��و وه��م مطابق ل��وه��م الحياد
الذي ينظر إليه البعض إزاء أي موقف للبنان من الصراع العربي
ـــــ اإلسرائيلي.

تمثيل مسيحي
السنة
بال دور ،وقلق ُّ
إقليمي ،والشيعة
لم يدركوا أنهم صاروا
شركاء فيما يعيش
الدروز وهم الحياد
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ّ
نصر الله :لم يعد ممكنًا االستمرار بالـ
في الواجهة

رسائل إلى المحرر
ّقباني يدفع فواتيره
أرجو نشر التالي في جريدتكم:
ي �ن �ف��ي رئ� �ي ��س ل �ج �ن��ة األشغال
وال �ط��اق��ة ال �ن��ائ��ب م� ًح�م��د قباني
ج � �م � �ل ��ة وت � �ف � �ص � �ي�ل��ا أن يكون
ملؤسسة كهرباء لبنان أي فواتير
ك�ه��رب��ائ�ي��ة م�ت��راك�م��ة ب� ّ
�ذم�ت��ه كما
ورد في جريدتكم ،أو أي فواتير
أخرى.
املكتب اإلعالمي للنائب
محمد قباني

ّ
سمع الرئيس سعد الحريري من الرئيس نبيه بري ،في
اجتماعهما مساء االثنني  20أيلول ،إصرارًا على التهدئة كي
تثمر معالجة املشكلة الناشبة بني رئيسّ الحكومة وحزب
الله ،وخصوصًا ّإزاء ملف شهود الزور .وحض رئيس املجلس
على تبديد التشنج املذهبي
نقوال ناصيف

♦♦♦

باب الحارة
ح�ين ت�ن��ال الفكرة درج��ة عالية
من اإلعجاب وعشق الجماهير،
ي �ص �ع��ب ن�س�ي��ان�ه��ا م ��ع الزمن.
�ذا م��ا حُ ��دث م��ع ال �ب��اب الذي
ه� ُ
إذا ف�ت��ح ،غ�ل�ق��ت األب ��واب كلها،
ل�ت�ع�ي��ش ال�ن�ف��وس م��ع الشاشة
ال �ت��ي ت�س�ت��دع��ي ع�ب��ق البطولة
م ��ن ال� �ت ��اري ��خ ،وت �ض �ع �ه��ا على
ب� ��اب ال � �ح ��ارة ح �ي��ث البندقية
ت �ع��رف ط��ري �ق �ه��ا ،وال ترتعش
ال �ق �ل ��وب إذا ال �ت �ق��ت بعدوها،
والطيور تفرد جناحيها على
طول القلوب وعرضها ،وتغرد
بكل معاني البطولة ،والكرامة،
في سماء الوطن.
ذلك هو املسلسل الجميل الذي
ذه� � ��ب وت � � ��رك ب ��داخ� �ل� �ن ��ا لوعة
ان � �ت � �ظ� ��اره ،ل �ي �ع ��ود ب �ن ��ا للقيم
ال � �ت ��ي اف� �ت� �ق ��دن ��اه ��ا م� �ن ��ذ زمن.
ف ��امل� �ب ��ادئ ال �ج �م �ي �ل��ة ف� ��ي باب
ال � �ح ��ارة ق ��د وج � ��دت ل �ه��ا آذانًا
ص��اغ�ي��ة ع�ن��د امل��واط��ن العربي،
م� � ��ن امل � �ح � �ي� ��ط ال� � � ��ى الخليج،
وخ��اص��ة ب�ع��د ارت �ق��اء الشهامة
وامل� � � ��روء ة ودف �ن �ه��ا ف ��ي مقابر
األرق� ��ام واالم �ت �ي��ازات ،ليتمكن
ع �ل��ى م � ��دار أع ��وام ��ه الخمسة،
م��ن اج �ت��ذاب أغ �ل��ب املشاهدين
ال� �ع ��رب ب �ك��ل ف �ئ��ات �ه��م ،ف ��ي ظل
ازدحام املسلسالت التي دخلت
ق �ص��ر ال��زع �ي��م ،وت �خ��رج��ت منه
ب ��درج ��ة «س ��اق �ط ��ة» ،وتعاملت
م��ع األح ��داث بمنطق التزوير،
وال �ت �ح��ري��ف ،وه ��ي ف ��ي أحسن
األح � � ��وال ت ��دع ��و امل �ش ��اه ��د الى
التخلي عن مبادئه الجميلةّ .
جمالية باب الحارة ،فإنه
ورغم
ً
يبقى ع�م�لا ب�ش��ري��ًا .فاألخطاء
واردة ،ل�ك��ن ح�ج�م�ه��ا ل��م يصل
ال��ى ال�ج��دار ال��ذي انطلقت منه
الوصفات الرائعة التي قدمها
امل �س �ل �س��ل ل �ل �ع��رب ،إلخراجهم
م ��ن أزم ��ات� �ه ��م امل� �ت� �ك ��ررة ،حيث
ال� � �ش� � �ه � ��ام � ��ة ف � � ��ي مستويات
ع��ال �ي��ة ،وص �م ��ود أه ��ل الحارة
أم��ام الضغوط يبرهن على أن
ح��ب ال��وط��ن ف��رض دي �ن��ي ،وأن
التضحية من أجله هي الحبل
ال�س��ري وال�س�ح��ري ال��ذي يربط
ّ
وتنبهنا
اإلن� � �س � ��ان ب ��وط� �ن ��ه،
إل��ى أن طيبة قلوبنا ق��د تكون
س �ب��ب امل ��أس ��اة ال �ت��ي نعيشها،
ح� �ي ��ن ال ن� � ��دق� � ��ق ف � � ��ي ماضي
جيراننا ال�ج��دد ،ونكتفي فقط
ب��ال�ك�لام امل�ع�س��ول ،ل�ن��رم��ي بكل
تفاصيلنا ف��ي حضن الغريب،
ونتكئ عليه.
وع � �ل� ��ى أي ح � � ��ال ،ي �ب �ق ��ى باب
الحارة من أفضل أنواع الكحل
ال � � ��ذي ت �ك �ح �ل��ت ب� �ه ��ا عيوننا
ه��ذا ال �ع��ام .ل��ذا ،ن�ت�ق��دم بجزيل
ال � �ش � �ك� ��ر ،ل� �ك ��ل م � ��ن س� ��اه� ��م في
إخ � ��راج ال�ن�ف�س�ي��ة ال �ع��رب �ي��ة من
ح��ال��ة ال�ت��ذم��ر ،إل��ى ح��ال��ة األمل
ولو كان مؤقتًا.
مصطفى محمد أبو السعود
(فلسطني)

ف��ي لقائهما ف��ي ع�ين التينة ،ب��دا رئيس
ال� �ح� �ك ��وم ��ة ش ��اك� �ي ��ًا م� ��ن ال �ح �م �ل ��ة التي
ي��واج �ه �ه��ا م ��ن ح ��زب ال �ل ��ه .ق ��ال لرئيس
امل �ج �ل��س إن� ��ه ق ��وب ��ل ،ب �ع��د ح��دي �ث��ه إلى
صحيفة «الشرق األوس��ط» في  6أيلول،
بردود فعل سلبية عوض تقدير موقفه،
م��ن غير أن ي��رى م�ب� ّ�ررًا ل��ذل��ك .ق��ال أيضًا
ّ
يتمسك بما أعلنه عن شهود الزور،
إنه
ع�ل��ى ن�ح��و م��ا أورده ف��ي ذل ��ك الحديث،
ورأى م �ع��ال �ج �ت��ه ب �ع ��د ص � � ��دور القرار
الظني .إال أن ّ
بري عاكسه ،مستعيدًا ما
كان قد قاله في مهرجان  31آب املنصرم
في صور ،ولفت الحريري إلى أن شاهد
ال� � ��زور ه ��و ك ��ذل ��ك م ��ا دام أدل � ��ى بإفادة
ك��اذب��ة ،م��ن دون أن يقسم أم��ام املحكمة
حتى .وه��و ،في حال كهذه ،ينال نصف
عقوبة شاهد زور يقسم أم��ام املحكمة،
ّ
لكن ذلك ال يبرئه .وشدد رئيس املجلس
على أولوية معالجة ملف شهود الزور،
ف��أظ�ه��ر ال �ح��ري��ري اس �ت �ع��دادًا ل��ذل��ك قبل
ص��دور ال�ق��رار الظني .ث��م فاتحه رئيس
املجلس بمواقف ي��دل��ي بها أع�ض��اء في
الكتلة النيابية ّ
لتيار املستقبل ،وآخرين
يمثلونه ف��ي األم��ان��ة العامة
م��ن ال�ت� ّ�ي��ار
ً
لقوى  14آذار ،قائال إن هؤالء ال يكتفون
ب �ن �ق��ض م ��واق ��ف رئ �ي ��س ال �ح �ك��وم��ة ،بل
ّ
يبدون يتحدثون ضده.
ك��ان��ت نصيحة رئ�ي��س امل�ج�ل��س لرئيس
الحكومة ،في نهاية املطاف ،تعاونه مع
رئيس الجمهورية ميشال سليمان على
ال�ت�ه��دئ��ة ،وع�ق��د جلسة مجلس الوزراء
(أم� ��س) ت�ح��ت ه ��ذا ال �س �ق��ف ،ك��ي يتمكن
األف ��رق ��اء امل�ع�ن�ي��ون م��ن م�ع��ال�ج��ة األزمة
بهدوء.
عندما عاد رئيس الحكومة من الرياض،
ح�م��ل م�ع��ه ن�ص�ي�ح��ة ب��ال�ت�ه��دئ��ة .صباح
ال�ي��وم التالي ،ال�ب��ارح��ة ،وص��ل مستشار
ال �ع��اه��ل ال �س �ع��ودي ،ن�ج�ل��ه األم �ي��ر عبد
العزيز بن عبد الله إلى دمشق.
ّ
وه�ك��ذا ُوض�ع��ت األزم��ة م�ج��ددًا ب�ين يدي
دمشق والرياض.
ب �ي��د أن امل �ش �ك �ل��ة ال ت � ��زال ه ��ي نفسها:
امل�ح�ك�م��ة ال��دول �ي��ة ف��ي اغ �ت �ي��ال الرئيس
رفيق الحريري ،وال�ق��رار الظني املتوقع
ص � � � ��دوره ع� �ن� �ه ��ا .األه� � � ��م ف � ��ي ذل� � � ��ك ،في
العالقة املتدهورة بني رئيس الحكومة
وحزب الله ،كيف يريد الحريري مقاربة
مشكلتني ب��ات�ت��ا شائكتني وق��ات�ل�ت�ين ال
يسعه إنكارهما؟

نصر الله للعريضي
أفصحت املواقف التي أفضى بها األمني
ّ
السيد حسن نصر الله
العام لحزب الله
إلى الوزير غازي العريضي ،في لقائهما
األحد  19أيلول ،عن املخرج الذي يتوقعه
إلرساء
ال� �ح ��زب م ��ن رئ� �ي ��س ال �ح �ك��وم��ة
ّ
تفاهم ينهي نزاعهما ،وقد أضحى يمثل
ّ
تهديدًا جديًا لالستقرار.
َ
أورد ن�ص��ر ال �ل��ه ل�ل�ع��ري�ض��ي ،م��وف �دًا من
ّ
رئ� �ي ��س ال � �ح ��زب ال �ت �ق ��دم ��ي االشتراكي
ال �ن ��ائ ��ب ول �ي ��د ج �ن �ب�ل�اط ،وج �ه ��ة نظره
كاآلتي:
ّ
 1ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ي�ع�ت�ق��د ح ��زب ال �ل��ه ب ��أن أص ��ل الحل
ون �ه��اي �ت��ه ،ي �ك �م �ن��ان ف ��ي ال �ط��ري �ق��ة التي
س �ي �ت �ع��اط��ى ب �ه��ا رئ �ي ��س ال �ح �ك��وم��ة مع
ال�ق��رار الظني ،وأي م��وق��ف يتخذه منه،
م��ن اآلن ب�لا ه��در ال��وق��ت .وي��ري��د الحزب
ال�ت�ح�ق��ق م��ن امل��وق��ف امل�ب��دئ��ي للحريري
م� ��ن ال� � �ق � ��رار ال �ظ� �ن ��ي ك� �م ��ا م� ��ن املحكمة
الدولية ،وهو يتوجس منهما ويراهما
ّ
مسيسني ،مع ضرورة األخذ في االعتبار

ال�ق��رائ��ن واملعطيات التي ك��ان ق��د كشف
عنها نصر ال�ل��ه الشهر امل��اض��ي ،واتهم
إسرائيل باغتيال الرئيس الراحل.
 2ـــــ ال يسع حزب الله إال التعامل مع ملف
شهود الزور على أنه مسألة رئيسية في
األزم� ��ة ال �ق��ائ �م��ة ،وال ب��د م��ن إي �ج��اد حل
ّ
ويصر على خوض
قضائي لبناني ل��ه.
القضاء ف��ي ه��ذا امل��وض��وع بفتح أبوابه
على مصاريعها ،حتى وإن آل إلى حيث
ّ
ال يشاء البعض .وش��دد نصر الله على
أن يصل كشف حقائق شهود الزور إلى
حيث ينبغي أن يصل.
 3ـــــ لم تدخل حملة ال�ل��واء الركن جميل
ال �س� ّ�ي��د ع�ل��ى رئ �ي��س ال�ح�ك��وم��ة وشهود
ال� � ��زور أي ش � ��روط ج ��دي ��دة ع �ل��ى مسار
عالقة ح��زب الله برئيس الحكومة ،وال

لقاء عين التينة:
ّبري نصح ،والحريري
اشتكى
نصر اهلل للعريضي:
األمر منوط بموقف
الحريري من القرار الظني
والمحكمة الدولية

ع�ل��ى م��وق��ف ال �ح��زب م��ن ه��ذا املوضوع.
ّ
ّ
بالسياق الطبيعي للخالف
يتمسك
وهو
مع الحريري ،وهو شهود الزور والقرار
الظني واملحكمة ًالدولية .غير أن ً اللواء
ّ
السيد أدخ��ل عامال إضافيًا ّ
مكمال لهذا
ال�س�ي��اق ،بدعوته إل��ى محاسبة الطبقة
األم �ن �ي��ة وال �ق �ض��ائ �ي��ة ال �ت ��ي اضطلعت
ب� ��دور أس ��اس ��ي ف ��ي إدارة ل�ع�ب��ة شهود
ّ
ضرورة
ال � � � ��زور .وش � � ��دد ال � �ح� ��زب ع �ل ��ى
ّ
م�ق��ارب��ة امل�ش�ك�ل��ة ال��رئ�ي�س�ي��ة ال �ت��ي تمثل
حملة املدير العام السابق لألمن العام
جزءًا لها ،من غير أن تكون هي القضية
املعنية بهدف تجاهل ملف شهود الزور
والقرار الظني.
ك��ان��ت ت �ل��ك امل� ��رة األول � ��ى ال �ت��ي يستقبل
فيها نصر الله العريضي وحيدًا ،بعدما
ض �ح��ى وزي ��ر األش �غ��ال ال�ع��ام��ة والنقل
أ ّ
ظ��ل الزعيم ال��درزي في الخيار السوري
منذ غادر جنبالط قوى  14آذار في  2آب
 .2009وخالفًا ملعاوني جنبالط اآلخرين،
وخصوصًا الوزير أكرم شهيب والنائب
م � ��روان ح �م ��ادة ا ّل �ل��ذي��ن ،خ�ل�اف��ًا للواقع
ال�ح��ال��ي ،م�ث�لا ظ��ل ج�ن�ب�لاط ف��ي مرحلة
العداء لسوريا بني عامي  2005و،2008
ل��م يقطع العريضي ش�ع��رة م�ع��اوي��ة مع
دم�ش��ق ،وال رف��ع ن�ب��رة الخصومة معها
حتى ف��ي أعتى س��اع��ات محنة جنبالط
وبعدما
مع سوريا قبل خمس سنوات.
ّ
تصالح الزعيم الدرزي مع الرئيس بشار
األس ��د ،أص�ب��ح العريضي معنيًا بملف
العالقة مع دمشق.
ّ
مع ذلك ،لم يتردد نصر الله مرة ،في حمأة
املواجهة بني حزب الله وجنبالط ،في أن
ّ
يستذكر َمن عده حينذاك صديقه ،وهي
إشارة إلى مكانة احتفظ بها العريضي
ل��دى ال�ح��زب حتى منتصف ع��ام ،2005
قبل أن يضع حزب الله ّحينذاك جنبالط
ومعاونيه جميعًا في سلة واحدة.

أفصح نصر الله للعريضي عن املخرج الذي يتوقعه الحزب من الحريري (هيثم املوسوي)
وإل� ��ى ال��رس��ال��ة ال �ت��ي ح� ّ�م �ل �ه��ا جنبالط
للعريضي إلى لقاء نصر الله بغية فتح
نافذة حوار بني رئيس الحكومة واألمني
العام ،ال ينظر حزب الله إلى دور الزعيم
الدرزي في التهدئة على أنه وسيط بني
نصر الله والحريري ،وال طرف وسطي
بني ق��وى  8و 14آذار ،بل يقارب عالقته
بجنبالط ع�ل��ى أن�ه��ا ج��زء ال ي�ت�ج��زأ من
املناقشات الطويلة واملسهبة ،ساعات

ط��وي �ل��ة ،ت�ب��ادل�ه��ا م��ع م �س��ؤول��ي الحزب
منذ أولى خطوات ً استدارته إلى الخيار
ال� �س ��وري ،وص � ��وال إل ��ى م�ص��ال�ح�ت��ه مع
ن�ظ��ام األس ��د .ثبتت ك��ل ت�ل��ك املناقشات
الخيار االستراتيجي الجديد لجنبالط
ـــــ القديم في أصله واملستعاد ـــــ على أنه
حليف للمقاومة وف��ي قلب مشروعها،
ال وس�ي��ط ف��ي منتصف ال�ط��ري��ق بينها
ومشروع يستهدفها.
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تحليل إخباري

ـمحكمة الدولية
املحكمة الدولية ،مالقيًا سوريا وحزب
الله في هذا الخيار .كان األول قوله في
 4آب امل ��اض ��ي ،غ� ��داة م�ق��اب�ل�ت��ه الرئيس
ال�س��وري ،إن البعض يستخدم املحكمة
ال��دول�ي��ة إلث ��ارة فتنة مذهبية .والثاني
ف��ي  19آب ب�ق��ول��ه إن��ه ي ��راد م��ن املحكمة
تنفيذ ال�ق��رار  .1559أم��ا املوقف
الدولية ّ
ال �ث��ال��ث ،ف��ش��ق ب��ه ال �ط��ري��ق إل ��ى شرعية
ال� �خ ��وض ف ��ي إل� �غ ��اء امل �ح �ك �م��ة الدولية
وت�ف�ك�ي��ك ح��رم�ت�ه��ا ،م�ق��رن��ًا إي ��اه بتوافق
اللبنانيني وأولهم الحريري االبن.
أول �ه��ا ،إذًا ،امل�ح�ك�م��ة ال��دول �ي��ة ،وآخرها
كذلك.

 ...ونصر الله للحزب

م��وق��ع ج�ن�ب�لاط ف��ي ه��ذا ال �خ �ي��ار ،حمله
الخميس امل��اض��ي  16أي�ل��ول ،ف��ي حواره
مع الزميل مارسيل غانم ،على طرح ما
ل��م يسبق أن جهر ب��ه أي م��ن املسؤولني
وال �س �ي��اس �ي�ي�ن ،وه� ��و ف �ت��ح ال� �ب ��اب على
تسوية يتوافق اللبنانيون من خاللها
على إلغاء املحكمة الدولية.
كان ذلك ثالث موقف استثنائي للزعيم
ّ
ال � ��درزي ،وه��و ُي �ع��د نفسه ل�ل�خ��روج من

ف��ي اجتماع عقد قبل  20ي��وم��ًا ،وطبعه
الكتمان ،ش��أن معظم اجتماعات قيادة
ّ
ح ��زب ال �ل��ه ،ق ��دم ن�ص��ر ال �ل��ه أم ��ام كوادر
ذوي م �س��ؤول �ي��ة رف �ي �ع��ة ف �ي��ه ،مراجعة
دقيقة ومهمة ل��دروس املرحلة األخيرة
والخيارات الجديدة التي يسلكها حزب
الله .وأدرجها في ثالثة مواضيع:
 1ـــــ اشتباكات برج أبي حيدر :رأى األمني
ال�ع��ام أن االشتباكات كانت فخًا نصب
ل �ل �ح��زب ب� �ه ��دف ح � ��رف وج� �ه ��ة املنحى
ال � ��ذي ي� �ق ��وده ف ��ي م �ل �ف��ي ش �ه ��ود الزور
وال �ق��رار الظني ،وبغية إلهائه بمشكلة
داخ�ل�ي��ة أخ ��رى ت ��ؤدي إل ��ى ت��وري�ط��ه في
ن��زاع داخلي وفي الشارع ،وتحديدًا في
أحياء بيروت ،اعتقادًا من الفريق اآلخر
أن ذل��ك يؤجج الفتنة املذهبيةُ ،
ويغرق
حزب الله في متاهات الصراع الداخلي.
رغم ذلك ـــــ أضاف األمني العام ـــــ تجاوز
ح � ��زب ال � �ل ��ه ،ف ��ي ت �ف �ك �ي��ره ،ال � �خ ��وف من
الفتنة .إال أنه أشاد باألداء الذي اضطلع
ب ��ه ك � � ��وادر ال � �ح ��زب ف ��ي ج �ب��ه م ��ا حدث
وت�ط��وي�ق��ه س��ري�ع��ًا ،رغ��م ال�خ�س��ارة التي
مني بها ح��زب ال�ل��ه وجمعية املشاريع
الخيرية اإلس�لام�ي��ة ف��ي الضحايا التي
س�ق�ط��ت .ك��ذل��ك أش ��اد ن�ص��ر ال�ل��ه باألداء
املسؤول الذي تمتعت به قيادة الجمعية
وت �ج��اوب �ه��ا ال� �ف ��وري مل�ع��ال�ج��ة املشكلة،
ووض ��ع م��ا ح ��دث ف��ي س�ي��اق��ه الطبيعي
ب��إي �ك��ال األم � ��ر إل� ��ى ال �ج �ي��ش والقضاء.
والح � � ��ظ أن� � ��ه ك� � ��ان ه � �ن ��اك دور لجهاز
استخبارات دول��ة عربيةّ ،
سماها ،عمل
على افتعال االشتباكات والتحريض.
 2ـــــ ال �ق��رار ال�ظ�ن��ي :م��ن خ�ل�ال مجموعة
ال �ق��رائ��ن وامل �ع �ط �ي��ات ال �ت��ي ع��رض�ه��ا في
م ��ؤت� �م ��رات ص �ح��اف �ي��ة ،وف � ��ي الحمالت
اإلعالمية التي قادها ،قال نصر الله إن
ح��زب ال�ل��ه اس�ت�ط��اع إق �ن��اع ال ��رأي العام
ال�ع��رب��ي واإلس�لام��ي ب��أن ات�ه��ام عناصر
منه باغتيال ال��رئ�ي��س رف�ي��ق الحريري،
عبر القرار الظني ،ال يعدو كونه سوى
تحقيق أه� ��داف أم�ي��رك�ي��ة ـــــ إسرائيلية
للتأثير على سمعة الحزب كرأس حربة
في مشروع املقاومة في املنطقة .ورأى أن
كل الحمالت الدائرة في فلك هذا الهدف،
ت��رم��ي إل��ى تعمية ال ��رأي ال �ع��ام العربي
واإلسالمي .تاليًا ،لن يكون لصدور القرار
الظني ،أو ع��دم ص��دوره ،تأثير معنوي
على حزب الله ،بل إن هذا التأثير يكمن
في الخطوات التي ستلي صدور القرار
الظني على املستوى الدولي حيال حزب
ال �ل��ه ال� ��ذي ل ��ن ي �ت �ج��اوب م ��ع أي مطلب
يتصل بهذا القرار ،أو باملحكمة الدولية.
ّ
وذك��ر ب��أن ح��زب الله أك��د ،أكثر م��ن مرة،
أن��ه غ�ي��ر م�ع�ن��ي بالتحقيق ال��دول��ي وال
باملحكمة الدولية.
 3ـــــ املحكمة الدولية :لم يعد في اإلمكان
االس �ت �م��رار باملحكمة ال��دول�ي��ة كوسيلة
ل�ك�ش��ف ق�ت�ل��ة ال��رئ �ي��س رف �ي��ق الحريري،
أو تحقيق العدالة .ال بد من إلغاء هذه
امل�ح�ك�م��ة ،وال �ع��ودة إل��ى آل �ي��ات قضائية
ل�ب�ن��ان�ي��ة ب �ت��واف��ق األف ��رق ��اء اللبنانيني
جميعًا ،سعيًا إلى معالجة هذا املوضوع
في أقرب وقت ممكن.
َ
ف��ي ال�ع�ب��ارة األخ �ي��رة ّك� َ�م��ن س� ّ�ر املوقف،
األقرب إلى اقتراح الحل ،الذي كشف عنه
ّ
جنبالط قبل ستة أي ��ام ،عندما تحدث
ع��ن ت��واف��ق داخ �ل��ي ي�ف�ض��ي إل��ى تسوية
على إلغاء املحكمة الدولية.

الخراب الذي نذهب إليه
فداء عيتاني
يخطئ رئيس الحكومة إن ك��ان يعتقد أن ما يشاهده
ويسمعه ويتابعه من أنباء ،أو ما ينقل إليه مختصرًا،
هو مجرد فقاعات إعالمية ،أو حديث سياسي سيطوى
ق��ري�ب��ًا وت�ن�ت�ه��ي مفاعيله ب��زي��ارة ج��دي��دة إل��ى دمشق.
وي�خ�ط��ئ إن ك��ان يعتقد أن ت�س��وي��ة ف��ي س��وري��ا ُتعني
تلقائيًا تسوية في لبنان وصمت األطراف التي ستذكر
في القرار االتهامي للمحكمة الدولية.
يفترض ،كما يؤكد من له باع في العمل خالل األعوام
الخمسة األخيرة ،أن يعلم رئيس الحكومة أن املقاومة
تنوي أن تنهزم ف��ي لبنان ،وأن على ذل��ك مجموعة
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تسوية تحفظ للمقاومة ما تريده ،وأن ُيلتزم بها قوال
ً
وفعال ،وال ينفع أن يكون االلتزام جزئيًا.
ويفترض أن يعلم رئيس الحكومة أن محور إي��ران ـــــ
ّ
س��وري��ا ـــــ ح��زب الله ـــــ حماس يعد نفسه منتصرًا ،أو
على األقل في مرحلة يشهد فيها بداية انهزام خصمه
الرئيسي ،أي سياسة الواليات املتحدة في املنطقة ،وأن
الزمن الحالي هو زمن حملة التنظيفات ّ
جراء ما تركته
هذه السياسة خالل األعوام التسعة املاضية.
وإن ك��ان لسوريا حساباتها بصفتها دول��ة إقليمية،
وتنظر ط��وال الوقت إل��ى دوره��ا في املنطقة وموقعها
إل� ��ى ج ��ان ��ب ال� � ��دول ال��رئ �ي �س �ي��ة ف �ي �ه��ا ،ف� ��إن للمقاومة
حسابات أخرى ،وهي ال توافق على االستسهال الذي
وغير لبنان.
ُيتعامل به مع ملفات أساسية في لبنان،
ّ
وه��ي ح�ين ت��رى رأس ال�ح�ك��وم��ة ي �ح��اول ال�ت�م��ل��ص من
ّ
تعهداتهّ ،
سرًا أو عالنية ،وحني تسمع من قائد القوات
ّ
اللبنانية سمير جعجع أم � ُرًا باعتقال جميل السيد،
ّ
ّ
ّ
فهم من ال يريد أن يفهم
فإنها
ستتصرف وف��ق آلية ت ِ
ُ
أن ال �ب�لاد ال ت�ح�ك��م م��ن م �ع��راب ،وأن م �ع��راب ه��ي جزء
هامشي ّ ،ف��ي امل�ع��ادل��ة املحلية املذهبية.
صغير ،ال ب��ل
ُ
ُ
وإن نفخت القوات وضخت كل أسباب الحياة فيها ،فإن
الشأن األمني اللبناني هو قرار مشترك داخليًا .أضف
إلى ذلك أن محاولة ّ
تقمص شخصية ف��ؤاد السنيورة
ف��ي إدارة األزم� ��ات ف��ي ال �ب�لاد ع�ب��ر ال�ع�ن��اد واالعتماد
ع�ل��ى ال �خ ��ارج وع �ل��ى ال�ت�ج�ي�ي��ش ال �ط� ُ�ائ �ف��ي ،ت��دف��ع إلى
ّ
خ�ط��وات أش��د قسوة م��ن تلك التي اعتمدت خ�لال أيام
السنيورة .وإذا كانت عملية «قطع اليد» في
الرئيس
ُ
السابع من ّأيار خفضت إلى «صفعة كف» ،فإن عملية
«قطع العنق» ـــــ إن حصلت ـــــ ستطال مباشرة املعنيني

ما قل
ودل
ّ
أكد الرئيس سعد
الحريري في اجتماعه مع
كتلة تيار املستقبلّ ،أول من
أمس ،ضرورة االبتعاد عن
ّ
وتوجه
الخطاب املذهبي،
خصوصًا إلى النائبني
ّ
عمار حوري ومحمد كبارة،
ّ
داعيًا إياهما إلى ضرورة

ّ
التزام هذا القرار .وشدد
الحريري ،في الوقت نفسه،
على أنه ضبط في مرحلة
سابقة املدير العام لقوى
األمن الداخلي ،اللواء أشرف
تشكيالت
إجراء
ريفي ،عن
ّ
ّ
في املديرية ،لكنه سيحث
ريفي اليوم على القيام بهذه
الخطوة .وأكد الحريري أنه
ّ
بتنحي املدعي
لن يسمح
العام التمييزي ،القاضي
ّسعيد ميرزا ،مضيفًا أنه
كلف األخير متابعة مالحقة
اللواء جميل ّ
السيد.

ّ
بالقرارات واالتهامات التي قد تصدرها املحكمة وكل
من يلعب على الوتر املذهبي.
وملن ال يشاء التصديق ،عليه أن يراجع أف�لام الفيديو
ّ
�أت ع �ف �وًا وال عن
امل� �ص ��ورة ف��ي امل �ط��ار ،ت�ل��ك ال �ت��ي ل��م ت � ِ
ّ
طريق الخطأ وال ملجرد منع االعتقال عن جميل السيد
العائد إلى البالد في ظل األجواء املشحونة ،بل لتوجيه
ال��رس��ال��ة م��رة أخ��رى إل��ى م��ن ي�ص� ّ�ر ع�ل��ى «ال��ذه��اب إلى
األمنية حصلت كي ال
الحج والناس عائدة» .فالحماية ّ
ينسى من يحاول التناسي أن التلطي خلف الطوائف
واملشاعر املذهبية يقود البالد إل��ى ال�خ��راب ،وليتذكر
أناس كالنائب خالد ضاهر ،على سبيل املثال ،أنه منذ
ّ
أسابيع كان يطلب ود بعض الضباط في سوريا عبر
أقنية حزب الله.
بمجيء
ابتهاجًا
�ار
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أم��ا إدارة ال �ص�
ّ
شخص أو حشد املطلوبني الستقبال ق�ي��ادي محلي
لبدء مؤتمره الصحافي ،فإن في ذلك من اللعب الطفولي
ال��ذي ل��ن ي��ؤدي إال إل��ى امل��زي��د م��ن ت� ّ
�ورط ص��اح��ب تيار
املستقبل وأبناء عمته في بحر من املطالب اإلضافية
من قبل املقاومة.
ً
ال �ت��أخ �ي��ر ه �ن��ا ل��ن ي�ف�ي��د أح� � �دًا .ف � ��أوال ،ث �م��ة م �ل��ف يجب
الوصول فيه إلى نتيجة واضحة ،أي ملف شهود الزور،
ويجب إحالته أمام املحاكم اللبنانية ،وتصفية مفاعيله
املحلية والدولية ،وتحميل من يظهره التحقيق وتدينه
املحكمة مسؤولياته في هذا املجال .وثانيًا ،هناك القرار
االت�ه��ام��ي ال��ذي يفترض أن ي�ص��در ف��ي تشرين الثاني
ّ
أو آذار م��ن ال�ع��ام املقبل على أب�ع��د ح��د ،وال يكفي هنا
أيضًا م��ا أف��ادت ب��ه امل�ص��ادر السعودية م��ن أن التدخل
م��ع الحكومة الفرنسية أدى إل��ى تأجيل ص��دور القرار
االتهامي ،أما بحث القرار وتحييده عن السياسة ،فهو
بأيدي األميركيني ،وأن الواليات املتحدة لم تتجاوب مع
التدخل السعودي .فكل هذا كالم ال يقنع املقاومة ،وعلى
الحكومة اللبنانية ّ
تحمل مسؤوليتها في هذا اإلطار.
الذي يعرف
أما الحلول ،فقد تحتاج إلى معجزة .ولكن ً
امل �ق��اوم��ة ال ي ��رى ف ��ي رئ �ي��س ال �ح �ك��وم��ة ط �ف�ل�ا بحجم
املعجزة ،وال بد أن يذكر رئيس الحكومة سعد الحريري
العالم ويسيح ،خالل
البالد يجول في
ّ
حني خ��رج من ّ
حرب عام  ،2006أن في البالد أناسًا فضلوا أن يموتوا
وت �ح �ت��رق م�ن��ازل�ه��م وت �ه��دم ق��راه��م وت �ب��اد ضاحيتهم
وي�س�ت�ش�ه��د ش�ب��ان�ه��م وي �س �ح��ق ع �ج��ائ��زه��م ت �ح��ت ردم
املنازل والجسور ،وال يستسلمون للعدو أو يبحثون
حتى في تسليم سالحهم ،وانتصروا.

علم
و خبر
ّ
السفارة األميركية لرعاياها :غادروا لبنان
ّ
األميركية رعاياها في بيروت وجوب مغادرة األراضي
أبلغت السفارة
ّ
ّ
ّ
اللبنانية خالل أسبوع بسبب األوضاع األمنية في البالد ،وحددت لهم
ّ
مجموعة من املناطق التي يجب عدم التوجه إليها خالل هذه الفترة،
وذلك من دون أن يوضح املسؤولون األميركيون لرعاياهم أسباب القلق
األمني.

ّ
انشقاق جديد في تيار االنتماء
ُ
علن ع��دد م��ن امل�س��ؤول�ين ف��ي ت� ّ�ي��ار االن�ت�م��اء اللبناني ،ال��ذي يرأسه
سي ِ
ّ
أحمد األسعد ،استقالتهم من التيار في األسابيع املقبلة ،وينوي هؤالء
ّ
األسعدية التي كان يرأسها الرئيس الراحل كامل
العمل في إطار الحالة
األسعد.

من يرأس «العرفان»؟
ُي�ت� َ
ّ
بلدية بطمة في الشوف ،الشيخ ًعامر زي��ن الدين،
�داول اس��م رئيس
ّ
لشغل منصب رئيس مؤسسة العرفان التوحيدية ،بدال من الشيخ علي
ّ
النائب وليد جنبالط ،ما أدى
زين الدين الذي هو على خالف شديد مع
ّ
املؤسسة في أزمة ّ
ّ
مالية .لكن يبدو أن التداول باسم الشيخ
إلى وقوع
عامر زين الدين ،ما هو إال محاولة للتغطية على االسم الجدي املطروح
لرئاسة املؤسسة ،وهو الشيخ سامي أبو املنى.

ّ
فرع املعلومات ووهاب
ّي�نّ
ت�ب� أن ف��رع امل�ع�ل��وم��ات اس�ت��دع��ى نحو خمسة عشر رج��ل دي��ن درزيًا
للتحقيق معهم بسبب إط�لاق عيارات ّ
نارية خالل افتتاح مستوصف
ّ
لتيار التوحيد ّ في بلدة عني جرفا في قضاء حاصبيا ،ما دفع الوزير
ّ
السابق وئام وهاب إلى القول في إحدى مقابالته التلفزيونية إن منازل
رجال الدين الدروز لها حرمة ،ومن «يقترب منها فسنواجهه».
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ّ
ّ
سلطان باشا األطرش يتفقد الرعية
تحقيق

ّ
في السويداء ،تعددت نهاية األسبوع املاضي غرف البيت الدرزي .هناك وسط انفعال املشتاقني الوافدين إلى دار سلطان باشا األطرش من دويالت الشتات الدرزي ،تشارك
الحاضرون هواجسهم ،كاشفني ّ
عما يختلج في عقولهم من هموم
غسان سعود
ي �ت �غ �ي��ر امل �ش �ه��د ال � �س� ��وري ب��رم �ت��ه فور
الوصول إلى السويداء .تظهر فجأة على
ج��ان�ب��ي ال�ط��ري��ق م�ن��ازل ق��دي�م��ة ،رصفت
حجارتها السوداء بدقة الفتة ،تتالصق
ح �ي �ن��ًا وت� �ب ��اع ��د ب �ي �ن �ه��ا أش � �ج� ��ار التني
حينًا آخ ��ر .أح ��دث ه��ذه امل �ن��ازل ،تجاوز
ع�م��ره مئة ع��ام بحسب القاطنني فيها،
الذين يشيرون بقلق إلى زحف العمارة
ال�ح��دي�ث��ة ب��ات�ج��اه�ه��م .خ�ل��ف امل �ن��ازل من
الجهتني ،تنتصب هضبتان أشبه بتالل
احتضانهما أش�ج��ار التني
ال�ش��وف ف��ي
ّ
والتفاح وغيرها ،ما يمثل أساس الدخل
للدروز القاطنني في تلك املنطقة.
ّ
مسمى
ف ��ي ال� �س ��وي ��داء ،ال �ط��ري��ق ال �ع ��ام
ب��اس��م ال��رئ �ي��س ال ��راح ��ل ّح��اف��ظ األسد،
والصور على جدران املحال في األسواق
املكتظة تهتف «نعم بشار األسد لألبد».
أم��ا التماثيل ،ف�لا تنحت إال على شكل
سلطان باشا األط��رش .يقول ال��رواة إن
بعض أبناء املنطقة كانوا مترددين أيام
ال�ب��اش��ا ف��ي م�س��اي��رة ح�م��اس�ت��ه للثورة،
لكن الباشا يكاد اليوم يجاور في كالم
أهالي املنطقة األنبياء ،فهو «رافع رأس
ال � ��دروز» و«م �ث �ب��ت دوره� ��م ف��ي التاريخ
السوري».
بالقرب من منزل قائد ال�ث��ورة العربية،
أق � �ي ��م م �ت �ح��ف ج �م �ع��ت ف� �ي ��ه مقتنيات
األط � ��رش وب �ع��ض ت ��رك ��ات ال � �ث� ��ورة .إلى
ه�ن��ا ي�ح� ّ�ج ال� ��دروز م��ن مختلف أصقاع
العالم ،وخصوصًا من فلسطني ولبنان
وال �ج��والن وال�لاذق�ي��ة .فيتحول النقاش
إل��ى مشاركة ف��ي ال�ه��واج��س ،بحثًا ّ
عما
يضمن ّاالستمرارية الدرزية.
َ
ُي�س�ت��ه��ل ال �ك�لام ف��ي ال �ص��ال��ون الصغير
ق� �ب ��ال ��ة امل� �ت� �ح ��ف ،ح� �ي ��ث ك� � ��ان األطرش
يستقبل أن�ص��ار ال�ث��ورة ،بتأكيد تمسك
الدروز بثابتتهم في عدم التبشير ،األمر
الذي يفترض أن يريح نفسية الطوائف
األخرى.
وم � � ��ن ال � ��دي � ��ن ي �ن �ت �ق �ل ��ون ب� �س ��رع ��ة إلى
ال ��دن� �ي ��ا .ي �ت �ع��اي��ش دروز ف �ل �س �ط�ين مع
االقتصادي ،فيما يبدي
عدم االستقرار
ً
دروز س��وري��ا ت�ف��اؤال كبيرًا بأوضاعهم
االق �ت �ص��ادي��ة :ال �غ��ال �ب �ي��ة ف ��ي السويداء
تعمل في ال��زراع��ة ،وخصوصًا أنها من
«املالكني» لألراضي .يزرع هؤالء التفاح
وال�ع�ن��ب (ي�ع�ت��ز أب �ن��اء امل�ن�ط�ق��ة بالنبيذ
والعرق اللذين تنتجهما كرومهم ،وهما
األفضل في سوريا) والزيتون (أشجار
ال��زي �ت��ون ف��ي ال �س��وي��داء ه��زي�ل��ة مقارنة
بأشجار الزيتون في لبنان) والحمص
والعدس .ويستفيدون من مبدأ «الدولة
ال ��راع� �ي ��ة» ف ��ي ت �ص��ري��ف إن �ت��اج �ه��م .أما
الصعيد الوظيفي
املكانة الثانية على
ّ
الوظيفة
فتحتلها
�ا،
ّ
ع�ن��د دروز س��وري� ّ
الرسمية ،وخصوصًا أن نسبة املتعلمني
ف��ي ال �س��وي��داء ع��ال �ي��ة ،وال ي �ك��اد يخلو
منزل من مهندس أو طبيب .إضافة إلى
ذل��ك ،تستفيد السويداء من وج��ود أكثر
من خمسني ألف مغترب في دول أميركا
الالتينية ،معظمهم م��ا زال��وا يترددون
ع �ل ��ى ق� ��راه� ��م ،ح ��ام �ل�ي�ن م �ع �ه��م خيرات
االغتراب.
ب� �ع ��د ك� �ل��ام دروز س� ��وري� ��ا التفاؤلي،
ينخفض ص��وت املتحدثني اللبنانيني.
ي �خ �ب��ر أح� ��د ه � ��ؤالء أب� �ن ��اء ط��ائ �ف �ت��ه عن
تناسي الدولة ملنطقة الشوف .يروي لهم
ّ
عن ق��رى تصلها الكهرباء س��ت ساعات
يوميًا ،وبعضها يعيش أسابيع من دون
م �ي��اه .وي� ّت�ح��دث ع��ن م��زارع�ين يهجرون
األرض ألن محاصيلهم تفسد أمامهم.
ّ
فتفاح الشوف يدفن تحت األشجار بعد
تساقطه ،وزيت الزيتون يكدس بانتظار
أس� � ��واق ال ت �ف �ت��ح .وخ�ل�اف ��ًا ل �ث �ب��ات أهل
السويداء في منطقتهم ودروز فلسطني
ف��ي ق��راه��م ،ي��ؤك��د اللبنانيون أن حركة
النزوح الدرزية من الشوف إلى مناطق
أخرى في تصاعد مستمر نتيجة غياب

مقومات االستمرار االقتصادي .ويروي
أح��د امل�ش��اي��خ أن��ه زار منطقة الجرمانة
ق �ب��ل ب �ض �ع��ة أي � � ��ام ،وف ��وج ��ئ بعاصمة
درزية ال تعرف أسواقها النوم ،مؤكدًا أن
مقارنة الجرمانة ببعقلني أو الشويفات
مستحيل.
وس� � ��رع� � ��ان م � ��ا ي� �ن� �ت� �ق ��ل ال � �ح� ��دي� ��ث إلى
ال �س �ي��اس��ة .ل ��دى دروز ف�ل�س�ط�ين أخبار
كثيرة ع��ن املعسكرات السياسية داخل
الطائفة في فلسطني ،وعن الحروب بني
ّ
اللجان التي تدعي النطق باسم الدروز.

م� ��رة أخ� � ��رى ،ي �ت �ب�ين أن دروز فلسطني
ق�ل�ق��ون .أم��ا ال �س��وري��ون ،ف�ي�ش�ي��رون إلى
لعب النظام بذكاء في السويداء ،إذ قوي
ّ
وتحول إلى الوسيط
حزب البعث كثيرًا،
الوحيد بني ال��دول��ة واأله��ال��ي ،فتجاهل
معظم ه��ؤالء م�ن��ازل اإلق�ط��اع التقليدي
ليكتظوا ف��ي م�ق� ّ
�ار ح��زب البعث .وهكذا
بات فرع الحزب في السويداءّ من أقوى
فروع سوريا .أضف إلى ذلك أن «جينات
آل األط ��رش ك��ان��ت أق��رب إل��ى جينات آل
أرسالن منها إلى جينات الجنبالطيني»،

اللبنانيون
عبر
ّ
ّ
عن مخاوفهم من حركة
الدرزية من الشوف
النزوح ّ

الحفاظ على التقاليد
ي �ن �ق �س ��م امل� �ج� �ت� �م ��ع ال � � � � ��درزي في
السويداء ،كما في املناطق الدرزية
األخرى ،إلى مجموعتني أساسيتني:
امل �ش��اي��خ وغ �ي��ر امل �ش��اي��خ .ينتمي
الفرد إلى املجموعتني بالوراثة .في
املجموعة األول ��ى ،ثمة تقاليد تبدأ
من ارتداء الزي الديني واتباع بعض
السلوكيات الخاصة مثل االمتناع
ع��ن ال �ت��دخ�ين وت �ن��اول املشروبات
الروحية وغيرها ،واتباع سلوكيات

خ��اص��ة ف��ي ال �ت �ع��ام��ل االجتماعي
بعض املهن
واالمتناع عن ممارسة ً
(العمل في املصارف مثال).
م ��ع ال �ع �ل��م ب ��أن ال� �ش ��اب والصبية
في الخامسة عشرة من عمرهما
يخرجان عن «ذمة األهل» َّ
ويخيران
في البقاء على ما هما عليه ضمن
املجموعة األولى أو هجرهاّ .أما في
املجموعة الثانية ،فال ُمحرمات ،بل
سلوكيات اجتماعية تبقي املجتمع

الوزير السابق وئام وهاب في متحف سلطان باشا األطرش في السويداء (األخبار)

«محافظًا» ،ويسهر املشايخ على
محاولة تطبيقهاُ .
وي��ذك��ر هنا أنه
ليس للمشايخ سلطة فعلية على
غ �ي ��ر امل� �ش ��اي ��خ .ح� �ف ��اظ املجتمع
ال ��درزي ع�ل��ى ال�ت�ق��ال�ي��د أخ��ذ حيزًا
ك� �ب� �ي� �رًا م� ��ن ن� �ق ��اش ��ات املشايخ،
الدروز
وخصوصًا في ظل خروج ُّ
م��ن م�ج�ت�م�ع��ات�ه��م امل�غ�ل�ق��ة .واتفق
َّ
تخصص
ع �ل��ى إع� ��داد م��ؤت �م��رات
لبحث هذا امللف.

فعجزوا عن توفير استمرارية الزعامة
ال�ق��وي��ة .وأص �ب��ح أم�ي�ن ح��زب ال�ب�ع��ث في
السويداء ذا حيثية شعبية أكبر بكثير
م��ن ّ حيثية أب �ن��اء ال�ع��ائ�لات اإلقطاعية.
ل �ك��ن ط � ّ�ي ص �ف �ح��ة ال �ب �ع��ث ال �ع��راق��ي في
ال� �س ��وي ��داء وان� �س� �ج ��ام أه ��ال ��ي املنطقة
م��ع ال�ب�ع��ث ال �س��وري ،ال ي�ع�ن��ي أن دروز
س ��وري ��ا م �ط�م�ئ�ن��ون س �ي��اس �ي��ًا ،إذ يرى
هؤالء أنفسهم معنيني جدًا بما يحصل
م��ع دروز ل �ب �ن��ان ،ن �ظ �رًا إلي �م��ان الكثير
من السوريني بأن دروز لبنان وسوريا
يؤلفون جسدًا واح�دًا .وبالتالي ،يشرح
أحد املشايخ السوريني كيف كان يكفي
ال�ن��اط�ق�ين بلغة ال �ق��اف أن ي�ق��ول��وا كلمة
واح��دة خ��ارج السويداء ،حتى يسمعوا
عشرات الشتائم للزعيم اللبناني الذي
ّ
ّ
السورية .ويؤكد أن
تسلى بشتم القيادة
طائفتهم غالبًا ما وجدوا أنفسهم
أبناء
ّ
في موضع املتهم ،فاضطروا إلى املزايدة
ف ��ي ال �ت��أك �ي��د أن م ��واق ��ف أب ��و ت �ي �م��ور ال
ت�ع�ن�ي�ه��م وال ت�ع�ج�ب�ه��م ،م �ش �ي �رًا إل ��ى أن
م��واق��ف ال� ��دروز ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين املعارضني
لجنبالط ،وخصوصًا وئام وهاب ،كانت
تريح أبناء الطائفة الدرزية في سوريا
وت�س�م��ح ل�ه��م ب��ال�ق��ول أم ��ام ال ��رأي العام
إن جنبالط ليس لسان ال��دروز األوحد،
األم� � ��ر ال� � ��ذي ي �ف �س��ر اإلع � �ج� ��اب الدرزي
ال � �س ��وري ال �ك �ب �ي��ر ب ��وه ��اب ،وااللتفاف
الشعبي (بمباركة ودعم من النظام) غير
املسبوق حوله.
ي�ص��ل ال� ��دور إل ��ى امل �ش��اي��خ اللبنانيني.
ي �ظ �ه��ر ه � ��ؤالء ق �ل �ق��ًا ك �ب �ي �رًا .ي �ت �ب�ين منذ
البداية أن اجتماع وليد جنبالط وطالل
أرسالن ووئام وهاب في صالون واحد ال
الطائفة بخير .فالهواجس
يعني أبدًا أن ً
كثيرة :هناك أوال قرار جنبالط النهائي
توريث تيمور زعامته ،وهو أمر ينطوي
على مخاطر بحسب أح��د املشايخ؛ ألن
ّ
عدم تعمد تيمور بمعمودية نار ًيصعب
على الطائفة السير خلفه .فضال عن أن
زع��ام��ة ج�ن�ب�لاط ن�ف�س�ه��ا اه �ت��زت كثيرًا
�ذي فقد ثقته
لدى ال��رأي العام ال��درزي ال� َ
بجنبالط القائد الذي ال ُيهزم ،والزعيم
ال� ��ذي ي�ت�م�ت��ع ب��رؤي��ة س�ي��اس�ي��ة صائبة
مئة باملئة .ويقول أحد الشيوخ في هذا
السياق إن تمرد رئيس مؤسسة العرفان
الشيخ علي زي��ن الدين على أب��و تيمور
ل �ي��س ب��أم��ر ت �ف �ص �ي �ل��ي ،وك ��ذل ��ك تهافت
املشايخ على مرأى من جنبالط للسالم
على زين الدين في قصر املؤتمرات في
دم �ش��ق ،م��رددي��ن« :ن�ح��ن ن�ع��رف��ك جيدًا»
(ردًا ع �ل��ى إن� �ك ��ار ج �ن �ب�ل�اط ف ��ي حلقته
م ��ع اإلع�ل�ام ��ي م��ارس �ي��ل غ��ان��م معرفته
ب��زي��ن ال��دي��ن) .وف��ي م��ا ي�ش�ب��ه اإلجماع،
يقول الحاضرون اللبنانيون إن زعامة
جنبالط ال�ي��وم تحتاج إل��ى «شدشدة»،
فيما تحاول الزعامة األرسالنية بالحد
األدن ��ى وق��ف ت��آك��ل زع��ام�ت�ه��ا .وبموازاة
ال �ق �ل��ق ال� � � ��درزي ال �ط �ب �ي �ع��ي م ��ن تزعزع
الزعامتني األساسيتني ،يرى الحاضرون
أن وئ��ام وه��اب أثبت نفسه بعد مروره
ب�م�ع�م��ودي��ة ال �ن��ار ف��ي ال �س �ن��وات الست
املاضية ،لكنه ال يملك إمكان االستيعاب
أو آل � �ي � ��ة ال� � �خ � ��دم � ��ات ل� �ل� �م� �ض ��ي قدمًا.
وب��ال �ت��ال��ي ،ال ي�م�ك��ن ال�ط��ائ�ف��ة أن ّ
تعول
عليه .ويشير أح��د املشايخ إل��ى تنامي
النزعات الدينية ،مؤكدًا أن «ظاهرة أمني
الصايغ» تتزايد.
ي�ن�ت� ّب��ه ال � ��دروز امل�ج�ت�م�ع��ون إل ��ى تكاثر
ال �ن��ظ��ارات ال �س ��وداء م��ن ح��ول�ه��م .يشير
أحد املشايخ السوريني إلى رئيس الوفد
األخير خطيبًا ليعلن
الفلسطيني ،فيقف
ّ
أن دروز فلسطني ي�ع�ت��زون بالحج إلى
سوريا ـــــ كعبة الجهاد وقلعة العروبة.
ّ
يعلو التصفيق والهتاف .يتمعن دروز
لبنان ف��ي ال�ل��وح��ات ال�ت��ي ت� ّ
�زي��ن متحف
ُ
سلطان باشا األطرش ،وقد كتب عليها:
ُ
«م� ��ا أخ � ��ذ ب��ال �س �ي��ف ،ب��ال �س �ي��ف يؤخذ»
و«إل � ��ى ال �س�ل�اح إل ��ى ال� �س�ل�اح ،إن الحق
منتصر ال ريب فيه».
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المشهد السياسي

ّ
ّ
جلسة وزارية عاصفة ...وسليمان يهدئ
ّ
لم تمر جلسة مجلس
الوزراء بسالم ،ولم تأخذ
التهدئة ،التي جرى الحديث
عنها قبل انطالقها ،املنحى
الذي يرجوه الوسطاء .وأبرز
ما جاء في جلسة أمس نقاش
عقيم بشأن ما جرى في
املطار قبل أيام ،فيما تأجل
البحث بملف شهود الزور
لغياب الوزير املختص
كما كان متوقعًا ،نالت األحداث السياسية
األخيرة القسط األوفر من ّنقاشات مجلس
الوزراء أمس .وكان الفتًا أن الرئيس سعد
ال �ح��ري��ري وال��وزي��ري��ن إل �ي��اس امل � ّ�ر وجان
مداخالتهما عبر أوراق
أوغاسبيان ّقدما
ّ
مكتوبة .إال أن األب��رز هو أن هذه األوراق
ت�ض� ّ�م�ن��ت م��واق��ف ال ت�ن�س�ج��م إط�ل�اق��ًا مع
أي رغ �ب��ة ف��ي ال�ت�ه��دئ��ة وإي �ج ��اد املخارج
للتعقيدات ال�ق��ائ�م��ة ،ب�خ�لاف م��ا ك��ان قد
أشيع قبل انطالق الجلسة.
ومما قاله الحريري في سياق مناقشة ما
جرى في مطار بيروت عند استقبال اللواء
الجميل السيد« :أنا دم والدي أهم من أي
شخص» ،فيما قال امل� ّ�ر إنه ال «يفهم ملاذا
هذا الصخب على موضوع جميل السيد،
فيما أن��ا ح�ين ت�ع� ّ�رض��ت مل�ح��اول��ة اغتيال
قلت إن دم��ي ّي��رخ��ص ف��ي سبيل لبنان»،
م��ع ال�ع�ل��م ب ��أن ال�ح��ري��ري ب��اش��ر مداخلته
أمس باإلشارة إلى أنه «ال مهرب لبعضنا
من بعض ،وال مهرب من الطائف والبيان
ال � � � � ��وزاري» ،م� �ش ��ددًا ع �ل��ى ع �م��ل املحكمة
وتمويلها وعلى احترام القوانني.
كثيرون قدموا مداخالت في هذا املوضوع،
كانت أب��رزه��ا من الوزيرين بطرس حرب
وس �ل �ي��م ال �ص��اي��غ ّوال ��رئ� �ي ��س الحريري،
الذين ش��ددوا على أن ما حدث هو ضرب
ل �ل��دول��ة وم��ؤس �س��ات �ه��ا وت �ه��دي��د لسالمة
امل�ط��ار وال�ط�ي��رانّ وتشويه لسمعة لبنان
ّ
في ال�خ��ارج .إال أن ال��وزي��ر زي��اد ب��ارود رد
على ه��ذه امل��واق��ف ،موضحًا أن م��ا جرى
ع �ل��ى أرض امل �ط��ار ال ت�ن�ط�ب��ق ّ ع�ل�ي��ه هذه
ال�ت��وص�ي�ف��ات .وق ��ال ب ��ارود إن «التقارير
األمنية الواردة من املطار أفادت بوضوح
ّ
ب��أن م��ن ك��ان م��وج��ودًا ف��ي ح��رم امل�ط��ار هم
ن��واب وسياسيون محاطون بمرافقيهم
ال �ش �خ �ص �ي�ين ،وب��ال �ت��ال��ي ل ��م ي �ك��ن هناك
اجتياح للمطار» ،وهو املوقف نفسه الذي
ك ��ان ق��د أع �ل �ن��ه وزراء امل �ع��ارض��ة سابقًا،
على مداخالت وزراء األكثرية
الذين ردوا ّ
إلى أن الحاضرين في املطار لم
باإلشارة ّ
يكونوا مسلحني ودعوا إلى «متابعة عمل
السفارات في املطار».
ً
ّ
كذلك رد الوزير حسني الحاج حسن قائال:
«ث�م��ة استنسابية .ال��ذي��ن ظلموا جميل
السيد هم أنفسهم الذين يحاكمونه» ،ثم
ّ
رد الحريري« :شهود الزور ليسوا ّ
أهم من
ّ
رفيق الحريري ،ودماء والدي أهم من أي
شخص ،أسجن لسنة أم ألرب��ع سنوات.
م��ا ي�ج��ري ه��و ت�ق��وي��ض لحكومتي ،وال
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بارود :التقارير الواردة
بأن من
من المطار أفادت ّ
كان موجودًا هم نواب
ومرافقيهم

يمكن القبول بهذا األمر».
ورد الوزير يوسف سعادة ،مشيرًا إلى أن
جميع الشهداء ّ
مهمون« ،لكن شهود الزور
يبعدون الحقيقة عنا ،أن��ا ضد التعرض
للرئيس ال�ح��ري��ري ،لكن إذا حصل األمر،
ف�ل�م��اذا امل��ذه�ب�ي��ة؟ ت �ع� ّ�رض ال��رئ�ي��س إميل
ل� �ح ��ود س ��اب �ق ��ًا ل �ل �ح �م�لًَ�ات ،ول � ��ن نعالج
املوضوع بكونه مذهبيا».
وت��اب��ع ال��وزي��ر محمد فنيش ،مشيرًا إلى
أن «ال � �ق � ��رار ال �س �ي��اس��ي ال � ��ذي ص � ��در عن
ال�ق�ض��اء سمعناه م��ن بعض السياسيني
قبل أن يصدره القضاء» ،ليعود الرئيس
الحريري ويشدد أكثر من مرة على نبذه
للخطاب املذهبي.
ورفض الحريري مناقشة أي شيء يخص
ملف شهود الزور بغياب الوزير إبراهيم
ن�ج��ار «بصفته امل�ك�ل��ف إع ��داد ت�ق��ري��ر عن
هذا امللف» .وبعد االنتقال لدراسة جدول
األعمال ،قرر الرئيس ميشال سليمان أن
ي �ت��رك ال�ب�ن��دي��ن ال�س�ج��ال�ي�ين ،أي مشروع
امل � ��وازن � ��ة وم� �س ��أل ��ة ال� �ح� �س ��اب ��ات املالية

ل �ل �س �ن� ّ�وات امل ��اض �ي ��ة ،إل� ��ى آخ� ��ر الجلسة.
وبدا أن هذا األمر متفق عليه مع الرئيس
ال�ح��ري��ري ،ف�ج��رت مناقشة ًس��ائ��ر البنود
وإقرار البعض منها ،وصوال إلى طرح بند
موازنة عام  ،2011فعرضت وزيرة املال ريا
الحسن تقريرها عن هذا املشروع ،وجرى
االت� �ف ��اق ع �ل��ى أن ي�ع�ق��د م�ج�ل��س الوزراء
ث�ل�اث ج�ل�س��ات مخصصة ملناقشته أيام
الخميس والثالثاء واألربعاء املقبلة.
وم��ن ث��م ،انتقل ّمجلس ال��وزراء إل��ى البند
األخ � �ي� ��ر امل �ت �ع ��ل ��ق ب ��ال �ح �س ��اب ��ات املالية
للسنوات السابقة ،وك��ان النقاش بمثابة
«فضيحة» ،إذ رد الحريري على مطالبات
وزراء امل �ع ��ارض ��ة ب ��االل� �ت ��زام بالدستور
وقانون املحاسبة العمومية ،بالقول« :شو
بدكم ّايانا نعترف بأننا خالفنا الدستور
لتلقطونا! لن أقوم بهذا األمر».
والقانون
ّ
وقالت ريا الحسن إن الحسابات موجودة
في وزارة امل��ال« ،لكننا لن نشغل الوزارة
ب�ـ«ال�ت�ن�ك�ي��ش» ع��ن ال�س�ن��د ال�ق��ان��ون��ي لكل
نفقة» ،مضيفة« :كلنا نعلن أننا مختلفون
على هذه املسألة ،وبالتالي الحل املناسب
ه ��و ب ��أن ن �ق� ّ�ر م �ش ��روع ال �ق��ان��ون ك �م��ا هو
ون� �س ��دل ال� �س� �ت ��ار» .أم� ��ا ال� ��وزي� ��ر ميشال
ف��رع��ون ف��أب��دع ف��ي م��داخ�ل�ت��ه ال�ت��ي اقترح
فيها إحالة مشروع القانون على املجلس
ّ
النيابي وترك األمر له ببت املشروع.
وأث��ارت هذه ال��ردود تحفظات كثيرة لدى
ّ
الحر،
وزراء ح��زب ال�ل��ه وال�ت�ي��ار ال��وط�ن��ي
ال��ذي��ن أص ��روا ع�ل��ى موقفهم ال��داع��ي إلى
تفصيلية ،مقترحني أن
تقديم حسابات
ّ
ظهم على كل
تحف
بتسجيل
يكتفوا فقط
ّ
إنفاق ال سند قانونيًا ل��ه .إال أن الرئيس
الحريري وفريقه رفضوا ه��ذا ال�ط��رح ،ما
اضطر وزراء ال�ح��زب وال�ت�ي��ار إل��ى تذكير

م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء ب� ��أن م� �ش ��روع القانون
امل�ط��روح ينطوي على تعديل دستوري،
وب��ال �ت��ال��ي ال ي�م�ك��ن إق� � ��راره إال بموافقة
أك�ث��ري��ة ثلثي أع�ض��اء امل�ج�ل��س .ه��ذا األمر
دفع بالرئيس سليمان إلى التدخل وقرر
جلسة الحقة.
تأجيل مناقشة البند إلى ّ
وك��ان الفتًا خ�لال الجلسة أن وزراء كتلة
ال �ل �ق��اء ال ��دي �م ��وق ��راط ��ي دع� �م ُ��وا الرئيس
الحريري في كل امللفات التي طرحت.
وكان الرئيس ميشال سليمان قد استهل
ال� �ل� �ق ��اء ب ��ال �ح ��دي ��ث ع� ��ن زي� � � ��ارة املبعوث
األم� �ي ��رك ��ي ل �ل �م �ن �ط �ق��ة ،ج � � ��ورج ميتشل،
ال ��ذي أط�ل�ع��ه ع�ل��ى امل �ف��اوض��ات املباشرة،
حيث «املسائل مثارة بصراحة واملسافة
ب �ع �ي��دة» .وأك ��د س�ل�ي�م��ان أن ��ه «م�ه�م��ا كان
م��ن أم��ر امل�ّف��اوض��ات ،ف��إن م��ا يعني لبنان
ال يمكن بته بمعزل عن املوقف اللبناني،
وال سيما ما يتعلق بحق العودة» ،الفتًا
إلى أنه جرى الحديث مع ميتشل على أن
ّ
ال يأتي أي حل على حساب لبنان .وقال
سليمان« ُ :يترتب علينا َأن ال نقع في الفخ
الذي قد نستدرج إليه أو نستدرج أنفسنا
إليه» .وحاول سليمان املوازنة في مواقفه،
فأشار إلى تجاوز أحداث برج أبي حيدر.
وق� ��ال« :ف�ي�م��ا ك ��ان ال�س�ع��ي ل�ف�ت��ح صفحة
جديدة ،ظهرت مواقف تناولت الكثيرين
ّ
تشكيكًا» ،مشيرًا إل��ى أن الحدة تجاوزت
الصراع السياسي الطبيعي.
ورأى سليمان أن «ح��ادث��ة امل�ط��ار أعطت
ان�ط�ب��اع��ًا ب��أن�ن��ا ب�ت�ن��ا ف��ي ح��ال��ة محفوفة
باملخاطر ،وأن ال�ن��اس قلقون والخسارة
ت �ق��ع ع �ل��ى امل ��واط� �ن�ي�ن وامل � �س� ��ؤول �ي�ن ،ألن
اللبنانيني يستاؤون ممن ينذر باملخاطر
وي �س �ه��م ف ��ي ال �ت ��وت ��ر» .ودع� ��ا إل ��ى «وقف
ال�س�ج��االت السياسية ال �ح��ادة واالرتقاء
معان ولغة أفضل من التي سمعناها
إلى
ٍ
وإل� ��ى االع� �ت ��راف ب��أن��ه رغ ��م ن�ق��اط�ن��ا على
املؤسسات تبقى ملجأنا الوحيد ،ويجب
الحفاظ عليها» ،مشيرًا إلى أن «التجارب
امل��اض �ي��ة أك� ��دت أه �م �ي��ة ال� �ح ��وار ملعالجة
املشكالت واملبادرة إليه بشجاعة».
ثم تحدث الحريري ،مشددًا على الثوابت
الوطنية التي «ترعى الشأن الوطني العام
ف ��ي إط� ��ار ات �ف��اق�ي�ن أس��اس �ي�ي�ن :األول هو
الطائف ،وه��ذا هو القاعدة التي ال بديل
منها ل��وف��اق�ن��ا ال��وط�ن��ي واإلط� ��ار ال ��ذي ال
غنى عنه لحماية العيش املشترك ،والثاني
هو االتفاق على البيان الوزاري» ،لينطلق
بعدها النقاش في كل امللفات العالقة.
وك ��ان ��ت ق ��د س�ب�ق��ت ال �ج �ل �س��ة ترجيحات
ب �ت� ّ
�وص��ل ال �ج �م �ي��ع إل ��ى ت �ه��دئ��ة ،وه ��و ما
ل��م تعكسه ال�ل�ق��اءات ال�ت��ي حصلت تحت
ع �ب��اءة ال��رئ�ي��س ال�ح��ري��ري ال ��ذي استقبل
امل��دي��ر ال�ع��ام ل�ق��وى األم��ن ال��داخ�ل��ي اللواء
أش� � ��رف ري � �ف� ��ي ،وع� � ��رض م �ع��ه األوضاع
األم �ن �ي��ة ف ��ي ال � �ب �ل�اد .ث ��م ع� ��اد ري �ف ��ي إلى
مكتبه وج��ال ف��ي طبقات امل��دي��ري��ة ليزور
ّ
مقر فرع املعلومات في مقره في املديرية
العامة لقوى األمن الداخلي ،حيث اجتمع
بضباطه في حضور رئيس الفرع العقيد
وس��ام الحسن .وبعد سلسلة التنويهات
«ال �س �ي��اس �ي��ة» ال �ت��ي ق��دم�ه��ا ري �ف��ي للفرع
في األسابيع املاضية ،أع��اد املدير تهنئة
املعلومات على «اإلنجازات التي حققوها
على جميع الصعد ،في مكافحة الجرائم
اإلرهابية وإماطة اللثام عن جرائم مهمة،
إضافة إلى تفكيك شبكات العمالء».

ّ
عون يدعم طرح الثقة بوزير العدل ونجار يرد
لفت العماد ميشال عون ،بعد االجتماع
األسبوعي لتكتل التغيير واإلصالح أمس،
إلى أن التهدئة بالنسبة إلى تيار املستقبل
وحلفائه «هي السكوت عن الزعرنة» .وفي
ما يخص استقبال اللواء جميل السيد،
أكد عون أنه لم «نر مسلحني باستقبال
اللواء السيد» ،وشدد على أن «املدعي
العام للتمييز أصبح طرفًا في النزاع ،وإذا

حصل طرح ثقة بوزير العدل فأنا أسحب
الثقة منه لعدم الكفاءة ألنه كيف يسمح
لنفسه بأن يرسل كتابًا إلى املدعي العام
للتمييز ،علمًا بأنه الفريق األول في النزاع
مع السيد ،وفي األساس الدعوى ليست
قائمة ألن (سعيد) ميرزا فريق في النزاع،
وهو ارتكب تجاوزات قانونية كبيرة
وضخمة ويتصرف كمشترع» .وفي وقت

الحق ،صدر عن املكتب اإلعالمي لوزير
العدل ،إبراهيم نجارَّ ،توضيح ملا أدلى
به عون ،جاء فيه« :لو كلف النائب عون
نفسه وسأل أعضاء كتلته القانونيني،
لكانوا أجابوا بكل كفاءة بأن اإلحالة من
وزير العدل تكون ّ
موجهة إلىّ مرجع
قضائي ،ال إلى أشخاص يتولون هذا
املنصب».

أخبار

ّ
◄ السيد :الحريري أوعز إلى
نوابه باإلساءة ّ
إلي
أص��در املكتب اإلع�لام��ي ل�ل��واء جميل
السيد ،أم��س ،بيانًا أش��ار فيه إل��ى أنه
«ل�ي�س��ت ه�ن��ال��ك خ�ص��وم��ة بينه وبني
أي م��ن ن ��واب ت�ي��ار املستقبل ،سوى
الخصومة السياسية ،فيما خصومته
ه��ي ش�خ�ص�ي��ة وس�ي��اس�ي��ة م��ع دولة
ال ��رئ� �ي ��س س� �ع ��د ال � �ح ��ري� ��ري بسبب
م� �م ��ارس ��ات ع� ��دة اس �ت �ه��دف��ت اللواء
السيد في السنوات الخمس املاضية،
وع �ل��ى رأس �ه��ا ق�ض�ي��ة ش �ه��ود الزور
واالعتقال السياسي وإهانة كرامات
ض �ب��اط خ��دم��وا ف��ي ال�س��اب��ق بإمرته
في املديرية العامة لألمن العام» .وتابع
إن «اإلس ��اءات والتجريح واالفتراءات
الشخصية التي طاولته طوال األسبوع
املاضي من نواب املستقبل وصحيفته
وتلفزيونه ومواقعه اإللكترونية ،إنما
ص��درت عن الرئيس سعد الحريري
وبإيعاز مباشر منه شخصيًا .على
هذا األس��اس ،يطلب اللواء السيد من
الرئيس سعد ال�ح��ري��ري اإلي �ع��از إلى
أولئك النواب بتقديم اعتذار علني أو
ت�ق��دي��م معلوماتهم ال�ت��ي اف �ت��روا بها
على ال �ل��واء السيد إل��ى ال�ق�ض��اء الذي
ّيدعون اإليمان به ،ليبنى على الشيء
مقتضاه القانوني».

ّ
◄ عبدو :هل يحق لي
استخدام صالون الشرف؟

أص � ��در امل �ك �ت��ب اإلع�ل�ام ��ي للسفير
السابق ،جوني عبدو ،بيانًا أشار فيه
إلى ّأن بعض وسائل اإلعالم ّ
صورت
خ �ل��ال «دف ��اع � �ه ��ا ع� ��ن س �ل��اح غير
شرعي اجتاح مطار رفيق الحريري
ال��دول��ي ،أن ال�س�ف�ي��ر ال�س��اب��ق جوني
ع �ب ��دو دخ� ��ل ل �ب �ن��ان ع �ن ��وة بحماية
رسمية رغم وجود مذكرات قضائية

ف��ي ح�ق��ه ،وذه��ب البعض إل��ى نعتها
بمذكرات توقيف» .وأشار البيان إلى
أن��ه «ليس هناك أي م��ذك��رة قضائية
في حق السفير عبدو على اإلطالق»،
ّ
وأن «ال�ح�ك��م الغيابي ال��ذي أصدرته
محكمة املطبوعات برئاسة األستاذ
روكز رزق ،قد ألغي وج��وده وانتهت
ّ
كل مفاعيله» ،وأن «السفير عبدو ال
ولن يخالف القانون ،وال ولن يستعني
بقوة غير شرعية لتأمني حمايته».
وت��اب��ع« :ن��رج��و م��ن وس��ائ��ل اإلعالم
التأكد من وزارة الخارجية إذا كان
يحق لسفير سابق دخول البالد عبر
صالون الشرف .كما من جهاز أمن
املطار مما إذا كانت الحماية الشرعية
التي واكبت السفير عبدو قد دخلت
إلى حرم املطار ،أو بقيت خارجه».
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تحقيق
يطالب رئيس الجامعة أحمد ناصر الدولة أن تكون حاسمة تجاه
كل منتحل صفة تمثيل (أرشيف ــ مروان طحطح)

املغتربون اللبنانيون منقسمون .الخبر ليس بجديد .الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم
ُ
التي أسست في عهد الرئيس الراحل فؤاد شهاب لتكون اتحادًا عامليًا يجمع النوادي والجمعيات
االغترابية اللبنانية حول العالم ،أصبحت في عهد الرئيس ميشال سليمان ثالث جامعات

الجامعة الثقافية في العالم

ثالثة رؤوس وال جسد
بسام القنطار

ً
ّ
بدال من املتوخى منها ،يبدو أن مبادرة
ال ��رئ � �ي ��س م� �ي� �ش ��ال س �ل �ي �م ��ان لتوحيد
الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم،
ّ
أدت إلى انقسام جديد في جسم اغترابي،
ال شيء يمنع ح��دوث انقسامات جديدة
ّ
مختلفة.
ّ
فيه تحت مسميات ّ
ف �ب �ع��د ع ��ام�ي�ن م ��ن ت ��ول ��ي ل �ج �ن��ة كلفها
رئ�ي��س الجمهورية العمل على توحيد
الجامعة امل�ش��رذم��ة ،فشلت ه��ذه اللجنة
ف��ي مهمتها ،فطلبت وزارة الخارجية
وامل�غ�ت��رب�ين م��ن ال�ج�ن��اح امل��دع��وم منها،
تأجيل االنتخابات ،للمرة ...الرابعة على
التوالي ،بعدما كانت مقررة في  17أيلول
الحالي.
ٌ
ّ
على هامش التأجيل ،ألفت مجموعة من
أعضاء الجامعة تمثل فروعًا ومجالس
وطنية عدة ،لجنة متابعة ،برئاسة مسعد
قومي سوري ،وكان من أبرز
حجل ،وهو ّ
امل��رش�ح�ين ل�ت��ول��ي رئ��اس��ة ال�ج��ام�ع��ة .أما
اللجنة فـ«مهمتها ال�س�ع��ي إل��ى توحيد
الجامعة ضمن مؤسسة واح��دة جامعة
لكل العناصر وال�ف�ئ��ات» ،حسب بيانها،
وأعلنت املجموعة أنها «إذ تحترم قرار
ال�ت��أج�ي��ل ،ستجهد خ�ل�ال امل ��دة الزمنية
ال �ف��اص �ل��ة ع��ن امل��وع��د ال�ل�اح��ق للمؤتمر
ّ
املؤجل ،من أجل ضمان فرص نجاحه».
ّ
ل �ك��ن ق ��رار ال�ت��أج�ي��ل أث ��ار ان�ق�س��ام��ًا حادًا
ع� ّ�ب��ر ع�ن��ه ال �ف��ري��ق ن�ف�س��ه ال� ��ذي اعترض
ع�ل��ى ال�ت��أج�ي��ل ،وذل ��ك ف��ي ال�ج�ل�س��ة التي
ع �ق ��دت ف ��ي ق �ص��ر األون �ي �س �ك��و ف ��ي آذار
املاضي .وأركان هذا الفريق مجموعة من
املغتربني من الواليات املتحدة األميركية
برئاسة عاطف عيد ،إضافة إلى الرئيس
السابق للمجلس القاري األفريقي عباس
ف � ��واز .ول �ق��د ات �ف��ق ه� ��ؤالء ع �ل��ى انتخاب

المبعدون من اإلمارات يستغربون
يستغرب رئيس لجنة املبعدين اللبنانيني
م��ن اإلم� ��ارات ،ح�س��ان عليان (الصورة)،
ّ
كيف يمكن املغتربني أن ينتخبوا ألبير متى
رئيسًا ل�ه��م .ف��األخ�ي��ر وف��ق رواي ��ة عليان،
ك��ان ل��ه م��وق��ف سلبي ج � ّدًا م��ن املبعدين،
حني أعلن في تصريح موثق أنهم ّارتكبوا
مخالفات وأن الدولة اإلماراتية محقة في
قرار ترحيلهم.
عليان أكد لـ«األخبار» أن الجامعة تستحق
أن يكون على رأسها مغترب يجمع الكلمة
وينتصر للمغتربني ،وخ�ص��وص��ًا الذين
يتعرضون لالعتداءات واإلجراءات الظاملة.
ويشير عليان إل��ى أن الجديد ف��ي قضية
ُامل �ب �ع��دي��ن ه ��و امل ��زي ��د م ��ن اإلب � �ع ��اد ،حيث
أب�ل��غ وص��ول مبعدين ج��دد قبل أسابيع،
إض��اف��ة إل��ى اس �ت �م��رار س�ي��اس��ة الترغيب
والترهيب وحجز ج��وازات السفر لفترات

طويلة ،ورفض تجديد العقود واإلقامات.
وفي رأيه فإن جميع هذه اإلج��راءات تؤكد
أن اإلم ��ارات ماضية ف��ي سياستها ،وأن
املبادرات التي أطلقها عدد من املسؤولني
اللبنانيني ك��ان مصيرها ال�ف�ش��ل .وختم
ع �ل �ي��ان« :ل �ق��د اس�ت�ج�ب�ن��ا س��اب�ق��ًا لرغبات
التهدئة ولم ننفذ االعتصام الدائم الذي كان
مقررًا أمام السفارة اإلماراتية في بيروت،
لكن ذلك ال يعني أن صوتنا خفت».

ّ
املغترب اللبناني ألبير م��ت��ى املقيم في
اإلم � � ��ارات رئ �ي �س��ًا ل � ّل �ج��ام �ع��ة ،وانتخاب
ع�ي��د أم�ي�ن��ًا ع��ام��ًا .م��ت��ى أك��د لـ«األخبار»
أن أعضاء الجامعة من مختلف القارات
والبلدان حضروا إل��ى قصر األونيسكو
�ول ،ف��وج��دوا األب ��واب مغلقة،
ف��ي  17أي �ل�
وأن امل��ؤت�م��ر ُأ ّج � ��ل ،ك��ال �ع��ادة ،ب �ن� ً
�اء على

ط �ل��ب م ��ن وزارة ال �خ��ارج �ي��ة .وأضاف:
«إزاء هذا القرار غير ّالشرعي الذي يمهد
إللغاء الجامعة وتشتتها ،قررنا أن نعقد
امل��ؤت �م��ر ب �م��ن ح �ض��ر ف ��ي  18أي� �ل ��ول في
بيروت ،ولقد تجاوز
فندق فينيسيا في
ّ
الحضور  30مشاركًا يمثلون عددًا كبيرًا
من الفروع واملجالس».

ّ
ّ
«أوفردوز» من الجمال ضد املخدرات

«ماغ» تغادر يحمر «على زعل»
النبطية ــ كامل جابر
ف��وج��ئ أه��ال��ي ب�ل��دة يحمر (ال�ش�ق�ي��ف) في
قضاء النبطية أمس ،بمغادرة جميع فرق
منظمة «م��اغ» لنزع األل�غ��ام بلدتهم ،بعد
ن �ح� ّ�و  4س �ن ��وات م ��ن ال �ع �م��ل ف ��ي حقولها
املفخخة ب��آالف القنابل العنقودية التي
ّ
ّ
اإلسرائيليون خ�لال ع��دوان تموز
خلفها
�ارات الفريق
 .2006وأم � ��س غ� � ��ادرت س � �ي � ً
ال�ب�ل��دة ،ول��ن ت�ع��ود إل�ي�ه��ا ث��ان�ي��ة إال بقرار
م��ن ال �ج �ي��ش ال �ل �ب �ن��ان��ي ،ب �ع��د س�ل�س�ل��ة من
«اإلش �ك��االت» ب�ين «م ��اغ» ،وب�ع��ض جيران
ال �ح �ق��ول ،ال �ت��ي ي�ع�م��ل ّب �ه��ا ،ك ��ان الجيش
ب��اس�ت�م��رار ي�ت��دخ��ل ل�ح��ل�ه��ا ،ل�ك��ون��ه الجهة
املسؤولة عن الفريق؛ لكن مغادرة الفريق
ه��ذه امل ��رة ،أت��ت ب�ق��رار م��ن املكتب الوطني
لنزع األلغام بعد إشكال حصل منذ  4أيام،
ّ
خلفية عثور الفريق ف��ي أح��د حقول
على
البلدة ،التي كان يعمل فيها ،على ذخائر
ق��دي�م��ة ص��دئ��ة .وع�ل��م م��ن م �ص��ادر محلية
�االت ّال�ت��ي ك��ان��ت تحصل
أن معظم اإلش �ك� ُ
ف��ي يحمر ،كانت ت�ح��ل م��ن خ�لال «اللجنة
األم�ن�ي��ة امل�ش�ت��رك��ة» ال�ت��ي ال دخ��ل للفريق
ب�ه��ا ،ب��ل يتولى الجيش اللبناني عملية
االتصاالت وتبديد املشاكل .وكانت تنتهي
بانتقال هذا الفريق أو ذاك ،من أصل أربع
فرق تعمل في يحمر ،من حقل إلى حقل.

ً
ل ��م ي��وق��ف ال �ف��ري��ق ع �م �ل��ه ق �ب�ل�ا أو يغادر
ي�ح�م��ر ال �ت��ي دخ ��ل إل�ي�ه��ا ب�ع��د ي��وم�ين من
وق��ف إط�ل�اق ال�ن��ار ف��ي  14آب  2006بقرار
اللبناني ،يومها كانت القنابل
من الجيش
ّ
ال�ع�ن�ق��ودي��ة ت�غ��ط��ي جميع ط��رق��ات البلدة
وحقولها وبطريقة كثيفة ،بعدما قصفها
مدفعية
ال�ع��دو اإلسرائيلي عمدًا بقذائق ً
ثقيلة م��ن القنابل ال�ع�ن�ق��ودي��ة ،ف�ض�لا عن
ص��واري��خ الطائرات الحربية .وق��د ّ
سببت

القنابل في األيام األولى لوقف إطالق النار،
اس�ت�ش�ه��اد م��واط �ن�ين وإص��اب��ة العديدين
بجروح مختلفة .كما أن اإلص��اب��ات جراء
القنابل العنقودية ف��ي البلدة ل��م تتوقف
م�ن��ذ وق��ف إط�ل�اق ال �ن��ار ،ب��ل اس�ت�م� ّ�رت في
وتيرة محدودة.
وب��ال��رغ��م م ��ن ال �ع �م��ل ا ّمل �س �ت �م��ر ال� ��ذي كان
يمارسه فريق م��اغ ،تؤكد مصادر مطلعة
ع �ل��ى ع �م �ل��ه ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة أن ه� ��ذا الفريق
ي �ح �ت� ّ�اج إل ��ى س�ن�ت�ين أخ ��ري�ي�ن ع �ل��ى األقل
ل �ي �ت �م��ك��ن م ��ن ت �ط �ه �ي��ر ّ ح� �ق ��ول ي �ح �م��ر من
أهالي
القنابل العنقودية ،وأن العديد من
ّ
ال �ب �ل��دة «ي �ن �ت �ظ��رون ب �ف��ارغ ال �ص�ب��ر تسلم
حقولهم امل�ح��ررة م��ن األل�غ��ام ،وخصوصًا
أن معظم هذه الحقول تغطيها مساحات
شاسعة م��ن أش�ج��ار ال��زي �ت��ون» ،لكن آمال
ّ
ه��ؤالء ًالناس ت�ب��ددت مع م�غ��ادرة الفريق،
وخاصة «على زعل».

وب� ��ذل� ��ك ت� �ك ��ون ال �ج��ام �ع��ة ق� ��د أصبحت
ب� �ث�ل�اث ��ة رؤوس :أح � � ّم� ��د ن � ��اص � ��ر ،عيد
ال �ش��دراوي وأل�ب�ي��ر م��ت��ى .وك ��ان الرئيس
م�ي�ش��ال س�ل�ي�م��ان ق��د أع �ل��ن م ��رارًا أن��ه لن
يستقبل في قصر بعبدا إال وفدًا ّ
موحدًا
ّ
ّ
ي �م��ث��ل ال �ج��ام �ع��ة ال �ث �ق��اف �ي��ة ،ول �ق ��د ألف
لهذه الغاية لجنة من السفيرين بهجت

لحود ولطيف أبو الحسن واملدير العام
للمغتربني ه�ي�ث��م ج�م�ع��ة ،وع�م�ل��ت هذه
ال�ل�ج�ن��ة ع�ل��ى م��دى ع��ام�ين ل�ع�ق��د مؤتمر
م� � ّ
�وح� ��د وان� �ت� �خ ��اب ��ات ت ��واف� �ق� �ي ��ة ،إال أن
م �ح��اوالت �ه��ا ل��م ت�ت�ك�ل��ل ب��ال �ن �ج��اح .ال بل
إن إص��رار وزارة الخارجية على تأجيل
االن�ت�خ��اب��ات ت�ح��ت ش�ع��ار ال �ح��رص على

على
فكرة
منذ انتهاء عدوان
تموز  ،2006قدمت الحكومة
األميركية ما يزيد على  15.5مليون
دوالر أميركي لدعم عمليات إزالة
مخلفات الحرب القابلة لالنفجار.
وزارة الخارجية في الطليعة ،إذ
قدمت ما يزيد على  7ماليني دوالر
إلى املجموعة االستشارية لأللغام
( )MAGو 2.5مليون دوالر أميركي
عامي  2007و 2008ملركز نزع
ّ
األلغام في لبنان .كذلك ،قدم مكتب
إزالة األسلحة وإبطال مفعولها
التابع ملكتب الشؤون العسكرية
والسياسية فيها  1.5مليون
دوالر عام .2009

راجانا حمية

ً
الثالثاء املقبلُ ،
سيقفل جسر النقاش ليال
أم��ام الناس العاديني ،أمثالنا .ستحاصر
األض��واء املنطقة كلها .سينظر الناس من
«ت �ح��ت» وي��راق �ب��ون  15ع��ارض��ة سيذرعن
ال �ج �س��ر ذه ��اب ��ًا وإي� ��اب� ��ًا .س �ي �س��أل��ون ّ
عما
يجري في األعلى ،عن «كل هالجمال فوق».
ستكثر األسئلة .وبما أنه ليس باستطاعة
ه � � ��ؤالء ق� �ص ��د ال � �س � �م ��اء ل �ل �ح �ص ��ول على
الجواب ،ألنها محصورة بحضور «في آي
بي» ،من ُسفراء وسياسيني ودبلوماسيني،
حسبما أعلن أمس في املؤتمر الصحافي
ُ
ال��ذي عقد في فندق مونرو ببيروت ،فقد
اختصر ملك ج�م��ال لبنان ال�س��اب��ق جيف
زل��زل��ي امل �ش��وار ،مجيبًا ف��ي امل��ؤت�م��ر الذي
عقده ومديرة وكالة األزي��اء ناتالي فضل
ّ
مجسم جسر النقاش
الله .وقف جيف أمام
ال��ذي سيتحول مسرحًا ل�ع��ارض��ات فضل
اللهً ،ليقول ما بذل في سبيل بلورته عامًا
كامال ،حسب تعبيره« :على جسر النقاش،
َ
سيحارب الجمال املخدرات».
 15جميلة سيحاربن امل �خ��درات .مشروع
«أكثر من رائ��ع» ،يردد الثنائي .لكن ،كيف
ّ
ستحارب الجميالت جرعة مخد ّر تسبب
موتًا يوميًا؟ تجيب فضل الله ،منفذة فكرة
امل �ل��ك« :ب��ال �ج �م��ال» .ث��م ت�س�ت�ط��رد شارحة

بقولها« :بدنا نعمل لفتة للناس بطريقة
«أوري�ج�ي�ن��ال» لتكون رس��ال��ة ح�ل��وة» .هي
إذًا «ج� ��رع� ��ة» زائ� � ��دة م ��ن ال �ج �م ��ال بهدف
بيع امل�لاب��س التي ستعرضها الجميالت
ب��امل��زاد ،إضافة إل��ى تبرعات رع��اة الحفل.
ل�ك��ن ه��ذه ال�ج��رع��ة «ستسبب زح�م��ة سير
ت��زع��ج ال �ع ��ال ��م» ،ح �س� ّ�ب ف �ض��ل ال �ل ��ه ،التي
تضيف« :ب��س رح ن��وق��ف البلد على شي
ح �ل��و» .تطمئنها ال�ج��ال�س��ة إل��ى جانبها،
مديرة اإلنماء السياحي منى فارس ،قائلة:
«أل ن��ات��ال��ي ،ه��اي ف��ي سبيل الحفاظ على
أج�ي��ال�ن��ا امل�ق�ب�ل��ة» .وت�س�ت�ط��رد« :ه ��ذه هي
منتجاتنا السياحية اللبنانية التي فيها
قيمة مضافة ،ومنها خدمة العالم» .لكن،
أين سيذهب ريع «كل هالجمال؟» .يجيب
م��دي��ر م��رك��ز إع� ��ادة ت��أه�ي��ل امل��دم�ن�ين إيلي
لحود بأن «ريع العائدات سيعود لتجهيز
رهبنة
مركز كسروان الفتوح الذي قدمته ً
السان تيريز والذي يستوعب  80نزيال».
ب� �ع� �ي� �دًا ع � ��ن األم � � � � � ��وال ،ث� �م ��ة س� �ب ��ب لهذا
املهرجان .يقول جيف ،صاحب الفكرة ،إنه
«في الصيف املاضي أقمنا مهرجانًا ،لكننا
حوربنا بسببه وتشوهت سمعتنا» .لهذا
السبب ،سهر جيف وخرج بفكرة «مزلزلة»
وت ��رج ��ع ال �ث �ق��ة «ب� �ن ��ا» .أوح� ��ت ل ��ه بفكرته
ن��ات��ال��ي «ال �ت ��ي ك��ان��ت دائ �م ��ًا ت �ق ��ول :حلو
البنات يعرضوا بالهوا» .وهكذا ،كان.
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متفرقات
إش � ��ارة واض �ح ��ة إل ��ى أن ال��رئ �ي��س ،رغم
حرصه على الوحدة ،يتعاطى بإيجابية
مع مختلف األطراف.
وردًا ع �ل��ى س� ��ؤال ع��ن م ��دى ت��أث �ي��ر هذه
الخطوة على مساعي رئيس الجمهورية
ّ
لتوحيد ال�ج��ام�ع��ة ،رد محامي املجلس
القاري األميركي فرانسوا علم ،الذي أدى
دورًا م�ح��وري��ًا ف��ي ح�ص��ول االنتخابات
في فينيسيا ،بأن «الفريق اآلخ��ر يجري
ان�ت�خ��اب��ات��ه ب��ان�ت�ظ��ام ،وي�ن�ت�خ��ب رئيسه
وي �ن �ش��ط ف��ي م�خ�ت�ل��ف امل� �ج ��االت ويزور
امل� �س ��ؤول�ي�ن ،وال أح� ��د ي� �ق ��ول ل ��ه احترم
مساعي رئيس الجمهورية ،فيما نحن
ال�ج��ام�ع��ة ال�ش��رع�ي��ة املنتخبة واملعترف
ب�ه��ا ُي�ط�ل��ب م�ن��ا أن ن��ؤج��ل انتخاباتنا،
ل��درج��ة أص�ب�ح��ت فيها األم ��ور ال تطاق،
وبتنا أمام واقع مأساوي ،فإما أن نجدد
ج�س�م�ن��ا ال �ق �ي ��ادي دي �م��وق��راط �ي��ًا ،وإما
ستنهار الجامعة».

جناح الشدراوي
بادر إلى تغيير موقفه
بعد أن علم بخطوة
متى
انتخاب ألبير ّ

م � �ب� ��ادرة رئ �ي ��س ال �ج �م �ه��وري��ة لتوحيد
في النهاية
الشطرين املنقسمني أفضت ّ
إلى انشطار إضافي برئاسة متى .كذلك
فإن حضور مستشار رئيس الجمهورية
للشؤون الفرنكوفونية ،خليلكرم ،حفل
العشاء الذي أقامه جناح الشدراوي في
دارته في حدث الجبة قبل شهرين ،أعطى

وأك� � ��د ع �ل��م أن وف � � �دًا م ��ن ال �ج��ام �ع��ة زار
البطريرك املاروني بطرس صفير «ألخذ
ب��رك��ة غ�ب�ط�ت��ه ،ك �م��ا زرن� ��ا ق��ائ��د الجيش
وت �ب� ّ�رع �ن��ا ب �م �ب �ل��غ م ّ�ل �ي��ون دوالر لدعم
ت�س�ل�ي��ح ال �ج �ي��شُ ّ ،س��ل��م ن�ص�ف��ه بموجب
شيك ،على أن يسلم الباقي في غضون
ستة أشهر ،كذلك باشرنا اإلع��داد لبناء
ق �ص��ر االغ � �ت� ��راب ال �ل �ب �ن��ان��ي ف ��ي منطقة
بعبدا».
في املقابل ،أعلن مكتب لبنان في جناح
الجامعة الثقافية الذي يرأسه الشدرواي،
وال��ذي ينشط بدعم واضح من فريق 14
آذار ،أن اللجنة الرسمية املكلفةبمبادرة
م� ��ن رئ � �ي ��س ال� �ج� �م� �ه ��وري ��ة ل� ��م تتوصل
ب�ع��د إل��ى ات �ف��اق لعقد م��ؤت�م��ر توحيدي
ل�ل�ج��ام�ع��ة ،وأن ال��دع��وة إل ��ى م��ؤت�م��ر في
 17أيلول تحصل بغياب فريق كبير من
ممثلي الجامعة» .وأض��اف ال�ب�ي��ان« :إن
ال��رئ �ي��س ال � �ش ��دراوي ،ف ��ور ان�ت�خ��اب��ه في
املكسيك في تشرين األولاملاضيُ ،
وبغية

َ
متابعة الحوار لتوحيد الجامعة ،وض َع
ّ
الجمهورية
استقالته في تصرف رئيس ُّ
ال�ع�م��اد م�ي�ش��ال س�ل�ي�م��ان إذا ات �ف��ق على
عقد مؤتمر توافقي توحيدي للجامعة.
وك�ن��ا نتمنى ل��و أن ه��ذه ال��دع��وة جاءت
تتويجًا لالجتماعات التي حصلت مع
ُ
ال�ل�ج�ن��ة امل�ك�ل�ف��ة ،وع �ق��د امل��ؤت �م��ر برعاية
رئيس الجمهورية الذي دعا إلى توحيد
ال �ج��ام �ع��ة م� � ��رات ع� � ��دة ،وآخ� ��ر ّه� ��ا خالل
زي��ارت��ه إل��ى ال�ب��رازي��ل ،وبذلك كنا عددنا
هذا املؤتمر بالفعلمؤتمرًا توحيديًا».
وف��ي معلومات ل �ـ«األخ �ب��ار» ،ف��إن جناح
ال� ّش��دراوي بعد أن علم بخطوة انتخاب
م��ت��ى ،ب ��ادر إل��ى تغيير ّ م��وق�ف��ه ،فأجرى
ال �ش��دراوي ات�ص��اال بمتى مهنئًا ،وأدى
ال ��رئ� �ي ��س ال� �س ��اب ��ق إي� �ل ��ي ّح��اك �م��ة ّدورًا
محوريًا على خط إقناع متى بالترشح،
وذل��ك ف��ي خ�ط��وة ت�ه��دف إل��ى «التخلص
من أحمد ناصر بأي ثمن».
بدوره ،أكد الرئيس العاملي أحمد ناصر
أن الجامعة كانت مرة جديدة أمام خيار
التأجيل بعدما فشلت مساعي انعقاد
م��ؤت�م��ر م� ّ
�وح��د م��ع ال �ج �ن��اح ال �ث��ان��ي في
ال �ج��ام �ع��ة ال� ��ذي ي��رأس��ه ع �ل��ى ن �ح��و غير
ش��رع��ي عيد ال �ش��دراوي ،ل��ذل��ك ق��ررن��ا أال
ن�ع�ق��د امل��ؤت�م��ر خ�لاف��ًا ل�ت� ّ�وج�ه��ات رئيس
الجمهورية ،وبعدما تسلمنا رسالة من
وزارة الخارجية واملغتربني ،تطلب منا
ذل��ك ،وخ�ص��وص��ًا أن إج ��راء االنتخابات
ّ
سيسبب انقسامًا قد
بهذه الطريقة كان
إلغاء الجامعة».
إلى
يؤدي في النهاية
ّ
وع � ��ن ان� �ت� �خ ��اب أل �ب �ي ��ر م ��ت ��ى ف� ��ي فندق
فينيسيا ،لفت ناصر إلى أن هذا اإلجراء
�اف« :ي �ت �ح��دث��ون عن
غ�ي��ر ش��رع��ي .وأض � � ّ
محضر انتخابي موقع من  40مشاركًا،
فأين ه��و ه��ذا املحضر؟ وم��ا ه��ي الصفة
التمثيلية لهؤالء؟».
ّ
متمسك
وأض � � � ��اف ن � ��اص � ��ر« :أن � � ��ا غ� �ي ��ر
ب��ال��رئ��اس��ة ،وم� ��ن ض �م��ن امل �ه �م��ات التي
أت � ��واله � ��ا ،ب� ��ل ف� ��ي م �ق ��دم �ت �ه ��ا ،اإلعداد
للمؤتمر  14ال��ذي سنحدد تاريخ عقده
بعد م�ش��اورات خ�لال األسبايع املقبلة».
خالل
وخ �ت��م ن��اص��ر« :إن ال �ج��ام �ع��ة ،م��ن ّ
استجابتها للطلب الرسمي ،قد سلفت
وزارة الخارجية ،عن اقتناع ،موقفًا ّ
عبرت
من خالله عن إيمانها بالعمل الوحدوي،
وه��ي تنتظر اآلن م��ن وزي ��ر الخارجية،
وم��ن خالله سائر أرك��ان ال��دول��ة ،البحث
عن مخارج ألزمة تعاني منها مجموعة
س�ي��اس�ي��ة ت�ع�م��ل ف��ي االغ� �ت ��راب وتبحث
عن دور تحت الفتة االغتراب .كذلك فإن
الدولة يجب أن تكون حاسمة تجاه كل
منتحل صفة تمثيل الجامعة اللبنانية
ّ
مسميات
ال �ث �ق��اف �ي��ة ف ��ي ال �ع ��ال ��م ت �ح��ت
مختلفة».

ّ
ّ
هواجس إعالمية بشأن آلية مكافحة الفساد
اإلدارة ال ��رش� �ي ��دة .ال �ش �ف��اف �ي��ة .املساءلة
وامل �ح��اس �ب��ة .ال �ح��وك �م��ة .ث �ق��اف��ة مكافحة
ال �ف �س��اد وم� �ح ��ارب ��ة ال� ��رش� ��وة .العبارات
ال ��واردة «ت� ّ
�زي��ن أدب�ي��ات» الجمعيات غير
ال �ح �ك��وم �ي��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ،م �ن��ذ ف �ت ��رة غير
قصيرة .أدبيات تبقى أسيرة ورش العمل
في الفنادق الفخمة ،بتمويل من الجهات
املانحة.
م �ب��ادرة ج��دي��دة ف��ي ه��ذا امل�ج��ال أطلقتها
أمس «الشبكة الوطنية ملكافحة الرشوة»
و«الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية ـــــ
ال فساد» ،في فندق «فينيسيا» ،تناولت
«م�ك��اف�ح��ة ال�ف�س��اد ع�ب��ر م�ح��ارب��ة الرشوة
وت�ع��زي��ز الشفافية وامل �س��اء ل��ة» ،بتمويل
م��ن م��رك��ز امل �ش��روع��ات ال��دول �ي��ة الخاصة
وم �ن �ظ �م��ة ال �ش �ف��اف �ي��ة ال��دول �ي��ة والوكالة
األميركية للتنمية الدولية.
ويأتي لبنان وفقًا ملؤشر «مدركات الفساد
لعام  ،»2008في املرتبة الـ 102على قائمة
م��ن  180دول��ة (امل��رت�ب��ة ال �ـ 11م��ن أ ًص��ل 20
ّ
مسجال عالمة
دولة في املنطقة العربية)،
 .10 /3وقد بقي هذا الرقم مستقرًا خالل
ّ
َ
يالحظ أي
العامني املنصرمني ،حيث لم
ّ
تقد ّم.
وي �م��ث��ل ال �ل �ق��اء ،ب�ح�س��ب م�ن�س��ق الشبكة،
ف� ��ادي ص �ع��ب« ،م �ن��اس �ب��ة ل�ج�م��ع ًممثلني
عن املؤسسات اإلعالمية استكماال لخطة

عبر العديد من
ّ
المشاركين عن خيبتهم
من الجسم النقابي
يمثل
اإلعالمي الذي ال ّ
حصانة فعلية لإلعالميين

ُ
عمل أطلقت قبل عامني ،بشأن املوضوع،
وبهدف تعزيز الشراكة مع وسائل اإلعالم
للخروج باستراتيجية إعالمية .ومن أبرز
معالم هذه االستراتيجية توطيد العالقة
امل �ب��اش��رة ب�ي�ن ال�ش�ب�ك��ة ال��وط�ن�ي��ة ونخبة
م��ن اإلع�لام�ي�ين املتخصصني ف��ي جميع
امل��ؤس�س��ات اإلع�لام�ي��ة .توفير املعلومات
ال� �ض ��روري ��ة وال �ت �ق �ن �ي��ات االستقصائية
وتنمية ق��درات الحصول على املعلومات
وك �ي �ف �ي��ة اس � �ت � �خ� ��دام وس� ��ائ� ��ل التحليل
املنهجية وغ�ي��ر ذل��ك م��ن أدوات التدريب
الحديثة .والتعاون على إجراء الدراسات

واألبحاث املتخصصة ،ومعالجة ملفات
ع��ال�ق��ة وج�م��ع ال��وق��ائ��ع وال�ح�ق��ائ��ق ضمن
مركز معلومات متطور».
ول � �ك� ��ن ك� �ي ��ف ي �م �ك ��ن إع�ل��ام� � ّ�ي�ي��ن ليسوا
بالضرورة في موقع القرار في املؤسسات
اإلعالمية التي يعملون فيها ،وبعضها
غير مستقل عن تمويل فاسد ،أن يكونوا
شركاء في ه��ذا ّامل�ش��روع؟ في رأي صعب
ّ
املهم تسمية ممثل عن كل وسيلة إعالمية
ّ
لينسق مع الشبكة الوطنية مبدئيًا.

ه ��واج ��س ك �ث �ي��رة ط��رح �ه��ا اإلعالميون
ال ��ذي ��ن ش ��ارك ��وا ف ��ي ال ��ورش ��ة ع ��ن إمكان
ن�ج��اح امل �ب��ادرة .فمن ج�ه��ة ،ع� ّ�ب��ر العديد
م��ن امل �ش��ارك�ين ع��ن خ�ي�ب�ت�ه��م ّم��ن الجسم
النقابي اإلعالمي ال��ذي ال ًيمثل حصانة
فعلية ل�لإع�لام�ي�ين ،إض��اف� ُ�ة إل��ى افتقاده
مبدأ ت��داول السلطة .كما طرحت مسألة
ت �ع ��ري ��ف ال� �ف� �س ��اد ك �م �ق��دم��ة ل �ل �ب �ح��ث في
ّ
اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة إع�ل�ام �ي��ة .ف �م��ن ج �ه��ة ُيعد
ت�م��وي��ل ال �ق �ط��اع ال �خ��اص ل�ل�ع�م��ل األهلي
نوعًا من أنواع الفساد ،وتمويل الجهات
ال �خ��ارج �ي��ة ل��وس��ائ��ل اإلع� �ل ��ام ،وطغيان
ش��رك� ً�ات اإلع �ل�ان ن��وع��ًا آخ ��ر م��ن الفساد،
إضافة إلى دور الجهات املانحة في إغراق
املنظمات األهلية باملشاريع ،وسط غياب
واضح لدور الدولة املركزي.
ب .ق.

ّ
دعوة إلى إيقاف تلزيم طريق محمية بنتاعل
ّ
ملحمية بنتاعل (جوانا عازار)،
على مدخل مركز االستقبال التابع
ّ
حمل جوزيه مرهج ( 11عامًا) الفتة كتب عليها بالفرنسية «أنقذوا
ّ
ّ
مواطنون من
الطبيعية» .وعلى بعد أمتار ،اجتمع
بنتاعل
محمية
ّ
ّ
املنطقة ،وممثلون عن وزارات البيئة ،الزراعة والسياحة ،وممثلون عن
ّ
بيئية وهيئات ّ
منظمات ّ
ّ
الصحافي الذي
مدنية ،للمشاركة في املؤتمر
املحمية لعرض «املخاطر التي ّ
ّ
ّ
املحمية نتيجة
تهدد بزوال
عقدته لجنة
ّ
شق طريق وتوسيعها وتزفيتها على تخومها».
ّ
وأوضح رئيس البلدية ،ريمون الخوري« ،أن املحمية تتعرض لخطر
بسبب إصرار بعض املسؤولني على إنشاء طريق طويل على جانبها
ّ
الغربي الجنوبي ضمن شعاع  500مترّ ،
املحمية رقم
يحرمه قانون
ّ
تشويه
 11بتاريخ  20شباط  .1999ولفت إلى أن الطريق يسهم في
ّ
ّ
املحمية ،وفي وضعها في دائرة خطر اندالع الحرائق في كل
صورة
ّ
ّ
ّ
لحظة» .كذلك تحدث الخوري عن مخاطر تهدد املحمية كالصيد في

األشجار غير املراقب ،خطر ّاندالع الحرائق ،مشيرًا إلى
الجوار ،قطع
ّ
ّ
ّ
املحمية.
أن الخطر األبرز يتمثل في الطريق الذي ينفذ خالفًا لقانون
ّ
وفي التفاصيل التي ساقها الخوري أن النزاع على طريق فدار التحتا
ـ ـ ـ بشتليده دام سنوات طويلة وقد ظهرت آخر فصوله في كتاب
ّ
ّ
محمية بنتاعل إلى وزارة البيئة في  18كانون الثاني،
وجهته لجنة
ّ
وفيه إشارة إلى «محاوالت إلعادة استئناف أعمال شق الطريق
وتوسيعها من دون الدراسة املطلوبة ،من خالل الحصول على
ّ
تراخيص من وزارة األشغال ّ
الداخلية وغيرها
العامة والنقل ،ووزارة
ّ
من دون الرجوع إلى وزارة البيئة» .واقترحت
من
الجهات الرسميةً ،
ّ
محمية بنتاعل حال للموضوع ،عبر توجيه كتاب إلى وزير
لجنة
ّ
البيئة ّ
للمحمية بوجه
محمد رحال يتناول «وقوف اللجان املتعاقبة
ّ
ّ
ّ
شق الطريق ملا يسببه من تشويه وخطر على التنوع البيولوجي في
ّ
املحمية واملحيط».
ّ
ّ
خطيًا إلى وزارة األشغال العامةّ
ً
وبناء على ذلك ،وجه رحال كتابًا
طلب منها فيه وقف األعمال على الطريق املذكور لحني توفير البديل،
ّ
املحمية من وزير
ودراسة تقويم األثر البيئي ،ورغم طلب لجنة
ّ
األشغال غازي العريضي دراسة االقتراح البديل الذي وضع بتصرقه،
عمد العريضي إلى تلزيم الطريق املذكور ،وقد بدأ العمل به في 14
الجاري وبوتيرة سريعة .من هنا أتى املؤتمر ،بحسب الخوري ،بمثابة
استغاثة إلى الوزارات ّ
املعنية إليجاد البدائل املالئمة للجميع.

اعتصام مفتوح ملتعاقدي «الثانوي»
طالبت اللجنة املركزية لألساتذة املتعاقدين
في التعليم الثانوي الرسمي ،في بيان
أصدرته أمس ،وزير التربية والتعليم العالي
حسن منيمنة واملدير العام للتربية ومدير
التعليم الثانوي باإلشراف الفوري واملباشر
وتقسيم حاجات الثانويات
على توزيع
ً
الرسمية ،مشددة على ضرورة «تأمني
عقود جميع املتعاقدين وإعطائهم األولوية
في التعاقد» .ودعت اللجنة جميع األساتذة
إلى «االعتصام املفتوح ،عند العاشرة والنصف من صباح الجمعة
املقبل أمام وزارة التربية في األونيسكو».

ّ
أرنون تغرق بدخان مكب كفرتبنيت
أشعل ،أمس ،أهالي أرنون اإلطارات احتجاجًا على الدخان املتصاعد
من مكب كفرتبنيت املجاور لقريتهم .وقد ّ
رجح الناشط البيئي جهاد
الشيخ أن يكون الدخان ناجمًا من اشتعال غاز امليتان السام بسبب
ّ
تخمر النفايات ملدة طويلة .أما رئيس بلدية أرنون فواز قاطباي،
ّ
املسؤولية لبلدية كفرتبنيت والشركة املكلفة جمع النفايات
فحمل
ّ
وطمرها .وقال إنه ال يجوز أن تتحمل أرنون أعباء نفايات  29بلدة
في اتحاد بلديات الشقيف ،داعيًا وزارات الصحة والبيئة والطاقة
ّ
إلى التدخل ،وال سيما أن املكب يقع قرب نهر وفوق بئر مياه تغذي
كفرتبنيت.

االحتباس الحراري في اللبنانية األميركية
ّ
نظمت الجامعة اللبنانية األميركية و«الجمعية األملانية ـ ـ ـ العربية
للدراسات البيئية» ،بالتعاون مع دائرة الهندسة والجيولوجيا
والهيدرولوجيا في جامعة آخن ،ومعهد العلوم الجوية والبيئية في
جامعة غوته في أملانيا ،مؤتمرًا عن «آثار االحتباس الحراري على
املوارد املائية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا» في حرم جبيل،
بهدف تشجيع تبادل الخبرة وتوسيع التعاون بني األوساط العلمية
والصناعية والسياسية في بلدان املنطقة حيال أثر ّ
تغير املناخ على
املوارد البيئية العربية.
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قضية

بيانات «انتحارية»
أم دسائس استخبارية؟
لقطة
ّ
بتاريخ  2005/7/26تلقى ع��دد من
امل��ؤس �س��ات ال��دي �ن �ي��ة ال�ش�ي�ع�ي��ة في
م��دي�ن��ة ص ��ور ب�ي��ان��ًا ع �ب��ر الفاكس،
م �ن �س��وب��ًا ب �ت��وق �ي �ع��ه إل � ��ى «تنظيم
ال �ق��اع��دة والي ��ة ل �ب �ن��ان» ،ي��دع��و إلى
ّ
تضمن البيان ذكرًا
«قتل الشيعة».
ألس �م��اء م �ح��ددة ك� �ـ«أه ��داف» ،منها
ج��ع السيد
الشيخ نعيم ق��اس��م ،امل��ر ُ
محمد حسني فضل الله ،وذكر آنذاك
أن ال �ق��وى األم�ن�ي��ة ح��اول��ت جاهدة
ال��وص��ول إل��ى مصدر البيان ،ولكن
م��ن دون ج ��دوىُ .ي�ش��ار إل��ى أن هذا
ال�ب�ي��ان ،ك�س��واه م��ن أغ�ل� ّ�ب البيانات
امل �ش��اب �ه��ة ،ج� ��اء ف ��ي ع� ��ز االنقسام
السياسي في لبنان ،غير أن املفتي
محمد رشيد قباني استنكر ما جاء
ف �ي��ه ،وخ��اص��ة «ت�ك�ف�ي��ر املرجعيات
وال�ق�ي��ادات وال�ت�ح��ري��ض على سفك
دمائها» .وكان الفتًا أن البيان وصف
ال�س�ي��د ف�ض��ل ال �ل��ه ب �ـ«ال �ع�لام��ة» ،ما
أثار استغراب العديد من املتابعني
والخبراء ،وعزز الشكوك لناحية أن
يكون الكاتب «جهات سياسية».

ُنشر بيان منسوب إلى جماعة ّ
سمت نفسها «كتائب
معاوية بن أبي سفيان» ،تضمن تهديدًا بقتل الشيعة
في أدبياته ما
والبعثيني عبر «انتحاريني» .لم يشبه البيان ُ
درجت عليه الحركات السلفية .فهل هو من صنع متطرف أم
ثمة «فبركة سياسية خفيفة»؟
محمد نزال
قبل نحو أرب��ع س�ن��وات ،تناولت وسائل
اإلع �ل��ام ف ��ي ل �ب �ن��ان ب �ي��ان��ًا م �ن �س��وب��ًا إلى
«تنظيم ال�ق��اع��دة ـــــ ن�ه��ر ال �ب��ارد» .بعض
الصحف عرضت البيان على صفحتها
األول��ى ،وبعض الشاشات وضعته خبرًا
رئ �ي �س �ي��ًا .ف��ال �ب �ي��ان «ج ��دي ��د م ��ن نوعه»،
وفيه تهديد لرئيس الحكومة آنذاك فؤاد
السنيورة «ومن يتعامل مع أميركا» .قيل
يومها إن هذا البيان عبارة عن «فضيحة»
اس�ت�خ�ب��اري��ة ،ح�ي��ث إن ب�ع��ض الوسائل
اإلع�ل�ام� �ي ��ة ات �ص �ل��ت ع �ل��ى رق� ��م الفاكس
ال �صنّ��ادر م�ن��ه ال �ب �ي��ان ،وه ��و ،06895122
ف�ت�ب�ّي� أن��ه ي�ع��ود إل��ى مخفر ّق��وى األمن
الداخلي في بلدة مشمش ـــــ عكار.
ل��م يكن ال��وض��ع األم�ن��ي آن��ذاك ف��ي أحسن
املستوى
أح � ��وال � ��ه ،وك ��ذل ��ك األم� � ��ر ع �ل��ى
ّ
السياسي ،فجاء البيان في ظل «تشنج»
ال �ع�ل�اق��ات ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة .أما
ال�ي��وم ،م��ع ع��ودة التشنجات السياسية،
ال �ت��ي غ��ال�ب��ًا م��ا تلحقها ت��وت��رات أمنية،

ف �ق��د ص � ��در ق �ب��ل ُ 3أي � ��ام ب� �ي ��ان منسوب
إل��ى م�ج�م��وع��ة ،ل��م ت�ع�ل��ن نفسها سابقًا،
ّ
نفسها «كتائب معاوية ب��ن أبي
تسمي
ّ
سفيان» .تكفل موقع «بيروت أوبزرفر»
اإللكتروني بنشر البيان ،ال��ذي زع��م أنه
وص�ل��ه عبر البريد اإلل�ك�ت��رون��ي الخاص
ب��امل��وق��ع ،وم�ع��ه ّ تسجيل فيديو يتحدث
فيه شخص ملثم ال يشبه لباسه لباس
رج� ��ال ال �ح��رك��ات «ال�س�ل�ف�ي��ة الجهادية»
التقليدي.
ّ
وتكبر
ج ��اء ف��ي ال�ب�ي��ان أن ��ه« :ل �ق��د ط�غ��ى
ح��زب الله الشيعي وم��ن معه م��ن الكفار
البعثيني ،واعتقدوا أن أهل السنة جبناء
أو خ��ائ�ف�ين م��ن ه ��ؤالء امل��رت��دي��ن ،وأنهم
يستطيعون أن يعيثوا في األرض فسادًا
ّ
ويعدون أنفسهم أشرف الناس وهم من
الشرف ب��راءة» .كان الفتًا أن البيان ساق
ض��د الجهات امل��ذك��ورة اتهامات مبهمة،
دون ذكر تفاصيلها أو ما يؤكدها ،مثل
«هم من قتل الفلسطينيني ورموزهم في
املية ومية وقبلها مذبحة تل الزعتر».
ل � ��م ي� �ك ��ن ال � �ب � �ي ��ان ل �ي �م ��ر دون اإلشارة

أمن الناس

ّ
من أطلق الرصاص على عاملة إثيوبية؟
زينب زعيتر

ُ
إثيوبية إل��ى مستشفى في
نقلت عاملة ّ
زغ��رت��ا وه��ي ج��ث��ة ه��ام��دة ،إث��ر إصابتها
ب �ط �ل��ق ن� � ��اري ف ��ي خ ��ده ��ا األي � �م� ��ن ،وهي
تعمل لدى سعد ع .في بلدة مرياطة قرب
زغرتا.
�ي ،وقد
�
ض
�ا
�
مل
ا
�ين
ن
�
ث
اال
�وم
�
ي
�ع
�
ق
و
�ادث
ال � ّح�
ُ
تولى مخفر زغرتا التحقيق فيه ،وأوقف
ص��اح��ب امل �ن ��زل وس� ُ�ي �ح��ال ع �ل��ى النيابة
ال �ع ��ام ��ةّ .أم � ��ا أس� �ب ��اب ال � �ح� ��ادث ،فرواها
ل� �ـ«األخ� �ب ��ار» م �س��ؤول أم �ن��ي ،وق ��د رفض
الكشف عن اسم العاملة ،قال إنها قد تكون
في العقد الثالث ،وأضاف «طلب سعد من
الفتاة أن تنقل بارودة الصيد الخاصة به

ّ(من مجموعة
منظمة «كفى»)

إل��ى املنزل بعدما ك��ان يلهو بها خارجًا،
وأثناء نقلها البارودة انطلق عيار ناري
ّ
بطريق الخطأ وأصابها في خدها
منها
ّ
فتوفيت على الفور» .أكد املسؤول
األيمن
ّ
األم�ن��ي أن ص��اح��ب امل�ن��زل «سيحال على
ال �ن �ي��اب��ة ال �ع ��ام ��ة ل �ل �م �ح��اك �م��ة ن� �ظ� �رًا إلى
إه�م��ال��ه» ،لكن امل�س��ؤول نفى وج��ود ّ
«نية
جرمية أو رغبة في قتل الفتاة».
رغ��م تأكيد امل �س��ؤول امل�ت��اب��ع مللف حادث
وف � ��اة ال �ع��ام �ل��ة اإلث �يّ��وب �ي��ة ع� ��دم «وجود
العامل الجرمي» ،فإن الحوادث الجرمية
ّ
يتعرض لها عدد كبير من
األخيرة التي
العامالت األجنبيات في لبنان تستدعي
ّ
الحقيقية
ط��رح ال�ت�س��اؤالت ع��ن األس�ب��اب
للوفاة.

إل � ��ى أح � � ��داث  7أي� � ��ار ع � ��ام  ،2008حيث
«استباحوا بيروت العربية السنية قلب
املقاومة النابض ،التي لم ّ
تفرق بني أحد
م ��ن أب �ن��ائ �ه��ا م ��ن م �ق��اوم�ين ومناضلني.
نعم  7أيار لن يمر مجددًا ،ونقول لحزب
ال� �ل ��ه وم � ��ن وراءه إن� �ن ��ا أق �س �م �ن��ا بالله
الواحد األح��د أننا نذرنا أنفسنا شهداء

وان �ت �ح��اري�ين ،وس�ن�ض��رب ف��ي ك��ل مكان،
وال �ع�ي�ن ب��ال �ع�ين وال� �ب ��ادي أظ� �ل ��م» .كاتب
ال�ب�ي��ان ال ي��ري��د مل��ن ي��وج��ه إليهم خطابه
أن ي �ت �ه �م��وا إس ��رائ� �ي ��ل ب� �ـ«امل ��ذاب ��ح التي
ستصيبهم في كل م�ك��ان» ،بل عليهم أن
ي�ت�ه�م��وا «أن�ف�س�ه��م وح �ل �ف��اء ه��م» .السطر
األخير من البيان يوضح سبب صدوره

تقرير

ما قل
ودل
ّ
ُ َّ
يسجل ،وبمعدل يومي ،وفاة
ّ
عمال غير لبنانيني ،في حوادث
مختلفة وذلك بحسب البالغات
ّ
ّ
الواردة إلى القوى األمنية .سجل
خالل اليومني املاضيني وفاة
ّ
عاملني سوريني ،إثر التعرض
لصعقة كهربائية خالل العمل.
فقد توفي العامل السوري أحمد
ّ
الحوري إثر تعرضه لصعقة
كهربائية أثناء قيامه بأعمال
صيانة كهربائية في منزل هال
ر .الكائن في بلدة بدنايل .كذلك
ّ
تعرض العامل السوري عبد
الله العليان ( 18عامًا) لصعقة
كهربائية أمام أحد األفران في
منطقة الكفاءات ،وما لبث أن
فارق الحياة.

ّ
الجيش نفذ يومًا أمنيًا في البقاع
البقاع ــ رامح حمية
نفذت وح��دات من الجيش عملية أمنية
واس � �ع� ��ة ي � ��وم أم � � ��س ،ش �م �ل��ت ع � � ��ددًا من
ق��رى بعلبك ـــــ ال�ه��رم��ل ،ب��دءًا م��ن بريتال
وحورتعال وبعض القرى املحيطة بهما،
ً
وصوال إلى بلدة طاريا .ضربت وحدات
ال�ج�ي��ش امل �ش��ارك��ة ط��وق��ًا أم�ن�ي��ًا محكمًا
ح��ول ب��ري�ت��ال ،وأق�ف�ل��ت ع ��ددًا م��ن الطرق
واملنافذ املؤدية إلىها ،وترافق ذلك ّمع
تفتيش ودهم ملنازل مطلوبني ،حيث ُركز
في عمليات الدهم على املناطق الجردية
للبلدة ،بمساندة من اآلليات العسكرية
امل �ج �ن��زرة ،وث�ل�اث ط��واف��ات إح��داه��ا من
ن� ��وع «غ � ��ازي � ��ل» .ن �ت��ج م ��ن ال �ع �م �ل �ي��ة في
ب��ري�ت��ال ت��وق�ي��ف  15شخصًا يشتبه في
ك��ون �ه��م م�ط�ل��وب�ين ل �ل �ع��دال��ة ،ب�ع�ض�ه��م ال
يحملون بطاقات هوية ،والبعض اآلخر
ُلوجودهم في جرود البلدة.
بريتال
�ي
�
ف
�ة
ً
أع �ل��ن ب ��دء ال�ع�م�ل�ي��ة األم �ن �ي� ّ
ع�ن��د ال�ت��اس�ع��ة ص�ب��اح��ًا ،ول �ك��ن مسؤوال
أمنيًا أك��د أنها ب��دأت فعليًا عند الساعة
ال�ث��ال�ث��ة ف �ج �رًا ،وذل ��ك ب�ع��د أن استقدمت
العسكرية وحصل الدخول بها
اآلليات
ُ
إل��ى ال �ب �ل��دات ،وأق�ف�ل��ت امل�ن��اف��ذ واملداخل
املؤدية إليها.
ع�ل�م��ت «األخ � �ب ��ار» م��ن م �ص� ً�در أم �ن��ي أن
ال �ع �م �ل �ي��ة ت ��أت ��ي اس �ت �ك �م ��اال للعمليات
األمنية التي نفذتها وحدات من الجيش
ن�ه��اي��ة ال �ع��ام امل��اض��ي ،وه��ي ت �ه��دف إلى

«محاصرة وإلقاء القبض على عصابات
ال �س �ي��ارات واالت� �ج ��ار ب��ا ًمل �خ��درات الذين
ات�خ��ذوا من البلدة معقال لهم»ّ ،
مرجحًا
أن تستمر العملية خ�لال األي��ام املقبلة.
املشتبه فيهم املوقوفون بلغ عددهم .15
ال�ع�م�ل�ي��ة األم �ن �ي��ة ش�م�ل��ت ب �ل��دة طاريا،
حيث ض��رب��ت وح ��دات م��ن ف��وج التدخل
الثاني واستخبارات الجيش طوقًا أمنيًا
محلة
وده �م��ت م�ن��زل�ين م�ت�ج��اوري��ن ف��ي
َ
حوشباي في سهل البلدة ،إال أنه لم ُيلق
ال�ق�ب��ض ف�ي�ه�م��ا إال ع�ل��ى ال �ش��اب ش .ح.
لعدم حيازته بطاقة هوية ،فيما لم يعثر
على أي مضبوطات.
م ��ن ج �ه��ة ث ��ان� �ي ��ة ،ت �م �ك �ن��ت م� �ف ��رزة درك
عرسال من إلقاء القبض على ستة شبان
سوريني وثالثة لبنانيني) ُيشتبه
(ثالثة
ّ
ف��ي أن �ه��م أل �ف��وا ع�ص��اب��ة ل�س��رق��ة املنازل
وامل �ح ��ال ال �ت �ج��اري��ة وامل ��واش ��ي ف��ي قرى
بالبقاع الشمالي ،وذلك بعد دهم مزرعة
في بلدة رأس بعلبك.
«على
إنه
ـ«األخبار»
مسؤول أمني قال ل
نّ
أثر التحقيق ّ
األول��ي مع املوقوفني ،تبي
أن العصابة تتألف من تسعة أشخاص،
من بينهم عنصر ّ من جهاز األم��ن العام
ال �ل �ّب �ن��ان��ي ،ول� �ك ��ن ث�ل�اث ��ة نّم ��ن العصابة
تمكنوا من الفرار» ،كذلك تبي أنهم كانوا
ي �س��رق��ون م �ن��ذ ف �ت��رة ط��وي �ل��ة ف��ي بلدات
ع��رس��ال ورأس بعلبك وال�ق��اع ،وتوزعت
سرقاتهم على املحال التجارية وعدد من
املنازل واملواشي.
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أخبار القضاء واألمن

ّ
هل ثمة انتحاريون يريدون
ّ
مهاجمة فئات معينة؟
(أرشيف ــ أ ف ب)

القبض على «عصابة سرقة»

إنه أداة للفتنة...
استنكر الشيخ أحمد البابا ،إمام جامع الفاروق التابع لدار الفتوى ،ما جاء في
البيان األخير املنسوب إلى «كتائب معاوية بن أبي سفيان» .وقال في حديث
إلى «األخبار» إن ما ورد فيه «ال يدل على أن كتبته من املتدينني ،فهو للفتنة
على ما يبدو ،ويأتي في سياق الحملة السياسية التي ليس لها عالقة بالدين.
عن نفسه إنه
فكيف يضع شخص نفسه في موقع الحركات اإلسالمية ،ويقول ً
انتحاري؟ هذا التوصيف ليس إسالميًا» .أضاف الشيخ البابا قائال« :نحن ال
نقبل باأللفاظ التي وردت في هذا البيان ،وهي ال تعني املسلمني وال عالقة لها
وتعزيز لغة
بالدين .فما نطالب به دائمًا هو تهدئة الخطاب السياسي في لبنان
ّ
الحوار والكف عن التشنجات والعصبيات» ،خاتمًا بالقول «كل من صلى إلى
قبلتنا وآمن بالرسول فهو أخ لنا في الدين ،وليس لدينا تفريق في ذلك».

لم يكن البيان
ليمر دون اإلشارة إلى
ّ
أحداث  7أيار

اآلن ،فهو مرتبط بالتطورات السياسية
األخيرة التي شهدها لبنان ،حيث يختم
ب��ال��ق��ول «ال���ي���وم ب��ع��د م���ا ق��ال��ه��ا عميلكم
ج��م��ي��ل ال���س���ي���د إن ال���ح���ق س���ي���أخ���ذه في
ال���ش���ارع ،ن��ح��ن قبلنا ال��ت��ح��دي ،وسنرى
من عنده انتحاريون أكثر وال نخشى إال
الله».

«انتحاريون»؟ كانت هذه الكلمة واحدة
من املالحظات التي نقلتها «األخبار» إلى
بعض علماء ال��دي��ن وامل��ت��اب��ع�ين لشؤون
ال��ح��رك��ات ال��دي��ن��ي��ة ،ل��ك��ون ه��ذه الحركات
ال تستخدم ع��ادة مصطلحات كهذه في
بياناتها .فبعد قراءة إمام مسجد القدس
ف��ي ص��ي��دا ،ال��ش��ي��خ م��اه��ر ح��م��ود ،البيان
ّ
امل������ذك������ور ،خ���ل���ص إل������ى ع�������دة مالحظات
تشير إلى «أن��ه بيان استخباري فتنوي
بامتياز ،وال يشبه البيانات التي يكتبها
أن��اس متدينون» .لغة ركيكة ،ل��م ُيفتتح
ب��آي��ة ق��رآن��ي��ة ،ال ي��ت��ض��م��ن ح��دي��ث��ًا نبويًا
ش���ري���ف���ًا ،ك��ل��ام م���ذه���ب���ي ال دي�����ن�����ي ...هذه
ب��ع��ض امل�لاح��ظ��ات ال��ت��ي ّ
سجلها الشيخ
ح ّ���م���ود ع��ل��ى ال��ب��ي��ان ل��ت��أك��ي��د «فبركته».
ول��ف��ت ح ّ��م��ود ف��ي ح��دي��ث ّم��ع «األخبار»
إلى أن كاتب البيان «لم يوفق في تسمية
الجماعة التي تقف وراءه .فمعاوية بن

ّ
أبي سفيان قد يعد رمزًا ،ولكن ليس رمزًا
جهاديًا عند الحركات اإلسالمية السنية،
م��ث��ل خ��ال��د ب���ن ال��ول��ي��د أو ص��ل�اح الدين
هي
األي��وب��ي .فمن ال��واض��ح أن التسمية ً
للنكاية بالطوائف األخرى ال أكثر ،فضال
عن أنه ليس هناك فقيه مسلم سني يقف
معاوية ض��د علي ب��ن أب��ي ط��ال��ب في
م��ع
ّ
حرب صفني».
ت��وق��ف ال��ش��ي��خ ح ّ ّ���م���ود ع��ن��د االس����م الذي
ج�����اء ال���ب���ي���ان م���وق���ع���ًا ب�����ه ،وه�����و «الليث
ال���غ���ال���ب ح���م���زة ال����ع����رب����ي» ،إض����اف����ة إلى
عبارة «بيروت العربية املقاومة» ،لكون
ال��ح��رك��ات اإلس�لام��ي��ة ،وخ��اص��ة السلفية
منها ،ال تتحدث عن العروبة« ،فهل يعقل
ّ
وجمول
أنهم ً يتحدثون عن خالد علوان
م��ث�لا؟! أو ع��ن الفلسطينيني ف��ي بيروت
ع��ام 1982؟! ًه��م ض��د ك��ل ه���ؤالء» .ويختم
ال��ش��ي��خ ق���ائ�ل�ا« :ل���و ك���ان كتبة ال��ب��ي��ان قد
استعانوا بشيخ ّمأجور ،ولو من قريبو،
لكان البيان أقل خفة مما هو عليه».
من جهته ،رأى الخبير في شؤون الحركات
موصللي ،أن
اإلسالمية ،الدكتور أحمد
ً
البيان «يمكن أن يكون مفتعال م��ن قبل
أط���راف سياسية لبنانية ،ول��ك��ن مسألة
ح��ص��ول ت��ف��ج��ي��رات واض���ط���راب���ات أمنية
ه��ي أم��ر وارد ف��ي ك��ل األح����وال ،نظرًا إلى
وجود أرضية ّ
تطرفً مذهبي في لبنان»،
وختم موصللي قائال« :يبدو أن فريق 14
آذار أفلس ولم يعد لديه برنامج ،ولذلك
ي��ع��م��د إل���ى زي����ادة ال��ت��ط��رف امل��ذه��ب��ي بني
اللبنانيني».

ّ
هل رضوخ «النيابة العامة» تحت ضغط التمرد خيار صائب؟
رضوان مرتضى

كاملة ،ما خال مطلبهم املتعلق بحضور
وزير الداخلية زياد ب��ارود ّإلى السجن.
تنفيذ االت��ف��اق الحاصل حقق لسجناء
أول م��ن أم���س امل��ت�� ُم ّ��ردي��ن ال��ه��دف األكبر
م��ن ت��م ّ��رده��م ،فاستجيب لطلبهم النقل
ال���ف���وري م���ن س��ج��ن ال��ق��ب��ة ف���ي طرابلس
إل�����ى س���ج���ن روم����ي����ة امل�����رك�����زي .ع�����دد من
املسؤولني األمنيني الذين ّلبوا مطالب
ّ
التمرد بإشارة من القضاء ،أرادوا
إنهاء
أال ُي ّ
تموا فرحة هؤالء كاملة ،فقرروا أن
يخالفوا ُّ اتفاقهم مع السجناء .فبعدما
كان قد اتفق على أن ُينقلوا إلى أي قسم
ف���ي ال��س��ج��ن ب��اس��ت��ث��ن��اء ال��ج��ن��اح «واو»
امل���ع���روف ب��ـ«غ��وان��ت��ن��ام��و» ال����ذي مكثوا
معنى أن
ال��وق��ت الكثير ف��ي��ه وي��ع��ل��م��ون ُ
يكونوا في هذا الجناح الذي استحدث
ُ ّ
خصوصًا ّلالحتجاز التأديبي ،عدل في
ّ
قواعد الخطة وفق ما ارتأى القياديون.
وان��ط�لاق��ًا م��ن ه��ذا امل��س��ار ،ذك��ر مسؤول
أم���ن���ي رف���ي���ع ل����ـ«األخ����ب����ار» أن السجناء
ُوض���ع���وا ف��ي امل��ك��ان األح ّ
����ب إل���ى قلبهم،

ّ
انتشال جثة رجل قضى انزالقًا

انتشلت وحدة اإلنقاذ البحري في الدفاع املدني صباح أمس جثة يوسف
نخول ( 60عامًا) بعدما طفت على وجه املياه مقابل الشاطئ في منطقة
الكسليك .وبنتيجة التحقيقات ّ
األولية والكشف على الشاطئ الصخري
ينّ ّ
املقابل ومعاينة الطبيب الشرعي تب أن رأس الضحية ارتطم بإحدى
الصخور إثر انزالقه عنها ما ّأدى إلى فقدانه الوعي والغرق.
ُعثر عند إحدى الصخور على ّ
ّ
كرسي من
عدة للصيد ،وهي كناية عن
ّ
البالستيك ولم تظهر على الجثة أية أعمال عنف ،مما ّ
يرجح فرضية أن
ً
الصليب األحمر الجثة إلى مستشفى
الحادث حصل قضاء وقدرًا .نقل ّ ّ
سيدة لبنان تمهيدًا إلعالم ذويه لتسلم جثته.

عمليات إطالق نار تجرح ثالثة
ُ
نقل إلى أحد املستشفيات في الهرمل محمد
ط 12( .عامًا) مصابًا بطلق ناري في رأسه،
واألسباب مجهولة .وفي خراج بلدة حكر
فصيلة العبدة ـ ـ ـ وأثناء قيام
الضاهري ـ ـ ـ نطاق ُ
سمير ع .باالصطياد أصيب علي أ 11( .عامًا)
ُبطلق ناري من سالح للصيد في صدره ووجهه.
نقل املصاب إلى أحد املستشفيات للمعالجة،
فيما ّفر مطلق النار إلى ّ
جهة مجهولة.
ُ
كذلك أصيبت سارة ن .بطلق ناري في كتفها عن طريق الخطأ في بلدة
جباع الجنوبية ُ ،ووضعها الصحي مستقر.
جهة ثانية ،أحضر إلى أحد املستشفيات في حلبا عبد الرحمن ملحم
من ّ
وهو جثة هامدة إثر سقوطه من على شجرة في بلدته مشمش.

فرار موقوف من مكتب تحقيق

متابعة

ّ
املتمردين
أعطى القضاء كلمته للسجناء
ب��وع��د ق��اط��ع لتلبية م��ا يطلبون إلنهاء
نفسه ،أص��در أمره
ال��ت��م ّ��رد .وف��ي ال��وق��ت
ّ
إل��ى ال��ق��وى األمنية أن تتأكد م��ن تنفيذ
ه����ذا ا ّل���وع���د .ح��ص��ل ال��ق��اض��ي املفاوض
على ثقة السجناء وأعطاهم كلمة شرف،
ُ
ف���ط ّ���ب���ق االت����ف����اق ب��ح��رف��ي��ة ت���ك���اد تكون

ألقت ّقوة من فصيلة درك رأس العني القبض أمس على مجموعة ّ
شبان
ّ
ّ
ّ
وسوريني ،يشتبه في أنهم ألفوا عصابة وقاموا بأعمال سرقة
لبنانيني
طاوالت مطاعم قرى البقاع الشمالي .ولدى التحقيق ّ
األولي مع املوقوفني
ّ
اعترفوا أيضًا بسرقات قاموا بها من محال تجارية ،ودراجات نارية
وأسلحة صيد ،وغنم وماعز.
من جهة ثانية ،أوقفت إحدى دوريات فرع املعلومات ،بمؤازرة عناصر
جهاز ضهر البيدر ،لينا أ .لالشتباه فيها بنقل مخدرات وأعمال دعارة،
ّ
مسجلة باسم
وفي أنها تستخدم لهذه األغراض سيارة «هيونداي»
ينّ ّ
يوسف ح .ويقودها وسام ح .وبنتيجة املتابعة تب أن ً لينا تقيم ُبصورة
غير شرعية في لبنان ،وال تحمل أوراقًا ثبوتية .إضافة إلى لينا ،أوقف
وسام.
كذلك أوقفت فصيلة تفتيشات املطار السوري أحمد ع .بعدما ضبطت
بحوزته  9غرامات من مادة حشيشة الكيف على املدخل الرئيسي
الغربي لقاعة الذهاب ،وذلك أثناء سفره إلى الشارقة .وبمراجعة القضاء
املختص أشار بتوقيفه وضبط قطعة الحشيشة ،وبإيداعه مكتب مكافحة
ّ
املخدرات املركزي.

اختالف بين القضاء
واألمن على االستجابة
للسجناء

ال����ج����ن����اح «واو» ،وف������ق إدارة السجن
أو غ���وان���ت���ن���ام���و ب��ح��س��ب امل�����ت�����داول بني
ال��س��ج��ن��اء .ل��ك��ن رغ���م اإلخ��ل��ال بتفصيل
االت��ف��اق ال���ذي ال ي��ك��اد ُي��ذك��ر م��ع م��ا ناله
السجناء من نقل ف��وري ،فقد بدى نهار
أمس هادئًا في سجن رومية املركزي .لكن
ال��ه��دوء ال��ذي ك��ان ّ س��ائ��دًا أروق���ة السجن
امل��رك��زي بعد التوتر ال��ذي عاشه بعض
هؤالء بانتظار ما سيؤول إليه الوضع،
ّ
الضباط الذين
لم ينسحب على عدد من
أبدوا امتعاضًا من تلبية النيابة العامة
ّ
املتمردين .وفي هذا السياق ،ذكر
ملطالب
أح���ده���م ل���ـ«األخ���ب���ار» أن م���ا ح��ص��ل يوم
ّ
التمرد لم يكن قرارًا صائبًا رغم خطورة
الوضع السائد .وأشار إلى أن الرضوخ
ملطالب السجناء تحت تهديد السكني قد
ُي ّ
شجع آخرين على انتهاج الخط نفسه

ً
ّ
ّ
السجانني ،أمال بتحصيل
والتمرد على
مطلب م��ا أو لكسر ال��روت�ين على األقل.
املذكور طالب بأن يحاكم هؤالء
الضابط ّ
ُّ
وتتخذ بحقهم أحكام قاسية لكي يكونوا
عبرة للباقني .ل��م يكن ه��ذا ال��ص��وت هو
الوحيد الذي ارتفع ،فقد رأى ضابط آخر
أن موافقة النائب العام االستئنافي في
على طلب
حمزة
الشمال القاضي عمر
ً
ً
نقل السجناء قد يكون خطأ قاتال يفتح
ال���ب���اب أم�����ام ت���داع���ي���ات خ��ط��ي��رة .وأشار
الضابط املذكور إلى أن املوضوع يجب
أن يدرس بدقة أكبر ،انطالقًا من اعتبار
أن القوى األمنية املوجودة على تماس
دائ�����م م���ع ال���س���ج���ن���اء ،وب���ال���ت���ال���ي تتمتع
بالقدرة على تقويم الوضع.
ت��ج��در اإلش�����ارة إل���ى أن م��ع��ل��وم��ات جرى
ّ
املتمردين
تناقلها ع��ن خ���داع السجناء
إلن����ه����اء ال���ت���م ّ���رد م����ن دون إع���ط���ائ���ه���م ما
أرادوا ،اصطدمت بقرار النائب العام .فقد
ّ
الضباط بأن املوكب الذي
فوجئ بعض
انتقل من سجن القبة إلى سجن رومية،
ّ
��وق السجناء وأربع
امل ّ��ؤل��ف م��ن آل��ي��ة ل��س ّ
سيارات شرطة ،كان يقل  14سجينًا.

يذكر أن أربعة سجناء من الذين ُقادوا
ت����م ّ����رد أول م����ن أم�����س ك����ان����وا ق����د نقلوا
ت��أدي��ب��ًا م���ن س��ج��ن روم���ي���ة امل���رك���زي إلى
س���ج���ن ال���ق���ب���ة ف����ي ط���راب���ل���س م���ن���ذ نحو
شهر ونصف ،على خلفية افتعال أعمال
شغب واالع��ت��داء على أح��د الضباط في
قوى األمن الداخلي.

ُ
غادر جاد ش .مركز فصيلة األشرفية ،بعدما أحضر إلى الفصيلة
لقيادته سيارة «جيب ب .أم» عائدة إلى إحدى شركات تأجير السيارت
دون عقد إيجار أو وكالة قيادة ،وغير ّ
مسددة رسوم امليكانيك منذ عام
.2009

ّ
قرار قضائي بمنع موقع من ذكر سامي الجميل
أمس ،صدر قرار قضائي بمنع موقع إلكتروني من بث أي خبر يمت
بصلة للنائب سامي الجميل .القرار صدر عن قاضي األمور املستعجلة
في بيروت نديم زوين .وقد استغربه العارفون بقضايا التكنولوجيا ،كما
أثار غضب املدافعني عن الحريات في لبنان .وصدر عن املكتب اإلعالمي
للنائب الجميل بيان اعتبر فيه أن املوقع عائد لـ«حزب الله» ،فيما نفى
الحزب ذلك.
ّ
الجميل «بوكالة املحامي مارك حبقة عن سعادة
وجاء في بيان مكتب
النائب الشيخ سامي الجميل ،قدم بتاريخ  2010/9/18استدعاء لدى
حضرة قاضي األمور املستعجلة في بيروت القاضي نديم زوين
املتضمن منع املوقع اإللكتروني لـ«حزب الله» من بث أي خبر له عالقة
بالنائب سامي الجميل ورفع الضرر عن هذا األخير املتمثل بالتعرض
للنائب الجميل ولعائلته عبر القدح والذم والتحقير والتهديد بالقتل
والتحريض على كل هذه الجرائم .وعليه ،وفي تاريخ  ،2010/9/20صدر
القرار القاضي بمنع املوقع اإللكتروني املذكور من بث أو نشر أي خبر
له عالقة باملستدعي النائب سامي الجميل ملدة شهرين قابلة للتجديد
فورًا تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها ثالثون مليون ليرة لبنانية عن
كل يوم مخالفة للقرار املذكور ،علمًا بأن املحامي مارك حبقة قد تقدم
أيضًا بشكوى جزائية لدى النيابة العامة التمييزية بحق املوقع املذكور
ومن يشرف على إدارته بغية إجراء املقتضى القانوني ومحاسبة كل من
تعرض للنائب سامي الجميل عبر كل الجرائم املذكورة أعاله».
الحقًا أفاد املكتب اإلعالمي لـ«حزب الله» ،وفق ما ورد في الوكالة الوطنية
ّ
لإلعالم ،أن املوقع املذكور هو  www.hezbullah.orgويبث من خارج
لبنان وال عالقة له بـ«حزب الله» أو بموقعيه اإللكترونيني.
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تقرير
ليس هناك ملف موروث من حكومتي الرئيس فؤاد السنيورة السابقتني إال فيه ما يكفي من
عالمات الشبهة ،فالقوانني لم تكن محترمة ،وكذلك املؤسسات املعنية بتطبيق هذه
القوانني ...قضية بيع العقار  631ــ الغدير بطريقة التراضي إلى شركة امليديل إيست مثال
إضافي على التفريط بأمالك الدولة ،فديوان املحاسبة الذي اعتبر أن عملية البيع باطلة
ّ
اضطر للموافقة بعد شهرين جراء ضغوط مارسها عليه املسؤولون في الحكومة حينها

أمالك الدولة تباع بالتراضي!
شركة «ميدل إيست» تفوز بالعقار  631رغم االعتراضات
محمد وهبة
اشترت شركة طيران الشرق األوسط،
 9584م�ت�رًا م��رب�ع��ًا م��ن أم�ل�اك الدولة
الخصوصية بطريقة ال�ت��راض��ي ،أي
وفق آلية مخالفة لألصول القانونية
التي تجيز مثل هذه العمليات بطريقة
حصرًا ال بالتراضي.
املزايدة العلنية ّ
وم��ا زاد ال�ط�ين ب��ل��ة أن تخمني سعر
املتر املربع ج��اء منخفضًا ج�دًا ،فهو
يبلغ مليون ليرة ،أو ما يعادل 664
دوالرًا .وب�ح�س��ب ال �خ �ب��راء ،ف ��إن هذا
ال �س �ع��ر ش �ب��ه م �ج��ان��ي ب��امل �ق��ارن��ة مع
األسعار الرائجة في املنطقة.

على حساب مطار بيروت

ق� ّ
�ص��ة ه��ذه الصفقة ب ��دأت م��ع طلب

شركة طيران الشرق األوسط «ميدل
العقار  631من منطقة
إيست» شراء
نّ
ال �غ��دي��ر ،ف �ق��د ت �ب�ّي� أن ه ��ذا العقار
مستملك م��ن ال��دول��ة ف��ي السنوات
ال� �س ��اب� �ق ��ة ،إل� � ��ى ج� ��ان� ��ب مجموعة
أخرى من العقارات التي تحيط به،
وذلك بهدف تطوير وتوسيع مطار
بيروت الدولي.
ل�ك��ن ال�ش��رك��ة اس �ت �ص��درت ق� ��رارًا في
مجلس الوزراء رقمه  18بتاريخ 30
ن�ي�س��ان  ،2009يمنحها ح��ق شراء
العقار بطريقة التراضي ،فاعترض
املدير العام للطيران املدني حمدي
ش��وق أم��ام دي��وان املحاسبة ،طالبًا
اس�ت�ش��ارت��ه ف��ي م��دى ص��واب�ي��ة قرار
مجلس الوزراء ،وال سيما أن الهدف
من استمالك الدولة لهذه العقارات

كان «توسعة وتطوير مطار بيروت
الدولي» ،مؤكدًا أن هذا املشروع «ال
ي��زال حاجة وهدفًا ،وأن أي توسعة
مستقبلية ل�ل�م�ط��ار ال ي�م�ك��ن إال أن
ّ
ت �ش��ك��ل ه� ��ذه ال� �ع� �ق ��ارات (العقارات
امل � � �ج � ��اورة ل �ل �ع �ق��ار  ،391وبينها
ال �ع �ق��ار  ،)631األرض� �ي ��ة الوحيدة
امل � �ت� ��اح� ��ة ل� �ل� �ت ��وس� �ع ��ة والتطوير،
ع �ل �م��ًا ب ��أن ��ه ل �ي��س ل� ��دى اإلدارة أي
ع � � �ق� � ��ارات أخ� � � ��رى ت �س �ت �ع �م��ل لهذه
الغاية.
لم يكتف شوق بهذا املقدار من أجل
ّ
التصدي لقرار مجلس ال��وزراء رقم
 ،2009/18إذ إن��ه أوض��ح ف��ي كتابه
إلى الديوان أن بيع أي من العقارات
ّ
امل��ذك��ورة إل��ى أي ط��رف ي�ع��د سابقة
خ �ط �ي ��رة ف� ��ي ال �ت �ع ��اط��ي م� ��ع أمالك

2500

تعديل مرسوم االستمالك

دوالر

يقول املدير العام للطيران املدني ،حمدي
شوق (الصورة) ،إن تنفيذ القرار الرقم 18
الصادر عن مجلس الوزراء يستوجب حكمًا
استصدار مرسوم يقضي بتعديل املرسوم الذي
استملكت بموجبه العقارات ملصلحة «مشروع
تحسني وتطوير املطار» ،وذلك باإلعالن صراحة
عن عدم حاجة اإلدارة للعقارات املطلوب
استمالكها ،وبالتالي بيعها بالتراضي ،علمًا
بأن هذا التعديل يسمح ألصحاب العقارات
املستملكة بموجب املرسوم السابق باملطالبة
باستعادة أمالكهم ،سواء كانت محيطة
بالعقار  391أو كانت مشمولة في سياق التبرير
لتوسعة املطار وتطويره.

زراعة

هو معدل سعر املتر املربع
الواحد الواقع في محيط
مطار بيروت إلى جانب
العقار  ،631بحسب ما يقول
خبير عقاري أجرى أخيرًا
تخمينًا لنحو  40عقارًا في
املحيط نفسه ،مشيرًا إلى أن
العقارات التي تصلح لتشييد
منازل يتراوح سعر املتر فيها
ما بني  3آالف و 4آالف دوالر

ال ��دول ��ة ،وال س�ي�م��ا «إذا ع�ل�م�ن��ا أن
العديد من أصحاب العقارات التي
ج��رى استمالكها ملصلحة مشروع
ت ��وس� �ع ��ة وت� �ط ��وي ��ر م� �ط ��ار بيروت
ق ��د رف� �ض ��وا االس �ت �م�ل�اك��ات املقررة
ورف �ع��وا ال��دع��اوى (ال ي ��زال العديد
منها قائمًا) إلع��ادة أم�لاك�ه��م ،ومن
ب�ع��ض ه ��ذه ال �ع �ق��ارات أم� ��ام املدرج
الشرقي للمطار».
وي� �ل� �ف ��ت أي � �ض ��ًا إل� � ��ى أن املشاريع
ّ
امل �س �ت �ق �ب �ل� ّ�ي��ة امل� � �ع � ��دة ل� �ل� �م� �ط ��ار أو
ال � � ��واج � � ��ب ت� �ن� �ف� �ي ��ذه ��ا الستقبال
األع ��داد امل�ت��زاي��دة م��ن املسافرين قد
ش ��ارف ��ت ع �ل��ى ال �ت �ح �ق��ق ،وبالتالي
فإن املديرية العامة للطيران املدني
تدرس مع مجلس اإلنماء واإلعمار
إع � � ��داد م� �ش ��اري ��ع ل �ت��وس �ي��ع املطار
ل�ك��ي ي�س�ت��وع��ب أك�ث��ر م��ن  6ماليني
م �س ��اف ��ر ،م �س �ت �ط��ردًا ب � ��أن املديرية
ال �ع��ام��ة ل �ل �ط �ي��ران امل ��دن ��ي «تسعى
ال� ��ى زي� � ��ادة امل� �س ��اح ��ات املستملكة
ملصلحة م�ش��روع ُتطوير امل �ط��ار ،ال
ّ
تتخلى ّ
عما استملك منها ،علمًا
أن
ب��أن امل�س��اح��ات ال�ب��اق�ي��ة ال�ت��ي يمكن

قطاعات

ّ
مشروع لتطوير «الزراعة السمكية البحرية»
ّ
ّ
أهمية
أك ��د وزي ��ر ال ��زراع ��ة ح�س�ين ال �ح��اج ح�س��ن
تطوير قطاع الثروة البحرية من خالل االستزراع
ال �س �م �ك ��ي ك� �خ� �ي ��ار اس� �ت ��رات� �ي� �ج ��ي للمستقبل،
وتشجيع ال�ص�ي��ادي��ن وتعاونياتهم ونقاباتهم
على دخول هذا القطاع ،والعمل على ربط الزراعة
ّ
بالسياحة والصناعة .وشدد على أهمية التطوير
ال �ن��وع��ي ل�ل�م�ن�ت�ج��ات ال��زراع �ي��ة وزي � ��ادة قيمتها
املضافة لتحسني األوض��اع املعيشية للمزارعني
والصيادين في لبنان ،ومواجهة العوملة في إطار
مواجهة األزمة الغذائية العاملية املقبلة.
ك�ل�ام ال �ح��اج ح�س��ن ج��اء خ�ل�ال زي��ارت��ه العاصمة
اإليطالية روما ،حيث شارك في معرض املشرق،
وع�ق��د سلسلة ل �ق��اءات ب��دأه��ا م��ع خبير إيطالي
متخصص في االس�ت��زراع السمكي ،وبحث معه
ف��ي ال �خ �ي��ارات االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ل�ت�ط��وي��ر الزراعة
السمكية ال�ب�ح��ري��ة ف��ي ل�ب�ن��ان :ال�ت��ون��ة الحمراء،
ال �ل �ق��ز ال��رم �ل��ي وال �ج��رب �ي��دي ،وال �ع �م��ل ع �ل��ى ربط
ال��زراع��ة بالسياحة وال�ص�ن��اع��ة ،وت�ح��دي��د كيفية
تدريب الشركات والصيادين والتعاونيات ،كما

العقار الذي اشترته «ميدل إيست» من الدولة كان مخصصًا لتوسيع مطار بيروت (مروان بو حيدر)

ت �ط� ّ�رق ال �ب �ح��ث إل ��ى ال �ب �ع��د االق �ت � ًص��ادي والبعد
االج�ت�م��اع��ي ل�ه��ذا ال �خ �ي��ار ،إض��اف��ة إل��ى البحوث
العلمية املرتبطة به في مجال الحرارة ،امللوحة،
التلوث واألنواع.
وت �ط��رق ال�ب�ح��ث خ�ل�ال ه��ذه ال �ل �ق��اءات أي�ض��ًا إلى
م�ن��اق�ش��ة اإلص�ل�اح ��ات االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ف��ي قطاع
ال��زراع��ة ،ال�ت��ي ي�ن��وي االت �ح��اد األوروب� ��ي  2014ـــــ
 2020البحث فيها ،ومنها خفض حصة الزراعة
ف��ي م��واز ُن��ة االت�ح��اد م��ن  40إل��ى  30ف��ي امل�ئ��ة ،في
ّ
وق��ت ل��م ت�ع��د فيه إيطاليا رؤيتها حتى اآلن مع
اق �ت ��راب م��وع��د ال �ن �ق��اش األوروب� � ��ي لإلصالحات
ب�ع��د ّ ش �ه��ري��ن ،ف��ي ظ��ل خ�لاف��ات ك�ب�ي��رة بشأنها.
وي ��رك ��ز االت� �ح ��اد األوروب� � � ��ي ف ��ي س �ي��اس �ت��ه على
النوعية ومواجهة العوملة ومواجهة أزمة الغذاء
العاملية املقبلة ،مع ّ اإلق��رار بمبدأ مساعدة قطاع
ال��زراع��ة ك�ش��رط م��ت�ف��ق عليه الس �ت �م��رار الزراعة،
لكن االخ�ت�لاف هو على كلفة املساعدة الزراعية
ونسبتها.
(األخبار)

أن تكون صالحة مل�ش��روع التطوير
ق��د أص�ب�ح��ت ن ��ادرة إن ل��م ً ن�ق��ل غير
م ��وج ��ودة ن �ه��ائ �ي��ًا» ،ف �ض�ل�ا ع��ن أنه
«ل��م ت��ؤخ��ذ م��واف�ق��ة امل��دي��ري��ة العامة
للطيران املدني املسبقة وفقًا لقانون
رسوم املطارات.»...

بيع بالتراضي «غير قانوني»
على الرغم من أن اعتراض شوق كان
واض�ح��ًا لجهة ال�ح��اج��ة للعقار ،إال
أن ال��دي��وان ح��اول أن يفصل بني ما
هو ممكن قانونًا واملمنوع ،فصدر
ال � � ��رأي االس� �ت� �ش ��اري ل� �ل ��دي ��وان رقم
 2009 /48عن الغرفة التي يرأسها
ال �ق� ّ�اض��ي ن��اص �ي��ف ن��اص �ي��ف ،وهو
م��وق��ع م��ن رئيس ال��دي��وان باإلنابة،
املدعي العام جوزيت طبراوي راشد.
ّ
ورك� ��ز ال ��دي ��وان ع�ل��ى امل�خ��ال�ف��ة التي
ج��رى إم��راره��ا ف��ي مجلس الوزراء،
إذ رأى أنه «ال بد من اتباع األصول
امل �ن �ص��وص ع�ل�ي�ه��ا ف��ي ال� �ق ��رار 275
الصادر بتاريخ  25أيار  ،1926عند
إج ��راء عملية بيع ه��ذه العقارات»،
ّ
ثم يحدد ه��ذه األص��ول كاآلتي« :إن

صناعة

ّ
ّ
عمال «املستقبل لألنابيب» :املواجهة مستمرة
ال ي � � ��زال ع � � ّ�م � ��ال م �ص �ن ��ع امل �س �ت �ق �ب��ل لألنابيب
م �س �ت �م� ّ�رون ف��ي ت�ح� ّ�رك�ه��م اح�ت�ج��اج��ًا ع�ل��ى إقفال
املصنع استنادًا إل��ى امل��ادة  50من قانون العمل،
ال �ت��ي ت�ت�ي��ح ل�ص��اح��ب ال�ع�م��ل اإلق �ف ��ال ب �ن� ً
�اء على
ظروف اقتصادية قاهرة ،وبالتالي صرف العمال
واملوظفني بصورة تعسفية.
ّ
ّ
تحرك
على إق�ف��ال املصنع ،وقمع
وت�ص��ر اإلدارة ّ
العمال ،الذين يؤكدون أن املصنع لم يكن يخسر
ّ
كما تزعم اإلدارة في بياناتها املقدمة إلى وزارة
العمل ،غير أن الوقائع تشير إلى أن كلفة اإلنتاج
ف��ي ل�ب�ن��ان أع �ل��ى م��ن دول أخ� ��رى ،وب��ال�ت��ال��ي فإن
االنتقال إلى دول أخرى قد يكون مربحًا أكثر.
لذلك عقدت نقابة عمال املصنع مؤتمرًا صحافيًا
في ّ
مقر االتحاد العمالي العام ،في حضور رئيس
االتحاد غسان غصن ،ورئيس مجلس املندوبني
في اتحاد نقابات الشمال علي السلو ،وأعضاء
النقابة وعمال املصنع ،فأوضح غصن أن معاناة
ال �ع �م��ال ج ��اءت نتيجة اس�ت�س�ه��ال وزارة العمل
تطبيق املادة  50من قانون العمل ،إذ إن املنتجات

امل �م��اث �ل��ة امل� �س� �ت ��وردة م �ع �ف��اة م ��ن ك ��ل الضرائب
والرسوم ،وبالتالي فإن كلفة اإلنتاج خارج لبنان
أقل بكثير مما هي عليه محليًا.
ّ
وأش ��ار غ�ص��ن إل��ى أن ه��ذا االس�ت�س�ه��ال أدى إلى
تشريد أكثر من  400عائلة نتيجة إقفال «مصنع
املستقبل» ،داعيًا إلى ْاالستمرار في املواجهة بما
يسمح ب��ه ال�ق��ان��ون ،إن بواسطة وزارة العمل أو
االعتصامات لتحقيق املطالب.
وأوض � � � ��ح رئ � �ي� ��س ن� �ق ��اب ��ة م �س �ت �خ��دم��ي وعمال
املستقبل لصناعة ً األن��اب�ي��ب ،عباس البضن ،أن
اإلدارة بشأن
النقابة تملك دليال يدحض مزاعم ُ
ال �ص �ع��وب��ات االق �ت �ص ��ادي ��ة ال �ت ��ي اس��ت �ن��د إليها
ل�ص��رف ال�ع�م��ال واألج� ��راء وإق �ف��ال امل�ص�ن��ع ،الفتًا
إل��ى أن��ه م��ا زال ه�ن��اك ّ 22أج �ي �رًا يعملون حاليًا
على الرغم من أنهم موظفون إداري��ون ومجموع
ّ
رواتبهم يتعدى  100مليون ليرة شهريًا ،علمًا
بأن األجراء املصروفني ال يصل مجموع رواتبهم
إلى  100مليون.
(األخبار)
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متابعة

َّ
عفنة!
مستودعات
في
ن
يخز
لبنان
قمح
ّ

ّ
شكوك في لجنة التسلم ...والتهريب إلى سوريا «شغال»
جرى تخمين
سعر المتر المربع
الواحد من العقار 631
ــ الغدير بقيمة مليون
ليرة فقط

وب��ال�ت��ال��ي ف��إن م �ب��ررات االستمالك
تكون قد سقطت.

التنكيل باألصول

امل ��ادة  77م��ن ال �ق��رار امل��ذك��ور ّ
نصت
ع� �ل ��ى أن أم� �ل ��اك ال � ��دول � ��ة الخاصة
تباع بطريقة املزايدة العلنية وفقًا
ل�ل��أص� ��ول امل� �ن� �ص ��وص ع �ل �ي �ه��ا في
ق��ان��ون امل�ح��اس�ب��ة ال�ع�م��وم�ي��ة وذلك
ع �ل��ى أس� ��اس ت�خ�م�ين ت�ض�ع��ه لجنة
خ �ب��راء» ،ليستنتج ب��أن م��ا ورد في
ق��رار مجلس ال��وزراء رق��م  18تاريخ
 2009/4/30لجهة البيع بالتراضي
ل� �ش ��رك ��ة ط � �ي � ��ران ال � �ش � ��رق األوسط
«ي � �ك� ��ون ب ��ال �ت ��ال ��ي واق � �ع� ��ًا ف� ��ي غير
موقعه القانوني».
أم��ا امل�م�ك��ن ،فهو م��ا ورد ف��ي تقرير
ال ��دي ��وان ل�ج�ه��ة «ق � ��رار اإلدارة (أي
م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء) ب �ب �ي��ع العقارات
امل �س �ت �م �ل �ك��ة امل� ��درج� ��ة ض �م��ن أمالك
ال��دول��ة ال� ّخ��اص��ة ب��ال �ت��راض��ي ،فهذا
األم � ��ر ي �م��ث��ل ق��ري �ن��ة واض� �ح ��ة على
نيتها بالعدول عن تحقيق املنفعة
ال �ع��ام��ة ال �ت��ي ج ��رى االس �ت �م�لاك من
أجلها» ،أي باختصار يقول الديوان
إن ن �ي��ة م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء ب �ي��ع هذا
العقار ه��ي دليل على أنها ال تريد
ت��وس �ع��ة وت� �ط ��وي ��ر م� �ط ��ار بيروت،

ل ��م ي �ط��ل األم� � ��ر ك �ث �ي �رًا ح �ت��ى جرى
التنكيل والتمثيل بجثة «األصول
ال �ق��ان��ون �ي��ة» م ��ن ق �ب��ل امل �ع �ن �ي�ين ،إذ
إن وزي� � ��ر امل� � ��ال ف ��ي ح �ي �ن��ه ،محمد
ش�ط��ح ،اس�ت�م� ّ�ر ف��ي إج � ��راءات البيع
بالتراضي ّ
وقرر أخذ موافقة مسبقة
من دي��وان املحاسبة على «مشروع
عقد بيع بالتراضي» للعقار  631ـــ
الغدير ،واألغرب أن الغرفة التي كان
يرأسها القاضي عبد الرضى ناصر
وم� �س� �ت� �ش ��اراه رم� � ��زي ن� �ه ��را ولينا
ح��اي��ك ،ق � ّ�ررت ب�ت��اري��خ  12آب 2009
«امل��واف �ق��ة ع�ل��ى امل �ش��روع املعروض،
على أن يبقى السعر البيعي للمتر
املربع على مسؤولية لجنة التخمني
واإلدارة» ،ك� �م ��ا أن ش� � ��وق سكت
ن�ه��ائ�ي��ًا ب �ع��دم��ا اك �ت �ش��ف أن عملية
ال �ب �ي��ع «ل�ل�م�ص�ل�ح��ة ال �ع��ام��ة» وكأن
توسعة مطار بيروت هي مصلحة
خ��اص��ة ،وتوسعة ال�ـ«م�ي��دل إيست»
هي مصلحة عامة!
وف��ي  16ت�ش��ري��ن األول  2009صدر
املرسوم الذي يتيح لـ«امليدل إيست»
إت �م��ام ال�ص�ف�ق��ة ،وج ��اء م�ب�ن� ّ�ي��ًا على
ً
وبناء
«قرار مجلس الوزراء رقم ،18
ع�ل��ى محضر ال�ت�خ�م�ين ب�ت��اري��خ 28
أيار  2009املوافق عليه من وزير املال
ً
وبناء على
بتاريخ  13تموز ،2009
م��واف �ق��ة دي � ��وان امل �ح��اس �ب��ة املسبقة
 1236واقتراح وزير امل��ال ،»...فجرى
ب�ي��ع ش��رك��ة ط �ي��ران ال �ش��رق األوسط
ع�ق��ار ال��دول��ة ال��رق��م  631م��ن منطقة
الغدير العقارية ،والبالغة مساحته
 9584مترًا مربعًا بقيمة مليون ليرة
للمتر ال��واح��د ،أو م��ا ي �ع��ادل 9584
مليون ليرة.

نقوال أبو رجيلي
«ال�ت�ع��وي��ض بمبلغ  100أل ��ف ل �ي��رة ع��ن كل
دون ��م واح ��د م ��زورع ق�م�ح��ًا ،ال يغطي جزءًا
ّ
العام،
م��ن ال� ًخ�س��ائ��ر ال �ت��ي ت�ك��ب��دن��اه��ا ه ��ذا ّ
املناخ ،القمح الذي تتسلمه
نتيجة لتقلبات
ّ
وزارة االقتصاد يوضب في مستودعات ال
ّ
الصحية ،كميات
تتمتع بأدنى املواصفات ّ
ّ
غ�ي��ر قليلة م��ن اإلن �ت��اج امل�ح��ل��ي ت �ه��رب عبر
الجبال إل��ى س��وري��ا» ،ه��ذا م��ا يتداوله عدد
من مزارعي القمح في البقاع ،وخالل جولة
قامت بها «األخ�ب��ار « ،أجمع امل��زارع��ون في
ال �ب �ق��اع ،ع �ل��ى امل �ط��ال �ب��ة ب ��إع ��ادة ال �ن �ظ��ر في
التعويضات ،ورف��ع املبلغ من  100إلى 150
أل ��ف ل �ي��رة ع ��ن ال ��دون ��م ال ��واح ��د .ف �ق��د أشار
محمد الزناتي ،وهو من كبار مزارعي
املزارع
ّ
القمح ،الى أن املساحات التي يزرعها قمحًا
ف��ي منطقة البقاع الغربي تصل إل��ى 1200
دون��م .ال��زن��ات��ي ت�ن��اول امل��وض��وع م��ن جميع
ج ��وان �ب ��ه ،ب � ��دءًا م ��ن ت �ق��دي��م ال �ط �ل �ب��ات التي
ّ
ّ
ّ
روتينية معقدة،
إداري ��ة
تخضع إلج ��راءات
ّ
لجهة االستحصال على مستندات رسمية
وع�ق��ود إي �ج��ار ،ح�ي��ث ت�ن� ّ
�ص ال�ق��وان�ين على
ض� � ��رورة رب �ط �ه��ا ب �ن �س��خ ط �ب��ق األص � ��ل عن
س�ن��دات تمليك وإف� ��ادات ع�ق� ّ
�اري��ة ،لعقارات
ّ
تتوزع ملكية معظمها على أكثر من وريث،
بعضهم انتقل إل��ى العالم اآلخ��ر ،والباقون
ّإما هاجروا إلى الخارج ،أو يقيمون خارج
منطقة ال�ب�ق��اع ،وي�س��أل ال��زن��ات��ي« ،مل ��اذا كل

ُ
هذه التعقيدات؟ ما دامت الدولة تجري كل
ع��ام كشفًا م�ي��دان�ي��ًا ّ ع�ل��ى جميع املساحات
املزروعة ّ قمحًا ،للتأكد من صحة املستندات
التي تسلمتها وزارة االقتصاد ،ومطابقتها
على أرض الواقع».
ولفت الزناتي الى أن املستودع َّالوحيد الذي
َّ
تسلم جميع كميات القمح وتخزن فيه ،التي
ّ
ت�ق��در بحوالى  8آالف ط��ن ،نظرًا إل��ى تدني
نسبة اإلن�ت��اج ه��ذا ال�ع��ام ،ه��و عنابر معمل
الشمندر السكري ،الذي توقفت أعماله قبل
نحو  8س�ن��وات ،موضحًا «أن ه��ذه العنابر
ال تتمتع ب��أدن��ى امل��واص�ف��ات ال�ص�ح� ّ�ي��ة ،من
حيث النظافة ،فرائحة الرطوبة والعفونة
تملء امل�ك��ان ،نتيجة لتراكم بقايا ترسبات
ال�ش�م�ن��در وال�س�ك��ر ع�ل��ى األرض ،والجدران
وف��ي ال ��زواي ��ا» .واأله ��م م��ن ك��ل ذل��ك يضيف
ّ
صدقية
ال��زن��ات��ي «أّص�ب��ح ّلدينا شكوك ف��ي
لجهة النقص
اللجنة املكلفة تسلم الكمياتّ ،
ف��ي أوزان ّ حمولة ال�ش��اح�ن��ات ،إن م��ا أقوله
ّ
وأتحمل مسؤولية
ليس تجنيًا على أح��د،
ك�ل�ام ��ي» ،ف ��ي ه� ��ذا ال �س �ي��اق ي �ت��اب��ع «قمت
وغ �ي��ري م��ن امل ��زارع�ي�ن ،ب ��وزن ح�م��ول��ة عدد
م��ن ال�ش��ا ّح�ن��ات ب�ق� ّ�ب��ان يقع على مقربة من
ّ
الحمولة
الكميات ،وبعد وزن
مكان تسلم
ينّ
ن�ف�س�ه��ا ف ��ي ق � ّ�ب ��ان م �ع �م��ل ال �ش �م �ن��در ،تب
أن ال�ف��ارق ي��راوح ب�ين  150و 200ك�ل��غ ،وإذا
ّ
فاملحصلة
احتسبنا مجموع هذه الكميات،
ه��ي ض�ي��اع م�ئ��ات األط �ن��ان ،ال�ت��ي ال يجري
ّ
النهائية ،ولدى
إدخالها في مجموع األوزان

َ
ّ
صاغية
اعتراضنا بهذا الشأن ،لم نلق آذانًا
عند أعضاء اللجنة ،الذين قالوا لنا بازدراء،
روحوا سلموا القمح لصاحب ّ
القبان الذي
الحمولة ،كما أنه أصبح لدينا
وزنتم فيه ّ
بأن أعضاء هذه اللجنة ّ
يحيدون
شبه يقني،
الكميات ال��زائ��دة ويتقاسمون ثمن بيعها
في األسواق ّ
لتجار يتعاونون معهم في هذا
املجال».
ّ
وع �م ��ا ي � �ت ��ردد ب�ي�ن أوس� � ��اط امل� ��زارع�ي��ن في
البقاع ،عن أن كميات من القمح ّ
تهرب إلى
س��وري��ا ،أج ��اب ال��زن��ات��ي «أن ��ه ب�ع��د صدور
ق � ��رار م �ن��ع ت �ص��دي��ر ال �ق �م��ح ال �ل �ب �ن��ان��ي إلى
ّ
ال�خ��ارج ،يقوم ع��دد م��ن ّ
اللبنانيني
التجار
وال � �س� ��وري �ي�ن ،ب� �ش ��راء ك �م �ي��ات غ �ي��ر قليلة
م�ن��ه ب��أس �ع��ار ت� ��راوح ب�ي�ن  450و 500ليرة
لبنانية للكيلوغرام الواحد ،وتهريبها إلى
ّ
الجبلية بني البلدين،
سوريا عبر امل�م��رات
بواسطة ال �ج� ّ�رارات ال��زراع� ّ�ي��ة وع�ل��ى ظهور
ال� ّ
�دواب» .وفي ظل النقص الحاصل نتيجة
ّ
تدني نسبة اإلنتاج املحلي ،والتخوف من
ومع غياب الجمعيات
تفاقم األزم��ة عامليًاُ ،
التي من املفترض أن تعنى بأمور مزارعي
القمح ،طالب ال��زن��ات��ي املعنيني ،باإلسراع
ف��ي معالجة املشكلة م��ن ك��ل جوانبها ،من
خالل رفع سعر القمح املدعوم ،إلى مستوى
ّ
املحلية،
ي ��وازي أس�ع��ار ّبيعه ف��ي األس ��واق
وع�ل��ى نحو يخفف م��ن خسائر املزارعني،
ّ
ويحد من تهريب كميات كبيرة من القمح
اللبناني الى الخارج.

طاقة
ّ
ّ
 3مشاريع موفرة للطاقة الكهربائية
أع�ل��ن وزي��ر الطاقة وامل �ي��اه ،ج�ب��ران باسيل،
خ �ل��ال م� ��أدب� ��ة غ� � ��داء ع �ل ��ى ش � ��رف ع � ��دد من
اإلع� �ل��ام � � �ي� �ي��ن وامل� � �ص � ��رف� � �ي �ي��ن ،ف � � ��ي فندق
«م �ت��روب��ول �ي �ت��ان ب� � ��االس» ف ��ي س ��ن الفيل،
اعتماد استراتيجية وطنية وشاملة لكفاءة
ال �ط��اق��ة ،م��رف �ق��ة م ��ع م �ش ��روع ق ��ان ��ون حفظ
ال�ط��اق��ة ،الف�ت��ًا إل��ى أن وزارة ال�ط��اق��ة واملياه
وض �ع��ت ه ��ذه ال �خ �ط��ة ع �ل��ى أن ت �ت �ق��دم بها
قريبًا إلى مجلس ال��وزراء ،تمهيدًا إلقرارها
ف ��ي امل �ج �ل��س ال �ن �ي��اب��ي .وأض� � ��اف أن هدف
الخطة هو الوصول إلى مرحلة يعتمد فيها
اللبنانيون على سبل توفير الطاقة.
وأش � � � ��ار ب ��اس� �ي ��ل إل� � ��ى اس � �ت � �ع� ��داد الوزارة
وج�ه��وزي�ت�ه��ا إلط�ل�اق امل�ش��اري��ع ال�ث�لاث��ة في
التي
ه��ذا املجال ،أال وه��ي :اللمبات املوفرة ُ َّ
ستبدأ في أول تشرين األول ،حيث ستوزع
 3م�لاي�ين مل�ب��ة م��وف��رة ل�ل�ط��اق��ة ع�ل��ى مليون

منزل ،وتؤدي هذه اللمبات إلى تحقيق وفر
سنوي إجمالي بحدود  76مليون دوالر.
املياه الذي
وامل�ش��روع الثاني هو سخانات ُ َّ
وسيوقع في
سينطلق في تشرين الثاني،
مصرف لبنان ال�ي��وم ،حيث تقدم املصارف
صفر في املئة ،مع
قروضًا بسيطة ،وبفائدة
ُ
تقسيط على  5س�ن��وات ،وستسهم الوزارة
بـ 200دوالر لكل سخان شمسي مجانًا.
وت � �ح� ��دث ب ��اس �ي ��ل ع� ��ن ال � �ج� ��زء ال� �ث ��ال ��ث من
امل �ش��روع ،ف�ق��ال« :ي�ط��ال اإلن ��ارة ال�ع��ام��ة ،في
ظ��ل م��ا ن�ش�ه��ده م��ن إن ��ارة لألوتوسترادات
العامة ف��ي وض��ح النهار ،فيما ه��ي مظلمة
ً
ل�ي�لا ،وه��ذا األم��ر ي�ع��ود إل��ى سبب أساسي
يكمن في أن البلديات واملؤسسات العامة
واإلدارات العامة املعنية ال تدفع فواتيرها
إلى كهرباء لبنان ،لذلك هي غير مهتمة إذا
أن��ارت في النهار ،وتكمن الفكرة في توزيع

«ال�ف��وت��و س�ن�س��ر» إل��ى ك��ل ال�ب�ل��دي��ات بكلفة
يوجد
ب�س�ي�ط��ة م��ع ال �ت��رك �ي��ب امل �ج��ان�
�ي ،م��ا ِ
نظامًا موحدًا لكل البلدياتُ ،
ويحدث وفرًا
س�ن��وي��ًا ع�ل��ى ال�خ��زي�ن��ة ف��ي ظ��ل مستحقات
كهرباء لبنان م��ن املؤسسات العامة ،التي
تناهز  500مليار ليرة .لذلك ،نجد ضرورة
لوضع حد لهذا األمر والتعاطي بجدية مع
اإلن ��ارة ال�ع��ام��ة لنصل إل��ى وق��ت ت�ك��ون فيه
اإلنارة العامة على الشمس وعلى الهواء».
وأع � �ل � ��ن «م � ��وع � ��د إط � �ل ��اق م ��ؤت� �م ��ر منتدى
«بيروت للطاقة» في  30أيلول و  1تشرين
األول ،ف ��ي ف �ن��دق م �ي �ت��روب��ول �ي �ت��ان باالس
أوت �ي��ل ال ��ذي ي �ه��دف إل ��ى ن�ش��ر ث�ق��اف��ة حفظ
الطاقة واستخداماتها املتجددة وتشجيع
ال �ت��واص��ل وال �ت �ك��ام��ل ب�ي�ن ص��ان �ع��ي القرار
واملعنيني من القطاعني العام والخاص».
(األخبار)

باختصار
◄ إلغاء عقود مع مؤسستني للرعاية األولية
ه ��ذا م��ا ق ��ام ب��ه وزي ��ر ال�ص�ح��ة العامة
محمد ج��واد خليفة (ال�ص��ورة) أمس.
وال� �ع� �ق ��ود امل �ل �غ��اة ه ��ي ع �ق ��ود تعاون
مبرمة مع مؤسستني أهليتني في إطار
نّ
الرعاية الصحية األولية ،بعدما تبي أن
بعض تلك املراكز تبيع اللقاحات التي
يفترض أن تقدم مجانًا ،إض��اف��ة إلى
أنها ال ّ
تطبق أدن��ى ش��روط الرعاية الصحية األولية التي
ّ
تحددها الوزارة لضمان حصول املواطنني على رزمة من
الخدمات الصحية األساسية ،بمواصفات تضمن الجودة
النوعية لتلك الخدمات.
◄ اعتصام التحاد الشباب الديموقراطي لخفض
سعر الرغيف
إذ دعا اتحاد الشباب الديموقراطي اللبناني إلى املشاركة
ف��ي اع �ت �ص��ام ف��ي س��اح��ة ري ��اض ال �ص �ل��ح ،ع�ن��د الساعة
الواحدة من بعد ظهر اليوم تحت عنوان «اخفضوا أرباح
مافيات املطاحن واألفران ،واتركوا لنا رغيفنا».
وأشار االتحاد في بيان وزعه على الطرقات أمس إلى أنه

«لم تعد الحكومة اللبنانية قادرة على كبح جماح مجازرها
اليومية بحق املواطنني ،فها هي ترفع سعر ربطة الخبز
عبر خفض وزنها إلى ً  1000غرام ،ولم يعد الحياء يستر
وزارة االقتصاد ،وبدال من تعزيز الرقابة ووضع سقف
لألرباح لحماية املواطنني من جشع التجار واملافيات ،ها
ه��ي ت�ق��رر رف��ع سعر ال��رغ�ي��ف» ،داع�ي��ًا امل��واط�ن�ين للنزول
إل��ى ال�ش��ارع ومنع السياسيني م��ن ًأن «يسلبوا عقولكم
عبر مشكالتهم املحاصصاتية ،بدال من أن تلتفتوا إلى
مصالحكم».
◄ مطالبة فرنسا بإلغاء قرار عدم زيارة بعلبك
ال �ك�ل�ام ل��وزي��ر ال�س�ي��اح��ة ف ��ادي عبود
(ال� �ص ��ورة) ف��ي ال �ج �ن��اح ال�ل�ب�ن��ان��ي في
م�ع��رض السياحة العاملي Riza Top
 - IFTMال��ذي أقيم في باريس ،حيث
تمنى على وزارة الخارجية اللبنانية
«أن ت �ق��وم ب�ت�ح��رك ف��ي ات �ج��اه فرنسا
ل �ت �ط��ال �ب �ه��ا ب� ��إع� ��ادة ال �ن �ظ��ر ف� ��ي قرار
الخارجية الفرنسية ال��ذي ي��دع��و الفرنسيني إل��ى تجنب
زي� ��ارة ب�ع�ل�ب��ك» .وق ��د اف�ت�ت��ح ع �ب��ود ال�ج�ن��اح ال�ل�ب�ن��ان��ي في
املعرض ال��ذي لم ي��زره أي وزي��ر سياحة لبناني منذ 10

سنوات ،واملرة األخيرة التي شارك فيها لبنان كانت عبر
الوزير األسبق للسياحة نقوال فتوش.
◄ لبنان اعتمد صنفني جديدين من القمح
ه��ذا م��ا أع�ل�ن��ه امل��رك��ز ال�ع��رب��ي ل��دراس��ات امل�ن��اط��ق الجافة
واألراض � ��ي ال�ق��اح�ل��ة «أك �س��اد» ال�ت��اب��ع للجامعة العربية،
حيث أوضح أن وزارة الزراعة في لبنان اعتمدت في 16
أيلول الجاري ،صنفني جديدين من القمح املستنبط في
املركز ،هما صنف القمح القاسي أكساد  65الذي يتميز
بالباكورية والغلة العالية ،وق��د بلغ متوسط ال��زي��ادة في
م��ردود ه��ذا الصنف  40ف��ي امل�ئ��ة .واعتمدت ال ��وزارة في
ال�ت��اري��خ نفسه ص�ن��ف ال�ق�م��ح ال �ط��ري أك �س��اد  901الذي
يتميز بغلته العالية ،حيث حقق زيادة في املردود بنسبة
 20في املئة ،إضافة إلى مقاومته ملرض الصدأ االصفر.
ّ
◄ إلقرار السلم املتحرك لألجور
هذا ما طالب به املكتب التنفيذي لالتحاد الوطني لنقابات
العمال واملستخدمني خالل جلسة عقدها أمس برئاسة
كاسترو عبد الله .واستنكر االتحاد «تهاون وزارة التربية
في السماح برفع األقساط املدرسية والقرطاسية من دون

حسيب أو رقيب» ،مطالبًا «بتعزيز دور املدرسة الرسمية
وتفعيلها» .واستنكر االتحاد «موافقة وزارة االقتصاد
ع�ل��ى ع�ل��ى خ�ف��ض وزن رب�ط��ة ال�خ�ب��ز ملصلحة أصحاب
األف��ران» ،وطالبها «بالعودة مع أصحاب األف��ران عن هذا
القرار الذي يزيد من العبء على الفقراء».
وط��ال��ب عبدالله ممثلي ال�ع�م��ال ال�ت�ص��دي مل��ؤام��رة تمرير
زيادة التعرفات للمستشفيات من دون التوازن املالي في
ال�ص�ن��دوق ،داع�ي��ًا إل��ى وق��ف عملية ال�ص��رف التي تشمل
ع�م��ال ش��رك��ة املستقبل لالنابيب ،وغيرها م��ن عمليات
الصرف وخاصة في قطاع البناء.
◄ ارتفاع تضخم األسعار بني تموز وآب %0.8
فقد سجل مستوى تضخم األسعار ارتفاعًا بني شهري
تموز وآب املاضيني بنسبة  ،%0,8فيما ارتفع بني شهري
آب  2009و 2010بنسبة  .%3,4جاء ذلك في بيان صادر
عن إدارة اإلحصاء املركزي في رئاسة مجلس الوزراء،
أظهر أن عددًا كبيرًا من املتاجر الكبرى في مختلف املناطق
اللبنانية عمد إلى تقديم عروض كبيرة على مختلف املواد
الغذائية ،على فترة امتدت ألكثر من أسبوعني ،ما ّ
حد من
نسبة ارتفاع األسعار في هذا الشهر املترافق مع حلول
شهر رمضان املبارك.
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موسيقى

ألبوم جماعي وكليبات
وفيلم وثائقي شامل
بدأ املشروع بورشة العام املاضي.
وأخيرًا ّ صدرت أسطوانة بإشراف املؤلفة
اللبنانية جويل خوري ،تجمع أعمال عزيز
مرقة وفرقة «الراز» من األردن ،و«مشروع
ليلى» من لبنان ،و«رسالة» من مصر ،و
 I-Voiceمن فلسطني ...خطوة أولى في
رحلة طويلة النفس تقودها كنده حسن
ورفاقها ،بحثًا عن بدائل للبوب التجاري

العربية المعاصرة
على «إيقاع» الموسيقى
ّ
هالة نهرا

ُ
ب �ع��د «ل � �ق� ��اءات إي� �ق ��اع» ال �ت��ي أقيمت
تحت ع�ن��وان «املوسيقى البديلة في
العالم العربي» ،العام املاضي ،أطلقت
ّ
م� ّ
توثيقيًا
�ؤس �س��ة «إي� �ق ��اع» ش��ري � ّط��ًا
ّ
ي� �ل ��خ ��ص ال� �ت� �ج ��رب ��ة .ل � �ع ��ل اصطالح
«امل��وس �ي �ق��ى ال �ع��رب �ي��ة امل �ع ��اص ��رة» أو
يناسب طبيعة
«املوسيقى الشبابية»،
ّ
ه � ��ذه ال� ��ورش� ��ة أك� �ث ��ر ،إذ إن «عبارة
«املوسيقى البديلة» تحمل إسقاطات
غ �ي��ر واق �ع� ّ�ي��ة ع �ل��ى راه � ��ن املوسيقى
ّ
حرفيًا
ال � �ع ��رب � �ي ��ة ،وه� � ��ي م� �ت ��رج� �م ��ة ّ
ع��ن اإلن �ك �ل �ي��زي��ة» ،ك�م��ا ت �ق��ول الفنانة
وامل �ن �ت �ج ��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ك� �ن ��ده حسن.
«امل��وس�ي�ق��ى ال�ب��دي�ل��ة ه��ي ت ّ�ل��ك ال�ت��ي ال
يمكن تصنيفها» ،لذلك فإن «الحديث
ّ
العربية كلما
ع��ن املوسيقى البديلة
ك��ان��ت ه�ن��اك ت�ج��رب��ة م�غ��اي��رة ،يصبح
أح�ي��ان��ًا مستهلكًا وب�لا م�ع�ن��ى» ،على
ّ
حد تعبيرها.
ّ
منذ تأسيسها (في عمان) عام ،2007
تحاول ّ
مؤسسة «إيقاع» إيجاد بديل
ّ
ّ
للبوب العربي النمطي «الذي ال يمت

ٌ
بصلة إل��ى ثقافتنا العربية» .أسئلة
كثيرة كانت تشغل الفريق قبل انطالق
ورشة «لقاءات إيقاع األولى»ّ ،
وأولها
املوسيقية
«أي � ��ن ن �ح��ن م ��ن ال �ث �ق��اف��ة
ّ
ال �ع��رب �ي��ة وال� �ع ��امل� �ي ��ة؟» .ه �ك ��ذا مثلت
ال ��ورش ��ة م �ح �ت��رف��ًا ل�ل�إج��اب��ة ع ��ن هذا
الهاجس عبر صهر تجارب مختلفة
ّ
وتفاعلي بعيدًا عن
«في فضاء عملي
التنظير» ،تخبرنا حسن.
خرجت
إل ��ى ج��ان��ب ال�ف�ي�ل��م ّال�ق�ص�ي��رّ ،
يضم تجارب الفنانني
الورشة بألبوم
امل �ش��ارك�ي�ن ،وه ��م ع��زي��ز م��رق��ة وفرقة
«ال � ��راز» م��ن األردن ،وف��رق��ة «مشروع
ليلى» من لبنان ،وفرقة «رسالة» من
مصر ،وفرقة ( I-Voiceصوت ال ُيقهر)
من فلسطني.
أشرفت
�ذي
�
ل
ا
�اع»
�
ق
�
ي
إ
�اءات
أل �ب��وم «ل �ق�
ّ
على تنفيذه ع��ازف��ة البيانو واملؤلفة
املوسيقية اللبنانية ج��وي��ل خوري،
ي� �ح ��اول ال �س �ي��ر ع �ل��ى خ �ط��ى تشكيل
ه��وي��ة ج ��دي ��دة ل�ل�م��وس�ي�ق��ى العربية
«ت �ج �م��ع ب�ي�ن أن� �م ��اط وأس ��ال �ي ��ب هذه
َ
على غالف
الفرق املختلفة» ّ ،كما ّ جاء ّ
األس �ط��وان��ة .ل �ك��ن االدع � ��اء أن األلبوم

ّ
ً
ي�م��ث��ل م�ش��روع��ًا ب��دي�لا م��ن املوسيقى
ُ
ال�ع��رب�ي��ة ال �س��ائ��دة ،ي� َ�ح� ِّ�م��ل مسؤولية
ك� �ب� �ي ��رة ل � �ل � �ف � َ�رق امل� � ��ذك� � ��ورة وللجهة
امل�ن�ت�ج��ة .وح ��ده ال��وق��ت س�ي�ح�س��م ما
ّ
إذا ك��ان��ت «إي �ق��اع» ج ��ادة ف��ي السعي
إلى التأثير ّفي وعي املستمع العربي،
وذائقته الفنية.
غياب التمويل ليس املشكلة الوحيدة
التي تعاني منها «إي�ق��اع» .ف�ـ«ال أحد
يدعمنا بوصفنا ّ
قيمني على ّ
مؤس ّسة
تجارية قادرة على ابتداع جديد فني
ّ
نوعي» ،تقول كنده حسن« .تزامنًا مع
إط�لاق األل�ب� ّ�وم ،أنجزنا أرب��ع أغنيات
ّ
والفضائيات
م�ص� ّ�ورة .لكن ّاإلذاع��ات
امتنعت عن بثها وعرضها ،ألسباب
ّ
املتكررة».
مجهولة رغم الوعود
ال ت �ت �ش��اب��ه أن� �م ��اط ال � �ف � َ�رق املشاركة
ف��ي م �ش��روع «إي� �ق ��اع» ،رغ ��م التقائها
ع�ن��د ق��واس��م م�ش�ت��رك��ة .ف��رق��ة I-Voice
(ت� ّ
�أس �س��ت ع��ام  2004ف��ي م�خ� ّ�ي��م برج
البراجنة) ،تحاكي الهيب هوب والراب
الغربيني ،مع حفاظها على خصوصية
النصوص العربية .أغنيتها األخيرة
«ع��م ب��داف��ع» (م��ن إخ��راج كنده حسن،

وأماندا الندكويست) ،تتمحور حول
موضوع الفساد ،وهي بمثابة صرخة
أط �ل �ق �ه��ا «م� ��راه� ��ق م ��ره ��ق» مسكون
ّ
الحرية .حاز العمل (من بني
بهاجس
ّ
أرب �ع�ي�ن أغ �ن �ي��ة م� �ص ��ورة) ج��ائ��زة في
ّ
مسابقة «فير ب�لاي ض��د الفساد» في
ب��روك �س��ل .وق ��د ّ
زودت� �ه ��ا ك �ن��ده حسن
بلغة بصرية واقعية وآسرة ،واستقت
ّ
ّ
املخيم،
مادتها من جمالية تفاصيل
ّ
م��ا أ ّم ��د ال�ف�ي��دي��و ك�ل�ي��ب ب��زخ��م املكان
واأللم.
املكتظ باألحالم
ّ
ُّ
«تخبط» للفنان الفلسطيني
ّأما أغنية
ت��ام��ر أب ��و غ��زال��ة (م ��ن إخ � ��راج الفنان
غ� ّ�س��ان ح�ل��وان��ي ،وع��رض��ت أخ�ي�رًا في
«مهرجان الفيلم اللبناني») ،فـ«تعكس
حالة هستيرية .هذا ما اعتراني بعد
عام
االنتفاضة الفلسطينية الثانية ّ
 ،»2002ي�ق��ول ت��ام��ر أب��و غ��زال��ة .ولعل
التخبط في ّ
ّ
رمزيته وأبعاده املختلفة،
ال يقتصر ع�ل��ى ح��ال��ة ف��ردي��ة عابرة،
�ار والدفاع
ب��ل يشمل ح ��االت االن�ك�س� ّ
وال� �ن ��زاع ال ��داخ �ل ��ي ،ف��ي ظ ��ل الصراع
ال � �ع� ��رب� ��ي اإلس � ��رائ� � �ي� � �ل � ��ي ،والخالف
الفلسطيني الفلسطيني ،واالنقسام

أبواب اإلذاعات
والفضائيات العربية
ّ
بقيت موصدة في
وجه هذا اإلنتاج
الشبابي الجديد

اللبناني اللبناني ،والتكاذب الوطني
ّ
«تخبط»،
والعربي املفتوح ...في أغنية
ّ
يلجأ أب��و غ��زال��ة إل��ى أس�ل��وب تهكمي
ويعالج
أقرب إلى السخرية السوداء،
ً
ّ
(الحرية مثال)
مواضيع بالغة ّالتعقيد
ب �ش��يء م��ن ال �خ��ف��ة« .أح � ��اول أن أكتب
أغ�ن�ي��ة ب�م�ف��ردات ج��دي��دة ،وموسيقى
م � �غ� ��ا ًي� ��رة» ،ي� �ق ��ول ت ��ام ��ر أب � ��و غزالة.
إضافة إلى الغناء والعزف على العود
وال � �ب� ��زق ،ي �ش �غ��ل أب� ��و غ ��زال ��ة منصبًا
ّ
إداري� ��ًا ف��ي «إي �ق��اع» ،وي�ل� ّ�ح��ن أغنيات
ّ
لفنانني آخرين (دنيا مسعود).
أغ �ن �ي��ة «س � ّل �م��ى» ل �ف��رق��ة «ج � ��دل» (من
الروك
إخراج معتز مطر) ،تنتمي إلى
ً
العربي ،وتظهر ّ
تطور الفرقة ّ مقارنة
ب��أغ�ن�ي��ات�ه��ا األول � ��ى ،ع�ل�م��ًا ب��أن �ه��ا من

جدل

دقت ساعة الثورة؟
األغنية البديلة في األردنّ :
عمان ــ أحمد الزعتري
ّ
«ه ��ذه ل�ي�س��ت أغ�ن�ي�ت��ك ،ه ��ذه ليست
م��وس�ي�ق��اك .وك �ي��ف ي�م�ك��ن أال تكون
ه � � ��ذه أغ � �ن � �ي � �ت� ��ك ،وق � � ��د اختارتها
(ال�ل�ج�ن��ة)؟ س�ن��داف��ع م��ن أجل
ق� ��اع� ��ات م��وس �ي �ق��ان��ا واملدن
امل �ح �ت �ض��رة .س �ي��داف �ع��ون عن
ج� � ��دران� � ��ك ال� �ع� �ص� �ب � ّ�ي ��ة وعن
م� � ��دن ال� �ب�ل�اس� �ت� �ي ��ك» .يؤدي
امل��وس �ي �ق��ي األم �ي��رك��ي أندرو
ب � �ي � ّ�رد ه� � ��ذه األغ� �ن� �ي ��ة كآخر
�اع ع � ��ن املوسيقى
ّخ� � ��ط دف � ُ� � َ
ّ
حقيقية.
ملدن
الحقيقية التي تكتب
ٍ
األغنيةُ ،صدمنا،
حني ّسمعنا هذه ّ
ّ
الراديكالية
إذ ك��ن��ا مقتنعني ب ��أن
ّ
الحقيقية لم تعد
انتهت .ك��أن امل��دن

متى نسمع
عمال عن جرائم
ً
الشرف؟

ّ
م ��وج ��ودة .أم ث� ّ�م��ة م��ن أخ�فَ��اه��ا عنا
ك ��ي ال ن �ف �س��د ّه��ا ،ول� ��م ي �ب��ق ل �ن��ا إال
املوسيقى لتدلنا على الطريق؟
لهذاّ ،على األرجح ،احتفينا بحرارة
بمن غنى ليالي شتاء ّ
عمان الثقيلة،
ّ
ك��أن��ه ح��ارس ثقافتنا البديلة« .وال
ح ��دا ف ��ي ال� �ش ��ارع ،وب� �ي ��وت .ماشي
ب �ن��ص ال �ل �ي��ل ش� ��وي م � �خ� ��ووت .وال
ح ��دا ف��ي ال� �ش ��ارع ،وب� �ي ��وت .الناس
ب � �ت � �م � ��وت ،»...غ �ن ��ى ي � ��زن الروسان
ح�ي�ن�ه��ا .أع �م��ال ال ��روس ��ان وغيرها
م ��ن إن �ت��اج��ات امل��وس �ي �ق��ى ً البديلة،
أص �ب �ح��ت ت �ح �ت��ل م �س��اح��ة ال بأس
ب �ه��ا ف ��ي األردن ،وص � ��ار ل �ه��ا رواد
م �ت �ع� ّ
�ص �ب��ون ،وب ��ات ��ت ع �ل��ى طريق
ّ
ت �ك��وي��ن ح ��رك ��ة ث� �ق ��اف ��ي ��ة .ص � ��ار من
الصعب اليوم التغاضي عن النجاح

ال��ذي حققه صانعو املوسيقى غير
ال �ت �ج��اري��ة األردن� � �ي � ��ون ،ل �ك��ن يبقى
ّ
ال� �س ��ؤال إل ��ى أي م ��دى ت�ح�م��ل هذه
الحركة ّ
همًا حقيقيًا.
م ��ن ال �ن��اح �ي��ة امل��وس �ي �ق �ي��ةً ،ال يمكن
اعتبار ه��ذه اإلنتاجات عامة وريثة
ملوسيقى امليتال ال�ت��ي اشتعلت في
ّ
التسعينيات .إال أن ميزتها تكمن في
ّ
تمردها على كل األشكال املوسيقيًة
ال �ت��ي سبقتها .ف��رق��ة «س �ل�ام» مثال،
ت � �ج � ��اوزت ف ��ذل� �ك ��ات ال �ف �ي ��وج ��ن بني
ال�ش��رق��ي وال�غ��رب��ي ،لتذهب مباشرة
إل ��ى ال� ��روك ب�ح� ّ�س��ه ال��دس��م واملمتع.
ع��زي��ز م��رق��ة أي �ض��ًا ،ع��اد م��ن دراسته
ٍّ
بحس
ل� �ل� �م ��وس� �ي� �ق ��ى ف � ��ي أم � �ي� � ّ�رك� ��ا
مختلف وخ��اص ،رغ��م أن ّأداءه كان
أكثر ح��رارة في البداية .لكن كلمات

عزيز مرقة

ّ
سطحية في معظمها.
األغاني جاءت
َ
الكلمات
�ى
�
ل
إ
بالقافية،
م��ن ال��ه� َ�وس
ً
ّ
الطفولية والساذجة أحيانًا ،وصوال
إل��ى اس�ت�ن�س��اخ ت �ج��ارب ع��رب� ّ�ي��ة مثل
تجربة زياد الرحباني .قد يكمن الحل
ف��ي ال �ت �ن��ازل ع��ن ك�ت��اب��ة املوسيقيني
ل�ك�ل�م��ات أغ��ان �ي �ه��مّ ،ك �م��ا ف��ي تجربة
طارق أبو كويك املبشرة.
ّ
صانعو املوسيقى البديلة يعدونها

خير ّ
معبر عن روح ّ
عمان املعاصرة.
ه � �ك� ��ذا س �م �ع �ن��ا ألول م� � ��رة أغاني
ع ��ن ال �ل��اش � ��يء ،وامل � �ل� ��ل ،والبطالة،
وال �ب �ن��زي��ن ،وال� �ح ��رب .م �ت��ى ستبلغ
ه� ��ذه ال �ح��رك��ة م��رح �ل��ة ال �ت��أث �ي��ر في
ال � �ش� ��ارع؟ ل �ط��امل��ا ت �م��اه��ت الثورات
امل��وس �ي �ق �ي��ة م ��ع ح ��رك ��ات احتجاج
سياسيةّ ،أي��ام ب��وب دي�لان وجيمي
هندريكس وغيرهما في الستينيات
والسبعينيات .ق��اد ه��ؤالء الثورات
ض� � ّ�د ال �ع �ن �ص� ّ
�ري��ة وال �ف �ق ��ر ،وكانوا
ال�ص��وت النابض املطالب بالحرية
وامل� �س ��اواة .م�ت��ى ت�ن�ج��ح املوسيقى
ّ
األردنية البديلة في كسر الخطوط
الحمر؟ متى سنسمع أغنية بديلة
عن االنتخابات املقبلة ،أو عن جرائم
الشرف؟
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طرب

«ما زالت المرأة تغ ّني» ولكن إلى متى؟
الجمهور السوري ينادم أطياف األوبرا
ّ
أصوات نسائية تنفض
الغبار عن أسطوانات
الغراموفون ،وتستعيد
روائع الزمن السعيد .غدًا
وعد البحري ،تتبعها مي
فاروق وكريمة الصقلي
وفريدة محمد علي
دمشق ــ خليل صويلح

ُّ
من كليب أغنية «تخبط» لتامر أبو غزالة
ّ
(إخراج غسان حلواني)

ّ
وتضم
أول � ��ى ف � � َ�رق ال � � ��روك ال� �ع ��رب ��ي،
محمود رداي��دة ،ورامي دلشاد ،وليث
ن�م��ريّ .أم��ا «آه ي��ا ح�ل��وة» (م��ن إخراج
سالم يسري) ،فتعتمد على التطعيم
ألوان
ب��ال��درج��ة األول� � ��ى ،وامل � ��زج ّب�ي�ن ينّ
ال � ��روك امل �خ �ت �ل �ف��ة .ك��ذل��ك ف��إن �ه��ا تب
إم �ك ��ان � ّ�ي ��ات امل �ل� ّ�ح��ن األردن � � ��ي الشاب
عزيز مرقة الذي ابتدع مصطلح «راز»
والجاز).
ُ
(خليط بني الروك والعربي َ
ولبس
�ر
�
�غ
ب� �م� �ع ��زل ع � ��ن ب� � ّع ��ض ال � �ث �
ّ
املصطلحات الفنية املتداولة ،ف��إن ما
أن �ج��زت��ه «إي �ق ��اع» خ �ط��وة م�ه� ّ�م��ة على

أك �ث��ر م ��ن ص �ع �ي��د ،إذ م �ن��ح املشروع
م �ن �ب �رًا ل �ف �ن��ان�ين واع� ��دي� ��ن ف ��ي لبنان
ومصر واألردن« ً .األنشطة املوسيقية
ف��ي ل �ب �ن��ان م �ث�ل�ا ،ال ت �ت �غ� ّ�ي��ر .الوجوه
ه��ي ذات �ه��ا ت�ق��ري�ب��ًا ،وأم ��اك ��ن العرض
م� �ح ��دودة» ،ت�ل�ف��ت ك �ن��ده ح �س��ن .لذلك
ت �س �ع��ى «إي� � �ق � ��اع» إل � ��ى خ �ل ��ق فسحة
ّ
املهمشة،
ص � �غ � �ي � ��رة «ل� � �ل� � �م � ��واه � ��ب
وخ �ص��وص��ًا أن ث� ّ�م��ة أرض � ّ�ي ��ة عميقة
تجمعها» .اللغة مشتركة رغم اختالف
األدوات ،وك��ذ ّل��ك األم ��ر بالنسبة إلى
الهموم والتطلعات.

ف��رص��ة استثنائية تتيحها ّ«دار
األوب � � � � � ��را» ف � ��ي دم � �ش� ��ق لعشاق
الغناء العربي األصيل من خالل
مهرجان «م��ا زال��ت امل� ً�رأة تغني».
تأتي املبادرة استكماال ملا بدأته
الدار ،قبل عامني ،خالل احتفالية
«دمشق عاصمة الثقافة العربية».
سبعة أصوات نسائية ستتناوب
ع �ل��ى ال �خ �ش �ب��ة إلح� �ي ��اء موروث
األمس ،من خالل استعادة أغاني
أم ك� �ل� �ث ��وم ،وأس � �م � �ه� ��ان ،وليلى
م � ��راد ،وس �ي��د دروي� � ��ش ،ومحمد
ع �ب��د الً� ��وه� ��اب ،وس� �ع ��اد محمد،
إض ��اف ��ة إل� ��ى األدوار واملقامات
ّ
ال �ق��دي �م��ة امل �ج �ه��ول��ة .ت� �ق ��دم هذه
األصوات قراءة مختلفة للخريطة
املوسيقية امل�م��زق��ة ت�ح��ت سطوة
أغ��ان��ي ال�ف�ي��دي��و ك�ل�ي��ب واأللحان
املسروقة أو املقتبسة.
ل �ي��ال��ي ال� �ط ��رب ه � ��ذه افتتحتها
ُ
درص��اف الحمداني ،مساء األحد
املاضي برفقة «أوركسترا طرب».
اس� �ت� �ع ��ادت امل� �ط ��رب ��ة التونسية
بحنجرة قوية وأداء عذب ألحان
عبد الوهاب وزكريا أحمد وبليغ
حمدي ومحمد املوجي في قالب
موسيقي خاص.
في حفلتها مساء أمس ،اختارت
ل� �ب ��ان ��ة ال� �ق� �ن� �ط ��ار م �ج �م ��وع ��ة من

أغاني أسمهان وأم كلثوم وسعاد
م �ح �م��د ف ��ي إط�ل�ال ��ة زاوج� � ��ت بني
الغناء األوبرالي والغناء الشرقي.
ّ
املغنية األوب��رال�ي��ة السورية
ه��ذه
س � �ب � ��ق أن ح � � �ص � ��دت الجائزة
ال�خ��ام�س��ة ف��ي ال �غ �ن��اء األوبرالي
ف��ي مسابقة امل�ل�ك��ة إل�ي��زاب�ي� ً�ت في
ب��روك �س��ل ( ،)2000إض ��اف ��ة إلى
قيادتها فرقة الغناء الكالسيكي
ف��ي دم�ش��ق .أمسية وع��د البحري
(مساء غد) ستضعنا أمام نسخة
أخرى من أسمهان لجهة الصوت
وال � � �ح � � �ض� � ��ور .ل � �ط� ��امل� ��ا أدهشت
ّ
املغنية الشابة الجمهور العربي
بنقاوة صوتها ،وخصوصًا حني
أدت أغ��ان��ي امل�ط��رب��ة ال��راح �ل��ة في
مسلسل «أسمهان» ( ،)2008هي
ال�ت��ي درس ��ت امل��وس�ي�ق��ى ف��ي بيت

ختام التظاهرة
مع فريدة محمد
علي «سيدة
المقام العراقي»
العود في القاهرة بإشراف نصير
شمة.
وم ��ن وق ��ع آخ ��ر ي�ط��ال�ع�ن��ا صوت
ّ
مي فاروق ( )٩ /٢٨التي ستؤدي
أغنيتي «أم ��ل ح�ي��ات��ي» ،و«دارت
األي� ��ام» .امل�ط��رب��ة امل�ص��ري��ة تتمتع
ب� �م� �س ��اح ��ة ص ��وت� �ي ��ة ت� �ت �ي ��ح لها
التقاط حساسية أغاني أم كلثوم،
�اوز ال�ت�ق�ل�ي��د إلى
ب��أس �ل��وب ي �ت �ج� ً
التطريب .وإضافة إلى األغنيتني
بصحبة
امل��ذك��ورت�ين ،ستستعيد
ً
«ف ��رق ��ة رت �ي �ب��ة ال �ح �ف �ن��ي» إضافة

ل �ح �ن�ين ل ��ري ��اض ال �س �ن �ب��اط��ي في
«هجرتك» ،و«شمس األصيل».
أم��ا كريمة الصقلي ،فتتوغل في
مساحات أوسع تمزج براعة األداء
ب��رخ��ام��ة ال�ص��وت ( .)٩ /٣٠فهذه
املطربة املغربية تتجاوز األغاني
ال ّ �ط ��رب �ي ��ة إل � ��ى م �ن �ط �ق��ة صوفية
أخاذة ،في ارتجاالت مدروسة .لن
نستغرب إذًا ،تجوالها بني «القلب
وال ال�ع�ين» لسعاد محمد ،و«أنا
ه��وي��ت» لسيد دروي ��ش ،إل��ى «أنا
وال�ع��ذاب وه��واك» لعبد الوهاب،
و«رق الحبيب» ملحمد القصبجي
وأم كلثوم...
م ��ن ج �ه �ت �ه��ا ،ت �س �ت �ع �ي��د املطربة
ال�س� ّ
�وري��ة نعمى ع�م��ران (،)١٠ /٣
أدوارًا وموشحات وقدودًا ملؤلفني
م�ج�ه��ول�ين ت �ح��ت ع �ن��وان «الحب
وال � �ط� ��رب ع �ل ��ى م� �ق ��ام ��ات حلب»
برفقة فرقة «أورنينا» للموسيقى
العربية بقيادة محمد قدري دالل.
ت �ع �ت �م��د ع � �م ��ران ع �ل��ى االرتجال
ف ��ي اخ �ت �ب��ار ق��درات �ه��ا الصوتية
االستثنائية .وكانت قد أسهمت
ف��ي إح �ي��اء ن�ص��وص ن� ��ادرة ،مثل
«جلجامش» مع «مسرح الشمس»
ال � � ��ذي ت� �ش ��رف ع �ل �ي��ه ً الفرنسية
أريان منوشكني ،إضافة إلى غناء
الرقيم األوغاريتي السوري الذي
ّ
ُي� �ع ��د أق � ��دم ن��وت��ة م��وس �ي �ق �ي��ة في
التاريخ.
م � �س� ��ك خ� � �ت � ��ام ه � � ��ذه األمسيات
ال �خ��ري �ف �ي��ة س �ي �ك ��ون م� ��ع فريدة
املطربة
محمد علي ( .)10/5هذه ّ
امل �ق �ي �م ��ة ف� ��ي ه� ��ول � �ن� ��دا ،تمكنت
خ�لال رب��ع ق��رن من تأصيل املقام
العراقي ،وخاضت تجارب الفتة
ف ��ي غ� �ن ��اء ق �ص��ائ��د ّللجواهري،
ومحمود دروي��ش .توثق «سيدة
املقام العراقي» املقامات واملواويل
العراقية بخامة صوتية مختلفة،
هي التي درست املوسيقى على يد
منير بشير ،وفن املقام مع حسني
األع�ظ�م��ي وروح ��ي ال�خ�م��اش .في
ح �ف �ل �ت �ه��ا ال��دم �ش �ق �ي��ة ،تستعيد
ت ��راث أب ��رز امل �ط��رب��ات العراقيات
خ� �ل ��ال ح� �ق� �ب� �ت ��ي األربعينيات
وال �خ �م �س �ي �ن �ي��ات ،م �ث��ل صديقة
امل�ل�اي ��ة وس �ل �ي �م��ة م � � ��راد ،ومليعة
ت��وف�ي��ق ،وذل ��ك ب��إع��داد موسيقي
ج��دي��د ب�م�ص��اح�ب��ة رف �ي��ق دربها
محمد حسني ك�م��ر ،كما تتوقف
م � ��ع ت� � � ��راث ن� ��اظ� ��م ال � �غ� ��زال� ��ي في
برنامج متكامل.
ّ
ح���ت���ى  5ت��ش��ري��ن األول (أك���ت���وب���ر) ـ ـ ـ
«دار األوب��������را» ،دم���ش���ق ـ���ـ لالستعالم:
00963112456144

كريمة الصقلي

فارس باسمادجي
الطريق إلى شوبان
بشير صفير
تستعد ن�خ�ب��ة م��ن ع��ازف��ي ال�ب�ي��ان��و الكالسيكي
الشباب في العالم للتنافس على اللقب األهم في
هذا املجال ،وذلك ضمن «مسابقة فريدريك شوبان
ّ
العاملية للبيانو» .بعد امتحانات ّ
وسيمر بها
مر
ُ
املتبارون أم��ام اللجنة الفاحصة ،ستمنح الجائزة األولى
إل��ى األف�ض��ل م��ن بينهم ،وذل��ك ف��ي تشرين األول (أكتوبر)
تجري كل خمس
املقبل .الدورة الـ 16من هذه املسابقة التي
ّ
سنوات ،ال تختلف عن الدورات السابقة ،غير أنها هذه املرة
ً
ّ
يخصنا نحن العرب ،إذ يشارك في املسابقة
استثناء
تحمل

املرموقة فارس مارك باسمادجي العازف السوري (مولود
في حلب عام  )1986املقيم في
بولونيا منذ عام .2000
ّ
تخطى العازف الشاب املرحلة
األول��ى م��ن التصفيات (جرت
ف��ي ن�س�ي��ان /أب��ري��ل املاضي)،
ودخل املنافسة مع ثمانني من
زمالئه من جنسيات مختلفة
ّ
حول العالم .ويعد هذا إنجازًا
ّ
في حد ذاته ،سيجعل متابعة
ن�ش��اط��ه ال�ف�ن��ي ف��ي املستقبل
أم� �رًا ض ��روري ��ًا ،ب�غ��ض النظر
عن النتيجة النهائية التي قد
يحققها.
إض� � ��اف� � ��ة إل� � � ��ى ب � �ل� ��وغ� ��ه هذه
املرحلة ،وتحسبًا لالعتبارات
غ� �ي ��ر امل ��وض ��وع� �ي ��ة ال � �ت ��ي قد
ت� ��ؤث� ��ر ف � ��ي ت� �ق ��وي ��م مستوى
ب � ��اس� � �م � ��ادج � ��ي ف � � ��ي األداء،
ي �س �ت �ح��ق ع ��ازف � �ن ��ا التقدير
امل � ��وض � ��وع � ��ي .التسجيالت
القليلة التي يوفرها اإلنترنت
العازف العربي
الخاص وموقع
(موقع العازف نِّ
الوحيد في
للعارفني
�ِّي�
«ي��وت �ي��وب») ،ت�ب
ُّ
ن
تمك
الكالسيكي،
ف��ي األداء
«مسابقة
ال� �ع ��ازف ال� �س ��وري م��ن أسرار
ٌ
فريدريك شوبان
هذه اللعبة .وهذا رأي ال يؤثر
العالمية
ف �ي��ه ال �ت �ح� ّ�ي��ز ال �ق��وم��ي تجاه
ّ
عربي.
فنان
للبيانو» التي
ٍ
ف��ي ش��وب��ان (ال �ص��ورة) ،يقدم
تمنح جائزتها
ف� � � ��ارس م� � � ��ارك باسمادجي
الشهر المقبل
ن �ت �ي �ج��ة ج �ي ��دة ّج � �دًا (تمرين
رق ��م  8م��ن م�ص��ن��ف رق ��م ،)10
ف� ��ي م� �ق ��ارب ��ة ت� �ض ��اه ��ي أبرز
ال �ت �س �ج �ي�ل�ات .ف� ��ي م� � � ��وزار ال
ي �م �ك �ن �ن��ا ق� � ��ول ال � �ك�ل��ام ذاته.
ب ��اس� �م ��ادج ��ي ي� � ��ؤدي واجبه
(سوناتة
ً
هنا على أكمل وجه ّ
ّ
البيانو  ،)576 .kغير أنه ال يقدم جديدًا يذكر نسبة إلى أداء
السوناتة ذاتها من قبل كثيرين ،أمثال ميتسوكو أوشيدا
ّ
ّ
(ملحبي املزاجية) ،وغيرهما.
(ملحبي األمانة) وغالن غولد
لكن ه��ذه النقطة ل��ن تؤثر ف��ي مسار مشاركة باسمادجي
ف��ي املسابقة ،إذ ل��ن ُيطلب منه إال مقطوعات م��ن شوبان
وهذه نقطة قوة
(بعضها مفروض وبعضها من اختياره)ِّ .
أساسية ،إذ يبدو أن ال�ع��ازف ال�س��وري متمكن م��ن املؤلف
البولوني .يبقى أن نتمنى الفوز لباسمادجي في املسابقة
ال�ت��ي تحمل دورت �ه��ا الحالية أهمية إض��اف�ي��ة ف��ي الذكرى
املئوية الثانية لوالدة شوبان.

فالش
«ه �ي �ن��رش ب� ��ل» و«ال �ج �م �ع �ي��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة لعلم
االجتماع».

■ دع���وة إل��ى ن��ظ��رة ف��ي ال��ع��م��ق ،توجهها دي�ن��ا هالل
ومحمدّ سيف الدين في كتابهما «سكينة» .في
ه��ذا املجلد ال��ض��خ��م ،يتناوب امل��ص ّ��وران على التقاط
صفاء السماء ،وبيوت البحارة والفالحني ...العمل الذي
ّ
يوقعه الثنائي عند الرابعة مساء الجمعة  24الحالي في
«ديلو غاردن» (أنطلياس ـ ـ شمال بيروت) ،صرخة
للحفاظ على التراث اللبناني البيئي واملعماري اللبناني.
لالستعالم04/411375 :

■ يقيم اإلعالمي والكاتب اللبناني أحمد علي الزين
حفلة توقيع لروايتيه «حافة النسيان» و«صحبة
ال �ط �ي��ر» ال���ص���ادرت�ي�ن ع���ن «دار ال���س���اق���ي» ب�����دءًا من
ال��س��ادس��ة م��ن م��س��اء ال��غ��د ف��ي «م�ح�ت��رف ال��زاوي��ة»
(شارع عبد العزيز ـ ـ الحمرا).

■ ب����رز م���ش���روع «ب���ن���اء ال����دول����ة» ب��و ّص��ف��ه أح����د أبرز
التحديات التي تواجهها الدولة املستقلة حديثًا ،أو تلك
التي تعاني انقسامات داخلية ح��ادة« .بناء الدولة
ف��ي امل�ج�ت�م�ع��ات امل�ن�ق�س�م��ة ف��ي م��رح�ل��ة م��ا بعد
اإلم�ب��راط��وري��ة العثمانية» ه��و ع��ن��وان ال��ن��دوة التي
يحتضنها «معهد العلوم السياسية» يومي 24
و 25الحالي في الجامعة اليسوعية (األشرفية ـ ـ شارع
هوفلني) ب��دع��وة م��ن مكتب ال��ش��رق األوس���ط ملؤسسة

■ ب��������دأ م ��رس � �ي ��ل خ �ل �ي �ف��ة
(ال���ص���ورة) ج��ول��ة موسيقية
ج��دي��دة م��ع ف��رق��ة «امليادين»
ف������������ي ع���������������دد م������������ن الدول
االس���ك���ن���دن���اف���ي���ة .م�����ع رامي
خ��ل��ي��ف��ة (ال���ب���ي���ان���و)؛ وبشار
خليفة (إي��ق��اع)؛ وأليكسندر
بيتروف (إيقاع)؛ وإسماعيل

رج����ب (ك�ل�اري���ن���ي���ت)؛ وأن���ط���ون���ي م��ي��ل��ي��ه (أكورديون)؛
وبيتر هربرت (كونترباص) وميليسا (تشيلو)؛ ّقدم
امل��وس��ي��ق��ي اللبناني أمسيتني األول����ى ف��ي «كونسرت
هاوس» في استوكهولم السويدية ،والثانية في مدينة
هلسنكي في فنلندا .وفي  14تشرين األول (أكتوبر)،
يضرب موعدًا مع جمهوره في «كونسرت هاوس» في
فيينا في النمساُ .يذكر أن الكونشرتو العربي الذي
كتبه خليفة ل�لآالت املوسيقية العربية سيصدر قبل
نهاية السنة على «دي في دي» وأسطوانة مدمجة.
■ ع��ن امل��ش��ه��د ال��ت��ش��ك��ي��ل��ي ،وال���روائ���ي وال��ش��ع��ري في
اململكة العربية السعودية ،ستتمحور ندوة «عناوين
املشهد الثقافي السعودي» التي تقيمها «الحركة
الثقافية في لبنان» و«ملتقى اإلب��داع الثقافي»
(ال��س��ع��ودي��ة) .ال��ن��دوة ال��ت��ي يحتضنها م��رك��ز الحركة
ال��ث��ق��اف��ي��ة (أوت���وس���ت���راد س��ل��ي��م س��ل�ام ـ��ـ��ـ��ـ ب���ي���روت) في
ال��س��ادس��ة والنصف م��ن م��س��اء  24أي��ل��ول (سبتمبر)

ّ
يشارك فيها باحثون وكتاب وأكاديميون أمثال فوزية
املبارك ،وعبد العظيم الضامن ،وعلي الدرورة ،وعباس
الشبركة .لالستعالم01/301134 :
الحفظ والصون» (الدار العربية
■ «تراث بيروت في
ّ
للعلوم ـ ـ ناشرون) كتاب يوثق تاريخ العاصمة اللبنانية.
برعاية رئيس الحكومة سعد الحريري ،يقيم «مرصد
بيروت الحضري» حفلة توقيع الكتاب في الخامسة
وال��ن��ص��ف م���ن م���س���اء  28أي���ل���ول ف���ي ّ ح��دي��ق��ة الساعة
الحميدية (تلة السراي ـ ـ بيروت) .تتخلل االفتتاح كلمة
ملؤلف الكتاب نادر سراج .لالستعالم70/621959 :
■ تقيم الشاعرة والصحافية اللبنانية رل��ى الحلو
ح��ف��ل��ة ت��وق��ي��ع ب���اك���ورت���ه���ا ال��ش��ع��ري��ة «اش �ت �ق��ت إلى
الخطيئة» (دار الفارابي) في السادسة والنصف من
مساء األول من تشرين األول (أكتوبر) في قاعة قصر
األونيسكو (بيروت) .لالستعالم03/670205 :
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قضية

مستمر
اليمنية :صيد الساحرات
الصحافة
ّ
ّ

على رغم إعالن الرئيس علي
عبد الله صالح «فتح صفحة
جديدة مع الصحافيني»،
ها هي السلطات تعود إلى
عاداتها وتواصل مسلسل
وخطفهم
ترهيب اإلعالميني ّ
وإخفائهم .الوضع مرشح
للتفاقم ومنظمات حقوقية
ّ
تدق ناقوس الخطر
صنعاء ـــ جمال جبران

السلطات
ل � ��م ت� �س� �ت� �م ��ر ال � �ه� ��دن� ��ة ب �ي��ن
ً
وال� �ص� � ّح ��اف� �ي�ي�ن ال �ي �م �ن �ي�ي�ن ط � ��وي �ل��ا ،إذ
يبدو أن السلطة ال تستطيع التخلص
م��ن ع��ادات �ه��ا ب�س�ه��ول��ة .وه ��ا ه��ي تعود
إل��ى خ�ط��ف الصحافيني م �ج��ددًا .فكلما
أخ�ف�ق��ت ف��ي ت�ط��وي��ق أزم��ات �ه��ا املتفاقمة
في الشمال والجنوب ،تستعرض قوتها
على الطرف األضعف :الصحافيني.
ف � ��ي  22أي� � � ��ار (م � ��اي � ��و) امل � ��اض � ��ي الذي
ص � ��ادف ع �ي��د ال� ��وح� ��دة ال �ي �م �ن �ي��ة ،أعلن
ال��رئ�ي��س ال�ي�م�ن��ي ع�ل��ي ع�ب��د ال�ل��ه صالح
«فتح صفحة ج��دي��دة م��ع الصحافيني»
و«أم��ر» ب��اإلف��راج عن جميع املسجونني
على ذمة قضايا نشر ،وإغالق القضايا
األخ� � ��رى امل ��رف ��وع ��ة ض ��د ب �ع �ض �ه��م أمام
القضاء ،مختتمًا بذلك أس��وأ فترة مرت
ب�ه��ا ال�ص�ح��اف��ة ال�ي�م�ن�ي��ة ف��ي تاريخها.
ومحاكمة
مرحلة شهدت إغالق صحف
ّ
صحافيني بسبب كتاباتهم .ويبدو أن
هذا لم يكن كافيًا لوقف أصحاب السلطة
ال��راب�ع��ة ع��ن تخطي ال�خ�ط��وط الحمراء،
فلجأت السلطات إلى خطف اإلعالميني
وإخفائهم قسرًا .وبرزت حالة الصحافي
امل�ع��ارض محمد املقالح ،رئيس تحرير
م ��وق ��ع «االش� �ت ��راك ��ي ن� ��ت» ك �م �ث��ال على
ت� ّ
�وج ��ه ال �س �ل �ط��ة إل� ��ى ت �ج��ري��ب خطوات
ج� ُ�دي��دة ل�ت�خ��وي��ف ال �ص�ح��اف�ي�ين .هكذا،
اختطف املقالح ال��ذي أق��دم على تغطية
م �س �ت �م��رة ل� �ـ«ح ��رب ص �ع��دة السادسة»
ب � �ص� ��ور أظ� � �ه � ��رت ت� � � �ج � � ��اوزات رسمية
وانتهاكات جسيمة في ما يخص حقوق
املدنيني من مواطني صعدة .وق��د أقدم
ّ
ملثمون على اختطاف املقالح عام 2009
ف��ي وس��ط ش��ارع ع��ام وأخ �ف��وه ف��ي جهة
م �ج �ه��ول��ة ل�س�ب�ع��ة أش �ه��ر ق �ب��ل أن تعلن
السلطات أن��ه محتجز لديها وسيحال
إلى القضاء بتهم عديدة أقلها «اإلضرار
بمصالح الوطن العليا عن طريق نشر
أخ �ب��ار ك��اذب��ة» .وب�ع��د ج�ل�س��ات عقدتها

الجزائية املتخصصة (محكمة
املحكمة
ُ
أمن الدولة) ،أقفل امللف نهائيًا عبر عفو
رئاسي جديد .لكن يبدو أن ه��ذا العفو
جاء متأخرًا بالنسبة إلى الرئيس صالح
نفسه .إذ ك��ان��ت منظمة «م��راس�ل��ون بال
ح��دود» ق��د أعلنت وضعه على القائمة
ّ
«صياد
ال� �س ��وداء وت�ص�ن�ي�ف��ه ف��ي خ��ان��ة
حرية الصحافة» .وأش��ارت املنظمة إلى
أن ��ه «م �ن��ذ أي� ��ار (م ��اي ��و) ّ ،2009
تعرض
ص �ح��اف �ي��ون وم � �ح� ��ررون إلكترونيون
ع ��دي ��دون ل�لاخ �ت �ط��اف ق �ب��ل محاكمتهم
وإدانتهم بعقوبة بالسجن ،وترافق ذلك
مع حظرهم عن الكتابة مدى الحياة».
بعد خ��روج��ه م��ن السجن ،س��رد محمد
امل�ق��ال��ح أن��ه ت �ع� ّ�رض ألش �ك��ال ع��دي��دة من
التعذيب البدني والنفسي عبر وضعه
ف��ي غ��رف��ة ان �ف��رادي��ةُ ،وت�ع��ري�ض��ه مرتني
لواقعة إعدام وهمية طلب منه فيها قول
أمنيته األخيرة.
ومنذ شهر تقريبًا ،وتحديدًا في ّ  16آب
(أغسطس) املاضي ،أقدم أفراد مسلحون،
يرتدون بزات مدنية ُوعسكرية ينتمون
إل��ى ج�ه��ة م�ج�ه��ول��ة( ،أع �ل��ن الح �ق��ًا أنهم

ُ
م ��ن ج� �ه ��از األم � ��ن ال �ق ��وم ��ي املستحدث
ف� � ��ي خ� � ��ارط� � ��ة األم � � � ��ن ال � �ي � �م � �ن� ��ي) ،على
اخ �ت �ط��اف ال �ص �ح��اف��ي ع �ب��د اإلل� ��ه حيدر
ش��ائ��ع املتخصص ف��ي قضايا اإلرهاب
والجماعات اإلس�لام�ي��ة ف� ّ�ي اليمن .وقد
ُ
اختطف من منزله الذي فتشوه وأخذوا
وثائقه الشخصية ،إضافة إلى حاسوبه

اختطاف رسام
الكاريكاتور كمال شرف
والصحافي عبد اإلله
حيدر شائع المتخصص
في قضايا اإلرهاب

املحمول .وفي اليوم التالي لهذه العملية،
أق ��دم مسلحون بالطريقة نفسها على
اعتقال رس��ام الكاريكاتور كمال شرف
ال � ��ذي ُي �ع �ت �ق��د أن اع �ت �ق��ال��ه ي��رت �ب��ط بما
ج��رى لشائع نظرًا إل��ى الصداقة القوية
ال �ت��ي ت�ج�م�ع�ه�م��ا ،إض ��اف ��ة إل ��ى نشاطه
ال �ب��ارز على «ف��ا ًي�س�ب��وك» .إذ ينشر فيه
ب��ان�ت�ظ��ام أع �م��اال ن��اق��دة ت�ت�س��م بالحدة
على ال�ن�ظ��ام ال�ح��اك��م وال�ف�س��اد املسيطر
ع�ل��ى أج �ه��زت��ه امل�خ�ت�ل�ف��ة .وب �ع��د الكشف
عن مكان اعتقالهما أخيرًا ،بدأت النيابة
املتخصصة (نيابة أمن الدولة) أول من
أم ��س ب��ال�ت�ح�ق�ي��ق م ��ع ع �ب��د اإلل� ��ه حيدر
شائع وكمال شرف .ووجهت إلى شائع
ت�ه�م��ًا ب��ال�ت�خ�ط�ي��ط ل �ـ«أع �م��ال تخريبية
وإج��رام�ي��ة تمس أم��ن ال�ب�لاد وسالمتها
وتوفير ال��دع��م اإلع�لام��ي لقيادة تنظيم
«القاعدة»».
م��ن جهتها ،أعلنت ّ منظمة «مراسلون
بال ح��دود» مجددًا أنه «ال يمكن القبول
بصمت السلطات إزاء مصير الصحافي
ع�ب��د اإلل ��ه ح�ي��در ش��ائ��ع وال��رس��ام كمال
ش � ��رف» .وح �ث��ت امل�ن�ظ�م��ة ف��ي ب �ي��ان لها

الرئيس علي عبد الله صالح على اإلفراج
ع �ن �ه �م��ا ،م ��ؤك ��دة أن ��ه ي�ن�ط�ب��ق توصيف
«االخ � �ت � �ف� ��اء ال � �ق � �س ��ري» ع� �ل ��ى عمليتي
اعتقالهما وفقًا للقانون الدولي.
وكان شائع قد تعرض في تموز (يوليو)
الفائت لعملية اختطاف أثناء سيره في
أح��د ش ��وارع صنعاء واق�ت�ي��د إل��ى منزل
قريب من مبنى جهاز األم��ن السياسي.
وهناك تناوب رجال أمن على التحقيق
م�ع��ه ع��ن ج ��دوى ت�ص��ري�ح��ات��ه للقنوات
ال �ف �ض��ائ �ي��ة ب� �ش ��أن ت �ن �ظ �ي��م «القاعدة»
وم � ُ�ا ي �ق��وم ب ��ه م ��ن ع�م�ل�ي��ات ف ��ي اليمن.
يومها،
ث��م أف ��رج عنه ف��ي ال�ي��وم ال�ت��ال��ي.
ُ
أع�ل��ن ش��ائ��ع أن التحقيق معه «ل��م يخل
م��ن درس ف��ي ال��وط�ن�ي��ة وال��وط��ن وأنها
أهم من حفنة الدوالرات التي أتقاضاها
م��ن ت�ص��ري�ح��ات��ي» .وأش� ��ار إل ��ى أن هذه
العملية هي رسالة تهديد أولية وقال»
ل�ك��ن ه��ذا ل��ن يوقفني ع��ن ع�م�ل��ي .وعلى
الصحافيني أن يدركوا أن حامي القانون
ه ��و أول م ��ن ي�ن�ت�ه�ك��ه ،وأن� �ن ��ا ف ��ي دولة
بوليسية وليست دولة نظام .لذا علينا
أن نستعد للدفاع عن أنفسنا».

 ...ونقابة الصحافيين
تكرم الرئيس
ّ
في الوقت ال��ذي حصل فيه الصحافيون
اليمنيون على تعاطف واسع من املنظمات
الدولية املعنية بالشأن الصحافي ،أقدمت
«نقابة الصحافيني اليمنيني» املناط بها
الدفاع عنهم ،على سابقة غريبة تمثلت
في تكريم الرئيس علي عبد الله صالح
(الصورة) بمنحه درع الصحافة ،وهو درع ال
وجود حقيقيًا له في لوائح النقابة .وجاء
في بيان التكريم أنه يأتي «تقديرًا لدوره
في دعم ورعاية الصحافة والصحافيني».
من جهته ،قال نايف حسان ،ناشر جريدة
«ال��ش��ارع» األسبوعية املستقلة وأحد
فتحوا ملف
الصحافيني الشباب الذين ّ
التوريث الرئاسي في اليمن ،إن التكريم
سيضرب حتمًا مصداقية النقابة.
آريس ـ كوبا

ريموت كونترول

مالك مشغول بالفيروسات

lbc

< 20:45

ي �ن��اق��ش م ��ال ��ك م �ك �ت �ب��ي ف ��ي برنامج
«أحمر بالخط العريض» واق��ع انتشار
ال� �ف� �ي ��روس ��ات واألوب � �ئ� ��ة ف ��ي مختلف
امل� �ن ��اط ��ق ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة وس� �ب ��ل الوقاية
والعالج مع اختصاصيني .ويسأل هل
يواجه لبنان موجات من الفيروسات
واألوبئة؟ وهل يذهب بعضها أبعد من
االلتهابات املوقتة؟

 ...وكلود بالتغييرات املناخية

mtv

< 22:00

ت �ف �ت��ح ك� �ل ��ود أب� ��و ن ��اض ��ر ه� �ن ��دي في
ب��رن��ام��ج «تحقيق» ه��ذا امل�س��اء الجزء
األول م��ن ملف ال�ك�س��ارات والحرائق،
ف ��ي إط� ��ار ح �ل �ق��ة ت �ت �ن��اول التغييرات
امل �ن��اخ� ّ�ي��ة ال �ت��ي ي �ش �ه� ّ�ده��ا ل �ب �ن��ان بعد
صيف حار جدًا ،وتوقع شتاء قارس،
وت � �س� ��أل ع� ��ن ال� �ت� �غ � ّ�ي ��ر امل� �ن ��اخ ��ي في
لبنان.

موسم العودة إلى املدرسة!

أبو ظبي األولى

< 20:00

يطرح «حكمة نساء» موضوع العودة
إل� � ��ى امل� � ��درس� � ��ة .وت � �ت � �ح ��دث طبيبات
ال �ب��رن��ام��ج ع ��ن إع� � ��داد األط � �ف ��ال لهذه
املرحلة ،وكيف تحافظ األم على صحة
أوالده � ��ا م��ن امل�ن�ت�ج��ات ال �ت��ي تغريهم.
وت � �ت � �ط ��رق ال� �ط� �ب� �ي� �ب ��ات إل� � ��ى مخاطر
الحقيبة امل��درس�ي��ة على ص� ّ�ح��ة الطفل
والفيتامينات الضرورية لهم.

ربع قرن على الحرب العراقية اإليرانية

 bbcعربي

< 19:00

ّ
العربية والفارسية في
تلتقي القناتان
 ،bbcلتتبادال وج�ه��ات النظر ملناسبة
م� ��رور  30س �ن��ة ع �ل��ى ان �ت �ه��اء الحرب
العراقية اإليرانية ،إذ يستقبل برنامج
«نقطة حوار» مع سمير فرح أشخاصًا
ي�ت�ح��دث��ون ع��ن ت�ج��ارب�ه��م الشخصية
وك�ي��ف غ� ّ�ي��رت ح��رب ال�ث�م��ان��ي سنوات
حياتهم.

أي مستقبل للعراق؟

الجزيرة

< 22:05

يطرح أحمد منصور في برنامج «بال
ح��دود» موضوع مستقبل ال�ع��راق في
ظ��ل انتهاء مهمات ال�ق��وات األميركية.
ويستضيف األم�ين العام لهيئة علماء
املسلمني ف��ي ال �ع��راق ح ��ارث الضاري
(ال�ص��ورة) متحدثًا عن املستقبل ،في
ظ��ل إع �ل�ان ال �ق ��وات األم �ي��رك �ي��ة انتهاء
مهماتها واملخاوف من التقسيم.

«الحق يقال» مع نواف املوسوي

Otv

< 21:15

ت �س �ت �ق �ب��ل م ��اغ ��ي ف � ��رح ف� ��ي برنامج
«ال �ح��ق ي �ق��ال» ال�ن��ائ��ب ن ��واف املوسوي
(ال � �ص � ��ورة) ،وت �س��أل��ه ع ��ن االتهامات
ّ
والتخوف من
املوجهة إلى «حزب الله»
ال�ف�ت�ن��ة ،وه��ل ي�ت��وق��ع ت�س��وي��ة ق��ري�ب��ة ّ أم
املزيد من التشنج؟ وهل سيظل التشنج
م �ح �ص��ورًا ب��ال �خ �ط��اب ب��ال �س �ي��اس��ي أم
ستكون له انعكاسات على الشارع؟
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ندوة

األميركية
«الحرية»
تفضل
روكسانا صابري ّ
ّ
ّ

بعد خروجها من السجن
اإليراني ها هي الصحافية
األميركية من أصل ّ إيراني،
تحط في قطر لتوقع كتابها
«ما بني عاملني» وتروي ّ
تجربتها أمام حضور جله
من األجانب

رأت ّأن ما يعانيه معتقلو
يقل عما
غوانتنامو ال ّ
يحصل في السجون اإليرانية

الدوحة ــ إسماعيل طالي

ّ
املكتظة في فندق
في قاعة املحاضرات
ّ
روكسانا
ت
أطل
(الدوحة)
«غراند حياة»
ً
ص��اب��ري األح� ��د امل ��اض ��ي ،م �ت �ح��دث��ة عن
تجربتها م��ع ال�س�ج��ن ف��ي إي� ��ران .وكما
ك ��ان م �ت��وق �ع��ًا ،ف ��إن م�ع�ظ��م الحاضرين
ّ
ّ
واألميركيني.
األوروبيني
كانوا من
كيف دخلت ه��ذه الصحافية األميركية
(م� ُ�ن أص��ول إيرانية) إل��ى طهران؟ وملاذا
قلت في كانون الثاني (يناير) 2009؟
اعت ُ
وكيف أفرج عنها في أيار (مايو) 2009؟
أسئلة ح��اول��ت روك�س��ان��ا اإلج��اب��ة عنها
س � ��رد ق �ص �ت �ه��ا م �ن ��ذ دخول
م� ��ن خ �ل��ال ً
إي��ران وص��وال إلى خروجها من السجن
ب�ع��د ح�م�لات ال�ت�ض��ام��ن ال�ع��امل�ي��ة معها.
«ذه �ب��ت إل ّ��ى إي� ��ران ُب�ح�ث��ًا ع��ن هويتي»
البلد،
ق��ال� ّ�ت ،م��ؤك��دة أنها أعجبت بهذا ُ َ
وخططت لالستقرار فيه ،لو لم تعتقل
ث ��م ت � َّ
�رح ��ل .واس �ت �ع��ان��ت روك� �س ��ان ��ا في
حديثها بمجموعة من الصور لزنزانتها
اإلي��ران �ي��ة ،ق��ال��ت إن �ه��ا ال�ت�ق�ط�ت�ه��ا أثناء
االعتقالّ ،من دون أن توضح للحاضرين
ك�ي��ف ت�م��ك�ن��ت م��ن ال �ت �ق��اط ه ��ذه الصور
واالح � �ت � �ف ��اظ ب� �ه ��ا! ه� �ك ��ذا ط �ي �ل��ة ساعة
م��ن ال��وق��ت ،وص�ف��ت ص��اب��ري معاناتها
داخ ��ل ال�س�ج��ن اإلي ��ران ��ي« .ك �ن��ت خائفة
طيلة وج��ودي في الزنزانة الصغيرة»،
قالت متحدثة ع��ن ال��وض��ع امل��زري الذي

خالل ندوة الدوحة
ع��اش��ت ف �ي��ه «ك ��ان ��ت ال �غ� ّ�رف��ة الصغيرة
تحتوي على مرحاض معطل ،وصنبور
ن�ص�ح�ن��ي ال� �ح � ّ�راس ب ��أن ال أستعمله...
ولم يكن هناك سرير ،بل كنت أنام على
ّ
إسمنتية» .كما أعلنت أن «الفتة
أرضية
ّ
علقت على ب��اب ال��زن��زان��ة وك�ت��ب عليها
«السجن لتحسني البشرية»».
بدأت قصة روكسانا مع السجن ،عندما
اكتشف ال�ح��رس ال�ث��وري اإلي��ران��ي أنها
تحمل مسودة لكتاب تعمل على تأليفه،
وي �ح �ت��وي ع �ل��ى ت �ص��ري �ح��ات إليرانيني
مقيمني ف��ي ال��والي��ات امل�ت�ح��دة .وه��و ما
ّ
ّ
بالتجسس
عده الحرس كافيًا التهامها
ح� �س ��ب ق ��ول � �ه ��ا .وط � �ب � �ع ��ًا ،استفاضت
ص��اب��ري ب��وص��ف م��ا سمعته ورأت ��ه من
مشاهد تعذيب ف��ي السجون اإليرانية
«كنت أسمع من خلف الجدران أصوات
معتقلني وصراخهم بسبب التعذيب».
وب � �ع� ��د ال �ت �ح �ق �ي ��ق م� �ع� �ه ��ا ،وإقناعها

عندك !!!

االشـــــتـراك الســـــنـوي:
االتـصـــــــــــال:

باالعتراف بأنها جاسوسة مقابل إطالق
سراحها ،قبلت روكسانا العرض« ،وقلت
إنني كتبت الكتاب بدافع التجسس على
إيران ،فطلبوا مني أن أعيد هذه العبارة
أرب��ع م��رات أم��ام الفيديو ،ك��ي يضمنوا
أن مالمحي طبيعية ،وأنني ال أقول ذلك
نتيجة تعذيب أو إكراه».
روك�س��ان��ا ال�ت��ي حظيت بتصفيق حار،
ح �ت��ى م ��ن ج ��ان ��ب م �ث �ق �ف�ين ع� � ��رب ،بدت
مرتبكة عند طرح بعض األسئلة عليها
َ
سيفرج
م �ث��ل« :ه ��ل ت�ع�ت�ق��دي��ن أن ��ه ك ��ان
عليك ،لو لم تكوني أميركية ،بينما يقبع
صحافيون آخرون في سجون أخرى وال
أحد يسأل عنهم؟» ،و«ألست محظوظة
ألن سجنك تزامن مع أزمة بني الواليات
امل�ت�ح��دة وإي � ��ران ،ف �ك��ان إ َط�ل�اق سراحك
نتيجة مقايضة بني الطرفني؟»...
اعترفت الصحافية األميركية أكثر من
ّ
مرة بأنها «محظوظة» إلطالق سراحها
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بفضل التضامن العاملي ،فيما آخرون ال
يزالون معتقلني في إيران ،لكنها رفضت
فكرة وجود «صفقة» سياسية أسهمت
في مغادرتها السجن اإليراني.
ّ
ول ��م ت �ن� َ�س ال �ت��ذك �ي��ر ب �م��ا وص �ف �ت��ه بأنه
«ص ��ورة ق��ات�م��ة ل��وض��ع ح�ق��وق اإلنسان
في إي��ران» ،من قمع الحريات ،وانتشار
امل� � �خ � ��درات ...ك��ذل��ك ات �ه �م��ت املحافظني
بالقضاء على بوادر الحرية التي عرفها
اإليرانيون في عهد خاتمي.
ورغ��م إعجاب معظم ّالحاضرين بقصة
روكسانا صابري ،فإن بعض الجمهور
العربي اعترف بأن الندوة لم تكن سوى
حلقة جديدة من البروباغندا األميركية.
ولعل ما ّ
ثبت ه��ذه النظرية ك��ان موقف
ص ��اب ��ري ع �ن��دم��ا س�ئ�ل��ت ع ��ن رأي �ه ��ا في
م��ا ي �ت �ع� ّ�رض ل��ه امل�ع�ت�ق�ل��ون ف��ي معتقل
غ��وان �ت �ن��ام��و .إذ دع ��ت إل ��ى ال ��دف ��اع عن
ح�ق��وق ًاإلن �س��ان ف��ي ك��ل ال�ع��ال��م «لكنني
ص��راح��ة ال أع��رف إن ُك��ان غوانتنامو ال
ي ��زال م��وج��ودًا أو ق��د أغ �ل��ق»! ث� ّ�م سألها
أح��د الحاضرين إن ك��ان��ت ت�ن��وي زيارة
ّ
املعتقل ،ف��ردت ببساطة «قيل لي إن ما
يعانيه املعتقلون هناك وفي أبو غريب
ال يقل عما هو موجود في سجن إيران،
غوانتنامو وال أفكر
لكني ال أنوي زيارة
ّ
في ّذلك حاليًا» .ويذكر أن صابري سبق
أن وقعت كتابها «م��ا بني عاملني» الذي
تروي فيه معاناتها في إيران

◄ إستقبل نائب رئيس المجلس اإلسالمي
الشيعي األعلى الشيخ عبد األمير قبالن
أم��س رئ�ي��س مجلس أم�ن��اء «تجمع علماء
ال�م�س�ل�م�ي��ن» ال�ش�ي��خ أح �م��د ال��زي��ن .وخالل
االج�ت�م��اع ،دع��ا الشيخ ق�ب�لان إل��ى «ضبط
الفضائيات التي تبث سموم الفتنة ،وتثير
األحقاد في برامجها» .ودعا إلى «تشكيل
ل�ج�ن��ة وط�ن�ي��ة م��ن رج ��ال ال��دي��ن ف��ي لبنان
تتصدى لكل ان�ح��راف وعمل ش��اذ يسيء
إل ��ى األدي � ��ان وي �ت �ع��رض ل�ل�ك�ت��ب السماوية
واألنبياء».
◄ اس �ت �ق �ب��ل ال��رئ �ي��س ال �م �ص��ري حسني
م �ب ��ارك ال �ف �ن��ان ط�ل�ع��ت زك ��ري ��ا ف ��ي مقر
رئاسة الجمهورية حيث ّ
وجه زكريا الشكر
لمبارك على رعايته له في ًأزمته المرضية.
وك��ان مبارك قد أب��دى قبال إعجابه بفيلم
«طباخ الريس» الذي قام زكريا ببطولته قبل
عامين وجسد فيه شخصية طباخ يختاره
رئيس الجمهورية للعمل في المطبخ ويكون
السفير الذي ينقل له مشاكل الناس.
◄ ن �ف��ت ش ��رك ��ة «ك �ي �ن��غ ت � ��وت» م ��ا تردد
ع��ن س�ح��ب غ ��ادة ع�ب��د ال ��رازق مسلسل
«س� � �م � ��ارة» م ��ن ال� �ش ��رك ��ة ب� �ه ��دف ضمان
اس � �ت � �م� ��رار ت� �ع ��اون� �ه ��ا م� ��ع ش ��رك ��ة «عرب
سكرين» التي أنتجت لها مسلسل «زهرة
وأزواجها الخمسة» .وأكد مصدر مسؤول
ّ
ف��ي ال�ش��رك��ة أن غ��ادة مرتبطة بتعاقد مع
«كينغ ت��وت» للعام المقبل .وتهتم الشركة
ً
أيضا بإنتاج مسلسل «محمد علي» الذي
يلعب بطولته الفنان يحيى الفخراني .فيما
ل��م ي �ت �ح��دد ب �ع��د م�ص�ي��ر م�س�ل�س��ل «عابد
كرمان» الذي منع من العرض خالل شهر
رمضان الماضي.
◄ ب ��دأ ال �م �خ��رج س�ع�ي��د ال �م ��اروق أمس
الثالثاء تصوير أول��ى مشاهد أول أفالمه
ال�م�ص��ري��ة «  365ي ��وم ح ��ب» ال� ��ذي يلعب
ب �ط��ول �ت��ه أح �م��د ع ��ز ودن� �ي ��ا س �م �ي��ر غانم.
ُ
وص� � ّ�ور ال �ي��وم األول ب��ال�ك��ام��ل ف��ي منطقة
األهرامات.
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الديكتاتور وصورته
وائل عبد الفتاح
الرئيس حسني مبارك يبدو نشيطًا هذه األيام .يغادر القاهرة إلى برلني،
وقبلها كان في واشنطن ،وجيش دفاعه الصحافي «فبرك» صورة ،يظهر
ّ
متقدمًا الرئيس األميركي ب��اراك أوب��ام��ا وق��ادة مفاوضات السالم
فيها
الفلسطينية اإلسرائيلية .فبركة كشفت عن ركاكة ،فضحت املسافة بني
الديكتاتور وصورته.
هكذا اختارت املعارضة املصرية ميدان عابدين ،لتهتف أمام القصر نفسه
ُ
الذي هتف أمامه أحمد عرابي« :لقد خلقتنا أمهاتنا أحرارًا ...ولن نستعبد
بعد اليوم».
ّ
قصر عابدين ل��م يعد رم �زًا سياسيًا للحكم ،ت�ح��ول إل��ى متحف للعائلة
املالكة القديمة ،لكن املعارضة في مصر اختارته لتبدأ معه شوطًا جديدًا
من معركتها ضد تكوين عائلة مالكة ،جمهورية هذه املرة.
إن�ه��ا اس�ت�ع��ادة ل�ص��ور قديمة للحاكم ،وملعارضته م�ع��ًا ،استعانت فيها
«األه��رام» ،الكتيبة املتقدمة في جيش الدفاع الصحافي ،بتقنيات حديثة،
ليبدو الحاكم في صورته الباهرة.
ّ
فخ وقع فيه األستاذ أسامة سرايا ،رئيس تحرير «األه��رام» ،وعبد املنعم
سعيد ،رئيس مجلس اإلدارة ،بسبب هفوة صغيرة ،لم يدركا معها خطورة
التقنية الحديثة ،وال تأثيرها .إنهما رجالن محليان ،يسيران على كاتالوج
قديم ،وإمكاناتهما ال تسعفهما على اكتشاف الفضيحة.
ال�ف�ض�ي�ح��ة ل��م ت�ك��ن ف��ي م �ح��اول��ة إظ �ه��ار ال��رئ �ي��س م �ب��ارك ع�ل��ى أن ��ه قائد
املفاوضات ،وأنه يتقدم أوباما والجميع على السجادة الحمراء ،لكنها في
تبرير ما فعل على أنه صورة تعبيرية عن موقع الرئيس في املفاوضات.
التبرير مضحك بالطبع ،وكاشف عن ضعف إمكانات الجيش الصحافي
عن صنع صورة خالدة ،في عصر جنون الصورة .فبركة الصورة بهذه
الطريقة الفاضحة تشبه فبركة نتائج االستفتاء على استمرار الرئيس
بنسبة  ٩٩،٩في املئة.
إنها الرغبة في صناعة ص��ورة الحاكم الغالب املسيطر ،ال��ذي يملك كل
األوراق بيده ،وجوده يتعالى على الزمن ،والواقع ،وموقعه ال ّ
يمس.
ال��رئ�ي��س م�ب��ارك ق��ال ،م��ن خ�لال دف�ع��ه ل�ل�م�ف��اوض��ات« ،أن��ا ح��ام��ل األوراق
الوحيد» .قالها بالنشاط ال��زائ��دّ ،
وكررتها صحافته بالصورة املفبركة،
ليثبت أن ال أحد يملك أوراقًا غيره في مصر .وكانت املهمة الكبرى :تطيير
األوراق من األيدي التي حشرت أصابعها في مستقبل مصر.
ُ
اللعبة ذك�ي��ة ،شغل الدكتور محمد ال�ب��رادع��ي بشبكة عالقاته م��ع القوى
السياسية في مصر ،أغرقه مجاريح التاريخ املؤلم للسياسة في مصر،
ّ
النفسية.
وأدخلوه في متاهات الجروح واأللعاب
وال�ب��رادع��ي داع �ي��ة ،ول�ي��س سياسيًا ،اس�ت�ع��ان بخطابات روم��ان�س�ي��ة ،ولم
ينتبه إلى ضرورة إحكام سيطرته على ورقة يدخل بها مجال القوى على
األرض.
اإلخوان املسلمون قوة على األرض ،لكن النظام نجح في تشتيت تركيزهم،
ونصب فخاخًا في كل طرقهم إلى التحالف مع القوى األخ��رى ،لم ينجح
اإلخوان في بناء تحالف تحت قيادتهم ،فشلوا مرات عدة ،وآخرها التسلل
إلى جمعية التغيير ومحاولة تحريكها عن بعد بأشخاص مقبولني لدى
الطيف السياسي.
نشاط الرئيس باتجاه تثبيت الصورة :أنا الورقة الوحيدة ،ولن تطير.
في فرنسا ّ
يعدون ساركوزي ديكتاتورًا ،يخترق قيم الجمهورية الفرنسية،
تالحقه عدسات تكشف بشاعة الديكتاتور ،تصنع من كل منها فضيحة،
تسهم في إنهاء «ثورة ساركوزي» ،في االنتخابات املقبلة ،فالديموقراطية
ّ
فاشي ،لكنها قادرة على إزاحته.
يمكن أن تأتي بديكتاتور أو
فارق كبير ،يجعل الصور جزءًا من تثبيت الديكتاتور وخلوده في بالد ال
تعرف الديموقراطية ،بينما الصور تزحزح الديكتاتور الديموقراطي.
الجديد في مصر ّأن هناك ما ّ
يهدد قوة الديكتاتور ،هناك قوة الغضب ،هي
التي كشفت الفبركة ،وهي عالمة التغييرات التي حدثت للمرة األولى في
هبات ،لكنه هوجات ّ
تاريخ عالقة السلطة واملجتمع ،لم يعد الغضب ّ
تتحول
كل منها إلى رغبة في التنظيم.
الغضب ال ي�م��وت ف��ي م�ص��ر ،كما ك��ان ي�ح��دث قبل  ،٢٠٠٥أص�ب��ح هناك
رصيد يتراكم لدى نشطاء يبنون ببطء شبكة بنية تحتيه للديموقراطية
في مصر.
ّ
ه��ذا البناء قد ال يكون م��ؤث�رًا اآلن ،لكنه يهدد ثقة النظام في امتالك كل
األوراق .هناك محاوالت خفية الستيعاب القوى العشوائية التي نشرت
أفكار الديموقراطية خ�لال السنوات األخ�ي��رة .عملية االستيعاب تجري
بخبرة سابقة ،ال تدرك غالبًا طبيعة قوى الغضب الجديدة في مصر.
هذه هي الورقة الغائبة حتى اآلن.

تأسست عام 1953
تصدر عن شركة «أخبار بيروت»
رئيس التحرير المؤسس
جوزف سماحة
()2007-2006
مستشار مجلس التحرير
انسي الحاج

ّ
قادمة؟ ملف يتناول آراء  9باحثني
هل الحرب القادمة على لبنانّ ...
احتماالت وقوع حرب إسرائيلية وشيكة على لبنان .بعضهم
في
ّ
أجاب عن كل سؤال على حدة ،وبعضهم آثر إجابة واحدة ّعن األسئلة
جميعها .أما األسئلة فهي كاآلتي )1 :هل تعتقدون أن إسرائيل

الحرب القادمة ...قادمـ
الفوز
إسرائيل لن تستطيع
َ

يرشاي ِمر*
جون ِم
ْ

ّ
كالم كثير هذه ّ
هناك ٌ
األيام ًعن أن إسرائيل قد
ّ
ً
ً
لبنان بهدف
تشن قريبا حربا ثالثة كبيرة ّعلى ْ
َّ
بحزب الله .لكن يرجح أال
هزيمة
ً ٍ
ٍ
إنزال َ
حاسمة ّ
تستطيع
لن
إسرائيل
ألن
ا
أساس
�ك،
�
ل
ذ
يحدث
ً
َ
ّ
ذات معنى.
طريقة
الفوز في ه��ذه الحرب ب��أي
ٍ
ِّ
ّ
ّ
العسكرية األساسية أمام
�ارات
فلنتأمل ال�خ�ي� ِ
الجيش اإلسرائيليّ.
ب�م�ق��دور ه��ذا ال�ج�ي��ش أن ي�غ��زو ج �ن� َ
�وب لبنان
َْ
بأعداد كبيرة من القوات ّ
البرية ً،وأن ّ َي ْسعى إلى
ٍ
ً
ٍ ّ
لكن إسرائيل
.
منكرة
هزيمة حزب ّ الله هزيمة
َ ْ
َ ُ
س��ت��خ�س��ر ألن م�ق��ات�لّ��ي ال �ح��زب س��ي��ذوب��ون في
املناطق اآلهلة بالسكان وفي القرى ،ومن هناك
َ ّ
ّ
َ
عصابات ضدها .هذا ما حدث
حرب
سيشنون
ٍ
لبنان األول ��ى (1ّ 982ـ �ـ �ـ �ـ )2000التي
أث�ن��اء ح��رب
ّ ْ
سلمت إسرائيل بأنها لم تستطع
بعدما
انتهت
َ
ّ
ْ
وسحبت ّ
قواتها ّمن لبنان.
ه،
الل
حزب
هزيمة
ُ
ً ّ
ً
وليس مستغربا أن إسرائيل لم تشن هجوما
ب� ً
ً
حربها
لبنان أث�ن��اء
ضخما على جنوب
�ري��ا
ُ
َ
يشتبك
()2006؛ فلقد خاف ّجيشها أن
الثانية
ّ
ّ
ْ
األرض ألن��ه ك��ان َيعرف أنه
على
ه
الل
�زب
مع ح�
َ ّ
لن ًيستطيع الفوز وأنه قد ينتهي على األرجح
عالقا في مستنقع من األوحال شبيه بذاك الذي

اإلسرائيليين قلقون
كثير من
ّ
أعدادا كبيرة من الناس
من ّأن
ً
في العالم اليوم َيعتبرون
منبوذة
دولة
ً
إسرائيل ً

َ
َ َ
ثمانية عشر ً
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(1982ــــ.)2000
ْ
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ّ
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القوات
،
الجو
سالح
ُ
على ّ
حزب الله .فسعى جيشها إلى نزع سالح الحزب
بقصف َمقاتليه َوق��واع��ده م��ن ال �ج� ّ�و ،وعاقب
ّ
َ
ّ
اللبناني بالقصف
والشعب
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ّ
ُ
األخيرة
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ا.
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َ
الحكومة اللبنانية بمعاقبة حزب الله
أن تقنع
ّ
ّ
االستراتيجية املزدوجة
بنفسها .غير أن هذه
ْ
ف �ش �ل��ت ُ ،وس �ت �ف �ش��ل م ��ن ج ��دي ��د إن اعتمدتها
حرب مقبلة.
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ُ
ح ��زب ال ��ل � ّ�ه ،وت��دم �ي��ره��م ب��ال �ق��وة ال �ج��وي��ة ،ألن
ّ
ّ
عصابي ٍة
قوات
هؤالء يتألفون إلى حد كبير من
ٍ
ُ
�ات صغيرة،
 ،guerillaي � َق��ا ْت �ل��ون ف��ي م �ج �م��وع� ٍ
ً
مكشوفة
�ات
ٍ
ُون� � ِّ�ادرا م��ا ي� َ�خ��رج��ون إل��ى م� َس��اح� ٍ ّ
تسهل ّالعثور عليهم وت��دم�ي��ره��م .إن مطاردة
ّ
سيكون
حزب الله ليست
كمطاردة ٍ
َ
فرقة ُمدرعة ّ
ُ
ً
كثيرا إيجادها واستهدافها .غير أنه ال
أسهل
ّ
ّ
اإلسرائيلي
شك على اإلطالق في قدرة الجيش
كما
عدد
على تدمير ٍ
صواريخ الحزبً ،
كبير من ّ
ٍ
 .2006لكنه ل��ن يكون واثقا
�ام
�
ع
سبق أن فعل
ّ
ُ
حزب
على تدميرها كلها ،وسيستطيع
بقدرته َ
ّ
عدد كبير منها على ُإسرائيل أثناء
الله إطالق ٍ
ال َ �ح ��رب .ب�ع��د ذل ��ك س�ت�م�لأ إي � ��ران وس ��وري ��ا ما
من ترسانة الحزب ،األم� ُ�ر ال��ذي سيعيد
نقص َ
إس��رائ �ي��ل إل��ى م��ا ك��ان��ت عليه ق�ب� ّ�ل ال �ح��ربّ .بل
قد تصير في وض��ع أس��وأ إذا تلقى ح� ُ
�زب الله
َ
ّ
صواريخ أش� ّ�د ّ
تطو ًرا ،وهو ما يبدو أن��ه حدث
األعوام األربعة األخيرة.
خالل
َ
ٌ
ّ
ّ
مدني ٍة أخرى عمل
وأهداف
بيروت
قصف
ٍ
ثم إن ُ
ٌ
أح�م��ق ه��و اآلخ ��ر .وأم��ام�ن��ا وف ��رة م��ن البراهني

¶ مدير التحرير خالد صاغية ¶ سكرتير التحرير حسان الزين ¶ مجلس التحرير
عربيات دوليات إيلي شلهوب ،ثقافة بيار أبي صعب ،مجتمع ضحى شمس،
رياضة علي صفا ،عدل عمر نشابة ،اقتصاد محمد زبيب
¶ المدير الف ّني اميل منعم
¶ رئيس مجلس االدارة والمدير المسؤول ابراهيم األمين
¶ المكاتب بيروت ــ فردان ــ شارع دونان ــ سنتر كونكورد ــ الطابق
السادس ¶ تلفاكس ¶ 01759597 01759500 :ص .ب ¶ 113/5963
www.al-akhbar.com

¶ االعالنات  01 / 611115 Tree Adــ 03 / 252224
¶ التوزيع شركة األوائل 15ــ  01 /666314ــ 03 / 828381

ٌ
ّ
ّ
ّ
اإليراني (أرشيف ــ أ ب)
الدولي على وقف البرنامج النووي
حكومة نتنياهو ملتزمة بتركيز انتباه املجتمع

رأي
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ُ
الحرب؟
هذه
ماذا ستكون أهداف إسرائيل من
ستهاجم لبنان؟ ُ )2
ً
ْ
ً
ْ )3هل ستعطي الواليات املتحدة إسرائيل ضوءا أخضر ،أم برتقاليا،
أم أحمر؟  )4ماذا يمكن ٌّعمله ملنع وقوع مثل هذا الهجوم؟ وقد
أجاب عن هذه األسئلة كل من :نوام تشومسكي ،وجون ميرشايمر،
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فنكلستني ،ومايكل دشّ ،ورشيد خالدي ،وأغوستوس
ونورمن
ّ
وترجمة :رئيس
نورتونّ ،ومعني رباني وآخرين .امللف من إعداد
ً
تحرير مجلة ّ«اآلداب» سماح إدري��س ،وسيصدر كامال في العدد
املقبل من املجلة ،فيما تنشر «األخبار» هنا ً
أجزاء منه.

ـة؟
نِّ
ّ
التاريخية ـ ـ بما فيها ح ُ
��رب ع ّ��ام  2006ـ ـ تبي
ّ
ّ
والبنية
ب��ج�لاء أن ق��ص��ف امل���راك���ز ال��س��ك��ان��ي��ة
َِ
ْ
ال��ت��ح��ت ّ��ي��ة وامل���ق ّ
الشعب
��ع
���ار َ ال��ح��ك��وم ّ��ي��ة س َ��ي��دف
ّ
ّ
اللبناني وحكومته إل��ى ال��دف��اع عن ح��زب الله
الشرير.
املجرم
إسرائيل
اعتبار
ُ
َ
وإلى ْ
ْ
ْ
ٌ ّ
ولكن إن حصلت معجزة وأدى القصف غرضه،
ّ
َ
َ
ْ
ف����إن زع���م���اء ل��ب��ن��ان ال ي��م��ل��ك��ون ّ م���ن العضالت
ُ
ّ
ْ
َ
ال��س��ي��اس��ي��ة م���ا ي��ج��ب��ر ح����زب ال���ل���ه ع��ل��ى تغيير
ّ ُ
ّ
ات
إسرائيل.
تصرفاته حيال
باختصار ،ال قو ٌ
ُ
ّ
ّ
��وت��ه��ا ال��ج��وي��ة ،وسيلة
إس��را ٌئ��ي��ل ال��ب��ري��ة ،وال ق ّ
مفيدة ملحو خطر حزب الله ،بل ال للتقليل منه
كثيرًا.
ّ
ه���ن���اك س��ب��ب��ان إض���اف ًّ���ي���ان ل���ع���دم ت��رج��ي��ح شن
ً
على لبنان .فكثير من
إسرائيل ّح��رب��ا ج��دي��دة ّ
ً
من
اإلس��رائ��ي��ل��ي�ين قلقون م َ��ن أن أع����دادا كبيرة ً
عتبرون إسرائيل دولة
الناس ًفي العالم اليوم ي َ
استطالع
��ي
ف
عون
املستطل
م��ن��ب��وذة .وق��د ق��ال
ّ
ّ
العاملي جرى هذا العام ( )2010إن
للرأي العام
َ
إسرائيل وإي��ران وباكستان تمتلك أكبر تأثير
ّ
ّ
ّ
الشمالية حازت
سلبي في العالم؛ بل إن كوريا
ً
ّ
مرتبةً أفضل! وهذا الوضع جاء إلى حد كبير
لحرب إسرائيل على لبنان ع��ام ،2006
نتيجة
ّ
����زرة غ�����زة 2008ـ�����ـ�����ـ�����ـ ،2009وال���ه���ج���وم على
وم����ج
ِ
ّ
املتواصلة
سفينة مرمرة عام  ،2010والوحشية ّ
ّ
الفلسطينيني ف��ي ًاألراض ً����ي امل��ح��ت��ل��ة عام
ض���د
ّ
ً
ّ
َ
 .67لذا فإن حربا جديدة دموية وغير مجدية
على لبنان ستزيد من تدمير سمعة إسرائيل
ّ
امللطخة.
ّ
ّ
ّ
ٌ
سبب آخ��ر ً ،وه��و أن حكومة
كله
ويتصل بهذا ٌ
ً
نتنياهو ملتزمة التزاما عميقا بدفع املجتمع
ّ
انتباهه على وقف البرنامج
الدولي إلى تركيز
ّ
ّ
فإن َ
ّ
بدء حرب أخرى على
لذا
.
اإليراني
النووي
��رب قد َت ْشمل ض َ
لبنان ،وهي ح ٌ
��رب أه��داف في
َ
َ
ْ
س��وري َ��اُ ،ي ْ��م��ك��ن أن ت��ح��رف االن��ت��ب��اه ع��ن إيران،
وتجعل من الصعب على الواليات املتحدة أن
ّ
تحافظ على جبهة ّ
موحدة ضد هذا البلد.
ّ
ً
ُ
احتمال
وم��ع ذل َ��ك فإنه ال ُ يمكنً أب��دا
ّ
استبعاد ْ
أن تفتعل إسرائيل قتاال مع حزب الله ،وإن كان
ّ
ّ
استراتيجي .فإسرائيل ،في
ذلك بال أي ُ
معنى ُ
ّ
ّ
َ
استخدام القوة الوحشية
نهاية املطاف ،ت ّ ِ
دمن ّ َ
ّ
ضد العرب ،مع ٌأن معدل نجاحها في السنوات
ٍّ
ُ
والحقيقة
األخيرة منخفض إلى ِّ
ّ ّ
حد يرثى ً لهّ .
أن كل محاولة ّفاشلة تول َد ضغطا لشن حرب
ْ
إلى
ج��دي��دة؛ ذ ّل��ك أن الهزيمة ت ّ��دف��ع ُ
بإسرائيل ّ
ْ
االعتقاد ُأن سمعتها الردعية قد أضعفت ،وأن
َ
عليها أن تستعاد.
َ
ق���د ي��أم��ل امل ُ
أوباما
�����رء ف���ي أن ي���وق���ف ال��رئ��ي��س
ّ
َ ْ
ْ
َ
بحماقة ،اإلع���داد لشن
إس��رائ��ي��ل إن ه��ي ب���دأت،
ّ
حرب ثالثة على لبنان .غير أن ذلك لن يحصل
ّ
ألن ال���ل���وب���ي اإلس���رائ���ي���ل ّ���ي س��ي�� َج��ع��ل م���ن شبه
املستحيل على أوباما أن يواجه إسرائيل .بل
ُ
سيجبر اللوبي أوباما على دعم إسرائيل إلى
َ َ َ
ال��ن��ه��اي��ة ،م��ث��ل��م��ا ض���غ���ط ع��ل��ى ال��رئ��ي��س جورج
دبليو ب��وش ل��دع��م إس��رائ��ي��ل دع ً��م��ا ت ً
��ام��ا أثناء
ّ
ّ
أوباما
حرب لبنان عام
ً
 .2006وملن يظنون أن ّ
ّ
فليتذكروا أن
بوش،
عن
ا
مختلف
يمكن أن يكون
ّ
َ
الصمت أثناء مجزرة غزة ،ثم َس َم َح
أوباما التزم
َّ
بتقرير غولدستون الذي
تستخف
إلدارته بأن
ً
ّ
ّ
ومتأن ً
ً
إسرائيل في
ألفعال
ا
ي
ا
دقيق
ا
تعميم
قدم
ً ّ
ّ
تلك األزم��ة الدامية .إن أوباما ليس ن��دا للوبي
اإلسرائيلي.
ُ
ُ
جديدة
كبيرة
حرب
دون
للحؤول
األساس
األمل
ّ ُ ّ
على لبنان هو أن يدرك نتنياهو وضباطه أن
مثل هذه الحرب ليست في مصلحة إسرائيل.
ّ
ْ
لبنان،
مرتني في
خسرت
قد
إسرائيل
كانت
ا
ومل
َ
ّ
ّ
ْ
ومل��ا ًكان ينبغي أن يتضح اليوم أن ال ّ معادلة
ّ
ّ
لكسب ح��رب ّثالثة ض��د ح��زب الله ،فمن
سرية
املأمون أن َنفترض أن إسرائيل لن «تطلق النارَ
ّ
ً
على قدمها» من جديد .غير أن أح��دا ال يدري
على وجه التعيني!
ّ
السياسية في جامعة شيكاغو،
أستاذ َالعلوم
*
ّ
ّ
الصهيوني
وأحد مؤلفي الكتاب الشهير« :اللوبي
ّ
ّ
األميركية» (مع ستيفان والت).
الخارجية
والسياسة

الكابوسي
السيناريو
ّ

رشيد الخالدي*

َ
ْ
إذا ه���اج���م���ت إس���رائ���ي���ل ل���ب���ن���ان ف���ي املستقبل
ذلك من أجل النيل من إيران
القريب،
فسيكون َ
ّ
أس ً
اإلسرائيليني من
��ادة
ق
��
ل
ا
قلق
أن
��ك
ل
ذ
��ا.
��اس
َ
ّ
بكثير قلقهم من
كمنافس إقليمي ،يفوق
إيران،
ٍّ
ٍ
لبنان في حد ذاته .لبنان ،إذًا ،هو في األساس
ٌ
ّ
اإلسرائيلية
ع���ام���ل ف��ح��س��ب ف���ي ا ًل��ح��س��اب��ات
ح���ي���ال إي������ران .ف���ع�ل�اوة ع��ل��ى ط��م��وح��ات ّ إيران
ّ
ّ
الفعلي) ،ف��إن هذا
مداها
النووية
(مهما ك��ان ُ
ُ
ُ
البلد هو القوة الرئيسة الوحيدة في الشرق
األوس����ط إل���ى ج��ان��ب إ ّس��رائ��ي��ل ّوت��رك��ي��ا ،وهي
ك��ان��ت وم���ا زال���ت َم��ح��ط ق��ل��ق ص��ن��اع السياسة
كقوة
اإلسرائيليني األول منذ تدمير ال��ع��راق
ٍ
ّ
إقليمي ٍة عام .2003
ّ
س��رائ��ي��ل��ي��ة ح��ي��ال إيران،
م��ا ه��ي ال��ح��س��اب��ات اإل َ
ال��ت��ي ق��د ت��دف��ع إس��رائ��ي��ل إل���ى مهاجمة لبنان؟

ّأي استفزاز على ساحة
يتوسع إلى حرب
لبنان قد ّ
الواليات
ضد إيران ُترغم
ُ
شاملة ّ
المتحدة فيها على القتال
إلى جانب إسرائيل
ً
ً
ً
ّ
ال���واق���ع أن ه��ن��اك ح��م��ل��ة م��ت��واص��ل��ة ش��رس��ة في
ٌ
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ،ي��ق��وده��ا م��ح��اف��ظ��ون جدد
ق��ري��ب��ون م���ن إس���رائ���ي���ل ،م���ن أج����ل إرغ�����ام إدارة
ّ
إسرائيلي على إيران،
هجوم
أوباما على دعم
ً
ُّ
أو (وه��ذا أش��د احتماال بكثير) من أج��ل ًإرغام
الواليات املتحدة على مهاجمة إي��ران ب��دال من
ذلك .وفي حال فشل هذين الخيارين (وكالهما
ً
ّ
ُ
قادرة
ليس جد ًيا جدا :فإسرائيل
ٍ
وحدها غيرّ
ً
َّ
تقوم
على مهاجمة إي���ران عمليا ،وي��رج��ح أال
ُ
ُ
���دة ب����ذل����ك) ،ف��س��ي��ك��ون الهدف
ال�����والي�����ات ّ امل���ت���ح َ
اإلسرائيلي إضعاف الرئيس أوباما بإظهاره
ً
«ضعيفا إزاء إي����ران» ،وه��و م��ا سيساعد على
ٍّ
ض��م��ان ان��ت��خ ّ��اب رئ��ي��س ج��م��ه َ��وري ع���ام ،2012
ّ
األمر الذي يولد من ّ
ُ
وضعية
ثم احتمال نشوء
ً
ّ
أميركية أكثر عداء إليران.
ّ
ً
ً
يالئم
لن
لبنان
على
ا
إسرائيلي
هجوما
غير أن
ُ
��ات ال��س��اب��ق��ة إال إذا ق ّ����رر القادة
ال��س��ي��ن��اري��وه ِ

ّ
اإلسرائيليون أن أوب��ام��ا ل��ن يهاجم إي��ران (ال
ّ
ّ
ش����ك ف���ي أن أوب����ام����ا وم��س��ت��ش��اري��ه يمتلكون
ّ
م��ن ال��ح��س االس��ت��رات��ي��ج ّ��ي ّم��ا ي��ح��ول دون هذا
ّ
على وشك
ال��ه��ج��وم) ،وإال إذا ق ّ���رروا أن إي َ���ران ً
س�ل�اح ن����ووي (ال خ��ب��ي��ر ع��اق�لا يعتقد
ام��ت�لاك ّ
ً
ً
إسرائيليا ًعلى إي���ران من
هجوما
ذل���ك) ،وأن
ً
سيكون مكلفا جدا بسبب
ذريعة
دون
ٍ
ٍ
مالئمة ّ
ّ
ع�لاق��ات إس��رائ��ي��ل ال��ه��ش��ة ب����اإلدارة األميركية
ّ
األميركي
ال���ح���ال ّ���ي���ة وب���س���ب���ب ت���ده���ور ال���دع���م
ْ
ال���ش���ع���ب ّ���ي إلس����رائ����ي����ل (أوردت ه����آرت����س في
ً
 2010/8/18استطالعا يشير إلى هبوط دعم
األم��ي��رك��ي�ين إلس��رائ��ي��ل ،خ�ل�ال ال��ش��ه��ور األحد
عشر األخ��ي��رةّ ،م��ن ً %63إل��ى  .)%51وف��ي مثل
ه��ذه ال��ح��ال ف��إن اس��ت��ف��زازا على ساحة لبنان،
ي��دف��ع إل���ى ن��ش��وب ن����زاع إس��رائ��ي��ل ّ��ي م���ع حزب
ّ
لبنان،
إسرائيلي
الله ،وإلى هجوم
هائل على ُ
ّ
ّ
شاملة ضد إي��ران ترغم
��رب
ح
يتوسع إلى
قد
ٍ
ٍ
ُ
املتحدة فيها على القتال إلى جانب
الواليات
ّ
الواليات املتحدة ،كما قيل،
إسرائيل .ومع َ أن
ّ
ّ ْ
حذرت إسرائيل من شن هجوم على إيران بال
ّ
َ
داع استفزازي ،فإنه سيكون أصعب بالنسبة
ٍ
إليها أن تمنع مثل هذه الحرب على إيران إذا
جاء ت ضمن ُسياق سلسلة من األحداث كهذه
يمكن ضبطها.
ال
ُ
ّ
ب ْ���ي���د أن س���ي���ن���اري���و ك���ه���ذا ب����ال����غ ال���خ���ط���ر على
ّ
ّ
أميركية
إسرائيل .ذلك أنه قد ي��ؤدي إلى حرب
ْ
أخ�����رى ف���ي ال���ع���ال���م اإلس��ل�ام ّ
����ي ال ي��م��ك��ن إال أن
ُ
ُ
املطاف،
خاتمة
في
املتحدة
َ
تخسرها الواليات ُ
و َ ُس���ت���ك���ون إس����رائ����ي����ل ه�����ذه ا ّمل������رة ه����ي الطرف
ُ
املل َ
املصالح
كانت
وم بما ال يقبل
ً
التأويل .وملا ً ْ
ّ
األميركية ستعاني معاناة هائلة إن حدث هذا،
ّ
فإنه (ه��ذا السيناريو) يهدد إلى األب��د بتنفير
ّ
ّ
ّ
واملؤسسات االستخباراتية
األميركي
الجيش
ّ
ّ
والدبلوماسية األم��ي��رك��ي��ة م��ن ًإس��رائ��ي��ل .وكال
ُّ
������د ف�����ت ً
�����ورا [أص�����ل����ا] ،وع���ل���ى نحو
ال���ط���رف�ي�ن أش
ّ
ج��ل ّ��ي ،حيال إسرائيل م��ن أي وق��ت مضى منذ
ّ
ستينيات ال��ق��رن ال��ع��ش��ري��ن .وه��ج ٌ
��وم ك��ه��ذا قد
ّ
َ
َ
األرج����ح ال��ن��ظ��ام ال��ق��ائ��م ف��ي إيران،
ي��ق��وي ع��ل��ى َ
ّ
وي��ج�� ًب��ر إي������رانً ع��ل��ى ت��ط��وي��ر ال���س�ل�اح النووي
وسيلة وح��ي��دة لحماية نفسها م��ن اعتداءات
املستقبل.
أخرى في
ُ
ْ
ل��ك��ن أن ت��ب��دو م��ث��ل ه���ذه ال�� ّس��ي��ا ّس��ة غ��ي َ��ر عاقلة
فذلك ال يعني بالضرورة أال تتبناها الحكومة
الرئيس دون�� َه��ا فهو
اإلس��رائ��ي��ل ّ��ي��ة .أم��ا العائق
ً
أنها ستخالف مخالفة صريحة سياسة إدارة
غضبها،
أوباما في الشرق األوس��ط ،وستثير
ّ
ورب���م���ا غ���ض َ���ب ال��ج��م��ه��ور األم���ي���رك ّ���ي .غ��ي��ر أن

برتقالي في لبنان
الضوء
ّ

نوام تشومسكي*

ّ
تتصرف في الفترة األخيرة بطريقة
 )1إسرائيل
ّ
عالية من البارانويا
��ال
ح
في
وهي
العقالنية،
ٍ
ٍ
[جنون االرتياب أو االضطهاد] بحيث ال يمكن
ّ ُ
ّ
التنبؤ.
التيقن من

عبئوا ما يكفي من
ِّ
الشعبية للتأثير
المعارضة
ّ
األميركية
في السياسة
ّ

ّ
 )2أح���د أه�����داف إس��رائ��ي��ل م���ن ش���ن ح���رب على
َ
على
ل��ب��ن��ان ق��د ي��ك��ون ن���زع
رادع أم���ام ال��ه�� َج��وم ّ
ٍ
إي��ران .الهدف اآلخ��ر قد يكون ترسيخ فكرة ّأن
اإلسرائيليني هم ّ
ّ
ّ
اإلقليمية املهيمنة ،وأن
القوة

ّ
ّ
يتجرأوا على «رفع رؤوسهم»،
على اآلخرين أال
وه���ذا تعبير ليس بغير امل��أل��وف ف��ي الخطاب
ّ
اإلسرائيلي عن العرب .والهدف الثالث قد يكون
بناء «ال��ص��دق ّ��ي��ة» ،أي بناء ال��خ��وف ،وذل��ك بعد
ّ
ّ
الدولية
سلسلة فشلهم عام ّ 2006وردة الفعل
غزة وجرائمهم على أسطول
على ّمجازرهم في ّ
الحرية بعد ذل��ك .ومل��ا كانت إسرائيل ال ترغب
ف��ي ق��ب��ول ه��دن��ة م��ع «ح��م��اس» ،وال (ع��ل��ى نحو
ّ
ّ
تنسجم مع اإلجماع
أعم) قبول تسوية
سياسية ّ
ّ
ّ
الدولي والقانون الدولي ،فإنها ستواجه هذه
املشاكل دائمًا؛ وهذه هي الحال منذ عام 1971
ّ
ّ
َ
التوسع
��ارث ّ��ي ب��إي��ث��ار
ح�ين ات��خ��ذت ال���ق ً
���رار ال��ك َ
ع��ل��ى األم����ن ،راف���ض���ة ع����رض ال���س���ادات للسالم.
ّ
اإلسرائيليون ،بدعم ح��ازم من
ولقد استطاع
َ
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ،ف���رض إرادت���ه���م ،ع��ل��ى نحو
ً
كبير جدا.
ّ
 )3في ما يخص إيران ،أعطت ّالواليات املتحدة
حتى اآلن ض ً
ّ
يتغير
���وء ا أح��م��ر .ول��ك��ن ه��ذا ق��د

ّ
َّ
ن��ت�� ّن��ي��اه��و ق���د َي��ح��س��ب أن ال���دع َ���م ال���ق���وي الذي
ّ
األميركي يمكن
الكونغرس واإلعالم
ّ
يتلقاه َمن ّ
يحميه ،وأنه قد يكون عليه في كل األحوال
أن
َ
انتخابات
حلول
حتى
��ا
م
��ا
ب
أو
بشأن
يقلق
أن
ّ
ٌ
ع�����ام  2012ف���ق���ط ،وه�����ي ان���ت���خ���اب���ات ي���ب���دو ًأن
ً
حاليا حظا
أص��دق��اءه الجمهوريني يمتلكون
ً
جيدا في كسبها.
َ
دون
م���ن ب�ي�ن األم�����ور األخ�����رى ال��ت��ي ٌ ق���د ت��� ّح���ول ّ ٌ
جمعية
عربية
وقوع ٌ مثل هذا الهجوم سياسة ً
ع��اق��ل ً��ة ت��ج��اه إي�����ران ،ت��ت��ض ّ��م��ن ح�ل�ا للنزاعات،
ّ
َ
بعواقب
ف��ض�لا ع���ن ت��ه��دي
��دات ع��رب��ي��ة ُح���ازم���ة َ
ْ
وخ��ي��م��ة إن ه��اج��م��ت إس���رائ���ي���ل ل��ب��ن ّ��ان بهدف
ّ
إقليمية على إيران .لكن األمرين
استفزاز حرب
ً
م��س��ت��ب��ع��دان ل�لأس��ف ،ن��ظ��را إل���ى ض��ع��ف معظم
ّ
كبير منها إليران
عدد
العربية،
األنظمة
ِ
وعداوة ٍ
ٍ
واعتماده على الواليات املتحدة.
ِّ
ّ
أن إم��ك��ان ّ��ي��ة ع��ق��د ص��ف��ق��ة ن ّ
إيرانية
���ووي َ ٍ���ة
وم���ع
ٍ
ـ ـ ـ أم��ي��رك ّ��ي��ة أم ٌ���ر مستبعد ،وإم��ك��ان ّ
حصول
��ة
��ي
ِ
ً
ّ
بني
«م��ق��اي��ض ٍ��ة ٌك��ون��ي ُ ٍ��ة» تشمل ًح�ل�ا ّل��ل��ن��زاع��ات نْ
الطرفني أم��ر أكثر استبعادا ،ف��إن اإلمكانيتي
ّ
إسرائيلي على
هجوم
تجعالن ً
كلتيهما قد َّ
من ّ
ً
ً
أميركيا ـ ـ
تقاربا
لبنان أم ً��را أق��ل ّاحتماالَ .لكن
ً
إسرائيل للهجوم على لبنان،
قد يستفز
َ
إيرانيا َ
ّ
حسابها .على
ملجرد
ّ ً
أن تمنع حصول ذلك على ً
ّ
ً
أن ت��ق��ارب��ا ك��ه��ذاَ ،أو حتى صفقة ن��ووي��ة تتيح
إلي���ران أن ت��واص��ل تخصيب اليورانيوم تحت
إش����راف دول ّ���ي ق���اس ،غير م ّ
��رج��ح�ين ن��ظ ً��را إلى
ٍ
ٍ
ً
ضعف النظام اإلي��ران ّ��ي ،ون��ظ��را إل��ى املعارضة
ُّ
ال����ق ّ
����وي����ة ال����ت����ي ي���ب���دي���ه���ا ال�����ح ُ
�����زب الجمهوري
ٌ
ٌ
ّ
ّ
الديموقراطي
األميركي وقسم كبير من الحزب
ّ
ّ
عقالني ٍة تجاه
سياسة
اعتماد
حيال
األميركي
ّ ٍ
ً
يحظى
إي�����ران .ون��ت��ي��ج ّ��ة ل���ذل���ك ،ف����إن أوب���ام���ا ال ْ
شعبي ضئيل للسياسة التي َيظهر
بدعم
إال ْ
أنه يؤثرها ،وهو لم ّيفعل سوى القليل لبناء
دع���م ك��ه��ذا .إذًا ،م��ع أن الهجوم على لبنان في
ٍ
س��ت��ق��ب��ل ال���ق���ري���ب ال ي���ب���دو م ّ
���رج َ ً���ح���ا ،ف���إن���ه َال
امل��
ّ
ُ
ي��م��ك��ن اس���ت���ب���ع���اده .إن االن�����ج�����راف املتواصل
ّ
ّ
إيرانية ،يخشاها
أميركي ٍة ـ ـ
مواجهة
باتجاه
ٍ
امل���س���ؤول���ون ال��ع��س��ك��ري��ون واالستخباراتيون
وال����دب����ل َ����وم����اس����ي����ون األع�����ل�����ون ف�����ي واشنطن،
َ
ّ
السياسي املتزايد إلدارة أوباما ،قد
والضعف
َ
ّ
��ول ه��ذا السيناريو الكابوسيّ.
يسهالن ح��ص
وه��ذا السيناريو قد يبدأ بهجوم على ّ لبنان،
ٍ
ميدان لتنفيذ خط ٍة أكبر
يكون سوى
الذي ّ قد ال ّ ً
ٍ
شيطانية.
وأشد
ّ
كرسي إدوارد سعيد
* أستاذ
في جامعة كولومبيا في نيويورك

ً
ْ
ْ
إن ت��ص ّ��رف��ت واش��ن��ط��ن ب��ي��أس نتيجة لفشلها
ف����ي أم���ك���ن���ة أخ�������رى ً ف����ي امل���ن���ط ً���ق���ة .وه�����ي تبني
اس���ت���ع���دادات ك��ب��ي��رة وواض���ح���ة ل��ل��ه��ج��وم [على
إيران].
ً
برتقاليا على
الضوء
يكون
فقد
لبنان،
في
ّ
أما ّ
�����لّ ،
ورب���م���ا أخ���ض َ���ر ،ش���أن ك���ل االجتياحات
األق
اإلس��رائ��ي��ل ّ
ُ
الهجوم
��دأ
ب
��
ي
ح�ين
���ى
ل
إ
��ان،
ن
��
ب
��
ل
��
ل
��ة
��ي
ّ
ب��إل��ح��اق األذى ب��امل��ص��ال��ح ُاألم���ي���رك ّ���ي���ة :فإذاك،
ُ
س���ت���أم���ر ُال������والي������ات امل����ت����ح����دة ب���وق���ف���ه ،فتطيع
إس���رائ���ي���ل األم َ
������ر ،ك��م��ا ح����دث ع����ام  1982وبعد
ذلك.
 )4م���ا ي��م��ك��ن ع��م��ل��ه ل���وق���ف ال����ح����رب؟ املألوف!
ّ
ّ
اإلعالمي،
حاولوا أن تصدعوا ًحواجز التضليل
ِّ
ُ
وسوء الفهم ،وأحيانا الخداع الصراح .وعبئوا
م����ا ي��ك��ف��ي م����ن امل����ع����ارض����ة ال���ش���ع���ب ّ���ي���ة للتأثير
ف���ي ال��س��ي��اس��ة األم���ي���رك ّ���ي���ة ،ال���ت���ي ه���ي العامل
الحاسم.

ّ
* مفكر أميركي
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الحرب القادمة ...قادمة؟
استثناء
لبنان لم يعد
ً
معين ّرباني*

ُّ
ّ
تشير كل الدالئل املتوافرة إلى أن اندالع
ّ
ّ
اللبنانية املقبلة ما
اإلسرائيلية ــــ
الحرب
ُ
وقت فحسب .وعلى الرغم
مسألة
هي ّإال
ٍ
م��ن أن اح�ت�م��ال ب��دء ال �ح��رب م��ن جانب
غيرهم من العرب ال ُي ْمكن
اللبنانيني أو ّ
ُ
ّاستبعادها ،فإن ْالسيناريو األرجح هو
ُ
َ
إسرائيل هي ُ من سيشعلها.
أن
َ
ْ
العقدي ّن
لقد برهن لبنان ،على امتداد
ّ
ْ
أن
األخيرين ،وال سيما منذ عام ًُ ،2006
قادرة
ال��زم��ن ال��ذي ك��ان��ت فيه إس��رائ�ي��ل ّ
تركيعهم ،قد ولى
على محو أعدائها ،أو
ِ
إلى ّغير رجعة .وتكمن مشكلة إسرائيل
ف��ي أن ل�ب�ن��ان ل��م ي�ع��د االس�ت�ث�ن� َ
�اء الذي
ْ
ً
ُيثبت القاعدة ،بل غدا تجسيدا لقاعدة
جديدة.
ُ
َ
ّ
لقد أشار البعض إلى أن عجز إسرائيل
ّ
ع��ن ت�ح�ق�ي��قّ ن �ص��ر ح��اس��م [ض� َ��د حزب
َ
وأنها
تهاجم لبنان،
ْالله] يعني أنها لن
ّ
إن أرادت ف�ل��ن ت�س�ت�ط�ي��ع ذل ��ك .غ�ي��ر أن
ً
َ
َ
السبب
القصور قد يكون تحديدا
ه��ذا
الّ ��ذي س�ي��دف�ع�ه��ا إل ��ى م�ه��اج�م��ة لبنان.
إن خ�ي��ار إس��رائ�ي��ل ال�ب��دي��ل م��ن الحرب،
ٍّ
أال وه ��و ال �س �م� ُ
ٍّ
استراتيجي
�اح ل �ت �ح��د
ص��اع� ٍ�د [إي � ��ران] ب��أن ينمو ب�لا عوائق،
وب ��أن ي�ش� ّ�ج��ع ّ
(ورب �م��ا ي�س��اع��د) آخرين
ّ
على طرح تحديات مماثلة،
في املنطقة ٌ
َ
إسرائيل
�وت
�
م
�اوي
�
س
�
ي
�ل
إن�م��ا ه��و ب��دي�
ّ
ب��أل��ف طعنة .ب� ْ�ي��د ّأن ت��دم�ي� َ
�زب الله
�
ح
�ر
ّ
ل �ي��س ع �ل��ى ق��ائ �م��ة أه� � ��داف املخططني
اإلس��رائ �ي �ل� ّ�ي�ينّ ،إال إذا ف �ق��دوا صوابهم
ً
ّ
اإلسرائيلي
نهائيا .األرجح أن الجيش
ُ َّ
ّ
سيكلف بمهمة إضعاف قدرات الحزب
ّ
ّ
التنظيمي ّة
السياسية وبنيته
وقيادته
ً
ً
ال�ت�ح�ت� ّ�ي��ة إض �ع��اف��ا ك �ب �ي��را .ول �ه��ذا فإن
ّ
بالقوة الكاسحة ،إلى
الجيش سيسعى،
إلحاق أكبر حجم ممكن من الدمار في
ّ
أقل
وقت ممكنَ .
ّ
ّ
أكثر مما سبق هو أن
إسرائيل ّ
َما َّيهم َ
ت�ش��ل ق ��درة ح��زب ال��ل��ه على َإع ��ادة بناء
نفسه بعد ال�ح��رب ،بحيث ت�ح��ول دون
أن ينهض أق��وى م� ّ�م��ا ك��ان ،ك�م��ا حدث
ّ ً
حرب
بعد عام  2000ومجددا في أعقاب
ُ
 .2006ولتحقيق ذل��ك ستبذل إسرائيل
ّ
اللبنانية،
قصارى جهدها ملحو الدولة
ّ
ّ
اللبناني ،وال�ب� ُّن�ي� ِ�ة التحتي ِة
�ش
وال�ج�ي� ِ
ّ
امل ��دن � ّ�ي � ُ ِ�ة ال �ل � َب �ن��ان��ي��ة ،وك ��ل� �ه ��ا اعتادت
ّ
روتينيًا بأنها امتداد
إسرائيل ّ وصفها
لحزب الله.

قوة حزب ّالله
ّ
حزم
العسكرية،
َ
وازدياد ِ
ّ
سيعجالن
اللبناني،
الجيش
ّ
ّ
بدال من
في وقوع الحرب ً
يؤجالها
أن ّ

ّ
ُّ
َّ
املتعمد في وقوع عدد هائل
التسبب
إن
ّ
ٌ
م��ن ال�ض�ح� ّ�اي��ا امل��دن��ي ّ�ين أم ��ر ينبغي أن
ً
ُ
أسلوب
ي�ك��ون م�ت��وق��ع��ا ،ال ألن ه��ذا ه��و
ّ
إس��را ّئ �ي��ل ف��ي ال �ح��رب ف �ح �س��ب ،ب��ل ألن
امل � ًخ��ط �طّ�ي�ن اإلس ��رائ �ي �ل � ِّ�يً�ي�ن َيعتبرون
أي ��ض ��ا أن ذل� ��ك ـ �ـ �ـ �ـ م �ت��راف��ق��ا م ��ع تدمير
ٌ
التعجيل بقيام
حاسم في
لبنان ــــ أم� ٌ�ر
ّ
ّ
ّ
ّ
[لبنانية] منظمة ًضد
معارضة شعبية َّ
ّ
أقل من ذلك ّ
أهم ّية أن
ً
َحزب اللهُ .
وليس ّ
ً
تعتبر إسرائيل أن هجوماينْ شامال على
ّ
ُ
أكثر
ال��دول��ة واملجتمع
اللبناني ّ ً ه��و ّ َ ْ
ّ
ّ
«الوقائية» فعالية ضد من
السياسات
ّ
ال يكف عن التململ واإلزعاج في ًأمكنة
ً
شعوبا وأنظمة.
أخرى من املنطقة،
ّأم ��ا إذا ك��ان ه��ذا ال�ه�ج��وم اإلسرائيليّ
ّ
س�ي�ت�م��ت��ع ب �م��واف �ق��ة أم �ي��رك� ّ�ي��ة مسبقة،
ّ
أو إذا ك��ان��ت واش�ن�ط��ن ستشجع عليه
ْ
 ،2006ف ��ذل ��ك أم� � � ٌ�ر ال
ك �م��ا ف �ع �ل��ت ع � ��ام
ّ
ً
ّ
منذ اللحظة
أهمية له تقريبا ّ .ذل��ك أن��ه ُ
األول��ى التي يتعرض فيها أول مواطن
ّ
عربي لإلصابة والتشويه ج� ّ�راء إطالق
ّ
َ
إسرائيل النار من أسلحتها األميركية
ّ
األميركية
الصنع ،ستنبري «ال�ن�خ� ُ�ب»
ّ
كاملراهقني في مهرجان ملوسيقى
مهللة
ً
ال� ��روك م�ط��ال�ب��ة ب��امل��زي� ّ�د وامل ��زي ��د .وكما
حدث في عام  2006فإن هذه النخب لن
ُت ْخ َ
الهزيمة.
إال
ها
رس
ً
ّ
�ذا التشخيص م�ع�ق��وال ،فإن
إذا ك��ان ه� ّ
َ
ّ
ّ
العسكرية ،وازدياد حزم
قوة حزب الله
ِ
ّ
ّ
وقوع
اللبناني ،سيعجالن في
الجيش ً
ّ
�دال م��ن أن ي� ّ
�ؤج�لاه��ا .والحق
ال �ح��رب ب �
ّأن ل�ب�ن��ان ال ي �ب��دو ق � � ً
�ادرا ع�ل��ى إحباط
ّ
ّ
اإلسرائيلية ،إال إذا أحيا بشير
النوايا
َ
ّ
َّ
ً
رئيسا
ه
ب
ونص
األموات
بني
من
ل
الجمي
ً
ً
َ َّي�نَّ
ّ
للجمهورية ُّ وع� حكومة ج��دي��دة من
ّ
ً
بالتجسس
أش �خ��اص ات �ه �م��وا أخ� �ي ��را ّ
ل �ح �س��اب إس ��رائ �ي ��ل .ك �م��ا أن التزامات
لبنان ــــ
ْس��وري��ا (وإي� ��ران) ب��ال��دف ُ��اع ّع��ن ً
ً
فعال ــــ
�ة
إن كانت ه��ذه االل�ت��زام��ات ً ج��دي�
ّ
ستزيد على األرج��ح ،ب��دال من أن تقلل،
م ��ن ح ��واف� ��ز إس ��رائ� �ي ��ل ع �ل��ى التعامل
ّ
االستراتيجية
[ب�ق�س��وة] م��ع مشكلتها
املتنامية.
ّ
ّ
ْ
ل �ك��ن ،م�ث�ل�م��ا أن إس��رائ �ي��ل ت��ت �ج��ه نحو
ال �ح��رب ب�س�ب��ب فشلها ف��ي إع ��ادة بناء
ً
ّ
(وبخاصة عبر ّمبادرات
سياسيا
لبنان
ّ
السامة) ،فإن خيارَ
تيري رود ــــ الرسن
لبنان األوحد للحؤول دون نشوب نزاع
ّ
�ي م�ع��ال�ج��ة مشكلة
م�س��ل��ح ق��د ي �ك��ون ف�
أه � � ّ�م ،وه� ��ي :ح �ص��ان� ُ�ة إس��رائ �ي��ل وعدمُ
للمحاسبة عند تعاملها مع
خضوعها ّ
ُ
ٌ
العرب .غير أن هذا مشروع بعيد األمل
ول��ن ي��ؤت��ي ث �م� َ
�اره على األرج ��ح قبل ُأن
ُ
وإذا كانت أعمال
تطوي الحرب ً
أوزارهاّ ً .
ح�ت��وم��ة ف �ع�لا ف��إن �ن��ا ن��أم��ل أن
ال �ع��داء م� ُ
يكون لبنان ،وأن يكون اآلخ��رون الذين
يدركون األخطار املحتملة ،قادرين على
ال�ق�ي��ام بما ي� ِّ
�رس��خ ع��دم ج��دوى الحرب
ِّ
في وعي اإلسرائيليني ألجيال قادمة!
* أحد ّ
محرري مجلة «ميدل إيست ريبورت»

ّ
مقاومون من حزب الله في أحد املواقع الجنوبية (أرشيف ــ هيثم املوسوي)

غاية ال وسيلة
نورمن فنكلستين*

ّ
ّ
ّإن ك� ّ�ل ّ
َ
مخاطر
إسرائيلية تزيد
كارثية
مهمة
َّ
إسرائيل
املقبلة .ول�ق��د ب��ات
رم�ي� ِ�ة ا ّل��ن� ْ�رد
على ً
ً
ُ
أن ت �ش��ن ه �ج �م��ة أك �ث� َ�ر اس �ت �ع��راض� ّ�ي��ة م��ن قبل
ِّ
إخفاقاتها الطويلة (في
لكي تعوض سلسلة ّ
 ،2009وعلى
لبنان عام  ،2006وفي غزة  2008ــــ
ْ
ولكن َّ
ْ
يرجح
ودبي .)...،2010
مافي مرمرة
منت ّ
ً
�رك��ز أن �ظ� َ
طموحا
�اره��ا ع�ل��ى م��ا ه��و أك �ث� ُ�ر
أن ت�
ّ
ّ
ترمي
محدودة
كوماندوس
ة
عملي
د
مجر
من
ِ
ُ
ّ
الردعية .وإذا كان قادة
إلى استعادة قدرتها
بوصفها
إسرائيل ينظرون إلى غارة عنتيبة
ّ
ّ
أن�م� ً
لعملية ك��وم��ان��دوس متقنة ،فإنهم
�وذج��ا
ْ
َي��ن �ظ��رون إل��ى ح��رب ح��زي��ران  1967بوصفها
ّ
ً
أنموذجا لعملي ُة جيش متقنة.
ً
ّ ْ
ول � � ��دت ً ع �ق��اب �ي��ل م��ذب �ح��ة األس� �ط ��ول تشكيلة
�وى ف��ي َ ال �ش��رق األوس � ��ط .فقد
ج��دي� ْ�دة م��ن ال �ق� ُ
ّ
اإلسرائيلي
للضغط
�ن
�
ع
�ذ
�
ت
رف�ض��ت تركيا أن
ّ
ّ
(واألميركي)؛ وكانت قبل ذلك قد اصطفت إلى

أي هجوم إسرائيلي
ّ
سيجر ردود
على حزب ّالله
ّ
أي عاقل أن
فعل لن يريد ُّ
أبعادها
يتصو َر َ
ّ
اإلسرائيلي هو أ ّنه
االفتراض
ُّ
ُ
في حال تصحيح «األخطاء
تحقيق
العمالنية» فسيكون
ُ
ّ
أكيدا
األهداف
اإلسرائيلية ً
ّ
ً
ّ
ج��ان��ب إي ��ران ،م�ص� ِّ�وت��ة ف��ي مجلس ّاألم��ن ضد
األسد
ف��رض العقوبات عليها .وس��ا ّف��ر ب��ش��ار ُ
كر
وذ
ّإلى أنقرة ّإلبداء الدعم السوري لتركيا.
ّ
�زب ال��ل��ه ت� � َّ
�زو َد ب �ص��واري��خ س� ّ
أن ح � َ
�وري��ة« ّ .إن
م�ح� َ
�ور تركيا ــــ إي��ران ــــ س��وري��ا ــــ ح��زب ال��ل��ه ــــ
ّ
حماس ه��و ال�ق��وة ال�ص��اع��دة ،وم�ح��ور مصر ــــ
السعودية ــــ األردن ــــ حركة فتح إل��ى هبوط»
�ري) .ف��ي ه��ذه األث �ن��اء تصاعدت
(ي ��وري ُأف �ن �ي� ُ
الضغوط ال��دول� ّ�ي��ة على إسرائيل لدفعها إلى
ُ
ُّ
ُّ
العاملي
العام
التفاوض مع حماس ،وبدأ الرأي
ّ
ّ
بالتحول ضد إسرائيل.
ك��ان ال ب� ّ�د ل�ه��ذه ال �ت �ط� ّ�ورات م��ن أن تستحضرَ
�ات ع�ش� ّ�ي��ة ٌح ��رب حزيران
ف��ي إس��رائ �ي��ل ذك ��ري �
 .1967ف �ه��ا ه ��ي ال� �ي � ِ َ
�وم «م� �ط � َّ�وق ��ة» م ��ن جديد
ّ
ب��أع��داء يحثّون الخطى لتدميرها ،فيما كان
العالم «يتخلى» بأسره عنها .لقد بات الوضعُ
ً
ً
َ
تماما :مشهدا
اليوم مثلما كان في عام
ّ 1967
ّ
ً
للقادة
راع� ً�ب��ا ل�لإس��رائ� ّي�ل� ّ�ي ال �ع ��ادي ،وج ��ذاب ��ا
ُ
ِّ
اإلسرائيليني .إنها ،باملعنى العميق ،اللحظة
ُ
ّ
ّ
استباقية.
املثلى لشن ضربة
َ
ّ
َ
�رض أن ج� �ي ��ران إسرائيل
ال أس � ��اس ألن ن �ف �ت� ّ
لكن ذلك ليس هو ما يهمُّ
ينوون مهاجمتهاَ .
َّ َ
تقيد
ولن ترضى ،أن
،
ترض
إسرائيل .فهي لم
ُ
ّ ُ
�ري��ت�ه��ا ٌ ف��ي امل �ن ٌ��اورة؛ ب��ل ت�ط��ال��ب ب��أن تكون
ح�
ّ
ّ
بالوحشي َة
ل�ه��ا ق ��درة م�ط�ل�ق��ة ع�ل��ى ُ ال �ت �ص��رف
ّ
َ ْ
قادة
�وان لها .ول�ع��ل
ٌ
واالستهتار ْ اللذين ي��ح��ل� ْ
إس��رائ� ٌي��ل َي��ح� ٌل�م��ون اآلن ب��أن تستطيع ضربة
َ
تعيد إليها َ
أيام املجد التي
قاضية واحدة أن
َ َ ْ
ّ ْ
ش ِهدتها بعد حرب حزيران ّ ،1967حني تربعت
ّ
العربية املحتلة خارج حدودها
على األراضي
[عام .]48
ّ ُ
ال �ه��دف امل � َّ
ّ
اإلسرائيلي
األول ل�ل�ه�ج��وم
�رج � ُ�ح
ّ
هو لبنان ،وهو ما تستعد ّإسرائيل ب��دأب له
�رة .ح�ت��ى إن أك�ث��ر املدافعني
ف��ي ال�ف�ت��رة األخ �ي� ً
ع��ن إس��رائ�ي��ل اب �ت��ذاال ،أم�ث��ال دان�ي�ي��ل كورترز،
األميركي السابق ل��دى إسرائيلُ ،ي ّ
ّ
قر
السفير
ّ
س��رائ �ي��ل س �ت �ك��ون «ع �ل��ى األرج� � ��ح» هي
ب � ��أن إ
َ
�دالع أع�م��ال ع��دائ� ّ�ي��ة .وهو
امل �ب� ِ
�ادرة ف��ي ح��ال ان� ّ
ي � ��ورد ت �خ �م �ي �ن��ات ب � ��أن ال� �ح ��رب س ّ�ت �ق��ع خالل
ّ
ويتنبأ ب��أن الواليات
الشهور 12ـــــ 18املقبلة،

ً
َ
امل�ت�ح��دة ل��ن ت�ح��ول دون�ه��ا أو ل��ن ت�ك��ون قادرة
على ذلك.
ُ
ّ
عسكرية ًأولى
لضربة
إسرائيل
ذريعة
ً
قد تكون ّ
ّ ّ
على لبنان أن حزب الله كدس ترسانة هائلة من
الواضح
َّ ً
ّالصواريخ والقذائف ّالتي تستهدفهاً .
مكررة
اإلسرائيلي سيكون ص��ورة
أن الهجوم ّ
ْ
َ
بكثير.
أضخم
نطاق
على
ولكن
ة،
�ز
عن غزو غ�
ٌ
ّ ّ
إسرائيلي ْ
ٌّ
بعيد غزو غ��زة َأن
وقد أعلن جنرال
ّ
اإلسرائيلي «سيواصل تطبيق»
جيش الدفاع
عقيدة الضاحية ،وذلك بتسديد قوة هائلة إلى
ّ
ّ
�ي املستقبل» .وفي
البنية التحتية امل��دن��ي��ة «ف� ُ
ّ
اليوم ال��ذي جرت فيه مذبحة أسطول الحري ُة،
ْ
َّ
بة
أوردت «أخبار ّ الدفاع» News
 Defenseاملقر ً
م��ن ال�س�ل�ط��ة أن ه �ج� ً
�وم��ا إَس��رائ �ي �ل� ً�ي��ا محتمال
َ ْ
«سيشمل أعمال هجوم على البنية
على لبنان
وحصارا بحرياً
ّ
ّ
ّ
ً
ة]،
[اللبناني
ة
الوطني
التحتي ًة
ّ ً
الجسور
ش ��ام �ل�ا ،وض � ّ�رب ��ات ت ��دم �ي ��ري ��ة ع �ل��ى ِّ
�ام��ة» ،ف��ي ال��وق��ت ال��ذي «ت�ن��ف��ذ فيه
وال �ط� ُ�رق ال �ع� ُ
ً
استيالء ض� ً
�اري��ا على َّاألراضي
ال�ق��وات ال�ب� ّّ�ر ّي��ة
َ
في ما يتخطى بكثير َ
جوهر
نهر الليطاني» .إن
ّ
ٍّ
االستراتيجية اإلس��رائ�ي�ل��ي��ة ،على ما
العقيدة
ُ
نائب قائد األركان في جيش الدفاع ،هو
ّأوضح
ّ
أن على «ك��ل َ جولة جديدة من القتال أن تأتي
َ
بنتائج أس��وأ من الجولة األخيرة» على أعداء

إسرائيل.
ّ
ل �ق��د أورد م �ح��ل �ل��ون ع �س �ك��ري��ون ب� � ��ارزون في
ً
ّ
استخباراتية
إلى «معلومات
استنادا ّ
هآرتسّ ،
ّ
َ
َ
قيمة» ،أن «حزب الله نقل معظم مستودعاته
وم ��راك ��ز ت��وج �ي �ه��ه وم� �خ ��ازن ص��واري �خ��ه إلى
ً
ج �ن��وب ل �ب �ن��ان ،ب �ع �ي��دا ع ��ن ال �ح �ق��ول ،وداخل
ّ
القرى والبلدات الشيعية ال�ـ 160في املنطقة».
ال �ه��دف ال ��واض ��ح وراء ن �ش��ر ه ��ذه املعلومات
ّ
ّ
ليس،
اإلسرائيلية
«االستخباراتية»
األخيرة ّ
ّ
ّ
َ
كما يدعي اإلسرائيليون«ً ،تحذير حزب الله»،
ّ
ً
َ
ِّ
ب��ل ل�ي�ب��رروا ه�ج��وم��ا ه��ائ�لا آخ��ر ع�ل��ى ّمدنيي
علما بأن ّ
ّ
ّ
املدنيةً ،
قوات
لبنان وبنيته التحتية َ
األم� ��م امل �ت �ح��دة امل �ت �م��رك��زة ف ��ي ج �ن��وب لبنان
ّ
ْ
تعثر على أي دليل على بنية
(اليونيفيل) «لم
ّ
ّ
عملها».
منطقة
في
جديدة
عسكرية
تحتية
ّ
َ
ك �ث �ي� ٌ�ر م��ن ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين ي �ج� َ�دون ال� �ع ��زاء ف��ي ّأن
لكن
الحرب املقبلة لن تكون ُأسوأ من سابقتهاْ ،
إسرائيل ،مهما كان هول الدمار الذي ألحقته
َ
معظم الضواحي
بلبنان عام « ،2006استثنت
ّ
ال�س�ك�ن� ّ�ي��ة وال �ب �ن �ي��ة ال�ت�ح�ت� ّ�ي��ة األس��اس��ي��ة غير
ال �ش �ي �ع� ّ�ي��ة ،م �ث��ل ق �ط��اع االت � �ص� ��االت والطاقة
ّ
اإلسرائيلي
وامل �ي��اه» .وق��د أخبر وزي� ُ�ر ال��دف��اع
ب��اراك ال��واش�ن�ط��ن ب��وس��ت أن��ه ف��ي ح��ال اندالع
ً
مشروعا
أع �م��ال ال �ع��داء م��ن ج��دي��د «ف�س� َي�ك��ون
َ
ُ ِّ
أي ه��دف ي�خ� ّ
�ص ال��دول��ة ال�ل�ب�ن��ان� ّ�ي��ة ،ال
ض � َ�رب ّ
فقط».
ه
الل
حزب
ُ
ّ
قد ُت ْ
امل ّ
هزيمتها
بعد
إسرائيل
بأن
ة
حاج
كن
م
ً
ّ
َ
ع� ��ام  2006ل ��ن ت �ف َ�ت �ع��ل ق� �ت ��اال م ��ع ح� ��زب الل ّه،
ّ
أن
ناهيك بأن
ِّ
تجازف ّبمواجهة إقليمية .غير َ
إسرائيل لم تسلم بأنها لم تعد تمتلك القدرة
توجيه ضربة هائلة ّ إل��ى خصومها ،بل
على
ِ
تأخذ في االعتبار أن ّ
ّ
اإلسرائيلي ُة
القوة
هي ال
ْ
امل � �ق ��ات � �ل ��ة ال � � �ي� � ��وم ،ع � �ل ��ى م � ��ا ب� � ّ�ي � �ن� ��ت مهزلة
في
الكوماندوس من
جديد ،لم تعد كما كانت ّ
ّ
ال�س�ن��وات امل��اض�ي��ة؛ وأن ال�ق��وى ال�ت��ي تصطف
في مواجهتها أش� ُّ�د ً
القوة الناضبة
بأسا من
ُ
َّ
ْ
ٌ
التي هزمتها إسرائيل ع��ام  .67وإن��ه ّألم��ر ذو
ّ
ّ
ّ
عملية
اإلسرائيليون ،بعد كل
داللة أن يتحدث
ّ
فاشلة ج��دي��دة ،ع��ن أخ�ط��اء «ع� ُم�لان��ي��ة» ،ال عن
ُّ
اإلسرائيلي
أخ�ط��اء ف��ي املفاهيم؛ ّواالف �ت��راض
تصحيح
ال �ض �م �ن� ُّ�ي ه �ن��ا ه ��و أن� � ��ه ف ��ي ح � ��ال
ُ
تحقيق
ت�ل��ك «األخ �ط��اء ال�ع�م�لان� ّ�ي��ة» فسيكون
ً
ّ
اإلسرائيلية ف��ي امل� ّ�رة املقبلة ممكنا
األه��داف
ً
وأكيدا.
ّ
إسرائيل
االف � �ت� ��راض ال �ث��ان��ي ّ ال �خ �ط��أ ه ��و أن
َ
ْ
ل��ن تهاجم ح� َ
�زب ال��ل��ه إال ّإذا ضمنت هزيمته
ّ
ً
الواقع هو أن السياسة بالنسبة
عسكريا .لكن ً
نقضا ملبدأ كالوشفيتس ،غالباً
إلى إسرائيل،
َ
َ
ً
بوسائل أخ��رى .ف��إذ َر َس��خ في
ا
حرب
ما تكون
ّ ّ
ّ
يفهمون إال
ال
«العرب
أن
ة
اإلسرائيلي
النفسية
َ
ِّ َ ْ
ّ
ّ
لغة القوة» ،فإن القادة اإلسرائيليني يشعرون
ٍّ
كاسح
ب��داف��ع دوري إل��ى ال�ق�ي��ام ب��اس�ت�ع��راض
ً
ّ
ّ
النارية .الحرب عندهم ليست وسيلة
لقوتهم
ّ
ُ
إل��ى غ��اي��ة؛ إن�ه��ا الغاية ّ نفسها .أح��د األخطاء
ِّ
ّ
اإلسرائيليني
الرئيسية التي ُي�ق��ال إن ال�ق��ادة

رأي
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إسرائيل تستسلم ألخطائها
ً
ّ
هدفا
َارت�ك� ًب��وه ُ��ا ع� ً�ام  2006ه��و أن �ه��م أع�ل�ن��وا ّ
طموحا مبالغا فيه :القضاء ْعلى ح��زب ّ الله.
فلو كان الهدف املعلن للحرب منع حزب الله من
الستطاعت
إسرائيل،
إط�لاق صواريخه على
ْ
ّ
َ
النصر على نحو ُمقنع؛ فالواقع أن
أن تعلن
ْ
شهدت هدوء اً
ّ
ّ
الحدود اإلسرائيلية ــــ اللبنانية
َ
ّ
اإلسرائيلي آنذاك،
غير مسبوق بعد الهجوم
ينْ
ً
ْ
تحديدا بسبب املوت والدمار الهائل اللذين
ّ
اللبناني.
ألحقهما باملجتمع
ُ
ّ
إسرائيل
تعلن
قد
ه
الل
حزب
ّفي حرب مقبلة مع
ُ
ّ
أن ه��دف �ه��ا ه ��و إض � �ع� ��اف ق� � ��درات ح� � ّ�زب الله
ّ
َ
حرب
الصاروخية في امل��دى القريب؛ ثم تشن

«ترويع ّوصدم» لنزع بضعة آالف من صواريخ
َ
النصر .وفي الوقت
حزب الله؛ وبعدها ْ تعلن ّ
ً
نفسه ،ومثلما فعلت في غ��زة تماما ،ستعمد
ّ
ّ
ّ
اللبنانية
املدنية
التحتية
إل��ى تدمير البنية
ّ
ّ
ّ
يفكر
إلن ��ذار ال�ع��ال��م ال�ع��رب��ي ــــ اإلس�لام��ي ب��أال َ ْ
في تقييد حركة إسرائيل في ّ املناورة ،ولقلب
ّ
ّ
ضد
الشعب اللبناني ّ
حزب اللهّ ً .
ً
ل �ق��د أع �ل��ن ن �ص��ر ال ��ل ��ه م� � ��رارا وت � �ك� ��رارا أن� ��ه في
ّ
ح��الُ ن�ش��وب ح��رب ُّج��دي��دة ّ ف�س�ي�ك� ُ�ون ال ��رد ّهو
َالعني بالعني والسن بالسن .سمعة نصر الله
ْ
تستند إلى التطابق
بأ ْسرها ،وهو َيعلم ذلك،
ً
ّ
التام بني كلماته وأفعاله ،خالفا للقادة العرب،
ّ
بكالم آخر،
من عبد الناصرِّ إلى صدام ّحسني.
ُّ
ّ ٍ
ّ
فرضية أن نصر الله يعني
كل األسبابّ تؤكد
م��ا يقول وأن��ه سيفي ــــ وينبغي أن يفي ــــ بما
وعد به.
م��ن امل�خ�ي��ف ت �ص� ُّ�و ُر ّ م��ا ستفعله إس��رائ�ي��ل إذا
ُ
ُ
ئل
اس �ت � ٌه��دف ٌح� ��زب ال ��ل ��ه ت ��ل أب ّ� �ي ��ب .ف �ح�ين ّس ْ
اإلسرائيلية إن
رفيع في األركان العامة
ضابط
َ
ُ
القانون ال��دول� ُّ�ي س� َ�ي� ْ
إسرائيل ،أجاب
دع
�ر
ك��ان
ُ
ِِّّ
ُّ
ب�ل�ا ت � ��ردد« :ح�ي�ن ت �ح��ل��ق ال �ص��واري��خ ف ��وق ّ تل
املقبلة ،ونحن نفترض أنها
أبيب في
الحرب ّ
ُّ
بكل ّ
الالزمة .ال توهموا
ة
القو
فسنرد
َ
ستفعلّ ،
ً
القانون!».
�ال
�
ج
ر
سينتظر
ا
�د
�
ح
أ
أن
أن�ف� َ�س�ك��م
ً
ُ
ّ
ُ
وي �غ��دو االح �ت �م��ال أك �ث��ر ه ��وال إذا اع�ت�ب��رن��ا أن
ه�ج� ً
�وم��ا إس��رائ�ي�ل� ً�ي��ا ع�ل��ى ل�ب�ن��ان ق��د يستدعي
ّ َ
ّ ْ
ّ
ت��دخ��ل ُإي� ��ران وس ��وري ��ا ،وال س��ي�م��ا إذا قررت
إس��رائ�ي��ل أن تستعيد ح��زي� ّ�ران  1967لتوجيه
خصومها ،أو إذا
ضربة
قاضية واحدة إلى كل ّ ّ
ُ
ّ ْ
ً
هجوما على
(بحق) أن
وسوريا
إيران
رت
ِّ ٌ
تصو ّ
َ
عليهما.
للهجوم
مة
مقد
ه
وهزيمت
ه
الل
ح��زب
ّ َ
ّ
ّ
تتحمل
إسرائيل ّلن
أن
هي
ة
الجوهري
النقطة
ً
ّ
الواليات
هزيمة أخرى ّعلى يد حزب
الله ،وأن ُ
ّ
ْ
ستتدخل إذا ّ أوش�ك��ت إس��رائ�ي��ل على
املتحدة
ّ
ّ
الهزيمة ،وأن حزب الله لن ّيتحمل هو اآلخر
ً
وسوريا
هزيمة ّ على يد
إسرائيلً ،
ً
وأن إي��ران ّ
ستتدخالن هما أيضا تدخال شبه ّمؤكد إذا
ً
ُ
هجوما
الهزيمة.
الحزب على
أوشك
والواقع أن ً
ّ
ً
ّ
إسرائيليا على حزب الله سيجر سلسلة من
ُّ
ردود الفعل التي لن يريد أي إنسان عاقل أن
َ
ّ
يتصو َر ّأبعادها!
ّ
ْ
ّ
َي ��ظ� �ه ��ر أن ح� �س ��اب ��ات ح � ��زب ال� ��ل� ��ه ت� �ق ��ول إن
ّ
تصميمه املعلن على ضرب الجبهة الداخلية
ّ
على
اإلس��رائ�ي�ل� َ�ي� ْ�ة ،ف��ي ح��ال ه�ج��وم إس��رائ�ي��ل ّ
ل �ب �ن��ان ،س��ي��م�ن�ع�ه��ا م��ن ه ��ذا ال �ه �ج��وم .غ�ي��ر أن
ّ
اإلسرائيليني قد يكونون على استعداد
القادة
ِّ
للمجازفة بوقوع عدد كبير من القتلى املدنيني
ِّ
القاضية
اإلسرائيليني من أجل توجيه
الضربة ُ
ْ
منذ
إلى الحزب .هذا ،وقد استثمرت
إسرائيل ً
َ
ح��رب�ه��ا ع�ل��ى ل�ب�ن��ان ع ��ام  2006م �ب��ال��غ هائلة
وأجرت
ف��ي ال�ب�ن�ي��ة ال�ت�ح�ت� ّ�ي��ة ل�ل��دف��اع امل��دن� ّ�ي ّ،
ُ ّ
ت��دري �ب��ات دف ��اع م��دن� ّ�ي س �ن� ً
�وي��ا وك��أن �ه��ا تعد
َ ِ
َ
ّ
جبهتها ال� ّ�داخ�ل� ّ�ي��ة ل�ض��رب� ٌ�ات ث��أري��ة محتملة.
ّ
ً
تصور
بنيويا عن
وهي في كل األحوال عاجزة
ّ
ّ
العربي ــــ اإلس�لام� ّ�ي إال في
نفسها في العالم
َ
ّ
ّ
وع ْ
إن قادتها
بل
ة.
القو
لغة
ر
ب
«السيد»،
موقع
ّ
ً
قد يستسيغون هجوما [م��ن ح��زب الله] على
ِّ
ِّ
لكي ُيثيروا هستيريا
املدني ّ ً
اإلسرائيليني ً
ني َ ْ
ً
تعاطفا ع��امل��ي��ا م��ع نهاية
داخ�ل��يّ��ة وي��ض�م�ن� ّ�وا ْ
ُ
ْ
إسرائيلية .لكن إذا واصلت ضربات
إجرامية ّ
َ
ِّ
ّ
مدنيني
ح ��زب ال �ِّ�ل ��ه ال� �ث ��أري ��ة إي� �ق ��اع ً ض �حَّ� ً�اي��ا ّ
إسرائيليني بما يتجاوز حدا ُمعينا ،فإنه لن
ّ
عسكري
يكون في مقدور إسرائيل ْإعالن نصر
ُ
ُ
الدمار املتبادل
حربها املاحقة ،وقد َيخرج
بعد
ينْ
بني الطرف عن السيطرة.
أميركي .يصدر له ً
قريبا ٌ
ّ
كتاب جديد عن دار
* باحث
ْ
ً
ّ
اآلداب بعنوان« :هذه املرة تمادينا كثيرا».

أوغوستوس نورتون*

ً
ً
ب�م�ق��دورن��ا أن ن� ُب�ن��ي ح� ّ�ج��ة ع�ق�لان� ّ�ي��ة ج �دًا لكي
�رائ�ي��ل على وضعها ال��راه��ن حيال
تحافظ إس� ً
مفترض
�دف
�
ه
�
�
ب
�ه
�
ت
�
م
�
ج
�ا
�
ه
�
م
�ن
�
م
�دال
ل �ب �ن��ان ،ب � �
ٍ
ّ
ٍ
ّ
ُ
عن
�ر
�
ظ
�
ن
�
ل
ا
�ض
�
غ
�
ب
�
ف
�ه.
�
�ل
�
ل
ا
�زب
�
ح
�اح
ل
�
س
ه��و ن ��زع
ّ
َ
«ح��ادث��ة ال �ش �ج��رة» م�ط�ل��ع آب ه ��ذا ال �ع��ام ،فإن

حدودها مع لبنان هادئة جدًا منذ انتهاء حرب
 .2006وباستثناء األراضي ّ املتنازع عليها في
�ات ال �ج��والن امل �ح �ت��ل ،وب �خ��اص� ٍ�ة ًمزارع
م��رت�ف�ع� ّ
ّ
الحدودية كانت هادئة هي
شبعا ،فإن املنطقة
ّ
اإلسرائيلي منها عام
األخ��رى منذ االنسحاب
ّ
 2000وح �ت��ى ت� ّ�م��وز  .2006وم �ن��ذ تسعيني ّات
ُ
�واع��د اللعبة ب� ُين ح��زب الله
ال �ق��رن امل��اض��ي وق� ٌ
ُ
وإس��رائ �ي��ل م�ف�ه��و ٌم��ة ج� �دًا ،وأف�ع� ً�ال�ه� ُم� َ�ا وردود
أفعالهما محسوبة عمومًا (خالفا لخط ِبهما).
ً
ّأما ّ
استثناء بالطبع.
تموز ـــــ آب  2006فكانت

هناك حماسة ضعيفة في
لشن
وزارة الدفاع
األميركية ّ
ّ
حرب على إيران
ٍ
ٌّ
ٌّ
ٌّ
ٌ
داخلية مقلقة،
لبنانية
ثمة
احتقانات مذهبية ّ
وال ّ
سيما بني الشيعة والسنة ،ال تلبث أن تندلع
مواجهات قاتلة ،كما حصل في أواخ��ر آب
في
ّ
ّ
و«جمعية املشاريع» .ومع ذلك،
ه
الل
حزب
بني
ّ
ّ
ّ
إسرائيل
رواية حزب الله عن املقاومة ضد
فإن ٌ
ْ
مدعومة َّفي أوساط الشيعة دعمًا واسعًا ،وإن
ّ
اللبنانية
سخرية بعض األوساط
ِ
كانت محط ّ
ّ
ّ
بتاريخ
اللبناني
الوزاري
البيان
إن
األخرى .ثم
ُ
ّ
الحكومة
فت
تأل
الذي
وهو
،2009
الثاني
ُ
تشرين ُ
ّ
ّ
ال�ل�ب�ن��ان� ّ�ي��ة ال � َ ْح��ال� ّ�ي��ة ع�ل��ى َأس��اس��ه ،ت�ب��ن��ى حق
«املقاومة» ،وأل��زم الحكومة ـــــ في الوقت نفسه
وب�ط��ري�ق��ة متناقضة ـــــ ّبتطبيق ق ��رار مجلس
األم��ن رق��م  .1701وم��ع ِّأن التعليقات الساذجة
الجيش
في
الواليات املتحدة تركز على ّ
حاجة ّ
ّ
اللبناني إل��ى ن��زع س�لاح ح��زب ال��ل��ه ،ف��إن��ه من

إيران ّأو ًال
مايكل َدش*

ً ّ
َ ْ
ً
َ
حزب
واضحا جدا أن إسرائيل ع ّينت
 )1يبدو
ّ
ً
ال��ل��ه ف��ي ج�ن��وب ل�ب�ن��ان خ �ط��را ع�ل��ى أم�ن�ه��ا :هو
ّ
ً
خ�ط��ر ف��ي ح��د ذات ��ه ،وخ�ط��ر ل�ك��ون��ه ع ً�ض��وا في
ّ
يتضمن أي��ض��ا حركة
«م�ح��ور امل�ق��اوم��ة» ال��ذي
ّ
ح �م��اس وس ��وري ��ا وإي� � � ��رانّ .أم � ��ا ال� �س ��ؤال عما
ستهاجم ل�ب�ن��ان للتعامل َم��ع خطر
إذا ك��ان� ّ�ت
ّ
حزب الله فمركب ،ويعتمد على عوامل أخرى،
ُ
وب�خ��اص��ة على م��ا ستفعله ال��والي��ات املتحدة

ال أعتقد ّأن إسرائيل
ستهاجم لبنان إال إذا هاجمت
الواليات المتحدة إيران
ُ
ّ
ح�ي��ال إي� ��ران .ش� ّخ�ص� ً�ي��ا ال أع�ت�ق��د أن إسرائيل
ُ
ستهاجم لبنان ،إال إذا هاجمت الواليات املتحدة
إيران.
ّ
 )2إيران وحزب الله مرتبطان ارتباطًا ال فكاك
ِّ
اإلسرائيليني (والجمهور
منه في عقول القادة
ّ
الحقيقي على إسرائيل
اإلس��رائ�ي�ل� ّ�ي) .الخطر
ّ
ّ
عسكرية
م��ن ب��رن��ام��ج َن � ْ�ووي إي��ران� ُ ّ�ي ألغ ��راض
ّ(وه��و م��ا ل��م تثبت حقيقته ب�ع��د) ال يكمن في
ّ
أن إي � � ��ران ق ��د ت �س �ت �خ��دم ه� ��ذه األس �ل �ح ��ة ضد

ّ
الواضح أن مقاومة إسرائيل تحظى باملوافقة
ُ
ّ
في صفوف الجيش وضباطه؛ واحتماالت نزع
َ
معدومة تمامًا.
الجيش
سالح الحزب ُ
َ
ْ
�ت إس��رائ �ي��ل ل�ب�ن��ان ب�ه��دف إضعاف
�
م
�
ج
إذا ه��ا ّ ْ
حزب الله ،إن لم يكن بهدف هزمه ّ وتدمير قسم
ٍ
ّ
ٍّ
ستجازف
مهم من ترسانته الصاروخية ،فإنها ّ
الحال فإن رواية
تحقيق
بعدم ّ
هذه ّ ً
هدفها .وفي ُ َّ
ُ َ
لقد
أخرى.
ة
مر
ز
عز
ست
بل
ف،
ضع
ت
لن
ه
الل
حزب
ّ
ّ
ْ
ّ
ّ
ُ
إسرائيلية مؤخرًا أن
عسكرية
مصادر
زعمت ّ
حزب الله يمتلك «قواعد» في أكثر من  100قرية
ّ
عسكري ٍة
حملة
في الجنوب .وهذا يوحي بقيام
ٍ
إسرائيلية ّ
ّ
تسبب ّ دم��ارًا أوس��ع من دم��ار حرب
ٍ
�ار ي�ن�ب�ع��ث منه
ع ��ام  .2006غ�ي��ر أن م�ش�ه��د دم� �
اللبناني ُي َّ
ُ
ٍ ّ
رجح أن
امتداد الجنوب
اللهب على
ّ
َ
َ
ُي َ
دعم الناس لحزب َالله.
لهمً ،ال أن ِ
ِ
يوهنّ ،
ْ
ع�ل��اوة ْع�ل� َ�ى ّ ذل ��ك ف ��إن إس��رائ �ي��ل ل��ن ت��س �ل��م من
َ
ّاألذى إن ش��ن��ت ال �ح��رب ع�ل��ى ل �ب �ن��ان .فالحال
أن ن �ي��ران ال �ص��واري��خ امل � ِّ
�دم ��رة امل �ن �ص� ّ�ب��ة على
ّ
تهجير مليون
ش�م��ال إ ّس��رائ �ي��ل س �ت��ؤدي إل��ى ُ ّ
بوعده
إسرائيلي أو أكثر .وإذا وفى حزب الله
ّ
ّ
ّ
إسرائيلي على لبنان،لاّ فإن
بالثأر ألي ه�ج��وم
ٍ
[كالش ل].
األخطار ِّ ستتساقط ّ على إسرائيل ّ ً
عقالنية لعدم
وهذا يقدم ،في املحصلة ،أسبابًا
مهاجمة إسرائيل لبنان.
َ
ّ
غير ّأن هناك سببًا وجيهًا قد يستدعي القلق
ّ
م��ن أن اإلس��رائ�ي�ل��ي�ين ل��ن ي��رت��دع��وا .فإسرائيل
ـــــ وب��دع� ٌ�م س�خ� ٍّ�ي ج �دًا م��ن ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ـــــ
ٍ
ّ
م �ل �ت��زم��ة ب��ال �ح �ف��اظ ع �ل��ى ت �ف� ّ�وق �ه��ا العسكري
ّ
ّ
كما
ّعلى أي م��زي��ج م��ن ال�خ�ص��وم
اإلقليمينيّ .
ٍ
ّ
ّ
الثقافة االستراتيجية اإلسرائيلية تؤكد
أن
ح��اج� َ�ة إس��رائ �ي��ل إل ��ى «ال �ح �ف��اظ ع �ل��ى ّ
قوتها
ال��ردع� ّ�ي��ة» :وه ��ذا ي�ع�ن��ي ّأن خ �ص� َ
�وم إسرائيل
ّ
ّ
[ب�ح�س��ب ه��ذه ا ّل�ث�ق��اف��ة] ل��ن ي �ف��ك��روا ج��دي� ّ�ًا في
مؤكدة،
س �ت �ك��ون
م�ه��اج�م� ّت�ه��ا ألن ه��زي�م�ت� ُه��م ّ ً
ّ
عسكري ًة َ
غير
ة
وستصب ْ عليهم إسرائيل ق��و
ُ
ّ
العقابية
الحملة
متكافئة إن حاولوا
ذلك؛ وما لاّ
ٌ
ّ
غزة في كانون ّ
األول  2008إ مثال على
على

الحالة األخيرة.
ّ
ّ
وف��ي ح��ال��ة ح��زب ال��ل��ه ت �ح��دي �دًا ،ف ��إن إسرائيل
ُ
تسليحه من جديد ،خصمًا
تواجه خصمًا أعيد
ّ
باحتقاره للهيمنة اإلس��رائ�ي�ل��ي��ة .فإذا
ي��زده��ي
ٌ
ْ
َ
ذريعة أو س� ُ
�وء حساب ،فلن ُيستبعد
حصلت

ّ
ّ
ّ
النووية قد
الردعية
إسرائيل ،بل ُّفي أن إ ًي��ران
تشعر أنها أق��ل ضبطا للنفس ف��ي دع��م حزب
ال� ّ�ل��ه ع �س �ك� ً
�ري��ا وف ��ي ت�ش�ج�ي�ع��ه ع �ل��ى مهاجمة
إس��رائ�ي��ل بترسانته امل �ت��زاي��دة م��ن الصواريخ
ّ
ّ
واإلسرائيليون ،بصرف النظر عن
التقليدية.
ّ
مهاجمة
ت�ب��ج�ح�ه��م ،ال ي�ث� ّق��ون ب�ق��درت�ه��م ع�ل��ى ٌ ّ
بنية إيران النووية بنجاح :فلديهم طائرات ّأقل
ّ
مما ينبغي ،وعلى ه��ذه أن تعمل عند الحافة
ّ
مجال
ال �خ��ارج��ي��ة مل��داه��م ال �ع �م�لان� ّ�ي ،وض �م��ن
ٍ
ٍّ
ج� � ّ�وي م �ت �ن��ازع ع�ل�ي��ه أو «غ �ي� ِ�ر ص��دي��ق» على
ٍ
األقل.
ُ
وح��ده��ا ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة ت�م�ل��ك م��ا ي �ل��زم من
ال� �ط ��ائ ��رات ،وم� ��ن ال �ق ��واع ��د ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة ،ومن
لها من ط��رف جيران إيران،
العالقات الداعمة ّ َ
ُ
املهمة بأمل معقول من النجاح.
لكي تنجز هذه ّ
ّ
وب ��اإلج � ّم ��ال ،ف� ��إن إس��رائ �ي��ل ت�ت�ل��ه��ف ملهاجمة
ّ
ح ��زب ال��ل��ه ف��ي ّ س �ي��اق ّح ��رب أّك �ب� َ�ر ض ��د محور
امل �ق��اوم��ة ،ول�ك��ن��ي أش ��ك ف��ي أن �ه��ا ستفعل ذلك
النهاية
خ�
ً
�ارج اال ُح �ت �م��ال ال�س��اب��ق ذك ��ره .ف�ف��ي ّ
ّ ْ
حملة
أن
2006
�ام
�
ع
الثانية
لبنان
�رب
�
ح
نت
ًّ
بي ّ ً
ّ
ّ
عملي َة
عسكرية ضد حزب الله وح��ده ستكون
ً
ُ
ضخمة ،وإذا لم ّتهاجم الواليات املتحدة إيران
ّ
ْ
سيجد
فإن ً راعي حزب الله األساس [أي إيران]
ّ
طرقا ملعاقبة إسرائيل وإلعادة بناء حزب الله
بسرعة.
« )3ال �ض��وء األخ �ض��ر» األوح ��د ال��ذي ستعطيه
ُ
ال��والي��ات املتحدة إل��ى إس��رائ�ي��ل ف��ي لبنان هو

ّ
ت� �ص � ّ�و ُر خ��ط��ة ح ��رب إس��رائ �ي �ل� ّ�ي��ة ت�س�ت�ن��د إلى
ٍّ
ّ
فرضية ه�ج��وم ب��ري وح�ش� ٍّ�ي وس��ري��ع ،يترافق
ّ
املقاومة
هزم
مع
ُ
هجوم جوي كاسح يهدف إلى ينّ
ّ
إسرائيل
وستب
أسابيع.
غضون
في
ة
اللبناني
ّ
ّ
في ه��ذه الحال ،كما ُيفترض ،أن ح��زب الله لن

ًّ
ُ
يردعهاّ .
جوية ّعلى بنية
حربًا
إسرائيل
ت
شن
أما إذا
َّ
ّ
ّ
النووية ،فإنه من املسلم به أن هجومًا
إي��ران
لبنان س��وف يكون
إسرائيليًا «وق��ائ� ً�ي��ًا» على
ّ
قائمة أه��داف إسرائيل ،ألن��ه ُيفترض أن
على ُ
ّ
ّ
على شكل
ة
إيراني
ة
انتقامي
موجة
أول
تأتي
ُ ٍّ
ْ ٍ
ٍّ ّ
ْ
إدارتي
أن
والحق
ه.
الل
حزب
لقها
يط
صواريخ
َ
ّ
ب��وش وأوب��ام��ا ح��ذرت��ا ،وب �ح��زم ،إس��رائ�ي��ل من
ٍ
م�غ� ّ�ب��ة ق�ص��ف إي ��ران؛ وه�ن��اك ح�م� ّ�اس��ة ضعيفة
ّ
�رب على
ف��ي وزارة ال��دف��اع األم�ي��رك��ي��ة ل�ش��ن ح� ٍ
إيران.
ّ
االستراتيجية،
ون �ظ �رًا إل ��ى ث � َق��اف��ة إس��رائ �ي��ل
وإل��ى ولعها [امل� َ�رض� ّ�ي] بـ«الحفاظ على ّ
قوتها
ّ
َ
ِّ
هجومها على لبنان
ستبرر
ال��ردع� ّ�ي��ة» ،فإنها
أيضًا بالسعي إلى إعاقة مطامح إيران للهيمنة
وإلى التخفيف ـــــ ّفي الوقت نفسه ـــــ
على املنطقة،
من الخطر الذي َي ْفرضه ُ
حزب الله على إسرائيل.
أثناء حكم بوش ّ
املسؤولون في «مجلس
شجع
ّ
ّ
َ
ّ
بشدة .أما إدارة
على غزة َ
األمن القومي» الحرب ّ
ضبط
على
إسرائيل
تحث
أن
فاألرجح
أوباما،
َ
ّ
ّ
َ
يمنع إسرائيل من شن
النفس .غير أن ذلك لن
اختارت القيام بذلك.
جديدة إن
حرب
ٍ
ُ
ٍ
ق��د ت�س��ود النصيحة ُالحكيمة .وق��د تتواصل
ُ
الحدود
األوض � � � ��اع امل �ش �ح��ون��ة ع �ل��ى ام � �ت� ��داد
ّ
ّ
ّ
اإلس��رائ�ي�ل��ي��ة ـــــ اللبنانية لبعض ال��وق��ت .لكن
ّ
اإلسرائيلية غير ًالحكيمة ،واملعادية
القرارات
ّ ٍّ
باتت شائعة بطريقة متزايدة.
ج،
منت
ألي حل
ِ
ّ
ّ
ُي �ض��اف إل��ى ذل��ك أن امل�س��ؤول�ين ّ اإلسرائيليني
إلحاق األلم
يستسلمون غالبًا لخطأ ،وهو أن ّ
بلبنان ُ
سيضعف م��ن دع��م ح��زب ال��ل��ه ـــــ وهذا
ّ
ما ال ْ
يحصل في العادة ،وغالبًا ما ي��ؤدي إلى
ّ
نتائج عكسية.
ّ
الدولية في جامعة
* أستاذ األنثروبولوجيا والعالقات
بوسطن ،وأستاذ زائر في مادة سياسات الشرق
ٌ
عضو في
األوسط في جامعة أوكسفورد .وهو أيضًا
ٌ
ّ
الخارجية .آخر كتبه :حزب الله :تأريخ
مجلس العالقات
قصير (منشورات جامعة برنستون.)2009 ،

ّ
َ
�ران َ
نفسها .غير أن�ن��ي ّال
تهاجم األول ��ى إي �
أن
ّ
ً
أعتقد أن ال��والي��ات املتحدة ،وت�ح��دي��دا ف��ي ظل
ً
تدريجي ًا
إدارة أوباما التي تسعى إلى أن تنهي
ً
أن تجد سبيال
حربا في ال�ع��راق ،وتسعى إل��ى ّ ٌ
أفغانستان ،متلهفة على التزام
للخروج م��ن
ّ
ٍّ
ع�س�ك��ري ك�ب�ي��ر ج��دي��د .إن ال��وض��ع ف��ي العراق
ً
ً
ً
كبيرا
خ�ط� ٌ�ر ج ��دا ،وت�م�ت�ل��ك إي ّ ��ران ه�ن��اك ع ��ددا
ً
ً
على
ا
أميركي
هجوما
وإن
ّ
من األوراق ّالرابحةّ .
التدخل
�ن
�
م
�د
�
ي
�ز
�
م
�ى
�
ل
إ
�ك
إي��ران س�ي��ؤدي ب�لا ش�
ّ
ّ
اإلي� َ�ران� ّ�ي ف��ي ال �ع��راق .وع�ل�ي��ه ،ف��إن�ن��ي أش ��ك في
ُ
ْ
ً
ً
إسرائيليا
هجوما
أن تدعم ال��والي��ات املتحدة
لبنان ،إال في حال استفزاز خطير يقوم به
على ُ ّ
ُ
الحزب ّأي��ة إشارة
�زب الله (وه��و ما ال ُيبدي
ح�
إليه).
ّ
ّ
إسرائيلي على
 )4إن مفتاح الحؤول دون
هجوم ّ
ُ
َ
ها
لبنان ه��و أن تكبح ال��والي��ات امل��ت�ح��دة نفس ّ
الالذعة هي أن
من الهجوم على إيران .املفارقة
ّ
االرت �ب��اط��ات امل�ت��داخ�ل��ة ُب�ين ح��زب ال��ل��ه وإيران،
دومًا،
�ادة اإلسرائيليون
التي يشير
ُ
إليها ٌ ال�ق� ً
�اب ق� ّ
َ
لهي أس�ب� ٌ
تكبح إسرائيل
�وي��ة أي��ض��ا لكي
َ
نفسها هي األخرى من الهجوم على لبنان ،هذا
ّ
في حال عدم تورط الواليات املتحدة في صراع
أكبر كما سبق الذكر.
ّ
السياسية في
* بروفسور ورئيس قسم العلوم
جامعة نوتردام .آخر كتبه هو بعنوان :القوة ّ
والفع ّ
الية
ّ
ّ
ّ
الديموقراطية (منشورات
االنتصارية
العسكرية :وهم
جامعة جونز هوبكينز)2008 ،
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تقرير

«حماس» تهاجم مصر :سلوكها خطر على حياة اخواننا
معركة جديدة
عنوانها اعتقال األمن املصري
أحد قياديي «حماس»،
وجدت طريقها مجددًا بني
مصر والحركة اإلسالمية.
ولم يكن من األخيرة إال أن
اتهمت القاهرة بـ«اإلساءة
إلى العالقات املصرية ــ
الفلسطينية»

غزة ــ قيس صفدي
وصفت حركة «حماس» اعتقال السلطات
امل �ص��ري��ة أح ��د ق��ادت �ه��ا األم �ن �ي�ي�ن ،محمد
خميس دبابش« ،بمثابة إساءة للعالقات
امل �ص��ري��ة ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة» ،و«استخفافًا
ب �ح��رك��ة ع�ظ�ي�م��ة وش �ع��ب ع�ظ�ي��م ف ��ي غزة
املحاصرة» .وقال املتحدث باسم الحركة،
ف� � ��وزي ب� ��ره� ��وم ،إن دب ��اب ��ش «شخصية
اعتبارية ،وكان له دور واضح في جوالت
الحوار الفلسطيني في القاهرة» ،مشيرًا
إل� ��ى أن «اع �ت �ق��ال��ه ت �ص��رف غ �ي��ر مقبول،
وي�ت�ض�م��ن خ��دي�ع��ة واض �ح��ة ،وك ��أن معبر
رف� � � ��ح أص� � �ب � ��ح م � �ص � �ي� ��دة للشخصيات
االعتبارية».
وأض � � � ��اف ب � ��ره � ��وم أن «ح� � �م � ��اس تجري
ات �ص��االت مكثفة م��ع السلطات املصرية،
لكن حتى اللحظة لم يبرروا هذا السلوك
امل �ص��ري» ،مشيرًا إل��ى أن ال�ح��رك��ة «تنظر
ب �خ �ط��ورة ب��ال �غ��ة مل �ث��ل ه ��ذه اإلجراءات»،

م�ض�ي�ف��ًا« :ب �ع��دم��ا اس�ت�ن�ف��دن��ا االتصاالت
ال��رس�م�ي��ة ،ف ّ��وج�ئ�ن��ا بمماطلة وتسويف،
وه��ذا قد يمثل خطرًا على حياة إخواننا
مثل دبابش».
ودع � ��ا ب ��ره ��وم ال �ح �ك��وم��ة امل �ص��ري��ة «إلى
اإلف� � � ��راج ال � �ف� ��وري ع �ن��ه وج �م �ي��ع اإلخوة
املعتقلني ،ومنهم (ال�ق�ي��ادي��ان ف��ي كتائب
القسام) أيمن نوفل ومعتصم القوقا وأبناء
شعبنا الذين يتعرضون للتعذيب».
ك� ��ذل� ��ك ل� �ف ��ت ب � ��ره � ��وم إل � � ��ى أن املصادر
الصحافية املصرية املقربة من الحكومة
امل� �ص ��ري ��ة ت ��ؤك ��د أن دب� ��اب� ��ش «يتعرض
للتحقيق على يد أجهزة األمن املصرية».
واتهم هذه املصادر بنشر الشائعات عن
ش �خ �ص �ي��ة دب ��اب ��ش وخ� �ط ��ره ع �ل��ى األمن
املصري ،نافيًا االتهامات نفيًا قطعيًا.
وك��ان��ت صحيفة «األه � ��رام» ق��دّ نقلت عن
م � ُص��در أم �ن��ي م �ص��ري ق��ول��ه إن «دبابش
اع��ت�ق��ل ل��دى وص��ول��ه إل��ى ال �ق�ُ�اه��رة قادمًا
م��ن دم �ش��ق ،وإن ت�ح�ق�ي�ق��ات ت �ج��رى معه

بعدما توافرت معلومات عن وقوفه وراء
محاولة تهريب كميات كبيرة من أجهزة
ال�لاس�ل�ك��ي امل �ت �ط��ورة ،ت�ص��ل قيمتها إلى
م�لاي�ين اَّل�ج�ن�ي�ه��ات» .وأش ��ارت أي�ض��ًا إلى
أنه ُ
«يحقق معه في قضايا أخرى ،بينها
قتل الشرطي املصري أحمد شعبان».
من جهتها ،نفت «كتائب القسام» ،الذراع
العسكرية لـ«حماس» ،معلومات صحيفة
«األه � � ��رام» ،ال �ت��ي ن �ش��رت ت �ق��ري �رًا وصفته
بأنه «أس��رار محاولة حماس إسقاط أبو
مازن» ،في إشارة إلى الرئيس الفلسطيني
م�ح�م��ود ع �ب��اس ،ق��ال��ت ف�ي��ه إن اعترافات
منفذي عملية الخليل «أظ�ه��رت أن هدف
العملية لم يكن مجرد قتل املستوطنني،
بل دفع إسرائيل ملحاصرة الضفة الغربية
ب��ال �ك��ام��ل ،واالن� �س� �ح ��اب م ��ن املفاوضات
املباشرة ،ودف��ع الرئيس الفلسطيني إلى
االستقالة».
وق ��ال ��ت «ك� �ت ��ائ ��ب ال� �ق� �س ��ام» إن التقرير
«ف �ب��رك��ات إع�لام�ي��ة م��ن وح��ي خ �ي��ال أحد

كتابها» ،مؤكدة أن منفذي عملية الخليل
«لم يعتقلوا» .وأضافت أن «هذا األسلوب
ال��رخ �ي��ص ال ��ذي ت�س�ت�خ��دم��ه األه � ��رام هو
األس � �ل ��وب اإلع �ل�ام ��ي ال �ص �ه �ي��ون��ي ذاته،
الذي يهدف إلى إطالق بالونات إعالمية
ل�ل�ح�ص��ول ع�ل��ى م�ع�ل��وم��ات استخبارية،
كما يهدف إل��ى إث��ارة النعرات وتصوير
ح � �م ��اس ك� �م ��ا ل� ��و ك ��ان ��ت ح ��رك ��ة مفككة
ي�ت�ج��اذب�ه��ا ت �ي��ار ف��ي ال��داخ��ل أو آخ ��ر في
الخارج».
ورأت «ك�ت��ائ��ب ال�ق�س��ام» أن ال�خ�ب��ر يحمل
ف � ��ي ط� �ي ��ات ��ه «س � �ي ��اس ��ة م �م �ن �ه �ج��ة لهذه
ال�ص�ح�ي�ف��ة ف��ي ال �ت �ح��ام��ل وال �ت �ه �ج��م على
امل �ق��اوم��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ،وال �ت �ب��اك��ي على
الصهاينة» .كذلك رأت أن «محاولة الزج
باسم س��وري��ا الشقيقة واللعب على وتر
(حماس ال�خ��ارج) تأتي من أج��ل الضغط
ع �ل��ى س ��وري ��ا ،وه� ��ذا ي �ع��د أس �ل��وب��ًا دنيئًا
ال أخ�لاق�ي��ًا بعيدًا ك��ل البعد ع��ن الوطنية
والقومية العربية».

قلق أميركي من انهيار املفاوضات

نتنياهو يطلب إبقاء قوات إسرائيلية في الضفة ...وأشكينازي ّ
يتحسب لـ«عنف»

حذرت الواليات
املتحدة من أن املفاوضات
املباشرة بني الفلسطينيني
واإلسرائيليني لن تصمد حتى
نهاية األسبوع ،في ظل إصرار
الفلسطينيني على ضرورة
تجميد االستيطان وتأكيد
اإلسرائيليني عدم وجود
تسوية قريبة
ج � � ��دد ال� ��رئ � �ي� ��س ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي محمود
ع�ب��اس ،م��ن ن�ي��وي��ورك ،موقفه ال��داع��ي إلى
ضرورة تجميد االستيطان في حال رغبة
إسرائيل في الحفاظ على سير املفاوضات
املباشرة.
وإن ك ��ان ع �ب��اس ق��د اك �ت �ف��ى ،خ�ل�ال لقائه
م��ع ال��رئ�ي��س اإلس��رائ�ي�ل��ي شعمون بيريز
موقف السلطة
في نيويورك ،بالتأكيد أن
ُ
م��ن اس �ت �م��رار امل �ف��اوض��ات ق��د «أب �ل ��غ إلى
الحكومة اإلسرائيلية وهي تعرفه» ،فإنه
اس�ت�ف��اض ف��ي ال �ش��رح ع��ن ج��وه��ر املوقف
الفلسطيني خ�ل�ال م�ق��اب�ل��ة أج��رت�ه��ا معه
وكالة «معا».
وأوضح عباس أنه «إذا ّ
جمدت إسرائيل
االس �ت �ي �ط��ان مل ��دة ش �ه��ر ،ن �ف��اوض �ه��م ملدة
ّ
ش � �ه� ��ر ،وإن ج � �م� ��دوه� ��ا ل� �ث�ل�اث ��ة شهور
ّ
نفاوضهم لثالثة ش�ه��ور ،وإذا ل��م تجمد
إسرائيل االستيطان فإننا لن نفاوضها».
وأض � � � ��اف «ب � �ك� ��ل ص � ��راح � ��ة وه � � � � ��دوء ،أنا
ال أخ� � ��اف ،وم� ��ش ف ��ارق ��ة م �ع��ي ،وه � ��ذا ما
بالتزامن مع كشف مصادر
ل��دي» ،وذل��ك ّ
إس��رائ �ي �ل �ي��ة م��ط �ل �ع��ة ع ��ن إص � � ��دار وزارة
الخارجية اإلسرائيلية تعليمات ّلبعثاتها
الدبلوماسية ب��االس�ت�ع��داد ل�ش��ن حمالت
إعالمية كبرى ضد السلطة الفلسطينية
وعباس شخصيًا ،خالل أيام ،إذا انسحب
من املفاوضات املباشرة.
وع ��ن امل �ط��ال �ب��ة اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة باالعتراف
ب �ي �ه��ودي��ة ال ��دول ��ة ال �ع �ب��ري��ة ،أك� ��د عباس
التزام السلطة الفلسطينية «بنص وثيقة
أوس�ل��و ،وه��و أم��ر واض��ح يقول باعتراف
م �ن �ظ �م��ة ال� �ت� �ح ��ري ��ر ب� �ح ��ق إس ��رائ � �ي ��ل في
مقابل اعتراف إسرائيل بمنظمة
الوجود،
ً
التحرير ممثال شرعيًا ووح�ي�دًا للشعب
الفلسطيني».
وت� �ط � ّ�رق ع �ب��اس إل ��ى ت� �ط ��ورات األوضاع
األمنية ف��ي الضفة الغربية ،وبينما ندد

جندي اسرائيلي يحاول منع فلسطينيني من التصدي الستفزازات املستوطنني في قرية بورين (جعفر عاشيتيه ــ أ ف ب)
ب��اغ �ت �ي��ال ال� �ق� �ي ��ادي ف ��ي ك �ت��ائ��ب القسام
ال��ذراع العسكرية لحركة «ح�م��اس» ،إياد
ش�ل�ب��اي��ة ،أع ��رب ع��ن «ق�ل�ق��ه م��ن املعلومات
ال�ت��ي ت�ق��ول إن إي ّ��ران ت��دف��ع م�ل�ي��ون دوالر
عن كل عملية تنفذ من أراض��ي السلطة»،
الفتًا إلى أن «العمليات األخيرة عمليات
سياسية موجهة لسرقة القرار السياسي
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن ��ي وال � �س � �ط� ��و ع � �ل� ��ى القرار
املستقل».
من جهته ،قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي
ب�ن�ي��ام�ين ن�ت�ن�ي��اه��و إن امل �ح��ادث��ات يجب
يفرضها
أن تستمر م��ن دون أي ش ��روط ّ
الفلسطينيون ،مشيرًا إلى «أننا تخلصنا

م ��ن ال � �ش � لاّ�روط امل �س �ب �ق��ة ق �ب��ل املحادثات،
وينبغي أ نعيدها بعد ب��دء املحادثات
بخمس دقائق».
وأك��د نتنياهو ،في خطاب له عبر فيديو
كونفرانس ،أمام اجتماع ملؤتمر املنظمات
اليهودية األميركية ،ع��دم وج��ود تسوية
ق��ري �ب��ة ب �ش ��أن م ��وض ��وع ت �م��دي��د تجميد
االستيطان ،مشيرًا إلى التزامه بمواصلة
املفاوضات «بالرغم من أنه غير راض عن
جهود الرئيس الفلسطيني».
ودع��ا نتنياهو السلطة الفلسطينية إلى
ض � ��رورة أن ت��أخ��ذ ف ��ي االع �ت �ب��ار وجودًا
إسرائيليًا أمنيًا على امتداد منطقة غور

عباس :زمن
المفاوضات مرتبط بمدة
تجميد االستيطان

األردن ،ش ��رق ال�ض�ف��ة ال �غ��رب �ي��ة .وق ��ال إن
إسرائيل لن تقبل صيغة تتضمن وجود
قوات أجنبية لحفظ السالم على الجانب
الشرقي للضفة الغربية ،معتبرًا أن «القوة
ال ��وح �ي ��دة ال �ت��ي ي �م �ك��ن االع �ت �م ��اد عليها
والوثوق بها للدفاع عن الشعب اليهودي
هي قوة الجيش اإلسرائيلي».
ف ��ي ه� ��ذه األث � �ن� ��اء ،أع �ل��ن ال �ب �ي��ت األبيض
أن ال��رئ �ي��س األم �ي ��رك ��ي ب � ��اراك أوب ��ام ��ا ال
ي� �ن ��وي امل� �ش ��ارك ��ة ف ��ي م� �ف ��اوض ��ات سالم
م��ع اإلس��رائ �ي �ل �ي�ين وال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين على
هامش اجتماعات الجمعية العامة لألمم
املتحدة ،تزامنًا م��ع تأكيد الناطق باسم
وزارة ال�خ��ارج�ي��ة األم�ي��رك�ي��ة م ��ارك تونر
أن املفاوضات املباشرة هي ه��دف طويل
امل� � ��دى ،م �ش �ي �رًا إل� ��ى أن� ��ه «س �ت �ك��ون هناك
لحظات من اإلحباط على األرجح».
وفي السياق ،تحدث السفير األميركي لدى
إسرائيل جيمس كانينغهام ،أمام مبعوثي
االت � �ح� ��اد األوروب � � � � ��ي ،ع ��ن «ق� �ل ��ق حقيقي
يساور اإلدارة األميركية من أن االتصاالت
ل��ن تصمد بعد نهاية األس �ب��وع الحالي»
بسبب ّ
تشبث الطرفني بمواقفهما.
ون � � �ق � � �ل� � ��ت ص � �ح � �ي � �ف� ��ة «ه � � � � ��آرت � � � � ��س» عن
دب � �ل ��وم� ��اس � �ي �ي�ن أوروب� � � �ي� �ي ��ن ق� ��ول � �ه ��م إن
ك��ان �ي �ن �غ �ه��ام أك � ��د أن اإلدارة األميركية
تمارس الضغط على الجانبني للتوصل
إل��ى ات �ف��اق ب�ش��أن امل��وض��وع ،م��وض�ح��ًا أن
ب�لاده ستقدم «اقتراحًا توفيقيًا فقط إذا
طلب الجانبان ذلك ،وهذا لم يحدث حتى
اآلن ،ونحن قلقون ألنه لم يبق وقت طويل
للتوصل إلى حل».
ف��ي ه��ذه األث �ن��اء ،دع��ت ال�ل�ج�ن��ة الرباعية
ف ��ي ب �ي��ان إس��رائ �ي��ل إل ��ى ت �م��دي��د تجميد
االس�ت�ي� ًط��ان ف��ي الضفة الغربية املحتلة،
م � ��ؤك � ��دة أن ال �ت �ج �م �ي��د ل� ��ه أ ّث � ��ر إيجابي
الطرفني
ع�ل��ى س�ي��ر امل �ف��اوض��ات .وح��ث��ت
ّ
اإلس��رائ �ي �ل��ي وال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ع �ل��ى تجنب
«األفعال االستفزازية» ،كذلك أكدت أهمية
ات �ف��اق��ات ال �س�ل�ام امل ��وازي ��ة ب�ي�ن إسرائيل
وك ��ل م��ن س��وري��ا ول �ب �ن��ان .ودع� ��ت الدول
العربية إلى «دعم املفاوضات اإلسرائيلية
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة وال� �ت� �ق ��دم ع �ل��ى املسارات
األخرى باتخاذ خطوات جريئة».
وف��ي م� ��وازاة امل��واق��ف ال�س�ي��اس�ي��ة ،تحدث
رئ � �ي � ��س أرك � � � � ��ان ال � �ج � �ي ��ش اإلسرائيلي
غ��اب��ي أش�ك�ي�ن��ازي ،خ�ل�ال اج�ت�م��اع للجنة
ال �خ��ارج �ي��ة واألم � ��ن ال �ت��اب �ع��ة للكنيست،
ع��ن ت �ق��دي��رات ل�ل�ج�ي��ش ب��اح�ت�م��ال اندالع
مواجهات وعمليات تفجيرية في األراضي
الفلسطينية ف��ي ح��ال ف�ش��ل املفاوضات.
وأوضح أن املواجهات ،في حال حدوثها،
لن تكون واسعة مثلما كان الوضع في عام
 2000عندما اندلعت االنتفاضة الثانية.
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باراك في مرمى االنتقادات ...ودعوات إلى دمج «العمل» و«كديما»
تلقى إيهود باراك مزيدًا
من سهام االنتقاد من داخل
حزب العمل ومن خارجه،
كانت أشدها تلك التي
وجهها إليه إيهود أوملرت،
ونائبه متان فلنائي ،فيما
تعمل تسيبي ليفني على
مللمة صفوف حزبها

اتهامات أومل��رت وردت في الكتاب الذي
يعده عن سيرته الذاتية .ووفقًا لصحيفة
«ه ��آرت ��س» ،ف ��إن أومل � ��رت ك �ت��ب أن باراك
ت��وج��ه إل��ى وزراء خ��ارج�ي��ة دول أجنبية
م ��ن وراء ظ �ه��ره ف ��ي م �ح��اول��ة للتوصل
إل��ى اتفاق وق��ف إط�لاق ن��ار خ�لال عملية
«الرصاص املصهور» على قطاع غزة.
ون �ق �ل��ت «ه � ��آرت � ��س» ع ��ن م� �ص ��ادر قرأت
م �س ��ودة ال �ك �ت��اب ق��ول �ه��ا إن «ب� � ��اراك قام
ب��أم��ور ال يمكن استيعابها .ف�ق��د أجرى
م �ح��ادث��ات م��ع وزراء خ��ارج �ي��ة أجانب،
وأج��رى مباحثات في وق��ف إط�لاق النار
من دون علم أوملرت أو الحكومة».
في املقابلّ ،
وج��ه العديد من السياسيني
اإلس ��رائ� �ي� �ل� �ي�ي�ن ان � �ت � �ق� ��ادات إل � ��ى أوملرت
بدعوى أن��ه كشف أس��رار دول��ة من خالل
تصريحاته ضد باراك في األيام األخيرة.
وفي موازاة الهجوم الذي تعرض له باراك
من أوملرت ،فوجئ الوسط السياسي في
إس��رائ �ي��ل ب�ه�ج��وم ع�ل��ى ب ��اراك م��ن داخل
ح ��زب ��ه ،ح �ي��ث ع� ّ�ب��ر ق �ي ��ادي ��ون ف ��ي حزب
«العمل» في الفترة األخيرة عن استيائهم
من رئيس الحزب (ب��اراك) .وشددوا على
أنه فشل في مهمته وأنه يجب االندماج
ف � ��ي ح� � ��زب «ك� ��دي � �م� ��ا» امل� � �ع � ��ارض ودعم
رئيسته تسيبي ليفني ب��ال��وص��ول إلى
الحكم في االنتخابات املقبلة.
ون�ق�ل��ت اإلذاع ��ة ال�ع��ام��ة اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة عن
نائب وزير الدفاع ،عضو الكنيست متان
ف�ي�ل�ن��ائ��ي ،ق��ول��ه خ�ل�ال اج�ت�م��اع ف��ي بيت

السيد
مهدي ّ
واص ��ل رئ�ي��س ال�ح�ك��وم��ة ال�س��اب��ق إيهود
أومل ��رت ح��رب��ه اإلع�لام�ي��ة ال �ض��روس على
وزي� � ��ر ال� ��دف� ��اع إي � �ه ��ود ب � � � ��اراك ،انتقامًا
م �ن��ه ل� �ل ��دور ال � ��ذي أداه األخ� �ي ��ر عندما
دف ��ع أومل� ��رت إل ��ى االس �ت �ق��ال��ة م��ن رئاسة
ال�ح�ك��وم��ة .وات�ه��م أومل ��رت ب ��اراك بالتردد
وب ��أن ��ه ي �خ �ي��ب اآلم� � � ��ال ،وب��ال �ع �م��ل على
«إحباط مساع أمنية جريئة» عندما كان
وزي � �رًا ل�ل��دف��اع ف��ي ح�ك��وم�ت��ه ،ف��ي تلميح
إلى تحفظ باراك على الهجوم الذي شنه
الطيران اإلسرائيلي على املنشأة النووية
السورية في دير الزور.
وأضاف أوملرت إلى جعبة اتهاماته القول
إن ب� ��اراك س�ع��ى إل ��ى وق ��ف إط �ل�اق النار
خ�ل�ال ال �ح��رب ع�ل��ى غ��زة م��ن وراء ظهره.

من جهة ثانية ،قال رئيس أركان الجيش
اإلس��رائ �ي �ل��ي ال�س��اب��ق دان ح��ال��وت��س أنه
ق��رر دخ��ول املعترك السياسي وترشيح
نفسه للكنيست في االنتخابات العامة
اإلس ��رائ �ي �ل �ي ��ة امل �ق �ب �ل��ة .و ّق� � ��ال إن � ��ه ليس
ن��ادم��ًا ع�ل��ى توصيته ب�ش��ن ح��رب لبنان
الثانية وأنه يؤيد التوصل إلى سالم مع
الفلسطينيني وسوريا.
وعرض حالوتس تصوره السياسي في
ع��دة م �ج��االت ،ف�ق��ال ف��ي مقابلة أجرتها
م �ع��ه ص�ح�ي�ف��ة «م� �ع ��اري ��ف» ،إن� ��ه ف ��ي ما
يتعلق بالسالم «أريد التوصل إلى اتفاق
م��ع ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين ،وف ��ي ن�ه��اي��ة املطاف
ي�ج��ب أن ت�ك��ون ه�ن��اك دول �ت��ان للشعبني
وتسوية إقليمية واتفاقيات أمنية ونزع
س�ل�اح وات �ف ��اق ب �ش��أن ال �ق��دس واألماكن
املقدسة والالجئني ،وباإلمكان الوصول
إل� ��ى ه� � ��ذا» .وأض� � ��اف أن� ��ه «ي �ج ��ب إجراء
املفاوضات ،بما في ذلك حول الحدود في
غرف مغلقة ،وإن من يحضر اتفاقًا موقعًا
للتصديق عليه ف��ي إس��رائ�ي��ل سيحظى
ب�ت��أي�ي��د ج� � ��ارف» .وت ��اب ��ع« :األم � ��ر نفسه
ينطبق على س��وري��ا ،وق��د نشأت فرصة
ويجب استنفادها ول��و ك��ان ذل��ك بسبب
أن الحديث ي��دور ح��ول مشاكل إقليمية
أوس��ع ،فسوريا ليست ج��زءًا من املشكلة
فقط ،بل هي جزء من الحل أيضًا».
ّ
يصرح
وعلى ال��رغ��م م��ن أن حالوتس ل��م
إلى أي حزب سينتمي ،قالت «معاريف»
إنه سينضم إلى حزب «كديما».

رئيس ف��رع العمل في مدينة كفار سابا
بوسط إسرائيل ،إن على الحزب خوض
االن �ت �خ��اب��ات ال �ع��ام��ة امل�ق�ب�ل��ة ف ��ي قائمة
واح � ��دة م��ع «ك��دي �م��ا» ،ت �ك��ون تركيبتها
ب�ن�س�ب��ة م��رش��ح واح� ��د م��ن «ال �ع �م��ل» في
مقابل كل مرشحني من «كديما».
وق ��ال ��ت اإلذاع� � ��ة اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة إن أقوال
فيلنائي تنضم إلى أقوال أعضاء كنيست
من العمل ،يعارضون ب��اراك ،بأن ليفني
هي زعيمة معسكر اليسار في إسرائيل،
وينبغي دعمها ف��ي االنتخابات املقبلة
للوصول إلى رئاسة الحكومة.
ك��ذل��ك ذك��ر م��وق��ع «ي��دي�ع��وت أحرونوت»
َ ّ
أن فيلنائي ،الذي ُيعد من قادة «العمل»
األخيرين الذين ال يزالون يؤيدون باراك،
قال خالل االجتماع أمس إن ب��اراك فشل
في إدارة الحزب ومؤسساته.
وف��ي السياق ذات��ه ،ب��ادرت رئيسة حزب
«ك ��دي � �م ��ا» ت �س �ي �ب��ي ل� �ف� �ن ��ي ،إل � ��ى إجراء
مصالحة داخلية م��ع ال��رج��ل الثاني في
الحزب شاؤول موفاز ،في محاولة لرأب
بينهما،
الصدع الحزبي وتبديد التوتر
ً
ب�ع��د ت �ب��ادل االث �ن�ي�ن االت �ه��ام��ات وصوال
إل��ى القطيعة .وبحسب موقع «يديعوت
أح� ��رون� ��وت» ،ج ��رى ال �ل �ق��اء ب �م �ب��ادرة من
ل �ي �ف �ن ��ي س� �ع� �ي ��ًا م� �ن� �ه ��ا ل � � ��رص صفوف
«ك��دي�م��ا» .وتعليقًا على ال�ل�ق��اء ،ج��اء من
م �ك �ت��ب م ��وف ��از أن ل�ي�ف�ن��ي ط �ل �ب��ت إجراء
اللقاء ،وأن االثنني تحادثا في املواضيع
املطروحة على جدول األعمال السياسي.
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واشنطن تجدد قلقها
من تسليح سوريا

قال الرئيس اإلسرائيلي ،شمعون
بيريز ،إنه ألغى اجتماعًا مزمعًا
في نيويورك مع الرئيس التركي
عبد الله غول بعدما طلب األخير
منه االعتذار عالنية عن الهجوم
اإلسرائيلي على أسطول الحرية.
(رويترز)

4

5

«تكثيف الجهود» إليجاد تسوية
للمشكلة القبرصية .ورأى األسد،
وفق مصدر رسمي ،أن «عدم
إيجاد حلول للمشاكل العالقة
يزيدها تعقيدًا».
(أ ف ب)

بيريز يرفض االعتذار
عن مجزرة أسطول الحرية

9
9

شدد الرئيس السوري ،بشار
األسد (الصورة) ،خالل استقباله
أمس رئيس البرملان القبرصي
ماريوس غارويان ،على أهمية

أكد وزير الدفاع األميركي روبرت
غيتس ،لنظيره اإلسرائيلي إيهود
باراك أن الواليات املتحدة تشاطر
إسرائيل قلقها حيال بيع
موسكو صواريخ عابرة لدمشق.
وقال املتحدث باسم الوزارة،
جيف موريل ،إن «روسيا لها
الحق ببيع أسلحة إلى دول
أخرى ،لكن نأمل أن تأخذ في
االعتبار األبعاد االستراتيجية
لكل صفقة».
(أ ف ب)

استراحة
sudoku

األسد يدعو إلى تسوية
املشكلة القبرصية

هدد رئيس أركان الجيش
اإلسرائيلي ،غابي أشكينازي،
باعتراض أساطيل آتية لكسر
الحصار عن غزة ووقوع
إصابات فيها مثلما حدث مع
«أسطول الحرية».ونقلت وسائل
إعالم إسرائيلية عن أشكينازي
قوله أمام لجنة الخارجية
واألمن التابعة للكنيست إنه
إذا قدم أسطول «فيفا فلسطني
 ،»5الذي يتوقع أن يبحر من
بريطانيا باتجاه غزة« ،فإن هذا
سيكون تحديًا كبيرًا للجيش
اإلسرائيلي وال يمكنني أن
أضمن أنه إذا سارت األمور
مثلما حدث مع األسطول التركي
أال تقع إصابات» .وقال إن وزارة
الخارجية اإلسرائيلية تبذل
جهودًا دبلوماسية ملنع إبحار
األسطول من أوروبا ،مشيرًا
إلى أن «هذا أفضل بالنسبة إلى
إسرائيل لكي ال تتكرر مشاهد
األسطول التركي».
(يو بي آي)
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الدول الغنية «تهرب» نحو التنمية ومحاربة المرض
تلكأت
كثير من الدول ّ
في زمن البحبوحة
عن تلبية دعوات
مؤتمرات كهذه

ّ
الطموحات كبيرة واإلمكانات تشح يومًا بعد يوم بالنسبة
إلى فقراء العالم ،الذين ناهز عدد املدقعني منهم املليار
ّ
نسمة .وعندما يجري الحديث عن تبرعات ومساعدات
لتأمني تحقيق أه��داف األلفية ،التي وضعتها األمم
املتحدة لنفسها ،يتساءل املرء عن سر إحجام الدول عن
مساعدة فقراء باكستان الغرقى ،بينما اإلغاثة تمضي

على قدم وساق في هايتي .في الفقر الدولي أيضًا هناك
طبقية ،ومهما حرصت الجمعية العامة لألمم املتحدة
على املساواة بني الدول التي تحتاج إلى املساعدة ،تبقى
الحسابات الداخلية والسياسية للدول الغنية في الشرق
والغرب تتحكم في مقدار تدفق األموال من «سبيل» كان
ّ
مخصصًا في األساس لحسابات جيوسياسية محضة

لقاء
سيعقد بان ً
مع كبار المتبرعين
والمحسنين والشركاء
من القطاع الخاص

ّ
«قمة الفقراء» :أهداف بال أفق
نيويورك ــ نزار عبود
ال�ت� ّج�م��ع ال�ك�ب�ي��ر ل �ل �ق��ادة ال��دول� ّ�ي�ي�ن الذي
ت�ح��ق��ق ف��ي األم ��م امل �ت �ح��دة ف��ي نيويورك
م�ط�ل��ع األس �ب��وع ال �ج��اري مل�ن��اس�ب��ة «قمة
محاربة الفقر» كان ّ
محيرًًا جدًا .إذ اجتمع
نحو  140قائدًا ومسؤوال كبيرًا في زمن
للنظر في معالجة
األزم��ات االقتصاديةّ ،
ال �ب��ؤس وامل� ��رض وال �ت �خ��ل��ف .وك�ث�ي��ر من
ه��ذه ال ��دول ال�ت��ي أرس �ل��ت ممثلني عنها،
االقتصادية
ك��ان��ت ف��ي زم��ن ال�ب�ح�ب��وح��ة
ّ
ورواج التسامح العرقي والديني تتلكأ
ع��ن تلبية دع ��وات م��ؤت�م��رات ك �ه��ذهِ ،فل َم
ت �ق��دم ع�ل�ي�ه��ا ف��ي زم ��ن ال �ق �ح��ط والتعثر
املتنامية؟
والفاشية
ّ
ّ
ُب �ع��ض امل �ت �ش��ك �ك�ين رأى أن ال �ق �م��ة ،التي
ت�ع�ق��د ع�ل��ى م ��دى ث�لاث��ة أي ��ام وستنتهي
إل��ى اعتماد وثيقة طويلة ومعقدة ،إنما
اخ �ت��ارت ه��ذا األم ��ر م��ن ب��اب ال�ت�ه��رب ّمن
موضوعات أكثر تعقيدًا ال تستطيع بتها
ف��ي ال�ظ��رف ال��راه��ن .ف�م��ن ال�س�ه��ل االتفاق
على قضايا مثل الفقر وامل��رض وتنمية
تكلف كثيرًا .وحتى
الدول الفقيرة التي ال
ّ
لو لم َّ
تطبق التوصيات ،ألن بوسع الدول
ال �ت��ي ت�ف�ش��ل ف��ي ت�ل�ب�ي��ة ش� ��روط الوثيقة
ال�ت� ّ
�ذرع بتدني موازناتها ،وه��ي التي لم
تقبل ف��ي زم��ن االزده ��ار االق�ت�ص��ادي رفع
ن �س �ب��ة م �س��اه �م��ات �ه��ا إل� ��ى س �ب �ع��ة أعشار
ال ��واح ��د ف ��ي امل �ئ ��ة م ��ن ن��ات �ج �ه��ا املحلي،
وك��ان��ت ف��ي م�ق��دم�ت�ه��ا ال ��والي ��ات املتحدة
األميركية.
ّ
ال �ق �م��ة ال �ح��ال �ي��ة ح � ��ددت ث �م��ان�ي��ة أهداف
ف ��ي ال� ��ذك� ��رى ال� �ع ��اش ��رة إلط �ل��اق أهداف
وقبل خمسة أعوام من
األلفية عام ّ ،2000
موعدها النهائي ،وكلها تختص بالفقر
في
وامل ��رض والتنمية .وح ��اول ّال��زع�م��اء ّ
ال �ج �ل �س��ات ال � � ّ�رد ع �ل��ى امل �ش��ك �ك�ين ف ��ي أن
وبالتالي
ن� ّج��اح��ات تحققت ح�ت��ى اآلن.
ّ
فإن النقاش على مدى ثالثة أيام سيركز
على التدقيق في الوثيقة الختامية قبل
أن يعتمدها رؤس��اء ال��دول في صيغتها
ال�ن�ه��ائ�ي��ة غ � �دًا .وف ��ي ال �ن �ق��اش��ات ال تزال
األهداف املرسومة بخفض نسبة وفيات
األط �ف ��ال ب �م �ق��دار ال�ث�ل�ث�ين م��وض��ع جدال
واس��ع .وهناك مسألة أخ��رى ال ت��زال قيد
امل��راج �ع��ة ،وه ��ي ال�ب�ن��د ال �خ��ام��س املعني
ب�ت�ق�ل�ي��ص ن�س�ب��ة وف �ي��ات األم �ه��ات أثناء
الوالدة إلى الربع ،وإتاحة برامج تنظيم
األس ��رة للجميع م��ن دون اس�ت�ث�ن��اء .أمر
يتعارض جوهريًا مع الكثير من الديانات
التي ّ
تحرم تحديد النسل ،بينما ال ترى
والحروب
دول تتعرض لألوبئة والقحط ّ
ّ
ّ
الفتاكة سببًا للحد من النسل ،ألنها تعد
ذلك إمعانًا في االنتحار الجماعي ،وهذه
الدول تقع في معظمها في منطقة جنوب
الصحراء.
ف��ي ال�ش��ق امل��ال��ي م��ن امل�ع��ادل��ة ك��ان األمني
ال �ع��ام ل�لأم��م امل �ت �ح��دة ،ب��ان ك��ي م ��ون ،قد
طالب باستراتيجية عاملية لصحة املرأة
واألطفال ترصد  26مليار دوالر لتحقيق
تلك األهداف .وأقرت وثيقة القمة الحالية
تلك االستراتيجية م��ن حيث امل �ب��دأ .لذا
سيعقد األم�ي�ن ال �ع��ام غ �دًا ل �ق� ً
�اء م��ع كبار
ّ
امل�ت�ب��رع�ين وامل�ت�ل��ق�ين ل�ل�م�س��اع��دات ،ومع
ك �ب��ار امل�ح�س�ن�ين وال �ش��رك��اء م��ن القطاع
ال�خ��اص م��ن أج��ل كفالة ال�ت��زام��ات ثابتة
تضمن تطبيق خطته .وطالب الحكومات

تلكأت الدول في ارسال املساعدات إلى باكستان رغم املناشدات األممية (اخطر سومرو ــ رويترز)
سياساتها وأموالها.
بالتزام واضح في ّ
ووفق األمم املتحدة فإنه يمكن منع وفاة
 15مليونًا من األطفال تحت سن الخامسة
ب��ال��وق��اي��ة .وي �م �ك��ن أي �ض��ًا ت�ق�ل�ي��ص عدد
الوالدات بواقع  33مليونًا ،وإنقاذ أرواح
الوالدة جراء مشاكل يمكن
ّ
 740امرأة أثناء ْ
حلها صحيًا .لكن هناك شكوك كبيرة في

إمكان تأمني هذه املبالغ الطائلة في زمن
األزمة االقتصادية املستفحلة .فمبلغ 26
مليار دوالر ليس زه �ي �دًا ،وال سيما إذا
كان الشأن يلقى معارضة كبيرة.
ً
م��ن امل�ش��اك��ل األخ ��رى ال�ت��ي ل��ن ت�ج��د حال
«برنامج الغذاء العاملي» ،وكذلك منظمات
إغاثة الالجئني التي يعلو صراخها منذ

ّ
التبرع.
عامني جراء إحجام املحسنني عن
فكيف يمكن معالجة برامج التنمية في
بلدان يستفحل فيها الفقر بعد الكوارث
ال �ط �ب �ي �ع �ي��ة ،ك �ب��اك �س �ت��ان وأفغانستان،
وس ��ط ه��ذ ال �ش� ّ�ح ال��دول��ي امل �ت��زاي��د ،وفي
الوقت نفسه تولي برامج جديدة لتسريع
تحقيق أهداف األلفية في موعدها؟

القدس والجوالن المحتالن
ي �ن �ت �ظ��ر أن ت � ��درس ال �ل �ج �ن��ة ال �ث��ان �ي��ة في
ال�ج�م�ع�ي��ة ال �ع��ام��ة ل�لأم��م امل �ت �ح��دة قضية
السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في
األراض � ��ي امل�ح�ت�ل��ة ب�م��ا ف��ي ذل ��ك شرقي
ال� �ق ��دس ،وس� �ي ��ادة ال �ش �ع��ب ال �ع��رب��ي في
الجوالن السوري املحتل الحصرية على
م ��وارده �م ��ا ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة .وت � ��درس الدورة
أي� �ض ��ًا ت �ق �ن �ي��ات امل �ع��رف ��ة واالتصاالت.
وتحت بند التنمية املستدامة ،من املنتظر
أن تراجع تطبيق مقررات العالم الخاصة
بالتنمية املستدامة ومتابعتها وتطبيق
اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة م��وري �ش �ي��وس الخاصة
بالجزر الصغيرة النامية واالستراتيجية
الدولية املتعلقة بتقليص الكوارث ،وحماية
امل� �ن ��اخ ألج� �ي ��ال ال �ح ��اض ��ر واملستقبل،
وتطبيق ب��رن��ام��ج األم��م امل�ت�ح��دة الخاص
بحاالت القحط والتصحر ،وال سيما في

أف��ري�ق�ي��ا .كما ستجري ال ��دورة مراجعة
مل �ع��اه��دة ال �ت �ن��وع ال �ب �ي��ول��وج��ي ومسائل
أخ��رى تتعلق بالتعليم م��ن أج��ل التنمية
والتناغم البشري م��ع الطبيعة وتطبيق
م �ق��ررات م��ؤت�م��ر األم ��م امل�ت�ح��دة الخاص
بالسكن الصالح (هابيتات ـــــ .)2

سيجتمع أوباما مع
ممثلي الجماعات
السودانية ملراجعة
حسابات استفتاءي
أبيي والجنوب

يعاني «برنامج
الغذاء العاملي»
ومنظمات إغاثة
الالجئني منذ
عامني جراء إحجام
املحسنني عن
التبرع

ّ
وي� �خ� �ش ��ى م� �ش ��ك� �ك ��ون م � ��ن أن ال يعقد
االج �ت �م ��اع امل��رت �ق��ب غ � �دًا إذا ل ��م يتوافر
العدد الكافي من املتبرعني واملتطوعني
ّ
لتولي أخ��ذ األزم��ة على عاتقهم .عندها
ّ
سيتعرض برنامج الطفل واألم لفجوة
كبيرة يصعب ردمها.
ال �ط �م��وح��ات ك �ب �ي��رة ل �ك��ن م ��ن ي�ن�ظ��ر إلى
مدينة
ض �ح��اي��ا إع � �ص ��ار ك��ات��ري �ن��ا ف ��ي
ّ
«ن� �ي ��و أورل� �ي� �ن ��ز» األم �ي ��رك �ي ��ة وي� �ج ��د أن
اإلعمار لم يكتمل بعد ،ال يتوقع أن يعاد
إع � ّم��ار ه��اي�ت��ي وب��اك�س�ت��ان وأفغانستان
وغ��زة وكشمير ف��ي وق��ت ق��ري��ب .فاإلرادة
ال �س �ي��اس �ي��ة م �ق� ّ�ي��دة ج � � ّ�ر ُاء االحتياجات
الداخلية الكثيرة التي لم تستكمل.
ّ
�ان ،ال � �ت� ��ي تعد
ب��ال �ن �س �ب��ة إل� � ��ى ب ��اك� �س� �ت � ّ
م�س��اع��دت�ه��ا ع��اج �ل��ة م��ن ش��ت��ى النواحي
اإلن �س��ان �ي��ة وال �س �ي��اس �ي��ة واالجتماعية
االستراتيجية ،تريد األمم املتحدة
وحتى
ّ
ج� �م ��ع م� �ل� �ي ��ار وس ��ت� �م� �ئ ��ة م� �ل� �ي ��ون دوالر
إض��اف�ي��ة إلب�ق��اء قسم م��ن عشرين مليون
نسمة ّ
شردتهم الفيضانات وقضت على
مصدر رزقهم على قيد الحياة .وسيكون
ملدى استجابة ّال��دول الغنية لهذا الطلب
ّ
الباكستانية تعد
مغزى كبير ،ألن األزمة
أك�ب��ر بكثير م��ن أزم��ة زل ��زال ه��اي�ت��ي ،لكن
أس �ل ��وب االس �ت �ج��اب��ة ك ��ان أض �ع��ف منها
ك �ث �ي �رًا .ف��ال��دع��وة األول � ��ى ال �ت��ي ّ
وجهتها
األمم املتحدة ملساعدة باكستان اقتصرت
على  460مليون دوالر ،ولم تتبرع الدول
بعد جهد جهيد سوى بثمانني في املئة
من املبلغ.
ل��ذل��ك ،وخ��وف��ًا م��ن ان �ت �ق��ال ال�ت�ق�ش��ف إلى
السودان ،ينوي الرئيس األميركي باراك
أوب��ام��ا االج �ت �م��اع ب�ع��د غ��د ال�ج�م�ع��ة ،مع
ممثلي ال�ج�م��اع��ات ال �س��ودان �ي��ة ملراجعة
ح � �س� ��اب� ��ات االس � �ت � �ف � �ت� ��اء ي� ��ن ع� �ل ��ى أبيي
والجنوب وسط خشية على أوضاع البالد
م��ن ال�ف��وض��ى أو ال �ح��روب األه �ل �ي��ة .وفي
هذه الحالة ربما ال يكون هناك تقشف أو
ّ
حسابات مالية في «فت العملة».
إل��ى ج��ان��ب ق�م��ة م�ح��ارب��ة ال�ف�ق��ر ،اعتمدت
ال� ��دول األع �ض��اء ف��ي ال�ل�ج�ن��ة ال�ث��ان�ي��ة من
الجمعية العامة ،قبل أي��ام ،إدراج قضايا
تتعلق ب�م�ح��ارب��ة ال�ف�ق��ر وت��دع��م التنمية
ومعالجة ّ
تغير املناخ ومشاكل النظامني
املالي والتجاري العاملي ملناقشتها خالل
الدورة الخامسة والستني الحالية.
وم ��ن ج�م�ل��ة امل �س��ائ��ل ال �ت��ي ُوض �ع��ت قيد
ال ��درس وامل��راج �ع��ة س�ي��اس��ات االقتصاد
ال� �ش ��ام ��ل وت �ن �م �ي��ة ال� �ت� �ج ��ارة ومستوى
املديونية املمكن تحملها ،وكيفية تطوير
ن�ظ��ام األم��م امل�ت�ح��دة ،ومتابعة وتطبيق
ن � �ت ��ائ ��ج م ��ؤت � �م ��ر ع � � ��ام  2002الخاص
ب��ال �ت �م��وي��ل وال �ت �ن �م �ي��ة .وك ��ذل ��ك متابعة
ُ
م �ق��ررات مؤتمر املتابعة ال��ذي ع�ق��د عام
 2008ف��ي ع�ه��د األب م�ي�غ�ي��ل ديسكوتو
بروكمان ،الرئيس النيكاراغوي األسبق
للجمعية العامة.
وإل � ��ى ج��ان��ب ذل � ��ك ،ه �ن��اك ق �ض �ي��ة الدول
الواقعة في أوضاع خاصة ،وسيكون هذا
بمثابة راب ��ع م��ؤت�م��ر يعقد ب�ش��أن الدول
األق ��ل ن �م �وًا .وس�ت�ب�ح��ث ال � ��دورة الحالية
وضع ال��دول القارية املعزولة عن البحار
ودول املمر وال ��دول املانحة واملؤسسات
امل ��ال � �ي ��ة ال� ��دول � �ي� ��ة ب� �خ� �ص ��وص عالقات
ال �ت �ع ��اون ف ��ي م �ج��ال ال �ت �ج ��ارة العابرة،
الترانزيت.
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العراق

ّ
يؤججها ّالرفض السعودي
دم
ام
حم
من
مخاوف
ّ

والدة الحكومة رهن مشاركة «العراقية» ...أو تفككها
تعرقلها السعودية ،عبر القائمة
تفاهمات العراق ُ ّ
«العراقية» التي تعد مشاركتها بالحكومة ضرورة إلكسابها
الصفة امليثاقية .الجهود كلها تستهدف إقناع إياد عالوي
بالتعاون ،وإال يصبح فرط عقد «العراقية» أمرًا واجبًا
إيلي شلهوب
تتجه العيون كلها ،ف��ي املنطقة والعالم،
ه��ذه األي� ّ�ام نحو ال �ع��راق ،حيث ال��وض��ع ال
يزال متشنجًا ،رغم تسليم الجميع بوجود
توافق أميركي إيراني انضمت إليه سوريا
من أجل التجديد لنوري املالكي على رأس
الحكومة .مصدر التشنج يعود باألساس
إل��ى رف��ض السعودية لهذا ال�ت��واف��ق ،على
امل� �س� �ت ��وى اإلق� �ل� �ي� �م ��ي ،وت �ش �ب ��ث القائمة
العراقية بمواجهته على املستوى الداخلي،
إلى الحد الذي بدأ فيه البعض يتحدث عن
مخاوف من حمام دم جديد ،في إشارة إلى
موجة من «التفجيرات اإلرهابية».
ح��ال معطوفة على ما ج��رى خ�لال الفترة
امل��اض �ي��ة ف��ي ك��ل م��ن ال �ب �ح��ري��ن والكويت
ّ
معنية
ول �ب �ن��ان ،دف �ع��ت م �ص ��ادر ن�ج�ف�ي��ة
إل ��ى ط ��رح م �ج �م��وع��ة م ��ن ال �ت �س ��اؤالت من
م�ث��ل :ه��ل ق��رر ال�س�ع��ودي��ون ق�ل��ب الطاولة
ف ��ي ال� �س ��اح ��ات ك �ل �ه��ا ردًا ع �ل��ى الصفعة
ال�ت��ي تلقوها ف��ي ال �ع��راق؟ ه��ل ه��ي رسالة
ل�لأم �ي��رك �ي�ين واإلي ��ران� �ي�ي�ن ت �ق��ول ل �ه��م :لن
تحكموا العراق من دوني؟ ما يجري حاليًا
على هذه الساحات مقدمة ملاذا؟
وت� �ن� �ق ��ل م � �ص � ��ادر ع ��راق � �ي ��ة م ��وث ��وق ��ة عن
م�س��ؤول أم�ي��رك��ي رف�ي��ع امل�س�ت��وى ق��ول��ه إن
أسبوعني برسالة
«السعوديني بعثوا قبل ّ
إل��ى اإلدارة ّاألم�ي��رك�ي��ة ي�ح��ذرون�ه��ا م��ن أن
امل��ال �ك��ي ي�م��ث��ل خ �ط �رًا ع�ل��ى األم ��ن القومي
األم �ي ��رك ��ي ،م�ط��ال�ب�ين ل �ي��س ف �ق��ط بسحب
تأييد التجديد له ،بل العمل على الحؤول
دون ذل� � � ��ك» .وأض� � � ��اف إن «م �ص �ي ��ر هذه
ّ
ال��رس��ال��ة ك��ان األدراج .ل��م ي��ؤخ��ذ ب ��أي من
محتواها» ،مشيرًا إلى «تأييد األردن لهذا
الخيار وحماسة تركية له».
امل� �ص ��ادر ال�ن�ج�ف�ي��ة ال �س��ال �ف��ة ال��ذك��ر تؤكد
«وج � ��ود ت �ف��اه��م أم �ي��رك��ي إي ��ران ��ي سوري
على املالكي .لكن ،هل هذا يعني أن مسألة
ع � ��ودة امل��ال �ك��ي ق ��د ُح �س �م��ت؟ ال ي � ��زال من
املبكر تأكيد ذلك» ،موضحة أنه «ال يمكن
تأليف حكومة م��ن دون مشاركة القائمة
ال �ع��راق �ي� ّ�ة ألن �ه��ا س �ت �ك��ون غ �ي��ر ميثاقية.
أي��ن ا ّل�س��ن��ة م��ن أص �ح��اب ال ��وزن الشعبي؟
ال ح��ل إال بمشاركة العراقية أو بانفراط
عقدها وانضمام بعض مكوناتها السنية

ما قل
ودل
قالت صحيفة «فايننشال
تايمز» أمس ،إن دول الخليج
العربية أنفقت  123مليار دوالر
على «واحدة من أكبر عمليات إعادة
التسلح في التاريخ في وقت السلم».
وأشارت إلى «أن السعودية ستستأثر
بما قيمته  67مليار دوالر من هذا
الحشد العسكري لشراء أسلحة من
ّالواليات املتحدة في إطار اتفاق
وفر دفعة قوية لصناعة الدفاع
األميركية» .ونسبت إلى مصدر
سعودي قوله إن «الهدف السعودي
هو توجيه رسالة خاصة إلى
اإليرانيني بأن لدينا تفوقًا جويًا
ً
كامال عليهم».
(يو بي آي)

«هي
األساسية إل��ى الحكومة» .وتضيف
ً
معركة كسر عظم بني الخيار العربي ممثال
ب��ال�س�ع��ودي��ة وم �ص��ر وال � ��دول ال �ت��ي تدور
ف��ي فلكهما ،وال�خ�ي��ار اإلي��ران��ي األميركي
املدعوم سوريًا».
م �ص��ادر ق�ي��ادي��ة ف��ي دول ��ة ال �ق��ان��ون ،تبدو
أيضًا غير متفائلة ،تقول «هناك محاوالت
للتملص من االلتزامات» .وتضيف «يبدو
ال��وض��ع ك��أن��ه ت�م��ري��ر ل �ل��وق��ت .السعودية
غ�ي��ر راض �ي��ة .وض�ع�ه��ا ح ��رج وت �ح��اول أن
ت��رب��ك ال ��وض ��ع ف ��ي أك �ث��ر م ��ن س ��اح ��ة .هذا
على املستوى اإلقليمي ،أما على املستوى
ال��داخ �ل��ي ف ��إن ال �ق��ائ �م��ة ال �ع��راق �ي��ة ال تزال
تعمل على تقويض التسوية ،كذلك يفعل

املجلس األع�ل��ى ،رغ��م أن��ه أخ��ذ على نفسه
تعهدًا بالسير في هذه التفاهمات».
وف ��ي ق��راء ت �ه��ا ل�ش�ب��ه اإلج� �م ��اع اإلقليمي
وال��دول��ي على املالكي «ال��ذي ل��م يكن أحد
ي��ري��ده أو ب��األح��رى يفضله ال ف��ي الداخل
وال ف��ي ال�خ��ارج» ،تقول امل�ص��ادر النجفية
إن ��ه «األك �ث ��ر م�ل�اء م��ة إلي � ��ران ،وخصوصًا
م ��ن ح �ي��ث م �ح��ارب �ت��ه ل �ل �م �ش��روع العربي
(السعودي املصري) في العراق .أهدافهما
ت�ت�م��اه��ى ف��ي الوع �ي �ه �م��ا ،وي�ع�م��ل املالكي

السعوديون
ّ
حذروا واشنطن بأن
ّ
يمثل خطرًا على
المالكي
ّ
األمن القومي األميركي

ع�ل��ى تحقيقها م��ن ت�ل�ق��اء ن�ف�س��ه ،م��ن دون
طلب أي مكافأة من إيران ،خالفًا للمجلس
األع �ل��ى وال �ت �ي��ار ال� �ص ��دري» .وت�ض�ي��ف إن
«واشنطن اقتنعت ب��أن مرشحها املفضل
إياد عالوي ال يمكنه الوصول إلى رئاسة
ال�ح�ك��وم��ة ب�ف�ع��ل ال�ف�ي�ت��و اإلي ��ران ��ي .الوقت
يجري لغير مصلحتها ،هي بحاجة إلى
غطاء أمني النسحابها من ال�ع��راق ،والى
قطوع
إنجاز سياسي يساعدها على إمرار
ً
انتخابات الكونغرس .ليس لديها أصال
مشكلة ج��دي��ة م��ع امل��ال�ك��ي ،ال ��ذي تعتبره،
ف��ي ن�ه��اي��ة امل �ط��اف ،إس�لام �ي��ًا ،ول �ك��ن على
الطريقة األردوغ��ان �ي��ة ق��ادر على تحجيم
املؤسسة الدينية في العراق».
ف��ي خ�ض��م ه��ذه امل�ع�م�ع��ة ،خ��رج��ت القائمة
ّ
«العراقية» بعرض ،قالت إن األكراد يقبلون
ب��ه ،ويفيد ب��أن يتولى ع��ادل عبد املهدي
رئاسة الحكومة بعد تقليص صالحياتها،
على أن تكون رئاسة الجمهورية من حصة
ال �ع ��راق �ي ��ة ،ورئ ��اس ��ة ال� �ب ��رمل ��ان م ��ن حصة
األك � � ��راد ،ف ��ي خ �ط��وة ت��زام �ن��ت م ��ع حديث
للرئيس ج�لال الطالباني عن أن الرئاسة

تقليص صالحيات رئيس الحكومة وتسليم كركوك لألكراد مطلبان تعجيزيان (ثائر السوداني ــ رويترز)

منصب قابل للتفاوض ،في مقابل تطبيق
امل��ادة  140من الدستور املتعلقة بكركوك،
وعن مبادرة كردية لم تتضح معاملها.
وتقول مصادر دولة القانون «ليس ثابتًا
أن هناك مبادرة كردية .هناك أطراف كردية
تعمل في ه��ذا االت�ج��اه أو ذاك .الطالباني
خرج من عنده من ينفي أن يكون قد قال إن
منصب الرئاسة قابل للتفاوض في مقابل
تطبيق امل ��ادة  .»140وت�ض�ي��ف إن رئيس
إقليم كردستان مسعود «البرزاني اتصل
بنا ونفى أن يكون قد قدم عرضًا كهذا أو
أن يكون طالب بتقليص ًصالحيات رئيس
م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء .أص �ل��ا م �ج��رد املطالبة
ب�ت�ق�ل�ي��ص ال �ص�ل�اح �ي��ات ي �ع �ن��ي أن هناك
تسليمًا بأن رئاسة الحكومة ستؤول إلى
املالكي».
امل�ص��ادر النجفية املعنية ت��رى في كل من
مطلب تقليص صالحيات رئاسة الحكومة
وتسليم ك��رك��وك ل�لأك��راد بأنه «تعجيزي.
األول ألن��ه ب�ح��اج��ة ال��ى ت�ع��دي��ل دستوري
ال يمكن أن يحصل من دون حكومة ،فيما
ال �ث��ان��ي ال ي�م�ك��ن أح � �دًا أن ي�ق�ب��ل ب��ه مهمًا
ك ��ان امل �ق��اب��ل» .وت�ض�ي��ف «ال ي�م� ّك��ن قراءة
دعوة فؤاد معصوم ،رئيس السن الكردي
للبرملان ،إلى انتخاب رئيس للجمهورية
ورئيس ملجلس ال�ن��واب قبل االت�ف��اق على
اس ��م رئ �ي��س ال �ح �ك��وم��ة إال ت�س�ل�ي��م كردي
باملالكي رئيسًا للحكومة».
وك��ان��ت م �ص��ادر م�ن�خ��رط��ة ف��ي «املساعي
الحميدة» الرامية إلى تذليل العقبات بني
األط � ��راف ال �ع��راق �ي��ة ق��د أك ��دت أن «مشكلة
انتهت.
ُاملجلس األع�ل��ى يمكن ال�ق��ول إنها ُ ّ
وحلت
عقد اجتماع قبل أكثر من أسبوع
امل� �س ��أل ��ة .ج �م��اع��ة امل �ج �ل��س مهجوسون
بالتفاصيل .ناقشوا آلية اختيار مرشح
ال �ت �ح��ال��ف ال��وط �ن��ي ل��رئ��اس��ة ال � � ��وزراء من
ضمن التحالف .كانوا يطالبون باإلجماع
أو بالحد األدنى موافقة  80في املئة .قبلوا
أخيرًا بـ  65في املئة».
مصادر دول��ة القانون ت��رى أن «حتى هذا
ال��رق��م غ�ي��ر م�ق�ب��ول بالنسبة ال�ي�ن��ا .اآللية
املنطقية هي النصف زائ�دًا واح�دًا .بالحد
األقصى  60في املئة ،وال نرضى بأكثر من
هذه النسبة .لكن هذا املوضوع لم ُيبحث
ّ
املعنية».
بعد بني األطراف
امل� �ص ��ادر ال �ن �ج �ف� ّ�ي��ة ال �ق��ري �ب��ة م ��ن املجلس
األع � �ل� ��ى ت � �ق ��ول إن ه � ��ذا امل� �ج� �ل ��س «قاوم
ال�ض�غ��وط اإلي��ران �ي��ة واألم�ي��رك�ي��ة لإلتيان
ب��امل��ال �ك��ي وض� �غ ��وط ال� �ش ��ارع ال � ��ذي يريد
االن� �ت� �ه ��اء م ��ن ت��أل �ي��ف ح �ك��وم��ة ألك �ث ��ر من
خمسة أشهر .ماذا يسعه أكثر من ذلك؟ هو
يدرس خياراته اآلن وسيبني على الشيء
مقتضاه».

ّ
نجاد يحذر واشنطن :أي حرب ضدنا ستكون بال حدود
دع��ا ال��رئ�ي��س اإلي��ران��ي ،م�ح�م��ود أحمدي
ن � �ج ��اد ،م ��ن ن� �ي ��وي ��ورك أم� � ��س ،الواليات
امل �ت �ح��دة إل ��ى ع ��دم ال � ّت��دخ��ل ف��ي الشؤون
الداخلية ل�ب�لاده ،م�ح��ذرًا من أن أي حرب
تشنها على إيران ستكون «بال حدود».
وق � ��ال ن� �ج ��اد ،أث� �ن ��اء ل �ق ��اء م ��ع مسؤولي
ال �ص �ح��اف��ة األم �ي��رك �ي��ة ال��ذي��ن استقبلهم
على هامش أعمال الجمعية العامة لألمم
املتحدة ،إن «الخطوة األول��ى (م��ن جانب
الحكومة األميركية) هي تغيير موقفها.
وم��ا دام ��ت ستسعى إل��ى ال�س�ي�ط��رة على
ال�ش��رق األوس ��ط وإي� ��ران ،ف��إن املشكلة لن
تجد تسوية لها .وعلى الواليات املتحدة
أن ال ت� �ت ��دخ ��ل ف� ��ي ال� � �ش � ��ؤون اإليرانية
والشرق األوسط».
وح� � ��ذر ن� �ج ��اد م ��ن أن أي ح � ��رب تشنها
الواليات املتحدة على إيران ستكون «بال
ح � ��دود» ،ح�س�ب�م��ا ن�ق�ل��ت وس��ائ��ل اإلعالم
األميركية.
وأض ��اف ال��رئ�ي��س اإلي��ران��ي أن «مصلحة
ال �ش �ع��ب األم �ي��رك��ي ه��ي ف��ي ال �ت �ف��اه��م مع
إي � � ��ران» ،م �ش ��ددًا ع �ل��ى اس �ت �ع��داد طهران

الستئناف املفاوضات في امللف النووي
م ��ع ال � � ��دول ال �ك �ب ��رى ف ��ي م �ج �م��وع��ة 1+5
(ال � ��والي � ��ات امل �ت �ح ��دة وروس � �ي� ��ا والصني
وبريطانيا وأملانيا).
وفرنسا
ً
وتابع نجاد ،قائال« :لقد كنا على الدوام
م�س�ت�ع��دي��ن مل �ف��اوض��ات .وال �ي ��وم ن ��رى أن
امل �ب��اح �ث��ات ي�م�ك��ن أن ت �ب��دأ ف��ي مستقبل
قريب» بشأن امللف النووي.
وف��ي خطاب ألقاه في األم��م املتحدة ،قال
ن�ج��اد« :اآلن وق��د ب��ات ال�ن�ظ��ام التمييزي
ل�ل��رأس�م��ال�ي��ة وال�ت�س�ل��ط ي��واج��ه الهزيمة
ويقترب من نهايته ،ف��إن مشاركة كثيفة
الحترام العدالة والعالقات املزدهرة هي
أمر أساسي».
وب��دا أن ه��ذا الخطاب ل��م يشهد مقاطعة
غربية كما جرت العادة في كل سنة .لكن
ترجمته الفورية لم تكن متزامنة ،ما دفع
نجاد إلى التوقف مؤقتًا عن إلقاء كلمته،
النتقاد عمل املترجمني.
وك��ان الرئيس اإليراني قد ندد بـ«صمت
وس��ائ��ل اإلع� �ل��ام» ع��ن ق�ض�ي��ة األميركية
التي تعاني إعاقة عقلية ،تيريزا لويس،

الصادر بحقها حكم باإلعدام ملشاركتها
في قتل زوج�ه��ا ،مقارنًا وضعها بوضع
اإلي��ران�ي��ة سكينة محمد اشتياني ،التي
ش ��ارك ��ت ب �ق �ت��ل زوج� �ه ��ا أي �ض ��ًا واتهمت
بالزنى ،الفتًا إل��ى أن « 53ام��رأة ينتظرن
إعدامهن في الواليات املتحدة».
في املقابل ،رأت الواليات املتحدة أن إيران
ّ
عدلت معايير التوصل إلى اتفاق محتمل
لتبادل الوقود النووي ،وأن أي مفاوضات
ج��دي��دة يجب أن تأخذ ف��ي االعتبار هذه
الشروط الجديدة.
وردًا ع �ل ��ى رئ� �ي ��س ال� �ب ��رن ��ام ��ج النووي
اإلي��ران��ي ،علي أك�ب��ر ص��ال�ح��ي ،ال��ذي دعا
االث �ن�ين إل ��ى اس�ت�ئ�ن��اف امل �ف��اوض��ات «في
أقرب فرصة» للتوصل إلى اتفاق لتبادل
ال� ��وق� ��ود ،ق� ��ال وزي � ��ر ال �ط ��اق ��ة األميركي،
ستيفن شو ،على هامش أعمال الجمعية
ال�ع��ام��ة ل�ل��وك��ال��ة ال��دول �ي��ة ل�ل�ط��اق��ة الذرية
ف��ي فيينا« :ل��م يقبلوا عرضنا وحصلت
أم��ور كثيرة م��ذ ذاك غ�ي��رت ال��وض��ع على
األرض».
في هذه األثناء ،قال املتحدث باسم وزارة

ال �خ��ارج �ي��ة األم �ي��رك �ي��ة ،ف�ي�ل�ي��ب كراولي،
إن وزي��رة الخارجية ،ه�ي�لاري كلينتون،
ناقشت خالل لقائها مع نظيرها الصيني،
يانغ جياشي ،امللف اإليراني.
ونفى كراولي أن تكون كلينتون قد دعت
ف��ي م�ق��اب�ل��ة ت�ل�ف��زي��ون�ي��ة ال�س�ب��ت املاضي
إل��ى تغيير ال�ن�ظ��ام ف��ي إي ��ران ،ح�ين دعت
املسؤولني ،إلى تسلم زمام األمور .وشدد
ع�ل��ى أن �ه��ا ك��ان��ت ت�ش�ي��ر ف�ق��ط إل ��ى عالقة
بعض أف��راد النظام بازدياد قوة الحرس
الثوري.
من جهته ،أكد الرئيس التركي ،عبد الله
غ��ول ،لصحيفة «وول ستريت جورنال»،
العقوبات
في نيويورك ،أن تركيا تلتزم
ّ
التي فرضها مجلس األمن على إيران ،إال
أنه أكد أن اإلجراءات االقتصادية العقابية
على طهران «غير منتجة».
م � ��ن ن ��اح� �ي ��ة ث ��ان � �ي ��ة ،ت �س �ل �م��ت الوحدة
ال�ج�ي��وف�ض��ائ�ي��ة ف��ي ق ��وات ح��رس الثورة
اإليرانية ،الدفعة األولى من الجيل الثالث
لصواريخ أرض ـــــ أرض «فاتح ـــ.»110
(أ ف ب ،رويترز ،يو بي آي)
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التركية ال تخدم القضية
«الكردستاني» :اإلصالحات
ّ
رغم أن بعض أكراد جنوب تركيا وشرقها شاركوا في التصويت
لم تطل التعديالت إلصالحات الدستور التركي ،إال أن خيار املقاطعة ربح ،في البديل لإلصالحات
موسعة
األردوغانية إ ّلا 26
إدارة ذاتية ّ
ّ
تأكيد لعدم مالءمة اإلصالحات لحل القضية الكردية
للشعب الكردي
مادة فقط من 177
ّ

معمر عطوي
ّ
ال ي ��رى ح ��زب ال �ع �م��ال ال�ك��ردس�ت��ان��ي أي
ج� ّ
�دي��ة ف��ي اإلص�ل�اح��ات «ال �ت��ي ال تخدم
ّ
القضية ال�ك��ردي��ة» ،والتي ص��وت عليها
 58في املئة من األت��راك بـ«نعم» ،في 12
أي �ل��ول ال�ح��ال��ي .ك��ذل��ك ،ال ينظر الخصم
األس � ��اس � ��ي ل �ل �س �ل �ط��ات ال �ت ��رك �ي ��ة بعني
ال� ��رض� ��ى إل � ��ى ح� �ك ��وم ��ة ح � ��زب العدالة
والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان،
رغ��م س�ي��اس��ة األخ �ي��ر ال �ت��ي ت �ب��دو ّ
جلية
في تقطيع أجنحة العسكر ذوي النفوذ
التاريخي في البالد.
ف � ��ان� � �ت� � �ص � ��ار خ � � �ي� � ��ار ح� � � � ��زب «السالم
وال��دي �م��وق��راط �ي��ة» ال� �ك ��ردي ،امل �م �ث��ل في
ال �ب��رمل��ان ب�ن�ح��و  20ع �ض �وًا ،وم ��ن خلفه
حزب العمال الكردستاني ،يبرهن على
وج ��ود أس �ب��اب ل �ه��ذه امل�ق��اط�ع��ة .أسباب
ي��وض �ح �ه��ا م� �س ��ؤول امل �ك �ت��ب اإلعالمي
ف ��ي ح� ��زب ال� �ع� �م ��ال ،دوزدار ح �م ��و ،في
حديث لـ«األخبار» ،مشيرًا إلى أن هناك
اتفاقًا بني العسكر والحكومة على هذه
اإلص �ل�اح ��ات« ،ال �ت��ي ال ت �خ��دم القضية
ال �ك � ّ
�ردي ��ة .ف��ال��دس �ت��ور ال �ت��رك��ي يتضمن
ّ
ّ
أساسية ،لم تطل التعديالت
 177م��ادة ّ لاّ
ّ
األردوغانية إ  26مادة فقط .ورغم ذلك،
س� � َّ�وق اإلع �ل��ام ال �ت��رك��ي امل��رت �ب��ط بحزب

العدالة والتنمية لهذه اإلصالحات على
أنها دستور مدني ومعاصر».
ويتساءل حمو« :ما دام دستورًا مدنيًا
وم � �ع� ��اص � �رًا ،ف� �ل� �م ��اذا ال ي �غ �ي��ر العدالة

أردوغان خالل زيارة للمواقع األمامية في جنوب شرق تركيا (أرشيف)
وال �ت �ن �م �ي��ة ك� ��ل امل � � � ��واد ،ف �ي �م��ا ذك � ��ر في
إح��دى امل ��واد اس��م ال�ك��رد كقومية ثانية
ل �ه��ا ح �ق��وق �ه��ا ال �ث �ق��اف �ي��ة واالجتماعية
والسياسية ف��ي ال�ب�ل��د؟» ،مستنتجًا أن
«هناك إعادة إنتاج للنسخة ّالقديمة من
ّ
عسكرية،
الدستور عام  1982بنكهة أقل
أي ال �س �ي��ر ح �س��ب دس� �ت ��ور ان� �ق�ل�اب 12
أيلول لعام  1982الذي قاده كنعان أفرين
وقتها».
لهذا ،ال يرى حزب العمال شيئًا جديدًا
ف��ي ح��زم��ة اإلص�ل�اح ��ات ،ب�ق��در م��ا يؤكد
قيام حكومة أردوغ��ان من خ�لال تعديل
بعض مواد الدستور ،بتعزيز سيطرتها
ع �ل��ى ال �س �ل �ط��ات ال� �ث�ل�اث (التشريعية
والتنفيذية والقضائية) ،أكثر مما هي
عليه من قبل.
ف �ف��ي رأي ح� �م ��و ،أن رئ� �ي ��س الحكومة
ّ
يتفرد حزبه
التركية ،خلق أرضية لكي

ف��ي ت��أل�ي��ف ح�ك��وم��ات ل�ل�س�ن��وات املقبلة
من خالل هذا االستفتاء والنتائج .لذلك
يمكن القول إن «حزب العدالة والتنمية
هو الرابح الوحيد في هذه اإلصالحات
الدستورية».
م��ن ه �ن��ا ،ت��أت��ي م�ع��ارض��ة ح��زب العمال
ّ
تصب في مصلحة
لإلصالحات ،ألنها ال
ال �ح��زب ال �ح��اك��م ف �ق��ط ،وال ف��ي مصلحة
ج �م �ه��وري��ة ت��رك �ي��ا ب �ج �م �ي��ع مكوناتها
اإلث� �ن� �ي ��ة وال� �ق ��وم� �ي ��ة وامل ��ذه� �ب� �ي ��ة« ،وال
سيما أن��ه ل� ّي��س ف��ي ال��دس�ت��ور أي مادة
أو فقرة ت��ذك��ر ّبالكرد وحقوقهم» .على
ه��ذا األس� ��اس ،ات �خ��ذ ق ��رار امل�ق��اط�ع��ة في
التصويت ،وظهرت نتائج «جيدة جدًا»
في املناطق الكردية نتيجة املقاطعة.
ووصلت نسبة املقاطعة في مدن كردية،
إلى  70في املئة ،وفي مدن أخرى وصلت
إلى  90في املئة ،ما يعني أن الكرد غير

راض �ي��ن ع ��ن ه� ��ذه ال �ح��زم��ة اإلصالحية
الدستورية ،حسبما يرى حمو.
أم��ا ال�ب��دي��ل ل�ه��ذه اإلص�لاح��ات بالنسبة
إلى حقوق األكراد ،في رأي حزب العمال،
ف �ه��و ات� �خ ��اذ ق ��راره ��م ب �ي��ده��م وأختيار
الطريق املناسب لهم في العيش في ظل
أجواء من الحرية والديموقراطية .وذلك
يكون حسب حمو «من خالل إعالن إدارة
ذاتية ّ
موسعة للشعب الكردي في تركيا،
أي حكم الشعب الكردي نفسه بنفسه في
املناطق املوجود هو فيها جغرافيًا ،من
دون امل�س��اس ب�ح��دود ال��دول��ة املرسومة
حاليًا ،أي الكرد في تركيا».
وي �خ � ّ�ي ��ر ال� �ح ��زب ال� ��دول� ��ة ال �ت��رك �ي��ة بني
أم ��ري ��ن :األول ال �ت �ف��اوض ،ل�ح��ل املسألة
الكردية بأساليب سلمية وديموقراطية
وتمديد فترة وقف العمليات العسكرية.
وف ��ي امل �ح �ص �ل��ة «إذا ل ��م ت �ق��م الحكومة
ال�ت��رك�ي��ة ب ��أي خ �ط��وة ف��ي ه ��ذا االتجاه،
وق �ت �ه��ا س�ي�ع�ل��ن ال �ك ��رد إرادت� �ه ��م الحرة
في إع�لان حكم اإلدارة الذاتية املوسعة
ف��ي امل��دن الكردستانية ف��ي تركيا ،ولنا
ال �ق��درة وال �ق ��وة ،ب ��أن ن�ع�ل��ن ن�ظ��ام�ن��ا في
الساحة السياسية .وعسكريًا ،وفق نهج
الدفاع املشروع سنرفع وتيرة عملياتنا
العسكرية».
ل �ك��ن امل � �س� ��ؤول ال � ��ذي م� ��دد ح ��زب ��ه فترة
الهدنة في  20أيلول ـــــ تاريخ انتهائها
ّ
ـــــ يشدد على جهوزية الحزب للتفاوض
ّ
وللحرب معًا ،مصرًا على أن «الكرة في
امللعب التركي».

ّ
علويو تركيا :إخفاق جديد ألردوغان

تقرير

أرنست خوري
ل � ��و أراد امل � � � ��رء ت� �ص� �ن� �ي ��ف املعضالت
االن �ت �م��ائ �ي��ة ال �ت��رك �ي��ة ال ��داخ� �ل� �ي ��ة التي
ع �ل��ى رج ��ب ّط �ي��ب أردوغ � � ��ان وحكومته
ال�ح��زب�ي��ة ح��ل�ه��ا ق��ري �ب��ًا ،ي��أت��ي الترتيب
على النحو اآلت��ي :القضية الكردية في
ال � �ص� ��دارة ،ت�ل�ي�ه��ا امل �س��أل��ة ال �ع �ل��وي��ة من
حيث الصعوبة ،وبعدهما وضعية غير
املسلمني في تركيا ،وتحديدًا املسيحيني
األرثوذكس.
ّ
صحيح أن ترجمة عدم الرضى العلوي
(ي �ت��راوح ع��دي��ده��م ب�ين  12و 20مليون
ب�ح�س��ب أرق � ��ام ال �ح �ك��وم��ة ومنظماتهم
العلن على
الدينية) ال يخرج غالبًا إلى ُ
ن�ح��و ع�ن�ف��ي (ب��اس�ت�ث�ن��اء م��ا ارت �ك��ب من
م�ج��ازر بحقهم ف��ي أع ��وام  1978و1980
و )1993ك �م��ا ه ��ي ح ��ال األك � � ��راد ،لكون
ّقضيتهم م��ذه�ب�ي��ة ال ق��وم�ي��ة ّ إث�ن�ي��ة ،إال
أن مناسبات عديدة تظهر أن العلويني
م �س �ت �ع ��دون مل� �ع ��ارض ��ة ج �م �ي��ع أشكال
الحياة السياسية التركية التي ال تعترف
علمانيتها إال ب��امل��ذه��ب امل�س�ل��م السني
الحنفي مذهبًا شرعيًا .وج��اء استفتاء
 12أي � �ل� ��ول ل� �ي ��دق ج � ��رس إن � � ��ذار جديد
ب��ال�ن�س�ب��ة إل ��ى أردوغ� � ��ان ،ب�ع��دم��ا ّ
صوت
ال�ع�ل��وي��ون ككتلة متماسكة وحديدية
ض��د اإلص�لاح��ات ال��دس�ت��وري��ة ،ال ألنهم
م� �ع ��ارض ��ون ل �ت �ح��دي��ث الديموقراطية
التركية ،وال ألنهم من أنصار املعارضة
الجمهورية أو اليمينية ،ب��ل ألن املواد
ُ ِّ
ال� � � �ـ 25ال� �ت ��ي ع� ��دل� ��ت ال ت �م��س حقوقهم
الدينية ،ال من قريب وال من بعيد.

ّ
وأظهرت نتائج االستفتاء أن العلويني
التزموا م��ا سبق أن أعلنته منظماتهم
ف��ي م�ن�ت�ص��ف آب امل ��اض ��ي ،ع�ن��دم��ا عقد
ممثلون عنهم مؤتمرًا صحافيًا ضخمًا،
ّ
ت� �ع ��ه ��دوا ب��ا ّل �ت �ص��وي��ت ف ��ي خ�ل�ال ��ه ضد
ال�ت�ع��دي� ّ�ل ،ألن «ح��زب ال�ع��دال��ة والتنمية
ّ
يدعي أن رزم��ة اإلص�لاح��ات هي انقالب
على دستور  ،1980لكن هذه كذبة» .في
حينها ،أوضح رئيس املنظمات العلوية
ع �ل��ي ب �ل �ق �ي��ز امل� �ع ��ادل ��ة :م ��ا ل ��م تتضمن
التعديالت بنودًا تعترف ب��دور العبادة
ال �ع �ل��وي��ة وب � �ه ��ذا امل� ��ذه� ��بّ ،فسنصوت
بـ«ال» .وهكذا حصل ،بدليل أن محافظة
ت��ون �س �ل��ي ذات ال �غ��ال �ب �ي��ة ال �ع �ل��وي��ة في
ال ��داخ ��ل األن ��اض ��ول ��ي ،ص� ّ�وت��ت ب � �ـ 81في
ّ
املئة ضد التعديالت.

ّ
أتراك يتظاهرون ضد حرق القرآن في
إسطنبول (أرشيف ــ مراد سيزر)

ّ
وبعد ثماني سنوات على تسلم «العدالة
والتنمية» الحكم ،ال تزال املديرية العامة
ل �ل �ش��ؤون ال��دي �ن �ي��ة ت ��رف ��ض تخصيص
امل�س��اع��دات املالية للنشاطات العلوية،
وال رواتب لرجال دين هذا املذهب.
وبدا أحد نواب «العدالة والتنمية» عن
إسطنبول ،رحى شمور أوغلو ،املعروف
ب��أن��ه أح��د مهندسي مساعي الحكومة
ل�ح��ل األزم� ��ة ال �ع �ل��وي��ة ،ش��دي��د التشاؤم
جهود
ع� �ن ��دم ��ا أع � � ��رب ع� ��ن ي ��أس ��ه م� ��ن
ّ
حكومته .ووصل به األمر إلى اعتبار أن
الحكومي إزاء األكراد كان ّأكبر
االنفتاح
ُ
م��ن ذل��ك ال��ذي ق ��دم للعلويني .وتخطى
شمور أوغلو حدث االستفتاء ليتساءل:
كم موظفًا حكوميًا علويًا رفيع املستوى
ن �ع��رف ف��ي اإلدارة ال �ت��رك �ي��ة؟ ه��ل هناك

وز ّي��ر علوي واح��د في الحكومة؟ وجزم
ح��ق ب �ح��ق العلويني
ب� ��أن ال�ت�م�ي�ي��ز ال�ل�ا ّ
ي�ج�ع�ل�ه��م أك �ث��ر ت�ش��ك�ك��ًا ت �ج��اه املبادرة
ُ
العلوية ،وه��ي امل�ب��ادرة التي ع ّبر عنها
م ��ن خ �ل��ال  7ورش ع �م��ل دام� � ��ت طوال
س �ت��ة أش� �ه ��ر ،وش � ��ارك ف �ي �ه��ا  400عالم
دي ��ن وأك��ادي �م��ي وس �ي��اس��ي وصحافي
وم�م�ث��ل ع��ن م�ن�ظ�م��ات امل�ج�ت�م��ع املدني،
لكنها انتهت إل��ى «ف��رض وجهة النظر
ُّ
السنية» ،على حد تعبير علي بلقيز.
ويعرب النائب شمور أوغلو ،في حديث
لصحيفة «ت��وداي زم��ان» ،عن امتعاض
ال �ع �ل��وي�ي�ن م ��ن ت �ص��ري �ح��ات وبيانات
رافقت الحمالت الشعبية التحضيرية
ل�ل�اس �ت �ف �ت��اء .وأح� � ��د امل� �ق� �ص ��ودي ��ن هنا
ك��ان أردوغ ��ان نفسه ال��ذي وص��ف زعيم
حزب «الشعب الجمهوري» ،ذا األصول
العلوية ،كمال كليتش دار أوغلو ،بأنه
«ي �ف �ت �ق��ر إل� ��ى ج � ��ذور ع��ائ �ل �ي��ة أصيلة».
وأج ��رى ال�ن��ائ��ب نفسه م�ق��ارن��ة بسيطة
بني سلوك كل من أردوغان مع العلويني،
وت� �ع ��اط ��ي رئ� �ي ��س ال �ح �ك��وم��ة األسبق،
رئ �ي��س ال�ج�م�ه��وري��ة األس �ب��ق تورغوت
أوزال (1989ـ �ـ �ـ �ـ �ـ  )1993م�ع�ه��م ،ليخلص
إل ��ى أن أوزال ع ��رف ك �ي��ف يستميلهم
ل �ي �ص��وت��وا مل �ص �ل �ح �ت��ه ،وه� ��م املعروف
ّ
يصوتون أبدًا
عنهم تاريخيًا أنهم «ال
ألحزاب اليمني».
م��ا ج��رى ف��ي  12أي�ل��ول  2010ك��ان درسًا
ع �ل��وي��ًا ج ��دي � �دًا ُي� �ض ��اف إل � ��ى األمثولة
واملغزى واح��د :ال يمكن تركيا
الكردية،
ً
أن تصبح ف�ع�لا ق��وة عظمى ،إال بعدما
تطوي صفحة مشاكلها الداخلية.

◄ وفيات

►

بمزيد من الرضى واألسى
ننعى فقيدنا الغالي املرحوم
رفيق صدقي القواس
زوجته سهيلة محمد شاكر القواس
ابنته هبة القواس
شقيقاه املرحوم عبد الحميد القواس
ربيع القواس
شقيقتاه املرحومة رب��اب زوج��ة املرحوم
نصر الدين القواس
سحر زوجة الحاج حسني جواد
يصلى على جثمانه ظهر اليوم األربعاء
ال��واق��ع ف�ي��ه  22أي �ل��ول  2010ف��ي مسجد
املرحوم الحاج بهاء الدين الحريري في
صيدا.
تقبل التعازي للرجال والنساء بعد الدفن
ف��ي امل�س�ج��د م��ن ال�س��اع��ة ال��راب �ع��ة وحتى
ال �س ��اع ��ة ال �ث��ام �ن��ة م� �س � ً
�اء وف� ��ي اليومني
ال�ت��ال�ي�ين ف��ي امل�س�ج��د ن�ف�س��ه م��ن الساعة
ال �ع ��اش ��رة ص �ب��اح��ًا ح �ت��ى ال� ��واح� ��دة بعد
ال �ظ �ه��ر وم ��ن ال��راب �ع��ة ب �ع��د ال �ظ �ه��ر حتى
ً
مساء.
الثامنة
اآلسفون آل القواس وآل حمود.
إذا م��ات ال�ع��ال��م ث�ل��م ف��ي اإلس�ل�ام ثلمة ال
ّ
يسدها شيء
ننعى إليكم وفاة العالمة الشيخ
مرتضى محمد حسن
أوالده :محمد ،علي وأحمد
صهراه :محمد حسن ويوسف حنجول
ي � ��وارى ال �س��اع��ة ال �ث��ان �ي��ة وال �ن �ص��ف بعد
ظ �ه��ر ال �ي ��وم األرب� �ع ��اء ف ��ي ج �ب��ان��ة بلدته
عربصاليم (النبطية).
اآلس � �ف� ��ون :آل ح �س��ن وح� �ي ��در واملجلس
اإلسالمي الشيعي األعلى وعموم أهالي
بلدة عربصاليم.
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مبوب
◄ مبوب

◄ إعالنات رسمية

►

مطلوب

مفقود

ش��رك��ة رائ� ��دة ف��ي م�ج��ال امل �ق ��اوالت والبناء
بحاجة للوظائف التالية للعمل في افريقيا:
 .1مهندس معماري
 .2مساح كميات
( .3فورمن) مراقب
 .4محاسب (للعمل في لبنان)
األفضلية للذين يتقنون اللغة الفرنسية
ال� ��رج� ��اء إرس� � ��ال ال �س �ي ��رة ال ��ذات� �ي ��ة على:
Fax 01/840727
أو عبر البريد اإللكتروني
safficon@cyberia.com.lb
plastech@cyberia.com.lb

فقد ج��واز سفر بإسم فاطمة اسعد عطوي
ل �ب �ن��ان �ي��ة ال �ج �ن �س �ي��ة ال � ��رج � ��اء م �م��ن بجده
االتصال على الرقم 03/751215
ُ
ّ
لضحية
ف � � �ق� � ��دت أغ � � � � ��راض ش� �خ� �ص � ّ�ي ��ة
ّ
ح � ��ادث ال �س �ي��ر امل � � ��روع ال � ��ذي ح �ص��ل في
ال �ج� ّ�ي��ة ،ال�ف�ق�ي��دة ف��اط�م��ة ع�ب��دال�ل��ه حاوي.

عندك !!!

ال��رج��اء ممن يجدها االت�ص��ال على الرقم
.03/039628

االشـــــتـراك الســـــنـوي:
االتـصـــــــــــال:

$165
01 / 759555

إعالن قضائي في تفليسة
ال�ش��رك��ة اللبنانية األوروب �ي��ة لإلسكان
ش.م.م.
رقم االفالس840 :
ب �ت ��اري ��خ  2010/6/21ص� ��در ق � ��رار عن
حضرة القاضي املشرف على التفليسة
ال��رئ �ي��س ن �ض��ال ال �ش��اع��ر ق�ض��ى بإيداع
ب�ي��ان ال��دي��ون ق�ل��م محكمة اإلف�ل�اس في
ب �ي��روت ب�ع��د ات �خ��اذ ال� �ق ��رارات املناسبة
بشأن ً كل دين فيه.
وعمال بأحكام املادة /551تجارة ،يحق
للمفلس وال��دائ�ن�ين ال��ذي��ن طلبوا اثبات
دي��ون�ه��م االع �ت��راض على ب�ي��ان الديوان
شخصيًا أو بواسطة وكيل قانوني خالل
مهلة ثمانية أيام من تاريخ النشر.
رئيس القلم
جهاد مشموشي
إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
باملعاملة التنفيذية رقم 2007/526
الرئيس فرنسوا الياس
ط��ال��ب ال �ت �ن �ف �ي��ذ :ب �ن��ك ف ��رع ��ون وشيحا
ش.م.ل.
املنفذ عليه :حسني علي هزيمة صاحب
مؤسسة هزيمة انترناشيونال
ال �س �ن��د ال �ت �ن �ف �ي��ذي 33 :س �ن��د دي � ��ن مع
ع �ق��د ف �ت��ح اع �ت �م��اد ب �ق �ي �م��ة /637594/
دوالر ام�ي��رك��ي ع��دا ال �ف��وائ��د واللواحق
والرسوم.
تاريخ التنفيذ2007/3/17 :
تاريخ تبليغ االنذار2007/5/17 :
تاريخ قرار الحجز2007/7/9 :
تاريخ تسجيله2007/7/13 :
تاريخ محضر الوصف2008/2/27 :

►

تاريخ تسجيله2008/7/9 :
بيان العقارات املطروحة للبيع:
 1ــــــ ال�ق�س��م  8م��ن ال�ع�ق��ار  1325املزرعة
مدخل وممر وصالون وطعام وغرفتني
وح �م��ام�ي�ن وزه� � ��ور وش ��رف �ت ��ان وشرفة
م�ق�ف�ل��ة ال��وم �ن �ي��وم وزج � ��اج ف ��ي الطابق
الثالث.
مساحته 103 :م.م.
ح��دود العقار  1325املزرعة :غربًا أمالك
ع��ام��ة وال �ع �ق��اري��ن ً 1327و 1328شرقًا
ال �ع �ق��ار  1331ش� �م ��اال ال� �ع� �ق ��ارات 1327
و 1328و 1330و 1331جنوبًا العقارين
 1323و.1357
قيمة التخمني /33475/دوالر أميركي.
بدل الطرح/20085/ :دوالر أميركي.
 2ــــــ القسم  90من العقار  730زقاق البالط
مخزن ومتخت في االرضي .مساحته 48
م.م.
قيمة التخمني/65000/ :دوالر أميركي.
بدل الطرح/39000/ :دوالر أميركي.
 3ــــــ القسم  91من العقار  730زقاق البالط
مخزن ومتخت مقطوع مساحته  69م.م.
قيمة التخمني/90000/ :دوالر أميركي.
بدل الطرح/54000/ :دوالر أميركي.
ان القسمني  90و 91من العقار  730زقاق
البالط مضمومني الى بعضهما البعض
واص� �ب� �ح ��ا م �ح ��ل واح� � ��د ض �م �ن��ه حمام
وي ��وج ��د م �ت �خ��ت ع �ل��ى ك ��ام ��ل مساحته
م�ق�س��م ال ��ى م �ك��ات��ب ب��واس �ط��ة واجهات
خشب وزجاج مع درج يصله باملحل.
ح ��دود ال�ع�ق��ار  730زق ��اق ال �ب�ل�اط :غربًا
و 778شرقًا
أمالك عامة والعقارين 738
ً
ال�ع�ق��ار  819وام�ل�اك ع��ام��ة ش�م��اال امالك
عامة والعقارات  869و 773و 778جنوبًا
العقارين  736و.738

م��وع��د امل� ��زاي� ��دة وم� �ك ��ان اج ��رائ� �ه ��ا :يوم
االثنني الواقع فيه  2010/10/11الساعة
ال �ح��ادي��ة ع �ش��رة ق�ب��ل ال�ظ�ه��ر ف��ي مكتب
رئيس دائرة تنفيذ بيروت.
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
للمرة االول��ى القسم  /8/من العقار رقم
 /1325/امل��زرع��ة والقسمني  90و 91من
ال �ع �ق��ار  730زق� ��اق ال �ب�ل�اط املوصوفني
اعاله.
فعلى الراغب في الشراء تنفيذًا الحكام
امل � � ��واد  /973/و /978/و /983/من
االص��ول املدنية ،ان ي��ودع باسم رئيس
دائ� � � ��رة ت �ن �ف �ي��ذ ب � �ي� ��روت ق �ب ��ل املباشرة
باملزايدة لدى صندوق الخزينة أو احد
امل �ص��ارف امل�ق�ب��ول��ة مبلغًا م��وازي��ًا لبدل
الطرح ،أو يقدم كفالة مصرفية تضمن
ه��ذا امل�ب�ل��غ ،وع�ل�ي��ه ات �خ��اذ م�ق��ام مختار
ل��ه ف��ي نطاق ال��دائ��رة ان ل��م يكن ل��ه مقام
نّ
فيه أو لم يسبق له ان عي مقامًا مختارًا
ّ
فيه واال ع��د قلم ال��دائ��رة مقامًا مختارًا
له ،وعليه ايضًا في خالل ثالثة أيام من
تاريخ ص��دور ق��رار االحالة ،اي��داع كامل
الثمن باسم رئيس دائرة تنفيذ بيروت
ف��ي ص�ن��دوق الخزينة او اح��د املصارف
امل �ق �ب��ول��ة ت �ح��ت ط��ائ �ل��ة اع� � ��ادة املزايدة
بزيادة العشر ،واال فعلى عهدته فيضمن
النقص وال يستفيد من ال��زي��ادة وعليه
ك��ذل��ك دف ��ع ال�ث�م��ن وال ��رس ��وم والنفقات
ب�م��ا ف�ي��ه رس��م دالل ��ة خمسة ب��امل��اي��ة من
دون ح��اج��ة الن ��ذار او طلب وذل��ك خالل
عشرين ي��وم��ًا م��ن ت��اري��خ ص��دور القرار
باالحالة.
مأمور تنفيذ بيروت
وجدي القزي

 28رياضة

األربعاء  22أيلول  2010العدد 1224

ّ
السد والصداقة يضعان اللمسات األخيرة على استعداداته

كرة اليد

تنطلق السبت املقبل بطولة النوادي اآلسيوية الـ 13لكرة
اليد التي يستضيفها لبنان حتى  7تشرين األول املقبل .ويتمثل البلد
املضيف فيها بفريقني ،هما السد والصداقة ،حيث يحدو األمل
كليهما لرفع العلم اللبناني
أحمد محيي الدين
ي �ق��ص ف��ري �ق��ا ال �س��د ال �ل �ب �ن��ان��ي ونفط
ال� �ج� �ن ��وب ال � �ع� ��راق� ��ي ش ��ري ��ط افتتاح
ب �ط��ول��ة األن ��دي ��ة اآلس �ي��وي��ة ل �ك��رة اليد
ال�ـ 13التي تستضيفها بيروت
ح � �ت� ��ى ال � �س � ��اب � ��ع م� � ��ن الشهر
امل�ق�ب��ل ،ب�م�ش��ارك��ة  9أن��دي��ة في
مجموعتني .تضم األولى السد
اللبناني ،وصيف البطل ورابع
أن��دي��ة ال�ع��ال��م ،ون�ف��ط الجنوب
وف � � � ��والذ أص� �ف� �ه ��ان اإليراني
ومضر السعودي ،فيما تضم
امل �ج �م��وع��ة ال �ث��ان �ي��ة الصداقة
اللبناني والجزيرة اإلماراتي
وال � �ج � �ي� ��ش ال � �ع � ��راق � ��ي وذوب
آه��ن اإلي��ران��ي وال�س��د القطري
وصيف بطل أندية العالم.

االستعدادات
متواصلة
الستضافة
ناجحة

جدًا إثر املعسكر الصربي ،والالعبون
ملتزمون تكتيكيًا وبدنيًا .وتعد قوة
الفريق ضاربة في الناحية الدفاعية،
وخ �ص��وص��ًا ب�ع��د أن ت�ك�ت�م��ل بوصول
«ال �ص �خ ��رة امل �ص ��ري ��ة» أح �م ��د األحمر

ال � �ي� ��وم ،إض ��اف ��ة إل� ��ى ال �ص ��رب ��ي دايان
م��ع ب��اق��ي أع �ض��اء ال�ف��ري��ق اللبنانيني،
وأب��رزه��م حسن صقر وأح�م��د شاهني
وبالل عقيل وذو الفقار ضاهر وحسني
ش��اه�ين وم��اه��ر ه �م��در وب �س��ام فراشة
وح�س�ين ص�ق��ر وخ�ض��ر ن�ح��اس وجاد
ب ��درا ورب �ي��ع م�ظ�ل��وم وال �ح ��ارس رولو
دروت � � ��و وأل �ك� �س� �ن ��در س ��اش ��ا وبويان
ب��وت��ول �ي��ا ،وب �ق �ي��ادة امل � ��درب الصربي
جورجي رازيتش.

الصداقة :طموح ومنافسة
يخوض فريق الصداقة ،وصيف بطل

ل�ب�ن��ان ،غ�م��ار امل�ج�م��وع��ة ال�ث��ان�ي��ة التي
تعد مسمارية نظرًا لكونها تضم السد
املحترفني
القطري الذي استدعى ابرز
ً
ال �ع��امل �ي�ين ل �ه��ذه ال �ب �ط��ول��ة ،ف �ض�ل�ا عن
أن الجزيرة وذوب آه��ن لن يقال شأنًا؛
إذ ل��دي�ه�م��ا األس �ل �ح��ة ال�ك��اف�ي��ة للتأهل
إل � ��ى األدوار امل �ق �ب �ل��ة وال � �ص � ��راع على
ّ
ويعول الصداقة على مجموعة
اللقب.
م�ت�ج��ان�س��ة م��ن ال�لاع �ب�ين اللبنانيني،
ه ��م س ��ام ��ي ه �م ��در وش � � ��ادي فوعاني
وي��وس��ف وزن��ة وفيليب ت��ام��ر وجميل
قصير ومصطفى عمار وتوميسالف
م ��ات ��وس ��وف� �ي� �ت ��ش وغ � � � � � ��وران دوكيك

وأولييسكي أن��دروش�ن�ك��و وفالديمير
م ��ازاروف وعلي س��وي��دان وي��ام��ن دمج
وحسني موسى ،إضافة إلى املحترفني
ال � �ح� ��ارس ال �ص ��رب ��ي م� �ي�ل�ان دورسني
والبيالروسي ياكوالف كونستانتني.
ورأى م��درب ال�ف��ري��ق التونسي فتحي
س �ق��رون أن ال�ص��داق��ة ض�م��ن مجموعة
صعبة للغاية ،مشيرًا ًإلى أن املنافسة
بني أربعة فرق فيها ،آمال أن تنعكس هذه
الصعوبة دفعًا إيجابيًا لدى الالعبني؛
ألن الوصول إلى الدور نصف النهائي
أو حتى النهائي هدف منشود .وأشار
إلى أن الفريق خاض عددًا من املباريات

ّ
السد :هدفنا اللقب

ّ
لعل «ال�س��د اللبناني العالي»
ب��اش��ر اإلع � ��داد ل �ه��ذه البطولة
م �ن��ذ ص��اف��رة ن �ه��اي��ة البطولة
امل��اض �ي��ة ف ��ي األردن ،وقامت
إدارة ال �ن��ادي ب��رئ��اس��ة رئيسه
يواصل االتحاد اللبناني
ت �م �ي ��م س� �ل� �ي� �م ��ان ب� �ع� �ب ��ور كل
لكرة اليد استعداداته
الطرق والتعاقدات من مدربني
أفضل
املكثفة لتحقيق
والعبني للوصول إل��ى الهدف
للبطولة
استضافة
األس �م��ى وال �ت��رب��ع ع�ل��ى عرش
القارية بعد التنظيم
القارة الصفراء ،حيث سيكون
اإلنجاز اللبناني األول خارج
الناجح لبطولة
لعبة كرة السلة .وحصد الفريق
األندية في شباط
ب �ط��ول �ت��ي ال� � � � ��دوري والكأس
املاضي ،ويشرف على
املحليني ،وواصل استعداداته
االستعدادات األمني
لالستحقاق ال�ق��اري م� ّ�ن خالل
فرح
العام لالتحاد جورج
م �ع �س �ك��ر ص ��رب ��ي س ��ط ��ر فيه
إلى
(الصورة) إضافة
نتائج ممتازة ونادرة ،إذ خاض
اللجنة
عدد من أعضاء
مباريات على مستوى عال مع
اإلدارية.
أب�ط��ال صربيا ومونتينيغرو
التي تلعب «سوبر ليغ».
ورأى م�س��اع��د امل� ��درب توفيق
ش� ��اه�ي��ن أن امل� �ج� �م ��وع ��ة ق� ��وي� ��ة جدًا،
وتكمن املنافسة فيها مع مضر وفوالذ
اللذين أع��دا فريقيهما ج�ي�دًا ،واللعبة
م �ت �ط��ورة ف��ي ب�ل��دي�ه�م��ا ،إال أن طموح
ال �س ��د ه ��و ال �ل �ق��ب ال � ��ذي ال ب ��دي ��ل منه
بالنسبة إل��ى ال �ن��ادي .وك�ش��ف شاهني
أن توليفة الالعبني أضحت منسجمة

ّ
حارس السد حسني صقر يتصدى لكرة خالل تمارين فريقه أمس في قاعة جاسم بن خالد (مروان بو حيدر)

السلة العربية

لبنان في مواجهة الجزائر ولقاء غامض بني املغرب ومصر في نصف النهائي

مدرب منتخب لبنان طوماس بالدوين مع العبيه (عدنان الحاج علي)

ُ
ت �ق ��ام ال �ي ��وم م �ب��اري��ات ال � ��دور نصف
ال�ن�ه��ائ��ي م��ن ال�ب�ط��ول��ة ال�ع��رب�ي��ة لكرة
السلة الجارية في بيروت على ملعب
املدينة الرياضية ،والتي تختتم بعد
غد الجمعة .ويبحث املنتخب اللبناني
عن لقبه األول في هذه البطولة وهو
سيواجه منتخب الجزائر اليوم عند
الساعة  ،21.00فيما يلعب املغرب مع
مصر في نصف النهائي الثاني عند
الساعة .18.00
وسيكون املنتخب اللبناني أمام أول
اختبار حقيقي له منذ بدء منافسات
بطولة العرب ،وكان صاحب الضيافة
قد حقق خمسة انتصارات متوالية،
ولم يتعرض في مبارياته ألي نوع من
الضغط ،وفاز فيها جميعًا بسهولة.
وي � ��أم � ��ل امل � ��دي � ��ر ال� �ف� �ن ��ي للمنتخب
اللبناني األميركي طوماس بالدوين
أن ي��رت �ف��ع م �س �ت��وى م�ن�ت�خ��ب لبنان
وي �ق��دم م�س�ت��وى ط�ي�ب��ًا أم ��ام منتخب

يلعب أمامه للفوز والتأهل للمباراة
ال �ن �ه��ائ �ي��ة ،وك� ��ان ب��ال��دوي��ن ق ��د أعاد
جان عبد النور إلى الواجهة وأشركه
أس ��اس � �ي ��ًا م� �ن ��ذ ان � �ط �ل��اق املباريات
الثالثاء املاضي ،وتألق عبد النور ،ال
سيما في مباراته األخيرة أمام ليبيا
وسجل  20نقطة ،أما أفضل الالعبني
ف �ك��ان ال �ق��ائ��د ف � ��ادي ال �خ �ط �ي��ب الذي
ّ
نقطة في خمس
سجل أكثر من ّ 100
مباريات ،إضافة إلى تألق روني فهد
وإيلي رستم.
ف ��ي امل �ق��اب��ل ح �ق��ق م�ن�ت�خ��ب الجزائر
أرب�ع��ة ان�ت�ص��ارات على ك��ل م��ن مصر
وليبيا والكويت في ال��دور األول ،ثم
ف ��از ع�ل��ى ال �س �ع��ودي��ة ف��ي ال� ��دور ربع
النهائي ،مقابل خسارة واحدة كانت
أم��ام امل�غ��رب ب�ف��ارق نقطة واح��دة في
ختام الدور األول .ومن الالعبني الذي
أثبتوا تفوقهم نبيل سعيدي وغازول
توهاني.

مصر × املغرب
س� �ت� �ك ��ون م� � �ب � ��اراة م� �ص ��ر واملغرب
م �ت �ك��اف �ئ��ة ف ��ي م �خ �ت �ل��ف جوانبها،
وس �ب��ق ل�ل�م�ن�ت�خ�ب�ين أن ال �ت �ق �ي��ا في
ال��دور األول ضمن املجموعة األولى
حيث فاز املصريون بفارق  8نقاط،
وبالتالي فإن منتخب املغرب يسعى
ل�ل�ث��أر م��ن م�ن��اف�س��ه ،وال س�ي�م��ا بعد
ع ��روض ��ه األق � ��وى ف ��ي ال �ب �ط��ول��ة بني
املنتخبات كلها .وب��رز منه خاصة
يونس اإلدري�س��ي وكريم مصباحي
وعبد الحكيم زويتة ،بينما لم يقدم
املنتخب املصري عرضًا مقنعًا رغم
ف ��وزه ف��ي أرب ��ع م �ب��اري��ات ،ث�ل�اث في
ال ��دور األول م�ق��اب��ل خ �س��ارة واحدة
أمام الجزائر ،ثم الفوز على اإلمارات
ف��ي ال ��دور رب��ع ال�ن�ه��ائ��ي ،وب ��رز منه
رام� ��ي ج �ن �ي��دي ووائ � ��ل ب ��در وعمرو
شريف.
(األخبار)
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ّ
هـما القارية
ال � ��ودي � ��ة ،م �ن �ه��ا اث �ن �ت ��ان م ��ع املنتخب
العسكري السوري ،وواح��دة مع السد.
وانخرط الفريق في معسكر في قبرص
خ��اض خ�لال��ه ث�ل�اث م �ب��اري��ات ،واحدة
م��ع ثالث ال ��دوري القبرصي وأخريان
م��ع ب�ط��ل ق �ب��رص .وك �ش��ف ش �ق��رون أن
ال��وص��ول إل��ى االن �س �ج��ام ال �ت��ام صعب
ف ��ي ظ ��ل ه� ��ذه ال �خ �ل �ط��ة م ��ن الالعبني،
بيد أن اإلع��داد البدني والنفسي على
أعلى مستوى ،ويجب استغالل عاملي
األرض وال �ج �م �ه��ور وإظ � �ه ��ار صورة
مشرقة لكرة اليد اللبنانية م��ن خالل
ناديي السد والصداقة.

• كرة القدم •

لبنان الرياضي

العهد والنجمة اليوم في نصف نهائي النخبة
ي�ل�ت�ق��ي ،ال �ي��وم ،ف��ري�ق��ا ال�ع�ه��د وال�ن�ج�م��ة ،ف��ي نصف
النهائي األول من مسابقة كأس النخبة لكرة القدم،
على ملعب صيدا ــــ .4:30
العهد ،بطل ال��دوري ،قدم حتى اآلن أفضل مستوى
بني فرق النخبة الستة في الدور األول
(ف ��از ع�ل��ى امل �ب��رة 3ـ�ـ�ـ�ـ ،0وراس �ن��غ 1ــــ،)0
وت�ف��وق بفاعلية هجومية واحتياط
ّ
ك ��اف وج� �ي ��د ،وق � ��دم وج ��وه ��ًا جديدة
(مصطفى حالق وعدنان ملحم) ،وهو
بات مرشحًا أول للقب.
وس� �ج ��ل ال �ن �ج ��م ال � �ش � ��اب ،م� ��ع نصف
فريق م��ن الناشئني ح�ض��ورًا مفاجئًا

على حساب الصفاء ،بتعادله معه 1ــــ ،1بعد تعادل
ّ
سلبي م��ع األن �ص��ار .وق ��دم النجمة وج��وه��ًا واعدة
ب �م �ه��ارات ج �ي��دة ك��امل�ه��اج�م�ين م�ح�م��د ج�ع�ف��ر ،وأبو
بكر املل مع مصطفى شاهني ،واملدافع رامي بهلوان
وال�ح��ارس نزيه أسعد .وبهذا يسعى
النجمة الستكمال املفاجأة أمام العهد
ال�ق��وي باعتماد أس�ل��وب م �ت��وازن بني
الدفاع بقيادة بالل نجارين (الصورة)
والهجوم مع لياقة عالية تواجه خبرة
العهد وسرعة هجومه.
غ � � �دًا :األن � �ص� ��ار × راس � �ن ��غ (ص � �ي ��دا ــــ
.)4:30

ّ
ّ
ذهبية وفضية في «غرب آسيا»
واصل لبنان حصد امليداليات في بطولة
غرب آسيا أللعاب القوى التي تقام في
مدينة حلب السورية .وفي اليوم الثالث حقق
لبنان ميدالية ذهبية بواسطة العداءة غريتا
تسالكيان في سباق الـ 200م ،كذلك أحرز
لبنان ميدالية فضية في سباق البدل × 4
 400م عبر الفريق املؤلف من تسالكيان
وساريا طرابلسي ودياال الخازن وعزيزة
سبيتي .وبات في جعبة لبنان  10ميداليات
في البطولة املذكورة ( 2ذهب و 4فضية و4
برونزية).

قلفاط بطل البلياردو

الكرة الطائرة

االتحاد يأسف النسحاب االنطالق ـ أنفة
ع� �ق ��دت ال �ل �ج �ن��ة اإلداري� � � � ��ة لالتحاد
ال�ل�ب�ن��ان��ي ل�ل�ك��رة ال �ط��ائ��رة جلستها
األس �ب��وع �ي��ة م �س��اء االث �ن�ي�ن ف��ي مقر
االتحاد برئاسة رئيس االتحاد جان
ه �م��ام وب �ح �ض��ور م�ع�ظ��م األعضاء.
وجاء في أبرز املقررات:
ــ املوافقة على انضمام األندية اآلتية
إلى عائلة االتحاد :الطليعة الرياضي
(ش � �ح � �ي� ��م) ،وب ��رج� �ل ��ون ��ا الرياضي
(برجا) وتكليف عضو االتحاد علي
ّ
ومجمع
ب��و ع�ل��ي ال�ك�ش��ف ع�ل�ي�ه�م��ا،
ال �ت �ح��ري��ر ال ��ري ��اض ��ي (السلطانية)
وت �ك �ل �ي��ف ن��ائ��ب ال��رئ �ي��س املهندس
علي خليفة الكشف عليه.
ــ دع��وة الجمعية العمومية العادية
إل��ى االن�ع�ق��اد ،الساعة السادسة من
مساء السبت  27تشرين الثاني ،في
قاعة املحاضرات في فندق ماديسون
(جونية).
ــ أخذ العلم بكتاب جمعية االنطالق
ال ��ري ��اض ��ي (أن � �ف � ��ة) ،امل �ت �ض �م��ن عدم
امل �ش��ارك��ة ف��ي ب�ط��ول��ة ل�ب�ن��ان املقبلة
وتوقيف نشاط فريق الكرة الطائرة
ح �ت��ى إش� �ع ��ار آخ � ��ر .وأس � ��ف رئيس
االتحاد لخطوة النادي ،وكان يتمنى
«االس � �ت � �م ��رار ف ��ي امل �س �ي ��رة املتألقة
للنادي الذي أحرز لقب بطولة لبنان
في عام  ،2005والذي نافس على لقب

مع انسحاب
االنطالق أضحى عدد
أندية األولى 12

ال�ب�ط��ول��ة ول�ق��ب ال �ك��أس م ��رات عدة».
ورأى رئيس االتحاد أن خطوة النادي
ليست دليل صحة؛ ألن األندية عامة،
وأن��دي��ة ال�ك��رة الطائرة خ��اص��ة ،تجد
ص �ع��وب��ة ك �ب��رى ف ��ي ت��وف �ي��ر موازنة
ّ
وتقرر وضع نادي االنطالق
سنوية.
ف��ي آخ��ر ال�ت��رت�ي��ب وإص� ��دار برنامج
البطولة بـ 12فريقًا.
ّ
ــ أخذ العلم بالكتاب املقدم من نادي ـ
الرسالة الصرفند ومن الالعب حسن
سعادة بشأن الطريقة التي اعتمدت
ألخذ توقيعهّ ،
فتقرر تعليق التوقيع
ل� �ح�ي�ن ج �ل ��اء امل� � ��وض� � ��وع ،وتكليف
ل �ج �ن ��ة ت �ح �ق �ي��ق م � ��ن األم� �ي� ��ن العام
ومدير االتحاد لرفع تقريرهما إلى
االتحاد.
ــ أخذ العلم بوصول منتخب البحرين
ل �ل �ك��رة ال �ط ��ائ ��رة ال �ش��اط �ئ �ي��ة إلقامة
م �ع �س �ك��ر ف ��ي ل �ب �ن��ان ع �ل��ى الشاطئ
الرملي ّ
ملجمع «باي  »183في جبيل،
وخ��وض مباريات ودي��ة مع منتخب
ل� �ب� �ن ��ان ،اس � �ت � �ع ��دادًا ل �ل �م �ش��ارك��ة في
ب�ط��ول��ة ال �ع��رب .أخ��ذ ال�ع�ل��م بوصول
منتخب شباب العراق (دون  21سنة)
إلجراء معسكر تدريبي ملدة أسبوع،
استعدادًا للمشاركة في بطولة آسيا
ال �ت��ي س�ت�ق��ام ف��ي ت��اي�لان��د ،وخوض
مباريات ودية مع منتخب لبنان.
رئيس اتحاد الكرة
الطائرة جان همام
(أرشيف)

اختتمت بطولة لبنان للبلياردو الفرنسي
(ثالثة اضالع) ،برعاية رئيس بلدية فرن
الشباك ريمون سمعان واشراف لجنة ادارة
شؤون لعبة البلياردو في لبنان ،وبمشاركة
 32العبًا بعد مباريات التصفية في
املحافظات اللبنانية.
وحافظ جهاد قلفاط على لقبه بعد فوزه
على طوني دواليبي  24 - 35بـ 49ستيكة
(أي لعبة) ،بقيادة الحكم ومدير البطولة
ّ
اسعد العازار .وحل ثالثًا جورج لطيف بفوزه
على علي بزي  .24 – 35ونال طوني دواليبي
جائزة افضل انجاز بتسجيله  35نقطة بـ
 28ستيكة (أي لعبة) ،ونال هادي عجوز
جائزة الالعب الخلوق.

بطولة كرة الطاولة
تتابعت منافسات بطولة لبنان في كرة
ّ
الطاولة التي ينظمها اتحاد اللعبة على
طاوالت نادي املون السال .وفي فئة
ّ
البرعمات ،أحرزت أيليانا حنا (األدب
والرياضة كفرشيما) اللقب (كأس ملكة
ّ
شقير) بعد تغلبها في النهائي على أيليانا
ّ
ّ
معوض (مون السال)  0 - 3التي حلت
ثانية .وفي فئة زوجي الناشئني ،فاز آفو
ممجوغوليان (هومنتمن بيروت) وحسني
ّ
النبطية) بلقب البطولة
طهماز (البراعم
(كأس بطرس مبارك وشوقي القارح) بعد
فوزهما على الثنائي هشام الطويل (شباب
ّ
الفوار زغرتا) وأحمد مصطفى حرب
ّ
(البراعم النبطية) .1 - 3

ّ
كأس بلديات ساحل املنت الجنوبي

اآلسيوية
الكؤوس
ّ

ّ
ّ
الكرامة خارج كأس االتحاد وتأهل القادسية والرفاع
ب��ات الكرامة ال�س��وري ،وصيف حامل
ال�ل�ق��ب ،خ ��ارج امل�ن��اف�س��ة إث��ر خسارته
أم ��ام م�ض�ي�ف��ه م��وان��غ ث��ون��غ يونايتد
ال �ت ��اي�ل�ان ��دي  2-0أم� ��س ف ��ي بانكوك
ف��ي إي ��اب ال� ��دور رب ��ع ال�ن�ه��ائ��ي لكأس
االتحاد اآلسيوي لكرة القدم .وسجل
اإلص ��اب � �ت �ي�ن دات � �س� ��اك� ��ورن ثونغالو
ّ
مقصية م��ن خ��ارج املنطقة
بتسديدة
( )28والعاجي داغنو سياكا من ركلة
ج��زاء ( .)38وك��ان الفريق ال�س��وري قد
فاز ذهابًا .0-1
وب�ل��غ ال��رف��اع البحريني ال��دور نصف
ال�ن�ه��ائ��ي ب�س�ه��ول��ة ب�ع��دم��ا ج��دد فوزه
على مضيفه دا نانغ الفييتنامي .3-5
وكان الرفاع قد حقق فوزًا كبيرًا ذهابًا
أيضًا  0-3في املنامة.
وسجل للرفاع حسني سلمان مكي (9
و )52وحمد العنزي ( )57وأديلسون
بيريرا ( )72وعبد الرحمن مبارك (،)90
ولدا نانغ األرجنتيني ميرلو غاستون

( 14و 44من ركلة جزاء و.)80
ك��ذل��ك ب�ل��غ ال�ق��ادس�ي��ة ال�ك��وي�ت��ي الدور
ع�ي�ن��ه ب �ف��وزه ع�ل��ى ض�ي�ف��ه ت ��اي بورت
ال�ت��اي�لان��دي  0-3ف��ي ال�ك��وي��ت .وسجل
اإلص ��اب ��ات ح�م��د ال �ع �ن��زي ( )13وبدر
امل �ط��وع ( )22وع �ب��د ال �ع��زي��ز املشعان
( .)77وكان الفريقان قد تعادال ذهابًا
 .0-0ويختتم اليوم الدور ربع النهائي
ب �ل �ق��اء ك��اظ �م��ة ال �ك��وي �ت��ي م ��ع ضيفه
االت � �ح � ��اد ال� � �س � ��وري .وك� ��ان� ��ت مباراة
ال��ذه��اب ق��د انتهت بفوز االت�ح��اد 2-3
في حلب.

ف��از ذه��اب��ًا  0-3ف��ي ال��ري��اض ،ويسعى
ب� ��دوره إل ��ى ت��أك�ي��د ت��أه�ل��ه إل ��ى نصف
النهائي .وسيغيب عن الغرافة صانع
أل �ع��اب��ه ال �ب��رازي �ل��ي ج��ون�ي�ن�ي��و بسبب
اإلصابة والعب وسطه سعود صباح
واملدافع جورج كواسي.
وت � �ب� ��دو ال� �ف ��رص ��ة م ��ؤات� �ي ��ة للشباب
ال �س �ع��ودي ف��ي ب �ل��وغ امل��رب��ع الذهبي
ع�ن��دم��ا يستضيف ش��ون�ب��وك الكوري

دوري األبطال

تبدو الفرصة سانحة
للسعوديين للتأهل إلى
نصف نهائي األبطال

س �ي �ت �م �س��ك ال� �غ ��راف ��ة ال� �ق� �ط ��ري بأمله
الضئيل ملتابعة مشواره في مسابقة
دوري أب �ط��ال آس �ي��ا للمحترفني رغم
صعوبة املهمة ف��ي مواجهته الشاقة
م��ع ال�ه�لال ال�س�ع��ودي ال�ي��وم ف��ي إياب
الدور ربع النهائي .وكان «الزعيم» قد

ال �ج �ن��وب��ي ،ح ��ام ��ل ال �ل �ق��ب  ،2006في
الرياض.
وي ��واج ��ه ب��وه��ان��غ س �ت �ي �ل��رز الكوري
ال �ج �ن��وب��ي خ �ط��ر ف �ق ��دان ل�ق�ب��ه عندما
يستضيف ذوب آهن اإليراني.
وف� � ��از اإلي� ��ران � �ي� ��ون  1-2ذه� ��اب� ��ًا على
أرض �ه��م األس �ب��وع امل��اض��ي ،ويكفيهم
ال�ت�ع��ادل لحجز بطاقتهم ال��ى نصف
النهائي .يذكر أن الفريق املتأهل من
مواجهة ذوب آهان وبوهانغ ستيلرز
سيقابل املتأهل من الهالل أو الغرافة
ف��ي ًن�ص��ف ال �ن �ه��ائ��ي .وت � � ّ�وج بوهانغ
بطال في النسخة املاضية بفوزه على
االتحاد السعودي في النهائي.
وسيكون سيونغنام إيلهوا الكوري
الجنوبي في وضع مريح للتأهل الى
دور األرب �ع��ة ب�ع��د ال �ف��وز الكبير الذي
حققه مواطنه س��وون بلووينغز 1-4
ذه��اب��ًا .وسيلتقي امل�ت��أه��ل منهما مع
الشباب أو شونبوك.

افتتحت بطولة كأس بلديات ساحل املنت
الجنوبي في كرة القدم ،التي تنظمها
بلدية حارة حريك عل ملعب نادي العهد،
بمباراتني ،ففاز فريق بلدية الغبيري على
فريق بلدية الحدث  ،1 - 2وسجل للغبيري
حمزة الخنسا وحسني عمار ،وللحدث داني
باروتا ،ليتأهل فريق بلدية الغبيري الى الدور
نصف النهائي .وتعادل فريقا حارة حريك
واملريجة  ،3 - 3وحسمها حارة حريك
بركالت الترجيح.

اتحاد الكرة يناشد
قرر االتحاد اللبناني لكرة القدم طلب تحديد
مواعيد عاجلة للقاء الرؤساء الثالثة ووزير
الشباب والرياضة لتدخلهم العاجل للعمل
على انقاذ ملعب بيروت البلدي من مشروع
هدمه واستبداله بمرأب للسيارات ّ
تعد بلدية
بيروت لتنفيذه ،كذلك قرر مناشدة الفيفا
واالتحاد اآلسيوي واللجنة االوملبية اللبنانية
الجل انقاذ اللعبة مما تتعرض له من أخطار
مشروع هدم هذا امللعب الرمز.
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الرياضة الدولية
انزو حديث الصحافة هذه االيام .هو انزو نجل زين الدين زيدان ،ذاك الالعب الكبير الذي أعلن
اعتزاله لعبة كرة القدم قبل  4سنوات ،وها هو ولده البكر يحمل املشعل إلكمال مسيرة يتوقع لها
النقاد ان تكون مذهلة كما حدث مع األب

ّ
إحفظوا هذا االسم جيدًا
إنزو زين الدين زيدان
حسن زين الدين
ذات ي� ��وم م ��ن ع� ��ام  1996ب� ��زغ نجم
ش ��اب ي��دع��ى زي ��ن ال��دي��ن زي � ��دان .ظل
ه � ��ذا ال� �ف ��رن� �س ��ي م � ��دة ع� �ش ��رة أعوام
ح� ��دي� ��ث ال� � �ن � ��اس ف � ��ي ان� � �ح � ��اء الكرة
األرضية .بفنياته العالية ومراوغاته
وتّ� �س ��دي ��دات ��ه ،ص �ن ��ع «زي � � � � ��زو» ،كما
يلقب ،أسطورته الخاصة في املالعب
ال�ع��امل�ي��ة .اآلن ،ب�ع��د م ��رور  4سنوات
ع �ل��ى اع� �ت ��زال ه ��ذا النجم
م�ل�اع ��ب ك � ��رة ال � �ق� ��دم ،بدأ
اس��م زي��دان ي�ت��ردد بكثرة
ع �ل��ى ص �ف �ح��ات الجرائد
وامل� �ج�ل�ات .ب��ال �ط �ب��ع ،فإن
ن�ج�م��ًا ك��زي��دان ال ينتهي
أث��ره بمجرد اع�ت��زال��ه ،بل
تظل ل��ه اط�لاالت��ه املميزة
وتصريحاته التي تغني
ع��ال��م ك��رة ال �ق��دم .اال ان ال�ح��دي��ث اآلن
ه��و ع��ن خليفة «زي� ��زو» ف��ي املالعب،
أي ن �ج �ل��ه األك� �ب ��ر ان� � ��زو .ف �م �ن��ذ فترة
وه��ذا الفتى ذو الخمسة عشر عامًا
يصنع اب��داع��ات��ه م��ع فريق الناشئني
ال �خ��اص ب �ن��ادي وال ��ده ال�س��اب��ق ريال
م��دري��د االس�ب��ان��ي ،وه��ا ه��ي الصحف
ت � �ت ��اب ��ع ع � ��ن ك� �ث ��ب ت � �ط� ��ور مستوى
ال �ف �ت� ُ�ى ي��وم��ًا ب �ع��د آخ� ��ر ،وب � ��دأت منذ
اآلن ت� ��رس� ��م ال� �ش ��ائ� �ع ��ات واألسئلة
ب �ش��أن م�س�ت�ق�ب�ل��ه :ه��ل س�ي�م�ث��ل بلده
األم ف��رن�س��ا أم اس�ب��ان�ي��ا ال�ت��ي يحمل
جنسيتها أيضًا؟ هل سيكون بالفعل
خليفة لزيدان ويعيد ابداعات والده

أطلق «زيزو»
على ابنه اسم
انزو فيرنانديز كي
ال يوضع موضع
المقارنة به

انزوتيمنًا
ّ
بانزو
فرانشيسكولي
يعتقد زين الدين زيدان
بأن نجله انزو (الصورة)
سيكون له شأن كبير في
عالم الكرة في املستقبل
القريب ،وقد أطلق «زيزو»
ّ
اسم انزو على نجله تيمنًا
بالنجم االوروغوياني السابق
انزو فرانشيسكولي الذي
كان املثال األعلى لزيدان في
مالعب كرة القدم.

املالعب؟ هل شهرة والده
مجددًا الى ً
ستكون عامال ايجابيًا أم سلبيًا على
مسيرته؟
أس �ئ �ل��ة ت �ب ��دو ف ��ي م �ك��ان �ه��ا بطبيعة
ال �ح��ال ،وخ�ص��وص��ًا أن أم�ث�ل��ة كثيرة
ألب� �ن ��اء ن� �ج ��وم اح� �ت ��رف ��وا ك� ��رة القدم
قدمها لنا التاريخ ،كااليطالي باولو
اب��ن ت�ش�ي��زاري مالديني والهولندي
ج � � � � � � ��وردي اب� � � � ��ن ي� � � ��وه� � � ��ان كرويف
واالرجنتيني خوان سيباستيان ابن
رامون فيرون وغيرهم ،وهذه األمثلة
ليس بالضرورة
وغيرها تظهر لنا انه ً
ان ي�ك��ون ال�لاع��ب ن�ج�لا لنجم سابق
حتى يبرز في عالم اللعبة ،كما حصل
مع جوردي كرويف على سبيل املثال،
اذ شتان بني ما قدمه هو في املالعب
والده الهولندي الطائر كما
قدمه
وما ّ
ّ
ك��ان يلقب .لكن التقارير الصحافية
ال � � � � ��واردة م� ��ن اس� �ب ��ان� �ي ��ا ت �ش �ي��ر إلى
ّ
متنبئة بنجم خارق
غير ذل��ك كليًا،
سيولد قريبًا اسمه انزو زيدان .حتى
إن ال�لاع��ب يحمل اس��م عائلة والدته
ف�ي��رن��ان��دي��ز ك�ش�ه��رة ك��روي��ة ل��ه ،وذلك
حتى ال يوضع في موضع املقارنة مع
والده ،على األقل من الناحية النفسية
واملعنوية ،عند نطق اسم زين الدين
زيدان ،وهذه نقطة مهمة ،حيث يجب
عدم الربط مطلقًا بني الولد وأبيه.
م �س ��أل ��ة أخ� � ��رى ق� ��د ت� �ض � ّ�ر بموهبة
الفتى ،وه��ي ك�ث��رة تركيز الصحافة
ع�ل�ي��ه وه��و ف��ي س��ن ص�غ�ي��رة ،م��ا قد
يضعه تحت ضغط قد يفقده التركيز
ف��ي ل�ع�ب��ة ال ت �ع��رف األخ �ط ��اء بتاتًا.

وق��د نقلت محطة «ي ��ورو سبورت»
عن الفتى قوله «عندما كنت أصغر
سنًا كنت محميًا من الصحافة .اآلن،
م��ع ارت �ف��اع م�س�ت��وى االداءّ ،
تغيرت
االمور» .
وف��ي ه��ذه النقطة ،فإنه ال حديث في
ه��ذه ال�ف�ت��رة ف��ي العاصمة م��دري��د اال
ع ��ن ه ��ذا ال �ف �ت��ى ،ح �ت��ى إن مسؤولي
ري��ال م��دري��د أب��دوا دهشتهم للتطور
ال�س��ري��ع ف��ي م�س�ت��وى ان ��زو م��ع فريق

األوروبية
الوطنية
البطوالت
ّ
ّ

ّ
ّ
ّ
ريال يتابع انطالقته الجيدة وبايرن يحقق انتصاره األول

ت ��اب ��ع ري � ��ال م ��دري ��د ب ��داي �ت ��ه الجيدة
ف ��ي ال � � ��دوري ،ح �ي��ث ف� ��از ع �ل��ى ضيفه
إس �ب��ان �ي��ول  0-3ف ��ي اف �ت �ت��اح املرحلة
ال� � ��راب � � �ع� � ��ة .س� �ج� �ل� �ه� �م ��ا البرتغالي
ك � ��ري� � �س� � �ت� � �ي � ��ان � ��و رون� � � � � ��ال� � � � � ��دو ()28
واألرجنتيني غونزالو هيغواين ()79
والفرنسي كريم بنزيمه (.)88
كذلك فاز اتلتيك بلباو على ضيفه ريال
مايوركا  .0-3سجلها دافيد لوبيز ()44
وميكل س��ان خوسيه دومينغيز ()62
وسوتو اينيغو بيريز (.)2+90
وت � �غ � �ل� ��ب أوس� � ��اس� � ��ون� � ��ا ع � �ل� ��ى ريال
سوسييداد .1-3

أملانيا
ح�ق��ق ب��اي��رن ميونيخ ان�ت�ص��اره األول
ف��ي ال� ��دوري ه��ذا امل��وس��م ع�ل��ى حساب
مضيفه ه��وف�ن�ه��اي��م 2ـ .1وب �ع��د بداية
سريعة للفريق املضيف ال ��ذي افتتح
التسجيل في الثانية الـ 37عبر البوسني
وداد ايبيزيفيتش ،انتظر البايرن حتى
ال��دق�ي�ق��ة ال � �ـ 63ليسجل ه��دف التعادل
عبر توماس مولر ،وبقي حتى الدقيقة
األخ�ي��رة ليحقق الفوز عبر البلجيكي
دانييل فان بوينت.
م ��ن ج��ان �ب��ه ،ت��اب��ع م��اي �ن �ت��س سلسلة
انتصاراته عندما حقق فوزه الخامس

كأس انكلترا :أرسنال يقصي توتنهام
فاز أرسنال على ضيفه توتنهام  1-4في دربي
شمال لندن ،ضمن الدور الثالث من مسابقة
كأس رابطة األندية اإلنكليزية املحترفة.
وب �ع��د ت �ع��ادل ال�ف��ري�ق�ين ف��ي ال��وق��ت األصلي
 1-1ع�ب��ر ه��ان��ري الن�س�ب��ري ( )15لألرسنال
واإليرلندي روب��ي كني لتوتنهام
( ،)49سجل ألرس �ن��ال ف��ي الوقت
اإلضافي الفرنسي سمير نصري
(ال� �ص ��ورة) ( 92و )96والروسي
أندريه أرشافني (.)105
وهنا باقي النتائج:

في خمس مراحل ،على حساب ضيفه
ك��ول��ن 2ـ ،0سجلهما ل��وي��س هولتبي
( 72و.)90
إلى ذلك ،سحق هانوفر ضيفه فيردر
ج��ل ل �ه��ان��وف��ر كليمنز
ب��ري �م��ن 4ـ .1س � ً
ف��ري �ت��ز ( 11خ �ط��أ ف��ي م��رم��ى فريقه)،
دي��دي �ي��ه ي ��اك ��ون ��ان ( )53كريستيان
ش��ول �ت �ن��ز ( )79وال � �ن� ��روج� ��ي محمد
عبد ال�ل�اوي ( ،)90ولبريمن تورسنت
فرينغز (.)36

سندرالند  2-1وست هام
ستوك سيتي  0- 2فوالم
ب ��رن ��دف ��ورد  3-4( 1-1رك �ل��ات الترجيح)
افرتون
برمنغهام  1 - 3ام كاي دونز
بورتسموث  2-1ليستر سيتي
بيرنلي  0 -1بولتون
ول� �ف ��ره ��ام� �ب� �ت ��ون  2-4نوتس
كاونتي
ميلوول  2 - 1ايبسويتش تاون
بيتربره  3 - 1سوانسي

سمير نصري
مسجل هدفني
لألرسنال من
ركلتي جزاء في
الوقت االضافي
(أيان كينغتون
ــ أ ف ب)

إيطاليا
ت �ب��رز م��واج�ه��ة الت�س�ي��و ال ��راب ��ع ،الذي
ي �ع��رف ب��داي��ة ج �ي��دة ه ��ذا امل��وس��م ،مع
م� �ي�ل�ان ال� �ط ��ام ��ح إل � ��ى ال� �ل� �ق ��ب ،ضمن
املرحلة الرابعة التي تنطلق اليوم.
من جهته ،يأمل تشيزينا املتصدر أن
تكون محطة مضيفه كاتانيا خطوة
ناجحة في مساره املفاجئ هذا املوسم،
ولم يكن منتظرًا من تشيزينا تحقيق

الناشئني في النادي.
واحتلت ص��ورة ان��زو غ�لاف صحيفة
الشهيرة
«أ س» الرياضية االسبانية ً
ال � �ت ��ي أف � � � ��ردت ت� �ق ��ري� �رًا م� �ف� �ص�ل�ا عن
الفتى ق��ال��ت فيه ان ان��زو يسير على
خ �ط ��ى أب � �ي� ��ه ،ول � ��ه امل� � �ه � ��ارات الفنية
العالية نفسها التي عرف بها والده
األسطورة ،بما في ذلك طريقة األداء
وإم ��رار ال �ك��رة .ونقلت الصحيفة عن
مدير النادي امللكي خورخي فالدانو

أرسنال يفتقد
قائده لـ 3أسابيع
املفاجأة في بداية موسمه النخبوي،
وخصوصًا أنه كان في الدرجة الثالثة
منذ موسمني فقط.
م� ��ن ج ��ان� �ب ��ه ،ي �س �ت �ق �ب��ل إن � �ت ��ر ميالن
ب � �ط ��ل أوروب � � � � � ��ا وح � ��ام � ��ل ال � �ل � �ق ��ب في
األع��وام الخمسة املاضية على ملعبه
«ج��وس�ي�ب��ي م �ي��ات��زا» ،ب ��اري ال ��ذي لم
يخسر ب�ع��د ،وه��و ي��أم��ل تعافي العب
وسطه الهولندي ويسلي سنايدر من
اإلص��اب��ة ،ف��ي وق��ت ي�س�ع��ى ف�ي��ه روما
ال�ـ 17إلى تحقيق انتصاره األول حني
يستقبله ب��ري�ش�ي��ا ال�خ��ام��س ال ��ذي لم
يخسر بعد.
وهنا البرنامج
* األرب� � �ع � ��اء :ب��ول��ون �ي��ا × أودينيزي
(21.45بتوقيت بيروت)
كالياري × سمبدوريا ()21.45
بريشيا × روما ()21.45
كاتانيا × تشيزينا ()21.45
جنوى × فيورنتينا ()21.45
إنتر ميالن × باري ()21.45
ليتشي × بارما ()21.45
التسيو × ميالن ()21.45
نابولي × كييفو ()21.45
* ال �خ �م �ي��س :ي��وف �ن �ت��وس × باليرمو
()21.45
(أ ف ب ،األخبار)

أعلن نادي أرسنال اإلنكليزي
لكرة القدم أن قائده اإلسباني
سيسك فابريغاس سيغيب
عن صفوفه نحو ثالثة أسابيع
بسبب اإلصابة .وأصيب
فابريغاس في أوتار باطن
الركبة بعدما أحرز هدفًا في
املباراة التي انتهت بالتعادل
الدوري
1ـ 1مع سندرالند في ُ
يوم السبت املاضي ،واستبدل
سريعًا .من جهته ،سيبتعد
الدولي الجزائري كريم زياني
عن فوسبورغ األملاني من
شهرين إلى ثالثة أشهر؛ ألنه
سيخضع لعملية جراحية في
وركه ،بحسب ما أعلن فريقه
أمس .وكان العب الوسط
الجزائري يعاني أوجاعًا ،وقد
ارتأى الطاقم الطبي للفريق
األملاني أنه ال يمكن تجنب
العملية الجراحية للتخلص
من هذه املشكلة.
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أصداء عالمية
بالن :القدرات الفنية
على حساب القوة البدنية

ّ
زيدان يتلقى
قبلة من
فتاة خالل
احتفال اقيم
في معسكر
املنتخب
الفرنسي في
كليرفونتني
(شارلز بالتيو ــ
رويترز)

ُ ّ
«ي�ع��د إن��زو ص��ورة طبق األصل
قوله
من والده زين الدين».
أما ّ صحيفة «ليكيب» الفرنسية ،فقد
تغنت بابن بلدها وم��دح��ت احتالله
أخيرًا غالف صحيفة «أ س».
يبقى السؤال املنتظر الذي لن يجيب
ع�ن��ه اال «زي � ��زو» األب :ه��ل سيرتدي
ان � ��زو ق �م �ي��ص م �ن �ت �خ��ب اس �ب��ان �ي��ا ام
فرنسا؟
ثمة تجاذب بني البلدين على الظفر

ب �خ��دم��ات «ال� �ج ��وه ��رة» ال� �ق ��ادم ��ة ،إذ
ان االت�ح��اد الفرنسي لكرة ال�ق��دم بدأ
يمارس ضغوطه على نجمه السابق
زي��دان من أجل املوافقة على انضمام
نجله إلى صفوف منتخب دون الـ16
عامًا.
من جانبه ،ق��ال ناطق باسم االتحاد
الفرنسي في تصريحات إلى صحيفة
«أس»« :نحن نحترم ق��راره ،وسندعه
يلعب ف��ي س�ل�ام» .وأض ��اف «موقفنا

واض��ح م��ن ان��زو وال نريد استعجال
األم ��ور ،وف��ي ال�ن�ه��اي��ة ه��ذا ق ��راره هو
ووال� � � ��ده ،وس �ن �ح �ت��رم��ه م �ه �م��ا كان»،
وخ�ت��م ب�ق��ول��ه «األه ��م بالنسبة إلينا
أن ي �ل �ع��ب ف� ��ي ال� �ن� �ه ��اي ��ة للمنتخب
الفرنسي».
أم��ا زي ��دان ،فقد ص��رح ب��أن��ه ل��م يتخذ
ق � ��راه ب �ع��د ب �ش��أن ًه��وي��ة ال �ب �ل��د الذي
سيمثله ان��زو قائال لصحيفة «أس»:
«ال أري��د التحدث ف��ي ه��ذا األم��ر اآلن،

ول �ك ��ن إذا اس �ت ��دع ��ى األم � ��ر فسأقرر
مستقبل نجلي م��ن حيث اللعب في
فرنسا أو إس�ب��ان�ي��ا ،وك��ل م��ا يهمني
ه ��و أن� ��ه ي �س �ت �م �ت��ع ب �ل �ع��ب ال� �ك ��رة في
مدريد».
يبقى اذًا ان تكشف لنا األي ��ام هوية
البلد ال��ذي سيمثله الفتى ان��زو ،لكن
ّ
األهم من ذلك ان يقدم لنا ريال مدريد
ن�ج�م��ًا ح�ق�ي�ق�ي��ًا ي�ع�ي��د ل �ن��ا ب��ري��ق ذاك
الشاب الذي ملع عام .1996

كرة المضرب

ّ
سيمون يسجل بداية قوية في دورة ميتز
تأهل الفرنسي جيل سيمون املصنف
ث��ام �ن��ًا إل� ��ى ال� � ��دور ال �ث��ان��ي م ��ن دورة
ميتز الفرنسية الدولية ،البالغة قيمة
جوائزها  450أل��ف ي��ورو ،بفوزه على
الجامايكي دوستني براون 6ـ 3و6ـ.4
وب�ل��غ ال ��دور ذات��ه البلجيكي كزافييه
م��ال�ي��س ب �ف��وزه ع�ل��ى ال�ف��رن�س��ي إدوار
روج � � �ي� � ��ه ف� ��اس � �ل�ي��ن 7ـ6
و6ـ ،4وال �ف ��رن �س ��ي بول
ه � �ن� ��ري م ��ات� �ي ��و بفوزه
ع� �ل ��ى م ��واط� �ن ��ه أدريان
م� ��ان� ��اري � �ن� ��و 6ـ 3و6ـ،3
واألملاني ميشا زفيريف
األرجنتيني
ع � � �ل � � ��ى
هوراسيو زيبالوس 6ـ3
و6ـ ،2والفنلندي ياركو نييمينني على
األملاني بنيامني بيكر 6ـ 3و7ـ.6

تأهلت دولغيرو
المصنفة
أولى إلى الدور
الثاني من دورة
طشقند

دورة بوخارست

جيل سيمون (كيثي ويلينز ــ أ ب)

ف��ي ال��دور األول م��ن دورة بوخارست
ال ��روم ��ان �ي ��ة ال ��دول� �ي ��ة ل �ك ��رة املضرب،
ال �ب��ال �غ��ة ق �ي �م��ة ج ��وائ ��زه ��ا  450ألف
يورو ،فاز الفرنسي جيريمي شاردي
امل �ص �ن��ف ث��ام �ن��ًا ع �ل��ى م��واط �ن��ه غيوم
روف� � ��ان 6ـ 0و6ـ .2وت ��أه ��ل إل� ��ى الدور
عينه األملاني توبياس كامبكه بفوزه
ع �ل��ى اإلي� �ط ��ال ��ي ف��اب �ي��و ف��ون �ي �ن��ي 6ـ3

و7ـ ،5واإلي �ط��ال��ي س�ي�م��ون فانيوتزي
ع�ل��ى ال �س��وي��دي م ��اري ��وس ك��وب�ي��ل 7ـ6
و6ـ ،4واإلسباني بابلو أن��دوخ��ار على
األرجنتيني مكسيمو غونزاليس 6ـ3
و6ـ .4وخرج اإلسباني دانيال خيمينو
امل �ص �ن��ف خ��ام �س��ًا إث� ��ر خ �س��ارت��ه أمام
األرجنتيني كارلوس بيرلوك 6ـ 4و5ـ7
و6ـ.7

دورة طشقند
تأهلت الرومانية ألكسندرا دولغيرو
املصنفة أول ��ى إل��ى ال ��دور ال�ث��ان��ي من
دورة ط �ش �ن �ق��د األوزب� �ك� �ي ��ة الدولية،
البالغة قيمة جوائزها  220ألف دوالر،
بفوزها على اليابانية ك��وروم��ي نارا
6ـ 2و7ـ .5وبلغت ال��دور ذات��ه الروسية
آن��ا شاكفيتادزه الثالثة بفوزها على
ال�س�ل��وف��اك�ي��ة س��وس��ان��ا ك��وت�ش��وف��ا 6ـ3
و7ـ 5والرومانية مونيكا نيكوليسكو
الخامسة على الكازاخستانية زارينا
دي ��اس 6ـ 3و6ـ 7و6ـ ،2والسلوفاكية
ماغدالينا ريباريكوفا السادسة على
األوزبكية سابينا شاريبوفا 6ـ 3و6ـ،3
واإلي� �ط ��ال� �ي ��ة م ��اري ��ا إي� �ل�ي�ن كاميرين
الثامنة على الروسية إيلينا بوفينا
6ـ 0و3ـ 6و6ـ.4
(أ ف ب)

أعلن لوران بالن ،مدرب منتخب فرنسا لكرة
القدم ،أنه يتعني على املسؤولني عن الفريق
إجراء تغيير شامل على سياسات انتقاء
عناصر املنتخب ،لتطوير املواهب الشابة.
وقال بالن للصحافيني على هامش مؤتمر
لالتحاد األوروبي لكرة القدم في مدريد إن
بطل العالم وأوروبا سابقًا يجب أن يركز
على القدرات الفنية أكثر مما يركز على القوة
البدنية إذا أراد استعادة مكانته على الصعيد
العاملي .وأضاف أن العبني في منتخب
إسبانيا الفائز بكأس العالم مثل شافي
هيرنانديز وأندريس إينييستا ،وهما اثنان
من أفضل العبي الوسط في العالم ،ربما
كانا سيخفقان في فرنسا بسبب ضعف
لياقتهما البدنية.

ماتيوس مدربًا جديدًا
للمنتخب البلغاري...
أعلن االتحاد البلغاري لكرة القدم التعاقد
مع النجم األملاني السابق لوثار ماتيوس
لإلشراف على املنتخب الوطني.
وأشار رئيس االتحاد البلغاري بوريسالف
ّ
ميخايلوف ،إلى أن ماتيوس «سيوقع العقد
في األيام القليلة املقبلة» ،رافضًا الكشف عن
أي تفاصيل مالية للعقد ،لكنه أشار إلى أن
االرتباط بني الطرفني سيكون ملدة عام مع
خيار تمديده لعامني آخرين.
ً
وسيحل ماتيوس بدال من ستانيمير
ستويلوف الذي استقال بعد خسارة
املنتخب البلغاري مباراتيه ضمن تصفيات
كأس أوروبا .2012

 ...وبينتو للبرتغال
أعلن االتحاد البرتغالي لكرة القدم تعيني
باولو بينتو مدربًا للمنتخب الوطني حتى
ّ
تموز  ،2012ليحل مكان كارلوس كيروش
الذي أقيل .وأضاف إنه سيعقد مؤتمرًا
صحافيًا اليوم لتقديم الجهاز الفني الجديد.
وستكون أول مباراة للبرتغال تحت قيادة
بينتو في تصفيات كأس أوروبا ،2012
في الثامن من تشرين األول املقبل أمام
الدنمارك ،تعقبها مباراة ايسلندا بعدها
بأربعة أيام.

إيقاف فينغر مباراة
واحدة وتغريمه
أوقف االتحاد اإلنكليزي لكرة القدم مدرب
أرسنال ،الفرنسي آرسني فينغر مباراة
واحدة ،وغرمه  8آالف جنيه إسترليني
( 12500دوالر) بعد دخوله في مشادة مع
الحكم الرابع إثر املباراة التي تعادل فيها
فريقه مع سندرالند 1ـ 1السبت املاضي في
الدوري املحلي .وبعد إعالن العقوبة ،ذكر
االتحاد أن املدرب الفرنسي ( 60عامًا) قبل
العقوبة ودفع الغرامة.

ّ
استقالة مدرب إندبندنتي
بعد النتائج املخيبة التي وضعت نادي
إندبندنتي في مؤخرة ترتيب الدوري
األرجنتيني لكرة القدم ،قدم املدرب دانييل
غارنيرو واملدير العام إلندبندنتي سيزار
لويس مينوتي استقالتيهما.
يذكر أنه تحت قيادة غارنيرو حصد
إندبندنتي  3نقاط فقط من  3تعادالت في 7
مباريات بالدوري.
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أشخاص

خالد صاغية

ّ
معركة أخالقية

طاهر مامللي
ثالث دقائق موسيقى تختصر كل الحكاية
خليل صويلح
م � �ن ��ذ أن أس � �ن � ��د إل � �ي � ��ه ه� �ي� �ث ��م حقي
كتابة املوسيقى التصويرية لعمله
ال�ت�ل�ف��زي��ون��ي «ال �ث��ري��ا» ( ،)1996وجد
طاهر مامللي فضاءه التعبيري في
ّتشريح الشحنة الدرامية إلى ثيمات
م��وس�ي�ق� ّ�ي��ة ت��ؤط��ر م�س��ال��ك ال �ح��دث ،م��ن خ�ل�ال نوتة
تضبط إي�ق��اع العمل ومفاصله ،وتضعه ف��ي مقام
آخر.لم تعد املوسيقى التصويرية إذًا ،مجرد ضربات
إي�ق��اع�ي��ة ت�ن�ب��ئ ب�ت�ط��ور درام� ��ي م ��ا ،ب��ل ب� ّ�ات��ت نصًا
م��وازي��ًا ،له حضوره املؤثر في ذه��ن املتلقي .شارة
ال�ع�م��ل ال�ت��ي تحمل ت��وق�ي��ع ه��ذا امل��ؤل��ف املوسيقي،
باتت اليوم ركنًا أساسيًا في عناصر العمل الدرامي،
وتعويضًا عن غياب األغنية السورية .هذه األغنية
ال �ت��ي ف �ق��دت م��وق�ع�ه��ا م �ن��ذ ع �ق��ود ب �غ �ي��اب شركات
اإلنتاج من جهة ،وضياع قوانني حماية املصنفات
جهة ثانية.
الفنية في كواليس وزارة الثقافة من ٍ
ف��ي ه ��ذه ال�ف�س�ح��ة ،وج ��د ط��اه��ر م��ام�ل�ل��ي تطلعاته
الجمالية في صوغ أغنية سورية جديدة ،ستبقى
ً
ح� ّ�ي��ة ب�م�ع��زل ع��ن ال�ع�م��ل ال ��درام ��ي ،وخ �ص��وص��ًا أن
نصوص شعرية
معظم شارات األعمال ،تتكئ على
ٍ
الفتة ،وعلى أص��وات لم تجد فرصتها الكاملة في
التعبير ع��ن ح�ض��وره��ا .ه�ك��ذا ت�ع� ّ�رف�ن��ا إل��ى صوت
املغنية األوبرالية لبانة قنطار في ش��ارة «الثريا»،
وصوت ديمة أورشو في «بقعة ض��وء» ...فيما أدت
أصالة قصيدة محمود درويش «أيها العابرون لن
ّ
تمروا» في مسلسل «صالح الدين» للمخرج حاتم
علي .وس��وف تترسخ في ال��ذاك��رة قصيدة إبراهيم
طوقان «صامت لو تكلما /لفظ النار وال��دم��ا» في
شارة «التغريبة الفلسطينية» ،إحدى أبرز املحطات
املوسيقية التي أنجزها طاهر مامللي في مسيرته.
ي �ب��رر امل��وس�ي�ق��ي ال �س��وري ال �ش��اب غ� ��زارة حضوره
ك �م��ؤل��ف م��وس�ي�ق��ي ف ��ي األع� �م ��ال ال ��درام �ي ��ة بغياب
ّ
ف��رص العمل األخ ��رى .ويضيف إن ه��ذا النمط من
مشروعه املوسيقي .ذلك
التأليف يدخل في صلب
ّ
أن املقطوعات املوسيقية التي ألفها في هذا اإلطار،
سرعان ما وجدت لها مكانًا خارج العمل الدرامي:
لقد قدمها في حفالت موسيقية مستقلة ،بمشاركة
أص � ��وات غ�ن��ائ�ي��ة س ��وري ��ة ،وج�م�ع�ه��ا ف ��ي أك �ث��ر من
أسطوانة .لقاؤه املوسيقار الراحل صلحي الوادي،
كان منعطفًا حاسمًا في حياته املهنية .كان الشاب
الذي ّ
تربى في بيئة حلبية موسيقية ،قد قرر الهجرة
إلى أوروبا ،لدراسة املوسيقى الغربية .بعد سنة من
الدراسة في لندن ،عاد إلى دمشق ،والتحق باملعهد
العالي للموسيقى .في أروقة املعهد ،اكتشف رحابة
بأن
املوسيقى الشرقية «كانت ل��دي قناعة راسخة ً
امل��وس�ي�ق��ى ال�ش��رق�ي��ة ال تتمتع ب��أي أه�م�ي��ة مقارنة
بمثيلتها الغربية ،لكنني اكتشفت ف�ض� ً
�اء واسعًا
للنغم الشرقي».
اخ �ت��ار ط��اه��ر دراس ��ة ال �ك �م��ان ،ق�ب��ل أن ينفتح على
إم �ك��ان��ات اآلالت ال �ش��رق �ي��ة ب�م�ق��ام��ات�ه��ا املوسيقية
املتعددة .لم يخض مجال التلحني خارج مقترحات
العمل ال��درام��ي ،لكنه واج��ه تحديًا صعبًا« :بثالث
دق ��ائ ��ق ،ي�ن�ب�غ��ي اخ� �ت ��زال م �ن��اخ��ات ث�ل�اث�ي�ن ساعة
درامية» يقول .يؤخذ على موسيقاه أنها متشابهة
ف��ي ث�ي�م��ات�ه��ا اإلي �ق��اع �ي��ة ،ل �ك��ن م��ام�ل�ل��ي ي�ن�ف��ي هذه
ال �ت �ه �م��ة« :ه �ن ��اك م �س��اف��ة واض �ح ��ة ف ��ي ب �ن��اء جملة
موسيقية لعمل تاريخي وآخر كوميدي ،سواء في
نوعية اآلالت املستعملة ،أو في بنية العمل ككل».
وي �ض �ي��ف ش ��ارح ��ًا رؤي� �ت ��ه« :ال ي �ع �ق��ل أن أستعمل
البيانو في عمل تاريخي ،مثل «الزير سالم» ،فيما
أجد في البزق آلة أساسية في عمل من نوع «ضيعة
ضايعة» .عندي طبعًا أسلوبي الخاص ،وبصمتي
الشخصية ،لكن األمر ال عالقة له بالتكرار».
في ال��واق��ع ،أسهم منجز ه��ذا املوسيقي في إنجاح
أعمال تلفزيونية كثيرة ،انطالقًا من ال�ش��ارة التي
هي مفتاح أساسي في تواصل املشاهد مع العمل.
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تواريخ
1966
الوالدة في حلب ألسرة موسيقية
1990
االنتساب إلى املعهد العالي للموسيقى
في دمشق
1996
تأليف املوسيقى التصويرية ملسلسل
«الثريا» للمخرج هيثم حقي
2009
جائزة أفضل موسيقى تصويرية من
مهرجان اإلذاعة والتلفزيون في القاهرة
عن مسلسل ّ
«الدوامة»
2010
كتابة املوسيقى التصويرية ملسلسلي
«كليوباترا» ،و«لعنة الطني»

ّ
ي �ت��ذك��ر ال �ج �م �ه��ور ج� ّ�ي �دًا ش� ��ارة «س �ح��اب��ة صيف»،
ّ
أو «زه ��رة ال�ن��رج��س» ،أو «ال ��دوام ��ة» .ه�ن��اك ً منطقة
م��وس�ي�ق�ي��ة م�ح�س��وس��ة ،ت �ت��رك أث��ره��ا ط��وي�ل�ا كفعل
ّ
يؤجج حضور الصورة في خطوط بيانية مؤثرة.
يقرأ مامللي النص الدرامي قبل تصويره ،ثم يكتب
ّ
تصوراتهً ،
بناء على بيئة العمل .في «صقر قريش»،
أدخ � ّ�ل آالت ش��رق�ي��ة ق��دي �م��ة ،ف��ي ص �ي��اغ��ات جديدة
للموشح األندلسي .أما في «التغريبة الفلسطينية»
ف�ق��د اع�ت�م��د األه ��زوج ��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ،ع�ل��ى خلفية
تراجيدية ،في تكثيف املأساة .فيما نجد في «ضيعة
ض��اي �ع��ة» ،ت�ن��وي�ع��ات ع�ل��ى امل��وس�ي�ق��ى ال�ت��راث�ي��ة في
الساحل السوري ،مكان الحدث .هكذا يمتزجلاّ البعد
املوسيقي بالبعد الحكائي في إنتاج سرد خ ق.
على أهمية الزمن في إنجاز نص موسيقي متكامل،
ّ
ف � ��إن ح� ّ�م��ى ال� ��درام� ��ا ،ال ت �س �م��ح ب��ال �ت��أم��ل الطويل.

ّ
ّ
أنجز موسيقى «الدوامة» خالل
ه
أن
يتذكر مامللي
ّ
س��اع��ات ،ب�ع��دم��ا ت�خ��ل��ف م��وس�ي�ق��ي آخ ��ر ع��ن وعده
بإنجازها في الوقت املحدد ،وإذا بها تحصد جائزة
أف �ض��ل م��وس�ي�ق��ى ت�ص��وي��ري��ة ف��ي م�ه��رج��ان اإلذاعة
وال�ت�ل�ف��زي��ون ف��ي ال �ق��اه��رة .وي�ش�ي��ر ه ��ذا املوسيقي
ال��دؤوب واملثابر إلى أهمية املوسيقى التصويرية
في انتشال الذائقة التي تغوص اليوم في «مستنقع
ال ّ
يميز بني شكسبير وهمام حوت» .لذلك ،ال بد من
التأسيس لذائقة مضادة من أجل رفع سوية املادة
السمعية في الفنون املرئية.
ي �ح �ل��م ط ��اه ��ر م��ام �ل �ل��ي ب� ��أن ت �ش �ه��د س ��وري ��ا فورة
م��وس �ي �ق �ي��ة وغ �ن��ائ �ي��ة ت� � ��وازي ت �ل��ك ال �ت��ي تشهدها
ال ��درام ��ا ال� �ي ��وم ،ع��ن ط��ري��ق ش��رك��ات إن �ت��اج كبرى،
ت�س�ت�ق�ط��ب األص � ��وات امل�ح�ل� ّ�ي��ة ال �ت��ي ان �ح �س��رت إلى
ال �ظ��ل ،وع� �ش ��رات امل��وس�ي�ق�ي�ين ال��ذي��ن ات �ج �ه��وا إلى
مهن أخ��رى للعيش .ويتساءل بحسرة «أي��ن عازف
ٍ
العود عبد الرحيم صيادي ،وأي��ن راج��ي سركيس،
�االت الحقة،
ودي�م��ة أورش ��و وآخ � ��رون؟» .ف��ي اش�ت�غ� ٍ
سنالحظ نبرة أوبرالية في بعض الشارات ،أو آهات
تتسرب بني الجمل املوسيقية .يقول طاهر مامللي
«س�ع�ي��ت إل��ى ك�س��ر م��ا ه��و اع�ت�ي��ادي ف��ي املوسيقى
ال�ت�ص��وي��ري��ة ،وإدخ ��ال ال �ص��وت ف��ي ص�ل��ب الصورة
كوجهة نظر في املعنى الداللي للمشهد» .يستدرك
ً
قائال «لم أكن وحدي في هذا املجال ،فنحن كمؤلفني
م��وس�ي�ق�ي�ين ن�ع�م��ل م�ث��ل ورش� ��ة ،أق �ص��د رع ��د خلف،
وس �ع��د ال �ح �س �ي �ن��ي ،وس �م �ي��ر ك��وي �ف��ات��ي ،ورضوان
ن� �ص ��ري ،وآخ ��ري ��ن ،ف �ع �ل��ى أك� �ت ��اف ه � ��ؤالء ،نهضت
صياغات جمالية متباينة».
الدراما السمعية عبر ّ
ّ
موسيقيونا الشباب،
هذه النجاحات التي حققها
ّ
في فترة قصيرة نسبيًا ،ال يعدها ،نهاية املطاف،
في مشروعه األكاديمي ،بل لبنة أولى في استعادة
هوية األغنية السورية الغائبة ،وربما ّ
املغيبة.
ويتساءل مامللي أخيرًا« :ملاذا ال تشتهر األصوات
السورية إال خارج الحدود؟ مع العلم
بعشرات األصوات
أن الساحة تزخر
ً
األصيلة» .يصمت قليال ،ثم يضيف:
«ال أري � ��د أن أذك � ��ر ع� �ش ��رات الطيور
املوسيقيني ،وبعضهم
امل�ه��اج��رة م��ن ً
يعمل اليوم نادال في مقهى».

ل��م ي�ك��ن ال �ص��راع ال�ن ّ��اش��ب ف��ي لبنان
ّ
منذ خمسة أعوام حتى اآلن
سياسيًا
وحسب .ح��اول الطرفان املتنافسان
أخالقي عليه ،ما ّ
ّ
ّإضفاء طابع
سهل
َ
اتساع ّ
ْ
بني
الهوة
آذار،
و14
8
ي
فريق
ً
ٍّ
ّ
ُّ
وص ��وال إل��ى ت �ص��ور ك��ل منهما أنه
ينتمي إلى معسكر الخير في مقابل
انتماء اآلخر إلى معسكر ّ
الشر.
ال �ع� ّ�دة «األخ�ل�اق� ّ�ي��ة» ل� �ـ 14آذار يمكن
تلخيصها باآلتي:
ََ
 )1نحن نريد محاسبة القتلة لتحريم
ّ
م �س �ل �س��ل االغ � �ت � �ي ��االت
السياسية
ف��ي لبنانّ .أم��ا س��وان��ا ،فيريد تبرئة
املجرمني.
 )2ن �ح��ن ن��ري��د ب �ن��اء ال ��دول ��ة ال �ت��ي ال
يمكن أن تستقيم من دون احتكارها
ّ
وس��ائ��ل ال�ع�ن��فّ .أم ��ا س��وان��ا،
فيصر
ّ
على
التمسك بسالحه ال �خ��ارج عن
أمرة الدولة.
 )3ن �ح��ن ن��ري��د ت�ح�ص�ين استقالل
لبنان بعد خ��روج الجيش السوري.
ّأم ��ا س��وان��ا ،ف�ت��اب� ٌ�ع ل �س��وري��ا ،ويريد
ّ
إدخال البالد في أحالف
إقليمية في
غير مصلحتها.
طبعًاً ،يمكن إض��اف��ة عناوين أخرى
ّ
أقل ّ
جد ّية ك ّ
ـ«حب الحياة» في مواجهة
«ثقافة املوت» ،أو «ثقافة الوصل» في
م��واج�ه��ة «ث�ق��اف��ة ال�ف�ص��ل» ،كما ورد
في إحدى وثائق  14آذار.
ال� �ع � ّ�دة «األخ�ل�اق � ّ�ي ��ة» ل � �ـ 8آذار كانت
مختلفةّ .
تحصنت باملقاومة أساسًا،
ّ
قبل أن ي�م� ّ�ده��ا ال�ت��ي��ار ال��وط�ن��ي ّ
الحر
ّ
بشعار «مكافحة الفساد» .لكن هذا
الفريق الذي بقي ّ
مدة طويلة في موقع
دفاعي ،عمل على كسر ّادعاء ّ
ّ
التفوق
ّ
األخ�لاق� ّ�ي لخصومه أكثر مما عمل
على إثبات ّ
تفوقه .وإن كان بند «بناء
ال��دول��ة» ل��م ي�ح�ت��ج ت�ف�ن�ي��ده إل��ى جهد
كبير ـــــ فمآثر ال�ح��ري� ّ
�ري��ة ف��ي الدولة
ّ
أك�ب��ر م��ن أن تحصى ـــــ ف��إن تجربة
«ال �ش��رك��ات األم �ن �ي��ة» لـ«املستقبل»
ال �ت��ي ان� �ه ��ارت ف ��ي ّ 7أي � ��ار أسقطت
أي �ض��ًا أط ��روح ��ة «اح �ت �ك��ار العنف».
ّ
لكن ح��رب ت� ّ�م��وز تبقى ه��ي م��ن رفع
س�لاح املقاومة إل��ى مقام أسمى من
ّ
أن تصيبه السهام
الداخليةّ .أما بند
«االس� �ت� �ق�ل�ال» ،ف��رف �ع��ت  8آذار في
م��واج �ه �ت��ه ش �ع��ار «م� ��ن ع �ن �ج��ر إلى
عوكر» ،ول� ّ�م يخذلهم خصومهم في
ّ
مشهد ال��ذل ف��ي السفارة
األميركية
خالل حرب ّتموزّ .وإن كان االرتباط
ب��ال�س�ع� ّ
�ودي��ة ل��م ي�م��ث��ل م � ّ�ادة تجاذب،
ّ
�إن «االن �ت �ف��اض��ة» سقطت ّ
ف�
برمتها
عند عتبة رستم غ��زال��ي التي عادت
ّ
الس� �ت� �ق� �ب ��ال ال � �ض � �ي� ��وف،
وتكرس
سقوطها في زيارات رئيس الحكومة
ّ
املتكررة لدمشق ،التي ال عالقة لها
ببناء العالقات بني دولتني.
بقي البند ّ
األول .مالحقة شهود الزور
ُ
فبركيهم يرمي ،في أح��د أهدافه،
وم
ِ
ّ
إل� ّ�ى القول إن ًفريق  14آذار لم يكن
ح��ت��ى مشغوال باكتشاف الحقيقة،
ّ
وإن «ال �ح �ق �ي �ق ��ة» ل� ��م ت �ك ��ن شعارًًا
أخ�لاق �ي��ًا ،ب �ق��در م��ا ك��ان��ت استغالال
اغتيال
«غ� �ي ��ر أخ �ل��اق � � ّ�ي» ل �ج��ري �م��ة
ّ
الرئيس رفيق الحريري .املفارقة ،كل
ّ
ّ
امل�ف��ارق��ة ،أن ه��ذه امل�ع��رك��ة
األخالقية
ّ
يخوضها عن  8آذار جميل السيد!

