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العقيد يبيد شعبه
النفط يدخل املعركة
وسباق على التأييد الدولي

ً
ّ
بات النفط عامال أساسيًا في الثورة الليبية بعدما قرر الزعيم الليبي معمر القذافي،
ّ
على ما يبدو ،استخدامه سالحًا ملواجهة الحملة الغربية عليه ،فيما ال تزال قواته
غير قادرة على حسم املوقف في املناطق املحيطة بطرابلس
اختار الزعيم الليبي معمر القذافي يوم
أم��س ليعلن صراحة إدخ��ال النفط طرفًا
في املعارك الدائرة في ليبيا ،عبر قصف
ّ
السدرة ،وسط
نفطية في منطقة
خزانات
ّ
مخاوف ّ
دولية من سيناريو يذكر بإحراق
ص �ّ�دام ح�س�ين آلب ��ار ال�ن�ف��ط ف��ي الكويت.
القذافي أرفق رسالته النفطية بمبعوثني
رسميني إل��ى ع��واص��م أوروب� ّ�ي��ة وعربية،

في محاولة الستعادة املبادرة ،بالتوازي
م��ع حركة مبعوثني أيضًا ل�ل�ث��وار ،الذين
ّ
املشروعية
بدأوا والنظام في سباق لنيل
ّ
الدولية.
املباشرة ت��وازت مع
رس��ال��ة القذافي غير
ّ
مباشرة ،حني أطل الزعيم الليبي
رسالة
ّ
تلفزيونيًا ليحذر من أن انهيار االستقرار
ف��ي ليبيا سينعكس على أوروب ��ا وعلى
م�ن�ط�ق��ة ال �ش ��رق األوس� � ��ط ،وم ��ن ضمنها
ّ
إسرائيل .ورد القذافي ،خالل حديث إلى
عما
قناة «تي آر تي» التركية ،على سؤال ًَ
سيحصل إذا ف ��رض ح�ظ��ر ج ��وي ،قائال
إن ه� ��ذا «ي �ف �ي��د ألن ال �ش �ع��ب ال �ل �ي �ب��ي في
ه��ذه ال�ح��ال��ة سيتجه وج�ه��ة واح ��دة ،هي
مواجهة االستعمار الجديد واإلمبريالية،
وس �ي �ت �ض��ح أن� �ه ��ا م � ��ؤام � ��رة ع �ل ��ى ليبيا
وع��دوان على ليبيا هدفه السيطرة على
نفط ليبيا» .وأض��اف أن «الشعب الليبي
ك �ل��ه س�ي�ح�م��ل ال �س�ل�اح وي �ق ��ات ��ل» .وحذر
من أن السالم العاملي سينهار إذا انهار
ف��ي ال �ب �ح��ر امل �ت��وس��ط .وق � ��ال« :إذا انهار
االس �ت �ق��رار ف��ي ل�ي�ب�ي��ا ،ف�س�ي�ن�ع�ك��س على
أوروبا وعلى الشرق األوسط وما ّ
يسمى
إسرائيل».
تحذير القذافي تزامن مع حركة موفدين
ل�ل�ن�ظ��ام ب� ��دأت م��ع وص� ��ول رئ �ي��س هيئة
اإلم � ��داد وال �ت �م��وي��ن ال �ل �ي �ب��ي ،ال� �ل � ً�واء عبد
الرحمن الزاوي ،إلى القاهرة ،حامال رسالة
من القذافي إلى املجلس العسكري الحاكم
في مصر تتضمن طلبات بمساعدته في
مواجهة الثوار.
وقال مصدر في مطار القاهرة إن طائرة
ك ��ان ع�ل��ى م�ت�ن�ه��ا ال �ل��واء ال � ��زاوي وصلت
إل��ى العاصمة امل�ص��ري��ة ،ول��م ي�ع��رف أحد
ح�ت��ى م��ن أع �ض��اء ال�ب�ع�ث��ة الدبلوماسية
ال�ل�ي�ب�ي��ة ف��ي ال �ق��اه��رة طبيعة ال ��زي ��ارة أو
أس� �ب ��اب� �ه ��ا .ورغ� � ��م ت ��وت ��ر ال� �ع�ل�اق ��ات بني
ط��راب�ل��س وال�ق��اه��رة بعد ح��دي��ث القذافي
عن املؤامرة املصرية على ليبيا ،املتمثلة
في تصدير حبوب الهلوسة إلى الشباب
الليبي وتحريضهم على ال �ث��ورة ،أكدت
م �ص��ادر ليبية ف��ي ال �ق��اه��رة لـ«األخبار»
أن األسباب الحقيقية للزيارة تتمثل في
طلب النظام الليبي أسلحة وذخيرة من
امل�ج�ل��س ال�ع�س�ك��ري امل �ص��ري ال�ق��ائ��م على
تسيير ش��ؤون البالد .وأش��ارت املصادر،
ال�ت��ي رف�ض��ت اإلف�ص��اح ع��ن هويتها ،إلى
أن الزاوي طلب لقاء املشير محمد حسني
ط� �ن� �ط ��اوي ،م� �ن� �ف ��ردًا .ل �ك �ن��ه ب �ع��دم��ا شعر
بصعوبة تحقيق مطلبه ه��ذا ،اق�ت��رح أن
ي �ك��ون ال �ل �ق��اء ب �ح �ض��ور أع �ض��اء املجلس
العسكري.
لكن زي ��ارة ال ��زاوي ل��م تقتصر على طلب

لقاء املشير طنطاوي واملجلس العسكري
ف �ق��ط ،ب ��ل أش � ��ارت م �ص ��ادر داخ � ��ل وزارة
الخارجية املصرية إلى أن ال��زاوي اتصل
ف��ور وص��ول��ه إل��ى ال�ق��اه��رة بمكتب وزير
ال �خ��ارج �ي��ة ن�ب�ي��ل ال �ع��رب��ي ،وط �ل��ب لقاءه
ع�ل��ى وج ��ه ال �س��رع��ة ل�ل�ت�ش��اور ف��ي إمكان
إغ�ل�اق مصر ل�ح��دوده��ا م��ع ليبيا بهدف
م �ن��ع دخ� ��ول امل �س ��اع ��دات إل ��ى ال� �ث ��وار من
ط��ري��ق م �ص��ر ،وه ��و األم� ��ر ال� ��ذي رفضته
امل � �ص� ��ادر ،وق ��ال ��ت إن �ه ��ا أب �ل �غ��ت الزاوي
ومرافقيه قرار الرفض ،ألنها ال يمكنها أن
تساعد أو تشترك في حصار ثوار ليبيا،
وخصوصًا أن هناك ع��ددًا م��ن املصريني
ال يزالون داخل األراضي الليبية ،وإغالق
الحدود من شأنه منع هؤالء من الوصول
إلى مصر.
امل�ف��ارق��ة أن ال��وف��د الليبي بقيادة الزاوي
ضم سلمى راشد ًالتي يريد النظام الليبي
أن ت�ح��ل م �ن��دوب��ة ل�ل�ي�ب�ي��ا ل ��دى الجامعة
العربية ،خلفًا لعبد املنعم الهوني ،الذي
ع�ي�ن��ه امل�ج�ل��س ال��وط �ن��ي ال�ل�ي�ب��ي مندوبًا
دائمًا لدى الجامعة.
وك��ان دبلوماسيون ليبيون معارضون
ل�ل�ق��ذاف��ي ق��د أك� ��دوا أن ال � ��زاوي ،وه ��و من
«ال �ض �ب��اط األح� � ��رار» ال��ذي��ن أس �ه �م��وا في
االنقالب الذي جاء بالقذافي إلى السلطة

عام  ،1969ينوي إخبار املجلس العسكري
امل � �ص ��ري أن م �ص �ي��ر م ��ا ي � �ق ��ارب مليون
عامل مصري في ليبيا سيكون مرتبطًا
ب��امل��وق��ف ال ��ذي س�ت�ت�خ��ذه م�ص��ر ف��ي دعم
نظام القذافي.
سباق بدا واضحًا بني السلطة واملعارضة
على كسب تأييد عربي دول��ي في النزاع
ال ��دائ ��ر .ف�ف�ي�م��ا أق �ل �ع��ت  4ط ��ائ ��رات ليبية
م��ن مطار ط��راب�ل��س ،إح��داه��ا ًمتجهة إلى
فنزويال واثنتان قصدتا دوال في جنوب
آسيا ،والرابعة اتجهت جنوبًا إلى إحدى
ال � ��دول األف��ري �ق �ي��ة ،ن �ق �ل��ت وك ��ال ��ة األنباء
الرسمية البرتغالية عن مصدر في وزارة
الخارجية أن وزير الخارجية البرتغالي،
ل��وي��س أم� ��ادو ،اس�ت�ق�ب��ل م�ب�ع��وث��ًا للزعيم
الليبي في لشبونة .وكان مسؤول مالطي
ق ��د ق � ��ال ف ��ي وق � ��ت س ��اب ��ق إن مبعوثني
ليبيني وصلوا إل��ى مالطا ،أم��س ،إلجراء
محادثات مع املسؤولني ،ثم توجهوا إلى
البرتغال.
وف ��ي ال �س �ي��اق ن�ف�س��ه ،ن�ف��ى وزي ��ر الدفاع
اإلي� �ط ��ال ��ي ،ان �ي��ات �س �ي��و الروس � � ��ا ،هبوط
ط��ائ��رة ليبية ف��ي ب�ل�اده ت�ح�م��ل موفدين
لنظام القذافي ،تعليقًا على أنباء ترددت
أنها توقفت ف��ي مطار روم��ا ف��ي طريقها
إل � ��ى ب ��روك � �س ��ل .ل �ك ��ن وزي � � ��ر الخارجية

السعودية تنفي
طلب واشنطن تسليح
الثوار
المعارضة تكشف
أن قطر عرضت عليها
التسليح

اإليطالي فرانكو فراتيني قال إن مبعوثني
حكوميني ليبيني توجهوا على ما يبدو
إل � ��ى ب ��روك� �س ��ل ل� �ل� �ح ��وار م� ��ع مسؤولني
ف ��ي االت� �ح ��اد األوروب � � ��ي وح �ل��ف شمالي
األطلسي ،يعقدون اجتماعًا اليوم وغدًا.
وعلى خط املعارضة ،أعلن قصر اإلليزيه
أن ال��رئ�ي��س الفرنسي نيكوال ساركوزي
س�ي�ب�ح��ث ال �ي ��وم م ��ع م �س��ؤول��ي الشؤون
ال��دول�ي��ة ف��ي امل�ج�ل��س ال��وط�ن��ي االنتقالي
الليبي ،محمود جبريل وعلي العيساوي،
التطورات في ليبيا .وش��ارك جبريل إلى
ج��ان��ب ال �ع �ي �س��اوي ف ��ي ج�ل�س��ة للبرملان
األوروب� � � ��ي ،وال �ت �ق��ى م �س��ؤول��ة العالقات
الخارجية في االتحاد ،كاثرين أشتون.
وك � ��ان ف��رات �ي ً�ن��ي ق ��د ك �ش��ف أن «إيطاليا
أجرت اتصاال مع املجلس الوطني املؤقت
في بنغازي» ،حيث «ظهرت الرغبة لدى

ّ
واشطن مترددة إزاء الحظر الجوي :سيئاته أكثر من حسـ
نيويورك ــ نزار عبود
استبعد دبلوماسيون أميركيون فكرة
إنشاء منطقة حظر جوي فوق ليبيا،
ب ��ل ط �ل��ب دب �ل��وم��اس��ي أم �ي��رك��ي رفيع
امل�س�ت��وى م��ن س �ف��راء ع��رب إن �ش��اء تلك
املنطقة بأنفسهم .أم��ا األس �ب��اب فهي
كثيرة ،وشرحها محللون أميركيون
بأنها تبدأ بالتكلفة الباهظة في ليبيا
الشاسعة ،وال تنتهي عند احتماالت
الخطأ وإزهاق أرواح املدنيني الليبيني
وامل �ق��ات �ل�ين إل ��ى ج��ان��ب ق� ��وات العقيد
ال�ق��ذاف��ي .تطور م��ن شأنه تقويض أي
مكاسب سياسية ترتجى من التدخل.
ف ��رض ح�ظ��ر ج ��وي ّ ك�م��ا ب ��ات معروفًا
ي �ن � ّط ��وي ع �ل ��ى ش � ��ن ه �ج �م ��ات كثيفة
ومركزة على الدفاعات الجوية الليبية
إذا كانت جميع مواقعها معروفة .أما
بعدما انتشرت الدفاعات الجوية ،بما
ف��ي ذل ��ك أج �ه��زة ال� � ��رادار والصواريخ
املضادة للطائرات ،في أيدي املعارضة
الشعبية الليبية ،فقد بات من الصعب
التمييز ب�ين الصديق وال�ع��دو ف��ي أي
غارة .واألميركيون مشهورون بشغف
التدمير الشامل من دون تمييز ،ولذلك

تبعات جسيمة على مختلف الصعد.
ي�ب��دأ ف��رض ال�ح�ظ��ر ال �ج��وي بالغارات
ويمتد إلى تسيير دوريات من أسراب
ال�ط��ائ��رات ف��وق مساحة ليبيا البالغة
فقواعد
 1.8م�ل�ي��ون ك�ي�ل��وم�ت��ر م��رب��عً .
الحكومة تمتد من طرابلس شماال إلى
س�ب�ه��ا وغ ��ات ف��ي ال��وس��ط والجنوب.
وليس معلومًا على وجه التحديد أين
وض ��ع ال �ق��ذاف��ي ال �ص��واري��خ املضادة،
رغم أن الدهر أكل عليها وشرب.
وع� �ن ��دم ��ا ت �ت �ح��رك ال� � � � � ��رادارات لرصد
الطائرات ،ال بد من أن تأتي االستجابة
ال�ج��وي��ة ف ��ورًا ،حسبما ي��رى املحللون
ال� �ع� �س� �ك ��ري ��ون .وب ��ال� �ت ��ال ��ي ال مجال
للتفكير إن كانت م��وج��ات صديقة أو
ع� ��دوة ،أو إذا ك��ان��ت م��وض��وع��ة داخل
أح �ي��اء م��أه��ول��ة ب��ال �س �ك��ان لحمايتها
وتحميل املهاجم عواقب ضربها.
م� ��ن ال �ن ��اح �ي ��ة ال �ع� �س �ك ��ري ��ة ،ستؤدي
م �ن �ط �ق��ة ال� �ح� �ظ ��ر ال � �ج� ��وي إل � ��ى وقف
ط �ل �ع��ات ط ��ائ ��رات ال �ن �ظ��ام وغاراتها.
ل�ك�ن�ه��ا ل��ن ت�ح�س��م ال��وض��ع العسكري
ع �ل��ى األرض ،ح �ي��ث ال ت � ��زال الغلبة
ل �ك �ت��ائ��ب ال �ق��ذاف��ي ال �ن �ظ��ام �ي��ة املدربة
وامل � �ج � �ه ��زة ب �ك �م �ي��ات وع � �ت� ��اد حربي

ي�ض��اه��ي م��ا ل��دى ال �ث��وار ب�ك�ث�ي��ر .هذا
ل��ن يوقف مدفعية ال�ق��وات الحكومية
وال دباباتها ف��ي األح�ي��اء وامل��دن .وال
تكفي منطقة الحظر وحدها لزعزعة
النظام ،ألن التجربة العراقية برهنت
عن قدرة على االستمرار ملدة  12عامًا
رغم الكلفة املادية الهائلة التي وصلت
إل� ��ى م �ئ ��ات م� �ل� �ي ��ارات ال � � � ��دوالرات من
تسيير ع�ش��رات ال �ط��ائ��رات ،وطائرات
االس�ت�ك�ش��اف وال �ت��زود ب��ال��وق��ود جوًا.
قضية باتت مهمة كثيرًا في حسابات
اإلدارة األم�ي��رك�ي��ة وال�غ��رب�ي��ة ف��ي زمن
األزمات املالية املستفحلة .أما مخاطر
وق� � ��وع أع � � ��داد ه��ائ �ل��ة م ��ن الضحايا
ف��ي ص �ف��وف امل��دن �ي�ين ج� ��راء الغارات
التمهيدية ،فهي عالية للغاية.
في هذا السياق ،يرى محللون غربيون
أن الحسم ال بد أن يأتي بإنزال قوات
ع �س �ك��ري��ة ب ��ري ��ة ت ��زح ��ف ع �ل��ى معاقل
ّ
ال� �ق ��ذاف ��ي ال � ��ذي أع � ��د ن �ف �س��ه مل �ث��ل هذا
االحتمال منذ ع�ق��ود .استعد القذافي
عسكريًا وقبائليًا منذ مدة .وستواجه
القوات البرية الغربية التي قد تتدخل
خليطًا م��ن امل�س�ل�ح�ين ،ال��ذي��ن يصعب
ال �ت �م �ي �ي��ز ب �ي �ن �ه��م .م �ن �ه��م م ��ن سيطلق

النار معها .وآخ��رون سيطلقون النار
عليها .ال بل إن الكثير من الثوار ّ
عبروا
ص��راح��ة ع��ن أن �ه��م س�ي�ت�ص��ال�ح��ون مع
جانبه في حال
القذافي ويحاربون إلى
ّ
حدوث أي تدخل أجنبي مسلح ،وربما
ع �ن��دم��ا ي �ط �ل �ب��ون ف� ��رض ح �ظ��ر جوي
فإنهم ال يدركون أبعاده الفعلية.
ال �ل �ي �ب �ي��ون ال ي� ��زال� ��ون ي� �ع ��ان ��ون آثار
االس �ت �ع �م ��ار اإلي� �ط ��ال ��ي ح �ت��ى اليوم.
وح �ت��ى ل ��و س �ك��ت ال� �ث ��وار ف ��ي البداية
م ��ن أج� ��ل ال �ت �خ �ل��ص م ��ن ال �ط��اغ �ي��ة في
ط��راب �ل��س ،ل�ي��س ه �ن��اك م��ا ي�م�ن��ع دون
انقالبهم الحقًا على القوات األجنبية
كما وقع في أفغانستان والعراق.
ل� �ع ��ل ت ��أك� �ي ��د ذل � ��ك ي ��أت ��ي ع� �ل ��ى لسان
ال� �ق ��ذاف ��ي ،ال� ��ذي ه ��دد أم ��س بمقاومة
م�ن�ط�ق��ة ال�ح�ظ��ر ال �ج��وي واستغاللها
إلثبات مطامع الغرب في «سرقة نفط
البالد» .وقال في مقابلة مع التلفزيون
ال � �ت� ��رك� ��ي« :إذا ات� � �خ � ��ذوا ق� � � ��رارًا كهذا
ف�س�ي�ك��ون م�ف�ي �دًا ل�ل�ي�ب�ي��ا؛ ألن الشعب
الليبي سيرى الحقيقة بأنهم يريدون
السيطرة على ليبيا وسرقة نفطها».
فالغارات الجوية وحدها قد ال تسقط
ال � �ق ��ذاف� ��ي ،ب� ��ل ت �ج �ع �ل��ه ي �ش��ن وقواته
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مقاتلون في نقطة بني راس
النوف وبن جواد أمس (أسماء
وجيه ــ رويترز)

تلك الهيئة في رف��ض التدخل العسكري
لقوى أجنبية».
ف��ي ه ��ذه األث� �ن ��اء ،دخ �ل��ت م�ع��رك��ة املواقع
ال �ن �ف �ط �ي��ة ح � ّ�ي ��ز ال �ت �ن �ف �ي��ذ أم � � ��س ،حيث
ت� � �م� � �ح � ��ورت امل� � � �ع � � ��ارك ح� � � ��ول منطقتني
ح�ي��وي�ت�ين ،ال��زاوي��ة ف��ي ال �غ��رب والسدرة
في الشرق .وفيما ال تزال الزاوية موضع
تضارب في املعلومات بشأن من يسيطر
عليها ،ذك��ر متحدث باسم الحكومة في
طرابلس أن قواتها تسيطر على معظم
أج��زاء الزاوية ،ولم يعد في املدينة سوى
عدد قليل من املقاتلني.
وت �ب��ادل��ت ال�ح�ك��وم��ة الليبية واملعارضة
ال�ل��وم ف��ي ح��ادث تفجير منشآت نفطية
ف ��ي ش ��رق ال� �ب�ل�اد .وق � ��ال امل �ع ��ارض ��ون إن
قوات القذافي ضربت خط أنابيب نفطيًا
يؤدي إلى السدرة ،وأسقطت قنابل على

خزانات في منطقة رأس الن��وف .وأفادت
قناة «ال�ج��زي��رة» الفضائية ب��أن مهندسًا
يعمل ف��ي م��رف��أ ال �س��درة ال�ن�ف�ط��ي ،يدعى
م�ح�م��د ال�ه��اش�م��ي ،ق��ال إن امل��رف��أ تعرض
لهجمات جوية دم��رت صهاريج تخزين
ومنشآت مثل محطات املياه والكهرباء.
وأض � ��اف أن ��ه رأى ال �ط��ائ��رات الحكومية
تهاجم املرفأ ،وأن أربعة صهاريج تخزين
انفجرت ف��ي املجمع النفطي ،وك��ل منها
يسع نحو  150ألف غالون.
وتعليقًا على ذلك ،قال املسؤول اإلعالمي
ف��ي امل�ج�ل��س ال��وط �ن��ي ال�ل�ي�ب��ي املعارض،
عصام غرياني ،إن القذافي يحاول ضرب
خطوط األنابيب وإثارة قلق األميركيني،
ك��ي يتدخلوا ب��ري��ًا ،وه��و م��ا م��ن شأنه أن
يعزز الدعم للقذافي بني الشعب الليبي.
بيد أن التلفزيون الحكومي الليبي ّ
حمل
املسؤولية لعناصر مسلحني «مدعومني
من القاعدة».
ف��ي ه��ذا ال��وق��ت ،أك��دت م�ص��ادر املعارضة
ّ
تضيق الخناق
أن دبابات تابعة للقذافي
ع �ل��ى امل � �ي� ��دان ال��رئ �ي �س��ي ال� � ��ذي يسيطر
عليه املعارضون في مدينة الزاوية ،وأن
ق �ن��اص��ة ت��اب �ع�ين ل��ه ي�ط�ل�ق��ون ال �ن��ار على
ك ��ل ش � ��يء ي �ت �ح ��رك .ل �ك��ن أح � ��د املقاتلني
ف��ي امل��دي�ن��ة دح��ض امل�ع�ل��وم��ات الرسمية،
مؤكدًا أن الثوار ال يزالون يسيطرون على
امليدان الذي يقع في وسط املدينة .وذكر
ُمسؤول في مصفاة الزاوية النفطية ،التي
َ ّ
تعد كبرى املصافي الليبية والقريبة من
الحدود التونسية ،أن معارك ضارية أدت
إلى إغالق هذه املصفاة.
في ه��ذا ال��وق��ت ،ذك��رت صحيفة «برنيق»
ال�ل�ي�ب�ي��ة ،أن ع��دد ض�ح��اي��ا ال�ق�ص��ف الذي
شنته طائرات سالح الجو التابعة للقذافي
على مدينة رأس النوف ،شرقي طرابلس،
ارتفع إلى خمسة قتلى و 30جريحًا .وقال
املوقع اإللكتروني للصحيفة ،إن «كتائب
القذافي ال تزال تقصف الثوار املتاخمني
ل�ب�ل��دة ب��ن ج ��واد 100 ،ك�ل��م ش��رق��ي مدينة
س� ��رت» ،م��وض�ح��ًا أن ال�ك�ت��ائ��ب تستخدم

ـناته
ح��رب عصابات منظمة ف��ي مساحات
ش ��اس �ع ��ة م� ��ن ل �ي �ب �ي��ا .ع �ن ��ده ��ا يدخل
ال �غ��ازي ف��ي م�ت��اه��ات ج��دي��دة وتسقط
منطقة الحظر الجوي تلقائيًا.
على مستوى امل�ص��ال��ح ،رأى محللون
أم � �ي ��رك � �ي ��ون أن م �ص �ل �ح��ة الواليات
امل�ت�ح��دة اآلن �ي��ة ف��ي ليبيا أض�ع��ف من
امل �ص��ال��ح األوروب � �ي� ��ة ،وف ��ي مقدمتها
إي �ط��ال �ي��ا ،امل �ت �ض��رر األول م��ن سقوط
ال � �ن � �ظ� ��ام وم � � ��ن امل� � �خ � ��اض العسكري
ال��راه��ن .ل�ك��ن األوروب �ي�ي�ن ل�ي�س��وا على
اس� �ت� �ع ��داد ل� �خ ��وض ال� �ح ��رب م ��ن دون
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة .أم��ا إذا ك��ان��ت هذه
املهمة اإلن�س��ان�ي��ة ف��ي ظ��اه��ره��ا ،قابلة
ألن ت�ت�ح��ول إل��ى ت��راج�ي��دي��ا إنسانية،
أف� �غ ��ان� �ي ��ة ـ �ـ �ـ �ـ �ـ ع� ��راق � �ي� ��ة امل � � �ق� � ��اس ،فإن
م�ص��ال��ح ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة م��ن حيث
االستثمارات وفرص استغالل الثروات
ف��ي ال�ن�ظ��ام ال�ق��ائ��م أو امل�ق�ب��ل ،ستكون
مضمونة أكثر باالبتعاد عن التدخل
العسكري واالكتفاء بالدعم السياسي
واإلنساني.
ل� ��ذا ف� ��إن أوروب � � ��ا ه ��ي ال �خ��اس��ر األول
م ��ن ال� �ص ��راع ال ��دائ ��ر ف ��ي ل �ي �ب �ي��ا .فهي
م��ن ناحية مضطرة إل��ى معالجة آثار

الشرعية إليها من القارة
الهجرة غير ً
األفريقية ،فضال عن تكبد أسعار نفط
عالية مؤثرة على اقتصاداتها املتعثرة.
وم� ��ن ن��اح �ي��ة أخ � ��رى ت �خ �س��ر الحليف
االس�ت��رات�ي�ج��ي (ح�ك��وم��ة ال �ق��ذاف��ي) في
م�ح��ارب��ة م��ا يسمى «اإلره � ��اب» .نظام
كانت تتعامل معه استخباريًا على كل
املستويات .كذلك إن خطر امتداد روح
الثورة التونسية ـــــ الليبية إلى الجزائر
واملغرب وغيرها من دول واقعة جنوب
الصحراء الكبرى ،بات شبه مؤكد في
أم��اك��ن ي�ن�ت�ش��ر ف�ي�ه��ا ع �ن��اص��ر تنظيم
«القاعدة في املغرب والصحراء».
ل ��ذا ق ��د ي �ك��ون ال �خ �ي��ار األف� �ض ��ل لهذه
ال ��دول م�س��اع��دة ال�ح�ك��وم��ة امل��ؤق�ت��ة في
ب �ن �غ��ازي ،وت�ج�ه�ي��ز ال �ث��وار وتدريبهم
الطيران العسكري
على مواجهة خطر
ً
ال �ل �ي �ب��ي امل �ت �ه��ال��ك أص� �ل ��ا .ورب� �م ��ا إذا
ت �ل �ك��أت ال� � ��دول ال �غ��رب �ي��ة ف ��ي ذل � ��ك ،أو
ت �ح��اش �ت��ه ب �س �ب��ب م ��ا ح �ص��ل للفرقة
الخاصة البريطانية شرقًا ،أو للطائرة
املروحية العسكرية الهولندية غربًا،
ف�س�ت��دخ��ل ق ��وى إق�ل�ي�م�ي��ة أخ ��رى ألداء
هذا الدور بطريقة أكثر ّ
سرية ملساندة
ثوار ليبيا.

صواريخ الغراد والقنابل العنقودية.
م � � ��ن ج � �ه � ��ة أخ � � � � � ��رى ،أط � � �ل � ��ق السجناء
السياسيون الليبيون البيان التأسيسي
ل�ج�م�ع�ي��ة س�ج�ن��اء ال�س�ي��اس��ة وال � ��رأي في
ليبيا .وذكرت صحيفة «برنيق» أن البيان
ي��دع��و إل ��ى «ت��أس �ي��س ج�م�ع�ي��ة للسجناء
ال�س�ي��اس�ي�ين م��ن مختلف األط �ي��اف ومن
ك��ل أن�ح��اء ال��وط��ن ،للقيام بمسؤولياتهم
ت �ج��اه ن �ص��رة ث ��ورة  17ف�ب��راي��ر وتحقيق
أهدافها».
ع� ��رب � �ي� ��ًا ،ب� �ع ��د ن� �ف ��ي وزي� � � ��ر الخارجية
ال� � �س� � �ع � ��ودي ،س � �ع� ��ود ال� �ف� �ي� �ص ��ل ،تسلم
ال� ��ري� ��اض ط �ل �ب��ًا م ��ن ال � ��والي � ��ات املتحدة
لتزويد الثوار الليبيني باألسلحة ،كشف
امل�س��ؤول اإلع�لام��ي ف��ي املجلس الوطني
الليبي املعارض ،عصام غرياني ،عن أن
قطر عرضت على الثوار تسليحهم .وقال
إن املجلس العسكري يعكف على تقويم
االح �ت �ي��اج��ات .وت��اب��ع أن ف ��رض منطقة
لحظر الطيران سيكون مفيدًا ،لكن قوات
املعارضة ستواجه دبابات .وأض��اف أنه
ُ
سيبحث ما إذا كانوا سيشترون أسلحة،
م �ش��ددًا ع�ل��ى أن ال �ح �ص��ول ع�ل��ى السالح
ل �ي��س ق �ض �ي��ة .ف �ق��د ع��رض��ت ق �ط��ر ودول
أخرى املساعدة.
التسليح أي�ض��ًا يشغل واش�ن�ط��ن ،إذ قال
ال�ب�ي��ت األب �ي��ض إن ال�ح�ظ��ر ال��دول��ي على

إرس� ��ال ال �س�ل�اح ل�ل�ي�ب�ي��ا ي�ت�ض�م��ن مرونة
ت �ك �ف��ي ل �ل �س �م��اح ب �ت �س �ل �ي��ح املعارضني
الليبيني إذا صدر قرار بذلك.
وع� �ش� �ي ��ة اج� �ت� �م ��اع وزراء دف � � ��اع الدول
األعضاء في الحلف األطلسي في بروكسل،
أع �ل��ن األم �ي�ن ال �ع��ام ل�ل�ح�ل��ف ،أن � ��درس فو
راسموسن ،في حديث إلى شبكة «سكاي
نيوز» ،أن الحلف «ال يتطلع ..إلى التدخل
لكننا طلبنا من جيشنا وضع
في ليبياّ ،
تخطيط متعقل لكل االحتماالت».
وأض � ��اف« :إذا ت�ط�ل��ب األم � ��ر ،ي�م�ك�ن�ن��ا أن
نستجيب في وق��ت قصير للغاية .هناك
ح �س��اس �ي��ات ك �ث �ي��رة ف ��ي امل �ن �ط � ًق��ة ف ��ي ما
يتعلق بما يمكن اعتباره تدخال عسكريا
أج �ن �ب �ي��ًا .ل��ذل��ك ف� ��إن أي ت �ح��رك ي �ج��ب أن
يستند إل��ى ت��أي�ي��د دول ��ي واس ��ع النطاق
يشمل تأييدًا من املنطقة».
وك ��ان ��ت م� �ص ��ادر ح �ك� ُ�وم � َي��ة أم �ي��رك �ي��ة قد
أكدت أن البدائل التي تناقش بشأن فرض
منطقة حظر جوي ،تتضمن إقامة جسر
ج��وي أو ب�ح��ري لنقل إم� ��دادات إنسانية
أو مرافقة سفن مدنية تتجه إل��ى ميناء
بنغازي أو مناطق أخرى تخضع لسيطرة
ال �ث��وار ال�ل�ي�ب�ي�ين .وت�ش�م��ل ال�ب��دائ��ل أيضًا
تسيير دوري ��ات بحرية قبالة السواحل
الليبية لإلشراف على حظر نقل األسلحة
إل��ى الحكومة الليبية وف��ق ق��رار مجلس

األمن الرقم  .1970وأوضحت هذه املصادر
أن اإلجراءات البحرية املقترحة ال تتطلب
قرارًا جديدًا من مجلس األمن.
بدورها ،دعت وزيرة الخارجية األميركية
ه �ي�لاري كلينتون امل�ج�ت�م��ع ال��دول��ي إلى
ف ��رض م�ن�ط�ق��ة ح �ظ��ر ج ��وي ف ��وق ليبيا،
م��ؤك��دة أه�م�ي��ة ات �خ��اذ األم ��م امل �ت �ح��دة ،ال
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ،ه��ذا ال �ق��رار .واعترفت
ب ��أن ال �ط��ري��ق ًإل ��ى ح ��ل األزم � ��ة ف ��ي ليبيا
سيكون طويال ،وقالت« :نتمنى أن يحل
ذلك سلميًا ،ونتمنى أن يرحل (القذافي)
ونتمنى أن ن��رى حكومة جديدة
سلميًا.
لاّ
تأتي سلميًا» .إ أنها أضافت« :لكن إذا
ل��م يكن ذل��ك ممكنًا ،فعندها سنعمل مع
املجتمع الدولي».
وج��اءت تصريحات كلينتون في أعقاب
م � �ح� ��ادث� ��ات ه��ات �ف �ي��ة أج � ��راه � ��ا الرئيس
األميركي ب��اراك أوب��ام��ا م��ع رئيس وزراء
بريطانيا ديفيد كاميرون ،أمس ،تناولت
ت�ن�س�ي��ق ال �ج �ه��ود ال��دول �ي��ة ال��رام �ي��ة إلى
إنهاء العنف ضد الشعب الليبي ،وضمان
مساءلة من ارتكبوا هذا العنف.
ّ
ّ
مسودة مشروع
وأعدت بريطانيا وفرنسا
ق� � ��رار ج ��دي ��د ب� �ش ��أن ف � ��رض ح �ظ ��ر جوي
س �ي �ق��دم إل ��ى م�ج�ل��س األم� ��ن ال �ي ��وم ،لكنه
يواجه حاليًا معارضة الصني وروسيا.
(األخبار ،رويترز ،يو بي آي)
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العقيد يبيد شعبه
ّ
فوضى القتال ال تحبط عزيمة الثوار

ّ
األبرزان في الجبهات التي
العنصران
هما
التنظيم
ة
وقل
ّ
عدم الخبرة ّ
يقاتل عليها الثوار الليبيون ،لكن ذلك لم يؤد إلى إحباط العزائم ،فحماسة
املقاتلني ال تزال على حالها ،والتعهد باستمرار القتال حتى «تحرير
طرابلس» تسمعه على أكثر من لسان
بنغازي ــ فداء عيتاني
مع ساعات ما بعد الظهيرة املتقدمة،
يهاجم البرد أطراف الصحراء الليبية
ّ
آت �ي��ًا م��ن ال �ب �ح��ر ،وك�ل�م��ا ت �ق��دم املساء
خ��رج الصقيع م��ن ال�ص�ح��راء ،ليجمد
أي� ��دي امل �ق��ات �ل�ين ال�ل�ي�ب�ي�ين ف ��ي نهاية
أرض شرق البالد.
م ��ع ال �ص �ق �ي��ع ال �ك �ب �ي��ر ف ��ي الصحراء،
تهطل األمطار في عاصمة شرق ليبيا،
بنغازي ،ويستبشر بها السكان خيرًا.
لكن ف��ي ال�ص�ح��راء ،ال�ق�ت��ال ش��أن آخر.
في الليل تقف شاحنات كبيرة ّ
محملة
ب��ال �ط �ع��ام ،ال أح� ��د ي �ع��رف ع �ل��ى وجه
اليقني أي��ن ُيطهى ،ويتوزع املقاتلون
وج�ب��ات امل�ع�ك��رون��ة باللحم والدجاج
والصلصة الحمراء.
«ال�خ�ي��ر واج ��د (ال�خ�ي��ر ك�ث�ي��ر)» ،يقول
أح � ��د ال� �ض� �ب ��اط امل� �ت� �ط ��وع�ي�ن لقيادة
الهجمات على بن جواد وسرت ،وهو
ض��اب��ط ن �ظ��ام��ي ف��ي ق� ��وات الصاعقة
وي�ق��ود خريطة عمليات ال�ت�ق��دم على
م�ح��اوره القتالية ،لكن الخير الكثير
ال��ذي يغدق على املقاتلني املتطوعني
وع�ل��ى ال�ق��وى النظامية املنضمة الى
ال �ث��ورة ال ي�ك�ف��ي ل�لان�ت�ص��ار ،وليست
الروح املعنوية العالية وحدها عامل
حسم في ثورة ّ
حولها الزعيم الليبي
ب� �س ��رع ��ة ال� � ��ى ح� � ��رب م� � �ح � ��اور ،كتلك
ال�ت��ي سبق أن خاضها ف��ي ت�ش��اد في
الثمانينيات من القرن املاضي.

جبهات ومتطوعون
ف��ي ال�ج�ب�ه��ات ال�ق�ت��ال�ي��ة ،ال��وض��ع أقل
ان �ت �ظ��ام��ًا م ��ن ال ��داخ ��ل ال �ش��رق��ي .ففي
ال��داخ��ل ،س��واء ف��ي امل� ّ�دن أو ف��ي القرى
ال �ش ��رق �ي ��ة ال� �ت ��ي ت �م ��ث ��ل ن �ح ��و نصف
ال �ب�ل�اد ،ب��ات��ت امل �ن��اط��ق ت�ع�ي��ش حياة
ط�ب�ي�ع�ي��ة ،وي�س�م��ع ال �ق��ائ��د العسكري

ل �ق��وات ال �ث��وار ع��ن أخ �ب��ار امل ��دن وهو
ف��ي م��وق�ع��ه امل�ت�ق��دم« .ك��ل ش��يء بخير
واملناطق ال ينقصها أي شيء ،وكل ما
يريده السكان متوافر ،ربما تنقصهم
املرابع الليلية» ،يقول القادم باألنباء
ل �ل �ع �ق �ي��د امل� �ق ��ات ��ل ،ف �ي �ض �ح��ك األخير،
وينظر الى ضباطه املحيطني به ،وهو
يقول «نقسم بالله ،لن نتراجع حتى
تصبح طرابلس ّ
حرة كبنغازي».
ّ
يسمونه هنا املجلس ،أو القيادة
م��ا
ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة ل � �ل � �ب �ل�اد ،ي � �ت ��واص ��ل مع
ال � �ق � �ي� ��ادة ال� �ع� �س� �ك ��ري ��ة ع� �ب ��ر زيارات
ّ
املقار
خ��اط �ف��ة ل�ب�ع��ض األع �ض ��اء ال ��ى
السرية للقيادة العسكرية .بدأ بعض
ال�ق��ادة الليبيني بالتنبه ال��ى مخاطر
القذافي التقنية ،وصار البعض يزيل
البطاقات من الهواتف عند التنقل أو
عقد االجتماعات.
ال�ج�ب�ه��ة األخ� � ��رى ،امل��وال �ي��ة للقذافي،
ّ
نبهت الثوار الى قدراتها ،على قاعدة
فضح ممارسات املجلس ،واستعراض
ال �ع �ض�ل�ات .ف��راح��ت ت �ب��ث ع �ل��ى إذاعة
ال �ج �م ��اه �ي ��ري ��ة ت �س �ج �ي�ل�ات ملكاملات
هاتفية حديثة جرت بني مصطفى عبد
ال�ج�ل�ي��ل ،ال ��ذي يمثل ال��رئ�ي��س املؤقت
للمجلس الوطني ،وبعض من زمالئه،
وبني عبد الجليل والسفير البريطاني
في طرابلس الذي هو حاليًا في لندن،
وال� ��ذي ات �ص��ل ل�ي�ط��ال�ب��ه ب��اإلف��راج عن
امل�ج�م��وع��ة األم�ن�ي��ة ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة التي
ت�س�ل�ل��ت ال ��ى ش ��رق ال �ب�ل�اد م �ن��ذ أيام،
واع�ت�ق�ل�ه��ا ال� �ث ��وار .وخ �ل�ال املحادثة،
يؤكد البريطانيون أن هذه املجموعة
م��ا ه��ي إال ً ف��ري��ق دب�ل��وم��اس��ي ارتكب
الثوار خطأ غير متعمد باعتقاله.
ه ��ذه األن � �ب ��اء ،ال �ت��ي ت �ص��ل م ��ن إذاعة
ّ
الجماهيرية في طرابلس ،ال تعدل في
مزاج الثوار .وعلى جبهات القتال وفي
مواقع الدعم ،من مشارف راس النوف

الى العقيلة وبريقة ،تسمع صرخات
«ال� �ل ��ه أك� �ب ��ر» ك �ل �م��ا ت� � ��ردد أن طائرة
س �ق �ط��ت ،أو ح��وص��رت م�ج�م��وع��ة من
ق��وات ال�ق��ذاف��ي ،أو أن مقاتلي الزاوية
في الغرب أحرقوا دبابة .وه��ذا املزاج
ن �ف �س��ه ي �ن �ط �ب��ق ع �ل��ى ض �ب ��اط الصف
واملقاتلني النظاميني.
وب � � ��دأت ال � �ق� ��وات ال �ت��اب �ع��ة لطرابلس
بالقيام بعمليات خاطفة على تخوم
ق � � ��وات ال� � �ث � ��وار .وي� � � ��روي القادمون،
ل��دى توقفهم على نقاط العبور عند
مشارف بن ج��واد ،عن مهاجمة قوات
القذافي منازلهم في نواح مختلفة من
املناطق التي تشهد تقدمًا للثوار أو
كرًا ّ
ّ
وفرًا .وترصد القوات املشاركة في
ال�ث��ورة بعض اإلن ��زاالت لقوات تابعة
للقذافي في نواح بعيدة جنوب مواقع
ال �ث ��وار ،ت �ج��ري ع�ب��ر م��روح �ي��ات ث��م ال

م��ن ض�ب��اط ال�ج�ي��ش وع�س�ك� ّ
�ري��ون من
ذوي ال��رت��ب األدن ��ى وال �ج �ن��ود .وبات
ب�ين صفوف جيش ال �ث��ورة ،أو جيش
الشعب ،عدد من املقاتلني املنضبطني
نظاميًا ،الذين يخدمون تحت قيادة
عقيد من قوات الصاعقة (النخبة في
الجيش الليبي النظامي).
هذه القوات النظامية الصاعقة ،التي

رغ��م كونها م��ن ق��وات النخبة ل��م تكن
م �ح��ل ث �ق��ة ال��زع �ي��م ال� �ق ��ذاف ��ي ،تفصل
نفسها ع��ن آالف املتطوعني باختيار
م��واق��ع ت�م��رك��ز ب�ع�ي��دة ن�س�ب�ي��ًا عنهم،
وبالحفاظ على الزي النظامي ،لكنها
أسقطت من حساباتها نظام الخدمة
واإلج ��ازة ،إذ يكفي ألي عنصر إبالغ
من هو أعلى منه رتبة نيته املغادرة

ثوار بنغازي (غوران توماسيفيك ــ رويترز)

الجماهيرية ّبثت تسجيالت
إذاعة
ّ
لمكالمات هاتفية بين مصطفى
عبد الجليل وبعض من زمالئه
ت�ل�ب��ث ه ��ذه امل ��روح �ي ��ات أن تستعيد
جنودها وترحل.
وامل� � ��زاج ال �ع ��ام ال ي� ��زال ه ��و ن�ف�س��ه في
االندفاع الى املشاركة في الثورة ،طالب
جامعيون وأب�ن��اء ق��رى ،وعاطلون من
العمل ،جميعهم يتوجهون الى البريقة،
وبعض األنحاء األخرى ،حيث تتمركز
القوات املقاتلة .وف��ي كل ساعة تسمع
أح ��د ال �ض �ب��اط امل �ي��دان �ي�ي�ن ي �ق��ول عبر
الهاتف «حني تحصلون على البنادق
يمكنكم االل �ت �ح��اق ب��ال �ق��وات الثورية،
لكن ال تأتوا من دون بنادق» .ويتحايل
الشبان على األوام��ر ،فيصلون أحيانًا
ب�ب�ن��ادق ال�ص�ي��د ،وب�ب�ن��ادق م��ن الحرب
العاملية ُ األولى (.)M1
التي
�ى
�
ض
�و
�
ف
�
ل
ا
�ن
ول�ك��ن ض�ب��ط ج��زء م�
ً
كانت تسود امليدان ،وهي ناتجة أوال
من الحماسة الكبيرة ،وثانيًا من فرار
املئات من الضباط منذ األي��ام األولى
للثورة ،خوفًا من رد فعل الثوار على
ارتكاباتهم أو لعدم ثقتهم بأن الثوار
س �ي �ح �س �ن��ون م �ع��ام �ل �ت �ه��م ببساطة،
فيما بقي الى جانب الثوار عدد قليل

ّ
ّ
مخاوف غربية من إشعال آبار النفط الليبية
ي �ف �ت ��ح ق� �ص ��ف ال � �ق� ��ذاف� ��ي لبنغازي
واح �ت �م��ال ح ��رب غ��رب �ي��ة ع �ل��ى ليبيا
دفتر ذكريات الحرب األميركية على
العراق ،ومخاطر إشعال آب��ار النفط
وح �ص��ول ك � ��وارث ب�ي�ئ�ي��ة ،ف�ي�م��ا بدأ
الحديث يتبلور عن إمكانية توقيع
ع �ق��ود ب ��أرق ��ام خ �ي��ال �ي��ة م ��ع شركات
متخصصة بإخماد الحرائق الهائلة،
التي يمكن أن تنتج م��ن قصف آبار
النفط.
وت��أت��ي امل �خ��اوف ب��ال �ت��زام��ن م��ع أول
عملية ت�خ��ري��ب للمنشآت النفطية،
أو م �ح��اول��ة إش �ع��ال �ه��ا ،إذ تبادلت
الحكومة الليبية واملعارضون اللوم
في حادث تفجير منشآت نفطية في
ش ��رق ال� �ب�ل�اد .وق� ��ال امل �ع��ارض��ون إن
ق ��وات ال �ق��ذاف��ي ض��رب��ت خ��ط أنابيب
ن �ف��ط ي� ��ؤدي إل ��ى ال� �س ��درة وأسقطت

قنابل على خزانات في منطقة رأس
الن��وف .وات�ه��م م�س��ؤول م�ع��ارض في
ب�ن�غ��ازي ال�ق��ذاف��ي ب��أن��ه يلعب «لعبة
ق� � � � ��ذرة» م � ��ن خ �ل ��ال ض � � ��رب أنابيب
النفط.
ّ
وحمل التلفزيون الحكومي الليبي
امل �س��ؤول �ي��ة ع ��ن االن� �ف� �ج ��ار عناصر
م �س �ل ً�ح��ة «م ��دع ��وم ��ة م ��ن القاعدة»،
ق ��ائ�ل�ا إن �ه��ا «ف � ّ�ج ��رت خ ��زان ��ًا للنفط
بينما كانت القوات املؤيدة للقذافي
ّ
تتقدم صوب رأس النوف».
وق��ال مراسل «روي�ت��رز» في املنطقة،
م�ح�م��د ع �ب��اس ،إن ث�لاث��ة أع �م��دة من
الدخان األسود تصاعدت من منطقة
ح��ول م��رف��أ ال �س��در .وأض ��اف أن أحد
أع �م��دة ال ��دخ ��ان «أك �ب ��ر م ��ا شاهدته
ينقشع».
خالل الصراع حتى اآلن وال
ّ
واس � �ت � �ط� ��رد «أرى م� �ق ��ات� �ل ��ة تحلق

�وف» ،ون �ق��ل ع��ن أحد
ف ��وق رأس الن � � ّ
امل�ع��ارض�ين املسلحني ق��ول��ه إن غارة
جوية وقعت.
وف��ي ض��وء ال �ت �ط��ورات امل�ي��دان�ي��ة في

تبادلت الحكومة الليبية
والمعارضون اللوم في حادث
نفطية
تفجير منشآت
ّ
ل �ي �ب �ي��ا ،اس� �ت� �م ��ر ق� �ل ��ق املستثمرين
ّ
ف� ��ي أس � � � ��واق ال� �ن� �ف ��ط ،م� ��ا أدى إلى
ّ
ارت� � �ف � ��اع س� �ع ��ر ب ��رم� �ي ��ل ه � ��ذه املادة
ال� �ح� �ي � ّ
�وي ��ة ف � ��وق  105دوالرات في
ن �ي��وي��ورك أم� ��س ،وإل� ��ى  116دوالرًا
في س��وق لندن أي بواقع  3دوالرات
تقريبًا.

وإل � ��ى ج ��ان ��ب األخ � �ب� ��ار ال� � � ��واردة من
ّ
الشمالية،
البلد العربي في أفريقيا
ّ
الذي يصدر نحو  1.2مليون برميل
ّ
يوميًا ،عن استهداف القوات التابعة
ّ
ّ
نفطية ،نقلت
ملعمر ال�ق��ذاف��ي م��راف��ق
ّ
ت� �ق � ّ�اري ��ر إع�ل�ام ��ي ��ة ع� ��ن م � �ن� ��دوب في
ّ
منظمة الدول املصدرة للنفط (أوبك)
ق��ول��ه :ال ح��ا ّج��ة إل ��ى اج�ت�م��اع طارئ
ت�ع�ق��ده امل�ن��ظ�م��ة لتخفيف املخاوف
امل �ن �ت �ش��رة ح��ال �ي��ًا م��ن إم �ك��ان حدوث
ن�ق��ص ف��ي امل� �ع ��روضُ .ي �ش��ار إل ��ى أن
ّ
ال�س�ع� ّ
�ودي��ة ه��رع��ت إل��ى س��د النقص
ال � �ن� ��ات� ��ج م � ��ن اض� � �ط � ��راب � ��ات ليبيا،
ورفعت نتاجها إلى  9ماليني برميل
يوميًا.
وألن مصائب ق��وم عند ق��وم فوائد،
قال مسؤول مسؤول رفيع املستوى
في شركة الناقالت الوطنية اإليرانية،

ّ
أكبر مشغل لناقالت النفط في البالد،
إن ن �ق��ص إم� � � ��دادات ال �ن �ف��ط الليبية
ّ
ي�ع�ط��ي ال �ف��رص��ة مل �ص��دري��ن آخرين،
بينهم إيران ،لبيع شحناتهم.
وقال املسؤول ،الذي طلب عدم الكشف
عن هويته ،إن الشركة ستضطر إلى
إع� ��ادة ال �ن �ظ��ر ،ف� ّ�ي إرس� ��ال ناقالتها
إل��ى ليبيا ،إذا تلقت طلبات جديدة.
وأض� � ��اف أن ن��اق �ل��ة ت��اب �ع��ة للشركة
غ � ��ادرت م �ي �ن��اء ط �ب��رق ب �ش��رق ليبيا
أول م��ن أم��س ال�ث�لاث��اء وع�ل��ى متنها
نحو مليون برميل من النفط الخام.
وق��ال ل �ـ«روي �ت��رز» م��ن ط�ه��ران «ليس
ل��دي �ن��ا ب��رن��ام��ج إلرس � ��ال م��زي��د (من
الناقالت)» .وأوضح «ليس هناك أي
طلب لليبيا .إذا ك��ان هناك أي طلب
فسندرسه».
(األخبار ،رويترز)

الحدث
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أنا الصخرة الصماء
ل �ي��وم أو ي��وم�ي�ن ح �ت��ى ي �ح �ص��ل على
موافقة فورية شفهية بالرحيل .وصار
ال �ت �ع��ام��ل ب�ي�ن ال �ض �ب ��اط والعناصر
بالكثير من العفوية.
يتسم ّ
ومع تسلم هذه القوات جبهة املواجهة،
أرسلت مع بعض املتطوعني من يخبر
امل �ق��ات �ل�ي�ن امل �ت �ح �م �س�ين ال �ح ��اج ��ة إلى
تنظيم صفوفهم اس�ت�ع��دادًا للمعارك

املقبلة ،وأن األمور لن تسير عشوائيًا،
وأن ع �ل �ي �ه��م امل � �س� ��اع� ��دة ف � ��ي خدمة
األس �ل �ح��ة وال ��وح ��دات امل�خ�ت�ل�ف��ة ،وأن
على ك��ل مجموعة أن تختار قائدها
بنفسها وت��رس�ل��ه ال��ى ق �ي��ادة القوات
للتفاهم معه على أسلوب العمل .وهو
م��ا الق��ى ص��دى م�ب��اش�رًا ل��دى الشبان
املتطوعني ،فاختفت تقريبًا الرمايات

العشوائية ،التي تطلق عند ورود نبأ
مفرح أو محزن ،وتفرقت املجموعات
على محاور ومناطق مختلفة بعدما
ك� ��ان� ��ت ت �ح �ت �ش��د ف � ��ي ن �ق �ط ��ة واحدة
تقريبًا.
ومع تبدل الطقس بني حار صحراوي
وصقيعي وم��اط��ر وع��واص��ف رملية،
ّ
املندسني في
يعتقل الثوار املزيد من
صفوفهم من أعضاء اللجان الثورية
التابعة للقذافي .ويعاني ه��ؤالء عدم
التفات املجلس االنتقالي الى تنظيم
أوض� � ��اع ال �ل �ج��ان ل�ت�ص�ف�ي��ة أعمالها
وتوقيف أعضائها ،بينما عليهم أن
يأخذوا الحيطة من كل متطوع أثناء
عملهم على الجبهات لتنظيم صفوف
مقاتليهم .ففي العقيلة ،يخبرك أحد
ق��ادة ال�ث��وار ع��ن اعتقال  3م��ن أعضاء
اللجان واعترافهم بإرسال معلومات
الى ق��وات القذافي املرابطة في سرت،
وأن األمر يتكرر يوميًا.

النفط واالستقرار
من بديهيات األمور أن قوات القذافي
وأج � �ه� ��زة أم� �ن ��ه وط ��اق� �م ��ه السياسي
ك � �ل � �ه� ��م س � �ي � �خ � ��وض � ��ون أي معركة
م� �ت ��اح ��ة ،وس� �ي� �ط ��رق ��ون أي ب � ��اب في
س �ب �ي��ل االن � �ت � �ص� ��ار ،وخ� �ص ��وص ��ًا أن
ال �ق��وى ال �ث��وري��ة تمكنت م��ن اإلمساك
بمعظم امل��راف��ق ال�ن�ف�ط�ي��ة ،م��ن حقول
ت�ص��دي��ر وم��راف��ئ م�خ�ت�ص��ة بتصدير
النفط الخام واستيراد النفط املعالج
ومشتقاته.
ف �ل �ي �ب �ي��ا ال � �ت ��ي ت �ن �ت��ج ال� �ن� �ف ��ط الخام
ال�خ�ف�ي��ف امل�ص�ن��ف م��ن ض�م��ن األغلى
في العالم ،تستورد املشتقات النفطية
من إيطاليا خصوصًا ،وتستهلك على
س�ب�ي��ل امل �ث��ال أن��واع��ًا م�ت��وس�ط��ة منه،
إذ ال ي�ت��واف��ر ف��ي ليبيا إال ب�ن��زي��ن 95
أوكتان ،وقس على ذلك من مشتقات،
ب �م��ا ف �ي �ه��ا األب � �س ��ط ك��ال �ن��اي �ل��ون ذي
النوعيات الرديئة.
وم� ��ع س �ي �ط��رة ال � �ث ��وار ع �ل��ى املناطق
ّ
ال�ن�ف�ط�ي��ة وامل ��راف ��ئ امل� �ص ��درة للنفط،
وانتشار قوات الجيش الثوري فيها،
وت ��أم �ي �ن �ه ��ا ،أص� �ب ��ح ب ��إم� �ك ��ان هؤالء
م� �ف ��اوض ��ة ال � �غ� ��رب م� ��ن م ��وق ��ع مريح
نسبيًا ،وتوقع الدعم الغربي لهم ،ولم
يعد ال�ح�ص��ول على ال�س�لاح الحديث

ببعيد أي�ض��ًا ،إذا أراد الليبيون ذلك،
واللطف الزائد الذي يظهره الغربيون
اآلن يرتكز دائمًا على حصول الثوار
على مفتاح القلوب :النفط.
وه� � ��ذا ال �س �ب��ب ن �ف �س��ه ال� � ��ذي سيدفع
ب��ال�ع�ق�ي��د ال �ق��ذاف��ي ال ��ى االستشراس
بالقتال حاملا يطمئن ال��ى أن جبهته
ال� �غ ��رب� �ي ��ة ،وخ� �ص ��وص ��ًا ف� ��ي الزاوية
والزنتان قد جرى تطهيرها من الثوار،
وسيتجه ش��رق��ًا ،لكن النفط ال يعني
ال �ك �ث �ي��ر ل �ض �ب��اط ال �ج �ي��ش املنضمني
الى الثوار ،وهم يقولون إن ممارسات
ال �ق��ذاف��ي ك�ل�ه��ا ك ��ان ي�م�ك��ن التغاضي
عنها ،وأن السرقات والنهب الرسمي
املنظم للموارد أمر معتاد في املنطقة
ال �ع��رب �ي��ة ،وأن ال �ق �م��ع ال� ��ذي يتعرض
ل ��ه أي م ��واط ��ن م �ع ��ارض أم ��ر ّ مألوف
ف��ي ال� ��دول ال�ع��رب�ي��ة ،س ��واء ق ��ل إجرام

المندسين
يعتقل الثوار الكثير من
ّ
في صفوفهم من أعضاء اللجان
الثورية التابعة للقذافي
ّ
ّ
ب�ع��ض ال�ح�ك��ام ال �ع��رب أو اش �ت��د ،لكن
ما ال يستطيع ضباط الجيش الليبي
قبوله هو إط�لاق النار عشوائيًا على
الشبان والصبايا واالستعانة بقوات
مرتزقة.
وم ��ن ه ��ذه ال �ن �ق �ط��ة ،ال �ت��ي ب� ��دأت أيام
الثامن عشر والتاسع عشر من شهر
ش� �ب ��اط ح �ت ��ى ال �ل �ح �ظ ��ة ،ت� ��راك� ��م لدى
ض�ب��اط الجيش وج �ن��وده م��ا يكفيهم
م��ن ك��راه �ي��ة ل�ل�ع�ق�ي��د ،م�ض��اف��ة ال ��ى ما
ّ
تجمع ل��دي�ه��م ،كما ل��دى أي م��ن أفراد
الشعب الليبي ،ليقسم معها الجنود
وض�ب��اط�ه��م ب ��أال ي �ع��ودوا ال ��ى ثكنهم
قبل ال��وص��ول ال��ى ط��راب�ل��س وإسقاط
العقيد .وهنا ال بد من اإلشارة الى أن
أهم الضباط وأعلى الرتب في القوات
النظامية ،التي تتقدم ال�ث��وار ،هم من
شرق ليبيا.
الغرب ال من ّ
وك��ل ي��وم يتكشف عامل جديد أسهم
ف��ي انتفاضة الليبيني على عقيدهم
األب ،ال��ذي خلف ف��ي ع�ق��ول الليبيني
عطبًا عميقًا .ويروي بعض املنتفضني
ع ��ن ال� �ي ��وم األول ح�ي�ن ت � �م ��ردوا على
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س�ل�ط��ة «األب ال �ق��ائ��د» واك�ت�ش�ف��وا في
أنفسهم الجرأة بعدما كانوا ال يرونها
إال ف��ي أط�ف��ال ال�ح�ج��ارة ف��ي فلسطني،
وف ��ي امل�ق��ات�ل�ين ف��ي ص �ف��وف املقاومة
اللبنانية ض��د اس��رائ�ي��ل .وف��ي لحظة
ال �ث��ورة ،اعتلى املنتفضون الدبابات
امل� �ح ��روق ��ة ،وص� ��رخ� ��وا ك �م��ا اعتادوا
أن ي�ص��رخ��وا «ت�ع�ي��ش ث ��ورة الفاتح»
قبل أن ينتبهوا ألنفسهم ويصرخوا
«الشعب يريد إسقاط النظام».
واليوم يخبرك التجار عن العطب الذي
أحدثه نظام حكم اللجان الشعبية في
املجتمع ال�ل�ي�ب��ي ،ح�ي��ث ك�ب��ار التجار
ورج��ال األعمال املتوسطون انضموا
م � ��ن ال �ل �ح �ظ ��ة األول � � � ��ى إل� � ��ى الثورة،
ّ
وأمدوها بكل ما تمكنوا من الحصول
عليه ،حتى إن بعضهم أصبح يقود
مجموعات من املتطوعني في امليادين،
وترك أعماله وبات يعمل على تنظيم
القوى وإمدادها بما يلزم.
ويخبرك أحد رج��ال األعمال املوجود
ف ��ي م�ن�ط�ق��ة ع�ق�ي�ل��ة أن أع �م��ال��ه كانت
تسير بخير ،لكن كل األعمال في ليبيا
ال تعرف االستقرار الضروري لألعمال،
إذ يكفي أن يغضب أحد أركان النظام
ّ
أو أعضاء اللجان الثورية على أي من
أق��رب��ائ��ك ،ح�ت��ى ت �ج� ّ�رد م��ن ك��ل شيء،
ك�م��ا أن ال �خ �ض��وع للسلطة ضروري
ل�ل�ح�ص��ول ع�ل��ى ت�ل��زي�م��ات ومواصلة
النجاح في العمل ،كذلك فقدان كل ما
تملك ف��ي أي لحظة ه��و أم��ر طبيعي
ف��ي ليبيا ،وال ض��رورة لهدر امل��ال في
املحاكم ،إذ إن النتائج مبرمة سلفًا.
وال �ض��ري �ب��ة امل��رت �ف �ع��ة ف ��ي الخضوع
للنظام مرهقة بالنسة إل��ى كثير من
رج ��ال األع �م��ال ،إذ ال تنتهي مطالب
ال� �ل� �ج ��ان ال � �ث� ��وري� ��ة أب � � � �دًا ،ف� �ه ��ي تبدأ
ب��االن �ت �س��اب وت �ق��دي��م ت �ق��اري��ر دورية
�ان ع� ��ن أح � � � ��وال ك� ��ل املحيطني،
ل� �ل� �ج � ً
وص��وال ال��ى الخدمات املتعددة نوعًا
وك �ل �ف��ة .أض ��ف ال ��ى م ��ا ت �ق��دم أن روح
االن �ت �م��اء ال�ق�ب�ل��ي ال ت ��زال ت�ن�ب��ض في
ع� ��روق ال �ل �ي �ب �ي�ين ،وه ��ي ك��ان��ت دائمًا
تشير إل�ي�ه��م ب��أن األم ��ور ليست على
ما يرام ،وأن ظلمًا لحق بأبناء القبائل
املتنوعة في ه��ذه البالد الصحراوية
األج � ��ف واألش� � ��د ح� � ��رارة ع �ل��ى كوكب
األرض.

زياد ّ
تقي الدين من باكستان والسعودية إلى ليبيا
باريس ــ ّبسام الطيارة
خ ��رج زي� ��اد ت �ق��ي ال��دي��ن م��ن باكستان
والسعودية ،ووصل إلى ليبيا قبل أن
ّ
بالطبع،
�ط ف��ي م�ط��ار ل��وب��ورج�ي��هّ .
ي�ح� ّ
امل�ح��ط�ت��ان األول� ��ى وال�ث��ان�ي��ة تتعلقان
ب �ع �ق��ود ت �س �ل �ي��ح ض �خ �م��ة ب�ي�ن فرنسا
وهاتني الدولتني ،كان فيها لتقي الدين
دور ّكبير وربح ماليني ال��دوالرات .أما
املحطة األخيرة ،فلم تكشف بعد األيام
ع� ��ن س �ب ��ب وج � � ��وده ف� ��ي «ع � ��ز الثورة
ال �ل �ي �ب �ي��ة» ف ��ي م ��راب � ّ�ع ال �ق ��ذاف ��ي .ك ��ل ما
ت �س��رب ح�ت��ى اآلن ،أن ت��اج��ر األسلحة
ال�ل�ب�ن��ان��ي وص ��ل ي ��وم ال�س�ب��ت املاضي
إل��ى مطار لوبورجيه على منت طائرة
خ��اص��ة ،مستأجرة م��ن العقيد ،برفقة
الصحافي م��ن صحيفة «ج��ورن��ال دو
ديمانش» الفرنسية رودريغ فالديغيه

وم �ص��ور امل� ينّج�ل��ة .وع�ن��د تفتيش متاع
املسافرين تب أن إحدى حقائب تقي
الدين تحوي «مليونًا ونصف مليون
ي� � ��ورو ن � �ق � �دًا» ،م� ��ا اس� �ت ��دع ��ى توقيفه
وم �ص ��ادرة امل�ب�ل��غ وف �ت��ح تحقيق معه
ب �ت �ه �م��ة «ع � � ��دم ال �ت �ص ��ري ��ح للجمارك
ع ��ن أم � � ��وال م �ن �ق��ول��ة وت �ه ��ري ��ب أموال
ل�ت�ب�ي�ي�ض�ه��ا» .وت �ح � ّ�دث م �ص��در ّ
مقرب
م��ن التحقيق ع��ن إم�ك��ان�ي��ة ات �ه��ام تقي
الدين بتهريب أم��وال العقيد املتحفظ
عليها بموجب قرار من األمم املتحدة.
إال أن وج � ��ود ص �ح��اف �ي�ي�ن ،ن� �ش ��را في
اليوم الثاني تحقيقًا مصورًا ومقابلة
م ��ع ال ��دي �ك �ت ��ات ��ور امل� �ح ��اص ��ر ف ��ي باب
العزيزية ،فتح أب��واب التكهنات حول
م��ا إذا ك��ان تقي ال��دي��ن ق��د «قبض ثمن
فتح قنوات فرنسية» للعقيد القذافي
وتسهيل امل�ق��اب�ل��ة ،وه��ي ال��رواي��ة التي

تعتقد م �ص��ادر ال �ش��رط��ة أن �ه��ا األقرب
إلى الحقيقة .لكن الصحافي فالديغيه
أكد أن «جورنال دو ديمانش» لم تدفع
قرشًا واح� �دًا للحصول على املقابلة،
واستطرد بالقول «هناك  ٢٠٠صحافي
في فندق ريكسو في طرابلس عرضوا
ك �ل �ه��م إج � � ��راء م �ق��اب �ل��ة م ��ع القذافي»،
وبالتالي «من الحمق أن يدفع القذافي
إلج � � � ��راء م � �ق ��اب � �ل ��ة» .إال أن ع� � � ��ددًا من
صحافيي املجلة قرروا طرح هذا األمر
على مجلس التحرير ،الذي من املنتظر
أن ينعقد يوم االثنني لتوضيح «عالقة
امل �ج �ل��ة ب �ت��اج��ر ال� �س�ل�اح» ،وخصوصًا
أن �ه��ا أج� ��رت م �ع��ه ل �ق��اء ي��ن خ�ل�ال سنة
واح ��دة ل�ي��داف��ع ع��ن نفسه ف��ي قضيتي
ع �ق��د «أغ��وس �ت��ا» ل�ب�ي��ع غ ��واص ��ات إلى
ب��اك �س �ت��ان ،و«س� � ��واري  »٢ل�ب�ي��ع نظام
أمني متكامل إلى السعودية.

وت��دور رواي��ة أخ��رى ،تبدو أق��رب إلى
ال ��واق ��ع ،م�ب�ن� ّ�ي��ة ع �ل��ى رغ �ب��ة القذافي
باستغالل عالقات تقي الدين القوية
بأوساط أمنية فرنسية عالية ،منها

القذافي أراد استغالل عالقات تقي
الدين بأوساط أمنية فرنسية عالية
لتأليف جماعة ضغط مع الغرب
«الوزيران الحالي والسابق للداخلية،
ك � �ل ��ود غ � �ي ��ان وب� ��ري� ��س هورتوفو»
ب �ح �س��ب ص �ح �ي �ف��ة «ليبراسيون»،
ل�ت�ك��وي��ن ن ��وع م��ن ج�م��اع��ات الضغط
لتسهيل أموره مع الغرب ،وخصوصًا
ّ
أن ت �ق��ي ال��دي��ن أدى دورًا ك �ب �ي �رًا في
اإلف � ��راج ع��ن امل �م��رض��ات البلغاريات

ع� � ��ام ّ ٢٠٠٧ب ��ال � �ت � �ع ��اون م � ��ع غيان.
واستغلت الصحف قضية ت� ّ
�ورط تقي
الدين في ليبيا ،لتكشف املزيد عن دوره
في قضيتي «أغوستا» و«س��واري .»٢
«إكسبريس» الفرنسية
وذك��رت مجلة
ّ
أمس ،أن تقي الدين نفذ «مونتاجًا ماليًا
ّ
م �ع��ق �دًا» ل�ق�ب��ض ع �م��والت الصفقتني،
وذلك عبر شركة في الجنة الضرائبية
ف � ��ادوز ( )Vaduzس� ّ�ج �ل �ه��ا ت �ح��ت اسم
« »Rabor Ansaltف��ي ع��ام  ،١٩٩٣وهي
السنة التي ك��ان فيها أص��دق��اء رئيس
الوزراء السابق إدوار بالدور «يهتمون
بهذه العقود» .وقد جرى «إفالس هذه
الشركة» في  ٩تشرين األول عام ،٢٠٠٨
بالتوازي مع التحقيق في مسألة قبض
عموالت لحملة بالدور الرئاسية ،التي
كان الرئيس الحالي نيكوال ساركوزي
مديرًا لها.
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قضية اليوم

خطة فيلتمان ـ السنيورة
ّ
لمحاصرة ميقاتي
ً
ّ ّ
ّ
ّ
مصرف لبنان،
حاكم
ه
توج
الكندي.
ـ
اللبناني
املصرف
بحق
أميركي
هام
ات
صدر
فجأة
ّ ّ
ّ
ّ
الخطوة ليست
أن
د
املؤك
بصفقة.
منها
وعاد
ة،
األميركي
حدة
املت
رياض سالمة ،إلى الواليات ّ
ّ
معزولة ،بل تأتي في سياق خطة مواجهة لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي ،إن تألفت .فما هي
الحلقات املقبلة؟
إبراهيم األمين
النقاش ال��ذي لن يتوقف بشأن أوضاع
ال �ق �ط��اع امل �ص��رف��ي ف ��ي ل �ب �ن��ان ،ال يمنع
ال�ت��دق�ي��ق ف��ي حقيقة األم� ��ور .ث� ّ�م��ة مثال
قوي حولنا .معمر القذافي يرتكب أكبر
ّ
اقون
م��ذب�ح��ة ب�ح��ق ش�ع�ب��ه .وال �ن��اس تو ّ
إلى إجراءات عاجلة إلنهاء املجزرة .لكن
ال��والي��ات املتحدة ال تريد القيام بشيء
ق �ب��ل ض �م��ان ال �ث �م��ن س �ل �ف��ًا .وف ��ي لحظة
م�ع�ي�ن��ة ،ه��ي ال �ت��ي ت ّ�ق� ّ�رر إن ك ��ان الرجل
يستحق اإلعدام أو أن العفو يشمله.
في لبنان شكوك من املؤسسات املالية
ال��دول �ي��ة ف��ي حقيقة ع�ن��اص��ر ال �ق��وة في
القطاع املصرفي اللبناني .لكن الواليات
املتحدة األميركية تحتفظ لنفسها بحق
امل� �ب ��ادرة .ق ��ررت ال �ي��وم أن ال��ورق��ة قابلة
ل�ل�اس �ت �خ ��دام .وب �ع ��د امل� �ف ��اج ��أة الكبرى
ال�ت��ي واج�ه�ت�ه��ا ب��إس�ق��اط ح�ك��وم��ة سعد
ال �ح��ري��ري ،اس�ت�غ�ل��ت ال ��والي ��ات املتحدة

ُّ
ت ��أخ ��ر ق �ي ��ام ح �ك��وم��ة ف ��ري ��ق املعارضة
ال� �س ��اب� �ق ��ة الل� �ت� �ق ��اط األن� � �ف � ��اس ووضع
اس� �ت ��رات� �ي� �ج� �ي ��ة ج � ��دي � ��دة ف � ��ي مواجهة
مجموعة م��ن األم��ور .لكن ق��اع��دة العمل
األم �ي��رك �ي��ة ال �ت��ي ق ��رر ال �ن��اط��ق باسمها
ف��ي ال �ش��أن ال �ل �ب �ن��ان��ي ،ال�س�ف�ي��ر جيفري
فيلتمان ،اعتمادها ،هي التي يعمل على
أساسها سعد الحريري و 14آذار اليوم،
وعنوانهاّ :صولد!
وبحسب متصلني بالعاصمة األميركية،
وكذلك بحسب ّ تسريبات من ال يمكنهم
ك�ت��م ال �س��ر ،ف ��إن فيلتمان ي�ق��ود املعركة
م��ع ف��ري��ق ل�ب�ن��ان��ي ي �ض� ّ�م ال��رئ �ي��س فؤاد
السنيورة وسمير جعجع ،بينما تعمل
م �ع��ه ف ��ي ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة مجموعة
تقنية ،ي��دي��ره��ا أح��د امل��وال�ين إلسرائيل
وامل �ق� ّ�رب م��ن  14آذار ،س �ت �ي��وارت ليفي،
املسؤول عن مكافحة الجرائم اإلرهابية
على الصعيد املالي ،وهو أبرز املحافظني
الجدد الذي بقي في منصبه رغم خروج

الرئيس جورج بوش من الحكم.
أبلغ
الذي
وإلى جانب القرار السياسي
ّ
إل��ى ال��رئ�ي��س املكلف نجيب ميقاتي أن
واشنطن ستكون في مواجهة حكومته
إن ل��م يلتزم تمامًا ب� ّ�ال �ق��رارات الدولية،
وخ �ص��وص��ًا م ��ا ي �ت �ع��ل� ّ�ق ب��ال �ق��رار 1559
واملحكمة ال��دول�ي��ة ،ف��إن فيلتمان باشر
سلسلة خ �ط��وات ع�ل��ى ال�ص�ع�ي��د املالي،
ّ
الرئيس
مستندًا إلى ملفات كبيرة أعدها
ّ
ال�س� ّن�ي��ورة وف��ري�ق��ه ف��ي ب �ي��روت .ملفات
ت �ت �ع��ل��ق ب �م��وق��ع ح ��اك ��م م �ص ��رف لبنان
ري� � ��اض س�ل�ام ��ة وب � �ع ��دد م ��ن املصارف
اللبنانية ال�ت��ي يعتقد ال�س�ن�ي��ورة أنها
ت��دي��ر «األم� � ��وال ال �خ��اص��ة ب��ال�ش�ي�ع��ة في
لبنان واملنطقة ،والتي يقول األميركيون
ّ
إن ح��زب الله يستفيد منها» ،على حد
تعبير مصدر رفيع معني.
وع�ن��دم��ا ت�ق� ّ�رر وض��ع امل�ص��رف اللبناني
ـــــ الكندي على الئ�ح��ة تجعله ف��ي موقع
ح� ��رج ،ج ��رى االت� �ص ��ال ب ��ري ��اض سالمة

ال ��ذي ت ��رأس وف� �دًا وت� ّ
�وج��ه م�ب��اش��رة إلى
وزارة املال األميركية ،ليكون هناك أمام
مفاجآت:
ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ق�ب��ل س �ف��ره ،ك��ان��ت ال �ت �ق��اري��ر الواردة
م ��ن ب� �ي ��روت ب �ش��أن��ه ق ��د ت �ح��ول��ت كومة
م��ن األوراق ف��ي م�ك��ات��ب م��ن سيقابلهم.
وهي تقارير تضمنت اتهامات قالها له

املسؤولون األميركيون ،ومنها أن��ه هو
ّ
م��ن ت��ول��ى قبل خمس س�ن��وات مساعدة
النظام في سوريا على كيفية مواجهة
ال �ع �ق��وب��ات األم �ي��رك �ي��ة ،وأن� ��ه ع�م��ل على
�ارات ال� ��دوالرات من
تسهيل ان�ت�ق��ال م�ل�ي� ّ
سوريا إلى لبنان ،ووفر التغطية ألعمال
غير شرعية قامت بها مجموعة مصرف

المشهد السياسي

توضيح قوى األمن عن الرحلة  712يزيدها غموضًا
بينما يعيش البلد ما يمكن تسميته مرحلة انتظار
تأليف
ظهور الدخان األبيض لحدث سياسي وآخر ديني هماّ :
الحكومة وانتخاب البطريرك املاروني السابع والسبعني ،غطى
دخان الرحلة املصرية الرقم  712ملدير فرع املعلومات على
معظم التطورات الداخلية ،وخصوص ًًا بعد «توضيحات» قوى
األمن التي زادت األسئلة والشكوك بدال من إزالتها
في تعاملها مع الرحلة القاهرية لرئيس
ف��رع امل�ع�ل��وم��ات العقيد وس ��ام الحسن،
ط� ّ�ب �ق��ت امل ��دي ��ري ��ة ال �ع ��ام ��ة ل� �ق ��وى األمن
ال��داخ�ل��ي امل�ث��ل الشعبي «إج ��ت تكحلها
عمتها» .ألن م��ا أرادت ��ه تعقيبًا على ما
ّ
ب��ث�ت��ه ق �ن��اة ال �ج��دي��د ع��ن زي� ��ارة الحسن
مل�ص��ر ،حمل «ت��وض�ي�ح�ين» ل��م يتضمن
ّأي منهما جوابًا عن السؤال األساسي،
ب��ل إن ك��ل «ت��وض�ي��ح» ي�ط��رح امل��زي��د من
األسئلة والشكوك بشأن طبيعة الرحلة
والهدف منها ودور القائم بها ومن ّ
مول
رحلته.
ف�ت�ل�ف��زي��ون «ال �ج��دي��د» ذك��ر ف��ي نشرتيه
اإلخباريتني ،مساء أول من أمس ،أن مدير
ّ
تصر املديرية على
فرع املعلومات ال��ذي
ترقيته إل��ى «ش�ع�ب��ة» رغ��م ع��دم صدور
مرسوم بذلك ،غادر إلى مصر على منت
الرحلة  712لشركة مصر للطيران ،فور
بث التلفزيون لتحقيق عن وجود الشاهد
زهير محمد الصديق في منطقة مصرية
تبعد س��اع��ة ون�ص��ف ع��ن ال �ق��اه��رة .فما
ال��ذي «ي�ه��م» املديرية العامة لقوى األمن

الداخلي أن توضحه ،ردًا على م��ا ذكره
الجديد وتداولته الصحف أمس؟
ً
أوال ذك ��رت امل��دي��ري��ة ،ف��ي ب�ي��ان أصدرته
أمس ،أن الحسن غادر إلى مصر مساء
االث �ن�ين «ع�ل��ى م�تن رح�ل��ة ع��ادي��ة وعلنية
تابعة لشركة مصر للطيران ،في زيارة
م� �ق ��ررة م �ن��ذ ف� �ت ��رة ،وب� �ن � ً�اء ع �ل��ى موعد
م�ح��دد سابقًا م��ع معالي ال��وزي��ر رئيس
العامة املصرية اللواء مراد
االستخبارات ّ
موافي ال��ذي تسلم منصبه حديثًا على
أث��ر ث��ورة  ،»2011/1/25وأن��ه ع��اد مساء
أول م��ن أم��س «ع�ل��ى م�تن ط��ائ��رة خاصة
مستأجرة م��ن ش��رك��ة .»OPEN SKY
ثم أعلنت ثانيًا أن الهدف من الزيارة «هو
ال�ت�ع��ارف والبحث ف��ي امل��واض�ي��ع األمنية
امل �ش �ت��رك��ة ف ��ي ض� ��وء ال� �ت� �ط ��ورات التي
شهدتها مصر أخ�ي�رًا» ،قبل أن تتمنى،
ّ
ثالثًا وأخيرًا ،على وسائل اإلعالم «توخي
الدقة في ما ّ تورده من معلومات والتأكد
منها قبل بثها».
وإذا كان بيان املديرية لم يأت على ذكر
ال �ص��دي��ق م ��ن ق��ري��ب أو ب �ع �ي��د ،قاصدًا

النفي غير املباشر لعالقة زيارة الحسن
بالشاهد الطائر م��ن بلد إل��ى آخ��ر ،عبر
ال�ح��دي��ث ع��ن «ه ��دف» آخ��ر ل�ل��زي��ارة ،فإن
م �ض �م��ون ال �ب �ي��ان ي �ف ��رض ط� ��رح جملة
ت� �س ��اؤالت ب��دي �ه �ي��ةّ ،أول� �ه ��ا :مل� ��اذا يلتقي
م��دي��ر ف��رع ف��ي ق��وى األم ��ن ال��داخ�ل��ي في
ل�ب�ن��ان خليفة ع�م��ر سليمان ع�ل��ى رأس
االستخبارات العامة املصرية ،في فترة
م��ا زال��ت فيها مصر مشغولة باملرحلة
االن�ت�ق��ال�ي��ة ال �ت��ي ت�ش�ه��د م��ا ت�ش�ه��ده من
حرق ونهب للوثائق األمنية؟ وبأي صفة
قصد العقيد الحسن اللواء موافي لبحث
«املواضيع األمنية املشتركة»؟ وحتى لو
ُ
ان��ت� ّ�دب لهذه املهمة ،هل حصل على أمر
خطي من وزير الداخلية؟
ث��ان �ي��ًا ،إذا ك��ان��ت ال ��زي ��ارة «م� �ق ��ررة منذ
فترة ،وب�ن� ً�اء على موعد محدد سابقًا»،
فلماذا لم يحجز الحسن على منت مصر
ً
للطيران أو غيرها ،ذهابًا وإيابًا ،بدال من
الذهاب «على منت رحلة عادية» والعودة
على منت طائرة خاصة مستأجرة ال تقل
كلفتها عن  12أل��ف دوالر ،فيما الرحلة
كاملة ،ذهابًا وإيابًا ،وفي الدرجة األولى،
ال ت��زي��د ع�ل��ى  850دوالرًا ع�ب��ر طيران
ً
امليدل إيست ،وتزيد أو تنقص قليال في
الشركات األخرى؟
أم ��ا ال �س��ؤال األك �ث��ر ب��دي�ه�ي��ة م��ن ك��ل ما
س �ب��ق ،ف �ه��و :إذا ك��ان��ت ال ��زي ��ارة مقررة
سابقًا وللتعارف وبحث مواضيع أمنية
ُ
مشتركة ،فلماذا لم تعلن إال بعدما أثيرت
في اإلعالم؟
من كل هذه األسئلة ،لم يتوافر إال جواب

هو أن الحسن لم يسافر بتكليف أو
واحدّ ،
بأمر خطي من وزير الداخلية في حكومة
تصريف األعمال زي��اد ب��ارود ،وحسب،
بل إن بارود لم يعرف بالرحلة املصرية
إال بعد إثارتها إعالميًا ،بدليل أنه طلب
من املدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء
أش��رف ري�ف��ي ،خ�لال استقباله ل��ه أمس،
ات �خ��اذ «ال �ت��داب �ي��ر واإلج � � ��راءات املناسبة
في موضوع سفر أح��د ضباط املديرية
ال� �ع ��ام ��ة ل� �ق ��وى األم� � ��ن ال ��داخ� �ل ��ي ومدى
مراعاته للقوانني والتعليمات النافذة»...
وكأن بارود يعتمد في ذلك قول ّ
املتنبي
«فيك الخصام وأن��ت الخصم والحكم»،
ألن ب�ي��ان «التعقيب وال�ت��وض�ي��ح» بشأن
زي��ارة الحسن ص��ادر ع��ن امل��دي��ري��ة التي
يرأسها ريفي.
ّ
تعقيب آخ��ر ع�ل��ى م��ا ب��ث��ه ال �ج��دي��د ،جاء
من املكتب اإلع�لام��ي للواء الركن جميل
السيد ،دعا فيه وزير العدل ،بصفته أيضًا
رأس النيابات العامة ،إلى اتخاذ إجراءات
م �ط��ال �ب��ة ال �س �ل �ط��ات امل �ص ��ري ��ة بتسليم
الصديق إل��ى القضاء اللبناني م��ن دون
امل ��رور ب��امل� ّ�دع��ي ال �ع��ام التمييزي سعيد
ميرزا ،لكونه ّ
متورطًا في هذه القضية».
وطالب وزير الداخلية بفتح تحقيق عدلي
مع الحسن ،في ظ��روف وأس�ب��اب سفره
«امل �ف��اج��ئ» إل ��ى ال �ق��اه��رة «ب��ال �ت��زام��ن مع
اف�ت�ض��اح وج ��ود زه�ي��ر محمد الصديق
ف��ي م �ص��ر» ،م�ع�ت�ب�رًا أن أوض� ��اع مصر
حاليًا ال تسمح للحسن «ب��ال�ت��ذرع بأنه
ذهب إليها للسياحة أو إلجراء اتصاالت
م��ع ال�س�ل�ط��ات األم �ن �ي��ة امل �ص��ري��ة ال �ت��ي ال

تزال في مرحلة الثورة وحرق مكاتبها،
وليست في وضع يسمح لها بالتنسيق
أو باالستماع إلى العقيد الحسن أو سواه
في أم��ور أخ��رى» .ودع��ا ب��ارود «بما لديه
م��ن ص��دق وش�ف��اف�ي��ة ،إل��ى إط�ل�اع الرأي
ال �ع��ام ع�ل��ى نتيجة التحقيق م��ع العقيد
الحسن ،بما في ذلك إحالته على القضاء
ب�ج��رم االس�ت�م��رار بحماية ش��اه��د الزور
زهير محمد الصديق لتضليل التحقيق
في جريمة اغتيال الرئيس الراحل رفيق
الحريري».
السالح قبل الخلوة
ف � ��ي ه� � ��ذا ال � ��وق � ��ت ،وص � �ل� ��ت املواضيع
السجالية إلى داخل بكركي ،قبل أن يقفل
صرحها أبوابه على مطارنة لبنان وبالد
االغتراب الذين بدأوا مساء أمس خلوتهم
ال��روح �ي��ة الن �ت �خ��اب ال �ب �ط��ري��رك السابع
والسبعني للموارنة ،بعدما كان البطريرك
السادس والسبعون نصر الله صفير قد
أنهى يومه األخير في السدة البطريركية
ب� ��اإلدالء ب��دل��وه ف��ي م��وض��وع «السالح»،
ً
ق ��ائ�ل�ا إن وج � ��ود ال� �س�ل�اح خ � ��ارج إطار
الدولة هو نوع من الشواذ ،األمر الذي ّ
رد
عليه ال�ع�م��اد ميشال ع��ون ،وه��و جالس
إل��ى جانب صفير ف��ي ص��ال��ون بكركي،
ً
مشيرًا أوال إلى وجود وجهتي نظر في
م��ا يتعلق بموضوع ال�س�لاح ،وكلتاهما
«تريدان خدمة لبنان بالنتيجة» ،ثم أعرب
ثانيًا عن اعتقاده بأن استمرار السالح
خ ��ارج إط ��ار ال��دول��ة ل�ي��س أم� �رًا طبيعيًا،
ق�ب��ل أن يستطرد «ول �ك��ن بالتخلي عنه

سياسة

الخميس  10آذار  2011العدد 1359

7

فيلتمان هو من اقترح تقديم ملف
السالح على أي ملف آخر في حملة
 14آذار (أرشيف ــ أ ب)
النقدية وعملية إدخالها إلى املصارف
ّ
تخص
وغير ذلك ،واللجوء إلى خطوات
امل� �ص ��رف ال �ل �ب �ن��ان��ي ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ال �ك �ن ��دي ،ووعد
سالمة بإنجاز عملية تصفية للمصرف،
ل�ك��ن ع�ل��ى ش�ك��ل عملية دم ��ج ،علمًا بأن
ه�ن��اك الئ�ح��ة ش ��روط إض��اف�ي��ة .وعندما
اخ�ت�ي��ر م�ص��رف «سوسييتيه جنرال»،
جرت اتصاالت سياسية لتسهيل املهمة،
شملت القوى األساسية في لبنان .وكان
س�ل�ام��ة م�ع�ن�ي��ًا ب� ��أن ت �ت� ّ ّ�م ال �ص �ف �ق��ة قبل
وصوله إلى بيروت ،إذ اتفق مع الجانب
األميركي على إطاللة إعالمية له يعلن
فيها مجموعة أم ��ور ،م��ن بينها إنجاز
هذه ّ الصفقة .وهو ما حصل.
ـــــ تولت الغرفة السوداء التابعة للسنيورة
وج �م��اع �ت��ه ت �س��ري��ب أخ� �ب ��ار ي��وم �ي��ة عن
الئ�ح��ة م�ص��ارف سيكون مصيرها مثل
اللبناني ـــــ الكندي ،وهي تشمل مصارف
ك�ب��رى ال تنتمي سياسيًا إل��ى ف��ري��ق 14
آذار أو يمكن أصحابها أو النافذين فيها
دعم حكومة الرئيس ميقاتي.

ّ
ّ
االستراتيجية األميركية

ّ
لبنان ،ما أدى إلى بروز حاالت تبييض
كبيرة لألموال في مصارف بيروت ،وأن
املنظمات اإلرهابية في لبنان واملنطقة
استفادت منها ،وال سيما حزب لله.
ـــــ إب�لاغ سالمة سلسلة إن ��ذارات دفعته
إل��ى ط�ل��ب مهلة زم�ن�ي��ة الت �خ��اذ تدابير،
منها ما يتعلق أساسًا بتداول األموال

بارود يطالب ريفي
باتخاذ «التدابير المناسبة»
والسيد يطالب بارود بفتح
تحقيق عدلي
عون على مسمع
صفير :التخلي عن السالح
في هذه الظروف
فيه مخاطر عسكرية
وتوطينية

ف��ي ال�ظ��روف الراهنة سنكون معرضني
ملخاطر عسكرية وتوطينية في البالد»،
ليخلص إلى أن «هذا الوقت ليس مالئمًا
للتخلي عن السالح ،لكن بالتأكيد ما من
أح��د يتكلم ع��ن أب��دي��ة بقائه خ��ارج إطار
الدولة».
ون �ف��ى ع ��ون أن ت �ك��ون زي��ارت��ه الوداعية
لصفير هي للمصالحة ،فـ«ما من مشكلة
لتكون هناك مصالحة» ،مؤكدًا أنها زيارة
ش�ك��ر ل��ه «ع �ل��ى ال �س �ن��وات ال�ط��وي�ل��ة التي
قضاها ف��ي س��دة البطريركية ،وتأكيد
استمرارية بكركي».
وك��ان��ت حملة  14آذار ك�ك��ل ،ال السالح
وحده ،موضع هجوم من رئيس مجلس
ال�ن��واب نبيه ب��ري ،ال��ذي نقل عنه النواب
ال��ذي��ن ال�ت�ق��اه��م ف��ي إط ��ار ل �ق��اء األربعاء
ال� �ن� �ي ��اب ��ي ،ق ��ول ��ه إن «ح �م �ل��ة التجييش

بحسب مصدر في الواليات املتحدةّ ،
ثمة
ّ ّ
اعتقاد على نطاق واسع بأن تأخر تأليف
الحكومة أتاح للواليات املتحدة استيعاب
ص��دم��ة إس�ق��اط ال�ح��ري��ري ،وال�ع�م��ل على
وض��ع استراتيجية ملحاصرة الحكومة
ق �ب��ل ت��أل �ي �ف �ه��ا .وي �ض �ي��ف أن الواليات
املتحدة كانت مرتبكة حتى بعد عشرة
أي��ام على تكليف ميقاتي ،ولو أنه نجح
ف��ي ت��أل�ي��ف ح�ك��وم��ة ،ل�ك��ان ه�ن��اك تعامل
مع أمر واق��ع .لكن التأخير أت��اح للفريق
ّ
املتفرغ ،من دون رقابة كاملة
األميركي
م��ن اإلدارة بسبب انشغاالتها ف��ي ملف
ال� �ث ��ورات ال �ع��رب �ي��ة ،وض ��ع استراتيجية
تقوم على مبدأين:
ـــــ األول ،م �ح��اص��رة م�ي�ق��ات��ي ،والضغط

وال �ت �ح��ري��ض ال �ت��ي ي �ق��وم ب�ه��ا ف��ري��ق 14
الشهر هي بكاء على الحكم والسلطة ال
على العدالة» ،واصفًا ه��ذه الحملة بأنها
«خ ��رج ��ت ع ��ن ك ��ل ال �ض��واب��ط والثوابت
ال ��وط� �ن� �ي ��ة» .وش� � ��دد «م� � ��رة أخ� � ��رى على
تأليف الحكومة الجديدة في أسرع وقت
ممكن ،من أجل االنصراف إلى مواجهة
االستحقاقات املقبلة».
ومن دارة الرئيس سليم الحصّ ،
رد النائب
محمد رع��د على ارت �ف��اع ن�ب��رة السجال
ب�ي�ن  8و 14آذار ،ب��ال��دع��وة «إل� ��ى التزام
األخ�لاق �ي��ات السياسية ف��ي التخاطب».
وق� ��ال إن ت��أل �ي��ف ال �ح �ك��وم��ة «ي �س �ي��ر في
ط��ري �ق��ه ال �ط �ب �ي �ع��ي ال � �ه� ��ادئ والحريص
ع�ل��ى ت��أل�ي��ف ح�ك��وم��ة ت�لاق��ي مسؤولية
االستجابة ملتطلبات املواطنني والسعي
إلى معالجة قضاياهم».
وع �ل��ى خلفية امل��ؤت�م��ر ال�ص�ح��اف��ي الذي
عقده رعد األسبوع املاضي ،تقدم النائب
ّ
الجميل بشكوى إلى بري يعترض
سامي
فيها على رف��ع الفتة عليها «املحكمة =
استباحة» في مبنى البرملان ،معتبرًا أن
ذل��ك ق��د ي��وح��ي «أن ه��ذا م��وق��ف مجلس
النواب مجتمعًا» ،وطالب «باتخاذ التدابير
الالزمة ملنع تكرار هذا التصرف».
 ...وأمام املزيد من الوفود «املستقبلية»،
وص��ف الرئيس سعد الحريري املرحلة
الحالية بـ«الصعبة واملعقدة» ،لكنه شدد
على «ضرورة نزول اللبنانيني يوم األحد
املقبل ( )...إلى ساحة الحرية للتعبير عن
إرادت�ه��م في الدفاع عن مسيرة السيادة
واالستقالل والحرية».

ّ
ال �ت��ال �ي��ة س �ت��رك��ز ع �ل��ى ن �ش ��اط أميركي
يجري بالتعاون مع فرنسا والسعودية،
ب� ��دع� ��م م � ��ن إس � ��رائ� � �ي � ��ل ،ل� ��دف� ��ع حكومة
ميقاتي إل��ى ع��دم ات�خ��اذ أي خطوة ذات
طابع دس�ت��وري هدفها تشريع أي عمل
للمقاومة ،وإلع�ل�ان لبنان التزامه (ولو
التنفيذ) بالقرارات
من دون القدرة على
ّ
الدولية ،وخصوصًا ما يتعلق بالتعاون
م��ع املحكمة ال��دول �ي��ة ،س ��واء ف��ي مرحلة
التحقيقات التي ستستمر ّلفترة طويلة
أو م��ع طلبات مباشرة تتعلق بتوقيف
أشخاص ربطًا بأي قرار اتهامي يصدر
عن املحكمة.

ّاتهم الحريري
سالمة بتبييض
سورية وطالبه
أموال
ّ
األميركيون بمنع
ّ
استفادة حزب اهلل ماليًا

عليه شخصيًا ،ملنعه من تأليف حكومة
تلتزم بخيارات سوريا واملقاومة.
ـــــ الثاني ،إن�ع��اش ق��وى  14آذار لدفعها
إلى موقع املبادر ،سواء من أجل تحقيق
ش��را ّك��ة عبر دخولها الحكومة م��ع ثلث
م� �ع ��ط ��ل ،أو م� ��ن خ �ل��ال وض � ��ع برنامج
إعالمي ـــــ سياسي ـــــ دبلوماسي وشعبي
إلبقاء حكومة ميقاتي ّتحت الضغطّ .
ي�ق��ول امل�ص��در نفسه إن فيلتمان تولى
حسم ال�ج��دل ف��ي عناوين الحملة ،وإنه
على
هو من اقترح تقديم ملف السالح ّ
واع� �دًا ف��ري��ق  14آذار بأن
أي ملف ّ آخ��رّ ،
الغرب كله سيوفر حصانة ملنع إسقاط
امل �ح �ك �م��ة ال ��دول� �ي ��ة ،ل �ك��ن ه� �ن ��اك حاجة
ّ
إل� � ّ��ى رف� � ��ع ال � �ص� ��وت ض� � ��د س� �ل��اح حزب
ال ��ل ��ه ،وج�ع�ل��ه ع �ن��وان��ًا خ�لاف�ي��ًا باملعنى
ّ
اليومي .فذلك يمهد لخطوات سياسية
أو دب �ل��وم��اس �ي��ة أو ح �ت��ى ع�س�ك��ري��ة مع
عودة أوساط في  14آذار ،وال ّ
سيما في
دائ ��رة سمير ج�ع�ج��ع ،إل��ى ال�ح��دي��ث عن
ح��رب إسرائيلية مدمرة ضد ح��زب الله
وسوريا.
ّ
وب�ح �س��ب امل �ص��در ن �ف �س��ه ،ف� ��إن الخطوة
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الفساد واالنتخابات

ف ��ي ه � ��ذا ال� �س� �ي ��اق ،ث � ّ�م ��ة أه � � ��داف أخرى
ستبقى غير معلنة ،بينما ستركز حملة
ّ
ال � ّح ��ري ��ري و 14آذار ض� ��د م �ي �ق��ات��ي ،إن
تألفت الحكومة ،على استراتيجية اتهام
م �ي �ق��ات��ي ب��أن��ه س�ي�ن�ف��ذ رغ� �ب ��ات سوريا
وحزب الله وعون في إطاحة موظفني من
وستقوم
الدولة ،لكونهم يوالون  14آذارّ .
هذه االستراتيجية على أساس أن التهم
ال�ت��ي ستوجه إل��ى ه��ؤالء امل��وظ�ف�ين ،هي
أنهم شاركوا في عمليات هدر أو سرقة
للمال العام .وبالتالي ،يعتقد الحريري
وفريقه أنه سيوفر حماية لهؤالء في كل
إدارات الدولة ،وخصوصًا في املؤسستني
املالية والعسكرية ـــــ األمنية.
وت �س �ت �ن��د خ� �ط ��وات  14آذار ف ��ي سبيل
حماية «دويلة السنيورة داخ��ل الدولة»
إل��ى وج��ود معطيات قوية ل��دى الرئيس
بشأن ال��وض��ع اإلداري واملالي،
ميقاتي ّ
ت�ك�ف��ي ل�ت�م��ث��ل ق��اع��دة ات �ه��ام ُي�ف�ت��ح على
ّ
أساسها تحقيق جدي ،سيجعل رؤوسًا
كبيرة من مجموعة السنيورة في قفص
االت� � �ه � ��ام ،ك ��ذل ��ك س �ت �ق��ود إل � ��ى خطوات
وق � ��وان �ي��ن ت � �ع� ��دل ال � �ق� ��ان� ��ون الضريبي
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واتفاقات وتعاقدات ،ما يؤدي عمليًا إلى
اهتزاز في وضع شركة سوليدير ،وشركة
س��وك�ل�ين ،إض��اف��ة إل��ى م��واق��ع أخ ��رى في
ال��دول��ة ،وخ�ص��وص��ًا القطاعني العقاري
وامل ��ال ��ي ،وه ��و األم ��ر ال ��ذي س�ي��ؤث��ر على
مالية ق��وى اس�ت�ف��ادت م��ن ه��ذه القوانني
لجني أرب��اح بمليارات ال ��دوالرات خالل
العقدين األخيرين.

ّ
منع النسبية

ّأما األمر األخير الذي بات هدفًا حقيقيًا
لفريق  14آذار ،وخصوصًا عند الحريري
وت � �ي ��ار امل �س �ت �ق �ب��ل ،ف �ي��رك��ز ع �ل��ى رفض
وم �ق��اوم��ة أي م �ح��اول��ة ل�ت�ع��دي��ل قانون
االن �ت �خ��اب��ات ال �ن �ي��اب �ي��ة ،ب��ات �ج��اه إقرار
النسبية ،ألن في ذل��ك ما يحرر الرهائن
املوجودين اآلن تحت رحمة الحريري في
ع��دد م��ن امل�ن��اط��ق ،ك��ذل��ك سيتيح شراكة
املستقبل في كل الدوائر
كاملة مع تيار ّ
ذات الغالبية السنية.
وتستند مخاوف الحريري إلى معلومات
ّ
عن تبني الرئيس ميقاتي ملشروع قانون
يعتمد أحد خيارين:
 1ـــــ لبنان يقسم إلى  5محافظات كبيرة،
ُ
مع خفض سن
ويعتمد النظام النسبي ُ
االق� �ت ��راع إل ��ى  18س �ن��ة ،وت �ع �ت �م��د لجنة
قضائية لإلشراف.
 2ـــــ انتخاب نصف أعضاء البرملان على
أس ��اس ال�ن�س�ب�ي��ة وال �ن �ص��ف اآلخ ��ر على
أساس النظام األكثري مع دوائر مصغرة
جدًا.
ي �ل �ع��ب ال �ج �م �ي��ع «ال� �ص ��ول ّ��د» .وإذا كان
الحريري وجعجع ل��م يتعلما م��ن درس
العالم العربي بشأن مصير أزالم أميركا،
ّ
ّ
الجميل الذي
الغريب هو موقف أمني
فإن
ّ
ّ
السياسية
يبدو أن��ه ً يريد إن�ه��اء حياته
ض� � �ح � � ّ�ي � ��ة ،م � � � � ّ�رة ث� ��ان � �ي� ��ة ،للسياسات
األميركية.
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Saturday
12 March
 7:00pmBabel Thea
ter, Hamra
Music Conc
er
Kamel Mohanna, Abu Ali Hassan,
Squares of t: A Tribute to the
Liberation
Nawal Hassan & Ismail Shaikh Hassan
Abu Arab,
Amal Kaaw
ash, Firqet
Oshaq al
8:30 pm - Beirut Theater
-Aqsa, an
d Others
"Kingdom of Women" Film
Friday 11 March
- 31 March
10:00 am - Children and Youth
Wednesday 8
Cafe
Center, Shatilla
Teh Marbouta
stsistance: A Po
Story telling
Graphics of Re
it
er Exhib
4:00 pm - Burj el Barajneh
Thursday Cont.
"The Destruction of Palestinian
"Refugee Camps: An Ongoing Nakba

Sunday 13 March
2:00pm - 7RXÀF7DEDUD&HQWHU=DULI
""Workers’ Rights in Lebanon
Rami Zurayk, Sohail Natour, Samer
al-Ashqar, & a representative from
the African Workers Union

"Non-Governmental Organizations
and Arab Civil Society: Colonial
,QÀOWUDWLRQYV%ROVWHULQJ3RSXODU
"Struggle
& Mayssun Succarie, Kamal Sheiya
Razan Zuaytar

Wednesday 9 March
12:00 pm - Leb. University, Al-Hadath
"Resisting Israeli Apartheid: Academic
"Boycott and Popular Mobilization
Salim Vally & Razan Zuaytar
5:30 pm - Irwin Hall, LAU, Beirut
"The Israeli Regime: An Agent of
"Empire
Hana Ibrahim & Fabio Bosco
Thursday 10 March
12:00 pm - College Hall, AUB
"Too Many Enemies: The Palestinian
"Experience in Lebanon
Rosemary Sayigh & Sawsan Abdulrahim

Monday 7 March
7:30 pm - Issam Fares, AUB
"Israeli Apartheid, Colonialism
"& the Means of Resistance
Salim Vally & Rania Masri
Tuesday 8 March
6:00 pm - Cafe Younes, Hamra
"Nasawiya's "Take Back the Night
March to the Corniche

6:00 pm - Beirut Theater, Ain El
Mreisseh

8:30 pm - Issam Fares, AUB
"Why We Struggle: Towards a
"Just Society
Leila Khaled & Hana Ibrahim

The Organizing Committee wants to thank our supporters
BEIRUT.APARTHEIDWEEK.ORG

)Center for Arab and Middle Eastern Studies (AUB
)Center for American Studies and Research (AUB
Center for Civic Engagement and Community
)Service (AUB

Palestinian Cultural
Club, LAU & AUB

Institute for
Palestine Studies

Center for Arab
Unity Studies

Nasawiya

ZZZDVVDÀUFRP
www.al-akhbar.com

Palestinian Youth
Network

Norwegian
People's Aid

Al Adab
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في الواجهة
رسائل إلى المحرر
استغالل ّ
عمال املطار

ّ
ردًا على م��ا نشرته «األخبار»
ف ��ي  2011/3/9ت �ح��ت عنوان
«االس �ت �غ�ل�ال ال �ش �ن �ي��ع للعمال
األج ��ان ��ب ف ��ي م �ط��ار بيروت»،
ي �ه� ّ�م امل �ك �ت��ب اإلع�ل�ام ��ي لوزير
العمل أن يوضح ما يأتي:
«إن امل � � ��واف� � � �ق � � ��ات املبدئية
ع �ل��ى اس �ت �ق ��دام ع � ّ�م ��ال أجانب
م� � � ��ن وزي � � � � � ��ر ال� � �ع� � �م � ��ل عائدة
ل�ش��رك��ات متخصصة بأعمال
التنظيفات ،ومرتبطة مع إدارة
م�ط��ار رف�ي��ق ال�ح��ري��ري الدولي
بموجب عقود للقيام بأعمال
التنظيفات ،ال أع�م��ال العتالة
ون �ق��ل األم �ت �ع��ة ،وه ��ي شركات
ي�ن�ح�ص��ر ن�ش��اط�ه��ا ف��ي أعمال
ال �ت �ن �ظ �ي �ف��ات ح �س��ب نظامها
األساسي.
ّ
وقد وقعت الشركات تعهدات
خاللها عدم تشغيل
أكدت من ُ
ال � �ع � ّ�م ��ال امل� �س� �ت� �ق ��دم�ي�ن بغير
ال �ص �ف��ة ال� �ت ��ي ج� ��رت املوافقة
ع �ل �ي �ه��ا .م ��ع ت��أك �ي��د أن أعمال
التنظيفات هذه ،هي من النوع
ّ
�ذي ّال ي�ق��وم ب��ه أي لبناني،
ال � ُ
وال تمثل منافسة لليد العاملة
اللبنانية ،وقد ثبت هذا األمر
من خالل ما قامت به املؤسسة
ال��وط �ن �ي��ة ل�ل�اس �ت �خ��دام ّ
مرات
ع ��دي ��دة ب �م��وج��ب ن �ش��ر إعالن
ّ
ف��ي ال �ص �ح��ف امل �ح �ل� ّ�ي��ة مل� ��دة 3
أيام متتالية بغرض استخدام
ل �ب �ن��ان �ي�ي�ن ل �ع �م��ل ك � �ه� ��ذا ولم
ّ ّ
ّ
لبناني إلشغالها.
يتقدم أي
إن سياسة وزي��ر العمل ثابتة
برفضه أي موافقة مبدئية ألي
ع��ام��ل أج �ن �ب��ي ،إذا ت��واف��ر في
القطاع املطلوب للتوظيف فيه
التأكد من
عامل لبناني .وبعد ُ
عدم توافر عامل لبناني تعطى
امل� ��واف � �ق� ��ة ب �ح �س ��ب القوانني
ّ
اإلج � � ��راء .وإن وزارة
امل��رع��ي��ة ّ
العمل تتمنى على من ينتقد
ق � � � ��رارات م �ن ��ح إج � � � ��ازات عمل
ل �ع� ّ�م��ال ت �ن �ظ �ي �ف��ات ،أن يتكرم
ب� �ت ��زوي ��ده ��ا ب ��اس ��م أي عامل
تنظيفات لبناني ،ك��ي يصار
إل� ��ى ال �ت��واص��ل م ��ع الشركات
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة الس�ت�خ��دام�ه��م بدل
استقدام يد عاملة أجنبية.
ختامًا ،إن وزارة العمل لم تعد
ت�س�ت�غ��رب ال �ح �م�لات املستمرة
ال� � �ت � ��ي ت� �س� �ت� �ه ��دف� �ه ��ا عمومًا،
وت� � �س� � �ت� � �ه � ��دف وزي� � � � � ��ر العمل
شخصيًا لغايات ب��ات يعلمها
القاصي والداني ،وهي حمالت
ّ
ال ت � �م� ��ت ب� �ص� �ل ��ة ،ال � �ب � �ت ��ة ،إلى
مصلحة لبنان ّ
وعماله.
املكتب اإلعالمي لوزير العمل
ّ
«األخ � �ب� ��ار» :ي �ب��دو أن وزي� ��ر العمل
بطرس حرب لم يقرأ التقرير ّ
جيدًا،
ّ
أو أن� ��ه ق ��رأ ول ��م ي �ه �ت� ّ�م بمضمونه.
فإحالل العمالة األجنبية ،بحسب ما
ورد في التقرير ،هدفه تعظيم أرباح
ّ
املتعهدين عبر تقليص أجور ّ
العمال
وحرمانهم الضمانات والتقديمات
االجتماعية ...فوزير العمل هو أكثر
العارفني ب��أن االستغالل «الشنيع»
للعمال األجانب ّ
ّ
يؤدي إلى حرمانهم
أبسط حقوقهم ،وبالتالي ال عالقة
ّ
ال �ب��ت��ة ب�ي�ن «اس �ت �ق��دام � ًه��م» ـ�ـ�ـ�ـ�ـ وهذا
مصطلح معيب أص�ل�ا ـــــ وامتناع
ال�ع� ّ�م��ال اللبنانيني ع��ن أداء وظيفة
ّ
ع� ّ�م��ال ت�ن�ظ�ي�ف��ات .وال ش��ك ف��ي أن
الوزير بطرس حرب قد ّ
تعرف في
ح�م�لات��ه االن�ت�خ��اب�ي��ة ك��ل  4سنوات
إل� ��ى ن��اخ �ب�ي�ن ال ي �م��ان �ع��ون القيام
بأعمال تنظيفات إلعالة أسرهم.

ميقاتي :الحكومة قبل نهاية األسبـ
االثنني املقبل ،يكون
قد انتهى كل أمر .قالت قوى
 14آذار كل ما تريد قوله،
بنبرة عالية ،في سالح حزب
الله واملحكمة الدولية في
ساحة الشهداء ،وشاهدها
الفريق اآلخر .لكن االستحقاق
ّ
الجدي يبقى عند الرئيس
نجيب ميقاتي الذي يدخل
يومذاك اليوم الـ 48لتكليفه
ترؤس الحكومة
نقوال ناصيف
استخلص ّ
زوار الرئيس املكلف نجيب
ميقاتي ّ
مما سمعوه منه ،في اليومني
امل�ن�ص��رم�ين ،إش��ارت�ين دال �ت�ين ع�ل��ى بدء
اخ �ت �ص��ار امل �ه ��ل ف ��ي ت��أل �ي��ف الحكومة
الجديدة:
أواله �م ��ا ،ت��أك �ي��ده أن ح�ك��وم�ت��ه الثانية
س�ت�ب�ص��ر ال� �ن ��ور ق �ب��ل ن �ه��اي��ة األسبوع
املقبل ،بعد أن يكون قد انقضى إحياء
ذك ��رى  14آذار .ول��م يخفف ه��ذا الجزم
س �ي��ل ان �ت �ق��ادات ل�ل��رئ�ي��س امل �ك �ل��ف على
عدم استعادته تجربة تأليفه حكومته
األولى ـــــ معظم وزرائها تكنوقراط على
ن�ح��و م��ا ي�ط��ال��ب ال �ي��وم ـــــ ف��ي الساعات
ال�ـ 72األول��ى التي تلت التكليف ،بني 16
نيسان  2005و 19منه.
وثانيتهما ،أن ً
لقاء سيجمعه بالرئيس
ميشال عون قبل إعالن تأليف الحكومة،
إلنهاء تباينهما من التأليف ،وخصوصًا
حصة تكتل التغيير واإلصالح وحلفائه
في الحكومة الجديدة.

وتقترن إشارتا ميقاتي هاتان برسائل
ص��دره��ا دم�ش��ق وص�ل��ت إلى
صريحة م� ّ
الرئيس املكلف وإل��ى أف��رق��اء أساسيني
ف��ي ق��وى  8آذار ،أرادت منها العاصمة
ال�س��وري��ة ت�ب��دي��د ال�غ�م��وض واالجتهاد
ال �ل��ذي��ن أح ��اط ��ا ب�م��وق�ف�ه��ا م ��ن حكومة
ميقاتي ،وتحميلها مسؤولية تأخير
التأليف.
وينطوي املوقف السوري على املعطيات
اآلتية:
1ـــــ استياء دمشق ّ
مما ينسب إليها من
أن �ه��ا ت�ت�ع� ّ�م��د إب �ط��اء ت��أل�ي��ف الحكومة،
واإلي� � �ع � ��از إل � ��ى ح �ل �ف��ائ �ه��ا ب ��رف ��ع نبرة
مطالبهم إفساحًا في املجال أمام مزيد
م��ن ال��وق��ت .ب�ي��د أن دم �ش��ق أب�ل�غ��ت إلى
ٍّ
املعنيني بالتأليف أن�ه��ا ال تسمح ألي
ب��االخ �ت �ب��اء وراء ه� � ��ا ل �ل �ت� ّ
�ذرع بأسباب
مختلفة لتعثر التأليف.
2ـــــ ال تنكر دمشق صحة ما يقال عنها
إنها ال تتدخل في التأليف ،إال أن عدم
تدخلها ينبغي أن ال يعني أنها تؤيد
ت��أخ�ي��ر ت��أل�ي��ف ال�ح�ك��وم��ة .وه��ي مصرة
على عدم التدخل في شأن هو ـــــ بحسب
رأيها ـــــ في عهدة حلفائها الذين باتوا
ي �م �ث �ل��ون ال �غ��ال �ب �ي��ة ال �ن �ي ��اب �ي ��ة ،وتثق
بمقاربتهم ال��وض��ع الداخلي واملهمات
التي تنتظر ميقاتي.
ّ
3ـــــ لن تعمد دمشق إلى التدخل السلبي أو
اإليجابي ،وليؤلف حلفاؤها ،املستقلون
وامل�ن�ض��وون ف��ي ق��وى  8آذار ،الحكومة
التي تأخذ في االعتبار تحديات املرحلة
املقبلة .لن تضغط دمشق ـــــ تقول ـــــ سلبًا
وال إي �ج��اب��ًا .ل ��ن ت �ط��ال��ب م ��ن حلفائها
امل �ص��ري��ن ع�ل��ى ح�ص��ص ت� ��وازي ثقلهم
ال�س�ي��اس��ي وال�ش�ع�ب��ي خ�ف��ض لهجتهم
ف��ي م��ا ي�ط��ال�ب��ون ب��ه ،ول��ن تطلب منهم
كذلك رف��ع النبرة بغية وض��ع مزيد من
ال �ع��راق �ي��ل ف��ي ط��ري��ق ت��أل�ي��ف الحكومة
الجديدة.
4ـــــ تبعًا لذلك ،تقول دمشق إنه ال ّ
مبررات
ّ
م ��ن اآلن ف �ص ��اع �دًا ل� �ل� �ت ��ردد ف ��ي إعالن

ح �ك��وم��ة ال�غ��ال�ب�ي��ة ال�ن�ي��اب�ي��ة الجديدة.
وب��ات��ت ال ت�خ�ف��ي ان��زع��اج�ه��ا م��ن إهدار
ال ��وق ��ت ،ب�ي�ن�م��ا ب ��ات ح �ل �ف��اؤه��ا جميعًا
ملمني تمامًا بالصيغة النهائية التي
سترسو عليها حكومة ميقاتي.

املراوحة
إال أن ��ه ال ن�ت��ائ��ج م�ل�م��وس��ة ع�ل��ى طريق
التأليف تحققت ،حتى اآلن على األقل،

ع �ل��ى م �س��اف��ة أي � ��ام م� ّ�م��ا ج� ��زم الرئيس
املكلف بحصوله األسبوع املقبل ،وهو
إب�ص��ار حكومته ال�ن��ورُ .ي�ع��زى ذل��ك إلى
اآلتي:
1ـــــ التزام كل من الرئيس املكلف ورئيس
تكتل التغيير واإلص�لاح مواقفهما من
ال �ح �ص��ص ال �ت��ي ي�ق�ت�ض��ي تقاسمهما
إياها في الحكومة الجديدة .بل تراجع
زخ� ��م االج �ت �م ��اع ��ات ال �ت ��ي ك ��ان ��ت تعقد

ّ
ّ
ً
أسماء (أرشيف ــ أ ف ب)
ال ميقاتي حدد حقائب وال عون سلم

تقــرير

ّ
من وراء إخفاء الشبان السوريني األربعة؟
اختفى أربعة ّ
شبان
سوريني إثر إطالق سراحهم
توقيفهم لتوزيع
بعد
ّ
منشورات محرضة على
النظام السوري .غموض
مالبسات ما حصل فسح
املجال لنسج أكثر من رواية
استخبارية اختلف فيها
املتهم
رضوان مرتضى
منذ أي��ام اختفى ُ أربعة أشقاء سوريني.
ّ
ق � �ي ��ل إن � �ه � ��م اخ � ��ت � �ط � �ف � ��وا ،ف � �ت � �ق� ��دم ذوو
ّ
«املخطوفني» ب��ادع��اء ل��دى سرية ّبعبدا
ل �ك �ش��ف م �ص �ي��ر أب �ن��ائ �ه��م ،وس� ��ط اتهام
ّ
وج � �ه ��ه س �ي��اس �ي��ون إل � ��ى م � �س ��ؤول أمن
السفير ال�س��وري في لبنان امل�لازم األول
ص�لاح الحاج ،بتنفيذ العملية وتسليم
ال �ش �ب��ان األرب� �ع ��ة ل �ل �س �ل �ط� ُ�ات السورية.
ٌ
انطالقًا من الحدث الحاصل ،أثير عدد من
مفسحة املجال أمام صياغة
ردود الفعلُ ،
أكثر من رواي��ة .فتح تحقيق في القضية
لكشف مالبسات االختفاء وإيجاد أجوبة
ل �ع�لام��ات اس �ت �ف �ه��ام م �ط��روح��ة ارتبطت
ّ
الشبان
ببلبلة شهدتها عملية توقيف

السوريني وتركهم ثم إعادة توقيفهم من
جديد.
وف � ��ي ه � ��ذا ال� �س� �ي ��اق ،ت� �س ��رد «األخبار»
أح � ��داث رواي � ��ة ن�ق�ل�ه��ا أم �ن �ي��ون يتهمون
أط��راف��ًا سياسية معادية لسوريا (قوى
من  14آذار واملعارضة السورية) بإخفاء
ال � �ش� � ّ�ب� ��ان األرب� � �ع � ��ة ب � �ه� ��دف االستغالل
السياسي .فيذكر هؤالء أن جاسم جاسم
أوق��ف برفقة سبعة من أقربائه في شقة
دهمها عناصر من استخبارات الجيش
ّي�نّ
ت �ب ِّ� أن ��ه م �س �ت��أج��ره��ا ،الف �ت�ي�ن إل ��ى أنه
ُح��ق��ق م��ع ج��اس��م وب��اق��ي امل��وق��وف�ين لدى
ف ��رع اس �ت �خ �ب��ارات ال �ج �ي��ش ف ��ي بيروت
ُ
قبل أن ُيخلى سبيلهم ،علمًا ب��أن��ه عثر
في الشقة على كمية من امل��واد الحارقة
واألعالم السورية .ونقل مسؤول أمني أن
مدير االستخبارات إدم��ون فاضل طلب
إخ�ل��اء س�ب�ي��ل امل��وق��وف�ي�ن ق �ب��ل أن يعود
قائد الجيش جان قهوجي ويعطي أمرًا
ب��إع��ادة توقيفهم .ف��أوق��ف أرب �ع��ة منهم،
فيما اختفى ُاألربعة اآلخرون املطلوبون
للتوقيف أو ن�ق�ل��وا إل��ى ج�ه��ة مجهولة.
ه �ن��اُ ،ي �ط��رح ت �س��اؤل ع��ن دواع � ��ي إخالء
س �ب �ي��ل امل ��وق ��وف�ي�ن ث ��م إع� � ��ادة توقيفهم
ف��ي ال �ي��وم ال �ت��ال��ي ،إذ إن أب �ن��اء عمومة
امل�خ�ط��وف�ين األرب �ع ��ة م�س�ج��ون��ون اليوم
ف��ي روم�ي��ة ،وه��م :ح�م��ادي ج .وأح�م��د ج.
وحسني ج .وأحمد ج.
وبالعودة إل��ى التفاصيل ،تذكر الرواية
امل� �س ��وق ��ة أن رئ� �ي ��س م �ك �ت��ب معلومات
بعبدا ال��رائ��د باسم يحيى فتح تحقيقًا

ف��ي اخ �ت �ف��اء ال �س��وري�ين األرب �ع ��ة بإيعاز
م��ن رئ��اس��ة ف��رع املعلومات قبل أن ُينقل
التحقيق إل��ى ع�ه��دة ق��ائ��د س��ري��ة بعبدا
العقيد ج��ورج ح��داد ال��ذي سبق أن رأس
مكتب التحقيق ف��ي ف��رع املعلومات في
م��ا م �ض��ى .ول �ف��ت ن��اق��ل ال ��رواي ��ة إل ��ى أن
ف �ت��ح ال �ت �ح �ق �ي��ق ل� ��دى امل �ع �ل��وم��ات جرى
بعد حصول اتصال بني مرجع سياسي
آذاري وم� ��رج� َ��ع س � � ��وري م � �ع� ��ارض في
ب��اري��سُ ،ليستدعى بعدها امل�ل�ازم األول
الحاج ألخذ إفادتهً .
بناء على ما سردته
الرواية املذكورة ،يخلص املسؤول األمني
إل��ى ال�ق��ول إن اختطاف ال�ش� ّ�ب��ان األربعة
املعارضني
مخطط ل��ه للشد على أي��دي
ّ
ال�س��وري�ين ف��ي ل�ب�ن��ان ،علمًا ب��أن��ه أك��د أن
ّ
الشبان األربعة مدفوعون من السياسي
ّ
امل �ع��ارض ع�ب��د الحليم خ ��دام لتحريض
ال�ع�م��ال ال�س��وري�ين على إح ��راق السفارة
في لبنان.
أص� �ح ��اب ال� ��رواي� ��ة اآلن� �ف ��ة ال ��ذك ��ر ،يرون
أن أط��راف��ًا سياسية تتآمر على سوريا
َ ّ
انطالقًا من لبنان وفق برنامج عمل ُمعد
س�ل�ف��ًا ،م�ش�ي��ري� ُ�ن إل ��ى أن أول تطبيقات
ب��رن��ام��ج العمل ت��رج��م ف��ي م��ا حصل في
الجامعة اللبنانية إث��ر دخ��ول أشخاص
(لبنانيني وس��وري�ين) على خط العالقة
ب�ي�ن ال� �ط�ل�اب ال �س��وري�ي�ن وط �ل��اب حركة
أمل بهدف إيجاد خالفات بينهم .ويأتي
ف��ي م��ا ب�ع��د ال �ن��زول إل��ى مبنى السفارة
ل �ح �ش��د أك� �ب ��ر ع � ��دد م �م �ك��ن م� ��ن الطالب
بحجة املطالبة بحقوق طبيعية .ويذكر

األمنيون أن الخطوة الثالثة كانت توزيع
ُ
طالب بالتظاهر أم��ام السفارة
بيانات ت ُ ّ
ال�س��وري��ة لتنفذ بعدها عملية الخطف.
وي ��ذك ��ر امل� �س ��ؤول ��ون ن �ف �س �ه��م أن وضع
ك�م�ي��ة م��ن ال �ص��واع��ق ف��ي م�ح�ل��ة الحمرا
بالقرب من السفارة السورية يدخل في
ُ
هذا اإلطار ،مشيرين إلى أنه عثر بحوزة
جاسم جاسم على سبع بطاقات ائتمان
مصرفية .وذك ��روا أن كشف االتصاالت
أظ �ه��ر أن ج��اس��م أج � ��رى ات� �ص ��االت إلى
ف ��رن� �س ��ا وال� �ن� �م� �س ��ا وأرب � � �ي� � ��ل واألردن
وس��وري��ا ،متسائلني كيف ُيعقل لعامل
عالقات مع أشخاص
بناء أن تكون لديه ً
ف��ي ه��ذه ال ��دول ،ف�ض�لا ع��ن ملكيته لهذا
الكم من البطاقات املصرفية.
وف ��ي إط� ��ار م��ا ُي� �ت ��داول أي �ض��ًا ،س�ب��ق أن
سيقت رواية أخرى ذكرت أن استخبارات
الجيش أوقفت ّ
شبانًا سوريني للتحقيق
م �ع �ه ��م ف � ��ي ق �ض �ي ��ة ت � ��وزي � ��ع البيانات
التحريضية على النظام السوري ،لكنها
باستثناء الشاب جاسم
أطلقت سراحهم
ّ
م ��رع ��ي ج ��اس ��م ال � ��ذي ُس ��ل ��م إل� ��ى القوى
األم�ن�ي��ة ف��ي ب�ع�ب��دا ،ح�ي��ث أم ��رت النيابة
ال �ع��ام��ة ب ��إط�ل�اق س ً��راح ��ه ع �ن��د الساعة
ال �ث��ان �ي��ة ع �ش��رة ل �ي�ل�ا .وأ ّش � ��ارت الرواية
امل��ذك��ورة إل��ى أن جاسم ات�ص� ّ�ل بزوجته،
ط��ال�ب��ًا إل�ي�ه��ا إرس ��ال أح � ٍ�د ل�ي�ق��ل��ه ،فقصد
شقيقاه ب�ع�ب��دا ل�ي�ح�ض��راه ،ل�ك��ن الثالثة
اختفوا في طريق عودتهم .ولفتت الرواية
بعبدا
نفسها إلى أن أحد رجال األمن في
ّ
شاهد ث�لاث سيارات أمنية ك��ان يستقل
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كالم في السياسة

ّ
زلة جنبالط ،وموعد جديد بعد  20آذار

ـوع املقبل
بعيدًا من األض��واء بني ميقاتي والوفد
امل � �ف ��اوض ال � ��ذي ي �ض��م ال ��وزي ��ر جبران
ب��اس �ي��ل وامل � �ع� ��اون ال �س �ي��اس��ي لرئيس
امل� �ج� �ل ��س ال� �ن ��ائ ��ب ع� �ل ��ي ح� �س ��ن خليل
واملعاون السياسي لألمني العام لحزب
الله حسني الخليل .ورغم اجتماع عقده
ب��اس �ي��ل ب �ع��زم��ي م �ي �ق��ات��ي ،اب� ��ن شقيق
الرئيس املكلف ،قبل أربعة أي��ام ،إال أنه
ال اتفاق خلصا إليه رغم اإليجابية التي

اختطاف الناشط
السوري خلق تخوفًا من
تكرار أحداث مشابهة
إحدى الروايات
الشبان
تقول إن ّ
خدام
مدفوعون من ّ
إلحراق السفارة

إح��داه��ا امل�ل�ازم األول ص�ل�اح ال �ح��اج في
اتهام صريح منها للمالزم األول املذكور
ب��ال �ت� ّ
�ورط ف��ي عملية االخ �ت �ط��اف .ووفق
ُالرواية املنقولة فإن شقيقًا رابعًا لجاسم
فقد أثره في منطقة ضهر الوحش.
وس��ط االتهامات امل�ت��داول��ة ،يبرز موقف
ّ
الشبان املخطوفني .فتذكر زوجة
لعائلة
ج��اس��م ج��اس��م أن ال�ق��وى األم�ن�ي��ة أوقفت
ج��اس��م وص ��ادرت ج�ه��از الكمبيوتر من
امل�ن��زل ف��ي ال��راب��ع وال�ع�ش��ري��ن م��ن الشهر
املاضي .وتذكر الزوجة أن زوجها طمأنها
إلى أنهم ُ
خرجونه قريبًا ،مشيرة إلى
سي ً
ّ
أنها تلقت اتصاال من ّ زوجها يطلب فيه
إل�ي�ه��ا إرس� ��ال م��ن ُي �ق��ل��ه م��ن ب�ع�ب��دا عند
منتصف ً الليلة نفسها ،لكنها تلفت إلى
أن اتصاال وردها من رقم زوجها بصوت
ّ
سيرحلون جاسم
غريب ُيخبرها بأنهم
إلى سوريا.

جان عزيز
أشاعاها ،والرغبة في التفاهم.
2ـــــ ال يزال ميقاتي يعارض إعطاء عون
الثلث  1+املسيحي من ضمن حصة تكتل
التغيير واإلصالح ّ
(التيار الوطني ّ
الحر
ّ
ويتمسك بعدم إحداث سابقة
وحلفائه)،
ك �ه��ذه ل��م ت�ش�ه��ده��ا أي م��ن الحكومات
امل�ت�ع��اق�ب��ة ،وخ�ص��وص��ًا ب��وض��ع نصاب
معطل ف��ي ي��د طائفة .تنطلق معارضة
م�ي�ق��ات��ي أي �ض��ًا م��ن ت�ح�ف�ظ��ه ع��ن إعطاء
عون الحصة التي يطالب بها ،وهي 12
وزيرًا في حكومة ثالثينية ،ويعتقد بأن
الرقم مبالغ به.
3ـــــ رغم جوالت أحاديث كان قد تبادلها
ال� ��رئ � �ي� ��س امل� �ك� �ل ��ف وال � ��وف � ��د املفاوض
ف��ي األس��اب �ي��ع ال �ث�لاث��ة امل �ن �ص��رم��ة ،فإن
تتمحور
خالصة ما ك��ان ي��دور بينهما
ّ
حول لغز لم يشأ ميقاتي وال عون حله:
الئحة بأسماء
ينتظر ميقاتي من عون
ّ
الوزراء الذين يقترحهم كي يوزع عليهم
من الرئيس
الحقائب ،وينتظر الجنرال ّ
املكلف الئحة بالحقائب كي يوزع وزراءه
ّ
ّ
عليها .وهكذا ال أحد منهما يتقدم جديًا
نحو اآلخ��ر :ال ميقاتي يعرض حقائب
ّ
تكتل التغيير واإلصالح ،وال عون يحدد
مرشحيه للتوزير.
4ـــــ ت�ت��داول أوس��اط املحيطني بالرئيس
املكلف اق�ت��راح��ات ف��ي م�س��ودة الحكومة
وكان ميقاتي قد أنجز مسودة
ُالجديدةً .
ع��رض��ت أوال ع�ل��ى رئ �ي��س الجمهورية
ميشال سليمان االثنني املاضي فوافق
عليها ،ثم عرضت على رئيس ّاملجلس
نبيه ب � ّ�ري فتحفظ .ورغ ��م ال�ت�ك��ت��م الذي
ي �ح �ي ��ط ب � ��ه ال ��رئ � �ي ��س امل� �ك� �ل ��ف الصيغ
امل �ق �ت��رح��ة ل �ت��وزي��ع ال �ح �ق��ائ��ب وتحديد
الحصص ،إال أن الثابت في موقفه حتى
اآلن ،أن ��ه ي��رف��ض إع �ط��اء ق ��وى  8آذار ـــــ
التي تمثل الغالبية النيابية وتمسك في
البرملان باألكثرية املطلقة وبمفتاح منح
الحكومة الجديدة الثقة ـــــ ثلثي املقاعد.
ويرغب الرئيس املكلف عبر هذه املناصفة
ّ
في إب��راز ما يعده القوتني الرئيسيتني
اللتني تتألف منهما حكومته ،بعدما
ّ
قررت قوى  14آذار مقاطعتها ،وهما قوى
 8آذار وامل�س�ت�ق�ل��ون .ي��دخ��ل ف��ي حساب
املستقلني ،إلى ميقاتي وحليفه الوزير
م�ح�م��د ال �ص �ف��دي ،رئ �ي��س الجمهورية
ّ
ورئ �ي��س ال �ح��زب ال �ت �ق��دم��ي ّاالشتراكي
النائب وليد جنبالط .ويتسلح ميقاتي
في دفاعه عن وجهة نظره بعدم إعطاء
قوى  8آذار ثلثي مقاعد حكومته ،بعامل
الثقة بينه وبني شركائه ،الذي يقتضي
أن يجعل من الطرفني فريق عمل واحدًا
ّ
ومنسجمًا ،يواجه التحديات واألخطار
م� �ع ��ًا .وي �ق �ت �ض��ي ك ��ذل ��ك أن ال تحتاج
الغالبية الجديدة إلى النصاب املطمئن
ما دامت دعمت تكليف ميقاتي وأطلقت
ي� ��ده ف ��ي ال �ت��أل �ي��ف ،واخ �ت �ب ��رت محاور
التفاهم معه.
5ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ ي� �ل� �ت� �ق ��ي م� �ي� �ق ��ات ��ي م � ��ع سليمان
وج� �ن� �ب�ل�اط وال� �ص� �ف ��دي ع �ل ��ى ضرورة
ت �ب��دي��د ال �ح �ك��وم��ة ال �ج��دي��دة املخاوف،
ّ
وأخصها الدولية ،التي تصل أصداؤها
إل� ��ى ه� ��ذا ال �ف��ري��ق ،وه� ��ي أن �ه��ا حكومة
ّ
يصر
 8آذار أو ح�ك��وم��ة ح��زب ال �ل��ه .ب��ل
رئيس الجمهورية والرئيس املكلف في
لقاءاتهما مع السفراء على إب��راز هوية
ال �ح �ك��وم��ة ال� �ج ��دي ��دة ،ع �ل��ى أن �ه��ا تمثل
ائ �ت�لاف��ًا ب�ي�ن ق ��وى  8آذار ال �ت��ي أضحت
ال �غ��ال �ب �ي��ة ال �ن �ي��اب �ي��ة وم �س �ت �ق �ل�ين ،األمر
ال��ذي ستعكسه تركيبتها عند إعالنها
وتأكيدها التزام القرارات الدولية.
ف ��ي امل �ق ��اب ��ل ،ي��رس��ل م �ي �ق��ات��ي أك �ث��ر من
إشارة إلى الغالبية الجديدة لطمأنتها
إل ��ى م �غ��زى ت�م� ّ�س�ك��ه ب �ه��ذا ال �ج��ان��ب من
ص��ورة الحكومة ،ورغبته في مناصفة
م� �ق ��اع ��ده ��ا م� �ع� �ه ��ا ،وه� � ��ي أن القاسم
املشترك غير القابل للجدل م��ع ق��وى 8
آذار ،وح��زب الله خصوصًا ،هو حماية
س�ل��اح امل� �ق ��اوم ��ة وع � ��دم ت �ع��ري �ض��ه ألي
استهداف من أي جهة أتى ،والعمل على
تفادي اآلثار السلبية املتوقعة من القرار
االت �ه ��ام ��ي ف ��ي اغ �ت �ي��ال ال��رئ �ي��س رفيق
الحريري.

رغ ��م ال �ك�ل�ام ال ��واض ��ح ،ف��ي امل��وق��ف وال �ت �م��وض��ع ،لرئيس
جبهة النضال الوطني ،النائب وليد جنبالطُ ،يطرح في
�اط السياسية املعنية س��ؤال عما إذا كان جنبالط
األوس� ً
م �س��ؤوال ف��ي م�ك��ان م��ا ،وب�ن�ح��و م�ب��اش��ر أو غ�ي��ر مباشر،
عفوًا أو قصدًا ،عن عرقلة مسار تأليف الحكومة الجديدة
برئاسة نجيب ميقاتي .وتعود ج��ذور السؤال إل��ى كالم
لجنبالط أع�ل��ن فيه قبل أس�ب��وع�ين ،ب�ص��راح��ة ك��ام�ل��ة ،أن
السعودية أبلغته رسميًا قطع ع�لاق��ات ال��ري��اض ب��ه .من
ه�ن��ا ت�ب��دأ التحليالت وال �ت �س��اؤالت ،وت��أخ��ذ ل��دى بعض
املعنيني طابع السؤال املباشر :هل قصد جنبالط تعطيل
ّ
مهمة ميقاتي؟ وملاذا؟
في خلفية السائلني أسرار ومعلومات كثيرة .يقولون إنه
ب��ات معروفًا منذ اللحظة األول��ى لسقوط حكومة سعد
الدين الحريري ،واتجاه غالبية نيابية طفيفة إلى تكليف
ّ
واألهم
ميقاتي ،أن األخير ربط موقفه باملوقف السعودي.
ّ
السنية ،لبثت في حال
أن الحركة السياسية في البيئة
تريث ومراوحة ،في انتظار تبلور موقف الرياض حيال
ال �ت �ط��ورات ف��ي ب �ي��روت .وف��ي ه��ذا ال�س�ي��اق تفهم سلسلة
األح��داث التي تلت ،ولو من باب التسويق أو اإليحاء أو
اإليهام :سافر محمد الصفدي إلى السعودية وعاد مؤيدًا
تكليف ميقاتي ،ثم انهالت األخبار اإلعالمية عن برودة
ما أو فتور بني الحريري والسعوديني .ويقول العارفون
أي�ض��ًا ،إن ميقاتي ح��اول رص��د النبض ال�س��وري حينها
حيال الطرف اآلخر من معادلة الـ س/س .فجاءته األجواء
م�ق�ب��ول��ة ،إل ��ى أن ذه ��ب ب�ه��ا رئ �ي��س ال�ج�م�ه��وري��ة ميشال
سليمان أبعد من ذلك في اإليجابية ،إذ قيل إن سليمان
قال مليقاتي ،إنه في أحد اتصاالته الهاتفية مع الرئيس
السوري بشار األسد ،سأله مباشرة عن أحوال العالقات
بني دمشق وال��ري��اض ،فأجابه األس��د :كانت عالقتنا مع
اإلخ ��وة ال�س�ع��ودي�ين ج� ّ�ي��دة ،أم��ا اآلن فأصبحت ممتازة،
وذلك دائمًا بحسب الرواية نفسها.
ّ
وتحركت
ف��ي ت�ل��ك امل �ن��اخ��ات ،تشجع ميقاتي م��ن ج�ه��ة،
ف�ئ��ات ال ي�س�ت�ه��ان ب�ه��ا م��ن ال�ب�ي�ئ��ة ال�س�ن�ي��ة ،متفاعلة مع
مليقاتي،
األم��ر إيجابًا .ساعد على ذل��ك تموضع وسطي
ً
وأجوبة عمومية غامضة تحكي الكثير ،وال تقول فعال
أي ش��يء .ف��ي ه��ذه امل�ن��اخ��ات ،ق�ي��ل إن م��روح��ة الخيارات
لرئيس الحكومة املكلف توسعت بنحو ملحوظ.
السنية ً
ّ
فقيل مثال إن الوزيرة ليلى الصلح كانت مستعدة ،رغم
تأكيدها أن��ه ل��م يفاتحها أح��د ب��أي ش��أن حكومي .وقيل
أيضًا ،إن النائب تمام سالم ،تحمس وتشجع ،حتى إنه

صار يحلل في مجالسه ،أن املوقف السعودي مؤات ،وأن
ميقاتي ليس سليم الحص وال عمر كرامي ،وأن ميشال
سليمان ليس إميل لحود ،في إشارة مقارنة إلى تجربتي
ال�خ��روج�ين ال�ح��ري��ري�ين م��ن ال�ح�ك��م ،ع��ام��ي  1998و.2004
وق�ي��ل أك�ث��ر م��ن ًذل��ك :إن ن��واب��ًا س�ن��ة ب�ي��روت�ي�ين م��ن داخل
تكتل لبنان أوال ،ك��ان��وا ق��د أصبحوا على عتبة الترقب
للحركة السياسية ،بما يؤهلهم لتفاعل أكثر إيجابية مع
أي طروحات أو مقاربات توزيرية.
ّ
وف��ي تلك األج ��واء ،ك��ان رئيس الحكومة املكلف يتحدث
علنًا في مجالسه عن أنه سيأتي بوزيرين سنيني اثنني
من بيروت ،وأن��ه لن يضع نفسه أم��ام أي حائط مسدود
ّ
مع أي أح��د ،مستعينًا باملبدأ نفسه ال��ذي سمح بنجاح
ال� �ح ��ري ��ري األب :واس �ت �ع �ي �ن��وا ع �ل��ى ق� �ض ��اء حوائجكم
بالكتمان .الكتمان نفسه ال��ذي دفنه الحريري االب��ن مع
وال � ��ده ،ح�ي�ن راح ي�ع�ط��ي «إف ��ادت ��ه» امل�س� ّ�ج�ل��ة أم ��ام لجنة
التحقيق الدولية.
فجأة خرج جنبالط عن صمته ،وخرج ليعلن لهؤالء ،أنه
عبد العزيز بالذات ،أنه
تبلغ من السعودية ،ومن مقرن بن ّ
هناك ،وأن عالقته بالرياض قد
ُ«غير مرغوب فيه» سياسيًا
ّ
قطعت .فتبدلت األمور كثيرًا ،كأن إشارة جديدة إلى اتجاه
الرياح قد ظهرت ،فخرج الحريريون إلى التصعيد املباشر،
حتى استخدام لغة االتهام بالغدر والكذب والخيانة ،ثم
َّ
أعلنوا مقاطعتهم مفاوضات التأليف قبل أن ُيعد الحريري
لزيارته السعودية بعد انقطاع ،ويحبس البلد ،وميقاتي
خ�ص��وص��ًا ،أن�ف��ا ّس��ه ،ف��ي ان�ت�ظ��ار ك�ل�ام األح ��د امل�ق�ب��ل .ففي
مكان م��ا ،ب��دا ك��أن القطيعة السعودية مع جنبالط باتت،
بعد إعالنها ،منسحبة على كل نظرائه ّ
ممن تركوا الصف
الحريري .وبدا أن مستوى سقف الكالم في  13آذار ،سيكون
التعبير الواضح واملباشر ،عن مستوى املوقف السعودي
من املواجهة القائمة في بيروت.
ف ��ي امل �ق��اب��ل ،ي �ح��رص امل ��واك� � ّب ��ون ل �ح��رك��ة م �ي �ق��ات��ي على
ال�ت�خ�ف�ي��ف م��ن ت��داع �ي��ات ال ��زل ��ة ّال�ج�ن�ب�لاط�ي��ة .يعترفون
ب��وج��ود عراقيل وص�ع��وب��ات ،لكنهم ال يعزونها أساسًا
إلى حركة املنازلة القائمة بني بيروت والرياض ،بل بينها
وبني واشنطن .كأن األميركيني ينتظرون إعالن الحكومة،
ليعلنوا في وجهها القرار االتهامي ،فيما ميقاتي يبدو
بالعكس ،ك��أن��ه ينتظر أن يعلن ال �ق��رار ،ليعلن م��ن بعده
شكل حكومته ومضمونها واألسماء والتوجه والبيان.
ّ
لكن بني االنتظارين ،ب��دأ يتردد في أوس��اط املعنيني ،أن
هناك موعدًا أوليًا لنهايتهما :بني  20آذار و 23منه .ملاذا
ّ
يوميات بلد
في ه��ذا الوقت ب� ّ�ال��ذات؟ مجرد س� ّ�ر آخ��ر من
ّ
كله مكشوف ،وكله أسرار.

علم
و خبر
ما قل
ودل
قبل إقفال األبواب
على املطارنة املوارنة،
ارتفعت حظوظ املطران
بولس مطر كثيرًا ،مع إعالم
ّ
الجميل
املطران بطرس
املقربني منه ّ
ّ
نيته دعم مطر.
وبذلك يكون عدد األصوات
التي يضمنها مطر أكثر من
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منافسيه ،علمًا بأن أمني
ّ
السر السابق في بكركي
ّ
ريشار أبي صالح نسق
أمس مع الرئيس سعد
الحريري بحركة
ّ
كثيفة لحث املطارنة
لالقتراع للمطران يوسف
بشارة.

كهرباء خيمة «إلغاء النظام الطائفي»
ّ
ّ
لبنانيون للمطالبة
محمد قباني الخيمة التي نصبها شباب
زار النائب
ّ
بإسقاط النظام الطائفي .وبعدما عرف نفسه ،أبلغ الشباب بأنه متضامن
معهم ،وسألهم إذا ما كانوا يحتاجون إلى أي أمر ،فأبلغه املوجودون بأن
ّ
القيمني على حديقة الصنائع يرفضون تزويد الخيمة بالكهرباء ،فبادر
ّ
ّ
قباني إلى إجراء بعض االتصاالت وتوفير الكهرباء .ثم غادر قباني بعدما
ّ
ُ
أمر يريدونه.
أبلغ املوجودين بأنه جاهز ملساعدتهم في أي ٍ

ّ
موظفون في الداخلية لم يقبضوا رواتبهم

ّ
ّ
الشخصية ،التابعة
املديرية العامة لألحوال
يشكو عدد من املوظفني في
ّ
الداخلية ،من عدم قبض رواتبهم منذ أكثر من ثالثة أشهر ،ويعزون
لوزارة
السبب إلى تقصير من املديرة بالتكليف سوزان خوري ،التي لم تعمل على
األول من كانون ّ
مالية لهم رغ��م مباشرتهم العمل منذ ّ
إنشاء أرق��ام ّ
األول
ّ
محررين في املديرية .من جهة ثانية ،ذكرت مصادر في املديرية أن
ّ ،2010
وقعت عقد عمل مع شخص ّ
مقرب من ح��زب الكتائب ،ك��ان سابقًا
خ��وري
ّ
اإلجراء؛ لكون
ة
املرعي
القوانني
بذلك
مخالفة
املنت،
منطقة
في
نفوس
مأمور
ً
ّ
األخير محاال على التقاعد وال يمكن إعادته إلى العمل ،وقد كلفته خوري
ّ
املديرية.
متابعة ملف القيود املكررة في

كرامي عند ميقاتي
ّ
استقبل الرئيس املكلف تأليف الحكومة نجيب ميقاتي ،فيصل كرامي،
نجل الرئيس عمر كرامي ،مساء أمس .وكان اللقاء إيجابيًا وقد تباحثا في
ّ
طرابلسية وفي ملف تأليف الحكومة.
شؤون

الفايسبوك ردًا على عرقلة املفتشني
دفعت محاوالت عرقلة عمل مفتشي الضمان االجتماعي من أحد املسؤولني،
إحدى املفتشات إلى تأسيس صفحة على الفايسبوك بعنوان «من يحمي
ّ
ّ
املواطن ّ
شخصية زمالئها ،بعدما
وتحمست املفتشة على
الحر في لبنان؟».
ّ
تعرض أحد هؤالء املفتشني للضرب والشتم من أحد املستزملني ،أثناء قيامه
بالتفتيش في وضع إحدى الشركات املحسوبة على األخير.
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ّ
أسبوع الفصل العنصري بني العراق وفلسطني
تقرير

لم تغب املرأة في يومها العاملي عن برنامج «أسبوع الفصل
السنة
العنصري اإلسرائيلي واالستعمار» الذي يقام هذه
اّ
طرابلس وبيروت ّ،بالتعاون ّبني طلب من
مدينتي
ّ
بالتزامن في ّ
الجامعات اللبنانية ،اللبنانية األميركية ،األميركية والبلمند

ّ
ُ
ُ
«كل شخص يقتل أو يجرح في العراق يكون الفاعل هو نفسه في فلسطني» (حازم بدر ــ أ ف ب)

خليل عيسى
ّ
األميركية
جمعت قاعة عصام فارس في
امل �ن ��اض �ل ��ة ال �ف �ل �س �ط �ي �ن� ّ�ي��ة ل �ي �ل��ى خالد
ّ
العراقية هناء إبراهيم اللتان
واملناضلة
ّ
انضمتا إلى الجبهة الشعبية
كانتا قد
ل�ت�ح��ري��ر فلسطني ف��ي ستينيات القرن
امل��اض��ي ،وال�ت�ق�ت��ا ،م�س��اء أول م��ن أمس،
ب �ع��د  41ع ��ام ��ًا م ��ن أج � ��ل ن� �ق ��اش ال عن
فلسطني املحتلة فحسب ،بل عن العراق
ّ
املحتل أيضًا.
حضر اللقاء نحو مئتي شخص تحت
ع� �ن ��وان «مل� � ��اذا ّن �ن��اض��ل :ن �ح��و مجتمع
ع ��ادل» واس�ت�ه��ل�ت��ه ل�ي�ل��ى خ��ال��د بالكالم
على تاريخ املرأة في الكفاح املسلح ضد
اآلل ��ة ال�ع�س�ك��ري��ة اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة ث��م خالل
ّ
االنتفاضة ،إذ أدت في البداية دور «األم
لاّواأل ّخ��ت والرفيقة» للرجل الفلسطيني،
إ أن ذل ��ك ت �غ� ّ�ي��ر ال �ي ��وم م ��ع التساوي
الكامل بني املرأة والرجل في التضحيات
والشهادةّ .
االنقسام»
«إنهاء
«مطلب
أن
خالد رأت
ّ
ّاليوم من أجل إنهاء االحتالل» .وتأكدت
�وم ت �ق �ت��ل ّف �ي��ه إسرائيل
أن � ��ه «ف� ��ي ك ��ل ي� � ّ
ّ
عنصرية
ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ًا ،ف ��إن� �ه ��ا ت� ��ؤك� ��د
ك � �ي ��ان � �ه ��ا» .أم� � ��ا ب� �خ� � ّص ��وص الثورات
ال�ش�ع�ب�ي��ة ال�ع��رب�ي��ة ،ف ��إن خ��ال��د «تتطلع
إل� ��ى م��زي��د م ��ن االن� �ت� �ص ��ارات الشعبية
ف��ي ال �ب �ل��دان امل�ح�ي�ط��ة ب�ف�ل�س�ط�ين» .وقد
ّ
ّ
«تحية
وج �ه��ت امل�ن��اض�ل��ة الفلسطينية
إل ��ى ال �ن �س��اء امل �ن��اض�ل�ات ال �ق��اب �ع��ات في
ال� �س� �ج ��ون اإلس ��رائ� �ي� �ل� �ي ��ة واألميركية
والعراقية اليوم ،إذ ستبقى امل��رأة دومًا
ج � ��زءًا م ��ن ال �ن �ض ��ال ال �ن �س��ائ��ي العربي
والعاملي».
أم��ا ه�ن��اء إب��راه �ي��م ،ع�ض��و ات �ح��اد نساء
العراق ،فعرضت دور املرأة العراقية في
محاربة االحتالل وحكومته ووجودها

«ف ��ي ال �خ �ط��وط األم��ام �ي��ة ل�ل�ن�ض��ال ضد
اإلمبريالية» .إبراهيم الشغوفة بالنضال
قالت إن «ال�ع��راق م��ا أدع��وه س� ّ�رة الكون
ه��و م��رك��ز م �ه� ّ�م ف��ي ال �خ��ري � ًط��ة العربية
والعاملية حني يصبح محتال من العدو
نفسه اإلم�ب��ري��ال��ي وال�ص�ه�ي��ون��ي .وغدًا،
ّ
العنكبوتية التي
سندرك ما هي الشبكة
ّ
األميركية» .وعن
تتعاون مع اإلمبريالية
النضال قالت إبراهيم:
العقائد في
دور
ّ
ّ
«ل�ق��د تعلمت أي�ض��ًا أن ح��رك��ة سياسية
سياسية بعينها ال
بعينها أو ع�ق�ي��دة
ّ
تصنع حركة التغيير .تعلمت أن أعيش
الحراك الوطني على قاعدة االجتماعي

كل يوم تقتل فيه
إسرائيل فلسطينيًا ،فإ ّنها
عنصرية كيانها
تؤكد
ّ
ّ

ال الحزبي» ،والعراق اليوم «يعيش تحت
االح�ت�لال والهيمنة الطائفية والعرقية
وال �ج �ه ��ال ��ة ،ب �ي �ن �م��ا ي� �ح ��اول ��ون تشويه
سمعة املقاومة واتهامها باإلرهاب».
وتوقفت إبراهيم عند «لعبة تغيير الوعي
والتعتيم اإلع�لام��ي وم��ا يحصل اليوم
في العراق» ،مستندة إلى «زيارة املالكي
والطالباني أميركا ووضعهما الزهور
ع�ل��ى أض��رح��ة م��ن ق�ت�ل�ن��ا ومالحقتهما

الشعب العراقي باملادة  4من الدستور إذا
قال «هذا احتالل أو حكومة احتالل .لقد
ظهر ذلك ّ
عندما ظهرت في العراق
جليًا
ّ
االح� �ت� �ج ��اح ��ات ف ��ات �ه ��م امل ��ال �ك ��ي شعبه
ّ
ّ
بعثيون وقاعدة».
بأنهم «ص��دام �ي��ون،
ّ
هذا االتهام جاهز دائمًا ،بينما الحرية
اليوم في العراق تعني اقتصاد السوق».
ّ
وق � ��دم � ��ت ن � �م� ��اذج م� ��ن امل �ث �ق �ف�ي�ن الذين
يتعاملون م��ع األم�ي��رك�ي�ين« ،ف��ي الوقت
الذي ّ
يتم فيه اعتقال واغتصاب الرجال
وال �ن �س��اء ف��ي ال� �ع ��راق» ،ول�ف�ت��ت إل ��ى أنه
في «الشهر املاضي ،اغتصبت فتاة في
سجن عراقي أم��ام أخيها كي يعترف».
ورأت أن امل� ��رأة ف��ي ال �ع ��راق ه��ي البيئة
الحاضنة للمقاومة ،وقد تفاعلت معها
تلقائيًا .بعض النساء ال�ي��وم يشترطن
ل� �ل ��زواج ب��ال �ش��اب أن ي �ك��ون ش��ري �ف��ًا ،أي
«ضد االحتالل»« .ال ّ
حرية للمرأة تحت
االحتالل».
ّأم��ا ف��ي األسئلة امل� ّ
�وج�ه��ة فكان واضحًا
اع� �ت ��راض ال �ج �م �ه��ور وامل� �ش ��ارك�ي�ن على
م ��رك ��زي ��ة ال� �ق� �ض� �ي ��ة ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة في
ّ
أولوية مكانة «الضحية»
التنافس على
ال�ت��ي أبدتها إح��دى ال�ح��اض��رات ،والتي
استنكرت الكالم عن العراق اليوم ،بينما
«يفترض اآلن الكالم عن فلسطني» .هذا
ّ
ردت عليه إبراهيم بعرض ّ
قصة
الكالم
ال�ط�ف�ل��ة ع�ب�ي��ر ق��اس��م ال �ت��ي اغ�ت�ص�ب�ه��ا 4
جنود أميركيني ثم أحرقوها ،وتواطأت
وزارة ال �ص �ح��ة ال �ع��راق �ي��ة م��ع االحتالل
وأص � ��درت ل �ه��ا ه� ّ
�ويّ��ة ب�ع�م��ر  18سنة».
ُ
وخ�ل�ص��ت إل ��ى أن ك ��ل ش�خ��ص ي�ق�ت��ل أو
ُي� �ج ��رح ف ��ي ال � �ع ��راق ي �ك ��ون ال �ف��اع��ل هو
االستعمار املوجود في فلسطني».
ي�م�ك��ن م�ت��اب�ع��ة ب��رن��ام��ج األس �ب ��وع على
ال� �ع� �ن ��وان�ي�ن اآلت� � �ي �ي��نhttp://beirut. :
 /apartheidweek.orgو http://iawtripoli.
wordpress.com

ّ
االنقسام السياسي يخطف املعلمني
تقرير

ّ
املعلم ،تقاطعت
في عيد ّ
أصوات املعلمني في
القطاعني الرسمي والخاص
السياسات
حول ّرفض ّ
التربوية الرسمية واالنحدار
املعيشي والسياسي،
ّ
التربية
وزير
ه
وج
فيما
ّ
ّ
رسائله السياسية ،ملقنًا
املعلمني دروّسًا في اإلصالح
والديموقراطية
فاتن الحاج

ّ
�ون ف � ��ي احتفال
ي� �ت� �ه ��ام ��س ال� � �ت � ��رب � ��وي � � ّ
األون�ي�س�ك��و ف��ي ع�ي��د امل �ع��ل��م ب �ش��أن كلمة
«تليق
وزي � ��ر ال �ت��رب �ي��ة ح �س��ن م �ن �ي �م �ن��ةّ :
عيد معلمي
بمنبر لقوى  14آذار ال بمنبر ّ
يبث رسائله
كل لبنان» .فالوزير ،قبل أن
ّ
س �ي��اس� ّ�ي��ة ،ن � ّ�ص��ب ن �ف �س��ه م �ع��ل �م��ًا على
ال � ّ
املعلمني ح�ين دع��اه��م إل� ّ�ى اإلص �غ��اء إليه
ّ
وكأنهم تالمذته «كما تعلمون تالمذتكم
اإلص� �غ ��اء ،ي �ج��ب أن ت �ط� ّ�ب �ق��وا ذل ��ك اآلن»،
ّ
خلفية ال��وش��وش��ات ف��ي قاعة
وذل��ك على

االح �ت �ف ��ال ال � ��ذي ق��اط �ع �ت��ه ق� ��وى  14آذار
التربوية.
وقد حضر طيف ّ«أل لوصاية السالح» في
كالم منيمنة «املعلم باني مجد الوطن ،ال
بأزيز الرصاص الهادر فوق الرؤوس ،بل
ّ
الطيبة ال�ت��ي تخلق ف��ي أوالدنا
بالكلمة
ً
ملكة ّ
تواقة لإلبداع».
ثم انتقل الوزير الى الحديث عن منطلقات

أس��اس �ي��ة مل �ن��ع االن �ق �س��ام ال �ع �م��ودي بني
اللبنانيني ،وذل��ك بتأكيد س�ي��ادة الدولة
ف��ي توفير الحماية لكل ف��رد ف��ي الداخل
والخارج وقدرتها باملستوى نفسه على
ردع املعتدي .أم��ا ترسيخ الديموقراطية
فيكون ،بحسب منيمنة ،برفع الوصاية
برشده في تقرير
عن املجتمع ،واالعتراف ّ
مصيره .وبدا الفتًا أن يتبنى الوزير إلغاء
ال�ط��ائ�ف�ي��ة ف��ي ل�ب�ن��ان ،ب��اع�ت�ب��اره��ا «هدفًا
استراتيجيًا نحققه بورشة وطنية شاملة
يشترك فيها اللبنانيون بكل طوائفهم».
واإلصالح ،برأيه ،ال يحصل بكبسة زر ،بل
ّ
تتحول إل��ى خطة والخطة إلى
هو رؤي��ة
ب��رام��ج وال ّ�ب��رام��ج إل��ى ق��وا ّن�ين ومراسيم.
والغريب أنه بدا واثقًا من أن هذا ما فعله
الخطة الخمسية
في وزارة التربية عبر
ّ
لدعم التعليم الرسمي! بل إن املفارقة أن
ي�ط�ل��ب ال ��وزي ��ر م��ن رواب� ��ط امل�ع�ل�م�ين رفع
مستوى التعليم ،وع��دم اقتصار دورها
ع�ل��ى ال�ت�ح��رك��ات املطلبية ،فيما ال توفر
ال ��وزارة أدن��ى مقومات دع��م ه��ذا القطاع،
ف � �ه ��ي ت� �ح� �ج ��ب م� �س� �ت� �ح� �ق ��ات صناديق
املدارس منذ  7أشهر تحت حجة «الوضع
اللبنانية!».
في اإلدارة
ّ
العام ّ
وم� ��ع أن م�ن�ي�م�ن��ة أك� ��د أن رئ �ي��س دائرة
امل�ح��اس�ب��ة ف��ي ّال � ��وزارة ب �ه��اء ع ��واد أنجز
امل �ع��ام�ل�ات ،وأن ال��دف �ع��ة األول � ��ى ال �ت��ي ال
تتجاوز  %30ستدفع خالل هذين اليومني،
ّ
فإن ذلك لم يقنع املجلس املركزي لروابط
امل �ع �ل �م�ين ف ��ي ال �ت �ع �ل �ي��م األس� ��اس ��ي الذي
تحدثت باسمه ع��اي��دة الخطيب ،وأكدت
أن �ن ��ا «م �س �ت �م��رون ف ��ي ت �ن �ف �ي��ذ اإلضراب
التحذيري غدًا (ال�ي��وم)» .ورفضت ضرب
وحدة التشريع ،مؤكدة أننا «غير قادرين
ّ ّ
تحمل أي ه��وة على سلسلة الرتب
على
والرواتبّ .
ولوحت بأننا «سنقوم بكل ما

يلزم من خطوات للحصول على الدرجات
ّ
التدرج سنة كما هي الحال
األربع وتقديم
مع زمالئنا في التعليم الثانوي».
م�ط��ال��ب أخ ��رى خ��اص��ة بالتعليم املهني
ت � �ح� ��دث ع �ن �ه��ا رئ � �ي� ��س راب � �ط� ��ة أساتذة
التعليم املهني والتقني الرسمي فاروق
الحركة ،فناشد إلغاء القانون الذي اقتطع
 %15م ��ن ت �ع��وي �ض��ات ن �ه��اي��ة الخدمة،
تحسني خدمات تعاونية موظفي الدولة،
إع� ��ادة ص�ي��اغ��ة امل �ن��اه��ج وإش � ��راك روابط
األساتذة في وضع السياسات التربوية،
تعزيز شهادات التعليم املهني والتقني
وخ �ص��وص��ًاً اإلج� � ��ازة ال �ف �ن �ي��ة واالمتياز
الفني ،فضال عن استكمال ملء الشواغر
ف ��ي م �ل��اك ال �ت �ع �ل �ي��م امل �ه �ن��ي ع �ب��ر تعيني
متخرجي املعهد الفني التربوي.
األس��ات��ذة ال�ث��ان��وي��ون لهم أي�ض��ًا رؤيتهم

دعوة إلى
وضع حد
للتدخالت
السياسية
الضيقة في
املؤسسات
التربوية
(هيثم
املوسوي)

ال �ت��ي ت�ن��اول�ه��ا أم�ي�ن س��ر راب �ط��ة أساتذة
التعليم الثانوي نزيه جباوي ،نيابة عن
رئيس الرابطة .فاملعلم ،كما قال جباوي،
ي�ش�ع��ر بكثير م��ن األل ��م ع�ل��ى ه��ذا الواقع
ال ��ذي يعيشه ب�ف�ع��ل ال�س�ي��اس��ة التربوية
التي تستهدفه ماديًا ومعنويا ،داعيًا إلى
ّ
الضيقة
وضع حد للتدخالت السياسية
ف ��ي م��ؤس �س��ات �ن��ا ال� �ت ��رب ��وي ��ة وهيئاتنا
ال �ن �ق��اب �ي��ة .وش � ��دد ع �ل� ّ�ى أه �م �ي��ة «العمل
م� ّ
�وح ��دي ��ن م ��ن أج� ��ل ح��ق �ن��ا ف ��ي التنظيم
ال �ن �ق��اب��ي ل �ض �م��ان م �ش��ارك �ت �ن��ا ف ��ي صنع
تبقى روابطنا
ال �ق� ّ�رار ال �ت��رب��وي ،وك��ي ال ً
مهمشة وآخر من يعلم ،فضال عن أهمية
التكاتف ملنع الفرز الطائفي واملذهبي في
مؤسساتنا».
ب �ع �ي �دًا ع� ��ن األون� �ي� �س� �ك ��و ،ص � ��دح صوت
نقيب املعلمني في القطاع الخاص ،نعمه

م�ح�ف��وض ،ليتقاطع م��ع أص ��وات زمالئه
ف ��ي «ال ��رس� �م ��ي» ،اع �ت ��راض ��ًا ع �ل��ى األزمة
انقسام عمودي
السياسية التي أدت إلى
ّ
بني اللبنانيني .ومع ذل��ك ،يعزيه أن يرى
ّ
النقابيني والتربويني العرب يؤدون دورًا
أس��اس ّ�ي��ًا ف��ي ال� �ث ��ورات ال �ع��رب �ي��ة ،مشددًا
على أن «ما يجري حولنا من انتفاضات
ج �م��اه �ي��ري��ة س �ي �ك��ون داف� �ع ��ًا ل �ن��ا إلعادة
الحياة إلى هيئة التنسيق النقابية التي
ت �ج �م��ع رواب � ��ط امل �ع �ل �م�ين وامل��وظ �ف�ي�ن في
القطاع الرسمي والخاص ،عبر الدعوة الى
اجتماع سريع ليكون صوت املعلم هادرًا
ض��د االن�ح��داري��ن املعيشي والسياسي».
وه � � �ن� � ��ا ،ال ي� �غ� �ف ��ل م � �ح � �ف� ��وض الهموم
ّ
الداخلية للمعلم وهموم اللبنانيني الذين
ي��واج �ه��ون االرت �ف��اع ال�ج�ن��ون��ي لألسعار
وتآكل قيمة رواتبهم.
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متفرقات

تحقيق

ّ
ّ
العاملي
تواصل االحتفاالت بمئوية يوم املرأة

ّ
الالجئون الفلسطينيون:
«الشعب يريد إصالح األونروا»

أكد محمود عباس أن الطبابة من مسؤولية األونروا ،ال من مسؤولية منظمة التحرير (خليل الهويدي ــ أ ف ب)

الالجئون
يعتصم ّ
الفلسطينيون ،غدًا ،أمام
مبنى وكالة األونروا في
منطقة بئر حسن .وقد
ّ
توحدت جهود اللجان
الشعبية املنقسمة بني
تحالف القوى ومنظمة
التحرير تحضيرًا لالعتصام
الذي سيتحول مفتوحًا إذا لم
تستجب الوكالة للمطالب
قاسم س .قاسم
ك � ��ان م ��ن امل� �ف� �ت ��رض أن ي �ت��وج��ه موظفو
األون � � ��روا ،ص �ب��اح غ��د ال�ج �م �ع��ة ،إل ��ى مقر
ال��وك��ال��ة ف��ي ب�ئ��ر ح�س��ن مل��زاول��ة أعمالهم
ك��امل �ع �ت��اد .وف ��ي ت �م��ام ال �س��اع��ة العاشرة،
ستصل إل��ى مسامعهم أص ��وات هتافات
مرتفعة «الشعب يريد إص�لاح األونروا».
عندها سيتساءل املوظفون ،في ما بينهم،
ّ
عما يجري خارج األسوار االسمنتية «هل
وصلت الثورات العربية إلى عقر دارنا؟».
ل �ح �ظ ��ات ،وي �س �ت��وع��ب م��وظ �ف��و الوكالة
امل �ف��اج��أة :الج �ئ��ون فلسطينيون أت ��وا من
مختلف املخيمات لالعتصام أم��ام مركز
األون� � � � � ��روا .م �ط �ل �ب �ه��م م� � �ع � ��روف :تحسني
الخدمات املقدمة إليهم .يستمر االعتصام
املطالب .ثم
ساعة ،تلقى فيه كلمة تشرح
ّ
ترفع مذكرة إلى إدارة األونروا ،يتسلمها
املدير العام للوكالة سلفاتوري لومباردو
ب�ن�ف�س��ه أو م�م�ث��ل ع�ن��ه ك�م��ا ج ��رت العادة
خالل االعتصامات السابقة ،أو قد يكون
أحدهما موجودًا بني املعتصمني ،للوقوف
ّ
عن كثب على أحقية املطالب .ينّ
قاب قوس أو أدنى
السيناريو املذكور كان ّ
م��ن تحقيقه ،وك ��ان امل�ن��ظ�م��ون يعتمدون
ف ��ي اع �ت �ص��ام �ه��م ع �ل��ى ال �س � ّ
�ري ��ة للحفاظ
على عنصر املفاجأة ال��ذي خ�س��روه ،بعد
حدوث تسريب إعالمي عن النشاط .تدارك
املنظمون الصفعة ال�ت��ي ن��ال��و ّه��ا .بحثوا
ّ
عمن س� ّ�رب الخبر ،ليكتشفوا أن «ممثلي
فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في
لبنان هم من فعل ذلك بعد اجتماع عقدوه
ف ��ي م �خ �ي��م امل �ي ��ة وم �ي ��ة وذل � ��ك إلجهاض
النشاط في مهده» ،كما يقول القائد العام
لكتائب ش�ه��داء األق�ص��ى منير امل�ق��دح في
اتصال مع «األخبار» .ويعزو املقدح سبب
طلب فصائل املنظمة تأجيل االعتصام أو
إلغائه إلى عدم إشراكها في التنظيم.
ه �ك��ذا ،اج�ت�م��ع امل�ن�ظ�م��ون م �ج��ددًا أول من
أمس ليقرروا ما إذا كانوا سيسيرون في
امل��وع��د ال��ذي ح��ددوه سابقًا أو الّ ،
فأقروا
باإلجماع االستمرار في االعتصام بعدما
وض�ع��وا اللمسات النهائية ل��ه ،وطبعوا
الالفتات واتفقوا على الشعارات ومنها:

«ال� �ش� �ع ��ب ي ��ري ��د ال� �ح� �ق ��وق االجتماعية،
ال �ش �ع��ب ي��ري��د ال �ع �ي��ش ب �ك ��رام ��ة ،الشعب
يريد ال�ع��ودة إل��ى فلسطني ،الشعب يريد
إنهاء الهدر والفساد ،الشعب يريد مدافن
ملوتاه».
أم� ��ا ال� �ب ��اص ��ات ال �ت ��ي س �ت �ن �ق��ل الالجئني
م � ��ن م� �خ� �ي� �م ��ات ب � � �ي� � ��روت وص � � �ي� � ��دا فقد
ّ
اس� � ّت ��ؤج ��رت ه ��ي األخ� � � ��رى .ك ��ذل ��ك ،حدد
املنظمون الخطوات التي سيقومون بها
ف��ي األي� ��ام امل�ق�ب�ل��ة ف��ي ح��ال ع��دم تجاوب
األون��روا مع مطالبهم .تحركات ستكون
ع�ل��ى ش�ك��ل اع �ت �ص��ام��ات م�ف�ت��وح��ة وخيم
ستنصب أم ��ام امل��راك��ز ال�ط�ب� ّ�ي��ة لألونروا
داخل املخيمات وأمام مركزها الرئيسي.
ل �ك��ن ،م��ن ه��م م�ن�ظ�م��و االع �ت �ص��ام ،وملاذا
ق��رروا التحرك اآلن؟ ببساطة ،هم اللجان
الشعبية واملؤسسات واملنظمات األهلية
في املخيمات التي وضعت خطة للتحرك
واالع� �ت� �ص ��ام ض ��د األون� � � ��روا .وتواصلت
ال� �ل� �ج ��ان م ��ع م� �س ��ؤول ��ي ق � ��وى التحالف
وف �ص��ائ��ل م�ن�ظ�م��ة ال �ت �ّح��ري��ر ،فـ«وجدنا
بعد ك��ل اجتماعاتنا أن ال��وع��ود كثيرة،
لكن اإلنجازات قليلة» ،يقول مدير مكتب
شؤون الالجئني في حركة حماس ياسر

الوكالة
خصها»
«ما ّ

اس���ت���غ���رب���ت م����دي����رة ق���س���م اإلع����ل���ام في
وك��ال��ة األون������روا ،ه���دى س��م��را صعيبي،
تحميل ال��وك��ال��ة م��س��ؤول��ي��ة وف���اة الطفل
ّ
الفلسطيني محمد ط��ه ،مشيرة إل��ى أن
املعلومات اإلع�لام��ي��ة ع��ن ه��ذا املوضوع
تضمنت جملة مغالطات .وأك��دت سمرا
أن «ال ش��يء يمكن أن ي��ع��وض خسارة
م��ح��م��د ،واألون���������روا وف�����رت ل��ل��ع��ائ��ل��ة كل
الوسائل وامل��وارد املتاحة ملعالجة الطفل
ب��ال��ط��ري��ق��ة ال���ت���ي ي��س��ت��ح��ق��ه��ا .وعندما
ج��اء ًوال��د الطفل إل��ى عيادة الوكالة ،أخذ
تحويال إلى مستشفى صيدا الحكومي
ح��ي��ث ج���رى إس��ع��اف��ه ،ل��ك��ن بسبب عدم
ت��واف��ر أي آل��ة تنفس ش��اغ��رة ف��ي العناية
الفائقة في املستشفى ،جرى نقل الطفل
إل��ى مستشفى دالع���ة حيث ت��وف��ي قبل
دخوله إليها.

ّ
عزام .يضيف عزام إن «كالم مدير األونروا
معنا لم يتجاوز التنفيس والتخدير ،لذا
ّ
املضي في هذا األمر ودعم اللجان
قررنا
الشعبية واأله�ل�ي��ة ف��ي ت�ح��رك�ه��ا» .هكذا،
ن��ال ال�ت�ح��رك دع��م ك��ل م��ن ت�ح��ال��ف القوى
الفلسطينية وحركة فتح بشخص منير
امل � �ق� ��دح .ال �ق ��ائ ��د ال� �ع ��ام ل �ك �ت��ائ��ب شهداء
األق �ص��ى ح ��ورب م��ن أب �ن��اء ح��رك�ت��ه الذين
ل ��م ي� �س ��ان ��دوا ت �ح��رك��ه ألن «ال � �ق� ��رار عند
ال�ح��رك��ة ه��و أن ت�ك��ون ال�س��اح��ة اللبنانية
هادئة» ،كما يقول أحد املتابعني للتحرك
وال � � ��ذي رف � ��ض ال �ك �ش��ف ع ��ن اس� �م ��ه .لكن
ال� �ض� �غ ��وط ال� �ت ��ي م ��ورس ��ت ع �ل��ى املقدح
لحثه على ع��دم امل�ش��ارك��ة ف��ي النشاط أو
إل�غ��ائ��ه ل��م تجد نفعًا م�ع��ه ،حتى وصلت
األم� ��ور إل ��ى ح��د ات �ص��ال رئ �ي��س السلطة
الفلسطينية ،املنتهية والي �ت��ه ،محمود
ع �ب��اس ش�خ�ص�ي��ًا ب��امل �ق��دح «لالستفسار
عن التحرك» ،بحسب املقدح .يضيف« :لم
يطلب الرئيس إلغاء النشاط أو تأجيله،
بل ك��ان الحديث عن الوضع امل��زري الذي
يعيشه أبناء املخيمات ،وض� ّ�رورة توفير
ال �ط �ب��اب��ة ل�ل�اج� �ئ�ي�ن ،وأك� � ��د أن موضوع
ال�ط�ب��اب��ة ه��و م��ن م�س��ؤول�ي��ة األون� � ��روا ،ال
م��ن مسؤولية منظمة التحرير» .لكن ما
سبب التحرك في التوقيت الحالي؟ وهل
ه��و ل �ـ«ت �ن �ف �ي��س» م��ا ق��د ي �ق��وم ب��ه شباب
امل �خ �ي �م��ات ي� ��وم  15آذار ال � ��ذي سيشهد
تحركات شبابية مطالبة بإنهاء االنقسام
في الداخل الفلسطيني؟ يجيب ّ عزام إنه
«ال راب ��ط ب�ين ال�ت�ظ��اه��رت�ين ،وإن االتفاق
على ّالتحرك أمام األونروا حصل مسبقًا،
كما أن اعتصامنا ضد الوكالة هو بسبب
ق�ض�ي��ة مطلبية اج�ت�م��اع�ي��ة .أم ��ا مسيرة
 15آذار ف �ه��ي م�ط�ل��ب س �ي��اس��ي نؤيده».
ه��ل ستقوم حركة حماس ب��أي نشاطات
مؤيدة ّ لهذه املسيرة في املخيمات؟ يقول
ّ
عزام إن «املسيرة شبابية ،ولألفراد حرية
امل�ش��ارك��ة ف��ي م�ث��ل ه��ذه األن�ش�ط��ة ،ونحن
مستعدون لسماع آرائ�ه��م وتقديرها ،ثم
إن�ن��ا نسير ب��ات�ج��اه واح��د ل��دع��م القضية
الفلسطينية».
ب ��دوره ،ي�ع��زو امل�ق��دح ال�ت�ح��رك إل��ى الواقع
امل �ع �ي �ش��ي امل� � � ��زري ال � � ��ذي ي �ع �ي �ش��ه أبناء
امل� �خ� �ي� �م ��ات ،م �س �ت �ش �ه �دًا ب� �ح ��ال ��ة الطفل
الفلسطيني محمد ط��ه ال��ذي ت��وف��ي أمام
مستشفى في صيدا أول من أمس ،والذي
رفضت املستشفى استقباله بسبب عدم
ت��واف��ر امل�ب�ل��غ ال �ل��ازم ل��ذل��ك .وع ��ن ارتباط
االعتصام أم� ّ�ام األون ��روا بتحرك  15آذار،
يقول املقدح إن «التحرك ليس مرتبطًا بأي
تحركات قد يقوم بها الشباب الفلسطيني،
ب ��ل إن� �ن ��ا ن �ع �ت �ص��م ل �ن �ط��ال��ب بالخدمات
التي هي من حق الشعب الفلسطيني أن
ينالها لحني ع��ودت��ه إل��ى دي ��اره» .ويشير
ّ
إل ��ى أن ال �ت �ح��رك امل �ق �ب��ل ال �ت��ي ق��د يساند
ت�ح��رك  15آذار ه��و «مسيرة ال�ع��ودة التي
يجري العمل عليها ب�ص��ورة ج��دي��ة ،عبر
ال �ت��وج��ه إل ��ى ال� �ح ��دود ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة من
املخيمات والبلدان التي تحيط بفلسطني
لتحريرها».

ّ
ّ
حق لي وألسرتي» على ّ
ّ
أهمية مطلب الدولة
«جنسيتي
شددت حملة
املدنية ،معلنة تأييدها ومشاركتها في التحركات اآليلة إلى تغيير
النظام السياسي ـ ـ ـ الطائفي السائد ،وذلك ضمانًا للمساواة وللحقوق.
وللمناسبة ،نظمت جمعية عمل تنموي بال ح��دود ـ ـ ـ نبع وجمعية
ّ
املرأة
الخيرية ومركز األطفال والفتوة ندوة في مخيم شاتيال ،ناقشت
األوضاع والتحديات التي تواجه املرأة اللبنانية والفلسطينية والعربية.
ودعت عبير قاسم ،باسم الجمعيات املنظمة ،الشباب الفلسطيني إلى
تمزيق اتفاق أوسلو والتخلص من كل األطقم السياسية املهترئة
وإلحاقها بمثيالتها العربية .بعدها ،تحدثت لينا أبو حبيب املديرة
التنفيذية ملجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنموي ،عن اإلنجازات
التي تحققت عبر نضاالت النساء في العديد من األقطار العربية،
وأن حملة جنستي ـ ـ ـ حق لي وألسرتي قد ساهمت في بلورة الحق
باملساوة بني الرجل وامل��رأة في منح الجنسية ألوالدهما ،معتبرة أن
إعطاء األجنبي املتزوج بلبنانية حق الحصول على إقامة مجاملة هو
خطوة باالتجاه الصحيح ،لكنها غير كافية.
وف���ي ص����ور ،أق����ام ات���ح���اد ب��ل��دي��ات ق��ض��اء ص���ور وم���رك���ز الخدمات
اإلنمائية وتجمع املؤسسات األهلية في مركز باسل األسد الثقافي،
ً
احتفاال برعاية عقيلة رئيس مجلس النواب رن��دة ب��ري ،التي قدمت
دروع���ًا تقديرية لسيدتني ّ
معمرتني م��ن ع��وائ��ل ال��ش��ه��داء اللبنانيني
والفلسطينيني.

خيمة ضد الطائفية في صور
يحول الطقس العاصف املستمر حتى نهاية
األسبوع دون تبيان الحجم الحقيقي ّ
ملؤيدي
نصب خيمة اعتصام دائم ضد النظام الطائفي
في مدينة ص��ور (آم��ال خليل) .فالعدد حتى
مساء أمس كان ال يزال مقتصرًا على مجموعة
الشباب الذين تنادوا إلى اجتماع مساء أول من
أم��س عبر مجموعة إس��ق��اط النظام الطائفي
ـ ـ ـ ف���رع ص���ور ،ليتباحثوا ف��ي ال��خ��ط��وات التي
تعنيهم جغرافيًا ،إلى جانب مشاركتهم في تظاهرة األحدين وخيمة
االعتصام في صيدا ،فقرروا نصب الخيمة فورًا على دوار االستراحة
وهكذا كان .تدخلت في البدء شرطة بلدية صور لتحذرهم من نصب
الخيمة من دون االستحصال على إذن من البلدية .وقد ّ
أصر أصحاب
مقدمها ،وباتوا ليلتهم
الخيمة على نصبها ّ ورفع العلم اللبناني في ّ
األول���ى فيها بما
تيسر م��ن حاجيات بسيطة وف��روه��ا م��ن جيبهم
الخاص .وصباح أمس ،توجه وفد منهم إلى البلدية التي لم تسمح لهم
بالتخييم فحسب ،بل باالستفادة من شبكتي املاء والكهرباء أيضًا،
إل��ى جانب إع��ط��اء اإلذن بتشغيل أج��ه��زة ال��ص��وت إلط�لاق األناشيد
ّ
التسبب بإزعاج املواطنني.
الوطنية ،لكن من دون
املشاركني في االعتصام ،يشير الطالب مهدي كريم إلى
وبحسب أحد ّ
أن الخيمة ستدشن أنشطتها بدءًا من نهاية األسبوع عبر اعتصام
شعبي قد يلحق بندوات وحوارات في األيام املقبلة حول الهدف الذي
أنشئت من أجله الخيمة.

الثلوج على  800متر
ّ
توقعت مصلحة األرص��اد الجوية في إدارة الطيران املدني أن يكون
الطقس اليوم غائمًا وماطرًا ،مع عواصف رعدية محلية ورياح ناشطة
ً
وبقاء درجات الحرارة منخفضة .ويتوقع تساقط الثلوج
ابتداء من
 800متر وخصوصًا في املناطق الشمالية .ووزعت املديرية العامة
لقوى األم��ن الداخلي برقية عن حال الطرق الجبلية املقطوعة وهي:
ع��ي��ون ال��س��ي��م��ان ح���دث بعلبك ،ف��اري��ا س��اح��ة وردة ،امل��ن��ي��ط��رة حدث
بعلبك ،معاصر الشوف ّ
كفريا ،عيناتا ـ ـ ـ األرز ،أفقا ـ ـ ـ عيون السيمان،
األرز ـ ـ ـ عيناتا ،الهرمل.
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المحكمة الدولية
ّ
تقرير القاضي أنطونيو كاسيزي ّ
تضمن ما بدا تحويرًا لبعض املعلومات ًالتي تتعلق بعمل
الحريري ،وتضليال في قضية اللواء الركن
املحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق
ّ
جميل السيد ،وتناقضًا في التعامل مع تسريب التحقيقات السرية

تقرير عن تقرير كاسيزي ()4/4

املحكمة تفضح نفسها
عمر نشابة

ُ ّ
«تعد ثقة الجمهور العامل األساسي الذي
عليه عمل كل محكمة .فال غرابة إذًا
يقوم
ّ
�رك��ز خ�ص��وم املحكمة ّ
تهجماتهم
ف��ي أن ي�
على صدقية التحقيق ،في محاولة لزعزعة
ث�ق��ة ال�ج�م�ه��ور ال �ع��ام ب �ه��ا» .ورد ذل ��ك في
الصفحة  27م��ن التقرير السنوي الثاني
ّ
ال��ذي قدمه أخيرًا رئيس املحكمة الدولية
الخاصة بجريمة اغتيال رفيق الحريري،
القاضي أنطونيو كاسيزي ،إل��ى ب��ان كي
ّ
«التهجم»
م� ��ون وس �ع��د ال� �ح ��ري ��ري .ل �ك��ن
ع�ل��ى «ص��دق �ي��ة» ال�ت�ح�ق�ي��ق ال��دول��ي ارتكز
على عناصر تستدعي ،بحسب املعايير
الدولية في مجال العدالة الجنائية ،اتخاذ
القاضي أنطونيو كاسيزي ،بصفته رئيسًا
ل�ل�م�ح�ك�م��ة ،إج � � ��راءات ف��وري��ة ملعالجتها.
ّ
ـ«التهجم» على صدقية التحقيق ارتكز
ف
باألساس على ثالث ممارسات:
ـــــ تسريب محاضر التحقيق وتسجيالت
املقابالت التي أجراها املحققون الدوليون
مع شهود مشتبه فيهم.
ـــــ اع�ت�م��اد املحققني ال��دول�ي�ين على شبكة
االت �ص��االت ،بينما أق� ّ�ر ات�ح��اد االتصاالت
ال � ��دول � ��ي ووزارة ال� �ب ��ري ��د واالتصاالت
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ب ��اخ � �ت ��راق ال �ش �ب �ك��ة م� ��ن قبل
االستخبارات اإلسرائيلية.
ـــــ ازدواجية معايير املدعي العام الدولي،
ح� �ي ��ث إن� � ��ه اع � �ت � ��رف ع �ل �ن ��ًا باستجوابه
مسؤولني في حزب الله بصفتهم شهودًا،

سياسة إعالمية «قوية»
ّ
حدد القاضي كاسيزي النهج املستقبلي للمحكمة باآلتي« :مواصلة تنفيذ
سياسة إعالمية قوية واستراتيجية املحكمة للتواصل الخارجي ،لضمان
إدراك املواطنني في لبنان ومنطقة الشرق األوس��ط وعلى الصعيد الدولي،
لدور املحكمة وأنشطتها .وبغية الوصول إلى أوسع جمهور ممكن ،سيصدر
املزيد ُ من املواد اإلعالمية ،وستقام في بيروت والهاي سلسلة من النشاطات
التي تعنى بعمل املحكمة» (صفحة  .)23وبدا ذلك للتغطية على تجاوزات
م�ك�ت��ب امل��دع��ي ال �ع��ام ال��دول��ي ألب �س��ط امل�ع��اي�ي��ر ال��دول �ي��ة ف��ي م �ج��ال العدالة
الجنائية .أما بخصوص الشفافية ،فقد ورد في التقرير «تعزيز الشفافية
ّ
ف��ي عمل املحكمة القضائية إل��ى ح��د ل��م تشهده م��ن قبل املحاكم الجنائية
الدولية األخرى» (صفحة  .)10غير أن املحكمة لم تنشر تقرير املراجعة األولى
لحسابات املحكمة ،الذي أكد كاسيزي في تقريره السنوي أنه ُوضع في أيلول
( 2010صفحة  ،)22على الرغم من أن هذا التقرير ال يدخل ضمن ّ
السرية التي
ّ
ّ
عليها .فمن حق اللبنانيني الذين يسددون  %49من موازنة
يفترض الحفاظ
ُ
املحكمة معرفة كيف تصرف أموالهم.

ّ
مجرد احتمال
بينما رف��ض اإلفصاح عن
اس� �ت� �ج ��واب ��ه إس��رائ �ي �ل �ي�ي�ن أو أشخاصًا
موجودين في إسرائيل.
إن رئ�ي��س امل�ح�ك�م��ة ال��دول �ي��ة م��ؤت�م��ن على
حسن سير عملها وعلى تنفيذ مقتضيات
ق� � ��رار م �ج �ل��س األم� � ��ن  2007/1757الذي
ي �ن��ص ع �ل��ى وج � ��وب ع �م��ل امل �ح �ك �م��ة وفق
«أعلى املعايير الدولية في مجال العدالة

ّ
الجنائية» .لكن ي�ب��دو أن ك��اس�ي��زي فضل
ت �ح �م �ي��ل م �ن �ت �ق��دي امل �ح �ك �م��ة مسؤولية
إخفاقاتها املهنية وتجاوز املوظفني فيها
للمعايير العدلية ،بدل أن يعالج الشوائب
ع�ب��ر م�ن��ع ال�ت�س��ري�ب��ات وت�ص�ح�ي��ح أخطاء
املحققني.
ق ��ال ك��اس �ي��زي إن «االن �ت �ق��اد امل��رك��ز الذي
واج �ه �ت ��ه امل �ح �ك �م��ة ت� �ط � ّ�ور م �ن��ذ مباشرة

متابعة

ّ
سرقات «غريبة» :صهريج وجرار زراعي
ُس� �ج� �ل ��ت ف � ��ي األي� � � � ��ام األخ � � �ي� � ��رة سرقات
اس �ت �ه��دف��ت أن ��واع ��ًا م ��ن امل� �س ��روق ��ات غير
«مألوفة» ،فقد ُسرق صهريج وجرار زراعي
وأل� � ��واح غ��ران �ي��ت ،إض ��اف ��ة إل ��ى السرقات
«التقليدية» التي طالت أسالكًا كهربائية
ومنازل وسيارات.
ال �ث��ال �ث��ة ب �ع��د ظ �ه��ر أول م ��ن أم � ��س ،سرق
م �ج �ه��ول ص �ه��ري��ج م� �ح ��روق ��ات م ��ن نوع
مرسيدس (صنع  ،)1980كان في الضبية،
وهو ملك ميشال خ.
ُ
وس�ج�ل��ت عملية س��رق��ة ج ��رار زراع ��ي قبل
ظ �ه��ر ي � ��وم االث � �ن �ي�ن امل� ��اض� ��ي ،ف �ق��د ادعى
أل�ك�س��ي ح .أم ��ام فصيلة ب��رمً��ان��ا ف��ي قوى
األم��ن ال��داخ�ل��ي ب��أن م�ج�ه��وال س��رق جرارًا
يملكه من نوع «ميسي فريكسون» كان قد
أوقفه في املنصورية.

األسالك
املسروقة
تابعة للشبكة
العامة وهي
بطول 800
متر (أرشيف
ــ هيثم
املوسوي)

في اليوم نفسه ،دخل مجهول إلى معمل
بالط وغرانيت في مشان (قرب جونيه)،
وس� ��رق م ��ن داخ �ل ��ه س �ت��ة أل � ��واح غرانيت
بطول  3أمتار وعرض مترين ،قدرت قيمة
املسروقات بنحو خمسة آالف دوالر.
م ��ن ج �ه��ة ث��ان �ي��ةُ ،س �ج �ل��ت ع�م�ل�ي��ة سرقة
أس �ل ��اك ك �ه��رب��ائ �ي��ة م� ��ن خ ��رب ��ة الدوير،
األس�لاك املسروقة تابعة للشبكة العامة
وه��ي بطول  800متر ،وق��د فر اللصوص
إل � ��ى ج �ه ��ة م �ج �ه ��ول ��ةُ .
وس � ��رق � ��ت سيارة
ت ��وي ��وت ��ا م ��ن ال� � �ب � ��داوي ،ب��داخ �ل �ه��ا مواد
غ��ذائ�ي��ة وس�ك��اك��ر بقيمة  7م�لاي�ين ليرة.
وقعت عملية السرقة صباح الثالثاء ،وقد
ع�ث��رت ال �ق��وى األم�ن�ي��ة ع�ل��ى ال �س �ي��ارة في
بحنني.
(األخبار)

أعمالها إل��ى حملة تضافرت فيها جهود
ّ
بعض الجهات ض��د وج��ود املحكمة بحد
ذات��ه» (صفحة  ،)21لكنه تناسى على ما
يبدو أن «وجود املحكمة» لم يحظ بموافقة
مجلس النواب اللبناني ،ولم يحصل وفقًا
لآلليات الدستورية الوطنية ،وبالتالي ال
ّ
ّ
بشأن
ب��د أن يعبر البعض ع��ن ان�ت�ق��ادات ّ
«وج��ود» هذه اآللية الدولية التي تتدخل

ف��ي ال �ش��ؤون ال�ق�ض��ائ�ي��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ،وذلك
انطالقًا من الحس باملسؤولية الوطنية.

ّ
سياسة الرد االنتقائي

أق � � ّ�ر ك ��اس �ي ��زي ف ��ي ت �ق ��ري ��ره ب � ��أن «مكتب
امل ��دع ��ي ال� �ع ��ام ك ��ان ان �ت �ق��ائ �ي��ًا ف ��ي إصدار
بيانات صحافية رئيسية ،وذلك لتحديث
م�ع�ل��وم��ات ع��ن ت �ط��ورات م�ه�م��ة أو عندما

محاكم
قل
ما ّ
ودل
ّ
ال تزال االعتداءات على العمال
ُ ّ
ّ
السوريني تسجل يوميًا .الواحدة
ُ
بعد ظهر يوم االثنني املاضي ،عثر
على أحمد علي العلي ( 30عامًا) جثة
هامدة في غرفة املصعد التابعة
ملطبعة يعمل فيها قرب الجديدة.
في اليوم نفسه ،تعرض العامل وائل
ع .للسلب في الدكوانة ،وقد عمد
مجهوالن يستقالن دراجة نارية،
الى سلبه مبلغ  700دوالر بعدما
ّ
انتحال صفة أمنية ،ثم فرا إلى جهة
مجهولة .ليل أول من أمس ،كان
بهاء ص .ينتقل على منت سيارة
فان أجرة من األوزاعي إلى منطقة
السفارة الكويتية ،فشهر أحد
الركاب سكينًا في وجهه وسلب
منه هاتفه الخلوي.

السجن خمس سنوات لتاجر ممنوعات
ت� ��واف� ��رت ل� ��دى رئ� �ي ��س م �ك �ت��ب مكافحة
امل�خ��درات املركزي معلومات مفادها أن
ّ
ب�ي�ت��ر (اس ��م م�س�ت�ع��ار) ي� � ّ
�روج املخدرات
ف��ي ب �ي��روت وم�ح�ي�ط�ه��ا .ان�ت�ق�ل��ت دورية
م � ��ن امل� �ك� �ت ��ب إل � � ��ى ش� � � ��ارع ال � �ح � �م� ��را في
 2004/12/15ورص��دت سيارة «ب��ي ام»
يقودها بيتر وبرفقته شخصان آخران.
أوقف ركاب السيارة واقتيدوا ُإلى مكتب
م �ك��اف �ح��ة امل� � �خ � ��درات ،ح �ي��ث أخضعوا
ل�ف�ح��وص��ات م�خ�ب��ري��ة ب� ّ�ي�ن��ت تعاطيهم

ملادة الحشيشة.
في التحقيقات األولية لم ينكر بيتر أنه
يتعاطى حشيشة الكيف ،وقال إنه يفعل
ذل��ك ع�ن��دم��ا ي�ك��ون بصحبة رواد (اسم
مستعار) ال��ذي ع� ّ�رف��ه قبل فترة وجيزة
إلى قريبه حسان (اسم مستعار) ،وصار
يتعاطى الحشيشة في منزل األخير.
أما رواد ،فقد اعترف خالل التحقيق معه
ب��أن��ه ي�ت�ع��اط��ى حشيشة ال�ك�ي��ف عندما
برفقة خاله جواد (اسم مستعار)،
يكون ينّ
وق��د تب ّ أن األخ�ي��ر م�ت��وار ع��ن األنظار
وف� ��ي ح��ق��ه أك �ث��ر م ��ن خ �م �س�ين أسبقية
ت��روي��ج وات �ج��ار ب��امل �خ��درات (ح�ت��ى عام
 )2004وأنه مطلوب للعدالة.
ّ
تمكنت ال�ق��وى األم�ن�ي��ة أخ�ي�رًا م��ن إلقاء
القبض على جواد ،وحوكم أمام محكمة
الجنايات في بيروت برئاسة القاضية
هيالنة اسكندر وعضوية املستشارين
القاضيني عماد سعيد وهاني الحجار،
وق��ال إن ابن شقيقه يأخذ املخدرات من

م �خ��زن��ه م ��ن دون ع �ل �م��ه .وق ��د ث �ب��ت أنه
ي �ت��اج��ر ب��امل �خ��درات وي �ت �ع��اط��اه��ا ،وأنه
يضيف الحشيشة إلى ما يأخذه بعض
الزبائن عندما يشترون منه الكوكايني.
ج ��اء ف��ي ن��ص ال�ح�ك��م ال �ص ��ادر ف��ي حق
ج � � ��واد أن� � ��ه أق � � ��دم ع� �ل ��ى ف� �ع ��ل الجناية
امل � �ن � �ص� ��وص ع� �ل� �ي� �ه ��ا ف � ��ي امل � � � � ��ادة 126
م� �خ ��درات ،م�م��ا ي�ق�ت�ض��ي ت�ج��ري�م��ه بها،
وأن ف �ع �ل��ه ل �ج �ه��ة ت� �ع ��اط ��ي املخدرات
ّ
ي��ؤل��ف ال�ج�ن�ح��ة امل �ن �ص��وص ع�ل�ي�ه��ا في
املادة  127مخدرات مما يقتضي إدانته
بأحكامها.
ص ��در ح �ك��م ب�ت�ج��ري��م ج� ��واد بالجناية
املنصوص عليها في املادة  126مخدرات،
وبانزال عقوبة االشغال الشاقة املؤبدة
ب� ��ه وت �غ ��ري �م ��ه خ �م �س�ي�ن م �ل �ي ��ون ليرة،
وبإدانته بالجنحة املنصوص عليها في
امل��ادة  127م�خ��درات وحبسه مل��دة ثالثة
أشهر وتغريمه مبلغ مليوني ليرة ،ثم
بإدغام العقوبتني سندًا إل��ى امل��ادة 205
ق.ع .بحيث ال تنفيذ في حق جواد سوى
ّ
العقوبة الجنائية ألنها األشد ،وإنزالها
تخفيفًا س�ن�دًا إل��ى امل ��ادة  253ق.ع .إلى
األش � �غ� ��ال ال �ش��اق��ة امل��ؤق �ت��ة مل� ��دة خمس
س �ن��وات وال �غ��رام��ة ال ��ى خ�س�م��ة ماليني
ل.ل .وع�ل��ى أن يحبس ي��وم��ًا واح� �دًا عن
ك��ل خمسة وعشرين ال��ف ل�ي��رة لبنانية
عند عدم الدفع ،وتحسب له مدة توقيفه
االحتياطي.
(األخبار)
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تمثال رفيق الحريري
(أرشيف ــ مروان طحطح)
بيان رسمي ،تعليقًا على نشر مجلة «دير
شبيغل» األملانية م��ا قالت إن��ه تسريبات
من محققني دول�ي�ين ،تشير إل��ى االشتباه
في أشخاص من ح��زب الله بالضلوع في
جريمة اغتيال الحريري .وجاء في البيان:
«إن م �ق��ارب��ة امل��دع��ي ال �ع��ام دان �ي ��ال بلمار
ل�ل�إع�ل�ام ال� �ع ��ام ك��ان��ت وم� ��ا زال � ��ت مقاربة
مسؤولة مبنية على مبادئ ،وتعير أهمية
ق� �ص ��وى ل � �ض� ��رورة ال �ح �ف ��اظ ع �ل��ى نزاهة
ال�ت�ح�ق�ي��ق ،وال س�ي�م��ا ع �ب��ر ال �ح �ف��اظ على
سريته .وبالتالي ،يكرر مكتب املدعي العام
املقاربة ومع السياسة
أنه تماشيًا مع هذه ّ
ال �ت��ي ي�ت�ب�ع�ه��ا ،ل ��ن ي �ع��ل��ق ع �ل��ى تفاصيل
بالتحقيق الجاري.
عملية تتعلق
ّ
ث��ان�ي��ًا ،منذ أن تسلم منصبه ال�ح��ال��ي في
امل�ح�ك�م��ة ال �خ��اص��ة ب�ل�ب�ن��ان ،وخ�ل�ال عمله
ب �ص �ف��ة رئ �ي��س ل �ج �ن��ة ال�ت �ح�ق �ي��ق الدولية
امل�س�ت�ق�ل��ة ال�ت��اب�ع��ة ل�لأم��م امل �ت �ح��دة ،لطاملا
رف ��ض امل ��دع ��ي ال �ع ��ام ب �ل �م��ار اإلج ��اب ��ة عن

ضلل كاسيزي الناس
ّ
عبر قوله إن األد ّلة لم
تكن كافية إلبقاء الضباط
قيد االحتجاز

ّ
ي�س�ت�ش�ع��ر ض � ��رورة ل �ل��رد ع�ل��ى معلومات
خ��اط �ئ��ة أو م �ع �ل��وم��ات م�ض�ل�ل��ة ،أو إثارة
عراقيل» (صفحة  .)27الفضيحة ال تكمن
ف ��ي ع � ��دم ت �ح��دي��د م �ع��اي �ي��ر «استشعار»
ّ
املدعي العام لضرورة الرد ،بل في تناقض
ذل ��ك م��ع ت�ص��ري�ح��ات س��اب�ق��ة ص� ��ادرة عن
املحكمة الدولية .ففي  24أيار  ،2009صدر
عن مكتب املدعي العام في املحكمة الدولية

ّ
ال�ت�خ�م�ي�ن��ات واالدع� � � ��اءات ال �ت��ي تنشرها
وس��ائ��ل اإلع�ل��ام أو ت�ل��ك امل�ت�ن��اق�ل��ة عبرها
واملتعلقة بنتائج التحقيق .ي�ك��رر مكتب
امل��دع��ي ال�ع��ام أن��ه ل��ن يناقش القضية في
اإلع �ل��ام» .وك ��ان دان �ي��ال ب �ل �م��ار ن�ف�س��ه قد
أج ��اب ع��ن س ��ؤال ّ
وج �ه��ه إل �ي��ه الصحافي
آرث ��ر ب �ل��وك (م��وق��ع ل�ب�ن��ان اآلن ف��ي  31آب
 )2010بالتأكيد أن��ه قابل «م�س��ؤول�ين في
حزب الله بصفتهم شهودًا» .وبالتالي لم
يلتزم بلمار نفسه بما ص��در عنه ف��ي 24
أيار  ،2009فلم يحترم مقاربته «املسؤولة
املبنية ع�ل��ى م �ب��ادئ ،وال �ت��ي تعير أهمية
ق� �ص ��وى ل � �ض� ��رورة ال �ح �ف ��اظ ع �ل��ى نزاهة

ال�ت�ح�ق�ي��ق ،وال س�ي�م��ا ع �ب��ر ال �ح �ف��اظ على
سريته» ،إذ إن هوية الشهود يفترض أن
تبقى سرية ،وذلك بحسب أبسط املعايير
الدولية في مجال العدالة الجنائية.

الرئيس يجهل أو يتجاهل

ت �ض� ّ�م��ن ت �ق��ري��ر رئ �ي��س امل�ح �ك�م��ة الدولية
إق � ��رارًا واض �ح��ًا ب ��أن ال �ل ��واء ال��رك��ن جميل
السيد ،ال��ذي احتجز لنحو أرب��ع سنوات
ّ
تعسفًا ،كان ،خالل الفترة األخيرة من هذا
االع �ت �ق��ال ،ف��ي ع �ه��دة امل�ح�ك�م��ة .وج� ��اء في
ال�ص�ف�ح��ة  8أن «ال�س�ي��د واح ��د م��ن األفراد
ال��ذي��ن أخ �ل��ت امل�ح�ك�م��ة سبيلهم ع�ن��د بدء
والي �ت �ه��ا» .ل�ك��ن ورد ف��ي ت�ق��ري��ر كاسيزي
ك�ل�ام غ�ي��ر ص�ح�ي��ح ع��ن ق�ض�ي��ة ال �س� ّ�ي��د ،ما
ي��دع��و إل ��ى ال �ت �س��اؤل ع��ن األس� �ب ��اب .فقال
ّ
السيد
كاسيزي إن املحكمة أخلت سبيل
في 29نيسان «بموجب قرار أصدره قاضي
اإلج� ��راءات التمهيدية ل�ع��دم كفاية األدلة
إلب �ق ��اء ال �س �ي��د ق �ي��د االح �ت �ج ��از» (صفحة
 .)9وت�ك� ّ�رر الخطأ نفسه ف��ي الصفحة ،39
حيث ورد أن املحكمة أمرت «بإخالء سبيل
الضباط اللبنانيني األرب�ع��ة ال��ذي��ن كانوا
محتجزين ف��ي س�ج��ن ل�ب�ن��ان��ي ،ن�ظ�رًا إلى
عدم كفاية األدلة ضدهم».
الصحيح ف��ي ه��ذا األم��ر ننقله حرفيًا عن
ق��رار قاضي اإلج��راءات التمهيدية دانيال
فرانسني الذي جاء فيه« :يرى املدعي العام،
ب�ع��د ال�ن�ظ��ر ف��ي ك��ل امل� ��واد ال �ت��ي جمعتها
ل �ج �ن��ة ال �ت �ح �ق �ي��ق وال �س �ل �ط��ات اللبنانية
وم�ك�ت�ب��ه ،أن امل�ع�ل��وم��ات ال�ت��ي ف��ي حوزته
ح��ال �ي��ًا ل�ي�س��ت م��وث��وق��ة ب �م��ا ف �ي��ه الكفاية
ل�ت�ب��ري��ر ت��وج �ي��ه االت� �ه ��ام إل ��ى األشخاص
املوقوفني .في ضوء هذه الظروف ،وإنفاذًا
ملبدأ قرينة البراءة ،رأى املدعي العام أنه ال
ّ
مبرر إلبقائهم قيد االحتجاز» (الفقرة .)12
قضية النص
ي�ب��دو أن ك��اس�ي��زي ت�ج��اه��ل ّ
ف��ي ص��دق�ي��ة امل �ع �ل��وم��ات ،وف��ض��ل تضليل
الناس ،عن قصد أو غير قصد ،عبر قوله
ّ
إن األدلة لم تكن كافية إلبقاء الضباط قيد
االحتجاز.
ن �ل �ف��ت أخ� �ي� �رًا إل� ��ى ارت � �ب� ��اك ك ��اس �ي ��زي في
ّ
السيد
تسمية قضية ال�ل��واء الركن جميل
في تقريره ،إذ يطلق عليها ت��ارة «قضية
جميل السيد» (صفحة  ،)5وأطوارًا أخرى
«قضية السيد جميل ال�س�ي��د» (صفحات
 9و 18و 27و ،)39وفي الصفحة  37يقول
«قضية اللواء السيد».

تراجع أعداد ضحايا حوادث السير
أصدرت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي ـ ـ ـ شعبة العالقات العامة ـ ـ ـ
ّ
بيانًا أمس ،أعلنت فيه أن عدد ضحايا حوادث السير تراجع منذ اعتماد
مخالفات السير.
رادارات ضبط
ُ
جاء في البيان أنه ضبطت بواسطة الرادارات  126842مخالفة حتى
ّ
وأن اإلحصائيات ّ
«بينت أن عدد القتلى والجرحى
تاريخ ،2011/3/8
الناتج من حوادث السير هو في حالة تراجع
مستمر منذ البدء بعمل رادارات السرعة».
يلفت جدول مقارنة لعدد حوادث السير
والقتلى ،خالل  121يومًا ،إلى أن عدد الحوادث
كان 945
بني  2010/7/9وً 2010/11/7
قتيال ُ
وجرح 1425
حادثًا ،سقط خاللها 189
شخصًا ،وبعد تمركز الرادارات (أي من تاريخ
 2010/11/8حتى  ،)2011/3/8تراجع عدد
الحوادث إلى  729حادثًا (أي بنسبة  22في املئة) ،وكان عدد القتلى
 ،112أما عدد الجرحى فبلغ .931

اعتداء على دركي
خالل تأمني الدركي محمد ن ،.أحد عناصر مفرزة سير زحلة ،خدمة
السير في املرج (البقاع الغربي) حاول إيقاف سيارة «بي أم» زجاجها
ّ
حاجب للرؤيةّ ،
وترجل
فوجه له سائقها سمير ع 22( .عامًا) الشتائم،
ّ
من سيارته واعتدى عليه بالضرب ،ثم فر إلى بر الياس .على األثر
أوقفت دورية من مفرزة سير زحلة سمير.

ّ
نشل وسلب بقوة السالح
ّ
تعرض فراس ق .للنشل قرب فندق الهوليداي إن ـ ـ ـ عني املريسة،
فقد نشل مجهول يستقل دراجة نارية حقيبته اليدوية وفي داخلها
كمبيوتر محمول ومبلغ ألف دوالر و 3دفاتر شيكات وأوراق خاصة،
ثم فر إلى جهة مجهولة.
ّادعى علي ف .أمام مخفر حارة صيدا أنه أثناء انتقاله من الهاللية إلى
صيدا ،توقفت قربه سيارة لونها رمادي ،مجهولة باقي املواصفات،
وكان في داخلها شخصان مجهوالن اقترحا عليه توصيله ،فصعد
في السيارة ،وقبل الوصول إلى صيدا دخل السائق في طريق فرعية،
وأوقف السيارة وشهر مسدسًا في وجه علي وسلبه محفظته ّثم فر
مع شريكه إلى جهة مجهولة .لاّ
في الشياح ،نشل مجهوالن يستق ن دراجة نارية حقيبة ميرنا ر.
وفي داخلها بطاقة تأمني ومبلغ  900ألف ليرة وأوراق خاصة ،ثم ّ
فرا
إلى جهة مجهولة.

جرحى في حوادث اصطدام

سجون

ّ
املخدرات في رومية ...من التعاطي إلى التجارة؟
محمد نزال
ل��و أج� ��ري إح �ص��اء ُ ح ��ول أك �ث��ر مواضيع
حقوق اإلنسان التي تعقد ألجلها مؤتمرات
وندوات في لبنان ،لكان موضوع السجون
حتمًا أح��د أكثر ه��ذه املواضيع .فال يكاد
ي �م��ر أس �ب��وع إال ي�س�م��ع ال�ل�ب�ن��ان�ي��ون عن
مؤتمر أو لقاء ح��ول ما يعانيه السجناء
داخ� ��ل «روم � �ي ��ة» وب ��اق ��ي ال �س �ج��ون .وفي
ّ
اآلون��ة األخ�ي��رة لقيت آف��ة امل�خ��درات داخل
ال �س �ج��ون ،اآلخ � ��ذة ب��االن �ت �ش��ار ،اهتمامًا
ب��ارزًا من املسؤولني الرسميني وع��دد من
املجتمع املدني .لكن رغم كل هذه
جمعيات ُ
الضجة التي تثار حول ضرورة اإلصالح،
ال ي�ج��د امل�ت��اب��ع ألح ��وال ال�س�ج��ون ّ
تطورًا
ّ
ملحوظًا ،وبالتالي يصبح السؤال ملحًا
عن جدوى كل هذا الحراك.
ف ُ��ي ه� ��ذا اإلط � � ��ار ،ع �ل �م��ت «األخ� � �ب � ��ار» أنه
ض�ب�ط��ت ق�ب��ل ي��وم�ين كمية ك�ب�ي��رة نسبيًا
م ��ن امل � �خ ��درات داخ � ��ل ع �ل��ب ط �ع��ام عائدة
للسجني أ.ص 23( .عامًا) نزيل القسم «د»
املخصص للموقوفني في ُرومية .لم يكن
الخبر جديدًا من نوعه ،إذ تسجل حاالت
مماثلة باستمرار ،لكن الالفت ه��ذه ّ
املرة
ك��ان في كمية امل�خ��درات املضبوطة ،وهي
عبارة عن  4آالف حبة تقريبًا من الحبوب
ّ
امل �خ��درة ،إض��اف��ة إل��ى ك�م� ّ�ي��ة م��ن حشيشة
الكيف .هكذا ،يمكن من خالل ضبط هذه
الكمية من الحبوب مالحظة أن املخدرات
ل��م تعد ت��دخ��ل إل��ى ال�س�ج��ون لالستعمال

ُضبطت أربعة آالف حبة
مخدرة بحوزة أحد السجناء
ّ
داخل «رومية»

ال�ش�خ�ص��ي ف �ح �س��ب ،ب ��ل ،ع �ل��ى م��ا يبدو،
بات باإلمكان الحديث عن ظاهرة «تجارة
امل � �خ � ��درات» داخ � ��ل ال �س �ج��ون ف ��ي لبنان.
ّ
ومما يؤيد هذا االعتقاد ،توقيف عدد من
رجال قوى األمن ،الذين كانوا يعملون في
حراسة سجن رومية ،بعد انكشاف أمرهم
ّ
أث �ن��اء إدخ��ال�ه��م امل �خ��درات إل��ى السجناء،
وخصوصًا إلى بعض املحظيني منهم أو
الذين يملكون ما يكفي من امل��ال لإلغراء
بالرشى و«الهدايا».
م ��ن ال� �ح ��االت ال �ت��ي ُس �ج �ل��ت ف ��ي األشهر
ّ
رات ،قصة
األخ � ّ�ي� ��رة ،ف ��ي ق �ض��اي��ا امل� � �خ � ��د ُ
ال �س��ي��دة ف.ع 60( .ع��ام��ًا) ال �ت��ي ضبطت
ب�ح��وزت�ه��ا ينّ  4آالف ح�ب��ة ب�ي�ض��اء صغيرة
الحجم ،تب الحقًا أنها حبوب للتخدير
والهلوسة ،وذل��ك أثناء سعيها إلدخالها
إل ��ى س �ج��ن روم� �ي ��ة .أوق �ف��ت ال �س �ي��دة قبل

ُ ّ
وس��ل�م��ت إل��ى مكتب
أن تكمل «مهمتها»
مكافحة امل �خ��درات امل��رك��زي .ه��ذه الحالة،
وغ�ي��ره��ا ،علمت بها «األخ �ب��ار» ،لكن من
ي �ع �ل��م ع� ��دد ال� �ح ��االت ال �ت��ي ل ��م ي �ع �ل��م بها
أح ��د؟ ه �ك��ذا ،ت�ص��ل ك�م�ي��ات امل �خ��درات إلى
ال �س �ج��ن وي �ت �ع��اط��اه��ا ال �س �ج �ن��اء ،هؤالء
ال ��ذي ��ن ي ��دخ ��ل ب �ع �ض �ه��م ب �ت �ه �م��ة تعاطي
امل �خ��درات ل�ي�خ��رج��وا وه��م ت� ّ�ج��ار وخبراء
في ه��ذه امل��واد ،بل إن البعض يدخل إلى
السجن بتهم ال عالقة لها باملخدرات ،مثل
السرقة أو االعتداء ،وال يخضع طوال فترة
ّ
سجنه ألي برنامج إصالحي ،فينهي مدة
ال�ع�ق��وب��ة وي �خ��رج م��ن امل �ك��ان ال ��ذي دخله
س��ارق��ًا ،ليعود إل��ى املجتمع وه��و سارق
وتاجر مخدرات أيضًا.
م��ن ج �ه��ة ث��ان �ي��ة ،ال ي ��رى رئ �ي��سّ جمعية
«عدل ورحمة» ،األب هادي ّ
عيا ،أن حراس
ُ َ ّ
«م ��ع ��دون ملهمة اإلص�ل��اح ،فهم
ال�س�ج��ون
أن �ف �س �ه��م م �س��اك�ي�ن ،وامل �س �ك�ي�ن ال يمكنه
مساعدة املسكني اآلخر ،بل إن األمر يجب
أن يناط بمجموعة مثقفني لديهم اكتفاء
مادي بغية عدم التأثير عليهم بالرشى».
ويلفت ّ
عيا ،رئيس الجمعية التي تعنى
بأحوال السجون ،إلى أن ظاهرة املخدرات
داخل السجون موجودة في كل دول العالم،
لكن «الالفت أننا في اآلونة األخيرة بدأنا
ّ
نرى أكثر من الحبوب املخدرة ،مثل الحقن
التي تستعمل في الهيرويني وس��واه من
امل� � ��واد ال� �خ� �ط ��رة ،وه � ��ذا م ��ا أن �ت ��ج حاالت
مرضية معدية مثل السيدا وسواه».

وقعت ّأول من أمس عدة حوادث سير في مناطق مختلفةّ ،أدى بعضها
إلى وقوع جرحى.
ُسجل اصطدام ظهرًا على طريق ضهر البيدر بني سيارتني ،األولى
«أوبل» يقودها بوغوس م .وبرفقته شقيقه جورج ،وأمني ح .ووائل
ط ،.والثانية فان نيسان يقودها جرجي خ .وبرفقته غسان ر ،.أصيب
في الحادث أمني ووائل وجورج وبوغوس وغسان بجروح ورضوض،
ونقلوا إلى املستشفيات للمعالجة.
في الكرك ،وقع اصطدام بني آلية عسكرية تابعة ملفرزة طوارئ زحلة
في القوى األمن الداخلي وسيارة غولف بقيادة جوال ق ،.لم ُيصب أحد
بأذى واقتصرت األضرار على ّ
املاديات.
في منطقة نهر إبراهيم ،اصطدمت سيارة غولف يقودها طارق هـ.
بواجهة أملنيوم خاصة بمكتب تخليص معامالت .أصيب طارق
برضوض وجروح.

ّ
خالفات فردية متنقلة

وقع خالف «فوري» في بعلبك بني رامز ب 40( .عامًا) وعيسى ب45( .
عامًا) فأطلق األخير النار على رامز من مسدس حربي ولم يصبه.
في فردان ـ ـ ـ بيروت ،وقع خالف بني املحاميني خديجة ح .وحمزة ش.
من جهة ،وعدد من األشخاص ُعرف منهم عبد العفو ز .وهيام ن.
ينّ
من جهة ثانية ،وشهر عبد ّ العفو سكينًا في وجه املحاميني .تب أن
الخالف وقع على خلفية فك املحاميني أقفال شقة عائدة لوالدة عبد
العفو بعدما ربحا قضية نزاع على الشقة.
من البالغات الالفتة الواردة إلى قوى األمن ،ما ُس ّجل في غرفة نظارة
قصر عدل طرابلس ،حيث وقع خالف وتضارب باأليدي بني املوقوفني
حسني أ 43( .عامًا) ويحيى م 25( .عامًا) ،فأصيب حسني بجرح في
وجهه.
أخيرًا ،وقع خالف ليل أول من أمس في السويقة بني بالل ك .وشقيقه
وآخرين من جهة ثانية،
علي من جهة ومحمد ف .وشقيقه مصطفى
ُ
ّ
تطور إلى تضارب باأليدي والعصي واآلالت الحادة ُ .أصيب بالل
وشقيقه بجروح بالغة في الرأس واأليدي والصدر وأصيب محمد ف.
بجرح في رأسه.
(األخبار)
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قضية
ّ
مراقبة العمليات املالية واملصرفية ملكافحة تبييض
نظام
لبنان
مصرف
ل
عد
ُ
األموال ،فتضمن بنودًا جديدة تعنى بحالة السياسيني األجانب ،وأغفل ذكر السياسيني
«اإلرهاب» كما لو أن املطلوب هو تأكيد التزام
اللبنانيني ،وأكثرت التعديالت من ذكر
ُ
ّ
لبنان بمفهوم محدد ملالحقة مصادر تمويل ما يسمى «املنظمات اإلرهابية»

تسييس مكافحة تبييض األموال
تعديل نظام المراقبة سبق اإلجراءات األميركية األخيرة
محمد وهبة
أص��در م�ص��رف لبنان نظامًا جديدًا
مل��راق�ب��ة تبييض األم ��وال ومكافحته،
ع �ش �ي��ة اإلج� � � � � ��راءات ال� �ت ��ي اتخذتها
وزارة الخزانة األميركية بحق البنك
ال �ل �ب �ن��ان��ي ال� �ك� �ن ��دي ،م� � ً�ا أوح� � ��ى بأن
النظام الجديد كان عمال استباقيًا أو
جاء صدفة في توقيته.
ال ش��ك ف��ي أن ت�ع��دي��ل أن�ظ�م��ة املراقبة
ّ
ّ
واملهمة في
الحساسة
هو من األعمال
بلد يعاني انتفاخ قطاعه املالي ويمرّ
ب �ظ��روف س�ي��ا ّس�ي��ة م�ض�ط��رب��ة ،إال أن
املصرفيني يفضلون ع��دم ال��رب��ط بني
ص ��دور ال �ن �ظ��ام ال �ج��دي��د وم ��ا تخبئه
اإلدارة األم�ي��رك�ي��ة ل�ل�ق�ط��اع املصرفي
اللبناني .وي� ��رددون معلومات تفيد
ب � ��أن ح ��اك ��م م� �ص ��رف ل� �ب� �ن ��ان ،رياض
س �ل��ام � ��ة ،س � �م� ��ع ك �ل��ام � ��ًا ق� ��اس � �ي� ��ًا في
واشنطن يتهم لبنان باعتماد آليات
ّ
غ �ي ��ر ف ��ع ��ال ��ة ف� ��ي م � �ج� ��االت مكافحة
ت�ب�ي�ي��ض األم � ��وال وت �م��وي��ل اإلرهاب،
وال يفرض رقابة مشددة على تحويل
األموال واإليداعات وحركة النقد عبر
الحدود.
ّ
ه ��ذه امل �ع �ل��وم��ات ت �ح��ف��ز ط ��رح أسئلة
ع� ��دي� ��دة ع� ��ن ال � �ه� ُ��دف وال� � �ج � ��دوى من
التعديالت التي أدخ�ل��ت على النظام
املذكور ،وما إذا كانت إضافات ولزوم
ما ال يلزم ،ومن تخدم ،أم أنها جاءت
مراعاة ملطالب سياسية؟
في الواقع ،إن النص الجديد لـ«نظام
م��راق�ب��ة العمليات امل��ال�ي��ة واملصرفية
مل �ك ��اف �ح ��ة ت �ب �ي �ي��ض األم � � � � ��وال» الذي
أص� ��دره س�لام��ة ف��ي  30ك��ان��ون األول
 2010استنادًا إلى قرار اتخذه املجلس
امل��رك��زي ملصرف لبنان في  29كانون
األول  ،2010تضمن تعديلني أساسيني
ل �ل �ت �ع �م �ي��م ال � �س ��اب ��ق :األول ،يتعلق
ب��إض��اف��ة امل ��ادة ال�ت��اس�ع��ة ع�ل��ى النص
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مجمل عدد
من ّ
الحاالت التي ُحقق فيها عام 2010
لالشتباه بعمليات تبييض أموال رفعت
ّ
السرية املصرفية
عنها

هو عدد الحاالت التي وردت إلى هيئة
تبييض األموال في عام 2010
مكافحة ّ
منها  12محلية (بينها  7مصارف) و12
أجنبية (بينها  3سفارات)

حالة إرهاب

في املئة

ّ
ّ
السياسيون اللبنانيون ورجال الدين غير مشمولني بتعريف «مخاطر العميل» (مروان طحطح)
ال �ج��دي��د ،ال �ت��ي ت�ت�ح��دث ع��ن تصنيف
ال � �ع � �م �ل�اء وم � �خ� ��اط� ��ره� ��م؛ والثاني،
يمكن تلخيصه بمروحة واس�ع��ة من
ّ
ال�ت�ع��دي�لات ال�ت��ي أدت إل��ى إض��اف��ة أو
حذف عبارات وكلمات ،غالبيتها كان
لزوم ما ال يلزم ،وبعضها غير ّ
مبرر.
وي �ع �ت �ق��د ب��اح��ث ف ��ي ال �ق ��ان ��ون املالي
واملصرفي (رفض ذكر اسمه ُوصفته)
أن امل� � � ��ادة ال �ت ��اس �ع ��ة ال� �ت ��ي أضيفت

تزوير
«رفيع»
تقول دراسة إحصائية أجرتها هيئة مكافحة تبييض
األموال التي يرأسها الحاكم رياض سالمة (الصورة) ،عن
الفترة بني  2001و ،2010إن جرائم التزوير هي األكثر
شيوعًا ،إذ بلغت نسبتها  ،39%مقارنة مع  23%لإلرهاب
وتمويل اإلرهاب ،و 22%الختالس األموال العامة والخاصة،
و 12%لتجارة املخدرات و 3%للجرائم املنظمة ،و1%
لالتجار غير املشروع باألسلحة.

إل ��ى ق�س��م «م��راق �ب��ة ب�ع��ض العمليات
وال �ع �م�ل�اء» ،ج� ��اءت ن��اق �ص��ة بصورة
ف� ��ادح� ��ة .ف �ه��ي ت �ط �ل��ب م ��ن املصارف
اعتماد تصنيف جديد للعمالء على
أس� � ��اس درج� � ��ة امل� �خ ��اط ��ر ،وال سيما
مخاطر العميل ومخاطر البلد؛ فكان
غ��ري �ب��ًا أن ت�ق�ت�ص��ر م �خ��اط��ر العميل
على «األش�خ��اص األجانب ّ
املعرضني
سياسيًا الذين يشغلون أو كانوا قد
شغلوا م��راك��ز رسمية مهمة ،وأفراد
ّ
املقربني».
ع ��ائ�ل�ات� �ه ��م وش ��رك ��ائ� �ه ��م
وال�ع�ي��ب ال��واض��ح ف��ي ه��ذا ال�ن��ص أنه
أغ�ف��ل اإلش� ��ارة إل��ى رج ��ال ال��دي��ن ،ولم
يذكر شيئًا عن السياسيني اللبنانيني،
تحييدهم ع��ن ه��ذا الوضع
ك��أن��ه أراد
ً
ب� ّ
�رم �ت��ه ،ف �ض�ل�ا ع ��ن أن ��ه ي�ض�ع�ه��م مع
أقربائهم ورج��ال الدين فيّ منأى عن
ال �ش �ب �ه��ة ،ب��وص �ف �ه��م «م� �ن ��زه�ي�ن» عن
القيام بهذه األعمال ،كأنه ال يحتمل أن
يقوم ه��ؤالء بعمليات تبييض أموال
ناجمة عن عمليات غير مشروعة وفق
نص القانون .318
وي �ش �ي��ر ه ��ذا ال �ب��اح��ث إل ��ى أن إغفال
مثل ه��ذا األم��ر سببه راب��ط متني بني

قطاعات

سياحة

لبنان خارج «شامغن» بانتظار الحكومة!
ّ
يؤدي تأخير تأليف ّالحكومة الجديدة إلى تعليق
ّ
الزمنية
مشاريع مهمة ،والتخلف في تنفيذ الجداول
ّ
لها ،ما يعني فرصًا ضائعة ومداخيل غير محققة
ف��ي قطاعات أس��اس� ّ�ي��ة ،وه��و م��ا يبرز تحديدًا على
صعيد السياحة .فقد ّ
أقرت سوريا والعراق وإيران
ّ
وتركيا أخيرًا ،توحيد تأشيرات السفر السياحية
سمى «شامغن» ّ
بينها في إط��ار مشروعُ ،ي ّ
(تيمنًا
باملشروع األوروبي الشهير «شينغن») وهو يسمح
ّ
األجانب بزيارة البلدان األربعة بتأشيرة
للسياح
ّ
ّ
واح ��دة ،م��ا ي��وف��ر عليهم األك�ل�اف وي��ؤم��ن للبلدان
ّ
ّ
إضافية ،ويعزز خطوط
سياحية
املشاركة إيرادات
النقل والسفر وتبادل الخدمات في ما بينها.
يقع لبنان في قلب هذا املشروع ،ال��ذي ُيفترض أن
يشمل األردن أيضًا ،وفقًا ملا كان قد رشح عن مؤتمر
سياحي استضافته ًب�ي��روت ،جمع وزراء سياحة
املذكورين ،لكن
تركيا وسوريا ،إضافة إلى البلدين ّ
يبدو أن امل�ش��روع يمضي قدمًا في ظ��ل التعقيدات
ّ
السياسية في لبنان.
ف�ق��د أوض ��ح وزي ��ر ال�س�ي��اح��ة ف��ي ح�ك��وم��ة تصريف

ال �س �ي��اس �ي�ين ف ��ي ل �ب �ن��ان واملصارف،
ف �ه �ن��اك س �ي��اس �ي��ون ك �ث��ر أع �ض ��اء في
م�ج��ال��س إدارة امل �ص ��ارف ،وبعضهم
ل��ه ع�لاق��ات ق��وي��ة م��ع امل �ص��ارف ،ومع
ح��اك�م�ي��ة م �ص��رف ل�ب�ن��ان بهيكليتها
الخماسية ،أي الحاكم ونوابه األربعة،
وآخرون لهم عالقات أقوى مع أعضاء
ه �ي �ئ ��ة م� �ك ��اف� �ح ��ة ت �ب �ي �ي��ض األموال
على املصارف.
وأعضاء لجنة الرقابة ّ
بمخاطر
قة
املتعل
أما النقطة الثانية
َّ
ال� �ب� �ل ��د ،ف ��إن� �ه ��ا غ ��ري� �ب ��ة ،إذ صنفت
«ال�س��ري��ة امل�ص��رف�ي��ة» و«وض ��ع البلد
ف� ��ي م� ��ا خ � � ّ
�ص ال� �ف� �س ��اد والجريمة
وبالتالي
املنظمة» من مخاطر البلد.
ً
ّ
ب��ات��ت ال�س��ري��ة امل�ص��رف�ي��ة ت�ع��د عامال
س �ل �ب �ي��ًا(!) ف�ي�م��ا ي�ص�ع��ب ت�ح��دي��د من
يقيس الفساد والجريمة املنظمة!
ه��ذه ال�ت�ع��دي� ُلات ال�ت��ي خلقت نظامًا
ج� ��دي � �دًا ل� ��م ت� �ع ��ام ��ل م� ��ن مصرفيني
متخصصني على أنها خطوة تقدمية،
ال بل كانت محط انتقاد واسع نظرًا
ملا تضمنته من التباسات .فبحسب
ق ��ان ��ون ��ي م �ت �خ �ص��ص ف� ��ي الشؤون
امل�ص��رف�ي��ة (رف� ��ض ذك ��ر اس �م��ه أيضًا

ل�ح�س��اس�ي��ة امل ��وض ��وع) إن أغ� ��رب ما
تعامله
ج��اء ف��ي ال�ن��ص ال�ج��دي��د ه��و
ّ
م��ع ال �ق��ان��ون رق ��م  318ال� ��ذي يتعلق
ب �م �ك��اف �ح��ة ت�ب�ي�ي��ض األم � � ��وال وكأنه
منفصل ع�ن��ه ،ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن أن أي
ت�ع�م�ي��م ي �ص��در ب�خ�ص��وص عمليات
تبييض األموال يجب أن يستند إلى
ّ
ه ��ذا ال �ق��ان��ون .ف�ف�ي�م��ا ح ��دد القانون
 318تعريف األم ��وال غير املشروعة،
أو عمليات تبييض األم� ��وال ،بأنها
تشمل عمليات تمويل أو إسهام في
تمويل اإلرهاب أو األعمال اإلرهابية
أو املنظمات اإلرهابية ...أضيفت إلى
إرهاب»
النظام الجديد كلمة «تمويل
ً
في أكثر من موضع باعتبارها فعال
مختلفًا عن عمليات تبييض األموال.
فعلى سبيل املثال ،تقول املادة األولى
ّ
من النظام إن «على املصارف إجراء
رقابة على العمليات التي تجريها مع
عمالئها لتالفي تورطها في عمليات
تبييض أم��وال أو تمويل إرهاب،»...
وقد ورد هذا األم��ر في امل��ادة الثانية
والفقرة الثالثة من امل��ادة الثالثة من
دون أي تفسير مقنع ،ألنه كان يكفي

ّ
األعمال ،فادي عبود ،أن إقرار املشروع ،أي املشاركة
ّ
ف��ي ال �ت��أش �ي��رة ال�س�ي��اح��ي��ة امل �شّ�ت��رك��ة ،ي�ح�ت��اج إلى
موافقة مجلس ال ��وزراء ،ب��ل حتى مجلس ّ
النواب.
وف �ي �م� ً�ا ال �ح �ك��وم��ة غ��ائ �ب��ة ت�س�ي��ر ال �ب �ل��دان األخرى،
إضافة إلى العراق ،في تطبيق املتفق عليه.
وك ��ان ال��رئ �ي��س ال� �س ��وري ،ب �ش��ار األس� ��د ،ق��د اقترح
امل �ش��روع ع�ل��ى رئ�ي��س ال� ��وزراء ال�ت��رك��ي رج��ب ّ
طيب
أردوغ� ��ان ،خ�لال زي��ارت��ه األخ �ي��رة إل��ى أن �ق��رة .كذلك
اقترح التسمية املذكورة ،التي تشير إلى بالد الشام
باملعنى الواسع.
وك ��ان م�س��اع��د ن��ائ��ب ال��رئ �ي��س اإلي ��ران ��ي ،ع�ل��ي آغا
ّ
محمدي ،قد أوضح منذ يومني ،أن تركيا وسوريا
وإي��ران والعراق وافقت على االقتراح ،وأيضًا على
مشروع منطقة تجارة ّ
حرة بينها.
ووصلت سوريا وإيران إلى املراحل األخيرة من إقرار
املشروع نهائيًا ،حيث ُيدرس حاليًا في برملانيهما،
ّ
فيما ات�خ��ذت ط�ه��ران ال�خ�ط��وات اإلج��رائ� ّ�ي��ة الالزمة
تجاه تركيا والعراق.
(األخبار)

ّ
مطاعم غير مرخصة في كازينو لبنان
ال يحترم كازينو لبنان املعايير السياحية البديهية،
وبعض مؤسساته تعمل من دون ترخيص ،ما أسهم
في تشويه سمعة هذا املرفق السياحي العريق ،وال
سيما أن��ه لم ُ يخضع ط��وال السنوات املاضية ألي
ت�ط��وي��ر ،ب��ل أخ �ض��ع إلدارة سيئة ف��ي ال��وق��ت الذي
ّ
املؤسسات الشبيهة في املنطقة.
ازدهرت فيه
ّ
ّ
ففي زي � ينّ�ارة ّتفتيشية أج��رت�ه��ا ال�ش��رط��ة السياحية
أمس ،تب أن في الكازينو مطعمني ال يحتكمان إلى
ّ
الشفافية،
معايير ّاملمارسة السليمة على صعيد ُ
التي خطتها وزارة السياحة أخ�ي�رًا؛ إذ ال تعرض
ّ
لوائح الطعام باألسعار الدقيقة ّ في الخارج ،ما أدى
إلى تنظيم محضري ضبط بحقهما.
وامل� � �ع � ��روف أن ال� �ك ��ازي� �ن ��و ت �ح ��ت س �ل �ط��ة وصاية
ّ
الخدماتية
وفي الشؤون
وزارتني :املال
والسياحةُ ،
ّ
ّ
يتضمنها ،ت ّعنى الوزارة األخيرة
والسياحية التي
بضبط اإلي �ق��اع ،ال��ذي ي�ب��دو أن��ه خ��رج ع��نينّ املعقول
أيضًا
ّكليًا .ففي ال��زي��ارة التفتيشية امل��ذك��ورة تب
ّ
أن ف��ي ال �ك��ازي �ن��و م� ّ
�ؤس �س �س��ات ت�ع�م��ل وال تتمتع
ّ
القانونية الالزمة لعملها ،أي بمعنى
بالتراخيص

سياحة

آخ��ر ،بحسب املعلومات املتوافرة ُ
سيفتح تحقيق
خاص بهذا املوضوع اليوم ،إذ ُ
سيعمد إلى إغالق
امل� ّ
�ؤس �س��ات امل�خ��ال�ف��ة إل ��ى ح�ين ت�س��وي��ة أوضاعها
ّ
واالحتكام إلى ّ املعايير القانونية.
ّ
ُ
وي �ش ��ار إل ��ى أن «ال �ع �م��ل م��ن دون ت��رخ �ي��ص» ُيعد
ُ
ّ
َ
مخالفة جنائية يحاسب عليها املسؤولون ،وهنا
املسؤول هو مجلس اإلدارة ّورئيسه.
ّ
ويتردد في أكثر من حلقة أن إدارة الكازينو ليست
على املستوى املهني املطلوب لبلد سياحي مثل
ّ
ل�ب�ن��ان ومل� ّ
ترفيهية ع�ن��د ه��ذا امل�س�ت��وى من
�ؤس�س��ة
الشهرة والتاريخ.
وت ��زداد امل�خ��اوف م��ن استمرار النمط النزولي في
أداء الكازينو الوطني الذي كان في السابق أفضل
ازدي � ��اد شكاوى
ك��ازي �ن��و ف��ي ال �ش��رق األوس � ��ط ،م��ع
ُ ّ
ّ
رواده من نوعية األكل والخدمة التي تقدم فيه.
والوضع يحتاج إلى معالجة سريعة ،وخصوصًا
ّ
ّ
اإلقليمية حيث نشأ أخيرًا
في ظل ازدياد املنافسة
كازينو خاص في سوريا.
(األخبار)
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متابعة

ّ
الحسابات املالية للدولة منذ عام  1993غير صحيحة
النيابية ّ
تقر ّ
ّ
ّ
آلية عملها مع وزارة املال وديوان املحاسبة
الفرعية
اللجنة
ّ
ّ
يتفوه النائب غ��ازي يوسف ب��أي كلمة،
ل��م
ّ
أمس ،في جلسة اللجنة الفرعية ّاملنبثقة عن
ّ
النيابية ،املكلفة متابعة
لجنة املال واملوازنة
مسألة الحسابات ّ
املالية للدولة ،بل غادرها

ق �ب��ل أن ي �ع �ل��ن رئ �ي �س �ه��ا ال �ن ��ائ ��ب إبراهيم
كنعان رفعها حتى ال�ث�لاث��اء املقبل ف��ي 15
آذار ال �ج��اري ...ك��ان صامتًا ،على ال��رغ��م من
أن م��داوالت الجلسة ج��اءت على نقيض ما
أدلى به في مطالعته الطويلة أول من أمس،
باسم كتلة املستقبل ،التي أنكر فيها وجود
أي ن��وع م��ن أن ��واع «ال �ف �س��اد» ال�ح��اص��ل في
السنوات الـ  17املاضية ،معتبرًا أن مراكمة
دين بلغ  70مليار دوالر ّ
تجسد بكل وضوح
اإلنجازات في تلك املرحلة الذهبية.
فقد ان�ع�ق��دت جلسة أم��س إلق ��رار آل�ي��ة عمل
اللجنة ،وشارك فيها وزيرة املال في حكومة
تصريف األعمال ،ريا الحسن ،ورئيس ديوان
من
املحاسبة ،القاضي عوني رمضان ،وعدد ً
قضاة ومسؤولي ال��دي��وان وال ��وزارة ،فضال
عن أعضاء اللجنة ،ومنهم يوسف .وجرى
مهلة
االت �ف��اق على منح ال� ��وزارة وال��دي��وان ّ
حتى الجلسة املقبلة لتقديم تقارير خطية
توضح ما ينوي كل منهما القيام به إلنجاز
حسابات الدولة العالقة وتسوية اإلشكاالت
ّ
ّ
زمنية محددة.
وفقًا لجداول
ه ��ذا االت �ف ��اق ف��رض �ت��ه ن�ت�ي�ج��ة املداوالت،
إذ إن وف � ��د ال � ��دي � ��وان ك � ��ان واض � �ح� ��ًا في
موقفه ،فحسابات الدولة منذ ع��ام 1993
ذكر األم��وال غير املشروعة ،لإلشارة
إلى كل ما يتعلق بالجرائم ،واالتجار
ب��ال �س�لاح وت �م��وي��ل اإلره � � ��اب ...وفقًا
للتعريف املحدد في القانون .318
وي � ��ؤك � ��د ال � �ق ��ان ��ون ��ي ن� �ف� �س ��ه أن � � ��ه لم
ي�ت�م�ك��ن م��ن ت�ف�س�ي��ر إض��اف��ات كثيرة
ف��ي ال �ن��ص ال �ج��دي��د ل�ل�ت�ع�م�ي��م ،وذلك
رغ ��م اط�ل�اع ��ه ال ��واس ��ع ع �ل��ى تعاميم
م�ص��رف ل�ب�ن��ان .فعلى سبيل املثال،
تشير الفقرة الثانية من امل��ادة  3إلى
ّ
ال�ت�ش��دد ف��ي تطبيق معايير معينة
في حاالت تحويل األموال بالوسائل
اإللكترونية ،لكن «ال نجد في التعميم
كيفية مراقبة التحاويل اإللكترونية
ع �م �ل �ي ��ًا» .وم � ��ن األم � � ��ور املستغربة
أي�ض��ًا ،أن يخاطب التعميم ً موظفي
امل�ص��ارف ،ال امل�ص��رف ،فضال عن أنه
ّ
يحمل املصرف «املسؤولية الناتجة
م��ن ص�ح��ة ال �ب �ي��ان��ات أو املعلومات،
ع� �ن ��د اع � �ت � �م � ��اده ع� �ل ��ى ط � � ��رف ثالث
للتعرف إلى هوية العمالء والتحقق
م�ن�ه��ا» ،وذل��ك م��ن دون أن يشير إلى
طبيعة هذه املسؤولية وما إذا كانت
إدارية أو مدنية أو جزائية!

وق� ��د ج � ��اءت ب �ع��ض ال �ك �ل �م��ات زائدة
وخارجة عن سياق العبارات املذكورة،
فيما ُحذفت بعضها من دون تبرير.
ُففي الفقرة الثانية من امل��ادة الثالثة
ت �ع� َّ�رف « ّع�م�ل�ي��ات ال �ص �ن��دوق» بأنها
تشمل س��ل��ة م��ن امل��دف��وع��ات النقدية،
لكن عبارة «أوامر التحويل املدفوعة
نقدًا» ُحذفت .وفي بعض املواد كانت
ال �ن �ص��وص م� ّ
�وج �ه��ة إل� ��ى املصارف
وامل� ��ؤس � �س� ��ات امل ��ال � �ي ��ة ،ل� �ك ��ن النص
الجديد استثنى املؤسسات املالية.
ُ
وقد أضيف إلى املادة  5التي تتعلق
لتصبح كاآلتي:
بالشكوك والتبليغّ ،
«ع �ل ��ى امل� �ص ��رف أن ي �ب��ل��غ ف � ��ورًا إلى
ح ��اك ��م م� �ص ��رف ل � �ب � �ن ��ان ...إذا كانت
لديه تأكيدات أو شكوك بأن العملية
املصرفية أو محاولة إجرائها تتعلق
ب�ت�ب�ي�ي��ض أم � ��وال أو ت �م��وي��ل إرهاب
أو أع � �م � ��ال إره� ��اب � �ي� ��ة أو منظمات
إرهابية».
ّ
لكن مصادر مطلعة تعلق على مجمل
هذه اإلضافات بأنها جاءت بعد آخر
ق� ��رار أص � ��دره م�ج�ل��س األم� ��ن لزيادة
مستوى العقوبات على إيران.

ه��ي ح�س��اب��ات غ�ي��ر م�ك�ت�م�ل��ة ،وم�ن�ع��ًا ألي
التباسّ ،
فسر قضاة ال��دي��وان معنى ذلك
بأن الحسابات عندما تكون ناقصة فهي
ب��ال�ت��ال��ي غ�ي��ر ص�ح�ي�ح��ة ،ول��ذل��ك ف ��إن كل
قوانني قطع الحساب التي ّ
أقرها مجلس
النواب حتى عام  2003ال يمكن االعتداد
ب�ق��ان��ون�ي�ت�ه��ا إال ب �ع��د ت �ص��دي��ق الديوان
ع�ل�ي� ّه��ا ن �ه��ائ � ّي��ًا ،ف �ه��ذه ال �ق��وان�ي�ن اقترنت
بتحفظات موثقة من الديوان بسبب عدم
اك�ت�م��ال�ه��ا ،وب��ال�ت��ال��ي ع � ّ�دم ص� ّ�ح�ت�ه��ا ،وال
يمكن ف��ي ظ��ل ه��ذه التحفظات إب��راء ذمة
أي مسؤول أو مدير في وزارة املال.
أمام هذا املوقف الواضح ،لم تجد الوزيرة
الحسن ،ومستشارها نبيل يموت ،سوى
التساؤل «ما العمل؟» ،إال أن التعبير عن
ّ
قضية ّ
حساسة بهذا
العجز في مواجهة
ال �ح �ج��م ،ل ��م ي �م �ن��ع االث� �ن�ي�ن م ��ن محاولة
ال �ت �ه� ّ�رب م ��ن امل ��واج� �ه ��ة ،إذ ب �ع��دم��ا فشل
يموت في تفسير القوانني واألنظمة بما
يتناسب مع املمارسات في الوزارة ،قالت
الحسن إن�ه��ا تحتاج ال��ى سنتني إلعادة
الديوان،
تنظيم الحسابات وتسليمها الى
ّ
كما تحتاج الى  180مستخدمًا ،ال يتوفر
منهم حتى اآلن سوى  80مستخدمًا!
لم يقبل أعضاء اللجنة بهذه املحاوالت،
وأص� � � � ّ�روا ع �ل�ينّ�ى ط �ل��ب ت �ق��ري��ر واض � ��ح من
خريطة الطريق للوصول
وزارة املال يب
ّ
ال ��ى ال �ه��دف امل�ت�م��ث��ل ب��ال�ك�ش��ف ع��ن حجم

اإلن �ف��اق واإلي� � ��رادات الحقيقيني وكيفية
اإلن �ف��اق وال�ج�ب��اي��ة وامل �ط��ارح ال�ت��ي جرى
اس�ت�ه��داف�ه��ا ،وه ��و م��ا ت�ف��رض��ه آل �ي��ة عمل
ال�ل�ج�ن��ة ال �ت��ي أق� � ّ�رت أم ��س ب�ع��د تعديالت
بعض العبارات «اللغوية» فيها.
وقال النائب كنعان بعد هذه الجلسة إن
اللجنة بدأت جديًا بأول خطوة إصالحية
ع� �ل ��ى ط ��ري ��ق إع� � � ��داد ح� �س ��اب ��ات سليمة
وص �ح �ي �ح��ة وم �ك �ت �م �ل��ة م �ن ��ذ ع � ��ام 1993
اليوم ،مشيرًا الى أن شروح ديوان
وحتى
ّ
امل �ح��اس �ب��ة أك � � ��دت وج � ��ود م �ج �م��وع��ة من
االختالالت في مسألة الحسابات ،وهي:
ـــ العجز عن مطابقة هذه الحسابات ،إذ إن
ّ
قضائية ص��ادرة عن ديوان
هناك ق��رارات
املحاسبة في هذا املجال حتى عام .2001
ـ�ـ�ـ ال�ع�ج��ز ع��ن ال�ت�ق� ّ�ي��د ب��امل �ه��ل ،إذ بحسب
ش��روح دي��وان املحاسبة ف��إن مهلة إنجاز
قطع الحساب تنتهي ف��ي  15آب ،ومهلة
إنجاز حساب املهمة تنتهي في  1أيلول،
ّ
املوحد في  30تموز ،وكل
ومهلة الحساب
ذلك تمهيدًا إلرس��ال مشروع املوازنة الى
امل �ج �ل��س ال �ن �ي��اب��ي ف ��ي م�ه�ل��ة ت�ن�ت�ه��ي في
 15تشرين األول ،ول��م ُي�ل�ت��زم ب�ه��ذه املهل
مرة.
ّ
ـــ وجود تحفظات لدى ديوان املحاسبة على
الحساب منذ عام ّ 1993ألن الحسابات
قطع ّ
ّ
نهائية.
التي تسلمها كانت مؤقتة وغير
(االخبار)

نفط
ّ
ارتفاع أسعار املحروقات على وقع األسواق العاملية
ّ
سجلت أس�ع��ار امل�ح��روق��ات ارت�ف��اع��ًا جديدًا
أم ��س ،ب�ف�ع��ل ارت �ف��اع أس �ع��ار ال�ن�ف��ط عامليًا،
على وقع االضطرابات في ليبيا ومخاوف
امل�س�ت�ث�م��ري��ن .واالرت� �ف ��اع األك �ب��ر م � ّ�س سعر
ّ
الحيويتني
ال�ب�ن��زي��ن وامل � ��ازوت ،السلعتني
ملعظم القطاعات.
ف �ب �ع��د أس �ب��وع�ي�ن م ��ن إق � ��رار وزارة الطاقة
واملياه خفضًا على الرسوم املفروضة على
صفيحة البنزين ب��واق��ع  5500ل�ي��رة ،وصل
سعرها إلى  32400ليرة لنوع « 95أوكتان»
و 33100ليرة لنوع « 98أوك�ت��ان» ،بارتفاع
ق � ��دره  700ل� �ي ��رة ،ب �ح �س��ب ج � ��دول تركيب
األسعار الذي أصدرته الوزارة أمس.
ويكون سعر الصفيحة قد ارتفع  1400ليرة
خ� ّلال أس�ب��وع�ين ،أي إن نحو رب��ع الخفض
ت�ب��خ��ر ف�ع�ل�ي��ًا ،فيما ت ��زداد امل �خ��اوف عامليًا
م��ن إم�ك��ان اس�ت�م��رار األح ��داث األم�ن�ي��ة التي

ّ
تشهدها ليبيا وازديادها سوءًا لتؤثر على
ّ
العاملية.
إمدادات هذه البالد للسوق
وب �ح �س ��ب ال� � �ج � ��دول ن �ف �س ��ه ،أص� �ب ��ح سعر
ص �ف �ي �ح��ة امل � � � ��ازوت  28100ل� �ي ��رة مرتفعًا
 700ل�ي��رةّ .أم��ا ال�غ��از ،فقد ارت�ف��ع  200ليرة
ل�ي�ص��ل إل ��ى  19300ل �ي��رة ل� �ق ��ارورة زن ��ة 10
ك�ي�ل��وغ��رام��ات ،ف�ي�م��ا ارت �ف��ع س�ع��ر القارورة
زن��ة  12.5كيلوغرامًا  300ل�ي��رة ليصل إلى
ّ
ّ
العاملية
استمرت األسعار
 23600ليرة .وإذا ّ
باالرتفاع ،فسيتأثر لبنان على نحو حاد.
ففيما ال ت ��زال ال �ب�لاد م��ن دون ح�ك��وم��ة ،أي
من دون قدرة على صياغة سياسة متكاملة
ّ
اللبنانيون
ع �ل��ى ه� ��ذا ال �ص �ع �ي��د ،ي �ت��رق��ب
اإلج � � ��راءات ال �ت��ي وع ��د ب�ه��ا ال ��وزي ��ر جبران
ّ
باسيل .فهو تحدث ّعن االنتهاء من دفاتر
ال�ش��روط لتأهيل خ��زان��ات البنزين وزيادة
سعتها ،في مشروع كلفته  55مليون دوالر.

ّ
وس�ي�ح��ق��ق امل �ش��روع ق ��درة ت�خ��زي�ن�ي��ة تحت
ت�ص� ّ�رف ال��دول��ة ،تسمح بمواجهة الحاالت
الطارئة ،وبالتأثير على السعر املحلي ،إذ
إن االت �ج��اه ه��و ن�ح��و إرس� ��اء امل�ن��اف�س��ة بني
الشركات لخفض األسعار إلى أدنى مستوى
م �م �ك��ن .إال أن ه� ��ذا امل� �ش ��روع ال يستجيب
ّ
ل �ل �ت �ح��دي امل ��اث ��ل اآلن .ف ��األس �ع ��ار تواصل
ارتفاعها ،وقد تقضي نهائيًا على الخفض
امل �ح �ق��ق ف ��ي ق�ي�م��ة ال ��رس ��وم ال �ت��ي تجبيها
ال ��دول ��ة .ول��ذل��ك ُي �ط��رح ال �س��ؤال ال �ي��وم «هل
سيعمد باسيل إلى إجراء خفض آخر على
الرسوم الحتواء ارتفاع األسعار ،أم سيترك
األمر حتى تأليف الحكومة الجديدة؟» .هذا
السؤال ب��ات يكتسب شرعية فائقة ،بعدما
خاض الوزير باسيل معركة طاحنة من أجل
تثبيت صالحيته القانونية في طلب خفض
الرسوم من املجلس األعلى للجمارك.

باختصار
◄ القلق يحوم فوق الصادرات الصناعية
ي�ب��دي ع��ام�ل��ون ف��ي ال�ق�ط��اع ال�ص�ن��اع��ي ت�خ� ّ�وف�ه��م م��ن تراجع
الصادرات الصناعية ،في ظل االضطرابات الجارية في بعض
ال��دول العربية ،علمًا بأن إحصاءات وزارة الصناعة أظهرت
ارتفاعًا سنويًا في قيمة الصادرات بنسبة  %26.82لتصل
إلى مستوى  3.29مليارات دوالر في نهاية  2010مقابل 2.6
مليار دوالر في  .2009كذلكّ ،
تخوف العاملون في القطاع
م��ن اس�ت�م��رار الجمود االق�ت�ص��ادي ف��ي البلد ،بسبب تأخر
تأليف الحكومة الجديدة ،فيما يضطر بعض الصناعيني إلى
إلغاء بعض عمليات التصدير ،أو تأخيرها ،وأشاروا إلى أن
القطاع الصناعي هو املتضرر الوحيد مما يجري في لبنان
واملنطقة ،علمًا بأن القطاعات األخرى تعاني أيضًا.
وت �ش �ي��ر اإلح � �ص ��اءات إل ��ى أن ص� � ��ادرات اآلالت واألجهزة
الكهربائية جاءت في املرتبة األولى بقيمة  742مليون دوالر،
أي م��ا نسبته  %32.55م��ن مجمل ال �ص��ادرات الصناعية،
تليها صادرات اللؤلؤ واألحجار الكريمة بقيمة  658مليون
دوالر ،أو ما نسبته .%19.99
◄ «خفض كلفة املحروقات للقطاعات اإلنتاجية»
ص��رخ��ة أطلقها أم��س رئ�ي��س نقابة أص�ح��اب الصناعات

ّ
متخوف من انعكاس
والتغليف فادي الجميل ،فهو
الورقية ّ
االرتفاع املطرد ألسعار املحروقات على ّالنمو الذي تحققه
بعض القطاعات الصناعية .ول��ذل��ك ي�ح��ذر «م��ن تداعيات
سلبية على ال�ق�ط��اع��ات ال�ت��ي تستخدم ط��اق��ة مكثفة ،من
بينها قطاع الصناعات الورقية والكرتون».
ه ��ذا ال��وض��ع ي�ف�ت��رض أن ي�ح�م��ل امل�ع�ن�ي�ين ع�ل��ى التعاطي
ّ
بجدية «وات �خ��اذ اإلج ��راءات الكفيلة بحماية
م��ع امل�خ��اوف
ال�ق�ط��اع��ات اإلن�ت��اج�ي��ة» ،مشيرًا إل��ى أن «اس�ت�م��رار ارتفاع
أسعار املحروقات سينعكس ارتفاعًا في أك�لاف اإلنتاج
تحمله» ،الفتًا إلى أن هذا األمر ّ
بما ال يمكن ّ
يهدد بخسائر
كبيرة قد تلحق بالصناعة املحلية في ظل منافسة قويةّ
ّ
تتعرض لها في األسواق الداخلية والخارجية.
ّ
ورغم ما يتعرض له قطاع الصناعات الورقية والكرتون من
منافسة شديدة في ظل الدعم الذي تتلقاه هذه الصناعات
في بعض الدول العربية ،وخصوصًا في مجال املحروقات،
ّ
إال أن لبنان استطاع ّ
التكيف مع واقع األسواق وتمكن من
تحقيق إنجازات على مستوى التصدير والسوق الداخلية،
ً
فضال عن تشغيل أعداد كبيرة من األيدي العاملة اللبنانية.
وكانت جمعية الصناعيني قد وضعت مشروعًا يهدف إلى
إن�ش��اء ص�ن��دوق للطاقة ملساعدة املصانع التي تستخدم
طاقة مكثفة ،لخفض كلفتها وتعزيز قدرتها التنافسية
مقارنة مع مصانع عربية مماثلة.

◄ استمرار منع بيع املستحضرات غير املرخصة
ال �ب �ي��ان مل��دي��ري��ة ح �م��اي��ة امل�س�ت�ه�ل��ك ف��ي وزارة االقتصاد
وال �ت �ج��ارة ،ال�ت��ي أع�ل�ن��ت أم��س أن�ه��ا مستمرة ف��ي م�ن��ع بيع
ك��ل املستحضرات ذات الصفة العالجية أو ذات الصفة
التجميلية امل�ص�ن�ع��ة م�ح�ل�ي��ًا ،وغ�ي��ر امل��رخ�ص��ة م��ن وزارة
الصحة .لذلك تشير املديرية إلى أن كل مستحضر ُي ّ
سوق
خارج الصيدليات ومكتوب على غالفه «تعليمات عالجية»
ُ
سيمنع لكونه ليس ً
دواء ،م��ا يعني أن��ه يحمل معلومات
ً
خ��ادع��ة للمستهلك ،وذل��ك ب�ن��اء على ك�ت��اب أص ��دره وزير
الصحة العامة في حكومة تصريف األعمال ،محمد جواد
خليفة.
◄ تحقيق في عمل املستخدمني
األجانب في املطار
ه��ذا م��ا أعلنه وزي��ر العمل ف��ي حكومة تصريف األعمال،
ب�ط��رس ح��رب ،ف��ي ب�ي��ان أم��س .فقد أش��ار إل��ى أن��ه أصدر
قرارًا بإجراء تحقيق في نوعية العمل الذي يقوم به العمال
األج��ان��ب ال��ذي��ن حصلوا على إج ��ازات عمل بصفة عمال
تنظيفات ف��ي م�ط��ار ب �ي��روت ال��دول��ي ،وال�ت�ث�ب��ت ًم��ن نوعية
العمل ال��ذي يقومون به أو أنهم يمارسون عمال آخر كما

تدعي نقابة مستخدمي وعمال شركات الطيران في لبنان،
وذل��ك خ�لال مهلة  24ساعة ،التخاذ اإلج ��راءات القانونية
في حق الشركة والعمال األجانب إذا تبني أنهم يعملون في
غير أعمال النظافة وخالفًا إلجازات عملهم.
◄  %18,04تراجع حركة البواخر في مرفأ بيروت
السبب هو توقف املسافنة مع مصر خ�لال شهر شباط
 .2011وبحسب اإلح �ص��اءات التي أصدرتها إدارة مرفأ
ب �ي��روت ع��ن ش�ه��ر ش �ب��اط م��ن ال�س�ن��ة ال �ج��اري��ة ،ف ��إن عدد
البواخر التي دخلت إلى املرفأ بلغ  159باخرة ،مقابل 194
خ�لال كانون الثاني  ،2011أي بتراجع نسبته ،%18,04
و %6,47مقارنة مع شباط .2010
وقد بلغ عدد املستوعبات املتداولة برسم الترانزيت البحري
 76ألفًا و 683مستوعبًا نمطيًا في مقابل  81الفًا و895
مستوعبًا نمطيًا خ�لال كانون الثاني  ،2011أي بتراجع
نسبته  ،%6,36وبزيادة  19,76في املئة مقارنة مع شباط
 .2010وبذلك يكون عدد املستوعبات النمطية املتداولة في
مرفأ بيروت برسم الترانزيت البحري واالستهالك املحلي
قد بلغ  158ألفًا و 578مستوعبًا نمطيًا أي بزيادة %17,42
مقارنة بالفترة نفسها من عام .2010
(األخبار ،وطنية ،مركزية)
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موسيقى

ورثة «جيل جياللة»
و«ناس الغيوان»
املقهورون» يعودون
«والد الشعب
ّ
ّ
الشبابية ،في بلد يملك
التجارب
إلى
ة
بقو
ّ
الفن االحتجاجي« .حركة
تقاليد عريقة في ّ
فبراير» باتت املحرك الحقيقي لثورة
ّ 20
موسيقية تجمع بني الكناوى والراب
وثقافة الـ hip hopالتي احتضنها
مهرجان «البولفار»

هيا إلى الثورة!
البديلة:
ة
المغربي
األغنية
ّ
ّ
الرباط ــــ محمد الخضيري
في األسابيع األخيرة ،عادت موسيقى
االح� �ت� �ج ��اج واألغ� �ن� �ي ��ة ال� �ث ��ائ ��رة إلى
ّ
االحتجاجية التي
املغرب .الحركات
أث �م��رت «ح��رك��ة  20ف �ب��راي��ر» ،جعلت
ال �ع��دي��د م ��ن ش �ب ��اب الـ«فايسبوك»
يتناقلون رواب��ط املوسيقى البديلة
ال � �ت � ��ي ت� �ن� �ت� �ق ��د ال� � ��واق� � ��ع السياسي
واالقتصادي املغربي.
«خ� �م� �س ��ون ف� ��ي امل � �ئ ��ة م� ��ن املغاربة
ي �ح � ّ�ب ��ون امل� �ل ��ك ،وأرب � �ع� ��ون ف ��ي املئة
ي � �ن ��اف � �ق ��ون ��ه وع � � �ش� � ��رة ف� � ��ي امل� � �ئ � ��ة ال
ي �ع �ت��رف��ون ب � ��ه» .ه ��ذه ل �ي �س��ت أرقامًا
إحصائية خ��رج��ت بها دراس ��ة ألحد
امل�ع��اه��د املختصة ف��ي اإلح �ص��اء ،بل
ك�ل�م��ات ت ��رد ف��ي أغ�ن�ي��ة راب مغربية
ب�ع�ن��وان «ح��رك��ة  20ف �ب��راي��ر» أطلقت
أخيرًا ،ورفعت سقف انتقاد الوضع
السياسي واالجتماعي املغربي.
«ال�ح��اق��د» ،وه��و مغني راب مجهول
ي�ب�ل��غ  23ع��ام��ًا ،أط �ل��ق األغ �ن �ي��ة على
«يوتيوب» بعد أي��ام على «مسيرات
 20فبراير» املطالبة بملكية دستورية
ف��ي امل �م �ل �ك��ة .وق ��د ش��اه��ده��ا عشرات

اآلالف ح�ت��ى اآلن .يفتتح «الحاقد»
أغ�ن�ي�ت��ه ب��ان�ت�ق��اد ال�ق�م��ع البوليسي،
وال�ت�ع�ل�ي��م ،واالس �ت �ي�لاء ع�ل��ى ثروات
امل � �غ� ��رب ،وف � �س� ��اد ال� �ق� �ض ��اء ،ويدعم
م� �ط ��ال ��ب ال� �ش� �ب ��اب و«والد الشعب
املقهورين».
ّ
ل �ك��ن أغ �ن �ي��ة ال � � ّ�راب امل �غ��رب �ي��ة ل��م تأت
م� ��ن ف� � � ��راغ ،ألن «ث � � � ��وار» املوسيقى
البديلة يحملون الشعارات املطالبة
ب��ال �ت �غ �ي �ي��ر ،وي� �ن� �ت� �ق ��دون األوضاع
االج�ت�م��اع�ي��ة وال�س�ي��اس�ي��ة م�ن��ذ أكثر
م ��ن ع �ق��د .ف ��ي «ب��ول �ف��ار املوسيقيني
ال�ش�ب��اب» ف��ي ال ��دار ال�ب�ي�ض��اء ـــــ أحد
أشهر املهرجانات املوسيقية املغربية
ـــــ ّ
تكونت ط��وال عقد ن��واة موسيقى
الشباب «الثائر» على الوضع املغربي
بأشكال موسيقية أخ��رى هي الروك
أيضًا،
والفيوجن .في ه��ذا املهرجان
ً
ُ
اك��ت�ش�ف��ت أك �ث��ر امل �ج �م��وع��ات شعبية
حاليًا كـ«هوبا هوبا سبيريت» (فرقة
م�غ��رب�ي��ة ت �م��زج ب�ين ال� ��روك والريغي
وم��وس �ي �ق��ى ال� �ك� �ن ��اوى) ومجموعة
«ض � ��رك � ��ة» ،و«ه � ��وس � ��ة» .أض � ��ف إلى
ذل ��ك م�غ�ن�ين م�ن�ه��م «ال �ش �ح��ت مان»،
و«ب� ��اري» و«م�س�ل��م» .ه��ؤالء الشباب

الذين نشأوا في ظل تحوالت املغرب
م��ن م�ل�ك�ي��ة م�ط�ل�ق��ة ف��ي ع�ه��د الحسن
ال�ث��ان��ي ،إل��ى انتقال ديموقراطي مع
امللك محمد السادس ،قبل أن يخفت
ت��دري�ج��ًا ،تمكنوا م��ن رف��ع أصواتهم
عاليًا وت��أس�ي��س موسيقى حضرية
ا ّح �ت �ج��اج �ي��ة ب ��أش �ك ��ال ع ��امل �ي ��ة .وقد
م��ث��ل «ب��ول�ف��ار املوسيقيني الشباب»
م��وط��ئ ق ��دم ه ��ؤالء ال�ف�ن��ان�ين ق�ب��ل أن
ً
تجد أغانيهم ص��دى ل��دى الجمهور
الواسع الذي اعتاد موسيقى «الحب
وال � �غ� ��رام» .ه ��ذه امل��وس �ي �ق��ى الثائرة
عادت أخيرًا إلى دائرة االهتمام ،حني
ان �ط �ل��ق ش �ب��اب «ح ��رك ��ة  20فبراير»
ي �ع � ّ�ب �ئ ��ون ل ��وق �ف ��ات �ه ��م .أغ �ن �ي ��ة «فني
حقنا؟» (أين حقنا؟) لكل من «مسلم»
و«الشحت مان» تناقلتها مجموعات
ال �ـ«ف ��اي �س �ب ��وك» ع �ل��ى ن �ط��اق واسع:
«ب ��دأت ث��ورة ال�ت�م��رد» ،و«مابغيتش
ص ��وت ��ي ي �ب �ق��ى ص � ��دى ف� ��ي البئر»،
و«ب��ال��روح ،ب��ال��دم ،ال�ت�م��رد ،والثورة،
ج �ي �ن��ا ن� �ب ��دل ��و ك� � ��اع (ك � � ��ل) الوجوه
امل� ّ
�زورة» ،هي بعض مقاطع الدويتو
ال�غ�ن��ائ��ي ال ��ذي ي�ن�ت�ق��د ط��ري�ق��ة إدارة
شؤون البلد ويدعو إلى «الثورة».

ّ
تمثل هذه األغنية الجديدة جزءًا «من
خطاب احتجاجي تراكم في اململكة»،
وي �ن �ح��در م �ب��اش��رة م ��ن ف� ��رق قديمة
وم �ع ��روف ��ة ،م�ن�ه��ا «ن� ��اس الغيوان»،
و«ج � � �ي� � ��ل ج� � �ي �ل��ال � ��ة» ومجموعات
أخ � ��رى اش �ت �ه��رت ف ��ي السبعينيات
ب �م� ّ�وس �ي �ق��اه��ا «ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة» ،كما
ي � ��ؤك � ��د م � � ّ
�ؤس � ��س ال� � � � � � � � � � �ـL’Boulevard
محمد م��ره��اري امل�ع��روف بـ«مومو».
كلمات الشباب ليست بوقًا سياسيًا
ف �ح �س��ب ،ب ��ل م �ق �ي��اس ي �ج� ّ�س حرارة
امل �ج �ت �م��ع امل� �غ ��رب ��ي وي �ع �ك��س أحالم
شبابه وإحباطاته أيضًا.
م � ��واض� � �ي � ��ع ك � � ��ال � � ��رش � � ��وة ،والفقر،
وال �ت �ع �ل �ي ��م ،وال� �س� �ك ��ن غ �ي ��ر الالئق،
وال � �ع � �ط � ��ال � ��ة ،وال� � �ف� � �س � ��اد ،وامللكية
تحضر ب��اس�ت�م��رار ف��ي األغ��ان��ي ذات
اللهجة املغربية ال��دارج��ة املمزوجة
بالفرنسية واإلنكليزية أحيانًا .وال
تقتصر الكلمات على انتقاد الوضع
ّ
ال��داخ �ل��ي ف��ي امل �غ��رب ،ب��ل ت�م�ت��د إلى
انتقاد األوض��اع السياسية الدولية،
خصوصًا والية جورج بوش.
«ب � � ��اري» (اس� �م ��ه ال �ح �ق �ي �ق��ي محمد
ب� �ح ��ري) ه ��و م �غ �ن��ي ف �ي��وج��ن ،شاب

«الحاقد» ينتقد
القمع البوليسي
في أغنيته «حركة
 20فبراير»

يمزج موسيقى الكناوى مع الريغي
وال� �ب� �ل ��وز وال� � � � ��راب .ت �ض �م��ن ألبومه
األول  sleeping systemأغنية تنتقد
ج ��ورج ب ��وش ،أط�ل��ق عليها «جوني
ووك��ر ب ��وش» .لفتت األغ�ن�ي��ة جريدة
«ن� � �ي � � ً�وي � ��ورك ت� ��اي � �م� ��ز» ال � �ت� ��ي كتبت
م�ق��اال ع�ن��ه .مغني الفيوجن رك��ز في
ألبومه الثاني «السيبة» (الفوضى)
ع �ل��ى م �ش��اك��ل اج�ت�م��اع�ي��ة باألساس
ك�ت�ج��اوزات ج�ه��از األم��ن املغربي في
أغ �ن �ي��ة «ال �ب��ول �ي��س» ،و«الطوبيس»
(ال� �ح ��اف� �ل ��ة) ال� �ت ��ي ت �ش �ه��د االزدحام
وال�ت�ح��رش ال�ج�ن�س��ي ،بلغة ال تخلو
من الجرأة .كذلكّ ،
تطرق «ب��اري» في
أغنيته «الب��از» أي تنظيم «القاعدة»
ّ
التطرف الديني والجريمة
إلى ظواهر
وال ��دع ��ارة ف��ي امل�ج�ت�م��ع امل �غ��رب��ي في
غياب كامل للتنشئة االجتماعية.

الثورة المضادة

الشاب خالد في بالط فخامة الرئيس
سعيد خطيبي
ف�ي�م��ا ت�ش� ّه��د ال �ج��زائ��ر ح��ال��ة غليان
ّ
بسبب تعنت السلطة إزاء أي حراك
مطلبيّ ،
قررت مجموعة من الفنانني
امل �ع��روف�ي�ن إدارة الظهر
إل� ��ى م �ط��ال��ب الجماهير
التي صنعت نجوميتهم،
ونصرة النظام والتقرب
من بالط «فخامة رئيس
الجمهورية».
بعدما انخرط نجم أغنية
الراي الشاب خالد أخيرًا
تلميع صورة
ّ
في مشروع ّ
ال ��ن� �ظ ��ام ب��ال �ت �ص��ري��ح ب � ��أن «رئيس
ال�ج�م�ه��وري��ة ع�ب��د ال�ع��زي��ز بوتفليقة
ّ
ي �ع �م��ل وي �س �ه��ر م ��ن أج� ��ل ال� �ح ��د من

وحدهما
أمازيغ كاتب
والصافي بوتلة
ضد التيار
يقفان ّ

امل� �ش ��اك ��ل ال� �ت ��ي ي �ع �ي �ش �ه��ا املواطن.
ولحسن الحظ يوجد بعض الرجال
ف��ي السلطة م� ّ�م��ن يعملون ملصلحة
ه� � ��ذه ال� � �ب �ل��اد ،وإال ل � �ك� ��ان الوضع
ّمختلفًا» ،كشفت الفنانة الجزائرية
فلة عبابسة عن نيتها إصدار أغنية
جديدة تمدح ّ النظام القائم.
وامل� �ع ��روف أن ص��اح�ب��ة «تشكرات»
التي أعلنت حالة حداد ّ
جراء املجازر
ّ
املرتكبة في ليبيا ،تتمتع بعالقات
جيدة مع املسؤولني السياسيني في
ّ
ال�ج��زائ��ر ،وس�ب��ق ل�ه��ا أن ق��دم��ت لهم
العديد من الحفالت الخاصة ،وهي
ّ
ت�ع��د م��ن أه� ّ�م ال��وج��وه امل��أل��وف��ة على
اإلذاع� ��ة وال�ت�ل�ف��زي��ون ال��رس�م�ي�ين في
املناسبات الوطنية.
ل� �ي ��س غ ��ري� �ب ��ًا أن ي� �ن� �خ ��رط بعض

ّ
ال � �ف� �ن ��ان�ي�ن ال � �ج� ��زائ� ��ري�ي��ن ف � ��ي خط
السلطة ويدافعوا عن خياراتها .لكن
املفاجأة التي ّأثارت حفيظة كثيرين،
ج��اءت من مغني ال��راب لطفي دوبل
كانون ال��ذي يحظى بشعبية كبيرة
ب�ين األوس ��اط الشبابية ،وه��و الذي
اشتهر بمواقف واعية في مواجهة
الخطاب الرسمي .لكن ها هو صاحب
«ك ��ام� �ي� �ك ��از» ي� �ع ��رض ع �ل��ى موقعه
اإللكتروني مقطع ّ فيديو يدعو فيه
ال �ش �ب��اب إل ��ى ت ��وخ ��ي ال �ح ��ذر وعدم
امل �ش��ارك��ة ف ��ي م �س �ي��رات االحتجاج
ّ
خفية
ب��وص�ف�ه��ا تستبطن أغ��راض��ًا
ّ
ّ
أجنبية .أطروحة
وتحركها أط��راف
ّ
م �س �ت �م ��دة م� ��ن ت �ص ��ر ّي �ح ��ات وزراء
ال�ح�ك��وم��ة ا ًل �ح��ال �ي��ة ،ك��ل�ف��ت Double
 Kanonواب�ل�ا م��ن االن �ت �ق��ادات بلغت

ّ
حد نعته بـ«العميل».
َ
من جهة ثانية ،لم ي��ر الشاب نجيم
م �غ �ن��ي ال� � � ��راي امل� �ق� �ي ��م ف� ��ي فرنسا،
ح ��رج ��ًا ف� ��ي إط �ل ��اق ّ أغ �ن �ي ��ة جديدة
ترانكيل»،
ت�ح�م��ل ع �ن��وان «خ��ل��ون��ا ّ
ي��دع��و م��ن خ�لال�ه��ا إل��ى ال�ت�خ��ل��ي عن
حمى «الثورة» والرضوخ لخيارات
السلطة ،إذ يقول فيها« :كنا سنني
ف ��ي ال �ظ �ل �م��ة /ح �ت��ى رب� ��ي ج� ��اب لنا

رجال /جابوا الوئام ورفعوا العلم/
اوالش /خ �ل��ون��ا ت��ران �ك �ي��ل» .أغنية
س �ت �ظ��ل ب �م ّ�ث��اب��ة ن �ق �ط��ة س� � ��وداء في
شهرة
مسيرة املغني نفسه الذي نال ّ
بمباركة الشيخة ريميتي التي غنت
معه ع��ام  2005وتنبأت ل��ه بمسيرة
مميزة في الراي.
ف��ي امل �ق��اب��ل ،ت�ب�ق��ى األس �م ��اء الفنية
ال �ت��ي ع� ّ�ب��رت ص��راح��ة ع��ن مواقفها
املناهضة للنظام القائم قليلة جدًا،
أمثال ّأمازيغ كاتب ،والصافي بوتلة.
وقد فضلت غالبية الفنانني الصمت
في املرحلة ّ الحالية ،تجنبًا الرتكاب
خطأ قد يكلفهم غاليًا ويبعدهم عن
دائ��رة االهتمامات الجماهيرية كما
ح��دث مع فنانني من تونس ومصر
في األسابيع املاضية.
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كالسيك

شابة
فرقة ّ
روك و«نشاز»!

حصاد «البستان» في منتصف الطريق
الجنة
هربًا من الجحيم وتوقًا إلى ّ
بعد استراحة قصيرة،
يعود ّاملهرجان اللبناني
ص باملوسيقى
املتخص ّ
الكالسيكية ليستأنف
أمسياته .في األيام
املقبلة ،موعد مع
األوبرا ،والترومبيت على
طريقة البريطانية
أليسون بالسوم
بشير صفير

رضا عاللي عضو فرقة
«هوبا هوبا سبيريت»

كل هذا الزخم االحتجاجي في تيمات
املوسيقى ،وطابعها الـ«أندرغراوند»،
دف � ��ع إل � ��ى ان �ت �ش ��اره ��ا ب �ن �ح��و واسع
ف� ��ي أوس� � � ��اط ال � �ش � �ب ��اب ،ليضعوها
ف � ��ي ق� �ل ��ب خ� �ط ��اب� �ه ��م االحتجاجي
ال� �ح ��ال ��ي ال � � ��ذي دع � ��ت إل � �ي ��ه «حركة
 20ف � �ب� ��راي� ��ر» .م �ج �م ��وع ��ات الحركة
املختلفة ،وصفحات أعضائها على
«ف ��اي� �س� �ب ��وك» ،ت �ش �ه��د ن �ش��ر روابط
ال �ع��دي��د م ��ن ه� ��ذه األغ ��ان ��ي الثائرة.
وتؤكد عشرات التعليقات مساندتها
ّ
املتمردة ولخطابها
لهذه املوسيقى
إزاء ال�ع��دي��د م��ن ال�ق�ض��اي��ا الوطنية.
ق� �ض ��اي ��ا ت ��رت� �ب ��ط ب �س �ي �ط��رة محيط
امل� �ل ��ك ع �ل��ى االق� �ت� �ص ��اد والسياسة،
وال�ف�س��اد ف��ي امل��ؤس�س��ات ،كالبرملان،
وع� � ��دم اس� �ت� �ق�ل�ال ال� �ق� �ض ��اء ،وغياب
الشفافية في إدارة ملفات اقتصادية
واجتماعية كبرى.
ش�ب��اب ال�ح��رك��ة ـــــ وإن ت �ب��ادل أغاني
امل ��وس �ي �ق ��ى ال �ب ��دي �ل ��ة ـ �ـ �ـ �ـ �ـ ال يتوانى
ع ��ن ن �ش��ر رواب� � ��ط أغ �ن �ي��ات نضالية
ق��دي �م��ة ل� �ـ«ن ��اس ال �غ �ي ��وان» والشيخ
إم��ام ولفنانني غربيني أذك��وا جذوة
«الثورات» بأغانيهم.

اجتاز برنامج «مهرجان البستان»
مل��وس��م  2011نصف ال�ط��ري��ق منذ
ان �ط�لاق��ه ف��ي  22ش �ب��اط (فبراير)
امل ��اض ��ي .خ�ل�ال ه ��ذه ال �ف �ت��رةّ ،
أتم
ال �ب��رن��ام��ج امل �ج �م��وع��ة األول � ��ى من
م��واع �ي��ده ال �ت��ي ط��ال��ت املوسيقى
ال�ك�لاس�ي�ك�ي��ة ف��ي م�ع�ظ��م أشكالها
(موسيقى حجرة وأوركسترالية،
أوبرالي ،إنشاد
عزف منفرد ،غناء ً
كورالي ديني )...،إضافة إلى أمسية
جاز وأخرى شرقية .بعد استراحة
ق�ص�ي��رة ،س�ي�س�ت��أن��ف «البستان»
م��واع�ي��ده ه��ذا امل�س��اء ،ويواصلها
لغاية  27آذار (مارس) الجاري .لم
ّ
تتسن لنا متابعة ك��ل األمسيات
ال � �ت ��ي اس �ت �ض ��اف �ه ��ا «البستان»
األسماء
لغاية اآلن .لكن ،إذا كانت
ّ
امل� �ك � َّ�رس ��ة (م �ث ��ل ع � ��ازف التشيلو
ال�ف��رن�س��ي غ��وت�ي�ي��ه ك��اب��وس��ون) ال
تحتاج إلى التوقف عندها ،يبقى
أن ن �ش �ي��ر إل� ��ى ب �ع��ض العالمات
الفارقة ،السلبية واإليجابية التي
نتجت م��ن أداء امل��واه��ب الواعدة
واألس �م��اء امل�غ�م��ورة .ف��ي األمسية
ال� �ت ��ي ج �م �ع��ت م ��ارت �ي �ن ��ا فيلياك
ب ��األورك� �س� �ت ��را ال �س �م �ف��ون �ي��ة لدار
األوبرا في مدينة تبليسي بقيادة
ج �ي��ان �ل��وق��ا م��رت �ش �ي��ان��و ،نجحت
العازفة الكرواتية الشابة في أداء
كونشرتو البيانو األول للمجري
ف ��ران ��ز ِل �ي� ْ�س��ت .اخ� �ت ��ارت العازفة

ّ
الحسناء العمل األق ��ل أهمية في
هذه الفئة ،فيما يطال ريبورتوارها
م �ع �ظ��م ك��ون �ش��رت��وه��ات البيانو
الكبيرة من كل العصور.
ف� ��ي ال� �ث ��ان ��ي م� ��ن آذار الجاري،
س� �ق ��ط دي� �ن� �ي ��س ك ��وج ��وخ �ي�ن في
ف ��خ ك��ون �ش��رت��و ال �ب �ي��ان��و الثاني
ٍّ
لبرامز ،لكنه نجح إلى حد مقبول
ف� ��ي م ��واج� �ه ��ة م ��واط� �ن ��ه سيرغي
ّ
ب� ��روك� ��وف � �ي � �ي� ��ف ،ال � � � ��ذي أدى من
ري� �ب ��ورت ��واره ك��ون �ش��رت��و البيانو
الثاني أي�ض��ًا .أم��ا املفاجأة األبرز
ف��أت��ت ف��ي األم �س �ي��ة ال �ت��ي جمعت
كونز
ال �ث �ن��ائ��ي ال ��روس ��ي إدوارد
ّ
وإي �ل �ي��ا رش �ك��وف �س �ك��ي .ع �ل��ى أقل
ت � �ق ��دي ��ر ،ي �م �ك ��ن ت �س �ج �ي��ل هذين
االس � � � َ�م� �ي ��ن ف� � ��ي الئ� � �ح � ��ة النجوم
امل�ح�ت�م�ل�ين ف��ي ال �س �ن��وات املقبلة.
ك�لاه �م��ا ك ��ان ج � ّ�ي� �دًا ،م ��ع مهارات
إض ��اف� �ي ��ة مل �ص �ل �ح��ة ك ��ون� ��ز الذي

«األوركسترا
الفلهارمونية
ّ
ستؤدي
اللبنانية»
ّ
ّ
«الجبار»
ة
سمفوني
ّ
ّ
لغوستاف مالر
ّ
ي�ت�م��ت��ع ب�ش�خ�ص� ّ�ي��ة م �ح� ّ�ب �ب��ة ،كما
ُ
ظهر فهمًا عميقًا ملا يعزف ،فهو
ي ّ
ّ
ْ
ال ينفذ العمل بقدر ما يؤديه.
ِّ
ه� � ��ذا امل � �س � ��اء ي � �ق � ��دم أع � �ض � ��اء من
األك ��ادي� �م� �ي ��ة ال �ص �ي �ف �ي��ة التابعة
ألورك �س �ت��را فيينا الفلهارمونية
ّ
أم �س �ي��ة ي � � ��ؤدون خ�ل�ال �ه��ا رباعي
ال �ب �ي��ان��و (ب� �ي ��ان ��و ،ك � �م ��ان ،فيوال
وتشيلو) لدفورجاك .ترك املؤلف
ال �ت �ش �ي �ك��ي ال �ك �ب �ي��ر رب ��اع � ّ�ي�ي�ن من
ه��ذا ال�ن��وع ،وهما ليسا أفضل ما
موسيقى ال�ح�ج��رة ،لكن
كتب ف��ي
ّ
م ��ن ب �ي �ن �ه �م��ا ،ف��ض �ل��ت املجموعة
ال � ��رب � ��اع � ��ي ال � �ث� ��ان� ��ي (...)87 .op

وحسنًا فعلت .أم��ا العمل الثاني
ف�ه��و ع�م��ل م��ن ال �ص��ف ال�ث��ان��ي في
ف�ئ��ة موسيقى ال�ح�ج��رة لبتهوفن
ّ
رباعيات الوتريات وبعض
(بعد
ث�لاث� ّ�ي��ات ال�ب�ي��ان��و) .إن��ه السباعي
( )20 .opال � ��ذي ي �ج �م��ع ب�ي�ن آالت
النفخ والوتريات.
م �س��اء غ ��د ،ي�س�ت�ق�ب��ل «البستان»
ع ��ازف ��ة ال� �ت ��روم �ب ��ت البريطانية
ال�ش�ه�ي��رة أل �ي �س��ون ب��ال �س��وم التي
تؤدي برنامجًا واسعًا (برفقة توم
ّ
ب��وس�ت��ر ع�ل��ى ال�ب�ي��ان��و) ،ي�م�ت��د من
حقبة الباروك إلى القرن العشرين.
دون امل �س ّ��اس ب��امل�س�ت��وى التقني
الذي تتمتع به بالسوم وبأدائها،
ال ترضي هذه األمسية إال جزءًا من
الجمهور ،بما أن البرنامج مليء
بتوليفات ومقتطفات ،األمر الذي
ال يستسيغه املستمع الكالسيكي
ّ
ال �ج��دي .أم��ا م�ح� ّ�ب��و ال � �ـBel Canto
اإلي � �ط� ��ال� ��ي وال � �غ � �ن� ��اء األوبرالي
األوروب� � � � � ��ي ع � �م ��وم ��ًا ،فموعدهم
مساء السبت في  12آذار (مارس)
ال�ج��اري م��ع السوبرانو األلبانية
إي �ن �ف��ا م� ��وال .ي�ل�ي�ه��ا م �س��اء األحد
ع��ازف الكمان فاليري سوكولوف
وع��ازف��ة ال�ب�ي��ان��و ك��ات��ري��ن ستوت
اللذان يعودان إلى املهرجان بعد
مشاركة في دورة  ،2008وسيقدمان
أم� �س� �ي ��ة ق� ��د ت � �ك ��ون األج � �م� ��ل هذا
األسبوع ،مع موزار (السوناتة .K
 )301وغ��ري��غ (ال�س��ون��ات��ة الثالثة)
وبرامز (السوناتة األولى) ورافيل
(.)Tzigane
ّأم� ��ا م �س��اء االث �ن�ي�ن امل �ق �ب��ل ف��ي 14
ِّ
آذار ال �ج��اري ،ف�ت�ق��دم األوركسترا
الفلهارمونية اللبنانية ،بقيادة
ج�ي��ان�ل��وق��ا م��رت�ش�ي��ان��و ،أمسيتها
األول� ��ى ف��ي ه ��ذه ال � ��دورة ،ع�ل��ى أن
ّ
ّ
املسماة
ت��ؤدي السمفونية األول��ى
ّ
( Der Titanال �ج��ب��ار) لغوستاف
م��ال��ر .إ ًن�ه��ا م��ن امل�ق�ط��وع��ات األكثر
املؤلف
ن �ع ��وم ��ة ف ��ي ري � �ب� ��ورت� ��وار ّ
ال � �ن � �م � �س� ��اوي إذا م� � ��ا قارناها
بسمفونياته األخ��رى (وبالتأكيد
اختيرت دون سواها لهذا السبب).
ال خطورة كبيرة متوقعة في أداء
هذا العمل من األوركسترا الوطنية
ّ
إال ف��ي الحركة ال��راب�ع��ة التي تعد
األص� �ع ��ب ت �ق �ن �ي��ًا .ف �ب �ع��د الحركة
الثالثة التي يستخدم فيها مالر
لحن تهويدة FRERE JACQUES
ّ
امل �ع��دل ليصبح م�ظ�ل�م��ًا ،ستفجر
األورك �س �ت��را ب��ال �ص��راخ ه��رب��ًا من
الجحيم وتوقًا إلى الجنة.
«م �ه��رج��ان ال �ب �س �ت��ان»  :ح�ت��ى  27آذار
(م � � � ��ارس) ال � �ج � ��اري ـ �ـ �ـ �ـ «أوديتوريوم
إم �ي��ل ال�ب�س�ت��ان��ي» (ب �ي��ت م� ��ري /املنت).
لالستعالم 04/972980 :و03/752000

أليسون بالسوم

«ن �ش��از» ه��و اس ��م ف��رق��ة ل�ب�ن��ان� ّ�ي��ة ش� ّ
�اب��ة ،تعتمد
ال � ��روك /ب �ل��وز وب �ع��ض األن �م ��اط ال �ق��ري �ب��ة .يمكن
ّ
معاني عدةّ ،أولها ،املعنى املباشر
تحميل اسمها ّ
ّ
للعبارة الذي يدل على عدم ادعاء الفرقة املشروع
ّ
الفني امل�ح��اط تقنيًا م��ن ك��ل جوانبه املوسيقية.
ّ
امل �ع �ن��ى ال �ث��ان��ي ،رب �م��ا امل �ق �ص��ود م �ن��ه ال � ��رد على
النشاز الذي تمارسه الدولة واملجتمع بالسالح ذاته .ثالثًا،
ّ
ّ
ّ
األكاديمية)...
السياسية،
الخروج عن القاعدة (االجتماعيةّ ،
ما دام الخضوع لها ال يناسب
التطلعاتْ .ي�نْ
ّ
ت��أس �س��ت ال �ف��رق��ة ع ��ام  ،2009وق ��دم ��ت ح�ف�ل�ت� م �ن��ذ أكثر
م ��ن س �ن��ة .ف ��ي ك ��ل م � � ّ�رة ،ك��ان��ت ت �ف��رض ال� �ظ ��روف مغادرة
موسيقيني وانضمام آخرين إلى العنصر الثابت في الفرقة
وم � ّ�ؤس � �س � �ه ��ا ،ف � � � ��راس ،الذي
ي �ت��ول��ى ك �ت��اب��ة م�ع�ظ��م أغاني
ال �ف��رق��ة وم��وس �ي �ق��اه��ا .وهذا
م��ا ي�ت�ك� ّ�رر أي�ض��ًا ف��ي حفلتها
املرتقبة مساء األحد املقبل في
نادي  Mojoالبيروتي.
ال ت� � � � �ع � � � � ِّ�ول ال� � � �ف � � ��رق � � ��ة على
ّ
الكالسيكيات،
اس � �ت � �ع� ��ادة
ب ��ل ت �ج �ه��د ل �ص �ن��ع أغنيتها،
ّ
يضم
وب� � ��ات ري � �ب ��ورت ��واره ��ا
ن �ح��و ع �ش��ري��ن أغ �ن �ي ��ة ،كلها
باللهجة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة .لناحية
ال �ن��ص ،ال ت �خ��رج ع� ّ�م��ا يمكن
أن ت��وح��ي ب��ه ال �ت��راك �م��ات (أو
ّ
ّ
يصر فراس
«التكدسات» ،كما
ّ
ع�ل��ى تسميتها) السياسية،
ّ
واالجتماعية
وال �ع ��اط �ف � ّ�ي ��ة،
األكاديمية الجامعية،
وحتى
ّ
وم� � ��ا ق � ��د ت � ��ول � ��ده س� �ل� �ب ��ًا :من
أغنيات باللهجة
إح � �ب� � ّ�اط وي � � ��أس أو سخرية
وت �ه��ك��م ،وإي �ج ��اب ��ًا :م ��ن وعي
اللبنانية تعتمد
ّ
وخبرة .كذلك تعتمد الواقعية
الواقعية
ّ
وال� � �ش � ��اع � ��ري � ��ة ،والعبارات
والشاعرية،
ال� �ب� �س� �ي� �ط ��ة ال� � �ت � ��ي يشوبها
ّ
ُّ
والعبارات
التسرع.
أحيانًا بعض
«إذا
�ات
�
ي
�
ن
�
غ
األ
�دى
ت �ق��ول إح � �
البسيطة
َّ
بدك َبيت /ما عندي بيت /إذا
َّ
ّ
ب ��دك ف � ّ�ي /ت �ن��روق ش ��وي /ما
في ضمان /بس في أمان.»...
َ
وتقول أخرى «صار الزم تفهم
 /إن � ��و عّ� ��م ت �ح �ل ��مُ /وجودك
َ
مبهم /فتش باملعجم /صار
ْ
َ
الزم ت�ف��ه��م /إن��و م��ا ّف��ي وق ��ت /وال �ف��وق وت �ح��ت /بيخلص
ع��ال� ّ�س �ك��ت .»...ق��د تلخص ه��ذه امل�ع��ان��ي ج��زءًا م��ن هواجس

الفرقة ،لكنها تطال الوضع الذي يقف عنده معظم الشباب
في مرحلة االنتقال إلى بناء املستقبل.
ت�ض� ّ�م «ن �ش��از» إل��ى ف��راس (غ�ي�ت��ار كهربائي وغ �ن��اء) ،علي
(غ�ي�ت��ار) ،وميريم (غ�ن��اء ومشاركة ف��ي كتابة النصوص ــــ
ال �ص��ورة) ،ومحمود (ب��اص) ورام��ي (درام ��ز) .وحتى اآلن،
ُّ
التعرف إل��ى أعمالها إال م��ن خ�لال الحفالت .لكن
ال يمكن
 Mojoورفع مقتطفات منها إلى
حفلة
تسجيل
تعتزم
الفرقة
ْ
الشبكة العنكبوتية ،قبل أن تق ِدم الحقًا على خطوة أكثر
جدية ومهنية ،وه��ي إص��دار ألبومها األول ال��ذي يصطدم
ّ
ّ
مجرد فكرة تسجيله بالهاجس املادي.
بشير...

أمسية «نشاز» 9:30 :مساء األحد  ١٣آذار (مارس) ــــ نادي «موجو»
(الحمرا /بيروت) .لالستعالم03/443033 :

مقربة
لقطة ّ

التخت الشرقي النسائي تجربة خاصة في سوريا
دمشق ــ أنس زرزر

ّ
ت � �م� ��ث� ��ل ف � ��رق � ��ة «ال� � �ت� � �خ � ��ت الشرقي
النسائي» حالة فريدة في فسيفساء
ال�ف��رق املوسيقية ال�س��وري��ة ،لكونها
ان �ط �ل �ق��ت ف� ��ي ع � ��ام 2003
ب � �م � �ب� ��ادرة م� ��ن مجموعة
متخرجات املعهد العالي
ل �ل �م��وس �ي �ق��ى ف� ��ي دمشق
وطالباته ،ثم ب��دأن العمل
على إحياء تقاليد الغناء
وال �ع��زف اآلل ��ي املوسيقي
ال �ك�لاس �ي �ك��ي ال � ��ذي يعود
تاريخه إلى عصر الخليفة
العباسي هارون الرشيد.
األم �س �ي��ة ال��دم �ش �ق �ي��ة ال �ت��ي أقامتها
ال�ف��رق��ة ف��ي دار األوب ��را أم��س ،جاءت

«تحية
وجهت ّ
ّ
من دمشق إلى
نساء فلسطين»
في يوم المرأة

ً
اح �ت �ف��اال ب �ي��وم امل � ��رأة ال �ع��امل��ي ،وقد
ّ
«تحية
اختارت لها عنوانًا عريضًا هو
من دمشق إلى نساء فلسطني» .وقد
ّ
تضمن البرنامج عددًا من األغنيات
التراثية الفلسطينية مثل «رمانك يا
حبيبي» ،وم � ّ�وال «ي�م��ا وي��ل الهوا».
إضافة إلى عدد من األغاني الوطنية
األخرى مثل «يا فلسطينية» للشيخ
إم � ��ام ،و«ب �ك��وخ �ن��ا ي �ب �ن��ي» لفيروز،
ّ
للسيد
و«األرض ب�ت�ت�ك�ل��م ع ��رب ��ي»
مكاوي...
وك� �غ� �ي ��ره ��ا م� ��ن ال � �ف� ��رق املوسيقية
ال� �س ��وري ��ة ،ل ��م ت � ��درك ف��رق��ة «التخت
ال � �ش� ��رق� ��ي ال � �ن � �س� ��ائ� ��ي» االستقرار
ّ
ّ
وتغيرات بالجملة،
سريعًا .تبدالت
طرأت باستمرار على عناصر الفرقة
ألس �ب��اب م�خ�ت�ل�ف��ة ،أه� ّ�م �ه��ا الظروف

وااللتزامات الحياتية التي ّتعانيها
املرأة في املجتمع الشرقي .لكن التزام
ِّ
املؤسسات
ث�ل�اث م ��ن امل��وس �ي �ق �ي��ات
خالد،
وخصاب
للتخت (وف��اء سفر،
ً
وس� �ي� �ل� �ف ��ي س� �ل� �ي� �م ��ان) ك � � ��ان كفيال
ب��إي�ص��ال ال�ف��رق��ة إل��ى ش��اط��ئ األمان،
وحفاظها على الغاية التي قامت من
أجلها.
الغالبية العظمى ّ منهن متزوجات
ولديهن أطفال ،لكن هذا لم يكن عائقًا
أم ��ام االس �ت � ّم��رار ق��دم��ًا ّف��ي املشروع،
ّ
خصوصًا أن أزواج �ه��ن «متفهمون
لطبيعة ع�م�ل�ن��ا ،وي �ت �ع��اون��ون معنا
إل��ى أب�ع��د ال �ح��دود .وه��م م��ن ّ
محبي
امل��وس �ي �ق��ى وم �ت� ّ
�ذوق �ي �ه��ا ،وه � ��ذا ما
أعطانا حافزًا على االستمرار وعدم
النظر إلى الوراء» وفق ما تتفق عليه

عضوات الفرقة.
م ��وس �ي �ق �ي ��ًا ،ل� ��م ت� �ق ��ف ال� �ف ��رق ��ة عند
ال � �ح� ��دود ال �ك�لاس �ي �ك �ي��ة التاريخية
ّ
ال�ت��ي ت �ح��دد ال�ت�خ��ت ال�ش��رق��ي بأربع
آالت م��وس �ي �ق �ي��ة ف� �ق ��ط (القانون،
والعود ،والناي واإليقاع) بل أضفن
إليها ما وجدنه مناسبًا ،من اآلالت
الوترية الغربية األخرى مثل الكمان
والتشيلو ،والكونترباص.

ه � ��ذه ال �ت��ول �ي �ف��ة ب �ي�ن اآلالت ليست
ّ
ث ��اب �ت ��ة دوم� � � ��ًا ،ب� ��ل ت� �ت� �ب ��دل وف � ��ق ما
يفرضه برنامج كل أمسية ،إذ تقول
ع �ض��وات ال�ف��رق��ة «ن�ع�م��ل دائ �م��ًا على
توسيع كتلة الصوت املوسيقي قدر
املستطاع ،وال مانع من إدخ��ال آالت
ج��دي��دة ف��ي املستقبل ،لكن ش��رط أن
ت �ك��ون م �ط��واع��ة ل�ط�ب�ي�ع��ة املوسيقى
ال �ش��رق �ي��ة ،وب �ن �ي��ة ال �ت �خ��ت الشرقي
خاصة».
مع حفلتها الدمشقية التي ترفع عدد
أمسياتها إلى  35في مختلف البلدان،
ت � ��واص � ��ل ف� ��رق� ��ة «ال � �ت � �خ ��ت الشرقي
ّ
يتضمن
ال�ن�س��ائ��ي» م�ش��واره��ا ال��ذي
ج��والت س�ت�ق��وم ب�ه��ا ف��ي ال�ع��دي��د من
املدن في الواليات املتحدة األميركية
وفرنسا في الصيف املقبل.
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الدراما المصرية :الرؤية مشوشة والمستقبل مجهول
القاهرة ــ محمد عبد الرحمن
«م� ��ن ال� �ن� �ه ��اردة م � ّ�ا ف �ي��ش ح� �ك ��وم ��ة ...أنا
ال �ح �ك��وم��ة» .ال ش ��ك ف��ي أن ه ��ذه العبارة
ال �ش �ه �ي��رة ال �ت��ي ق��ال �ه��ا أح �م��د ال �س �ق��ا في
فيلمه «الجزيرة» ( 2007ـــــ إخ��راج شريف
عرفة) بقيت محفورة في أذهان الجمهور
ال �ع��رب��ي ،وخ�ص��وص��ًا امل �ص��ري م �ن��ه .وقد
أدى ال�س�ق��ا ف��ي ه ��ذا ال �ش��ري��ط دور تاجر
ّ
م�خ��درات ،يعد نفسه املرجعية الشرعية،
وي �ت �ع��ام��ل م ��ع امل �ح �ي �ط�ي�ن ب ��ه ع �ل��ى هذا
األس� � � � ��اس .ال� �س� �ي� �ن ��اري ��و ن �ف �س��ه ينطبق
على س��وق ال��درام��ا املصرية التي تعاني
ال�ي��وم غ�ي��اب اإلن �ت��اج ّالحكومي ألسباب
ّ
ع��دة .وم��ا زاد ال�ط�ين ب��ل��ة غ�ي��اب أي بديل
ل �ل �م �م� ّ�ول ال��رس �م��ي .وب��ال �ت��ال��ي ،فاملوسم

ال��رم�ض��ان��ي س�ي�ت��أث��ر ه��ذا ال �ع��ام بعوامل
ع ��دة ،أب��رزه��ا ال�ق��ائ�م��ة ال �س ��وداء بأسماء
املمثلني الداعمني للنظام املخلوع ،على
رأسهم إلهام شاهني ويسرا وغ��ادة عبد
ال��رازق ،إلى جانب غياب جهات ّ إنتاجية
ت�ق��ف خ�ل��ف أع� ّم��ال�ه��م ،ع�ل�م��ًا ب ��أن الشركة
مسلسل شاهني
التي كانت تتولى إنتاج ّ
«قضية معالي ال��وزي��رة» توقف نشاطها
بعد تجميد أرص��دة الشركاء املساهمني
ف�ي�ه��اّ ،أول �ه��م منير ث��اب��ت شقيق سوزان
مبارك.
ه� �ك ��ذا ي �م �ك��ن ال� �ق ��ول إن ج �م �ي��ع النجوم
(امل��درج�ي�ن ض�م��ن ال�لائ�ح��ة ال �س��وداء أو...
البيضاء) سيعانون في األشهر املقبلة،
كبير منهم ع��ن شاشات
وسيغيب قسم ّ
شهر ً الصوم ،إذ إن السوق تعاني غيابًا
ّ
ك ��ام�ل�ا ل�ل�إن �ت��اج ال �ح �ك��وم��ي .وه �ن��ا ال بد
م��ن اإلش ��ارة إل��ى أن سبب ت��راج��ع الدولة
ع��ن دع��م ال��درام��ا ال ي�ع��ود ف�ق��ط إل��ى قرار
يقضي بضبط اإلنفاق في هذا املجال ،بل
ّ
ألن رم��وز ه��ذا القطاع الحكومي مهددة
بالتساقط .وبخالف وزير اإلعالم السابق
أن� ��س ال �ف �ق��ي ،ورئ� �ي ��س «ات � �ح � َ�اد اإلذاعة
التلفزيون» أسامة الشيخ املوقوفني حاليًا
املسؤولني
بتهمة إه��دار امل��ال ال�ع��ام ،ف��إن ّ
ال� �ج ��دد ل �ـ«م��اس �ب �ي��رو» ل ��ن ي �ت �م��ك �ن��وا من
التصديق على خطة إنتاج رمضان 2011
ف��ي املرحلة الحالية .وب��ال�ت��ال��ي ،ل��ن يجد
امل�ن�ت�ج��ون ال�ش��ري��ك ال ��ذي ك ��ان ي�س�ه��م في
ّ
تحمل ربع الكلفة على األقل ويدعم عرض
املسلسالت على الشاشات الوطنية.
األم��ر نفسه ينطبق على «مدينة اإلنتاج
اإلع �ل��ام � ��ي» ال� �ت ��ي ط ��اول �ت �ه ��ا انتقادات
م�ت�ت��ال�ي��ة خ�ل�ال امل��رح �ل��ة ال�س��اب�ق��ة بسبب
إن �ت��اج م�س�ل�س�لات دون امل �س �ت��وى إال في
ح ��االت ن ��ادرة .وه��و م��ا س�ي��دف��ع رئيسها
س � ّ�ي ��د ح �ل �م��ي إل � ��ى االم� �ت� �ن ��اع ع ��ن إعالن
خ�ط�ت��ه ال��درام �ي��ة ل �ه��ذا ال �ع��ام إال ب�ع��د أن
يتأكد م��ن أن األع�م��ال التي سيشارك في
إنتاجها ستروق الجمهور والصحافيني

ّ
وال�ن��ق��اد على ح��د س ��واء .والجميع يذكر
ط�ب�ع��ًا ك �ي��ف ك��ان��ت امل��دي �ن��ة ت�ت�ج��اه��ل في
ال � �س � �ن ��وات ال �س ��اب �ق ��ة االن � �ت � �ق� ��ادات التي
ّ
أطلقها الصحافيون ضد مسلسالت عدة،
وخصوصًا تلك التي تجاهلها الجمهور
الوضع
ب �س �ب��ب ت ��دن ��ي م �س �ت��واه��ا .ل �ك��ن
ً
اآلن ت �غ� ّ�ي��ر وك� ��ل ع �م��ل ل ��ن ي �ح �ق��ق إقباال
ّ
ج�م��اه�ي��ري��ًا س �ي �ع��د وس �ي �ل��ة إله � ��دار املال
العام .السيناريو نفسه يتكرر مع شركة
«ص��وت القاهرة للصوتيات واملرئيات».
ورغم أن هذه األخيرة هي شركة ُّ حكومية
وتابعة لـ«التلفزيون املصري» اتهم وزير
اإلعالم السابق بإعطائها الضوء األخضر
الس�ت�غ� ّلال ال�ح�ق��وق اإلع�لان�ي��ة للدعايات
التي تبث على قنوات التلفزيون الرسمي
بسعر يقل عن ذاك الذي عرضته شركات
أخ � ��رى ،وب �م��ا ال ي �ن��اس��ب م �ك��ان��ة شاشة

ال��دول��ة .وي ��رأس ه��ذه ال�ش��رك��ة ح�ت��ى اآلن
إب��راه �ي��م ال�ع�ق�ب��اوي اب��ن شقيقة صفوت
الشريف ،الرجل القوي في نظام الرئيس
املخلوع حسني مبارك.
إذًا ي �ب ��دو واض� �ح ��ًا أن م ��واق ��ف ك ��ل هذه
الجهات من دراما العام الحالي لن تتحدد
إال بعد تغيير مسؤوليها أو صدور قرار
رسمي بإبقائهم ،وهو االحتمال األضعف

تعاني السوق
كامال لإلنتاج
غيابًا
ً
الحكومي

بسبب ث��ورة التغيير التي تجتاح مصر
ح��ال �ي��ًا ،وت��رف��ض أي وج ��وه ت�ع��ام�ل��ت مع
ال �ن �ظ��ام ال� �س ��اب ��ق ،ل �ك��ن ح �ت��ى املنتجون
امل�س�ت�ق�ل��ون ال��ذي��ن ق��د ي �غ��ام��رون بدخول
هذا القطاع ،ستواجههم صعوبات عدة:
أوالها انهيار سوق التوزيع داخل مصر
بسبب عدم اإلقبال املتوقع من «التلفزيون
امل�ص��ري» وال�ق�ن��وات الخاصة على شراء
حقوق البث كما كان يحصل في األعوام
الثالثة األخيرة .والجميع يدرك حاليًا أن
السوق الخليجية وحدها لم تعد تكفي
ل �ت �ع��وي��ض ن �ف �ق��ات اإلن� �ت ��اج إال ف ��ي حال
خفض النجوم ألج��وره��م بنسب كبيرة،
وه ��و أم ��ر غ�ي��ر م�ت��وق��ع ح�ت��ى اآلن حسب
تصريحات معظم املمثلني.
ي � �ض � ��اف إل � � ��ى ك � ��ل م � ��ا س � �ب ��ق عنصران
ف ��اع�ل�ان ّأول� �ه� �م ��ا ال �ت ��وق �ي ��ت ،ألن إنجاز

أي م�س�ل�س��ل ي�ت�ط�ل��ب ث�ل�اث ً��ة أش �ه��ر على
األق��ل من التصوير ،إض��اف��ة إل��ى عمليات
امل ��ون �ت ��اج وال �ت �س ��وي ��ق .وال ت � ��زال معظم
االس� �ت ��ودي ��وه ��ات امل �ص��ري��ة م �ت��وق �ف��ة عن
ال� �ع� �م ��ل ،ب��اس �ت �ث �ن��اء ب �ع��ض املسلسالت
واألف�لام التي بدأ تصويرها قبل الثورة،
أو التي يغيب عنها النجوم .أما العنصر
الثاني ،فهو املزاج العام للشارع املصري
املشغول حاليًا باستعادة األم��ن ودوران
عجلة االقتصاد .وه��و األم��ر ال��ذي يجعل
التفكير ف��ي مسلسالت رم�ض��ان رفاهية
تثير االس�ت�ف��زاز .وأخ�ي�رًا وه��ذا ه��و األهم
أن االستحقاقات البرملانية ستكون قبل
ش �ه��ر ال� �ص ��وم ،واالن �ت �خ��اب��ات الرئاسية
ب �ع ��ده ��ا ،وب ��ال �ت ��ال ��ي ل ��ن ت �ت��وق��ف برامج
ّ
الـ«توك شو» التي تعد املنافس الرئيسي
للمسلسالت خالل رمضان.

الزعيم
 v/sهنيدي
َ
رغم أن النجمني كانا ضد الثورة ،إال أن عادل
إمام (الصورة) ومحمد هنيدي قد يكونان
ال��راب��ح األكبر في سباق رمضان املقبل.
والسبب انطالق تصوير مسلسليهما «فرقة
ناجي عطالله» (بطولة عادل إمام) ،و«مسيو
رمضان مبروك أبو العلمني» (بطولة محمد
هنيدي) قبل اندالع «ثورة  25يناير» التي
ّ
عطلت معظم املشاريع الفنية ،وخصوصًا
الدرامية منها .ويستكمل النجمان تصوير
عمليهما في سرية تامة لضمان اللحاق
بشهر رمضان املقبل .وبالتالي هناك فرصة
كبيرة ليعرض املسلسالن مصريًا وعربيًا
على أكثر من شاشة بسبب قلة األعمال
املتوقع تصويرها هذا العام ،لكن طبعًا ال
بد من اإلشارة إلى أن اسمي «الزعيم» وهنيدي
موجودان على القائمة السوداء ...فهل يؤثر
ذلك في نجوميتهما؟ الجواب في رمضان
.2011

ّ
توقف تصوير مسلسل إلهام شاهني بسبب
شقيق سوزان مبارك!

ريموت كونترول

ّ
منى مع الطائفية أم ضدها؟

mtv

< 21:15

تستقبل منى أب��و ح�م��زة ف��ي «حديث
ّ
اإلعالمية مي شدياق (الصورة)،
البلد»،
ال �ن��ائ��ب ع �ق��اب ص �ق��ر ،دي��ان��ا كرازون،
وأنور نور .وتضيء أيضًا على مسيرة
«ن �ع��م إلس �ق��اط ال �ن �ظ��ام ال �ط��ائ �ف��ي» .ثم
تستضيف األب ف��ادي ت��اب��ت واملمثلة
ّ
لتتحدث
ك��ارول ع��ون ،وري�ت��ا قرقفي،
عن كتابها األخير «.»R

البلد (مش) ماشي

lbc

< 21:30

ي �ف �ت��ح م��ارس �ي ��ل غ ��ان ��م ف ��ي برنامج
«كالم الناس» هذا املساء ،ملف البطالة
ف ��ي ح �ل �ق��ة ب �ع �ن��وان «ب �ل��د ع��اط��ل من
ال�ع�م��ل» .فيرصد أي��ام الشلل وأرقام
ال�ج�م��ود ،وي�ت�ح��دث ع��ن ن��واب ووزراء
وم��ؤس�س��ات وأش �خ��اص عاطلني من
العمل ،ويسأل :إلى متى يبقى الشعب
ّ
يتحرك؟
صامتًا وال

ّ
ولعها ...وعطيني شحطة

«أخبار املستقبل»

< 21:00

ي �ت��اب��ع ب��رن��ام��ج «ن �ب��ض» م��ع ماتيلدا
ف��رج ال �ل��ه ،ق��ان��ون ال �ح� ّ�د م��ن التدخني،
وط��رح��ه على الجلسة العامة ملجلس
النواب للتصويت عليه .وتسأل فرج
الله :مل��اذا املماطلة في إق��رار القانون،
رغم توقيع رؤساء الكتل النيابية وكل
ال�ن�ق��اب��ات وج�م�ع�ي��ات املجتمع املدني
على عريضة ّ
تؤيد ذلك؟

دومينيك تكشف املستور

otv

< 20:45

تفشي دوم�ي�ن�ي��ك ح��وران��ي أسرارها
وت�ك�ش��ف «امل �س �ت��ور» ب�ش��أن حياتها
الشخصية ل �ط��ارق س��وي��د ف��ي حلقة
الليلة «ألألة» م��ع ط ��ارق س��وي��د ومي
س� ّ�ح��اب .وت�ت�ح��دث ل�ل�م� ّ�رة األول ��ى عن
ك��وال�ي��س مسيرتها الفنية وحياتها
العائلية ،وتكشف ع��ن آخ��ر أعمالها
ومشاريعها الغنائية.

مهى وندى عند غابي

«الجديد»

< 20:40

يستضيف غ��اب��ري��ال يمني ف��ي حلقة
الليلة من برنامجه «بيروت مع غابي»
اإلعالمية مهى سلمى ،واملمثلة اللبنانية
فرحات (ال�ص��ورة) .ويناقش
ن��دى بو
َ
يمني مع ضيفتيه آخ��ر مشاريعهما،
االجتماعية
وموقفيهما من التطورات ّ
والسياسية في لبنان .وتتخلل الحلقة
اسكتشات كوميدية.

الوزير الذي رأى الثورة

«دريم »2

< 20:30

ت �ع �ي��د ق �ن ��اة «دري� � ��م  »2ال �ل �ي �ل��ة عرض
«كنت وزي �رًا» مع جمال
حلقة برنامج ّ
الكشكي ،التي أطل فيها وزير الداخلية
املصري منصور العيسوي (الصورة).
وت �ح� ّ�دث ه ��ذا األخ �ي��ر ف��ي امل�ق��اب�ل��ة عن
ملفات ع��دة ،أبرزها توقعه قبل أشهر
اندالع ثورة في مصر ،وخطته الحالية
إلعادة األمن إلى شوارع القاهرة.
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 ...والدراما السورية أيضًا دخلت النفق
الدراما
لم تستفد ّ
السورية من تعثر نظيرتها
املصرية .ها هي تشهد
انفضاض املنتجني
الخليجيني عنها ،وانحسار
عدد املسلسالت ليصل
إلى  12حتى اآلن
دمشق ــ وسام كنعان
منذ عام  2008حتى اليوم ،يشهد قطاع
ال��درام��ا ف��ي س��وري��ا ت��راج�ع��ًا ملحوظًا.
ان�خ�ف��ض عً��دد امل�س�ل�س�لات الرمضانية
من  31عمال ( ،)2008إلى حوالى  18في
عام  .2010أما هذه السنة ،فلم يتجاوز
التي بدأ تصويرها حتى
عدد األعمال
ً
اآلن  12م �س �ل �س�لا ،م �م��ا ي �ن��ذر بتراجع
درامي كبير لناحية ّ
الكم.

م��ع ذل��ك ،ال ت��زال «ش��رك��ة ع��اج» تحافظ
ع �ل��ى ش��راك �ت �ه��ا م ��ع ت �ل �ف��زي��ون «دبي»،
ف � �ي � �ق ��دم ��ان ف � ��ي امل � ��وس � ��م الرمضاني
مسلسل «دليلة والزيبق» .كذلك يعود
سامر املصري إلى تعاونه مع «روتانا
«أبو
خليجية» ليقدم الجزء الثاني من ّ
جانتي ...ملك التاكسي» ،أيضًا ،تمكن
ِّ
املمثل فراس إبراهيم من تأمني ممولني
من خارج سوريا ملسلسله «في حضرة
ال �غ �ي ��اب» ال � ��ذي ي � ��روي س �ي��رة الشاعر
درويش.
الفلسطيني ال� ّ�راح��ل م�ح�م��ود
ً
وي� ّ
�رج��ح أن ي�ن��ف��ذ ب �س��ام امل�ل�ا مسلسال
ش ��ام �ي ��ًا ه� ��و «خ� � ��ان ال� �ش� �ك ��ر» ّملصلحة
مجموعة  .mbcم��ع ذل ��ك ،ال ش��ك ف��ي أن
الدراما السورية في مأزق صعب بعدما
بالعزوف عنها.
بدأ بعض املنتجني ّ
واملؤكد حتى الساعة أن تراجع اإلنتاج

عندك !!!

رنا شميس وفاتن شاهني في مشهد من «تعب املشوار»
ّ
ع �ل��ى م �س �ت��وى ال �ك �م �ي��ة ،ي��أت��ي كنتيجة البيروقراطية تؤخر عمل املؤسسة التي
م�ن�ط�ق�ي��ة ل � ��زوال ب �ع��ض ال �ش��راك��ات بني لم تعلن سوى أمس إطالق أول مسلسل
امل �ن �ت��ج ال � �س� ��وري وامل �ن �ت ��ج الخليجي .ل �ه��ا س �ي �خ��رج��ه أح �م��د إب ��راه �ي ��م أحمد
ويبدو أن هذا األخير بدأ يركز اهتمامه ب �ع �ن��وان «س ��وق ال � ��ورق» ،وه ��و يضيء
على دراما بالده التي تسجل تطورًا ولو ع�ل��ى ن�م��ط ح �ي��اة ال �ط�لاب وال �ف �س��اد في
ويبتعد عن املسلسالت السورية قطاع التعليم الجامعي الرسمي.
بطيئًاّ ،
«ال �ت ��ي ت �ن��ف��ذ خ �ط��ط امل �ن �ت��ج الخليجي
فقط ال غير» كما سبق أن ّ
صرح املنتج
ُ ّ
واملمثل حسن عسيري ،ال��ذي يعد أحد
أب� ��رز امل �م��ول�ي�ن ال �س �ع��ودي�ي�ن .أم� ��ام هذا
الواقع ،اتخذت الحكومة السورية قرارًا
صائبًا بإنشاء مؤسسة ّ
عامة لإلنتاج
ال� �ت� �ل� �ف ��زي ��ون ��ي ،وخ � �ص� ��وص� ��ًا أن هذه
املؤسسة تعمل بميزانية كبيرة ورأس
مال ّ
يخولها إنجاز مجموعة كبيرة من
ّ
امل�س�ل�س�لات .وق��د أع�ل�ن��ت ن��ي�ت�ه��ا إنتاج
خمسة أعمال لتتفوق بذلك على «شركة
سوريا الدولية» التي تنتج ه��ذا العام
أربعة أعمال فقط ،لكن يبدو أن العوائق

يتضمن
ّ
«مرايا  »2011لوحات
الثورتين المصرية
عن
َ
والتونسية

االشـــــتـراك الســـــنـوي:
االتـصـــــــــــال:

$165
01 / 759555

م� ��ن ج �ه �ت �ه��ا ،أن � �ج� ��زت «ش� ��رك� ��ة بانة»
مسلسلها األول «تعب املشوار» لفادي
قوشقجي وسيف الدين السبيعي بمال
سوري خالص ،دون الكشف عن الجهة
ّ
التي ستشتري العمل ،وها هي تستعد
ل �ت �ص��وي��ر ج � ��زء ث ��ال ��ث م� ��ن مسلسلها
ال� �ك ��وم� �ي ��دي «ص � �ب ��اي ��ا» رغ � ��م تعرضه
النتقادات عدة في املوسم الفائت.
األم � � � ��ر ن� �ف� �س ��ه ي �ن �ط �ب ��ق ع� �ل ��ى «شركة
كالكيت» التي تنتج هذا العام «الوالدة
م��ن ال�خ��اص��رة» للكاتب س��ام��ر رضوان
وامل�خ��رج��ة رش��ا ش��رب�ت�ج��ي ،إل��ى جانب
امل �س �ل �س��ل ال �خ �ف �ي��ف «ش� � ��وك� � ��وال» .أما
ّ
فتمول «مرايا ،»2011
«شركة قبنض»
بينما ينتج محمود امل�ص��ري مسلسل
«ص ��اي � �ع �ي�ن ض� ��اي � �ع�ي��ن» .ك� ��ذل� ��ك تعود
«غولدن الين» إلى الدراما الشامية مع
ال �ج��زء ال �ث��ان��ي م��ن «ال ��دب ��ور» ،لتستمر
«س��وري��ا ال��دول �ي��ة» ف��ي إن �ت��اج أعمالها
بأموال سورية.
وف� ��ي ال ��وق ��ت ن �ف �س��ه ،ي� ��رى ك �ث �ي��رون أن
«ث ��ورة  25ي�ن��اي��ر» س �ت��ؤدي إل��ى إيقاف
ت �ص��وي��ر األع� �م ��ال امل �ص��ري��ة ،وبالتالي
بإمكان املنتجني السوريني االستفادة
من ذلك للترويج ألعمالهم ،والتحكم في
سعر املسلسل السوري املطلوب بكثرة
ف ��ي امل �ح �ط��ات ال �ع��رب �ي��ة ،ورف � ��ع أسعار
إن�ت��اج��ات�ه��م لتصبح ق��ري�ب��ة م��ن أسعار
املسلسالت املصرية ،لكن يبدو أن ذلك
ل��ن ي�ح�ص��ل .ع�ل��ى ّال �ع �ك��س ،ي��ؤك��د قسم
كبير من املراقبني أن ثورة النيل ستفتح
الباب واسعًا أمام املنتجني واملخرجني
امل�ص��ري�ين لتنفيذ أع �م��ال ت�ت�ن��اول هذه
األحداث بالذات .حتى إن هذه الظاهرة
وصلت إل��ى س��وري��ا ،وأول املستفيدين
منها ه��و ال�ك��وم�ي��دي��ان ال �س��وري ياسر
العظمة ،ال��ذي ي�ق��دم ف��ي «م��راي��ا »2011
ل� ��وح� � َ�ات ك��وم �ي��دي��ة ن� ��اق� ��دة ستتناول
الثورتني املصرية والتونسية.

◄ أن �ش��ات م�ج�م��وع��ة م��ن مناصري
«حركة أم��ل» على موقع «فايسبوك»
صفحة خ��اص��ة ل �ـ ...شتم الصحافي
إب��راه�ي��م دس��وق��ي .وق��ال مؤسسو
ال �ص �ف �ح��ة إن دس ��وق ��ي «ت� �ج ��رأ على
ال �ت �ط��اول ع �ل��ى األس� �ت ��اذ ن�ب�ي��ه بري»،
وبالتالي عليه أن يدفع ًثمن ذل��ك ،من
خ�لال اع �ت��ذاره م�ب��اش��رة ع�ل��ى الهواء.
وك� � ��ان م ��راس ��ل ق� �ن ��اة «ال� �ج ��دي ��د» قد
ان�ت�ق��د رئ �ي��س امل�ج�ل��س ال �ن �ي��اب��ي ،بعد
إعالن هذا األخير أنه مع املطالب التي
رف�ع�ت�ه��ا ت �ظ��اه��رة األح ��د امل��اض��ي في
ب�ي��روت ،التي طالبت بإلغاء الطائفية،
وتأسيس دولة مدنية وعلمانية .وقال
دسوقي ّ
موجهًا حديثه إلى ّبري «هل
تعلم أن الثورة املطالبة بإلغاء الطائفية
اشتعلت بسببك وبسبب أمثالك.»...
◄ ان ��دل ��ع أخ� �ي� �رًا خ�ل��اف ب�ي�ن املنتج
مروان حداد صاحب شركة «مروى
غروب» ،واملمثل طارق سويد ،الذي
يملك حصة في شركة «فيا ميديا»،
والسبب هو ...نجم «ستار أكاديمي»
ميشال قزي ،إذ كان هذا األخير قد
اتفق م��ع «فيا ميديا» على املشاركة
ف��ي ب�ط��ول��ة مسلسل «م��ن ك��ل قلبي»
ل�ل�م�خ��رج ج��و ف��اض��ل ،وب �ط��ول��ة طالل
ال �ج��ردي وم��اي��ا ن �ص��ري .وق��د خضع
لتدريبات ف��ي التمثيل ب�ه��دف إنجاح
ال�ع�م��ل .ث��م ت � ّ
�ردد أن ح � ّ�داد دخ��ل على
ال �خ��ط ،وت�ع��اق��د م��ع ق��زي ع�ل��ى بطولة
م �س �ل �س��ل «ذك � � � ��رى» ل �ل �م �خ��رج إيلي
حبيب ،وبطولة ريتا برصونا وبيتر
سمعان وإنتاج «مروى غروب» ،بأجر
أع �ل��ى م��ن ال ��ذي ات �ف��ق ع�ل�ي��ه م��ع «فيا
م �ي��دي��ا» .وي �ب��دو أن األم ��ور ت�ت�ج��ه إلى
امل�ح��اك��م ق��ري�ب��ًا ،إذ ه � ّ�دد ح � ّ�داد برفع
دع��وى على سويد بسبب م��ا وصفه
باإلساءة.
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حذرنا عمر أميرالي من الطوفان
عندما ّ
ورد كاسوحة*
َ
يسع عمر أميرالي يومًا إلى تجذير الحالة
لم
ّ
القطبية التي ميزت عالقته بالنظام في سوريا.
م�ث�ل��ه ف��ي ذل ��ك م�ث��ل ك� ّث�ي��ر م��ن رم ��وز املعارضة
ال �س ��وري ��ة ال ��ذي ��ن ت �ح��ل �ق��وا ح� ��ول ج �ث �م��ان��ه في
دمشق قبل ف�ت��رة .ف�ه��ؤالء يتشاركون م��ع عمر
رؤي�ت��ه القائلة بالتغيير السلمي ف��ي سوريا.
ال م�ك��ان ف��ي ه��ذه ال��رؤي��ة (ح�ت��ى اآلن) لدعوات
ال �ت �ث��وي��ر وق �ل��ب األن �ظ �م��ة ،ك �م��ا ي�ح�ص��ل اليوم
ف��ي مصر وت��ون��س وليبيا واليمن والبحرين.
امل �ط �ل��وب «ف �ق��ط» م��زي��د م ��ن ال �ح��ري��ات العامة
ووقف العمل بقانون الطوارئ ،وإط�لاق سراح
املعتقلني (واملعتقالت) السياسيني ،وصياغة
ق��ان��ون ج��دي��د وع �ص��ري ل�ل�أح��زاب السياسية.
كذلك مطلوب فتح ملفات الفساد في مؤسسات
الدولة وإيقاف العجلة النيوليبرالية الطاحنة،
وإف �س ��اح امل �ج��ال أم ��ام ت� ��داول س�ل�م��ي للسلطة
وإع � ��ادة االع �ت �ب��ار إل ��ى ال�س�ل�ط�ت�ين التشريعية
وال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ،وت �م �ك�ين ال �ق �ض��اء م ��ن ممارسة
رق��اب�ت��ه ع�ل��ى ع�م��ل ًه��ات�ين ال�س�ل�ط�ت�ين و ...الخ.
ّول��دى التدقيق قليال ف��ي ه��ذه امل�ط��ال��ب ،يتبني
ّ
أنها نسخة معدلة عن تلك التي رفعها باألمس
ق�ط��اع كبير م��ن الشعب امل� ّص��ري ،ف��ي مواجهة
نظام ال تختلف بنيته الهشة كثيرًا ع��ن بنية
ّ
مستمرة
النظام في سوريا .في مصر اآلن ثورة
ضد بقايا هذا النظام (آخ��ر تجلياتها إسقاط
ح � َك��وم��ة أح �م��د ش �ف �ي��ق) .أم ��ا ف��ي س ��وري ��ا ،فلم
تلق الدعوات (إلى التظاهر ضد النظام) التي
أطلقتها «مجموعات معارضة» على فايسبوك
صدى يذكر لدى الشارع السوري.
طبعًا ،خرجت كثير من األصوات املوالية للنظام
ل �ت �ع��زو ه ��ذا األم� ��ر إل ��ى م�ن�ع��ة ال �ب �ل��د ،وموقعه
املناقض للموقع املصري السابق ،في ما ّ
خص
املواجهة مع إسرائيل .وه��ذا نقاش قد يطول،
وق��د يدخلنا ف��ي م�ت��اه��ات الخلط ب�ين شرعية
امل��واج �ه��ة وال ش��رع �ي��ة االس �ت �ث �ن��اء السلطوي
املديد .وحتى ال يستهلكنا ً هذا النقاش العقيم،
دع��ون��ا نضعه جانبًا قليال ،ون�ع��ود إل��ى حيث
أراد لنا عمر أم�ي��رالي ،ورفاقه في النضال ،أن
نكون ،وهو مكان يقع على مقربة مما يحصل

ال �ي��وم ف��ي م �ص��ر وت��ون��س ول�ي�ب�ي��ا والبحرين
واليمن .قد يكون صاحب «الحياة اليومية في
على النسقني
قرية سورية» من أنصار الثورة ّ
املصري والتونسي ،وقد ال يكون ،لكنه حتمًا من
الذين يجاهرون برغبتهم في تحطيم األصنام
ال��دي �ك �ت��ات��وري��ة .ف �ع��ل ذل ��ك غ� ��داة غ ��زو العراق،
وفعله أيضًا في األيام األولى للثورة في لبنان.
هنا نحن أم��ام حالة نضالية ال تكترث كثيرًا
باألجندات التي تقبع خلف األوهام الخالصية.
فما ك��ان ّ
يهم عمر على ما يبدو ،في الحالتني
اللبنانية وال�ع��راق�ي��ة ،ه��و س�ق��وط الديكتاتور
وال ش��يء آخ��ر .ف��ي النهاية كلنا نعتاش على
األوهام بطريقة أو بأخرى .وجيل عمر أميرالي
ه ��و أك �ث ��ر م ��ن اخ �ت �ب��ر ذل � ��ك ،م �ن��ذ ه��زي �م��ة عام
 1967حتى م��ا قبل إح��راق محمد البوعزيزي
جسده.
ّ
س �ي �خ��رج ع �ل �ي �ن��ا ط �ب �ع��ًا م ��ن ي �ق ��ول إن ع �م��ر ال
يتشارك ّ
وإي��ان��ا ه��ذا التحقيب لزمن الهزيمة.
ّ
ذلك أن القطيعة مع هذا الزمن لم تبدأ من ثورة
عسكري
تونس كما نزعم ،بل منذ خروج آخر
ّ
سوري من لبنان! وقد بدأت تخرج ّ
ترهات تنظر
ل �ه��ذا االت �ج��اه ف��ي اآلون� ��ة األخ� �ي ��رة ،وجديدها
ال�ق��دي��م م��ا سيصدر ّ بعد أي��ام ع��ن مناسبة 14
آذار امل�ج�ي��دة! غير أن أح �دًا ل��م ً ي��أخ��ذ رأي عمر
ف��ي ذل��ك .ه��ل ك��ان يعتقد ف�ع�لا ،و ّه��و الصديق
ال�ح�م�ي��م ل�ل��راح��ل س�م�ي��ر ق�ص�ي��ر ،أن م��ا يحدث
اليوم في مصر وتونس هو استكمال ملا ّبدأه
األرز» في لبنان قبل ست سنوات؟ كل ما
«ثوار ّ
نعرفه أن صاحب «الدجاج» كان متعاطفًا جدًا
مع «ث��ورة األرز» ،وك��ان يراها ام�ت��دادًا طبيعيًا
لربيع الحرية املوؤود في دمشق .وهذه جدلية
ّ
نظر لها سمير قصير في كتابه «ديموقراطية
سوريا واستقالل لبنان» ،وحاول أن يستقطب
إليها كثيرًا من أصدقائه في ًسوريا ولبنان.
ل�ك��ن ال �ق��ات��ل ل��م ي�م�ه�ل��ه ط ��وي�ل�ا ،ول ��م ي�ف�س��ح له
امل�ج��ال الختبار ه��ذه النظرية اليوتوبية على
ّ
نحو ج��دي .بقي عمر وحده بعد سمير .حوله
ك�ث�ي��ر م ��ن األص � ّ�دق ��اء ال ��ذي ��ن ي �ت �ش��ارك وإياهم
م��رارة األي ��ام ،لكنه م��ع ذل��ك «يتيم» و«وحيد».
لم ينجز فيلمًا واح �دًا بعد ع��ام  .2003ال نعلم
ّ
املستمر عليه هو
ما إذا كان التضييق األمني

ً
م��ا يقف خلف ه��ذا اإلح �ب��اطّ .
تخيلوا م�ث�لا لو
لم نكن نعيش في حالة ط��وارئ مستمرة منذ
ع��ام  ،1963ك��م ع��دد األف �ل�ام ال�ت��ي ك��ان سيتاح
لصاحب «مصائب قوم» إنجازها في ظل وضع
ك�ه��ذا؟ ع�ش��رات أو مئات رب�م��ا .طبعًا ل��ن ندخل
ف��ي ن �ق��اش ّ ت�ف�ص�ي�ل��ي ح ��ول ال �ش��رط ّاإلنتاجي
ال��ذي ي�ت��دخ��ل ف��ي صناعة األف�ل�ام ،ل�ك��ن مناخًا
سياسيًا ،أف�ض��ل وأك�ث��ر رح��اب��ة ،ك��ان سيسمح
لعمر ولغيره بأن يقلبوا املعادلة ،ويخضعوا
الشرط السياسي لنظيره اإلنتاجي ،ال العكس.
ه�ك��ذا يجب أن ت��دور عجلة السينما الوطنية
في سوريا ،وهكذا يجب أن يعامل مخرج كبير
كعمر أميرالي ،ال أن يخضع ،هو أو غيره ،ملزاج
رق �ي��ب ص�غ�ي��ر ي�ع�م��ل ت�ح��ت إم ��رة رق �ي��ب كبير.

وع��دال��ة أي �ض��ًا .ال ن��ري��د اس�ت�ح�ض��ار النموذج
املصري اآلن وهنا ،رغم فرادته وقدرته الفائقة
على إلهام الشعوب .فحالة التجانس النسبي
هناك تتيح لنضال املصريني من أجل الكرامة
وال �ح��ري��ة وال �ع��دال��ة أن يمضي إل� ً�ى خواتيمه.
ف��ي س��وري��ا ،ال��وض��ع مختلف قليال .واختالفه
عن سواه ال يعني أن نمضي حتى النهاية في
إقران التغيير الثوري بحالة التجانس املذهبي
ّ
صحة هذا
أو الطائفي ،إذ لم تثبت حتى اآلن
القسري ،على نحو يجعل منه وصفة
التزاوج
ّ
س�ح��ري��ة ل�ك��ل ال�ح�ل��ول ال�ث��وري��ة ال�ت��ي ال تواجه
طائفيًا أو مذهبيًا.
عائقًا لاّ
املصري والتونسي ،ليسا متاحني
ن
إذًا ،الح
ّ
اآلن .وهذا يعني أن حراكنا في سوريا بحاجة

ليكن حراكنا في سوريا نحو
منطقة وسطى تستعجل
التغيير ،وال تحرق المراحل
باتجاه الثورة في اآلن ذاته
وهذا بدوره يعمل تحت إمرة من هو أكبر منه...
وهكذا دواليك.
ّ
واملشكلة الحقيقية أن السينما في سوريا لم
ّ
على ه��ذا النحو منذ سنوات
تكف ع��ن العمل ّ
ط��وي �ل��ة .ص�ح�ي��ح أن ال ��دول ��ة ال �س��وري��ة أفرزت
م��ؤس �س��ات ب��دي�ل��ة ف��يّ ب��داي��ة األم� ��ر (املؤسسة
العامة للسينما) ،إال أن صيغة البدائل هذه ًما
لبثت أن انقلبت على نفسها .وم��ا ك��ان بديال،
ذات ي��وم ،أصبح اآلن ف��ي حاجة إل��ى استبدال
ف��وري ،حتى ال تتفاقم حالة االه �ت��راء ،ويزداد
السطو البيروقراطي على مواهب جيلنا وجيل
عمر أميرالي .نتحدث هنا عن حالة عامة ال عن
ّ
أش�خ��اص بعينهم .ح��ال��ة ب��ات� ّ�ت ت�ت�ه��دد مجمل
املشهد اإلبداعي في البلد .وإن من يقول عكس
ذل��ك ال يرغب حتمًا في رؤي��ة سوريا مختلفة.
س��وري��ا أك�ث��ر منعة واس�ت�ق�لال�ي��ة ،وأك�ث��ر حرية
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تصدع «االتحاد المتوسطي»
العالقات العربية ــ األوروبية بعد ّ
ياسين تماللي*
ّ
ك�ش�ف��ت االن�ت�ف��اض�ت��ان ال�ت��ون�س�ي��ة وامل �ص��ري��ة أن
ال� �ع�ل�اق ��ات امل �ش �ب��وه��ة ل �ب �ع��ض أق� �ط � َ�اب الطبقة
ال�س�ي��اس�ي��ة ال�ف��رن�س�ي��ة م��ع دك �ت��ات� ّ
�وري��ت��ي مبارك
وب� ��ن ع� �ل ��ي ،ك ��ان ��ت ت �ت �ج ��اوز ال� ��دع� � َ�م السياسي
االن �ت �ه ��ازي إل ��ى االن �ت �ف��اع ال �ش �خ �ص��ي .فوزيرة
الخارجية السابقة ،ميشيل إليو ـــــ ماري ،سافرت
في الطائرة الخاصة ألحد أقارب أسرة الرئيس
والوزير األول ،فرنسوا ّ
ُ
فيون،
التونسي السابق،
ّ
ل ��م ي � �ت� ��ردد ف ��ي ق �ب ��ول ع � ��روض ض �ي��اف��ة الدولة
ّ
امل�ص��ري��ة إب ��ان زي ��ارة ق��ام ب�ه��ا إل��ى م�ص��ر برفقة
عائلته ال كرئيس للحكومة .ق��د ي��دف��ع الرئيس
الفرنسي ،على الصعيد االنتخابي ،ثمنًا باهظًا
َ
للتورط الشخصي الثنني من ّ
نظامي
مقربيه مع
ّ
الرئيسني املخلوعني ،لكنه بالتأكيد بدأ يعاني
عواقب دعمه السياسي لهماّ .
أهم هذه العواقب
ان �ه �ي � ُ
�ار أح� ��د أع� �م ��دة دي �ب �ل��وم��اس �ي �ت��ه ،االتحاد
ُ
�رأس�ت��ه م�ص��ر مبارك
م��ن أج��ل امل�ت��وس��ط ،ال ��ذي ت� َ
(ب��االش�ت��راك م��ع فرنسا) ح��ال تأسيسه ،وكانت
ُ
تونس ّ بن علي تتأهب الستقبال مقر أمانته .ال
يبدو أن صحيفة « »El Paisاإلسبانية ( 7فبراير/
ش �ب��اط  )2011ب��ال �غ��ت ك �ث �ي �رًا وه ��ي ت �ص��ف هذا
االنهيار بـ«غرق ساركوزي املتوسطي» .وليس

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

ّ
ّ
أدل على حقيقة هذا الغرق من أن موقف االتحاد
انتفاضات الشرق األدنى واملنطقة املغاربية،
من
ّ
َ ُ
رغ� ��م ك� ��ل م ��ا ت � ِ�ع ��د ب ��ه م ��ن ت �غ �ي �ي��رات للخريطة
ٌ
الجيوسياسية املتوسطية ،بعيد كل البعد عن
الصراحة والوضوح.
ُ
وال يقتصر االق �ت �ن��اع ب �م��أزق االت �ح��اد م��ن أجل
املتوسط ( 28دول��ة أوروب�ي��ة و 16غير أوروبية،
معظمها م��ن املنطقة العربية وإن ك��ان بعضها
غير متوسطي كموريتانيا واألردن) على جريدة
ك � � �ـ« ،»El Paisف �ه��و ي �ش �م��ل ح �ك��وم��ة ساركوزي
ُ
(وكالة
ال �ي �م �ي �ن �ي��ة .إذ اع� �ت ��رف أح � ��د أع �ض��ائ �ه��ا
ّ
األنباء الفرنسيةٌ 12 ،فبراير /شباط  )2011بأن
ه ��ذا امل �ش��روع «ض �ح �ي��ة ج��ان�ب�ي��ة ل�س�ق��وط اثنني
م��ن أس��اط�ي�ن��هَ ،م �ب��ارك وب��ن ع �ل��ي» .ك��ذل��ك يشمل
االقتناع البرملان األوروب ��ي ،ال��ذي ك��ان متحفظًا
ع �ل��ى االت� �ح ��اد ،إذ دع ��ا ال��رئ �ي��س ال �ف��رن �س��ي ،في
الئحة ّ
صوت عليها في  17فبراير /شباط ،2011
إلى ما ال يطيق سماعه ،أي «أداء دور أنشط في
اإلنسان».
ترقية الديموقراطية وحقوق
ّ
ّ
وأك ��د ان�ت�ه��اء حكم م�ب��ارك وب��ن علي أن «الفكرة
ُ
املتوسطية» ،ال�ع��زي��زة على س��ارك��وزي ،قوامها
َّ
دع� ٌ�م م�ق��ن��ع ألن�ظ�م��ة اس�ت�ب��دادي��ة تحمي مصالح
أوروبا مقابل إضفاء هذه األخيرة عليها بعض
ما ينقصها من شرعية .يجري ذلك عبر إشراكها

في مخططات بعيدة األمد ،كالتوحيد االقتصادي
للمنطقة املتوسطية و«محاربة التطرف الديني»
ف�ي�ه��ا وت �س��وي��ة م�س��ائ�ل�ه��ا ال�س�ي��اس�ي��ة العالقة،
وخ�ص��وص��ًا امل�س��أل��ة الفلسطينية .وي�ظ�ه��ر هذا
ُ
الدعم في أجلى صوره له في بيان ميالد االتحاد
ُّ
( 13ي��ول�ي��و /ت �م��وز  )2008وت �ط��رق��ه املستعجل
املقتضب إل��ى الديموقراطية وح�ق��وق اإلنسان،
«البناء
اعتبارهما م��ن أول��وي��ات
م��ا يعني ع��دم ً
ً
املتوسطي» مقارنة بـ«مكافحة اإلره ��اب» ّ مثال
أو حتى «التلوث البحري»ُ .
وي�ش��ار إل��ى أن هذا
ّ
املوقف ُيعد تراجعًا عن مواثيق مسار برشلونة،
التي تبقى ،رغم طابعها الشكلي ،مرجعًا مهمًاّ
ُ
للمنظمات الحقوقية ف��ي حمالتها ال�ت��ي تدين
َ
دوس أوروب � ��ا «م �ب��ادئ �ه��ا» ح��امل��ا ي�ت�ع�ل��ق األمر
بحماية مصالحها في جنوب املتوسط وشرقه.
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ساركوزي وزوجته كارال بروني (فيليب فوجازير ــ رويترز)

ُ ِّ
ُ
الشرق األدنى واملنطقة
وبقدر ما تذكر انتفاضات ُ
املغاربية بعالقات أوروبا املريبة بأنظمة هاتني
امل�ن�ط�ق�ت�ين ،ت �ف��رض ع �ل��ى ا َل �ح �ك��وم��ات ،ال �ت��ي قد
ت ��ول ��د م ��ن رح �م �ه��ا ،إع � � ��ادة ت��أس �ي��س العالقات
السياسية واالق�ت�ص��ادي��ة م��ع ه��ذه الكتلة ككل،
وم��ع كل عضو من أعضائها على ح��دة .تهاوي
ال��دع��ائ��م ال �ت��ي اس �ت �ن��دت إل �ي �ه��ا ه ��ذه العالقات
ب��دءًا من ( 1995تاريخ انطالق مسار برشلونة)
َ
ً
تتكفل به أوروبا وحدها،
يوجب بناءها بناء ال َ
ع�ل��ى أس ��اس م��ن م �خ��اوف أم�ن�ي��ة (اإلره� � ��اب) أو
َ
ومطامح اقتصادية
عنصرية (الهجرة السرية)

أنانية (فرضت هيمنتها على االقتصادات غير
األوروب �ي ��ة بتعميق تبعيتها ل�ه��ا) واستعمال
«م �ع��ون��ات ال�ت�ن�م�ي��ة» امل �ق��دم��ة إل ��ى ب�ع��ض بلدان
ضفتي امل�ت��وس��ط الجنوبية وال�ش��رق�ي��ة البتزاز
حكوماتها والحصول على امتيازات اقتصادية
وجيوسياسية.
ورغ � ��م ع� ��دم ت �ن��اس��ب ال � ��وزن االق� �ت� �ص ��ادي لدول
املنطقة العربية املتوسطية مع الوزن االقتصادي
ل�لات�ح� ّ�اد األوروب� ��ي ،لديها م��ن وس��ائ��ل الضغط
م��ا ّيمكنها م��ن إع ��ادة تحديد عالقاتها ب��ه بما
رأسماليته
يحقق مصالح شعوبها ال مصالح
ّ
التوسعية .ومن ّ
أهم وسائل الضغط هذه تحك ُم
دول �ت�ين ك��ال�ج��زائ��ر وليبيا (ليستا ب�ح��اج��ة إلى
ال��رس��ام�ي��ل ال�خ��ارج�ي��ة) ف��ي ج��زء ال ي�س�ت�ه��ان به
م��ن واردات ّأوروب ��ا البترولية وال�غ��ازي��ة (الغاز
الجزائري ُيمثل ّحوالى  15باملئة ًمن استهالكها)
واح� �ت� �م ��ال ت �ح��ك �م �ه��ا م �س �ت �ق �ب�لا ف ��ي وارداتها
الطاقوية األخ��رى (الكهرباء الشمسية) .وكذلك
ّ
ت �ح��ك� ُ�م دول ��ة ك�م�ص��ر ف��ي أح ��د ش��راي�ين التجارة
العاملية ،قناة السويس .من هذا املنطلق ،ال مانع
م�ن�ط�ق�ي��ًا ،ب�ع��د ان �ك �ش��اف ج ��ور االت �ف��اق �ي��ات التي
تربط هذه الدول باالتحاد ،من إعادة التفاوض
ُي ّ
حول «أتباع» أوروبا إلى «شركاء»،
بشأنهاَ ،بما
و«م �ن��اط��ق ن �ف��وذه��ا» إل��ى ك�ي��ان��ات ذات سيادة،
تطمح إل��ى قطيعة ج��ذري��ة م��ع وضعها الحالي
كسوق كبيرة للسلع والتكنولوجيا األوروبية.
* صحافي جزائري

رأي
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انتفاضات الحرية والدستور
ً
باتجاه
إلى مزيد من التعيني .ليكن مثال حراكًا
ّ
م�ن�ط�ق��ة وس �ط��ى (ي�خ�ش��ى أن ي �ك��ون ه ��ذا الحل
تلفيقيًا ك��ال�ع��ادة) .منطقة تستعجل التغيير،
املراحل باتجاه الثورة في اآلن ذاته.
وال تحرق ّ
سنفترض أن معادلة كهذه هي املمكنة اليوم.
هل ك��ان عمر سيؤيدها؟ هو ال��ذي عاين ثورة
ال�ط�لاب ف��ي فرنسا ع��ام  ،1968وع��ان��ق الثورة
الفلسطينية ،و«تواطأ» فكريًا مع ثورة اليمني
يحتمل اليمينيون فكرة الثورة
في ًلبنان (هل ّ ّ
أصال!) .نعرف أنه وقع إعالن دمشق ـــــ بيروت،
واس �ت��دع��ي أك �ث��ر م��ن م � ّ�رة مل�س��اء ل�ت��ه أم�ن�ي��ًا عن
فيلمه األخ�ي��ر ،وخ��اض م�ع��ارك شرسة للدفاع
ع��ن اس�ت�ق�لال�ي��ة ال�س�ي�ن� ّم��ائ�ي ّ�ين ال �س��وري�ي�ن عن
ال�س�ل�ط��ة .ن�ع��رف أي�ض��ًا أن��ه وق ��ع ،م��ع مجموعة

من املثقفني السوريني ،أخي ّرًا بيانًا يدعم ثورة
ال�ش�ع��ب امل �ص��ري .ن �ع��رف ك ��ل ه ��ذا وأك �ث��ر ،لكن
امل�ف��اض�ل��ة ب�ين ال�ت�ث��وي��ر والتغيير امل �ت� ّ
�درج أمر
ّ
يحتاج إلى مقاربة مركبة .مقاربة قد يصعب
ح �ت��ى ع �ل��ى م �ث �ق��ف ع� �ض ��وي ،ك �ع �م��ر أميرالي،
العمل إذًا؟ طبعًا هذا س��ؤال كبير،
حسمها .ما
ّ
ّي�نّ
وي�ت�ع� على ك��ل مشتغل ف��ي ال�ش��أن ال�ع��ام أن
يفكر ف�ي��ه م�ل� ّ�ي��ًا .ل�ق��د ب ��دأت ال�ع�ج�ل��ة بالدوران.
ومن لم ّ
يهيئ نفسه لها ،سيصبح حتمًا خارج

ال �ت��اري��خ .ال م �ج��الّ ه�ن��ا ل�ل�ت��ذاك��ي أو التحايل
لقد حذ َرنا عمر من ذلك في فيلمه
على
الواقعّ .
وبشرنا بالطوفان .علينا أن ّ
ّ
نهيئ
الوصية
ـــــ
قارب النجاة فورًا.
* كاتب سوري

سعد اهلل مزرعاني*

ّ
يؤثر ّ
تحرك سياسي شعبي
ليس مستغربًا أن
ف��ي أح��د األق �ط��ار ال�ع��رب�ي��ة ،ف��ي امل ��زاج الشعبي
العربي العام .ويزيد هذا التأثير عندما يكون
ّ
بالتأكيد،
التحرك ناجحًا .ويتضاعف فعله
هذا
ّ ً
ّ
ّ
إذا امتد هذا التحرك إلى غير بلد عربي ،مسجال
ان� �ت� �ص ��ارات س��ري �ع��ة وب ��اه ��رة ف ��ي أك �ب��ر الدول
العربية على اإلط�لاق ،على نحو ما حصل في
مصر العربية.
جمهورية
ّ
والتأثير والتأثر املتبادالن هما أم��ران قائمان
بني بلدان متباعدة ،فكيف بالنسبة إلى البلدان
وعالقات
تقوم روابط
ّ
فهناّ ،
العربية وشعوبهاّ .ي�نّ
ق��وم�ي��ة وم�ص�ي��ري��ة ،ت�ب� ّ أن �ه��ا راس �خ��ة ،وأنها
ق��د ص �م��دت ف��ي وج ��ه ك ��ل م �ح��اوالت اإلل �غ��اء أو
الشرذمة .فالشعب العربي ال��ذي ّ
توحدت يومًا
ّ
ّ
طالئعه ض��د التتريك ،ع��اد وأك��د ت��وح��ده حيال
العديد من القضايا العامة مع التيار الجارف
ال��ذي أطلقه ال�ق��ائ��د ال�ع��رب��ي الكبير ج�م��ال عبد
ال�ن��اص��ر ،ف��ي الخمسينيات م��ن ال�ق� ً�رن املاضي.
وبدورها ،حالة املقاومة مارست فعال توحيديًا
ال جدال فيه .فقد خفقت قلوب عشرات املاليني،
في األقطار العربية كافة ،ابتهاجًا بالنجاحات
ّ
واالنتصارات التي تحققت في لبنان ضد العدو
الصهيوني ،وكان آخرها في صيف عام .2006
ّ
كذلك احتلت قضايا استعادة املواقع والثروات
ّ
العربية املنهوبة أو املصادرة وتحريرها ،حيزًا
م �ه� ّ�م��ًا ف ��ي ال �ن �ه��وض ال� �ت� �ح � ّ�رري ال �ع��رب��ي .وقد

حظيت التدابير املتخذة في هذا الحقل بتأييد
شعبي هائل .نذكر من ذلك تأميم قناة السويس،
ّ
واستعادة الثروة النفطية في بلدان عربية عدة
م��ن أي��دي الشركات االحتكارية التابعة للدول
تهيمن على املنطقة.
االستعمارية التي كانت ُّ
وي �ت �ص��ل ب ��ذل ��ك أي� �ض ��ًا م� ��ا ات � �خ� ��ذ م� ��ن قرارات
اجتماعية شملت ت��أم�ي��م ق�ط��اع��ات اقتصادية
أساسية وإقرار خطط تنمية وتصنيع وتوزيع

ثورات الخليج ...ها قد بدأت
كريستوفر ديفيدسون*
ُ
العمانيني ّ
بقوة في مدينة
مع خروج املتظاهرين
صحار الشمالية ،وشوارع البريمي ـــــ على عتبة
أبو ظبي ـــــ تقترب موجة الديموقراطية ،التي ال
يمكن تجنبها ،من السعودية واإلمارات العربية
امل �ت �ح��دة ،آخ��ر حصنني للملكية التقليدية في
ال �خ �ل �ي��ج .ب �ع��دم��ا ض ��اق ��وا ذرع� ��ًا ب��ال ّ�ن�خ�ب��ة التي
ّ
وذري �ت �ه��ا ،وك��ل�ه��م ينالون
ال يمكن م�س��اء ل�ت�ه��ا،
م�خ�ص�ص��ات س�خ�ي��ة م��ن ال��دول��ة وال يضطرون
أبدًا إلى البحث عن وظيفة هادفة ،ويستمتعون
ب �ـ«ح �ي��ات �ه��م ال �ث��ان �ي��ة» ف ��ي ال �ع��واص��م الغربية،
يستيقظ س�ك��ان ال�خ�ل�ي��ج م�ن��ذ أرب �ع��ة ع�ق��ود من
ال �ن��وم وال��رض��وخ ال�س�ي��اس��ي ال�ك��ام��ل .ط�ب�ع��ًا ،هم
ليسوا فقراء ،وال يعيشون في ظ��روف وضيعة،
ك� ّم��ا ع��ان��ى ال�ك�ث�ي��ر م��ن امل�ص��ري�ين والتونسيني،
لكنهم يعون ،بطريقة متزايدة ،أن مليارات وربما
تريليونات ال ��دوالرت ال�ت��ي ك��ان يجب أن تكون
للدولة ،تسحب من املصدر من جانب السالالت
الحاكمة الشبيهة باألعشاب الضارة.
مع الوصول ال��ى ال��ذروة في إنتاج النفط قريبًا
(أو رب �م��ا تخطينا ه��ذه امل��رح �ل��ة ،اذا ع��دن��ا إلى
وثائق ويكيليكس األخيرة) ،بقيت بضعة عقود
ف�ق��ط م��ن ت�ص��دي��ر ال�ن�ف��ط ال�خ�ل�ي�ج��ي .م��ع برامج
ت��وظ �ي��ف األم � � ��وال امل �ت��وق �ف��ة ب �س �ب��ب ّالتخطيط
ّ
نتائج
السيئ ،والفساد ومحاباة األقارب ـــــ وكلها
ّ
جانبية للنظام ال�س�ي��اس��ي غ�ي��ر امل�ت�ط��ور ـــــ فإن
مرتبطة بالنفط في
اقتصادات املمالك ستكون ّ
املستقبل القريب .بالنتيجة ،فإن أحفاد املواطنني
الحاليني وأوالدهم محكومون بمستقبل كئيب.
منحتنا ال�ب�ح��ري��ن مل�ح��ة ع��ن ه��ذا ا ّل �ق��در البشع،
فاحتياطاتها النفطية انتهت .في ظل عجزها عن
ّ
التحول إلى دولة مستخرجة وتغيير السياسة
املالية ،نظرًا إلى عقود من دعم املواطنني مقابل
ّ
عدم وجود أي تمثيل ،نفدت الخيارات من العائلة
الحاكمة ،وقام الشعب البحريني بتحركه .ومع
ّ
الحية،
س �م��اح آل خليفة ب��اس�ت�خ��دام ال��ذخ �ي��رة
ونشر املرتزقة ذات األصول الباكستانية من اليوم

لالحتجاجات ،كشف النظام عن حقيقته.
األول
ّ
أوض� ��ح ك ��ل م��ن ن �ظ��ام��ي ال �س �ع��ودي��ة واإلمارات
املعنوية الفورية
موقفيهما ،مع ّعرض املساندة
ّ
واملوافقة على أنه يجب استخدام كل الخيارات
و«ال � � �ق� � ��درات» األم� �ن� �ي ��ة ل �ق �م��ع امل �ت �ظ��اه��ري��ن في
البحرين .تعتمد حكومتا السعودية واإلمارات
ع �ل��ى «ال� �ش� �ع ��وب ذات امل� �ص ��ال ��ح» ال� �ت ��ي يمكن
الدعم،
االس�ت�م� ّ�رار ف��ي إبقائها ف��ي بيوتها عبر
لاّ
لكن ،لكل األسباب السالفة الذكر ،من املرجح أ
تستمر الفوائد املالية في العمل .بالفعل ،رفض
املتظاهرون السعوديون آخر هبة من امللك عبد
ّ
الله ـــــ  36مليارًا من املساعدات ـــــ وعدوها إهانة.
ل�ق��د ح ��ددوا ت��اري�خ��ًا ألول «ي ��وم غ�ض��ب» خاص
بهم ،في  11آذار ،يدعون فيه بصراحة الى إنهاء
ّ
الحية،
سعود .إذا استخدمت الذخيرة
نظام آل
ّ
فستكون محفزًا للمتظاهرين .بطريقة مماثلة،
َّ
يخطط في اإلمارات ملسيرات احتجاجية .يعيش
آالف املواطنني اإلماراتيني في ظروف متواضعة
(ف��ي أف�ض��ل األح� ��وال) ف��ي «اإلم� ��ارات الشمالية»
الفقيرة ،بعد تجاهلهم لفترات طويلة من جانب
أبو ظبي ودبي الغنيتني .األغلبية غاضبون من
فجوة الثروة داخل االتحاد ،ومن إقصائهم عن
السياسات على املستوى اال ّت �ح��ادي ،والبعض
لديه الفضول ملعرفة مل��اذا سلمت أج��زاء كبيرة
األراض��ي الساحلية للمستثمرين األجانب،
من ً
إضافة الى ذلك ،وكما هي الحال في السعودية،
ه� �ن ��اك ع � ��دد ك �ب �ي��ر م� ��ن األش� � �خ � ��اص العديمي
ال �ج �ن �س �ي��ة أو «ال � � �ب � ��دون» ف� ��ي اإلم � � � � ��ارات ،وهم
أشخاص ال يستطيعون وال يحلمون ّبالحصول
ع�ل��ى أدن ��ى ح �ق��وق امل��واط �ن �ي��ة ،رغ��م أن أهاليهم
ّ
محير
وأج��داده��م ول��دوا وكبروا في البالد .ه��ذا
لهم ،إذ منح بعض األصدقاء األوفياء والقدماء
ل�ل�ن�ظ��ام ال�ج�ن�س�ي��ة ف��ي ب�ع��ض امل �ن��اس �ب��ات ،ومن
ّ
غربيون.
ضمن هؤالء هنود ومواطنون
ّ
الدولية في جامعة دورهام في
* أستاذ العالقات
بريطانيا ـ ـ ـ خاص «األخبار»
(ترجمة :ديما شريف)

سعى البعض إلى تصوير
الشعب العربي ،بسبب الدين
مهيأ
اإلسالمي ،بأ ّنه غير ّ
لممارسة الديموقراطية
ولنيل الحقوق الطبيعية
األراضي على الفالحني الفقراء.
تنامى الشعور القومي ال��وح��دوي العربي
لقد ّ
ّ
التحرري سياسيًا واجتماعيًا،
مع تجذر طابعه
وح�ي�ن اب �ت��دأت م��رح�ل��ة ال�ت��راج��ع م��ع نكسة عام
 ،1967ت�ب�ل��ور س��ري�ع��ًا مضمونها ،وخصوصًا
مع الرئيس املصري الراحل أنور السادات ،في
عملية ارت � ��داد ك��ام�ل��ة ذات م�ض��ام�ين سياسية
واجتماعية ،هي األخرى.
ّ
متداخل
�راع
�
ص
في
فعل
كانت عملية فعل ورد
ّ
محلي وإقليمي ودول ��ي ،استخدمت فيها كل
األس�ل�ح��ة واإلج� ��راءات ال�ت��ي ك��ان أب��رزه��ا إعالن
ق��وان�ين ال �ط��وارئ وتعطيل م��ا أح��رز م��ن بعض
امل �ك��اس��ب ال��دي �م��وق��راط �ي��ة ف ��ي ب �ع��ض البلدان
ال �ع��رب �ي��ة .وق� ��د ش �مّ��ل ذل� ��ك ط ��رف ��ي الصراعات
العربية ـــــ العربية ،كل بذريعة والنتيجة واحدة:
م�ص��ادرة الحريات وض��رب الحقوق األساسية
للمواطنني وتعليق الدساتير وترسيخ االتجاه
إلقامة سلطات مفروضة بقوة العسكر والقمع
ّ
واالستخبارية.
واألجهزة األمنية
ل�ق��د ت�لازم��ت ف��ي ه��ذا ال�س�ي��اق ،ت�لازم��ًا واضحًا
ومتصاعدًا ،التنازالت أمام القوى االستعمارية
ّ
واإلم�ب��ري��ال�ي��ة وال �ع��دو ال�ص�ه�ي��ون��ي ،م��ع تردي
ح �ق��وق امل ��واط ��ن وال �ع �م��ل ب �ق��وان�ي�ن الطوارئ،
وك ��ذل ��ك م ��ع ال �ت �ص �ف �ي��ة ال �ت��دري �ج �ي��ة للتدابير
ّ
االج�ت�م��اع�ي��ة وال�ت�ن�م��وي��ة ف��ي ك��ل ال �ب �ل��دان التي
نعمت بهذه التدابير .وفي مجرى ذلك ،تفاقمت،
إل ��ى درج� ��ة غ �ي��ر م �س �ب��وق��ة ،إج� � ��راءات التمديد
الفساد.
وال�ت��أب�ي��د وال �ت��وري��ث ون �ه��ب ال �ث ��روات
ّ
وان�ت�ف�خ��ت ب ��دون رق��اب��ة أو ح �ي��اء ،ج �ي��وب قلة
من املافيات املالية والعائلية والعسكرية التي
أنشأتها السلطات كأداة للنهب ولحشو جيوب
ّ
واملقربني بعشرات املليارات،
الحكام
وحسابات ُ
على نحو ما كشف أخيرًا من أرقام خيالية في
مصر وليبيا ،والبقية أعظم.
م ��ن ب�ي�ن اإلج� � � � ��راءات ال� �ت ��ي ّ
وح � � ��دت السلطات
ال �ع��رب �ي��ة ،ول ��و اخ�ت�ل�ف��ت األس �ب ��اب أو الذرائع،
تعليق الدساتير أو إلغاؤها والعمل باألحكام
االس �ت �ث �ن��ائ �ي��ة .وت� �م � ّ�ر ال� �س� �ن ��وات ب ��ل العقود،

ل�ي�س�ت�م� ّ�ر ه ��ذا ال ��وض ��ع إل ��ى امل �س �ت��وى املخيف
ال ��ذي ش�ه��دن��اه ق�ب��ل االن�ت�ف��اض��ات ال�ع��رب�ي��ة ،في
مطلع السنة الجارية .أما في لبنان ،البلد الذي
ج ��رت ف�ي��ه امل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى ش ��يء م��ن املمارسة
ال��دي�م��وق��راط�ي��ة ،فقد ات�خ��ذ شكل االع �ت��داء على
ال��دس �ت��ور ص�ي�غ��ة تعطيل ال�ع�م��ل ب�ب�ع��ض أبرز
ب �ن��وده ،و ُخ �ص��وص��ًا ال �ب �ن��ود اإلص�لاح �ي��ة التي
ك��ان��ت ق��د أق� � ّ�رت ف��ي ات �ف��اق ال�ط��ائ��ف ع��ام ،1989
ّ
الدستور بعيد ذلك.
وتكرست فيً
ّ
ل�ي��س ص��دف��ة إذًا ،أن االن �ت �ف��اض��ات ف��ي تونس
ث � ّ�م ف��ي م �ص��ر ق��د ح�ص�ل��ت ب �ع��د ت� ّ
�وج��ه النظام
ال �ت��ون �س��ي ن �ح��و ال �ت �ج��دي��د ،خ�ل�اف��ًا للدستور،
للرئيس املخلوع زين العابدين بن علي ،وسعي
ال�ن�ظ��ام امل �ص��ري إل ��ى اع�ت�م��اد ال �ت��وري��ث ،وسط
وق ��اح ��ة ال م�ث �ي��ل ل �ه��ا ف ��ي ت ��زوي ��ر االنتخابات
األخيرة ،فيصبح التوريث أمرًا مستوفيًا لكامل
شروط «الشرعية» البوليسية ،وكذلك األمر في
اليمن.
لقد سعى البعض ،من ال�خ��ارج أو من الداخل،
إل � ��ى ت �ص��وي��ر ال� ��وض� ��ع ال� �ع ��رب ��ي ع� �ص � ًّ�ي ��ًا على
ال ��دي� �م ��وق ��راط� �ي ��ة ،وال� �ش� �ع ��ب ال� �ع ��رب ��ي ،بسبب
االس �ت �ب��داد ال�ق��دي��م أو بسبب ال��دي��ن اإلسالمي
(وه ��و دي ��ن األغ�ل�ب�ي��ة ال�ع��رب�ي��ة ال �س��اح �ق��ة) غير
ّ
مهيأ مل�م��ارس��ة ال��دي�م��وق��راط�ي��ة ولنيل الحقوق
ال �ط �ب �ي �ع �ي��ة .ول � ّق ��د ج� ��رى اخ � �ت ��راع أو اشتقاق
ّ
ّ
ّ
يصح في
يصح في الغرب ال
نظريات تدعي أن ما
الشرق ّ .اجتهد في هذا السبيل حكام ومرتزقة.
واستغل الصهاينة هذا األمر على نحو كامل،
الديموقراطية
من أجل تصوير إسرائيل واحة
ّ
الوحيدة في الشرق األوس��ط ال��ذي يتحكم فيه
االس� �ت� �ب ��داد .والح� �ق ��ًا ،ج ��رى ال ��رب ��ط ف ��ي سياق
«الحرب على اإلرهاب» ما بني حركات التحرير
وحتى الدين اإلسالمي نفسه ،وبني اللجوء إلى
ّ
متعمد لسبب هذا
ال�ع�ن��ف .راف ��ق ذل��ك تجهيل
العنف الذي يتبلور أحيانًا في صور عبثية أو
ّ
إجرامية ك��رد فعل على ظلم مزمن ،وعلى قمع
وع�ل��ى ان�ح�ي��از وع�ل��ى ف�ق��ر وع�ل��ى ق�م��ع وإرهاب
السلطات ،التابعة في أكثريتها للمستعمرين
ّ
ّوالنهابني والغزاة واملغتصبني.
ّ
إن االنتفاضة الحالية ،التي ت�ج��اوزت املتوقع
وامل � �ح � �س� ��وب م� ��ن ج ��ان ��ب ال� �س� �ل� �ط ��ات املحلية
وأسيادها في الخارج ،ستكون بالتأكيد مرحلة
في مسار ت�ح� ّ�رري متصل الحلقات السياسية
ّ
التحرري .ويكفي في
واالجتماعية ذات الطابع
هذا السياق أن نشير إلى ما ينتاب الصهاينة
ّ
املتغيرات .وكذلك إلى مسارعة
من هلع بسبب
امل�ن�ت�ف�ض�ين ف��ي أك �ث��ر م��ن ب�ل��د ع��رب��ي إل ��ى طرح
مسائل األجهزة ودورها والفساد واملستفيدين
م�ن��ه ،ل�ت�ب��دأ ،ف��ي وه��ج ال �ث��ورات نفسها ،عملية
ّ
ضد
محاسبة رائ�ع��ة ت�ق��وده��ا ّ جماهير واع�ي��ة ّ
تجسس وتعذيب وتسلط
رموز وأجهزة وأوكار
ّوهدر وفساد.
ّ
إن االن�ت�ف��اض��ات ال�ت��ي يمكن أن نصفها بأنها
ث � ��ورات دس �ت ��وري ��ة ،ق ��د وض �ع��ت اإلص �ب ��ع على
ّ
ال � �ج � ��رح :ف �م �ق ��اوم ��ة االس � �ت � �ب� ��داد ه� ��ي املقدمة
الطبيعية إلط�ل�اق م�س�ي��رة ت�ح� ّ�رري��ة ستتكامل
ّ
ت�ب ّ��اع��ًا ف��ي ات�س��اع�ه��ا وف��ي ت �ج��ذره��ا ،ملقية في
املهمالت ،ليس فقط رم��وز االستبداد ،بل
سلة ّ
أيضًا كل النظريات التافهة التي كانت تحاول
إظ � �ه� ��اره ب ��اع �ت �ب ��اره ّط �ب �ي �ع��ة ع��رب �ي��ة أو شرق
أوسطية خ��اص��ة .ويمثل ال��وض��ع اللبناني في
املسار املذكور حلقة ّ
مميزة وإن لم تكن تخرج
على هذا السياق إطالقًا.
ف �ف��ي ب �ل��دن��ا ،ت �ن� ّ�وع��ت ال �ت �ن��اق �ض��ات إل ��ى درجة
ّ
س��ري��ال �ي��ة أح �ي ��ان ��ًا .إذ أدت ظ � ��روف تاريخية
معروفة إلى إلباس جزء من الصراع السياسي
وجرى
واالجتماعي طابعًا طائفيًا ،فمذهبيًا.
ّ
تكريس ذل��ك مبكرًا ف��ي ن�ظ��ام سياسي يتغذى
دائ � �م� ��ًا ب� �س� �ي ��اس ��ات وإج � � � � � ��راءات وممارسات
امل�س�ت�ف�ي��دي��ن م� ّ�م��ن ال ي �ت� ّ
�ورع��ون ،ك �س��واه��م من
ّ
الحكام ،عن التضحية بمصالح وحقوق الوطن
واملواطن ،خدمة ملصالحهم وملصالح أسيادهم
في الخارج.
ّ
ورغم ذلك ،فقد حقق الشعب اللبناني إنجازات
ّ
ب��اه��رة ف��ي ح�ق��ول ع ��دة ،أب��رزه��ا ح�ق��ل املقاومة
والتحرير .وقد كشف ذلك املزيد من تناقضات
ّ
وس �ل �ب �ي��ات ال �ن �ظ ��ام ال � ��ذي أص� �ب ��ح ي� �ه ��دد هذه
ّ
اإلن � �ج� ��ازات ك �م��ا ي� �ه ��دد االس� �ت� �ق ��رار والسيادة
ّوالوحدة ولقمة عيش املواطن.
إن ال� �ت� �ح � ّ�رك ال �ل �ب �ن��ان��ي ه ��و ح �ل �ق��ة أك� �ي ��دة في
امل�س��ار ال�ت�ح� ّ�رري العربي .ه��و ،كما ذ ّك��رن��ا آنفًا،
ي�س�ت�ف�ي��د م��ن ال �ن �ه��وض ال �ع��رب��ي ،ل �ك��ن��ه يمتلك
ديناميته الخاصة التي يجب تطويرها
أيضًا ّ
الحريصة ،وبمشاركةّ شعبية
القوى
كل
بجهود
ّ
ل��ن يقنعنا أح ��د ب��أن �ه��ا م�م�ك�ن��ة ف��ي ك ��ل العالم
ومستحيلة في لبنان.
* كاتب وسياسي لبناني
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ّ
ّ
السلطات اإليرانية تعزل املعارضة :إنها استراتيجية أوراق الخريف

ّ
واملمنوعة من النزول إلى الشارع .ال مكان لالرتباك في صفوف
الجبرية
اإلقامة
قيد
املوضوعة
املعارضة
حال
عن
تسأله
إيراني
مسؤول
كل
يتلوه
ل
مسج
 ...وكأنه شريط
ّ
ّ
ّ
النظام ،الذي يبدو متيقنًا من انعدام تأثيرها على استقراره ،لكنه ال يريد أي «وجع رأس» في مرحلة حساسة يمر بها على املستوى الداخلي .لعل تعبير «استراتيجية أوراق
الخريف» تختصر طريقة تعامل النظام مع رافضيه
طهران ــ إيلي شلهوب
ك��م ك��ان��ت ج�م�ي�ل��ة ط �ه��ران األسبوع
املاضي .تلك املدينة الكادحة التحفت
ال� �ث� �ل ��ج .ارت � � ��دت ل �ب��اس �ه��ا األبيض،
العام .رداء حجب
للمرة الثالثة هذا
ّ
أبنيتها وشوارعها املزنرة باألشجار
العارية ،ألي��ام ثالثة ،وأقعد السكان
في املنازل .وما إن انسحب الصقيع
م ��ن أح �ي��ائ �ه��ا ،ح �ت��ى ع� ��ادت الحياة
ّ
تدب فيها مجددًا.
هي املشاهد نفسها .وج��وه عابسة،
في معظمها للرجال ،تقول التقارير
إنها حالة تعود في جزء كبير منها
إل ��ى ن�س�ب��ة ال �ت �ل� ّ�وث امل��رت �ف �ع��ة ،علمًا
ب��أن �ه��ا ع � ��دوى ي �ب ��دو واض� �ح ��ًا أنها
ال ت �ص �ي��ب ال �ن �س��اء ال� �ل ��وات ��ي يزداد
حجابهن انحسارًا ،وجمالهن تألقًا.
عشاق هنا يسيرون يدًا بيد ،وعائلة
ّ
تمشي هناك تتقدمها املرأة منتصبة
منحن
القامة ،يتبعها الرجل ب��رأس
ٍ
وي��دي��ن متشابكتني ،فيما الشوارع
تزداد ازدحامًا.
ومع ذلك فإن إحساسًا غريبًا ينتابك
ّ
تشتمه في
للمرة األولى في طهران.
كل زاوية وطريق .تقرأه بني السطور
ّ
في كالم محدثيك .هو األم��ن يكشف
ّ
ع ��ن ن �ف �س��ه .ل �ي��س ب��ال �ط��ري �ق��ة الفجة
ّ
يتميز بها العالم الثالث ،لكنه
التي
واضح .يمكنك أن تجده في الشوارع،
ي� � �ف � � ّ�رق ت � �ظ� ��اه� ��رة ه � �ن ��ا أو يعتقل
غريبة عن
أش�خ��اص��ًا ه�ن��اك .ظ��اه��رة ّ
العاصمة اإليرانية ،على األقل حتى
عام مضى.
ال ي �ع �ن��ي ه � ��ذا أن امل ��دي� �ن ��ة ل� ��م تكن
مضبوطة أمنيًا ،لكنك لم تكن تشعر
ب��األم��ن .ال �ج��دي��د ف��ي ك �ث��رة األسئلة
ّ
وشدة اإلج��راءات؛ كل شيء يجب أن
يكون م�ب��ررًا ول��ه تفسير .على األقل
ه��ذا م��ا يقوله س�ك��ان ط �ه��ران ،الذين
ب��ات��وا ي�ت�ن��درون ح��ول اإلرب ��اك الذي
يعيشونه أثناء تجولهم في الشارع؛
إذا ك� ��ان� ��وا ح �ل �ي �ق��ي ال� ��ذق� ��ن فهناك
إمكانية أن ُيحسبوا على «الخضر»
إذا م� ّ�روا في منطقة تشهد تظاهرة،
وبالتالي احتمال التعرض لهم من
األم��ن .وبالعكس ،إذا كانت أذقانهم
ّ
مرخية ،فهناك احتمال أن ُيحسبوا
ع �ل ��ى رج� � ��ال ال� �ش ��رط ��ة والباسيج،
وب��ال�ت��ال��ي ه�ن��اك اح�ت�م��ال تعرضهم
لتحرشات من املتظاهرين بل حتى
للطعن بسكني في إطار الردود على
حمالت االعتقال.
وللمناسبة ،باتت التظاهرات شبه
يومية في طهران (االثنني واألربعاء
ّ
وال�ج�م�ع��ة) ،ح��دًا أدن��ى منذ نحو ٢٠
يوميًا ،على ما يفيد السكان أنفسهم.
ّ
تجمعات صغيرة ،قد
صحيح أنها
ال تتجاوز في بعض األحيان بضع
ع �ش��رات ،لكنها م�ن�ت�ش��رة ف��ي أربعة
م � �ي ��ادي ��ن :إم � � ��ام ح� �س�ي�ن ،وانقالب،
وه��اف �ت �ي��ر ،وول ��ي ع �ص��ر ،ف��ي مدينة
ي �ح �س��ب ش �م��ال �ه��ا ع �ل ��ى املعارضة
وج� �ن ��وب� �ه ��ا ع� �ل ��ى ال � �ن � �ظ� ��ام .مدينة
يوضح أحد سكانها« :ما يحصل أن
شخصًا ما في لحظة ما وفي ساحة
م� ��ا ي �ق ��ف وي� �ه� �ت ��ف :ي� ��ا ح �س�ي�ن مير
حسني والله أكبر املوت للديكتاتور،
ح�ت��ى ي�ت�ج�م��ع ح��ول��ه ب�ض��ع عشرات
س��رع��ان م��ا ي�ف��رق�ه��م األم � ��ن» .وليس
املقصود هنا القول بعجز املعارضة
ع��ن ال�ح�ش��د ،لكن تضعضع القيادة
داخلها وحمالت التضييق يحوالن
دون إم� �ك ��ان� �ي ��ة ال � �ق � �ي ��ام بتظاهرة
ك �ب��رى .ك��ذل��ك ق��د ت��أت��ي ال��دع��وة عبر
امل��واق��ع اإلل�ك�ت��رون�ي��ة ل�ل�م�ع��ارض��ة أو
الفايسبوك.
وبات الجميع يعلم أن أجهزة األمن
ت�ع�م��د إل ��ى ت � ّص��وي��ر ال �ت �ظ��اه��رة قبل
تفريقها ..لتنفذ مداهمات تعتقل في
خاللها كل من شارك فيها ،لساعات
ق�ب��ل أن تطلق س��راح�ه��م ،ع��دا الذين
ت �ل �ت �ق �ط �ه��م ال � �ص� ��ور وه � ��م يقومون

معارضة إيرانية أمام مقر األمم املتحدة في كواالملبور (الي سينغ سني ـ أ ب)

بأعمال تخريبية أو حاملني عصيًا
أو حجارة .والظاهرة الالفتة في هذه
التظاهرات ،أنها في معظم األحيان
ّ
تضم أب�ن��اء لكبار مسؤولي الدولة،
من املدنيني والعسكريني.
وه � �ن � ��اك أح � ��ادي � ��ث ع � ��ن ت � ��واف � ��ق في
ص �ف ��وف امل� �ع ��ارض ��ة ع �ل��ى التظاهر
عند الساعة الخامسة من بعد ظهر
ك��ل ي ��وم ،ل�ك��ن أي إش� ��ارات ل��م تظهر
ع� �ل ��ى األرض ع � ��ن ب� � ��دء التطبيق.
والحديث مع رم��وز املعارضة يبدو
شبه محظور في إي��ران .مير حسني
موسوي ومهدي كروبي قيد اإلقامة
الجبرية ،وممنوع عليهما االتصال
ب��ال �خ��ارج .م�ح�م��د خ��ات �م��ي يعتصم
بالصمت اإلع�لام��ي ،وإن ك��ان يجهد
داخل حزبه للدفع باتجاه مصالحة
م� ��ع ال� �ن� �ظ ��ام ي � �ف� ��اوض ع �ل �ي �ه��ا منذ
م� ��دة ،وي �ق��ول ال �ع��ارف��ون بخفاياها
إن ن�ت��ائ�ج�ه��ا ستظهر ق��ري�ب��ًا .لسان
حاله يقول ،على ما تفيد شخصيات
ق��ري �ب��ة م ��ن أوس � ��اط � ��ه ،إن موسوي

وك� � ��روب� � ��ي ق � ��د «خ� � � ّ�رب� � ��ا بنهجهما
ال �خ��اط��ئ ال �حً��رك��ة اإلص�لاح �ي��ة التي
ع� �م ��ل ط� ��وي�ل��ا م� ��ن أج� � ��ل تقدمها».
مشكلته م��ع ال �ن �ظ��ام ،ع�ل��ى م��ا تفيد

تشير أعلى التقديرات إلى
يتعدون
ّأن معارضي النظام ال ّ
 ٣٠في المئة
القيادة تمارس مع زعماء
شكال من أشكال الذبح
المعارضة
ً
بالقطنة
ّ
مصرًا
املصادر نفسها ،أن��ه «ال ي��زال
ع �ل��ى رف �ض��ه ال �ت �ب��رؤ م ��ن معارضي
النظام اإلسالمي ،من شاهنشاهيني
ومجاهدي خلق ّ
ممن يعملون تحت
غطاء الحركة اإلصالحية» .ما الذي

يدفعه لخسارة قاعدة انتخابية بال
م�ق��اب��ل؟! ّأم��ا ب��اق��ي رم��وز املعارضة،
وبينهم على سبيل املثال علي أكبر
محتشمي وحفيدة اإلم��ام الخميني
زه� � � ��راء إش � ��راق � ��ي ،ف � � ��دون الوصول
إل � �ي � �ه ��م ،إن ك� � ��ان م� �م� �ك� �ن ��ا ،حواجز
وأسئلة واستفسارات وطلب هوية
تجعل املهمة شبه مستحيلة ،في ظل
شائعات ع��ن اعتقاالت لشخصيات
من ذوي قربى هذه الرموز.
ال إج��اب��ة م�ق�ن�ع��ة ع��ن س� ��ؤال بسيط
وبديهي يمكن أن تطرحه على كثير
من املعنيني في طهران« :إن صدقتم
في قولكم إن ّ ه��ذه املعارضة انتهت
ول��م ت�ع��د ت�م��ث��ل أي مشكلة للنظام،
ف �ل �م��اذا ه ��ذا ال�ت�ق�ي�ي��د ك �ل��ه ،ومل� ��اذا ال
ُيفسح امل�ج��ال ل�ك��ام�ي��رات املصورين
ل �ت �س �ج��ل ذل � ��ك ُ
وي� �ن� �ش ��ر ف� ��ي العالم
ك�ل��ه ،ب��دل م��ا تنشره وس��ائ��ل اإلعالم
األجنبية من أنباء مضخمة؟».
اإلجابة الرسمية التي يكررها أكثر
من مسؤول تفيد بما يأتي« :الشعب

ي�ط��ال��ب ب ��إع ��دام م��وس��وي وكروبي،
ن � �ح� ��ن ع � �ل� ��ى األق� � � � ��ل ن� �ب� �ق� �ي� �ه� �م ��ا في
منزلهيما م��ع زوج�ت�ي�ه�م��ا معززين
م �ك��رم�ين» .وي��أخ��ذ ه ��ؤالء ع�ل��ى قادة
امل� �ع ��ارض ��ة أن� �ه ��م «أع � �ط� ��وا الفرصة
لالستخبارات الغربية إلثارة الفتنة
ّ
داخ ��ل إي ��ران رغ��م علمهم ب�م��ا يعده
ال�غ��رب ،وب�ت�ع��اون بعض معاونيهم
م � �ع� ��ه ،وب� ��ال � �ت� ��دري � �ب� ��ات العسكرية
ال � �ت� ��ي ت � �ج� ��رى ف � ��ي أك � �ث� ��ر م � ��ن دولة
ش � ��رق أوس� �ط� �ي ��ة ل �خ�ل�اي��ا معارضة
ت�ع�م��ل األج �ه��زة ع�ل��ى تفكيكها منذ
اضطرابات .»٢٠٠٩
ّ
ّ
ال ع�لام��ات ق�ل��ق تستشفها ل��دى أي
م ��ن ه � ��ؤالء امل� �س ��ؤول�ي�ن ،باستثناء
ال�ت�خ��وف م��ن لعبة ال ��دم ،مستندين
إل��ى إع�ل�ان ل ��وزارة األم��ن ع��ن اعتقال
مجموعة من «منافقي خلق» عمدت
خ�لال ال�ت�ظ��اه��رات األخ �ي��رة إل��ى قتل
عنصر ب��اس�ي��ج وم�ت�ظ��اه��ر معارض
في محاولة الستدراج فتنة دامية.
ويمكن أن تسمع كالمًا عن خالفات
ب�ين وزارة االس �ت �خ �ب��ارات والحرس
الثوري على كيفية التعامل مع هذا
امل�ل��ف ،علمًا ب��أن الشائع ف��ي طهران
أن ال �ح��رس ال �ث��وري وح ��ده مسؤول
عن أمن العاصمة.
وي� �م� �ك� �ن ��ك أي � �ض� ��ًا أن ت � �ج ��د حاليًا
املحسوبة على
شخصيات م��ن تلك ً
ال� �ن� �ظ ��ام ت �ت �ح��دث م� �ث�ل�ا ع� ��ن «أنني
أواج� � � ��ه ص� �ع ��وب ��ة ف� ��ي اإلج � ��اب � ��ة عن
أس �ئ �ل��ة أوالدي .ك �ي��ف أق �ن �ع �ه��م بأن
الناس الذين ق��ادوا النظام منذ أيام
ال� �ث ��ورة ح �ت��ى اآلن ه ��م م ��ن العمالء
وامل� �ت� �ع ��ام� �ل�ي�ن؟ ه � ��ذا م� �ع� �ي ��ب .يجب
أن ُي� �ف� �س ��ح ل �ل �ج �م �ي��ع ال �ت �ع �ب �ي��ر عن
أن�ف�س�ه��م .ات��رك�ه��م ي �ت �ظ��اه��رون ّ .ماذا
سيحصل؟ م��ع تنبيهات م��ن أن أي
أضرار باملمتلكات العامة والخاصة
سيتحملون مسؤوليتها .ملاذا يجب
ّ
الجو مسمومًا؟ مل��اذا يجب
أن يكون
أن ن� �ق ��رأ ف ��ي ال �ص �ح��ف اس � ��م إيران
إل ��ى ج��ان��ب دول م�ث��ل م�ص��ر وليبيا
وتونس واليمن واألردن؟».
ّ
ال��ذي يدعي الحياد في هذه املعركة
ي �م �ك��ن أن ي � �ق ��ول ل� ��ك إن «مفاجأة
اإلص�ل�اح �ي�ي�ن ف ��ي ان �ت �خ��اب��ات ٢٠٠٩
كانت ف��ي خسارتهم األري ��اف ،حيث
يقطن نحو نصف الشعب اإليراني،
وحيث كان الفوز بالنسبة إليهم أمرًا
تلقائيًا منذ زم��ن .لكنهم ال يزالون
يمتلكون بالتأكيد اليد الطولى في
ط� �ه ��ران وأص �ف �ه��ان وش � �ي ��راز .كذلك
ي �ج ��ب االع� � �ت � ��راف ب� ��وج� ��ود ف �ئ ��ة من
الجيل الجديد ،مثل الشاهنشاهيني،
ال تريد نظامًا إسالميًا أو فيه مكان
لرجال الدين».
ِّ
يبقى ال �خ�لاف دائ �م��ًا ح��ول الن َسب،
ال �ت��ي ت �ش �ي��ر أع �ل��ى ال �ت �ق��دي��رات إلى
أن م�ع��ارض��ي ال�ن�ظ��ام ب�م��ا ه��و نظام
ّ
ال ي� �ت� �ع ��دون  ٣٠ف � ّ�ي امل� �ئ ��ة ،وبينهم
كثيرون ممن ال يحق لهم التصويت.
م� �ص ��ادر م ��ن داخ � ��ل ال �ن �ظ ��امّ ،
وممن

ع ��اي� �ش ��وه م �ن ��ذ ب� ��داي� ��ة ال � �ث� ��ورة إلى
تمارس
ال� �ي ��وم ،ت �ق��ول «إن ال �ق �ي��ادة ً
معهم (زع�م��اء امل�ع��ارض��ة) ش�ك�لا من
محاكمتهم
أش�ك��ال ال��ذب��ح بالقطنة.
ً
سيجعالن منهم أبطاال.
وسجنهم
ّ
ه��م يتركونهم معلقني ح�ت��ى يقرف
ال �ن��اس م�ن�ه��م وي�ت�س��اق�ط��وا كأوراق
ال �خ��ري��ف .ه �ك��ذا ح�ص��ل م��ع آي ��ة الله
والية
ح�س�ين منتظري ال��ذي ح��ارب
ً
ال�ف�ق�ي��ه م�ف�ه��وم��ًا وم �ب��دأ وممارسة،
وه �ك��ذا ح�ص��ل م��ع آي��ة ال�ل��ه صانعي
ال� � � ��ذي ح� � � � ّ�رض ال � �ن � �س ��اء ع� �ل ��ى خلع
الحجاب».
أما بالنسبة إلى استعراض مجلس
ال � � � �ش � � ��ورى ،ح � �ي� ��ث ط � ��ال � ��ب النواب
بمحاكمة قادة املعارضة ثم إعدامهم،
فتضيف امل�ص��ادر نفسها« ،إن��ه كان
ّ
موجهًا إل��ى ال�خ��ارج ال إل��ى الداخل،
وال��رس��ال��ة :إن م��ن ت��راه �ن��ون عليهم
يمكننا أن ننهيهم في أي وقت».
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الديكتاتوريات العربية بداية النهاية
البحرين :اصطفافات ما بعد « 14شباط»
السياسية
باتت القوى ّ
البحرينية مؤطرة في
ثالثة تحالفات ،تتوسطها
الجمعيات السبع بزعامة
«الوفاق» التي تمسك العصا
الوسط بني نقيضني ،األول
من
ّ
شيعي ّضد «الخليفية» ،والثاني
ّ
سني مؤيد آلل خليفة
سلوم
شهيرة ّ
ّ
البحرينية
أف � ��رزت «ث � ��ورة  14ش �ب��اط»
تحالفات سياسية جديدة ،تتمثل في 3
جبهات أساسية ،يمكن القول إنها باتت
ت �خ �ت �ص��ر امل �ش �ه��د ال �س �ي��اس��ي الحالي،
ّ
وتستعد كل منها لحجز موقع لها على
طاولة الحوار الوطني املقبل.
ّ
«تجمع الوحدة
الجبهة األول��ى يمثلها ّ ُ
الوطنية» .أكبر تجمع سني أ ّس��س بعد
االنتفاضة .رأت
نحو أسبوع من اندالع
ّ
أن صوتها غير مسموع ،وأن�ه��ا «الرقم
ال�ص�ع��ب» ف��ي امل�ع��ادل��ة السياسية ،على
حد تعبير أحد رموزها ،الزعيم السلفي
ع ��ادل م �ع��اودة ،وع�ل��ى ب��اق��ي ال�ف��رق��اء أن
يحسبوا حسابها على ط��اول��ة الحوار.
غ��ال �ب �ي��ة م �ك� ّ�ون��ات �ه��ا م ��ن الشخصيات
والجمعيات السنية ،أبرزها «األصالة»
ال� �ت ��ي ت �م �ث��ل ال� �ت� �ي ��ار ال �س �ل �ف� ّ�ي ،واملنبر
ال��وط�ن��ي اإلس�لام��ي ال ��ذي ي�م��ث��ل جماعة
شخصية
اإلخ ��وان .أسستها نحو أل��ف
ّ
دي�ن�ي��ة وس�ي��اس�ي��ة واج�ت�م��اع�ي��ة سنية،
إض��اف��ة ال��ى ع��دد قليل م��ن الشخصيات
الشيعية واملسيحيني واليهود والبهرة،
إلضفاء مسحة وطنية.
ّ
وي� �م ��ث ��ل ه � ��ذا ال �ت �ج �م��ع  15شخصية،
يرأسهم عبد اللطيف محمود ،الشخصية
ال �ب ��ارزة ال ��ذي ك ��ان ل��ه دور أس��اس� ّ�ي في
ال�ح�ي��اة ال�س�ي��اس� ّ�ي��ة ،وك ��ان م��ن املوقعني
ع�ل��ى ال�ع��ري�ض��ة ال�ش�ع�ب�ي��ة ف��ي منتصف
التسعينيات ،التي طالبت باإلصالحات
وتوسيع هامش الحرية واملشاركة ،إلى
أن أف ��ل ن�ج�م��ه ف �ج��أة وس �ح��ب توقيعه.
وي � �ق� ��ول م� ��راق � �ب� ��ون إن ان� �س� �ح ��اب ��ه كان
نتيجة ض�غ��ط م��ارس�ت��ه ع�ل�ي��ه السلطة،
وي��ذه��ب ال�ب�ع��ض إل��ى ات�ه��ام��ه ب��أن��ه أداة
بيد السلطة ،تحركها كيفما تشاء ،كي
تعيد خلط األوراق ،وتشكيل التكتالت
ملصلحتها.
ّ
تتضمن
املطالب التي يرفعها التجمع

ما قل
ودل
قال ّ
ولي العهد البحريني ،سلمان بن
خليفة ،خالل لقائه وفدًا
حمد آل
ّ
بريطانيًا ترأسه مستشار األمن
الوطني بيتر ريكتس ورئيس هيئة
األركان الجنرال ديفيد ريتشاردز،
إن «الهدف الذي سعينا ّإليه في
األسابيع املاضية قد تحقق ،وإن
جميع «أطراف املعادلة الوطنية
قد انخرطت في الحوار الوطني»،
ومن دون أي شروط مسبقة بعد
تأسيس قاعدة راسخة وصلبة من
الثقة املتبادله بني جميع القوى.
وذكرت وكالة األنباء البحرينية
أن الوفد البريطاني أشاد بمبادرة
الحوار التي أطلقها ّ
ولي العهد.
(األخبار)

إج� ��راء إص�ل�اح ��ات س�ي��اس�ي��ة ،وتوسيع
ه � ��ام � ��ش ال � � �ح� � ��ري� � ��ات وإط � � �ل� � ��اق سراح
املعتقلني ،وم�ح��ارب��ة ال�ف�س��اد «م��ن أجل
املحافظة على ال��وط��ن» .وه��و ال يوافق
على إسقاط الحكومة في الشارع ،لكنه
ال يمانع إجراء تغيير حكومي شرط أن
يكون نتاج التوافق .وال يقبل ّ
املس بتاتًا
باألسرة الحاكمة.
ّ
ويسعى التجمع أس��اس��ًا ال��ى التصدي
ل �ك��ل م ��ن ي��ري��د «ت ��أزي ��م امل ��وق ��ف وإثارة
الفوضى وال��وص��ول إل��ى أه��داف خاصة
ّ
ّ
ت� � � ��ؤدي إل � ��ى إس � �ق� ��اط ال � �ن � �ظ� ��ام» ،وضد
«أط� ��راف ل�ه��ا ع�لاق��ات م��ع ال �خ��ارج وهي
واضحة ومعروفة» ،على حد تعبير عبد
اللطيف محمود ،في إشارة واضحة إلى
ّ
املتشددة.
حركات املعارضةّ ّ
التجمع أنه جبهة سياسية
يؤخذ على
ّ
وتدافع
س��ن �ي��ة ت � ��دور ف ��ي ف �ل��ك ال �ن �ظ��ام ّ
ع��ن أس��رة آل خليفة ،وأن��ه م��ن مخلفات
ّ
م �ش��روع «ت�ق��ري��ر ال �ب �ن��در» ،ال ��ذي تحدث
ع ��ن خ �ط��ة إلن� �ش ��اء م �ث��ل ه� ��ذا التحالف
ال �س �ي��اس��ي امل� �ن ��اوئ ل �ت �ح��ال��ف األحزاب
املعارضة قبل سنوات.

على الضفة املضادة ،يقف ُ«التحالف من
أج��ل ال�ج�م�ه��وري��ة» ،ال��ذي أع�ل��ن تشكيله
قبل ّأيام .تحالف من ثالثة أحزاب شيعية
ّ
م ��ن امل �ع��ارض��ة امل �ت �ش ��ددة ال �ت��ي ترفض
دستور  ّ 2002واإلص�لاح��ات السياسية،
وال تقبل بأقل من تغيير النظام امللكي
وان �ت��زاع الخليفية (تيمنًا ب��آل خليفة)
من ج��ذوره��ا .ه��ذه األح��زاب هي حركات
اإلسالمي»،
«أح��رار البحرين» و«الوفاء
ّ
إض ��اف ��ة إل� ��ى «ح � ��ق» ،ال �ت��ي ان �ش��ق��ت عن
جمعية «الوفاق» الوطنية اإلسالمية في
 ،2005بزعامة حسن مشيمع.

الالفت في المشهد
دور الحاكم الذي يريد أداء
دور الوسيط

ّ
ُ ّ
ّأم� ��ا «األح � � ��رار» ،ف��ت �ع��د أك �ث��ر ت �ش ��ددًا من
«ح� ��ق» ،إذ ت�س�ع��ى ال ��ى إزال� ��ة «االحتالل
الخليفي» عبر محاربة الفساد ومكافحة
ُالتمييز ومواجهة االستبداد «الخليفي».
تشجع على املقاومة والعصيان املدني،
وت�س�ع��ى إل��ى رف��ع امل�ظ�ل��وم�ي��ة الشيعية.
أس� �س� �ه ��ا ف � ��ي ل � �ن� ��دن ع� � ��ام  1983ثالثة
أشخاص ب��ارزون هم منصور الجمري،
وسعيد
رئيس تحرير جريدة «الوسط»،
ّ
ال�ش�ه��اب��ي ،وم�ج�ي��د ال�ع�ل��وي ال ��ذي تولى
أخيرًا وزارة العمل .وبينما عاد الجمري
والعلوي إلى البالد وتصالحا مع نظام
آل خ�ل�ي�ف��ة ف��ي ب��داي��ة األل �ف �ي��ة ّ م��ع إطالق
م � �ش� ��روع اإلص �ل��اح � ��ات ،ظ � ��ل الشهابي
م��راب�ط��ًا ع�ل��ى ج�ب�ه��ة ه��ذه امل �ع��ارض��ة في
الخارج.
أم� ��ا «ال � ��وف � ��اء» اإلس�ل��ام� ��ي ،ف �ه��و التيار
�ذي ي �ت �ب ��ع آي� � ��ة ال � �ل� ��ه علي
ال� �ش� �ي� �ع ��ي ال� � � � ّ
السيستاني .تألف حديثًا ( )2009بزعامة
عبد الوهاب حسني وعبد الجليل املقداد،
ب �ع��د اع �ت �ق ��ال ح �س��ن م �ش �ي �م��ع والشيخ
م�ح�م��د ح�ب�ي��ب امل �ق��داد م�ط�ل��ع  ،2009من
أجل «العمل الوطني واإلسالمي».

الشيخ حبيب املقداد يخاطب املتظاهرين في دوار اللؤلؤة أمس (حمد محمد ــ رويترز)

وف��ي بيانه ّاألخ�ي��ر ،يعلن ه��ذا التحالف
ال �ث�لاث��ي ت�ب��ن�ي��ه «خ �ي��ار إس �ق��اط النظام
وإق ��ام ��ة ن �ظ��ام ج �م �ه��وري ديموقراطي.
ويراهن على العمل مع الشارع الذي رفع
ش�ع��ار «ال�ش�ع��ب ي��ري��د إس �ق��اط النظام»،
والتغيير بـ«األساليب السلمية الثورية
ضمن منهج املقاومة املدنية والعصيان
املدني» .وتعتمد القاعدة الشعبية لهذا
التحالف على الشباب.
ّ
وب �ي ��ن ال �ج �ب �ه �ت�ي�ن ال� � �ن � ��دي � ��ن ،ت� �ق ��ف في
ال��وس��ط ،س�ب��ع ج�م�ع�ي��ات س�ي��اس�ي��ة هي:
«ال��وف��اق» ،العمل الوطني «وع��د» ،املنبر
الديموقراطي التقدمي (ام �ت��داد لجبهة
ال �ت �ح��ري��ر ال ��وط� �ن ��ي) ،ال �ت �ج �م��ع القومي
ال��دي�م��وق��راط��ي (ب �ع��ث) ،اإلخ ��اء الوطني،
والتجمع الوطني الديموقراطي والعمل
اإلس �ل��ام � ��ي (إس�ل��ام � �ي� ��ة ش �ي �ع �ي��ة تتبع
ال�ت�ي��ار ال �ش �ي��رازي) .فشلت ه��ذه الجبهة
ف��ي استقطاب حركة ّ«ح��ق» إل��ى صفها،
رغ� ��م اآلم � � ��ال ال� �ت ��ي ع��ل �ق �ه��ا ال �ب �ع��ض في
«ال��وف��اق» على ع��ودة حسن مشيمع إلى
ال�ب�لاد ،إذ أص� ّ�ر ن��واب وف��اق�ي��ون على أن
مشيمع سيجتمع مع الجمعيات لبلورة
�اب بها ال��ى طاولة
رؤي��ة مشتركة وال��ذه� ّ
الحوار الوطني ،وسيفك ارتباطه بحركة
«األح� � ��رار» ،وب ��دا مشيمع متحمسًا في
ال� �ب ��داي ��ة رغ� �ب ��ة م �ن��ه ف ��ي ت��وح �ي��د صف
امل � �ع� ��ارض� ��ة .ورأى أن ظ � � ��روف الثورة
أع �ط��ت «ف��رص��ة ذه �ب �ي��ة» وت��اري�خ�ي��ة من
أج��ل ان�ت��زاع الحقوق م��ن السلطة وإزالة
التهميش .لكن ه��ذا ال�ت�ف��اؤل م��ا لبث أن
سقط مع إعالن انقسام تيارات املعارضة
إلى جبهتني.
ت�ع�ل��ن امل �ع��ارض��ة ال��وس�ط�ي��ة رغ�ب�ت�ه��ا في
الوصول
الحوار وإجراء اإلصالحات بغية ُ
إل��ى ه��دف امللكية ال��دس�ت��وري��ة ،وتراهن
على شعبيتها ،إذ تتزعمها «الوفاق»،
أكبر كتلة برملانية حصدت أعلى نسبة
م��ن األص ��وات الشعبية ف��ي االنتخابات
السابقة .تلتقي الجمعيات م��ع «تجمع
ال � ��وح � ��دة» ح � ��ول ض � � ��رورة اإلصالحات
وتوسيع هامش الحريات ،وتفترق عنها
في مطلب إسقاط الحكومة.
وم��ع «ال�ت�ح��ال��ف م��ن أج��ل الجمهورية»،
تلتقي على ضرورة التغيير واإلصالح،
وع� �ل ��ى م� �ب ��دأ ض� � � ��رورة رف � ��ع ال �ظ �ل ��م عن
الغالبية الشيعية وتحقيق املساواة ،لكن
تفترق عنها في إسقاط أسرة آل خليفة.
وال�ل�اف ��ت ف��ي ه ��ذا امل�ش�ه��د دور الحاكم،
ال ��ذي ي��ري��د أن ي�ص��رف ال�ن�ظ��ر ع��ن كونه
ّ
أساسيًا في األزمة ليظهر بصورة
طرفًا
ال��وس �ي��ط وامل �ض �ي��ف ل �ه��ذا ال � �ح ��وار ،وال
سيما بعد تشكيل «التجمع».

ّ
دوار اللؤلؤة يجمع أطياف املجتمع البحريني
المنامة ــ األخبار
ّ
املحتجني.
ال يزال ميدان اللؤلؤة يحتضن
ال يمضي ي��وم دون ج��دي��د؛ تموج اململكة
ب� ��امل � �ف� ��اوض� ��ات واالت� � � �ص � � ��االت وزيارات
امل��وف��دي��ن ،م��ن دون أن ت��ؤث��ر ع �ل��ى حركة
االن� �ت� �ف ��اض ��ة ،ال� �ت ��ي وص �ف �ه��ا الصحافي
ّ
السلمية».
روب��رت فيسك بأنها «غاية في
ّ
السلمية يسكن إصرار شعبي
وخلف هذه
ال م �ث �ي��ل ل ��ه ل�ل�ان �ت �ق��ال ال � ��ى ص ��ف الدول
ّ
الديموقراطية ّ
الحرة.
ّ
كل أحد ،يجري اعتصام أمام مقر مجلس
موعد
ال ��وزراء .وي��وم غ� ٍ�د
الجمعة سيكون ّ
ّ
آخ ��ر م��ع م �س �ي��رة ي �ت��وع��د امل�ن �ظ �م��ون أنها
ستكون عمالقة ،هدفها ّاإلعالن عن سقوط
دستور  ٢٠٠٢بنظر املنظمني.
وداخ � � � � ��ل امل� � � �ي � � ��دان ،وب� �ي ��ن م � �ئ� ��ات الخيم
املنصوبة ،ينقسم املعتصمون إلى خمس
مجموعات :شباب « ١٤فبراير» ،و «أحرار
 ١٤فبراير» ،و «دعم  ١٤فبراير» ،و «شهداء
 ١٤فبراير» ،وشباب «ميدان الشهداء».

هذه املجموعات تعبر عن مختلف األطياف
السياسية ،تجمع ُاليساريني واإلسالميني،
الشيعة والسنة .وتعقد اجتماعات يومية
ل��وض��ع ال�ب��رن��ام��ج ال�ي��وم��ي ملنصة امليدان،
التي تستضيف كل ليلة فعاليات خطابية،
وفقرات غنائية ،وحوارات غنية.
ّ
واملهنية
وت �ن �س��ق ال �ف �ئ��ات االج �ت �م��اع �ي��ة
م��ع ش�ب��اب االن�ت�ف��اض��ة ح�ض��وره��ا وإعالن
تضامنها ،املحامون ،املهندسون ،األطباء،
اإلع�ل�ام �ي��ون ،امل�ث�ق�ف��ون وال �ع �م��ال .ك��ل يوم
تسير تظاهرة نوعية يعلن املتضامنون
انخراطهم في الحركة االحتجاجية
فيها
ينّ
التي لم تتب بعد نقطة نهايتها.
ي�ت�ح��دث محمد ل �ـ«األخ �ب��ار» ع��ن يوميات
م�ي��دان ال�ل��ؤل��ؤة .ي��روي ل�ق��اء مجموعة من
امل�ع�ت�ص�م�ين ب��وف ً��د م��ن ال�ط�ب�ق��ة التجارية:
«ك��ان��وا  ١٨ممثال لغرفة صناعة وتجارة
ال �ب �ح��ري��ن .ك ��ان ��وا ق �ل �ق�ين ،ت �ح��دث �ن��ا معهم
ّ
ف� ُ�ص �ع �ق��وا» .مل� ��اذا؟ ي ��رد م�ح�م��د« :فوجئوا
بأننا شباب جامعي تحدثنا عن الفساد
ب� ��األرق� ��ام ،وع ��ن غ �ي��اب ال �ت �ن��اف �س �ي��ة ،وعن

ّ
تردي الوضع وعدم املساواة».
بقرب الجسر على يمني امليدان ،تقع خيمة
ج�م�ع�ي��ة «وع � ��د» ،ذات ال �ت��وج��ه اليساري.
ي �ل �ح��ظ ال ��زائ ��ر ب ��وض ��وح ال �ت �ن� ّ�وع بينهم،
فتيات وشبان ،رجال ونساء ،سنة وشيعة.
يتحاورون ويؤكدون لإلعالميني الزائرين
أن ه��ذه االنتفاضة ال تطمح إال ال��ى دولة
مدنية .تقول نور إنها لم تكن لتقف لحظة
ف ��ي امل� �ي ��دان ل ��و ش �ع��رت ب ��أن أه � ��داف هذه
االنتفاضة ذات توجه ديني.
على بعد أم�ت��ار قليلة م��ن مخيم «وعد»،
ي �ق��ع م��رك��ز إع�ل�ام ��ي أق ��ام ��ه املعتصمون.
ّ
املصورين املتطوعني ،وصحافيون
عشرات
م�ت�ط��وع��ون ي�ك�ت�ب��ون ب�ي��ان��ات االنتفاضة؛
أج �ه��زة ال�ح��اس��ب اآلل ��ي م �ت��واف��رة .وتقنية
ال � � � �ـ«واي ف � ��اي» وف � ��رت االت � �ص� ��ال بخدمة
اإلنترنت .وفي موقع آخر ،تأتي اإلمدادات
الغذائية طوال اليوم.
ّ
ف � ��ي ال � � � �ح� � � ��وارات ت� �ل� �ح ��ظ ت � �ش ��ك ��ك بعض
املعتصمني ف��ي إم�ك��ان إح��داث الجمعيات
السياسية السبع اختراقًا في اتصاالتها

م ��ع ال �س �ل �ط��ة .ي �ق��ول س��ام��ي «الجمعيات
السبع بعثت ب��رؤى ال��ى ول� ّ�ي العهد الذي
يريد ال�ح��وار ،طلبوا منه إق��ال��ة الحكومة،
وإل �غ��اء ال��دس�ت��ور ،واإلق� ��رار بمبدأ امللكية
ّ
ال��دس �ت��وري��ة ،ل�ك�ن��ه ل��م ي� ��رد ع�ل�ي�ه��ا ،يريد
ح ��وارًا ب�لا ض�م��ان��ات وال ش ��روط» .قبل أن
يضيف «لن يخدعونا هذه املرة كما فعلوا
في  ٢٠٠٢حينما وافقنا على ميثاق العمل
الوطني».
لكن ش��ذى ،وه��ي ناشطة إس�لام�ي��ة ،تؤكد
ث �ق �ت �ه��ا ب��ال �ج �م �ع �ي��ات ال� �س� �ب ��ع ،وتضيف
«أسفت لعدم اتفاق الجمعيات على سقف
مطلبي م��وح��د م��ع ح��رك��ة «ح ��ق» ،لكني ال
أزال واثقة بأننا سننتصر».
ي �ح ��ل امل � �س� ��اء ،ت �ن �ت �ه��ي م �س �ي ��رة نسائية
ضخمة أتت من ناحية املرفأ املالي .يحني
املعتصمون أذانني .األول
وقت األذان ،يرفع
ّ
ّ
ي�خ� ّ
يخص
�ص املسلمني ال�س��ن��ة ،وال�ث��ان��ي
املشتركة،
املسلمني الشيعة ،لتبدأ الصالة ّ
يبتسم اليساريون ،وتهمس إحداهن «ألم
ّ
طائفية».
أقل لك إن الثورة ليست
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الديكتاتوريات العربـ
صالح ينشر الجيش على مداخل صنعاء لوقف الزحف القبلي
قوات مختلطة من
والمدنيين
العسكر
ّ
بالتحرش
تكفلت
ّ
ّ
بالمحتجين
ّ

ّ
ل���م ي��ع��د ت���وق���ع ش��ك��ل ال��خ��ط��وة ال��ت��ال��ي��ة من
ّ
ت��ح��رك��ات رئ��ي��س ال��ن��ظ��ام اليمني أم���رًا ممكنًا.
ّ
فكلما اعتقدت الغالبية أنه قد عاد إلى العقالنية،
خ��رج بخطوة أخ��رى أكثر غرابة واستفزازًا ومدعاة
ل��ل��ش��ك��وك ،ك��أن��ه ي��ري��د ق��ط��ع ال��ط��ري��ق ع��ل��ى كل
الحلول الهادئة .ويسود االنطباع أن الشارع الذي

خبر صالح م��دة  32عامًا م��ا ي��زال غير م��درك ملا
يمكن أن يذهب إليه الوضع من مفاجآت ،في ظل
الحشد العسكري وإن��زال قوات الجيش الى الشوارع.
ولكن بعد مهاجمة «ساحة التغيير» وسقوط عدد
كبير من القتلى والجرحى ،صار الشارع ينتظر كل
االحتماالت.

الهجوم هدف إلى
إحداث أكبر قدر ممكن
من الذعر في نفوس
المعتصمين

جريمة «ساحة التغيير» استهدفت القبائل
أدى إل ��ى إص��اب��ة ع ��دد م��ن رج� ��ال األمن
واملواطنني».
وف��ي تناقض واض��ح للرواية الرسمية،
ص ��در ب �ي��ان آخ ��ر ع ��ن م �ص��در مسؤول،
ن �ش��ره م��وق��ع وك ��ال ��ة األن� �ب ��اء الرسمية
«س � �ب� ��أ» ،ي �ت �ه��م «م �ج �م��وع��ة م ��ن قبائل
خ��والن من املوجودين في ساحة بوابة
الجامعة وتتبع للمدعو خالد القيري،
بأنها عمدت ال��ى إط�لاق النار عشوائيًا
ب�ي�ن امل �ع �ت �ص �م�ي�ن ،م ��ا أدى إل � ��ى تدافع
املعتصمني ونتج من ذلك إصابة ثالثة
منهم ب�ج��روح طفيفة وث�لاث��ة م��ن رجال
األمن بإصابات مختلفة ،وال يزالون في
املستشفى لتلقي العالج».
إال أن ال �ح �ص��ول ع �ل��ى الئ �ح ��ة بأسماء
ال �ض �ح��اي��ا ال ��ذي ��ن س �ق �ط��وا ف ��ي الهجوم
األم �ن��ي ،وم��ا نجم عنه م��ن حصد لروح
ال �ش��اب م�ح�م��د ع�ل��ي م�ط�ل��ق ،وه ��و شاب
ي �ن �ت �م��ي ال � ��ى ق �ب �ي �ل��ة خ� � ��والن وي �ت �ب��ع آل
القيري ،وهو االس��م ال��ذي تداوله البيان
الثاني ،يشير بوضوح إلى أن ما حصل
ك� ��ان ع �م �ل �ي��ة اس �ت �ب��اق �ي��ة ً ل �ت �ب��ري��ر تعمد
مهاجمة املحتجني ،فضال عن وجود نية
ّ
مبيتة لكبح جماح ه��ذا التدفق القبلي

صنعاء ــ جمال جبران
ارت� � �ك � ��ب ال � �ن � �ظ ��ام ال� �ي� �م� �ن ��ي ،ع� �ل ��ى مدى
اليوميني املاضيني وتحت جنح الظالم،
م �ج��زرت�ين ،واح� ��دة ف��ي ال�س�ج��ن املركزي
بصنعاء ،والثانية في «ساحة التغيير»،
يسجلون
والحصيلة خمسة قتلى جدد
ّ
على ف��ات��ورة ح�س��اب رئ�ي��س ال ي�ك��ف عن
لغة التهديد والوعيد.
ون�ج�ح��ت ق ��وات مختلطة م��ا ب�ين رجال
ّ
ي � ��رت � ��دون ال � � � ��زي ال� �ع� �س� �ك � ّ�ري الرسمي،
وم ��دن � �ي �ي�ن م �س �ل �ح�ي�ن ت� �ك ��ف� �ل ��وا بمهمة
ال �ت �ح��رش ب��امل �ح �ت� ّ�ج�ين امل�ع�ت�ص�م�ين في
س��اح��ة ال�ت�غ�ي�ي��ر ،إلع �ط��اء م �ب��رر إلطالق
ّ
املسيلة
ال� ��رص� ��اص ال � �ح� � ّ�ي وال � � �غ� � ��ازات
للدموع ف��ي توقيت واح��د ،ف��ي مهاجمة
امل�ح�ت� ّ�ج�ين وإي �ق��اع أك�ب��ر ع��دد ممكن من
ال�ض�ح��اي��ا .وت��أك��د م�ق�ت��ل ش��اب وإصابة
س �ب �ع�ي�ن آخ � ��ري � ��ن ،ب �ي �ن �ه��م س� ��ت حاالت
ح � ��رج � ��ة ،ف � ��ي ع �م �ل �ي��ة ظ� �ه ��ر أن الهدف
الرئيسي من ورائها كان إحداث أكبر قدر
ممكن من الذعر في نفوس املعتصمني،
وفي الوقت ذاته إيصال رسالة قوية ملن
ّ
يستعد لالنضمام إلى االعتصام ،بهدف
وقف تدفق شباب جدد إلى الساحة .وهو
التدفق الذي بلغ في األيام األخيرة حدًا
غير مسبوق ،وخصوصًا من جهة أفراد
قبائل ك�ب�ي��رة ،أصبحت تفد لالنضمام
ال� ��ى ش� �ب ��اب «س ��اح ��ة ال �ت �غ �ي �ي��ر» بصفة
يومية وعلى نحو جماعي .هذا النزوح
الداخلي للقبائل دفع السلطات إلى إنزال
مجموعات من الجيش وتكثيف وجودها
عند مداخل العاصمة صنعاء ملنع رفد
ال�ق�ب��ائ��ل ل�س��اح��ة ال�ت�غ�ي�ي��ر .وق ��ال شهود
عيان إن أع��دادًا كبيرة من قبيلة خوالن
أوق �ف��ت ع�ن��د امل��دخ��ل ال�ش��رق��ي للعاصمة
بعد مرورها من منطقة سنحان ،مسقط
رأس الرئيس صالح.
الالفت في األمر ،وربطًا مع تدفق القبائل
غير املسبوق ،أنه بعد مرور وقت قصير
ج �دًا على الهجوم املسلح على الشباب
املعتصمني ،نشر موقع الجيش اليمني
«سبتمبر نت» بيانًا ملصدر مسؤول اتهم
ف�ي��ه م�ج�م��وع��ة مسلحة م��ن املعتصمني
أمام جامعة صنعاء بأنها حاولت نصب
خ�ي�م��ة أم ��ام م��درس��ة ل�لأط �ف��ال ،فمنعها
رج��ال األم��ن م��ن ذل��ك نظرًا ال��ى أن املكان
غير مخصص لالعتصامات ،وأن نصب
خ �ي �م��ة ف �ي��ه م ��ن ش��أن��ه أن ي �ل �ح��ق األذى
باملواطنني والتالميذ.
وات � �ه � ��م ال � �ب � �ي ��ان «ت � �ل� ��ك امل� �ج� �م ��وع ��ة من
على مهاجمة
املعتصمني بأنها أقدمت ً
رج � � � ��ال األم� � � � ��ن ،م �س �ت �ع �ي �ن ��ة بعناصر
مسلحني من بالطجة «اللقاء املشترك»
متمترسني على أس�ط��ح بعض املنازل،
وأخ � � � ��ذوا ي �ط �ل �ق��ون ال � �ن� ��ار ب� � �غ � ��زارة ،ما

في ساحة التغيير (محمد محيسن ـ أ ب)

والحوثيون يدينون
«المشترك»
ّ
أصدرت أحزاب «اللقاء املشترك» في أعقاب
الهجوم على شباب ساحة التغيير بيانًا
ع�ل��ى ل�س��ان ال�ن��اط��ق ال��رس�م��ي ال�ج��دي��د لها،
اإلصالحي محمد قحطان ،استنكرت فيه
جريمة االعتداء واستخدام الرصاص الحي
والقنابل املسيلة للدموع ،التي قالت مصادر
طبية من داخل املستشفى امليداني بـ«ساحة
التغيير» ،إن�ه��ا م��ن ال�ن��وع امل�س� ّ�ب��ب لحاالت
اختناق شديدة وحالة تشنجات عصبية،
ويخشى أن تكون من النوع ّ
املحرم دوليًا.
ً
وح� ّ�م��ل ق�ح�ط��ان السلطة ممثلة بالرئيس
علي عبد الله صالح شخصيًا املسؤولية
الكاملة ع��ن الجريمة التي ارتكبتها قوات
م��ن األم ��ن امل��رك��زي وال �ح��رس الجمهوري
ضد الشباب املعتصمني ،مؤكدًا أن «جرائم
ال تسقط بالتقادم».
ب��دوره��م ،وص��ف الحوثيون أم��س االعتداء

على املعتصمني بـ«الهمجي» ،معتبرين أن
النظام يكشف «بتلك التصرفات الخطيرة
شيئًا فشيئًا ،وهو يخلع
عن وجهه ّ
القبيح ّ
ّ
بدمويته
األقنعة التي ظل يتستر بها ،فبرز
ووح �ش� ّ�ي �ت��ه وأن� ��ه ال ي�ح�ت�ك��م ل �ل �ق��ان��ون وال
للدستور».

جنود يتبعون لألمن
ّاملركزي استبدلوا
زيهم العسكري
بآخر مدني

الهجوم على شباب
«ساحة ّالتغيير»
كان مخططًا أن
يتبعه هجوم ثان

ال� � ��ذي ل ��م ي �ك��ن م ��وض ��وع ��ًا ف ��ي حسبان
السلطات ،التي يبدو أن حوض املاء الذي
تستمد منه طاقتها قد ثقب من جهات
عدة ،وتحديدًا لجهة الدعم القبلي.
وف��ي ال�س�ي��اق ،أك��د الشيخ خ��ال��د القيري
مل��وق��ع «م ��أرب ب��رس» اإلخ �ب��اري أن عددًا
م��ن أب�ن��اء قبائل خ��والن ح��اول��وا إدخال
خ �ي��م إل� ��ى س ��اح ��ة االع� �ت� �ص ��ام بجامعة
ص�ن�ع��اء ،ف�ج��رى منعهم وم��ن ث��م إطالق
ّ
ّ
املسيلة
الحي عليهم والقنابل
الرصاص
للدموع وغازات خانقة ليقتلوا.
وأنكر القيري وج��ود أي أسلحة معه أو
م��ع أح��د م��ن أب�ن��اء خ ��والن ،موضحًا أنه
ج ��رى ت�ف�ت�ي�ش�ه��م ع �ل��ى م��دخ��ل صنعاء،
ووض � ��ع س�لاح �ه��م ف ��ي ن �ق �ط��ة التفتيش
على مشارف العاصمة ،مبديًا استنكاره
الت �ه��ام م�ص��در أم�ن��ي ألف ��راد م��ن القبيلة
بإطالق النار.
وبحسب معلومات مؤكدة ،فإن الهجوم
ع� �ل ��ى ش � �ب ��اب «س� ��اح� ��ة ال �ت �غ �ي �ي ��ر» كان
مخططًا أن يتبعه هجوم ثان ،وبعد زمن
قصير م��ن ح ��دوث األول ،وذل ��ك بغرض
ت�ش�ت�ي��ت امل��وج��ودي��ن ف��ي ال �س��اح��ة التي
صارت تؤرق بال الرئيس صالح ،وصار
أمر إفراغها من الشباب مسألة ّ
ملحة.
وأوضح شاهد عيان لـ«األخبار» أنه رأى
ج�ن��ودًا تابعني لألمن امل��رك��زي ف��ي مكان
ق��ري��ب م ��ن ال �س��اح��ة ،ي �س �ت �ب��دل��ون ّ
زيهم
ال�ع�س�ك��ري ب��آخ��ر م��دن��ي وإل� ��ى جوارهم
ّ
وعصي كهربائية ،غير
أسلحة وهراوات
أن أسبابًا غامضة حالت دون تنفيذ هذا
الهجوم.
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ـية بداية النهاية
ّ
شعارات الثورة اليمنية :عبارات موجزة ال تخلو من الدعابة
بالتوازي مع ثورة
ظهرت
ّ
اليمنية حالة
الشباب ّ
ّ
إبداعية تفجرت على هيئة
شعارات تطالب بإسقاط
النظام وتحاول تلخيص
املطالب بعبارات موجزة،
رشيقة ،وتحمل الكثير من
الدعابة

صنعاء ــ األخبار
ف� ��ي م� �خ � ّ�ي� �م ��ات االع � �ت � �ص ��ام املقامة
ح ��ال� �ي ��ًا ف � ��ي ال � �ع� ��دي� ��د م � ��ن املناطق
ّ
اليمنية ،مثل ساحة «التغيير» أمام
ج��ام�ع��ة ص�ن�ع��اء ال �ج��د ّي��دة ،وساحة
«الحرية» في مدينة تعز وغيرها من
ال�س��اح��ات ف��ي ع��دن وإب والحديدة،
ت �ن �ت �ش��ر ال � �ش � �ع� ��ارات ال � �ت ��ي تطالب
الرئيس اليمني علي عبد الله صالح
بالرحيل.
وإذا ما ّ
نحينا جانبًا شعار «الشعب
يريد إسقاط النظام» الذي انطلق من
أيقونة للثورات العربية
تونس وغدا ُ
ال�ل�اح �ق��ة ،ل��م ت �ت��ح ل�ل�ش�ب��اب اليمني
فرصة التقاط بعض شعارات الثورة
التونسية.
ف ��ي امل �ق��اب��ل ،ظ �ه��رت ال �ش �ع ��ارات في
بداية الثورة اليمنية كأنها استفادت
ك �ث �ي �رًا ون �ه �ل��ت م ��ن ث� � ��ورة الشباب
امل �ص��ري��ة وش �ع��ارات �ه��ا ،وخصوصًا
ّ
ب � �ع� ��دم� ��ا س � ��ه � ��ل اإلع� � �ل � ��ام الحديث
وش� �ب� �ك ��ات ال � �ت� ��واص� ��ل االجتماعي
وص��ول تلك الشعارات إل��ى الثورات
الالحقة.

ُ
أخ � ��ذت ال� �ش� �ع ��ارات م ��ن ث� ��ورة النيل
ف��ي ال �ب��داي��ة ك�م��ا ه ��ي ،دون تعديل،
باستثناء األسماء املصرية وإبدالها
ب��أس�م��اء يمنية ك��ي ت�ن��اس��ب الحالة
الخاصة بها ،ث��م م��ا لبثت شعارات
ال� �ث ��ورة ال �ي �م �ن �ي��ة أن ت� �ط ��ورت حتى
شكلها الخاص مع تقدم عمر
أخذت
ُ ّ
ال �ث��ورة ،ف��ط��ع�م��ت ال �ش �ع��ارات بنكهة
محلية يمنية ،خلقت أداة وصل بني
األح ��داث ال�ج��اري��ة وع �ب��ارات محلية
شهيرة ومتداولة على ألسن العامة.
لكن التطور األكبر في تلك الشعارات
ح�ص��ل ب�ع��د إق� ��رار إق��ام��ة االعتصام
ف��ي ال�س��اح��ة ال�ش�ه�ي��رة أم ��ام جامعة
صنعاء الجديدة التي ُس ّ
ميت الحقًا
س��اح��ة «ال �ت �غ �ي �ي��ر» .ف �ع��ام��ل الثبات
واإلق� ��ام� ��ة ف ��ي م �ك��ان م�س�ت�ق��ر يمنح
ال �ش �ع��ارات ث�ب��ات�ه��ا ،وي�ع�ط��ي املتابع
ف� ��رص� ��ة الل� �ت� �ق ��اط� �ه ��ا ومشاهدتها
باستمرار ،ومن هنا فاعليتها.
وت�ك��اد ال��دع��اب��ة ت�ك��ون السمة األبرز
واألك �ث��ر ش�ي��وع��ًا ف��ي ت�ف��اص�ي��ل هذه
ال � �ش � �ع� ��ارات ،وت �ع �ك��س ح ��ال ��ة هدوء
يمنية تأتي دائمًا مصاحبة للفترات
الالحقة لـ«املقيل» (مضغ نبتة القات
أو ت�خ��زي�ن�ه��ا) ،ح�ي��ث ت�ج��د الدعابة
ّ
للتكون واالنتشار.
فرصة
ً
ب��داي��ة ،ال يمكن القفز على شعارين
ه�م��ا دع��ام �ت��ا ش �ع��ارات ه ��ذه الثورة
إسقاط
الشابة ،أولهما «الشعب يريد ً
ال � �ن � �ظ� ��ام» ،ال� � ��ذي ي �ق �ت ��رب ف� �ع�ل�ا من
تكوين حالة خاصة حتى على ألسنة
ال �ج �م��اع��ات امل��وال �ي��ة ل �ل��رئ �ي��س علي
عبد الله صالح لكن في اتجاه آخر.
إذ ُيستخدم ه��ذا الشعار ف��ي نصفه
األول ل�ل�ت�ع�ب�ي��ر ع��ن ح��ال��ة احتجاج
ل��دى البلطجية ع�ل��ى ت��أخ��ر ُوجبات
األك��ل أو املبالغ املالية التي تصرف
ل�ل�أف ��راد ال��ذي��ن ت�ت�ل�خ��ص مهماتهم
ف��ي مهاجمة أم��اك��ن ت�ج� ّ�م��ع الشباب
امل �ح �ت� ّ�ج�ين أو ال�ص�ح��اف�ي�ين ورجال

ُ َ
اإلع� �ل� ��ام ،ف��ت �ط��ل��ق ع� �ب ��ارة «الشعب
يريد »...من دون نطق املقطع الثاني
«إس�ق��اط ال�ن�ظ��ام» ،فيفهم القائمون
عليهم أن م��وع��د املطلوب ق��د تأخر.
وق � ��د أص �ب �ح ��ت م �ث ��ل ه � ��ذه املواقف
متكررة ومنقولة للمعسكر الثاني
لتصبح مثار التندر والسخرية.
املنتشرة
كذلك نجد ع�ب��ارة «ارح��ل»
ُ
في كل مكان .مفردة واحدة فقط تردد
ب�م��ا ه��ي ع�لام��ة ت��وق��ف أو استراحة
بني فترات ترديد الشعارات األخرى.

البلطجية يلجأون إلى ترداد
«الشعب يريد »...للمطالبة
بمستحقاتهم
ّ

ي�ق��ول ال�ش��اب املمسك ب��امل��ذي��اع على
ّ
املنصة« :إإإإإإإإإإإرح ��ل» ،م��ادًا ً حرف
األل� ��ف ف��ي ال�ك�ل�م��ة ع �م �دًا دالل � ��ة على
إص��رار الشباب وتأكيدهم مطلبهم،
ّ
وأن ال تراجع فيه ،ليرد عليه الشباب
الواقفون أمام املنصة بأعداد كبيرة:
«إإإإإإرحل».
ي �ص �م��ت ال � �ش� ��اب ف� ��ي ح ��رك ��ة تظهر
اس �ت �غ��راب��ه م ��ن ع� ��دم س� �م ��اع صوت
ال ��رئ� �ي ��س ع� �ل ��ي ص ��ال ��ح مستجيبًا
للمطالب ،ليعود إلى ترديد «ارحل»
وي � �ج� ��اري� ��ه ف� ��ي ذل� � ��ك املعتصمون.
وب� �ي� �ن� �م ��ا ت � �ب� ��رز م� � �ف � ��ردة «ارحل»،
امل� �ن� �ط ��وق ��ة وامل � �ك � �ت ��وب ��ة ب� �ك� �ث ��رة في
مساحات كبيرة على ج��دران املخيم
وع� �ل ��ى وج � � ��وه ال� �ش� �ب ��اب واألطفال
القادمني مع أس��ره��م ،نجد شعارات

ُ
«إرحل» رفعها األطفال أيضا (خالد عبدالله ـ رويترز)

االبتكار
أخ � ��رى ت �ظ �ه��ر ف �ي �ه��ا س �م��ة ً
امل �خ �ل��وط��ة ب ��ال ��دع ��اب ��ة ،ف �م �ث�ل�ا نرى
ع�ب��ارة «ارح ��ل ..أش �ت��ي (أري ��د) عقلي
يرجع لي» مكتوبة على صورة رجل
أش �ع��ث ت �ب��دو ع�ل�ي��ه س �م��ات َم ��ن فقد
عقله.
ك��ذل��ك ن�ج��د ش �ع��ارات تتسم بسرعة
البديهة والتقاط تطورات ما يجري
م � ��ن أح� � � � ��داث وإع� � � � � ��ادة تلخيصها
وتطويعها ً على هيئة شعار جديد،
فنجد م�ث�لا أن��ه ب�م�ج��رد ورود خبر
ت�ق��دي��م ال��رئ�ي��س ص��ال��ح اع �ت��ذاره عن
الكالم ال��ذي قاله بعدما اتهم البيت
األب �ي ��ض ب� � ��إدارة ال� �ث ��ورات العربية
ال � �ش� ��اب� ��ة ،ال� �ت� �ق ��ط ال � �ش � �ب ��اب الخبر
ص��اغ��وه ع�ل��ى ه�ي�ئ��ة ش �ع��ار يقول:
و ّ
«خزيتنا يا علي ...أين ّأميركا ...أين
ط �ل��ي» ،وه��و ش�ع��ار ي�ل��خ��ص مسألة
إقدام الشخص على أمر ال يقدر على
ّ
تحمل عواقبه.
وفي لوحة أخرى ،تظهر صورة امللك
السعودي عبد الله ب��ن عبد العزيز
ُ
وقد كتب عليها ما يشبه الرجاء «يا
ملك يا عبد الله ...باقي لك علي عبد
الله» ،تقابلها لوحة أخرى تتضمن
ّ
صورة شقة فاخرة في جدة معروضة
ومن مميزاتها أنها تقع إلى
للبيعَ ،
ج��وار شقتي محمد حسني مبارك
وزين العابدين بن علي ،فيصبح من
السهل ّ
تلمس الحساسية اليمنية
املتناقلة من كل ما له عالقة باململكة
ال� �ع ��رب� �ي ��ة ال � �س � �ع� ��ودي� ��ة ،ال � ��دول � ��ة أو
«الشقيقة الكبرى» ،التي لم تتوقف،
بحسب اعتقاد كثيرين ،عن التدخل
في ال�ش��ؤون اليمنية وتعكير صفو
ح � � ّي� ��اة أه � �ل � �ه ��ا .ل� �ك ��ن ه� � ��ذا ال يمنع
تمني الشباب على امللك السعودي
أن ي �م �ح��و ب �م��ال��ه م ��ا س� �ب ��ق ّ،وذلك
بتقديم ع��رض س �ع��ودي يتمثل في
استضافة الرئيس صالح ،وضمان
ح � �ي� ��اة ك ��ري� �م ��ة ل � ��ه ب ��رف� �ق ��ة زميليه
السابقني.

ّ
مؤتمر وطني للحوار ...بغياب املعارضة وممثلي املعتصمني
لم يجد الرئيس اليمني ،علي عبد الله
صالح ،أمامه ،بعدما بات يشعر بأن
الخناق يضيق أكثر من حوله ،سوى
فرض انعقاد مؤتمر وطني للحوار،
تزامنًا مع قراره اللجوء إلى الجيش،
القصر
م��وع�زًا إليه باالنتشار ح��ول ً
الرئاسي وميدان التغيير ،أم�لا بأن
ي �ك��ون ال �ح �ص��ن ال �ح��ام��ي ل ��ه ،بعدما
خسر ورق��ة ال��دع��م القبلي والديني،
جعلت
بفعل أخطائه امل�ت�ك��ررة التي ّ
أوث��ق حلفائه السياسيني يتخلون
ع � �ن ��ه ،وي� �ن� �ض � ّ�م ��ون إل� � ��ى املطالبني

بإسقاطه.
امل��ؤت�م��ر ال��وط�ن��ي امل��زم��ع ع�ق��ده اليوم
ل�ح��ل األزم� ��ة ال�ي�م�ن�ي��ة ،ال ي�ب�ش��ر بأي
ن�ت��ائ��ج إي�ج��اب�ي��ة تسهم ف��ي تخفيف
ح��دة ال�ت��وت��ر واالح �ت �ق��ان ف��ي البالد،
ب �ع��دم��ا وص ��ل ال� �ح ��وار ب�ي�ن السلطة
وامل � �ع� ��ارض� ��ة ،ب �م �خ �ت �ل��ف أطيافها،
إل � ��ى ح ��ائ ��ط م � �س� ��دود ،ع� � ��ززه لجوء
ص��ال��ح إل ��ى ال �ع �ن��ف مل��واج �ه��ة تمدد
االحتجاجات املطالبة بإسقاطه.
ومنذ اللحظة األولى إلعالنه ،الحقت
صفة الفشل املؤتمر الوطني ،بعدما
بدا واضحًا أن حضوره لن يتخطى

حزب املؤتمر الشعبي العام الحاكم
واألح��زاب الديكورية التي ت��دور في
ف �ل �ك��ه ،ب �ع��دم��ا اس �ت �ب �ق��ت املعارضة
انعقاده بتأكيد رفضها املشاركة فيه،
ووصفته على لسان القيادي فيها،
محمد الصبري ،بأنه بمثابة «إعالن
وفاة النظام بعدما كان ميتًا سريرًا.
ول ��ذل ��ك ،ف� ��إن أي م� �ق ��ررات أو حلول
ستصدر عنه لن تكون سوى مقررات
ال �ح��زب ال �ح��اك��م» ،وس ��ط معلومات
عن سعي النظام إلى الحصول على
موافقة املشاركني في املؤتمر ،الذي
ي �ف �ت��رض أن ي �ض��م أع� �ض ��اء مجلس
الشورى والنواب واملجالس املحلية،
إلع�ل� ً�ان ح��ال��ة ال� �ط ��وارئ ف ��ي البالد،
رغبة منه في إطالق يده للقضاء على
ّ
ّ
البلطجية في
املحتجني ،بعدما فشل
ّ
هذه املهمة.
ك ��ذل ��ك ال ي �م �ك��ن ف �ص��ل ال� ��دع� ��وة إلى
املؤتمر عن محاولة السلطات إيهام
امل�ج�ت�م��ع ال ��دول ��ي ،ال� ��ذي ي��راق��ب عن
كثب م��ا يجري ف��ي ال�ب�لاد استعدادًا
الن �ع �ق��اد «م��ؤت �م��ر أص ��دق ��اء اليمن»،
ب� ��أن � �ه� ��ا ت � �س � �ع ��ى إل� � � ��ى ح� � ��ل األزمة
بالحوار ،مقابل إب��راز الطرف اآلخر

على أنه املعرقل برفض الجلوس إلى
الطاولة م��ع النظام للتباحث بشأن
حلول سياسية لألزمة .وهو ما دفع
وزي ��ر ال��دف��اع ال�ي�م�ن��ي ،ال �ل��واء محمد
ن ��اص ��ر أح � �م� ��د ،إل � ��ى دع � � ��وة أطراف
العمل السياسي إل��ى تحكيم صوت

معلومات عن سعي الرئيس
اليمني إلى الحصول على تفويض
المؤتمر لفرض حالة الطوارئ
ال �ع �ق��ل وال �ح �ك �م��ة ،وت �ج �ن �ي��ب اليمن
ويالت الفتنة ،وتفويت الفرصة على
امل�ت��رب�ص�ين وال �س��اع�ين إل��ى تمزيقه،
وال �ق �ض��اء ع �ل��ى ك ��ل امل �ن �ج��زات التي
تحققت.
ولفت أحمد إل��ى أن «األوض ��اع التي
ي�م��ر ب�ه��ا ال��وط��ن ال �ع��رب��ي ،واملؤامرة
ال�ك�ب�ي��رة للسيطرة ع�ل��ى ث��روات��ه من
خ�لال إشاعة الفوضى وزع��زع��ة أمن
الشعوب واس�ت�ق��راره��ا» ،دون األخذ
في الحسبان أن مشاكل اليمن التي
وضعته في مصاف البلدان الفاشلة،

إن �م��ا ه��ي ن �ت��اج ل �س �ي��اس��ات خاطئة
ارت �ك �ب �ه��ا ال �ن �ظ��ام ال �ح ��اك ��م ،لتنتفي
ال �ح��اج��ة ب �ف �ض �ل��ه إل� ��ى أي مؤمرات
خارجية إلضعاف اليمن.
وع� �ل ��ى ال� �خ ��ط ن �ف �س��هّ ،
روج اإلعالم
امل� �ح� �س ��وب ع� �ل ��ى ال� �ن� �ظ ��ام للقاءات
عقدتها لجنة وزارية ،برئاسة رئيس
ال��وزراء اليمني ،علي محمد مجور،
م ��ع م �م �ث �ل�ين ع ��ن ال �ش �ب ��اب اليمني،
وم � � ��ن ب� �ي� �ن� �ه ��م امل� �ع� �ت� �ص� �م ��ون أمام
ج��ام �ع��ة ص �ن �ع��اء ،ن��وق �ش��ت خاللها
مطالب الشباب ف��ي مجال اإلصالح
السياسي ،في الوقت ال��ذي ك��ان فيه
ممثلو الشباب يعلنون تبرؤهم من
أي اجتماع مع السلطة ،مؤكدين أن
م� �ح ��اوري ال�ل�ج�ن��ة ال� ��وزاري� ��ة ليسوا
س � ��وى ط �ل��اب م �ن �ت �م�ين إل � ��ى الحزب
الحاكم.
ينّ
والسعي إلى الحوار مع الشباب تب
أنه لم يكن ببعيد عن رغبات السفارة
األم �ي��رك �ي��ة ف��ي ص �ن �ع��اء ،ال �ت��ي خرج
أم��س سفيرها جيرالد فايرستاين،
ليؤكد أنه «ينبغي إدماج الشباب في
منظومة العمل السياسي باعتبارهم
ب �ن��اة ال �ح��اض��ر وامل �س �ت �ق �ب��ل» ،وذلك

بعدما رأى أن إسقاط النظام «ال يحل
اإلش�ك��االت والتحديات التي تواجه
اليمن في الوقت الراهن».
ك ��ذل ��ك رأى ال �س �ف �ي��ر األم � �ي ��رك� ��ي أن
«السبيل األم�ث��ل لحل مشاكل اليمن
يتمثل ب��ال �ح��وار ،ال بالتظاهرات»،
ف��ي إش � ��ارة واض �ح��ة إل ��ى أن الوالت
املتحدة غير مستعدة حتى اللحظة
ل�ل�ت�خ�ل��ي ع��ن ح�ل�ي�ف�ه��ا ال��وث �ي��ق علي
عبد الله صالح ،على الرغم من تزايد
الضغوط الشعبية والسياسية عليه
للتنحي عن الحكم .ورأى فايرستاين
أن «م� �ب ��ادرة ص��ال��ح ف��ي ال �ث��ان��ي ّمن
شباط املاضي ّ
تؤسس لحوار ،تجنبًا
الحتماالت االنزالق نحو العنف».
هناك أسباب إضافية لفشل املؤتمر،
م�ن�ه��ا أن ��ه ي�ص��ب ف��ي ات �ج��اه تقسيم
املجتمع اليمني ،وزيادة االستقطاب
ب�ين أط��راف��ه .ل�ك��ن أوس ��اط املعارضة
ت ��رى أن ال�ف�ش��ل س�ي�ض��ع ال �ن �ظ��ام في
خانة املعزول ،وسيظهر أنه من دون
غ� �ط ��اء ش �ع �ب��ي ،وال ي �ق��ف ف ��ي صفه
س� ��وى ب �ع��ض ال �ه �ي �ئ��ات ال �ت��ي تدور
في فلك أصحاب املصالح واألطراف
املستفيدة من النظام.
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الفتنة الطائفية في مواجهة الثورة

ً ّ
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احترفها النظام السابق ،ويسعى إلى تكرارها إلجهاض مكتسبات ثورة « 25يناير» واختبار مناعتها
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وائل عبد الفتاح
م �ع��رك��ة ج ��دي ��دة ل �ل �ث��ورة ،ه ��ذه املرة
ل � �ي � �س ��ت م� � ��ع ال � � �ج� � ��زء ال� � �ظ � ��اه � ��ر من
التمساح ،لكن مع الجزء النائم تحت
السطح .الثورة ال تزال طرية ،عودها
تثقله املعارك وال�ح��روب .في موقعة
«الجمل» ،انتهت أسطورة البلطجية،
سالح النظام السري ،وقوته الكاتمة
ل �ل �ص��وت وال� �ح ��رك ��ة .ي �خ ��رج ��ون من
م�خ��اب��ئ ي��دي��ره��ا ض �ب��اط رسميون،
ل �ي �ح �س �م��وا امل � �ع� ��ارك ،ل �ك �ن �ه��م كانوا
ي�ق�ت�ل��ون ب�لا ع�ق��ل ،وال ه��دف محدد،
فالثورة أكبر من خبرتهم في حروب
الشوارع.
ف�ل��ول البلطجية ق��ادت أم��س معركة
خ� � ��روج ال� �ت� �م� �س ��اح ،ت �ج �م �ع��ت تحت
ع�ل��م ال�ط��ائ�ف�ي��ة .وألن أف ��راده ��ا فلول
تلقت األوام� ��ر م��ن ض�ب��اط مهزومني
ف��ي أم��ن ال��دول��ة اس�ت�خ��دم��وا ورقتهم
األقوى« :الفتنة النائمة بني املسلمني
واملسيحيني».
امل�ه��زوم��ون ف��ي أم��ن ال��دول��ة وأجهزة
ال �ت �ل �ص��ص امل �ح �ت��رف��ة ف� ��ي الشرطة
ي� �ع ��رف ��ون م �ف��ات �ي��ح امل� �ل ��ف امللعون:
«خ��ري�ط��ة ك�ن��ائ��س ف��ي وس��ط شوارع
ك �ل �ه��ا م ��ن امل �س �ل �م�ين ،وق �ص��ص حب
مثيرة للنعرات الطائفية» .كرات نار
تشتعل تحت الرماد في القرى واملدن
البعيدة عن القاهرة.
ال �ت �م �س��اح ت� �ح ��رك ك� �ل ��ه ،البلطجية
ق��اده��م ج �ن��راالت خ��ائ�ب��ون إل��ى ملف
الفتنة .والحكاية م��وج��ودة وقديمة
وال ت �ح �ت��اج إال إل� ��ى ش �ح��ن سريع،
ع��اش��ق مسيحي وحبيبته املسلمة
في قرية «صول» تابعة ملركز اطفيح
(م �ح ��اف �ظ ��ة ح � �ل � ��وان) ع �ل ��ى ب �ع ��د ٩٠

كيلومترًا من القاهرة .املنطقة ربما
لم تصلها كل أنباء الثورة ،أو سقوط
مبارك ونظامه وضباطه ومخبريه،
أح��ده��م ت �ح��رك وأع� ��اد ال �ع��اش��ق إلى
القرية بعدما أبعده املجلس العرفي.
ال�ف�ت�ن��ة ال ي ��زال دم �ه��ا س��اخ �ن��ًا .أكثر
م��ن ضحية لها يعيشون إل��ى جوار
الكنيسة ،إنه املوقع املناسب إليقاظ
الفتنة بالقرب من قلب الثورة ،ومن
ال �ي��د ال � �س� ��وداء ل �ج �ه��از أم� ��ن الدولة
امل� � �ص � ��دوم ف� ��ي ن� �ه ��اي� �ت ��ه ،واملطارد
م��ن ض �ح��اي��اه .اش�ت�ع�ل��ت ال�ف�ت�ن��ة في
«ص� ��ول» وه ��دم امل�س�ل�م��ون الكنيسة
وسط صيحات االنتصار «الله أكبر،
الله أكبر» ودعوات للصالة في موقع
الكنيسة.
«غزوة» ال يعرف املنتصر فيها مدى
ه��زي�م�ت��ه ،وال أن��ه م�ج��رد أداة ف��ي يد
م�ن�ت�ق��م ف �ق��د ج �ب��روت��ه ،ل�ك�ن��ه ال يزال
بكامل وحشيته يبحث عن مكان في
ال�ن�ظ��ام ال �ج��دي��د ،ق��وة م�ج��رم��ة تلهو
في ال�ش��وارع ،مجروحة ،وتنتقل من
ال �س �ل �ط��ة إل� ��ى ال� �ث ��ورة امل � �ض� ��ادة ،من
الهجوم إلى الدفاع عن مواقعها.
امل � �ن � �ت � �ص� ��رون ف � ��ي ت ��دم� �ي ��ر كنيسة
«اط �ف �ي ��ح» ،ال ي ��زال ��ون ي�ب�ح�ث��ون عن
م��وق��ع .ل��م تصلهم ث ��ورة امل��دي �ن��ة ،لم
ت�ك�س��ر رق �ب��ة ال �س �ل �ط��ة األب ��وي ��ة ،ولم
تقطع ي��د أج �ه��زة األم ��ن ال�ت��ي دمرت
أحد أركان الدولة املصرية الحديثة:
وح ��دة املسلمني واملسيحيني تحت
الدولة املركزية ،كما لم يحدث طوال
 ٢٠٠سنة من عمرها.
لعب نظام مبارك في أعمدة الدولة،
ألعابه من
واستخدمها جميعًا ف��ي
ً
أج��ل الخلود ف��ي السلطة .وب��دال من
نقل العالقة بني املسلمني واملسيحيني

خطوة إلى األمام في مجال التمدين
وال �ت �ع��دد ال��دي �ن��ي ،ت�ع��ام�ل��ت أجهزة
م �ب��ارك ب�ب�ي��روق��راط�ي�ت�ه��ا ،ومزاجها
املحافظ ،بمنطق التلفيق والسيطرة
عبر ربط جميع األطراف بجهاز أمن
الدولة ،الذي أصبح في األيام األخيرة
الجهاز السياسي ،ال األمني فقط.
ال �ج �ه��از س�ي�ط��ر ع�ل��ى «ال �ف �ت �ن��ة» عبر
أس�ل��وب واح ��د :ض��رب ط��رف بطرف،
والتعامل مع أمراء طوائف ،وجيوش
غ � � ��وغ � � ��اء ي � �ت � �ح� ��رك� ��ون بماكينات
الشائعات .وبعد انتهاء ال�ح��رب مع
تنظيمات اإلره��اب املسلح ،استطاع
ال �ج �ه��از ت �ك��وي��ن ذراع � ��ه ال��دي �ن��ي من
ج�ن��اح السلفيني اآلت ��ي م��ن هوجات
توبة جماعات الجهاد بتنويعاتها
املتباينة.
التوبة كانت مصيدة السلفيني ألداء
دور ال � � ��ذراع ال��دي �ن �ي��ة ف ��ي مواجهة
ج �م ��اع ��ة اإلخ � � � ��وان امل �س �ل �م�ي�ن ،وفي
إطار تحجيم الصوت العالي للبابا.
إنها اللعبة السهلة ،تحريك مشاعر
ال�خ��وف على العقيدة وموقعها في
م�ج�ت�م��ع م �ض �ط��رب ،ي�ح�ت��ل الجالس
على السلطة املساحة كلها ،وبجواره
ع �ص ��اب ��ة ال ت �س �م��ح ألح � ��د باملرور.
تغلق املمرات والقنوات كلها ،تطرد
الجميع خارج مركز الفعالية وتتبع
أسلوب اإلق�ص��اء ،وتضع بأنانيتها
املفرطة الجميع تحت غريزة الدفاع
األولى عن الذات.
ال � ��ذات ه �ن��ا م �ط �ح��ون��ة ،م �ق �م��وع��ة ،ال
وجود لها إال على سبيل االستعراض
امل��ال��ي أو البحث ع��ن ّ
تميز بعالقات
مع أصحاب الثروة والسلطة .البحث
عن مكان وسط الكبار املتمكنني من
مناطق النفوذ .البحث عن ال��ذات لم

الشرطة تعود اليوم
ذكرت وكالة أنباء الشرق األوس��ط أن الحكومة
امل�ص��ري��ة ال�ج��دي��دة ق��ررت أم��س ع��ودة الشرطة
ب��ال�ك��ام��ل للعمل ال �ي��وم .ون�ق�ل��ت ع��ن ب�ي��ان قول
الحكومة إنها اتخذت القرار من أجل «حماية أمن
الوطن واملواطنني» .وقالت الوكالة إن الحكومة
حثت املواطنني على «التعاون مع أجهزة الشرطة
ومساندتها في القيام بواجبها».
وتعاني مصر حالة انفالت أمني تسبب وقوع
ح��وادث عنيفة منذ االحتجاجات التي أدت إلى
تخلي الرئيس حسني مبارك عن منصبه.
وجاء في بيان مجلس الوزراء أن املجلس ّ
يعبر
عن «بالغ اهتمامه وقلقه مما يدور في البالد فى
ظل ما تمر به مصر من مرحلة دقيقة وحرجة
تحتاج إلى تكاتفنا جميعًا للحفاظ على مصر
وضمان أمنها وبناء نهضتها».
وف ��ي وق ��ت س��اب��ق ال �ي ��وم ،واف� ��ق امل �ج �ل��س على
مشروع مرسوم بقانون يرفع عقوبة البلطجة
إلى اإلعدام في حالة التسبب في الوفاة.
(رويترز)

يتخذ طريقًا فرديًا أو سياسيًا ،لكن
ع �ب��ر ال �ب �ح��ث ع ��ن ج �م��اع��ة صغيرة:
ال� �ع ��ائ� �ل ��ة أو امل ��دي� �ن ��ة أو الطائفة.
ان� �ت� �م ��اءات ك �ل �ه��ا ت � ��ؤدي إل� ��ى طريق
التطرف أو التعصب.
ه� �ك ��ذا ك � ��ان ال� �ط ��ري ��ق إل � ��ى الشعور
بالتميز يمر إما عبر شبكة العالقات
م��ع ال�ض�ب��اط وك�ب��ار حاشية مبارك،
أو االن �ض ��واء ت�ح��ت ق�ط�ي��ع دي �ن��ي أو
قبلي أو أحد تلك األشكال التي يمثل
وج� ��وده� ��ا ال �س �ي��اس��ي ام � �ت � ��دادًا إلى
أوضاع ما قبل الدولة الحديثة.
ف ��ي ه� ��ذه األش � �ك� ��ال ال �ب ��دائ �ي ��ة ،وجد
ج� �ه ��از أم � ��ن ال� ��دول� ��ة ض ��ال� �ت ��ه .حجز
م��وق �ع��ه ،ووض � ��ع م��اك �ي �ن��ة شائعات
قادرة على ملس العواطف املجروحة
ب��أس��رع م��ن ص��وت ال�ع�ق��ل أو املنطق
أو التفكير .هكذا سرت شائعة حرق
مسجد عمر مكرم ،ومن بعدها حرق
الجامع األزهر ،لتكون محرك الحشد
خلف جيوش البلطجية ف��ي معركة
ّ
منشية ناصر.
املعركة بدأت بمسيرة احتجاج على
هدم كنيسة «اطفيح» .قطعت طريق
ص �ل��اح س ��ال ��م ال� �ش� �ه� �ي ��ر ،وتحركت
م��اك �ي �ن��ات ال �ش��ائ �ع��ات ع �ل��ى مناطق
ع��اط �ف �ي��ة ق ��دي� �م ��ة ،وذاك� � � ��رة تحتفظ
ب ��ال� �ق� �ل ��ق م � ��ن أي ت� �ج� �م� �ع ��ات وسط
العاصمة للمسيحيني .قلق ال يرتبط
ب��ال��دي��ن وال بالطائفة ،لكن بتقسيم
م� �ن ��اط ��ق االس � �ت � �غ�ل��ال ،وه � � ��ذه لعبة
ال �ح��زب ال��وط �ن��ي ال ��ذي ك ��ان حاكمًا،
وأط � �م� ��اع ع �ض��وي �ت��ه ف� ��ي السيطرة
وال �ح �ص��ول ع �ل��ى ت ��ذك ��رة إل ��ى نادي
الثروة.
اش� �ت� �ع� �ل ��ت ف� �ت� �ن � ً�ة امل � �ن � �ش � �ي� ��ة ،وراح
ضحيتها  ١٣قتيال ،كلهم مسيحيون،
قبل أن يتدخل الجيش بكامل قوته
ويفصل بني الفريقني ،ويصنع جدارًا
ً
ع � ��ازال ب�ي�ن ع��زب��ة «ال ��زب ��ال�ي�ن» ،حيث
ال �ف ��ري ��ق امل �س �ي �ح��ي أك� �ب ��ر ،والفريق
امل�خ�ت�ل��ط ب�ي�ن ب�ل�ط�ج�ي��ة أم ��ن الدولة
وال� �غ ��وغ ��اء ال �ب��اح �ث�ي�ن ع ��ن انتصار
تحت راية الله.
ال �ع��زل ل��م ي ��أت س��ري �ع��ًا .ف��ال�ج�ي��ش ال
ي� �ع ��رف ال �خ��ري �ط��ة ال �س ��ري ��ة للفتنة،
م�ش�ع�ل��وه��ا م�خ�ت�ب�ئ��ون ف��ي بيوتهم،
يديرونها من بعيد ،ويتفرجون في
وه� ��م ع �ل��ى أن �ه ��م س �ي �ح��رق��ون مصر
عقابًا على ثورتها.
هل ستواجه الثورة؟
جسم ال�ث��ورة الضخم ،يزيح أجهزة
م �ب��ارك وأوك ��اره ��ا ،لكنه ال يعلم من
أين تأتيه رصاصات الثورة املضادة،
ول�ي��س م��درب��ًا ع�ل��ى غ ��زوات طائفية.
لكنه جسم يقظ ،جهاز مناعته فعال،
وي� �ح ��اول اآلن م��واج �ه��ة فيروسات
زرع� �ت� �ه ��ا أج� �ه ��زة م � �ب� ��ارك ،وتهاجم
الجسم بضراوة املهزوم.
هكذا خرجت دعوات ملليونية وحدة
وط �ن �ي��ة وب� �ن ��اء ك�ن�ي�س��ة اط �ف �ي��ح من
مسلمني ومسيحيني ،وه��ي دعوات
ل � ��زرع رم� ��ز ج ��دي ��دة مل �ج �ت �م��ع كانت
ب��ذرت��ه ف��ي م �ي��دان ال�ت�ح��ري��ر ،تجاور
ف �ي��ه امل �س �ل��م وامل �س �ي �ح��ي ،اإلخواني
وال �ش �ي��وع��ي ،ال��رج��ال وال �ن �س��اء ،في
سبيل تكوين الجسم الفعال إلزاحة
التمساح العجوز ،ال��ذي يريد حرق
ال �ب �ل��د ق �ب��ل أن ي �غ �م��ض ع �ي �ن��ه آلخر
مرة.
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ّ
القضاء يحل حزب بن علي
تونس

بعد البوليس السياسي،
جاء دور «التجمع الدستوري
الديموقراطي» لتكون
ّ
الثورة التونسية ماضية في
طريقها الصحيح نحو ّ
طي
صفحة املاضي األسود

عربيات
دوليات

ال��راج �ح��ي ،ال� ��ذي ك ��ان ق��د ق ��رر سابقًا
تجميد أنشطة «التجمع»« ،للضرورة
ال �ق �ص��وى ،ومل �ن��ع ان �ه �ي��ار األم ��ن العام
وحماية املصالح العليا ل�ل�ب�لاد» ،وال
س �ي �م��ا ب �ع��دم��ا ش� �ه ��دت ال � �ب �ل�اد خالل
ال�ف�ت��رة ال�ت��ال�ي��ة ل�ل�ث��ورة ع�م�ل�ي��ات نهب
وت� �خ ��ري ��ب ط ��ال ��ت امل � �ح� ��ال التجارية
واإلدارات العامة ف��ي العاصمة وعدد
من كبرى املدن.
وأل �ق ��ت ال �ش��رط��ة ال �ق �ب��ض ع �ل��ى املئات
م ��ن امل �خ ��رب�ي�ن ،وب � ��دا أن األم � ��ر ارتبط
ب ��ال ��دع ��وى ال �ق �ض��ائ �ي��ة ال� �ت ��ي رفعها
على أموال
محامون بتهم «االستيالء ً
ّ
قياديًا
عمومية» على نحو  25مسؤوال
ّ
«التجمع».
في حزب
ّ
وي � �ع� ��د ح � ��زب «ال �ت �ج �م ��ع الدستوري
الديموقراطي» من بني أكبر األحزاب في
ُ
العالم ،إذ إن خمس السكان التونسيني
ّ
هم أعضاء فيه .وتحول الحزب ،الذي

تونس ــ سفيان الشورابي
تونس تخطو خطوة عمالقة في سياق
فبعد
القطع م��ع ماضي الدكتاتورية.
ّ
اإلع �ل�ان ي��وم االث �ن�ين امل��اض��ي ع��ن ّحل
جهاز البوليس السياسي ،ال��ذي نكل
بالتونسيني على م��دى عقود ،ها هي
إح��دى املحاكم التونسية تقضي على
كيان آخر طاملا نخر الحياة السياسية،
ّ
ّ
عملية ال�ت�ح��ول الديموقراطي
وع��ط��ل
في البالد.
االبتدائية في تونس
املحكمة
وأصدرت
ّ
صباح أمس قرارًا بحل حزب «التجمع
ال��دس �ت��وري ال��دي �م��وق��راط��ي» ،الحاكم
سابقًا ،وتصفية كل أمالكه ،وذلك على
خلفية الدعوى القضائية التي رفعها
عليه وزير الداخلية التونسي فرحات

ش��ارك ف��ي دح��ر االستعمار الفرنسي،
إل��ى وسيلة لقضاء امل��آرب الشخصية
ولتلبية مصالح الوصوليني.
وق� � � ��ال امل � � �ع � ��ارض ال� � �ش � ��رس للرئيس
امل� �خ� �ل ��وع زي� � ��ن ال� �ع ��اب ��دي ��ن ب� ��ن علي،
املنصف املرزوقي ،إن «الحزب الحاكم
ف � ��ي ال � �ن � �ظ� ��ام ال � �س� ��اب� ��ق ك � � ��ان تجمعًا
ل�ل�ان �ت �ه ��ازي�ي�ن ،ول ّ ��ذل ��ك ح � ��رق الشعب
مقاره وتمسك بحله».
وال ي � �ع � �ت� ��رف ال � � �ح � � ��زب باملمارسة

وح � � ��زب األح � � � ��رار ال� �ت ��ون� �س ��ي ،وحزب
ال� ��وف� ��اق ،وح � ��زب ال �ح ��ري ��ة والتنمية،
وح� � � ��زب ال � �ح� ��ري� ��ة م � ��ن أج � � ��ل العدالة
وال�ت�ن�م�ي��ة ،وح ��زب ال�ح��رك��ة الوحدوية
التقدمية ،وحزب حركة شباب تونس
األحرار ،وحزب حركة الوحدة الشعبية،
وح ��زب امل��ؤت�م��ر م��ن أج��ل الجمهورية،
ليصل ع��دد األح��زاب املعترف بها إلى
نحو  31حزبًا ،بينما ينتظر مسؤولو
عشرين حزبًا نصيبهم من االعتراف،
ع� �ل ��ى أم � ��ل امل � �ش ��ارك ��ة ف� ��ي انتخابات
امل �ج �ل��س ال �ت��أس �ي �س��ي ال� �ت ��ي ستكون
االن �ت �خ ��اب ��ات ال��دي �م��وق��راط �ي��ة األولى
م �ن��ذ إع�ل��ان ال �ج �م �ه��وري��ة س �ن��ة ،1959
وخصوصًا مع التطمينات التي نقلها
رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف
الثورة واإلصالح السياسي واالنتقال
ال��دي �م��وق��راط��ي ،ع �ي��اض ب ��ن عاشور،
الذي قال «هناك شهداء ماتوا من أجل
الديموقراطية ،لقد قامت ثورة حقيقية
غ� ّ�ي��رت ال�ع�ق�ل� ّ�ي��ات ،وال � ًن��اس ل��ن يقبلوا
بالدكتاتورية مستقبال».
وأض� � � ��اف «ل � �ه� ��ذا ات �ف �ق �ن��ا ع �ل ��ى املبدأ
األس� ��اس� ��ي وه � ��و ح ��ري ��ة التونسيني،
ي�ع�ن��ي ع�ن��دم��ا ت��ري��د إل �ق��اء خ �ط��اب في
ال � �ش ��ارع أو ف ��ي م �ك ��ان ع � ��ام ،ف��إن �ه��ا ال
تخاف من األمن وال من االعتقال .هذا
هو املوضوع .الديموقراطية هي راحة
البال للحكومة وللمعارضة».

ال��دي �م��وق��راط �ي��ة ف ��ي داخ� �ل ��ه ،فبعكس
ُ
نتخب
ك ��ل ال �ح��رك��ات ف ��ي ال �ع��ال��م ،ال ي ينّ
امل�ك�ت��ب ال�س�ي��اس��ي ل�ل�ت�ج�م��ع ،ب��ل يع
أع � �ض� ��اءه رئ� �ي ��س ال � �ح� ��زب ،ال� � ��ذي هو
ف��ي ال��وق��ت نفسه رئ�ي��س ال��دول��ة ،وفق
منطق الوالءات .وللحزب فروع في كل
امل��دن والقرى التونسية ،ويفرض قبل
االلتحاق بالوظيفة العمومية االنتماء
َ
ّ
يسمى «ال�ش��ع��ب املهنية»
إل��ى م��ا ك��ان
ال �ت��ي ت� ��رادف ال �ف��روع ال�ن�ق��اب�ي��ة لكنها
تخضع لسيطرة التجمع.
وح � �س� ��ب ال� � �ق � ��وان �ي��ن ،ي� �ح ��ق للتجمع
ال� ��دس � �ت� ��وري ال ��دي� �م ��وق ��راط ��ي الطعن
ف��ي ه ��ذا ال�ح�ك��م ل ��دى م�ح�ك�م��ة الدرجة
ال�ث��ان�ي��ة ،إال أن امل��راق �ب�ين يستبعدون
هذا الخيار على أس��اس أن هذا القرار
ال يلقى تجاوبًا من التونسيني.
ويبقى التساؤل عن مصير صحيفتي
ال � � �ح� � ��زب «ل � � ��ورون � � ��وف � � ��و» (الناطقة
بالفرنسية) و«الحرية» اللتني توقفتا
عن الصدور منذ يوم  14كانون الثاني
امل ��اض ��ي ،ل�ي�ج��د ق��راب��ة  300ع��ام��ل من
ب �ي �ن �ه��م  80ص �ح��اف �ي��ًا ف ��ي ع �ط��ال��ة من
العمل.
م� ��ن ج� �ه ��ة أخ � � � ��رى ،ت� �ت ��وال ��د األحزاب
السياسية التي تعتزم دخ��ول املعترك
السياسي ،حيث حصلت دفعة جديدة
م��ن األح ��زاب على االع �ت��راف القانوني
وه ��ي :ح��زب ال��وط��ن ،وح��رك��ة الشعب،

كلمات متقاطعة
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ّ
حذر رئيس مجلس الشورى
اإلسالمي في إيران ،علي
الريجاني ،أمس ،حكام املنطقة
ّ
من أن التصدي إلرادة الشعوب
أشبه بالسير على حافة السيف.
وقال أمام املجلس إن «التضحية
في سبيل وساوس الهيمنة
األميركية ورغباتها لن تؤدي
إلى النجاة ،بل ستوفر الذرائع
النتهازية الغرب» .وأضاف
أن «محاوالت أميركا والغرب
إليقاف الحركات الثورية في
املنطقة تأتي للوقوف بوجه
الصحوة اإلسالمية للحؤول
دون نشوء وحدة بني الشعوب
اإلسالمية على أساس
اإلسالم ومقارعة االستكبار
والصهيونية».
(يو بي آي)
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أفقيا

ّ
ومفكر
 -1شاعر لبناني راحل أعطى األغنية اللبنانية نكهة خاصة –  -2أكبر خطيب وكاتب
عرفته روم��ا قديمًا – تسمية للمهر ال��ذي بلغ السنة م��ن عمره –  -3يهزل ويضعف جسديًا
– فرحوا بمصيبته –  -4خ��دع في اإلمتحان – ضمير منفصل – إطمئنان وس�لام –  -5أقطع
الشيء – ُمقعد وعاجز عن السير –  -6ضمير متصل – أحرف متشابهة – إسم موصول – -7
يطوف به – وحدة لقياس السوائل –  -8أرخبيل إسباني ُيعرف بجزر الخالدات – حيوان شبيه
بالدابة طويل الذنب –  -9اإلس��م األول لصاحب لوحة الجوكوندا أو املوناليزا –  -10رئيس
جمهورية لبناني راحل
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مشاهير

حلول الشبكة السابقة

1

ّ
أفقيا ّ
 -1رندا الشهال –  -2شو ان الي – حق –  -3يارا – مبارم –  -4دك – ضواري –  -5كشكول – دبلن
–  -6رومل – رم – ّ -7
أطب – االياب –  -8الكينا –  -9يالطا – في –  -10سامي الصلح
 -1رشيد كرامي –  -2نواكشوط –  -3دار – كمباال –  -4أناضول – لطم –  -5ال – ول – اكاي
حلي –  -7شيبرد – أنال –  -8ايبريا – ّ -9
–  -6الما – ّ
أحر – ملا – فل –  -10لقمان  -بريح

حل الشبكة 778

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

 -1إحدى الواليات املتحدة األميركية – ضد نعم –  -2عائلة فيزيائي أميركي صاحب نظرية
ّ
تحلب املاء من اإلناء أو الحائط – عائلة ّ
رسام وأديب إسباني راحل –  -4نضرته
النسبية – -3
دين
�ل
�
ج
ر
–
بحرية
عاصفة
-5
–
�وراة
�
ت
�
ل
ا
�ي
�
ف
�اء
�
ج
كما
النبي
داوود
جيش
وات�س��اع��ه – قائد
ّ
ورئيس جمهورية قبرصي راحل –  -6عاصمة الكونغو أو زائير ُ سابقًا – بشر من غير الجن
واملالئكة –  -7جامعة أميركية معروفة – مقياس مساحة –  -8آلة تستعمل لفتح األبواب – إسم
ملدينة في كل من بريطانيا وكندا والواليات املتحدة –  -9عتاب – صفة وضع متدهور أمنيًا
–  -10ملك إسباني ّ
عينه فرنكو خليفة له

عموديًا

وافق الرئيس التركي ،عبد الله
غول (الصورة) ،أمس ،على تعيني
ثالثة تكنوقراط لتولي وزارات
أساسية قبيل انتخابات حزيران
املقبل .وتقتضي القوانني التركية
تعيني مسؤولني غير حزبيني
أو مستقلني على رأس وزارات
العدل واملواصالت والداخلية
في ظل االنتخابات لتجنب أي
انتهاكات .وذكر التلفزيون
الرسمي أن أحمد كهرامام تولى
وزارة العدل وعثمان غونز
الداخلية ومهمت حبيب سولوك
للمواصالت.
(أ ب)

الريجاني :حذار
التصدي إلرادة الشعوب

استراحة
2

تركيا :تعيني  3وزراء

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

57 73 93
7

8

9

10

11

ّ
إخترعتمع
بمراسالته
الحديث.
الرقصإشتهر
ميدان.)1949
(-1862
مصرفي
ورائدة
)1991في
بريطانيا
(-1893
أميركيةلملك
الممثل األعلى
راقصة
الجمهور .حازت على عدد
بها األولى
العالمية
الحربأذهلت
رقصات
خالل
وصممت
للحركةبن علي
مكة حسين
جديدة
شريف
لغة
سحاب
سهل
= 11+8+1+6
أحزان ■ = 11+4+9
في =أرمينيا
7+10+5+1
 = 4+10+7+5+3+2جبل
الجوائز حسن الصوت ■
 = 3+8+2+6طائر
كبير من
وغيوم ■  = 9+5للتأوه
الفهم

الحكيم
توفيقوالكوت
حل الشبكة الماضية :ديريك

فجر انتحاري ينتمي إلى حركة
«طالبان» نفسه خالل تشييع
جنازة قرب مدينة بيشاور في
شمال غرب باكستان ،أمس،
ما أدى إلى مقتل  37شخصًا
على األقل .وقال املسؤول
اإلداري عن بيشاور ،سراج
أحمد ،إن «الهجوم وقع أثناء
تشييع جنازة أحد أقارب زعيم
قبلي من البشتون من املوالني
للحكومة» هو حكيم خان ،فيما
ذكر مسؤول إقليمي بارز في
قطاع الصحة ُأن  37شخصًا
لقوا حتفهم وأصيب  52آخرون
بجروح.
وقد أعلنت «طالبان» مسؤوليتها
عن الهجوم .وقال املتحدث
إحسان الله إحسان إن «هؤالء
العسكر (في إشارة َّ إلى
خان) ُيشكلون إلثارة
ميليشيا ً
الفوضى بدال من الحفاظ على
السالم» .وأضاف« :يحاربنا
العسكر والجيش ً
بناء على طلب
األميركيني ،وسنواصل هجماتنا
عليهم».
(رويترز)
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دعوة للتغيير في اإلمارات
ّ
ّ
والسعودية تتوعد
ّ
املتطفلني!
اس �ت �ب��ق وزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة السعودية
س�ع��ود الفيصل «ي��وم ال�غ�ض��ب» ،الذي
دعت إليه مجموعة من السعوديني غدًا،
وأعلن أن «الحوار ،ال االحتجاجات ،هو
أفضل سبيل للتغيير في السعودية»،
م�ع�ت�ب�رًا أن «االح �ت �ج��اج��ات ل��ن تحقق
اإلص�ل�اح» .وأع��اد تأكيد تحريم رجال
الدين التظاهرات في اململكة.
وق� ��ال ال �ف �ي �ص��ل ،ف ��ي م��ؤت �م��ر صحافي
ع� �ق ��ده ف ��ي ج� � ��دة ،إن «أف � �ض ��ل وسيلة
�ى م��ا ي��ري��ده امل ��واط ��ن هي
ل �ل��وص��ول إل � ّ
ال�ح��وار» ،م�ح��ذرًا من أي تدخل أجنبي
ف��ي ال�ش��ؤون الداخلية للسعودية ،في
إشارة إلى واشنطن التي دعت الرياض
إل ��ى اح� �ت ��رام ح ��ق ال �ت �ظ��اه��ر .ورأى أن
ال�ت�غ�ي�ي��ر «ي�ت�ح�ق��ق م��ن خ�ل�ال مواطني
امل�م�ل�ك��ة ،ال م��ن خ�ل�ال أص��اب��ع أجنبية
ال ت�ح�ت��اج إل�ي�ه��ا ال�س�ع��ودي��ة» ،مضيفًا
«سنقطع أي إصبع يمتد إلى اململكة».
وت� ��اب� ��ع ال �ف �ي �ص��ل إن «امل� �م� �ل� �ك ��ة دولة
ترتكز على الشريعة اإلس�لام�ي��ة ،ولن
تقبل ل��وم��ة الئ��م ف��ي م��ن ي��رون ف��ي هذا
النظام شيئًا ال يريدونه» ،مشيرًا إلى
أن التغيير «يأتي عن طريق مواطنيها،
وامل �م �ل �ك��ة ت �ع��رف م�ص��ال�ح�ه��ا ،وتعرف
احتياجات مواطنيها» .وأك��د أن «باب
رئ�ي��س ال��دول��ة (امل�ل��ك عبد ال�ل��ه ب��ن عبد
ال� �ع ��زي ��ز) م �ف �ت��وح وي �ل �ت �ق��ي املواطنني
يوميًا».
وع ��ن رؤي� ��ة ال �س �ع��ودي��ة مل ��ا ي �ح��دث في
الوطن العربي من ثورات ،قال الفيصل
إن «ال � � ��دول ال �ع��رب �ي��ة ع ��دده ��ا  22وما
يحدث في  5دول ال يمكن تعميمه على
أنه ظاهرة بدأت ّ
تعم الكل».
وك� ��ان ال �ع �ش��رات م ��ن أه ��ال ��ي معتقلني

أردن �ي�ي�ن ف��ي ال�س�ع��ودي��ة ق��د اعتصموا
مجددًا أم��ام مقر البعثة الدبلوماسية
السعودية في عمان للمطالبة باإلفراج
ع��ن أب �ن��ائ �ه��م ،ن �ظ �رًا ال ��ى ع ��دم تجاوب
السلطات السعودية.
في هذا الوقت ،كان الفتًا بدء التحركات
املطلبية في اإلمارات ،بعدما طالب أكثر
من مئة ناشط بمنح جميع املواطنني
ح��ق انتخاب أع�ض��اء املجلس الوطني
االتحادي (البرملان) باالقتراع املباشر،
وت� �ع ��زي ��ز ال� �ص�ل�اح� �ي ��ات التشريعية
املمنوحة للمجلس .ونشر الناشطون
ع��ري �ض��ة ع �ل��ى اإلن �ت��رن��ت م��وج �ه��ة إلى
رئ �ي ��س اإلم� � � ��ارات خ �ل �ي �ف��ة ب ��ن زاي � ��د آل
نهيان ،يطالبون فيها بـ«انتخاب جميع
أعضاء املجلس الوطني االتحادي من
ق�ب��ل ج�م�ي��ع امل��واط �ن�ين ك�م��ا ه��و مطبق
في ال��دول الديموقراطية ح��ول العالم،
وتعديل امل��واد الدستورية ذات الصلة
باملجلس الوطني االتحادي ،بما يكفل
ل��ه الصالحيات التشريعية والرقابية
الكاملة».
تزامن ذلك ًمع إعالن صحيفة «اإلمارات
اليوم» ،نقال عن األمني العام املساعد في
وزارة الدولة لشؤون املجلس الوطني
االت� �ح ��ادي ،س�ع�ي��د م�ح�م��د ال�غ�ف�ل��ي ،أن
موعد االنتخابات املبدئي قد حدد في
أيلول املقبل.
وإل��ى الكويت ،احتج املئات مساء أول
م ��ن أم � ��س ،وط ��ال� �ب ��وا ب �ت �غ �ي �ي��ر رئيس
الوزراء ناصر املحمد الصباح ،وبمزيد
م� ��ن ال � �ح� ��ري� ��ات ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة .وتجمع
املحتجون في موقف للسيارات أطلقوا
عليه اسم «ميدان التغيير».
(يو بي آي ،رويترز)

تقرير

ّ
إسرائيل تخشى انتفاضة فلسطينية
يستعد الجيش اإلسرائيلي الحتمال
ان� ��دالع ان�ت�ف��اض��ة ش�ع�ب�ي��ة فلسطينية
ج��دي��دة غ�ي��ر عنيفة ف��ي أي �ل��ول املقبل،
ومواجهة تظاهرات حاشدة في الضفة
الغربية بتأثير الثورات واالنتفاضات
ف ��ي ال �ع��ال��م ال �ع��رب��ي .ون �ق �ل��ت صحيفة
«ه��آرت��س» عن ضابط في فرقة الضفة
الغربية العسكرية ق��ول��ه إن «األحداث
األخ �ي��رة ف��ي ال �ش��رق األوس ��ط أدت إلى
إجراء تغيير كبير عندنا» ،موضحًا أنه
«يوجد سلوك متأثر بمفعول الدومينو
وواقع كهذا قد نواجهه نحن».
وقالت الصحيفة إن «قادة فرقة الضفة
ال �ع �س �ك��ري��ة ف ��ي ال �ج �ي��ش اإلسرائيلي
واعون منذ فترة طويلة للعامل املدني
في أي تطور مستقبلي في الضفة ،وقد
ّ
أع ��دوا ق�ب��ل ع��ام خ�ط��ة ش��ام�ل��ة ملواجهة
تظاهرات مدنية حاشدة وغير عنيفة.
وف� ��ي ال �ف �ت ��رة األخ � �ي � ��رة ،ج � ��رى إدخال
ت �ع��دي�لات ع�ل��ى ال�خ�ط��ة ال�ع�س�ك��ري��ة في
أعقاب الثورتني التونسية واملصرية».
ويقول ضباط إسرائيليون إنه في حال
تنظيم تظاهرات كبيرة بمشاركة آالف
املدنيني ،فإن الجيش لن يحاول منعها
إال إذا حاولت الدخول إلى مستوطنات،
م �ع �ت �ب��ري��ن أن «ح ��دث ��ًا ك� �ه ��ذا سيكون
ع�ن�ي�ف��ًا .وف ��ي وض ��ع ك �ه��ذا ،سنتصرف
م �ث��ل ج �ي��ش م ��ع ض �ب��ط ال �ن �ف��س وهذا
يشمل تحمل مخاطر».
ووس � ��ط ه� ��ذه االس � �ت � �ع� ��دادات ،أشارت
الصحيفة إل��ى أن��ه «ال ي��وج��د رد فعل
لدى الجيش في حال ان��دالع انتفاضة
ش �ع�ب �ي��ة ف ��ي ال �س �ل �ط��ة الفلسطينية».
وق��ال ضابط إسرائيلي للصحيفة إنه
«ليس لدينا ما نفعله في حال حدوث
هنا شيء مشابه ملا حدث في تونس».
لكن تقديرات الجيش تشير أيضًا إلى

أن احتمال اندالع انتفاضة غير عنيفة
ضئيلة.
من جهته ،رجح محلل الشؤون األمنية
ـــــ السياسية في «هآرتس» ،أمير أورن،
أن انتفاضة فلسطينية ق��د تندلع في
شهر أي�ل��ول املقبل ب��ال�ت��زام��ن م��ع طرح
املبادرة الفلسطينية لالعتراف بالدولة
الفلسطينية في حدود عام  1967على
ج ��دول أع �م��ال الجمعية ال�ع��ام��ة لألمم
امل �ت �ح��دة .ورأى أن إس��رائ �ي��ل ستواجه
صعوبة ف��ي تبرير حصول مواجهات
ب �ي��ن ق � � � ��وات ال � �ج� �ي ��ش واملتظاهرين
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين امل �ط��ال �ب�ين باالعتراف
بدولتهم ،وخصوصًا في ح��ال سقوط
قتلى بني الفلسطينيني.
وسط هذا القلق ،يسعى رئيس الوزراء
اإلس��رائ �ي �ل��ي ب �ن �ي��ام�ين ن �ت �ن �ي��اه��و إلى
تجنيد دع��م دول ��ي ،ل�ض�م��ان استمرار
وج � ��ود ع �س �ك��ري إس��رائ �ي �ل��ي ف ��ي غور
األردن ب �ع��د ق �ي ��ام دول � ��ة فلسطينية.
وق��ال��ت «ه��آرت��س» إن نتنياهو يعتزم
ال �ت��وج��ه إل ��ى زع �م��اء دول م��رك��زي��ة في
العالم بهدف الحصول على تأييدهم
إلب �ق��اء اح �ت�ل�ال غ ��ور األردن ،ف��ي إطار
ات �ف��اق س�ل�ام مستقبلي ب�ي�ن إسرائيل
والفلسطينيني.
وأع �ل��ن نتنياهو ،خ�ل�ال ل�ق��اءات��ه بعدد
م��ن امل �س��ؤول�ي�ن األوروب � �ي �ي�ن« ،ال أقول
كيف سيكون شكل الوجود اإلسرائيلي
ف��ي غ ��ور األردن ،ف �ه��ذا ي�ج��ب تحديده
ب��واس�ط��ة امل �ف��اوض��ات ،لكننا ملزمون
ب ��ال �ت ��وص ��ل إل � ��ى وض � ��ع ال ت� �ك ��ون فيه
املنطقة مخترقة لتهريب أس�ل�ح��ة من
طهران وحتى بيتاح تيكفا» ،في إشارة
إلى املدينة الواقعة في وسط إسرائيل
والقريبة من الضفة الغربية.
(يو بي آي ،األخبار ،رويترز)

مبوب
◄ وفيات
ّ
تتقبل عائلة املرحومة
فاطمة زين العابدين صبرا
زوجة الحاج أمني كامل إسماعيل
(صاحب مؤسسات شوبان)
التعازي ف��ي مركز «الجمعية اإلسالمية
للتخصص والتوجيه العلمي» سبينس
قرب مركز أمن الدولة نهار السبت الواقع
ف �ي��ه  2011/3/12ال �س��اع��ة ال �ث��ال �ث��ة بعد
ً
مساء.
الظهر حتى السادسة

ذكرى أسبوع
ّ
ّ
والبلديات
الداخلية
ينعى معالي وزي��ر
وأه��ل الفقيد املدير العام السابق لألمن
العام
ّ
اللواء الركن وفيق إبراهيم جزيني
تقبل التعازي في منزله الكائن في بلدته
كفرحتى أي��ام األح��د واالث �ن�ين والثالثاء
واألرب �ع ��اء ال��واق��ع ف�ي��ه  6و 7و 8و 9آذار
 ،2011وف � ��ي ب � �ي� ��روت ي ��وم ��ي الخميس
والجمعة ال��واق��ع فيه  10و 11آذار 2011
في مركز الجمعية اإلسالمية للتخصص
وال�ت��وج�ي��ه العلمي (ق ��رب مبنى مديرية
أمن الدولة) وذلك من الساعة الثالثة بعد
ً
مساء.
الظهر لغاية السابعة
اآلس �ف��ون :آل جزيني ون�ص��ار والدهيني
وعموم أهالي بلدته كفرحتى.

ت� �ص ��ادف ي ��وم ال �س �ب��ت ال ��واق ��ع  12آذار
2011م امل��واف��ق  7ربيع الثاني ه�ـ ذكرى
مرور أسبوع على وفاة فقيدنا الغالي
املرحوم اللواء الركن
وفيق إبراهيم جزيني
امل��دي��ر ال �ع��ام ال�س��اب��ق للمديرية العامة
لألمن العام
حرمه :السيدة عائدة أحمد نصار
أوالده :علي ـــــ محمد ـــــ وسيم
اب� �ن� �ت ��ه :ك � � ��ارال زوج � � ��ة ال ��دك � �ت ��ور حسن
دهيني
أشقاؤه :محمد ـــــ أحمد ـــــ هالل ـــــ املهندس
نزار ـــــ زاهي
شقيقاته :م��واه��ب زوج��ة ال�ح��اج محمد
نصار وامل��رح��وم��ة كوثر زوج��ة األستاذ
صافي جزيني.
وب �ه��ذه امل�ن��اس�ب��ة األل �ي �م��ة س�ت�ت�ل��ى على
روح��ه الطاهرة آي��ات م��ن ال��ذك��ر الحكيم
ومجلس ع��زاء حسيني ف��ي الحسينية
ال �ج��دي��دة ف��ي ب�ل��دت��ه ك�ف��رح�ت��ى للرجال
والنساء الساعة الحادية عشرة.
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب.
تقبل التعازي بتاريخ  10و2011/3/11
في مركز الجمعية اإلسالمية للتخصص
العلمي من الساعة  15.00ولغاية الساعة
.19.00
ال ��راض ��ون ب �ق �ض��اء ال �ل��ه آل ج��زي �ن��ي ،آل
ن �ص��ار ،آل ده�ي�ن��ي وع �م��وم أه��ال��ي بلدة
كفرحتى
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◄ مبوب

►

ت�ص��ادف نهار األح��د ال��واق��ع فيه  13آذار
 2011ذك � ��رى م � ��رور أس� �ب ��وع ع �ل��ى وفاة
املرحومة
الحاجة إنعام علي خفاجة
(أم عدنان)
زوجة الحاج حسني حجازي
أوالده� � � � ��ا :ع� ��دن� ��ان ،م �ح �م��د ،ع� �ل ��ي ،فؤاد
وبسام
تتلى ف��ي املناسبة آي م��ن ال��ذك��ر الحكيم
عن روحها الطاهرة في حسينية بلدتها
كفرفيال الساعة العاشرة صباحًا.
تقبل التعازي في بيروت يومي األربعاء
والخميس في  9و 10آذار  2011من الساعة
الرابعة لغاية السادسة في منزل الحاج
حسني ح�ج��ازي (أب��و ع��دن��ان) الكائن في
تلة ال�خ�ي��اط ـــــ متفرع م��ن ش��ارع امل��ام��ا ـــــ
بناية الوفاء ـــــ الطابق الخامس.

تصادف نهار األحد  13آذار  ،2011ذكرى
م ��رور أس �ب��وع ع�ل��ى وف ��اة فقيدنا الغالي
عميد آل فياض املرحوم
الحاج رضا ابراهيم فياض
(أبو ابراهيم)
رئيس بلدية أنصار األسبق
زوجته املرحومة لطيفة فياض.
أوالده :االستاذ ابراهيم ،املغتربون هاني،
س��ام��ي ،ج �م��ال ،ط� ��ارق ،وامل �ه �ن��دس داني
فياض.
بناته :الحاجة رجاء زوجة الدكتور قاسم
ج��اب��ر ،وف ��اء أرم �ل��ة امل��رح��وم ع�ل��ي جميل
ف�ي��اض ،املحامية س�ن��اء ،وس��ام�ي��ة زوجة
الخبير حسن جميل فياض.
أشقاؤه :املرحوم الشاعر االستاذ سعيد
ف �ي��اض (أب ��و ط �ل�ال) ،ط�ل�ع��ت (أب ��و أنور)،
املرحوم يوسف (أب��و سعدالله) ،املرحوم
ع ��ادل (أب ��و ج �ه��اد) ،امل��رح��وم عبدالكريم
(أب��وع�ل��ي) ،امل��رح��وم رف�ع��ت (أب��و سعيد)،
واملرحوم عصام فياض (أبو أسد).
ول�ه��ذه املناسبة ستتلى آي��ات م��ن الذكر
الحكيم ومجلس عزاء حسيني عن روحه
ال �ط��اه��رة ف��ي ال �ن��ادي ال�ح�س�ي�ن��ي لبلدته
أنصار ،عند الساعة العاشرة صباحًا.
ت�ق�ب��ل ال �ت �ع��ازي ط ��وال أي ��ام االس �ب��وع في
م�ن��زل الفقيد ،ال�ك��ائ��ن ف��ي ب�ل��دة أن�ص��ار ـــــ
قضاء النبطية.
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب
اآلس �ف��ون :آل ف �ي��اض،آل ظ��اه��ر ،آل جابر،
وعموم أهالي بلدة أنصار.

►

مطلوب
مطلوب مدقق لغة عربية ومترجم اتصال
71/505958
FD261@CANTAB.NET

مفقود
ُ
ف � �ق ��د ج � � ��واز س� �ف ��ر ب� ��اس� ��م ،ري � �م ��ا أسعد
ت��رح�ي�ن��ي ،ال��رج��اء م�م��ن ي �ج��ده االتصال
على الرقم 07/764524
ُ
ف �ق��د ج� ��واز س �ف��ر ب ��اس ��مMeron Arego ،
 Abyoإث�ي��وب�ي��ة ال�ج�ن�س�ي��ة ،ال��رج��اء ممن
يجده االتصال على الرقم 03/755738
ُ
فقد جواز سفر باسم ،ريم محمد الغندور،
ل�ب�ن��ان�ي��ة ال�ج�ن�س�ي��ة ،ال ��رج ��اء م �م��ن يجده
االتصال على الرقم 03/168700
ُ
فقد جواز سفر باسم ،محمد حمد سعادة،
ل �ب �ن��ان��ي ال �ج �ن �س �ي��ة ،ال ��رج ��اء م �م��ن يجده
االتصال على الرقم 03/426828
ُ
ف� �ق ��د ج� � ��واز س �ف ��ر ب� ��اس� ��م ،م ��ري ��م عدنان
دروي��ش لبنانية الجنسية ،ال��رج��اء ممن
يجده االتصال على الرقم 03/587111
ُ
ف �ق��د ج� ��واز س �ف��ر ب��اس��م م��رس �ي��ل رياض
طليس ،لبناني الجنسية ،ال��رج��اء ممن
يجده االتصال على الرقم 03/206902
ُ
فقد جواز سفر باسم يمنا أحمد طفيلي،
ل�ب�ن��ان�ي��ة ال�ج�ن�س�ي��ة ،ال��رج��اء م�م��ن يجده
االتصال على الرقم 71/355233

ُ
ف� �ق ��د ج� � ��واز س �ف��ر ب ��اس ��م ح� �س ��ام محمد
عيسى ،لبناني الجنسية ،ال��رج��اء ممن
يجده االتصال على الرقم 03/834927

غادر ولم يعد
غادرت العاملة  Meseret deres chekolمن
الجنسية اإلثيوبية ،منزل مستخدميها
الرجاء ّ
ممن يجدها االتصال على الرقم
03/506568

www.josephsamaha.or g
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إعالن
مجهول اإلقامة خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل� �ق ��د ح� �ك� �م ��ت ه � � ��ذه امل� �ح� �ك� �م ��ة بتاريخ
 2011/2/7على املتهم مهنا كامل حسن
جنسيته س��وري محل إقامته بواسطة
مفرزة بيروت القضائية رقم 302/3920
تاريخ  2008/12/12والدته مزنة عمره
 1965أوقف غيابيًا بتاريخ فار من وجه
العدالة بالعقوبة التالية خمس سنوات
ً
أشغاال شاقة%
وفقًا للمواد  459/460و454/459/460
من قانون العقوبات.
الرتكابه جناية تزوير واستعماله
وق � ��ررت إس �ق��اط��ه م ��ن ال �ح �ق��وق املدنية
وعينت له قيمًا إلدارة أمواله طيلة مدة
فراره.
في 2011/2/19
الرئيس سعد
التكليف 357
إعالن
مجهول اإلقامة خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل� �ق ��د ح� �ك� �م ��ت ه � � ��ذه امل� �ح� �ك� �م ��ة بتاريخ
 2011/2/7على املتهم اسماعيل شريف
أح �م��د ج�ن�س�ي�ت��ه س � ��وري م �ح��ل إقامته
ب��واس�ط��ة م�ف��رزة ب�ي��روت القضائية رقم
 302/3920تاريخ  2008/12/12والدته
خ ��دي� �ج ��ة ع� �م ��ره  1972أوق � � ��ف غيابيًا
العدالة بالعقوبة
بتاريخ ف��ار م��ن وج��ه
ً
التالية خمس سنوات أشغاال شاقة%
وفقًا للمواد  459/460و454/459/460
من قانون العقوبات.
الرتكابه جناية تزوير واستعماله
وق � ��ررت إس �ق��اط��ه م ��ن ال �ح �ق��وق املدنية
وعينت له قيمًا إلدارة أمواله طيلة مدة
فراره.
في 2011/2/19
الرئيس سعد
التكليف 357
إعالن
مجهول اإلقامة خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل� �ق ��د ح� �ك� �م ��ت ه � � ��ذه امل� �ح� �ك� �م ��ة بتاريخ
 2011/2/7على املتهم علي عبد الحميد
س�ل�ط��ان جنسيته س ��وري م�ح��ل إقامته
ب��واس�ط��ة م�ف��رزة ب�ي��روت القضائية رقم
 302/3920تاريخ  2008/12/12والدته
حنان عمره  1980أوقف غيابيًا بتاريخ
ف��ار م��ن وج��ه ال�ع��دال� ً�ة بالعقوبة التالية
خمس سنوات اشغاال شاقة%
وفقًا للمواد  459/460و454/459/460
من قانون العقوبات.
الرتكابه جناية تزوير واستعماله
وق � ��ررت إس �ق��اط��ه م ��ن ال �ح �ق��وق املدنية
وعينت له قيمًا إلدارة أمواله طيلة مدة
فراره.
في 2011/2/19
الرئيس سعد
التكليف 357
إعالن عن إعادة مناقصة عمومية
ف� ��ي ت� �م ��ام ال� �س ��اع ��ة ال �ت��اس �ع��ة م� ��ن يوم
األربعاء الواقع فيه  2011/3/30تجري
م��ؤس �س��ة م� �ي ��اه ب� �ي ��روت وج� �ب ��ل لبنان
إعادة مناقصة عمومية بطريقة الظرف
امل �خ �ت��وم ع ��ائ ��دة ل� �ـ «ش � ��راء ق �س��اط��ل من
ن��وع فونط دوكتيل مع القطع واللوازم
ال� �ع ��ائ ��دة ل� �ه ��ا» وف� �ق ��ًا ل��دف �ت ��ر الشروط
الخاص املوضوع لهذه الغاية وذلك في
املكتب الرئيسي للمؤسسة الكائن في
ش��ارع سامي الصلح ـــــ ملك الشدراوي
بيروت.
ي �م �ك��ن مل� ��ن ي ��رغ ��ب االش� � �ت � ��راك ف� ��ي هذه
املناقصة االطالع والحصول على دفتر
ال �ش��روط ال�خ��اص ف��ي ال�ط��اب��ق ال�ث��ال��ث ـــــ
املكتب الرئيسي ـــــ شارع سامي الصلح
ملك الشدراوي لقاء مبلغ /1.000.000/
ل.ل .ي��دف��ع ف��ي ص �ن��دوق امل��ؤس�س��ة لقاء

اي �ص��ال ي�ض��م ال ��ى ال �ع��رض وي�ع�ف��ى من
دفع هذا املبلغ كل من سبق وسدده.
تقدم ال�ع��روض باليد ال��ى قلم املؤسسة
الطابق الرابع في مهلة اقصاها الساعة
الثانية عشرة من آخ��ر ي��وم عمل يسبق
موعد اجراء اعادة املناقصة ويرفض كل
عرض يصل بعد هذا املوعد.
رئيس مجلس اإلدارة
املدير العام
التكليف 351
إعالن تلزيم
ت�ق��دي��م ون�ق��ل وت��رك�ي��ب مجموعة توليد
كهربائية ل��زوم محطة ضخ كفرحلدا ـــــ
قضاء البترون
الساعة التاسعة من يوم الخميس الواقع
فيه السابع من شهر نيسان  2011تجري
إدارة املناقصات في مركزها الكائن في
بناية بيضون ـــــ شارع بوردو ـــــ الصنايع
ـــــ بيروت ،لحساب وزارة الطاقة واملياه
ـــــ امل��دي��ري��ة العامة لالستثمار مناقصة
ت�ل��زي��م ت�ق��دي��م ون�ق��ل وت��رك�ي��ب مجموعة
ت��ول �ي��د ك �ه��رب��ائ �ي��ة ل� � ��زوم م �ح �ط��ة ضخ
كفرحلدا ـــــ قضاء البترون.
ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ال �ت��أم�ين امل��ؤق��ت :ارب �ع��ة م�لاي�ين ليرة
لبنانية.
ـــــ طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
ـــــ ال �ع��ارض��ون امل�ق�ب��ول��ون :ال��ذي��ن تتوفر
فيهم الشروط املحددة في املادة الثانية
من دفتر الشروط الخاص.
ت� �ق ��دم ال � �ع� ��روض وف � ��ق ن� �ص ��وص دفتر
ال �ش��روط ال �خ��اص ال ��ذي ي�م�ك��ن االطالع
وال �ح �ص��ول ع�ل�ي��ه م��ن امل��دي��ري��ة العامة
لالستثمار.
يجب ان تصل ال �ع��روض ال��ى قلم ادارة
املناقصات قبل ال�س��اع��ة الثانية عشرة
م��ن آخ��ر ي��وم ع�ل��م يسبق ت��اري��خ جلسة
التلزيم.
املدير العام إلدارة املناقصات بالوكالة
املهندسة دالل بركات
التكليف 363
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا
باملعاملة التنفيذية رقم 2011/929
املنفذ :البنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل.
وكيله املحامي محمد البابا.
املنفذ عليه 1 :ـــــ الشركة الفعلية خليل
ي��وس��ف ري��اق��ص ال�ل�ب�ي��ان وب�ه�ي��ة جميل
ك��رم بواسطة الشريك املتضامن خليل
يوسف رياقص اللبيان ـــــ زغرتا ـــــ العقبة
ـــــ محطة وأفران العقبة.
 2ـ �ـ �ـ �ـ �ـ ب �ه �ي��ة ج �م �ي��ل ك� ��رم زوج � ��ة يوسف
اللبيان ـــــ زغرتا ـــــ العقبة ـــــ محطة وأفران
العقبة.
الستند التنفيذي :رصيد الدين املتبقي
عن سندات دين ورصيد حساب جاري
ما مجموعه 19605د.أ.م .باإلضافة الى
الرسوم والفوائد لغاية الدفع الفعلي.
ت� ��اري� ��خ ال� �ح� �ج ��ز ،2009/7/1 :تاريخ
تسجيله.2009/7/9 :
ت��اري��خ م�ح�ض��ر ال��وص��ف،2009/8/13 :
تاريخ تسجيله.2009/10/21 :
امل �ط��روح للبيع :ك��ام��ل ال�ع�ق��ار  66علما،
يقع العقار ف��ي محلة الشعار مساحته
8904م 2ويمكن الوصول اليه مشيًا على
األق��دام ويبعد عن الطريق العام حوالي
500م وم�غ��رس ب��أغ��راس ال��زي�ت��ون وهي
اغ��راس قديمة العهد وهي اآلن منتجة،
يحده ال�ع�ق��ارات :ش��رق��ًا 64 :ـــــ  65ـــــ  76ـــــ
 75ـــــ ً ،72غربًا :ال�ع�ق��ارات 62 :ـــــ  67ـــــ 68
ش�م��اال 65 :و 64جنوبًا 76 :ـــــ  69ـــــ  68ـــــ
 .67بدل تخمني133560 :د.أ .بدل الطرح:
 80136د.أ.
م ��وع ��د امل� � ��زاي� � ��دة وم� �ك ��ان� �ه ��ا :األربعاء
 2011/4/20الساعة الواحدة ظهرًا أمام
رئ�ي��س دائ ��رة تنفيذ زغ��رت��ا ف��ي محكمة
زغ��رت��ا .للراغب بالشراء وقبل املباشرة
ب��امل��زاي��دة دف��ع ب��دل ال�ط��رح ف��ي صندوق
م ��ال زغ��رت��ا أو ب�م��وج��ب ش�ي��ك مصرفي
مسحوب ألمر رئيس دائرة تنفيذ زغرتا
واتخاذ مقام له ضمن نطاق الدائرة وإال
عد قلمها مختارًا له وعليه االطالع على
قيود الصحيفة العينية للعقار موضوع

►

املزايدة ودفع رسوم التسجيل والداللة.
مأمور التنفيذ
طنوس بو عيسى
إعالن مكرر
ي�ع�ل��ن ات �ح��اد ب �ل��دي��ات ال�ض�ن�ي��ة وللمرة
الثالثة ع��ن رغبته ب�ش��راء س�ي��ارات بيك
آب ق�ل�اب .ع�ل��ى ال��راغ �ب�ين م��ن الشركات
املقبولة حسب دف�ت��ر ال �ش��روط الخاص
ب��امل �ن��اق �ص��ة االت� �ص ��ال ب �م��رك��ز االتحاد
الكائن في مركز بخعون ـــــ الطريق العام
للحصول على دفتر الشروط لقاء مبلغ
1000000ل.ل .مليون ليرة لبنانية.
ت �س �ل��م ال� � �ع � ��روض ف� ��ي م �ب �ن��ى االتحاد
خ�لال ال��دوام الرسمي اب�ت� ً
�داء من تاريخ
 2011/3/10ولغاية تاريخ 2011/3/31
ضمنًا.
رئيس اتحاد بلديات الضنية
محمد سعدية
إعالن
دائرة تنفيذ صور رقم الدعوى 2011/730
ال��رئ�ي��س ال�ق��اض��ي ع��رف��ات شمس الدين
املنفذ حنا الحلبي وكيله املحامي علي
بردان املنفذ عليهم ناديا محمد جودي
وك��ل من روال وبسام ورن��ا ومنى احمد
ج ��ودي ب�ت��اري��خ  2011/3/8ق��رر رئيس
دائ ��رة تنفيذ ص��ور إب�ل�اغ املنفذ عليهم
امل��ذك��وري��ن أع�ل�اه ب��ال�ط��رق االستثنائية
ودعوتهم ال��ى قلم ال��دائ��رة لتبلغ اوراق
ال�ط�ل��ب وم��رب��وط��ات��ه وامل�ت�ض�م��ن إخالء
مأجور وعليهم اتخاذ مقام ضمن نطاق
هذه الدائرة واال اعتبر كل تبليغ لهم في
قلمها قانونيًا.
رئيس القلم
أحمد جباعي
إعالن بيع باملعاملة 2008/624
م �ح �ك �م��ة ت �ن �ف �ي��ذ ع� �ق ��ود ال � �س � �ي ��ارات في
بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
ت�ب��اع ب��امل��زاد العلني ن�ه��ار االرب �ع��اء في
 2011/3/23ال�س��اع��ة الثانية والنصف
ب�ع��د ال�ظ�ه��ر س �ي��ارة امل�ن�ف��ذ عليه محمد
محمود الشمالي م��ارك��ة ميتسوبيشي
 Pajeroم��ودي��ل  1994رق� ً�م /330503/ج
ال �خ �ص��وص �ي��ة ت �ح �ص �ي�ل�ا ل ��دي ��ن طالب
التنفيذ ال�ب�ن��ك االه �ل��ي ال��دول��ي ش.م.ل.
وك �ي �ل��ه امل� �ح ��ام ��ي ع� �ب ��ده ل� �ح ��ود البالغ
/5931/د.أ .عدا اللواحق واملخمنة بمبلغ
/2500/د.أ .وامل �ط��روح��ة ل�ل�م��رة الثانية
بسعر  /1000/د.أ .أو ما يعادله بالعملة
الوطنية .وان رسوم امليكانيك املتوجبة
قد بلغت حوالي /1.320.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
امل �ح��دد إل��ى م ��رأب ط �ب��اره ف��ي ب �ي��روت ـــــ
محلة قريطم مصحوبًا بالثمن نقدًا أو
شيكًا مصرفيًا و %5رسمًا بلديًا.
رئيس القلم
أسامة حمية
اعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
باملعاملة رقم 2009/1921
ط��ال�ب��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذ :ال��ره�ب��ان�ي��ة األنطونية
املارونية بوكالة املحامي داود عطية
امل �ن �ف��ذ ع �ل �ي��ه :امل �ه �ن��دس س��ام��ي ماضي
بوكالة املحامية كارول أبو عسلة
ال�س�ن��د ال�ت�ن�ف�ي��ذي :ال�ح�ك��م ال �ص ��ادر عن
م�ح�ك�م��ة االس �ت �ئ �ن��اف امل��دن �ي��ة ف ��ي جبل
ل� �ب� �ن ��ان ال � �غ� ��رف� ��ة ال � �س� ��ادس� ��ة ق� � � ��رار رقم
 2009/229ب�ق�ي�م��ة /36000000/ليرة
لبنانية عدا الفوائد واللواحق.
ت� ��اري� ��خ ق � � ��راري ال� �ح� �ج ��ز2010/1/12 :
و2010/6/24
ت� � ��اري� � ��خ ت� �س� �ج� �ي� �ل� �ه� �م ��ا2010/1/14 :
و.2010/6/28
العقارات املطروحة للبيع:
 1ـ�ـ�ـ�ـ�ـ  1200س �ه��م م ��ن ال �ق �س��م رق ��م  7من
ال�ع�ق��ار  2503ب�ع�ب��دا س�ف�ل��ي أول مخزن
ل��ه ب ��اب ج ��رار م��ع امل �ن �ي��وم وم �ك��ات��ب مع
درج داخ �ل��ي ل�ل�أرض��ي وت�ش�غ�ل��ه شركة
ص��راف��ة ري ��ل اس �ت �ي��ت اك�س�ت�ش�ن��ج ويقع
ع�ل��ى ال�ط��ري��ق ال �ع��ام وي�ط��ل ع�ل��ى ساحة

م ��ار ت�ق�لا ـــــ ال�ح��ازم�ي��ة ـــــ وح��ال��ة البناء
ج �ي��دة خ��اض��ع ل�ن�ظ��ام ملكية الطوابق.
يشترك بملكية الحقوق رق��م  1و 3وما
ورد عليها م��ن ان�ت�ف��اع وارت �ف��اق وبراح
ورس� � ��وم ش��رف �ي��ة ت �ح �س�ين راج � ��ع كتاب
تقسيط رسوم وغرامات على القسم رقم
واحد .مساحته  35مترًا مربعًا.
قيمة التخمني/43750/ :دوالرًا أميركيًا
بدل الطرح/26250/ :دوالرًا أميركيًا
 2ـــــ  1200س�ه��م م��ن ال�ق�س��م رق ��م  10من
ال�ع�ق��ار  2503ب�ع�ب��دا س�ف�ل��ي أول مخزن
وه��و ع �ب��ارة ع��ن م�ح��ل «ام��اري �ت��ي كافيه
مع تراس أمامه وتشغله شركة اماريتي
كافيه .مؤلف من صالة كبيرة وحمام مع
دي�ك��ور وارض��ه موزاييك وام��ام��ه موقفا
س�ي��ارة وي�ط��ل على س��اح��ة م��ار تقال في
الحازمية ذات الوقوعات والقيود أعاله
مساحته  95مترًا مربعًا.
ق� �ي� �م ��ة ال� �ت� �خ� �م�ي�ن/118750/ :دوالرًا
أميركيًا.
قيمة الطرح/71250/ :دوالرًا أميركيًا.
 3ـــــ  1200س�ه��م م��ن ال�ق�س��م رق ��م  11من
العقار  2503بعبدا أرضي مكتب مؤلف
م��ن م��دخ��ل واوف �ي ��س وح �م��ام وغرفتني
وش��رف��ة م��ع ح�م��ام م��ع درج داخ �ل��ي وله
موقف سيارة أمام البناية وحالته جيدة
وتشغله شركة «ريل تراست اكستشنج
واماريتي ذات الوقوعات والقيود أعاله
مساحته  110متر مربع .قيمة التخمني:
/110000/دوالر أميركي.
قيمة الطرح/66000/ :دوالر أميركي
 4ــــــ  1200س�ه��م م��ن ال�ق�س��م رق��م  12من
ال �ع �ق��ار  2503ب�ع�ب��دا ارض ��ي م��ؤل��ف من
خ�م��س غ��رف واوف �ي��س وم��دخ��ل وحمام
وش ��رف ��ات ول ��ه م��وق��ف س �ي��ارة وتشغله
ش��رك��ة ب��ان��ورام�ي��ك م �ح��دودة املسؤولية
وحالته جيدة .ذات الوقوعات والقيود
اعاله مساحته  200متر مربع.
ق� �ي� �م ��ة ال � �ت � �خ � �م �ي�ن/200000/ :دوالر
أميركي.
قيمة الطرح/120000/ :دوالر أميركي.
 5ــــــ  1200س�ه��م م��ن ال�ق�س��م رق��م  13من
العقار  2503بعبدا طابق اول عبارة عن
ش �ق��ة س�ك�ن�ي��ة ب��اش �غ��ال رودي بارودي
ومؤلفة من مدخل ودار وطعام ومطبخ
وحمام ضيوف وغرفتني وحمام وغرفة
ض�م�ن�ه��ا ح �م��ام وش ��رف ��ات والحمامات
اثنان كامالن والباقي كرسي ومغسلة
ول� ��ه م��وق��ف س� �ي ��ارة ت �ح��ت ال �ب �ن��اي��ة في
السفلي الثاني وحالة البناء جيدة ذات
الوقوعات والقيود أع�لاه مساحته 155
مترًا مربعًا.
ق� �ي� �م ��ة ال � �ت � �خ � �م �ي�ن/155000/ :دوالر
أميركي.
قيمة الطرح/93000/ :دوالر أميركي.
ت� ��اري� ��خ وم � �ك� ��ان امل� � ��زاي� � ��دة :وق � ��د تحدد
موعد املزايدة نهار الثالثاء الواقع فيه
 2011/4/26الساعة الحادية عشرة قبل
الظهر أمام رئيس دائرة تنفيذ بعبدا في
قصر عدل بعبدا ـــــ املبنى الجديد.
شروط البيع :على الراغب بالشراء وقبل
املباشرة باملزايدة ايداع مبلغ مواز لثمن
الطرح في صندوق الخزينة او مصرف
مقبول باسم رئيس دائ��رة تنفيذ بعبدا
او تقديم كفالة مصرفية تضمن املبلغ
واتخاذ محل اقامة ضمن نطاق الدائرة،
كما عليه وبخالل ثالثة أي��ام من تاريخ
ص��دور ق��رار االح��ال��ة اي��داع الثمن تحت
ط��ائ �ل��ة اع � � ��ادة امل � ��زاي � ��دة ب��ال �ع �ش��ر على
مسؤوليته كما عليه وب�خ�لال عشرين
ي��وم��ًا ت�ل��ي االح��ال��ة دف ��ع ال�ث�م��ن ورسوم
الداللة  %5ورسم التسجيل.
مأمور التنفيذ
مارو القزي
إعالن
مجهول اإلقامة خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل� �ق ��د ح� �ك� �م ��ت ه � � ��ذه امل� �ح� �ك� �م ��ة بتاريخ
 2011/2/7على املتهم اسماعيل محمد
اسماعيل جنسيته سوري محل إقامته
ب��واس�ط��ة م�ف��رزة ب�ي��روت القضائية رقم
 302/3920تاريخ  2008/12/12والدته

نوفة عمره  1981أوق��ف غيابيًا بتاريخ
ف��ار م��ن وج��ه ال�ع��دال� ً�ة بالعقوبة التالية
خمس سنوات أشغاال شاقة%
وفقًا للمواد  459/460و454/459/460
من قانون العقوبات.
الرتكابه جناية تزوير واستعماله
وق � ��ررت إس �ق��اط��ه م ��ن ال �ح �ق��وق املدنية
وعينت له قيمًا إلدارة أمواله طيلة مدة
فراره.
في 2011/2/19
الرئيس سعد
التكليف 357
إعالن رقم 2/35
تعلن وزارة ال��زراع��ة ـــــ امل��دي��ري��ة العامة
ل�ل��زراع��ة ـــــ ع��ن إج ��راء اس �ت��دراج عروض
ت� �ل ��زي ��م ت� �ق ��دي ��م ق� �ط ��ع غ � �ي� ��ار وإطارات
وب� � �ط � ��اري � ��ات وزي � � � ��وت ل� � � ��زوم سيارات
املديرية العامة للزراعة لعام  2011وذلك
في مبناها الكائن في بئر حسن مقابل
ثكنة هنري شهاب ،بتاريخ 2011/4/6
الساعة العاشرة.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
العروض هذا ،االطالع على دفتر الشروط
الخاص العائد لهذا التلزيم والحصول
ع�ل��ى نسخة ع�ن��ه م��ن مصلحة الديوان
ـــــ امل��دي��ري��ة ال�ع��ام��ة ل�ل��زراع��ة ،الكائنة في
مبنى الوزارة ،الطابق الثالث،
تقدم العروض بالبريد املضمون املغفل
أو ب��ال �ي��د م �ب��اش��رة ،ع �ل��ى أن ت �ص��ل الى
قلم مصلحة ال��دي��وان ـــــ املديرية العامة
للزراعة ،قبل الساعة الثانية عشره ظهرًا
م��ن ال �ي��وم ال ��ذي يسبق ال�ت��اري��خ املحدد
إلجراء استدراج العروض.
بيروت في 2011/3/5
مدير عام الزراعة باإلنابة
املهندس سمير الشامي
التكليف 352
إعالن بيع باملعاملة 2010/517
م �ح �ك �م��ة ت �ن �ف �ي��ذ ع� �ق ��ود ال � �س � �ي ��ارات في
بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
تباع ب��امل��زاد العلني نهار الخميس في
 2011/3/24الساعة ال��واح��دة والنصف
ظ �ه �رًا س �ي ��ارة امل �ن �ف��ذ ع�ل�ي��ه ع �ل��ي حسن
ط�ع��ان م��ارك��ة م��رس�ي��دس ELEGANCE
 E 240م��ودي��ل  2003رق� ً�م /401249/ج
ال �خ �ص��وص �ي��ة ت �ح �ص �ي�ل�ا ل ��دي ��ن طالب
ال �ت �ن �ف �ي��ذ ف��رن �س �ب �ن ��ك ش.م.ل .وكيله
املحامي ميشال مراد البالغ $/22737/
عدا اللواحق واملخمنة بمبلغ $/12000/
وامل �ط ��روح ��ة ب�س�ع��ر  $/10.000/أو ما
ي�ع��ادل�ه��ا بالعملة ال��وط�ن�ي��ة وإن رسوم
امليكانيك قد بلغت حوالي .$/500/
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
امل� �ح ��دد إل � ��ى م � ��رأب ال �ب �ن��ك ف ��ي بيروت
الحمراء مصحوبًا بالثمن نقدًا أو شيكًا
مصرفيًا و %5رسمًا بلديًا.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن بيع باملعاملة 2009/666
م �ح �ك �م��ة ت �ن �ف �ي��ذ ع� �ق ��ود ال � �س � �ي ��ارات في
بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
ت �ب��اع ب ��امل ��زاد ال �ع �ل �ن��ي ن �ه��ار الخميس
ف��ي  2011/3/24الساعة ال��واح��دة ظهرًا
سيارة املنفذ عليه محمود عدنان كحيل
2003
م��ارك��ة م��رس �ي��دس  C240م��ودي��ل
ً
رقم /142123/ط الخصوصية تحصيال
ل��دي��ن ط��ال��ب التنفيذ فرنسبنك ش.م.ل.
وك �ي �ل��ه امل �ح��ام��ي م �ي �ش��ال م � ��راد البالغ
 $/22560/عدا اللواحق واملخمنة بمبلغ
 $/2000/واملطروحة بسعر  $/1500/أو
ما يعادلها بالعملة الوطنية وان رسوم
امليكانيك قد بلغت حوالي /930.000/
ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
امل �ح��دد إل ��ى م� ��رأب م�ش�ي�ل��ح ف��ي بيروت
جسر الواطي مصحوبًا بالثمن نقدًا أو
شيكًا مصرفيًا و %5رسمًا بلديًا.
رئيس القلم
أسامة حمية

 30رياضة
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ّ
انتخابات اتحاد السلة :هل هي محسومة أم...
كرة السلة

هل يصبح عدد أعضاء اللجنة
اإلدارية التحاد كرة السلة  15عضوًا مع
غروب يوم الجمعة بعد إجراء االنتخابات
التكميلية في مقر نادي أنترانيك في
سنتر ديمرجيان؟
س � � ��ؤال س �ت �ت �ض��ح إج ��اب� �ت ��ه غ � � �دًا إذا
التأمت الجمعية العمومية وانتخبت
ثالثة أعضاء جدد.
ورغ � ��م ال �ض �ج �ي��ج ال � ��ذي راف � ��ق األيام
امل ��اض� �ي ��ة وم � ��ا ش � �ه ��ده م� ��ن بيانات
وتسريبات ،يبدو أن أسماء األعضاء
ال � �ج� ��دد ق� ��د ح �س �م��ت وت �ن �ت �ظ��ر آلية
التنفيذ.
س �ت��ة م��رش �ح�ين س �ي �ت �ن��اف �س��ون على
املقاعد الثالثة هم :نادر بسمة ،ياسر
الحاج ،ياغية اكوب سرابونيان ،وليد
ك��رم ،ج��اك ال�ح��داد وداف�ي��د الحامض.
وبالنسبة إل��ى العضوين الشيعيني
ف��امل �س��أل��ة م �ن �ت �ه �ي��ة مل �ص �ل �ح��ة بسمة
وال �ح ��اج ،أم ��ا “امل �ع��رك��ة” فمحصورة
ب ��امل� �ق� �ع ��د امل� �س� �ي� �ح ��ي ال � �ث� ��ال� ��ث الذي
ي�ت�ن��اف��س ع�ل�ي��ه ب �ق��وة رئيس
ن� � ��ادي ه��وم �ن �ت �م��ن طرابلس
ي��اغ �ي��ة س��راب��ون �ي��ان ورئيس
ن� � � ��ادي ح � ��ام � ��ات ول � �ي� ��د كرم.
األول م ��دع ��وم م ��ن الالعبني
األس� ��اس � �ي�ي��ن ف � ��ي الجمعية
العمومية ومن خلفهم “الرجل
ال � �ق� ��وي” ،ف �ي �م��ا ك� ��رم مدعوم
م � ��ن ن� � � ��ادي امل� �ت� �ح ��د وبعض
أن ��دي ��ة ال �ش �م ��ال إض ��اف ��ة الى
ن ��ادي ال�ح�ك�م��ة .أم��ا بالنسبة
إل� � � � ��ى ح � � � � � ��داد والحامض،
فحظوظهما بالفوز ضئيلة.
لكن ملاذا لم تكن هناك معركة
ل��دى ان�ت�خ��اب  13ع�ض�وًا قبل
أش� �ه ��ر ووص � �ل � ��وا بالتزكية
ف�ي�م��ا ّأدى م�ق�ع��د واح� ��د إلى
عدم االتفاق بني األطراف؟
ّ
فاز فريقا الشانفيل
السبب أن الطريقة التي ألف
فيها االتحاد الحالي أوصلت
واملتحد على ضيفهما
ال ��ى ه ��ذه امل�ش�ك�ل��ة ،ع�ل�م��ًا بأن
بيبلوس وهوبس في
ال � � �ظ � � ��روف ح� �ي� �ن� �ه ��ا أجبرت
املرحلة األولى من
ال �ق � ّ�ي �م�ي�ن ع �ل ��ى ال �ل �ع �ب��ة على
إياب «فاينال  .»8وفاز
سلوك هذا الطريق .واملشكلة
الشانفيل  67 - 95وكان اآلن هي الوعد املقطوع لنادي
فادي الخطيب أفضل
هومنتمن مع ما يمثله أرمنيًا،
املسجلني بـ  29نقطة
والوعد املقدم لنادي الحكمة
بقيادة املدرب غسان
وأن ��دي ��ة ال �ش �م��ال وخصوصًا
سركيس (الصورة) ،ومن املسيحية منها.
وهنا كان ال بد ّ
للقيمني على
بيبلوس كالفن وارنر بـ
ين ف�ي�ه��ا من
 27نقطة .وفاز املتحد
ال�ل�ع�ب��ة ّوال �ف��اع �ل� ّ
إيجاد حل ،فكان تبني ترشيح
على هوبس .69 – 87
رئ� � �ي � ��س ن � � � � ��ادي هومنتمن
أنترانيك
ويلعب اليوم
ط��راب�ل��س ي��اغ�ي��ة سرابونيان
مع ضيفه الرياضي عند ع � �ل � ��ى أس � � � � ��اس أن املرشح
الساعة .19.00
امل � ��ذك � ��ور م �س �ي �ح��ي وأرمني
ومن طرابلس نفسها ،ويمثل
ناديًا شماليًا .وبهذه الطريقة
ي �ك��ون ال� �ط ��رف ال��رئ �ي �س��ي قد
ّ
نفذ وعده ألندية الشمال.

فوز
الشانفيل
والمتحد

أين املشكلة؟
امل� �ش� �ك� �ل ��ة ت� �ك� �م ��ن ف � ��ي رف � � ��ض أندية
ال�ش�م��ال ه��ذا ال �ط��رح ،ورأس حربتها
�ادي املتحد أحمد الصفدي،
رئيس ن� ّ
ال ��ذي يتبنى ت��رش�ي��ح ول�ي��د ك ��رم ،ألن
أن ��دي ��ة ال �ش �م��ال ل ��م ي��ؤخ��ذ رأي �ه ��ا في
ت��رش�ي��ح س��راب��ون �ي��ان ،وه ��و أم ��ر كان
يجب أن “يفعله ال�ع��راب��ون ،أو نادي
هومنتمن طرابلس بمشاورة األندية
ال �ش �م��ال �ي��ة وإب�ل�اغ �ه��ا ب �ن� ّ�ي��ة ترشيح
ً
رئ �ي �س��ه ل�لان �ت �خ��اب��ات م �م �ث�لا ألندية
الشمال .لكن أن ُيصار إلى الترشيح
إلينا ،فهذا يعني أن
من دون العودة ّ
س��راب��ون�ي��ان ال يمثل أن��دي��ة الشمال”
يجيب الصفدي ّ
بحدة.
ُ
أم��ا ف�ح��وى االج�ت�م��اع ال��ذي ع�ق��د أول
الصفدي
من أمس مع همام ،فقد رآه
ّ
ض� �م ��ن س � �ي� ��اق امل� � � �ب � � ��ادرات لتجنب
امل �ع��رك��ة ،ل�ك�ن��ه ل��م ي �ص��ل إل ��ى نتيجة

ّ
رئيس االتحاد جورج بركات ملوحًا في االنتخابات األخيرة وإلى جانبه همام (أرشيف ــ عدنان الحاج علي)

ما يحصل حل
ٌّ لمشكلة قائمة وليس
فرضًا ألشخاص

ايجابية ،فاملسألة ليست محصورة
ب��امل �ت �ح��د أو أن� ��دي� ��ة ال� �ش� �م ��ال فقط،
ب��ل ه �ن��اك ن� ��ادي ال�ح�ك�م��ة ال� ��ذي ُوعد
سابقًا أي�ض��ًا واملتمسك بحقه شأنه
شأن أندية الشمال ،علمًا بأن رئيس
ال �ح �ك �م��ة ط �ل�ال م �ق��دس��ي ع� � ّ�د مرشح
الشمال مرشحه ،وسيكون راضيًا في
حال وصول كرم إلى االتحاد.
وتساءل الصفدي عن أسباب اإلصرار

• كرة اليد •

من مباراة الصداقة واإلطفاء أمس

على عدم اعتماد الديموقراطية وترك
ال�ح��ري��ة ل�لأن��دي��ة ك��ي تختار م��ن تراه
األصلح “وهل يجب أن يكون االتحاد
ع�ب��ارة ع��ن محاصصة سياسية ،ألن
العرابني لديهم حساباتهم الخاصة،
من دون االلتفات الى مصلحة اللعبة؟
نحن ال نمانع في أن يكون هومنتمن
ً
ممثال في االتحاد ،لكن يمكن أن يأخذ
من حصة منطقة أخرى ،فلماذا يكون
ّ
من حصة الشمال الذي يظن البعض
أنه بال ّأم أو أب أو ظهر يحميه؟”.
وع��ن واق��ع ال�ح��ال ص�ب��اح السبت إذا
ن�ج��ح س��راب��ون �ي��ان؟ يجيب الصفدي
“ن �ح��ن ن�ح�ت�ك��م إل ��ى الديموقراطية،
وال �ج �م �ع �ي��ة ال �ع �م��وم �ي��ة ت�ن�ت�خ��ب من
ت ��راه م�ن��اس�ب��ًا ،ل�ك��ن ن�ح��ن متمسكون
بحقنا”.
وإذا ك� � ��ان م� ��وق ��ف امل� �ت� �ح ��د وأندية
الشمال طبيعيًا بدعم ك��رم اآلت��ي من
ن��اد ش�م��ال��ي ،فما ه��ي األس �ب��اب التي
جعلت رئيس الحكمة يدعم كرم؟
يظن البعض أن مقدسي دعم املرشح

ال�ش�م��ال��ي ل �ع��دم ق��درت��ه ع�ل��ى ترشيح
شخصية حكماوية نظرًا العتبارات
داخلية .فهناك كالم عن نية مقدسي
ترشيح ج��ورج شلهوب ،لكن هذا قد
ي�ن�س��ف ال��وض��ع ف��ي ال�ل�ج�ن��ة اإلدارية
ل�ل�ح�ك�م��ة امل��ؤل �ف��ة م��ن س�ب�ع��ة أعضاء
ن � �ظ � �رًا ل� ��وج� ��ود ث �ل�اث ��ة أع � �ض� ��اء ضد
امل�ق��دس��ي ه��م ميشال خ��وري وسمير
نجم وفارس كرم ،فيما األكثرية معه،
وهم الى جانب مقدسي ،نديم حكيم
وأم��ل أب��و زي��د وم��ارك بخعازي الذي
من املحتمل أن ينتقل الى املقلب اآلخر
ف��ي ح��ال ت��رش�ي��ح ش�ل�ه��وب ن�ظ�رًا إلى
رغبة بخعازي بالترشح شخصيًا.
صحيح ،إذ
لكن هذا السيناريو غير ّ
إن شلهوب ال يحق له الترشح نظرًا
ملبدأ األعضاء املحايدين في االتحاد،
ال��ذي م��ا زال مطبقًا ف��ي االنتخابات
ال�ح��ال�ي��ة .أم��ا ع��ن سبب ع��دم ترشيح
ش �خ �ص �ي��ة ح �ك �م��اوي��ة أخ � � ��رى؟ فهذا
ّ
نديم
مرده الى رأي ألمني سر النادي ّ
حكيم الذي يرى أن عدم وجود مرشح

للحكمة أف�ض��ل ملصلحة ن��ادي��ه على
عدة صعد.
هذا من وجهة نظر األطراف الداعمة
ل �ك��رم ،أم��ا م��ن وج�ه��ة أح��د الداعمني
ال��رئ �ي �س �ي�ي�ن ل� �س ��راب ��ون� �ي ��ان ،والذي
ي �ع �م��ل ب �ق ��وة ل �ت��أم�ي�ن ال �ن �ص��اب غدًا
ال �ت��زام��ا ب��امل��وق��ف ال ��ذي واف ��ق عليه،
فهو ي��رى أن م��ا يعمل على تحقيقه
ّ
يأتي ضمن سياق حل مشكلة طرأت
ّ
بعد استقالة االت �ح��اد ال�س��اب��ق أدت
إلى أزم��ة وجبت معالجتها .ورفض
هذا الطرف الرئيسي أن يكون هناك
طباخون في االنتخابات كما يقال،
ب ��ل “ه � �ن ��اك ح� �ل ��ول مل �ش �ك �ل��ة قائمة،
�اّ ً
ف�ن�ح��ن ق� ّ�دم �ن��ا ح�ّل� وال ن� ّ�دع��ي أننا
نقرر من يدخل إل��ى االت�ح��اد وم��ن ال
يدخل ،فاالتحاد ليس ملكًا لنا .وفي
ع��ام  2012سيكون هناك انتخابات
وحينها فليترشح من يريد وليقدم
ب��رن��ام�ج��ه .أم��ا اآلن ف�م��ا يحصل هو
حل مؤقت حتى انتهاء والية االتحاد
الحالية”.

ّ
الصداقة والشباب مار الياس والسد بنقاط كاملة
واصل الصداقة والشباب مار الياس
م �س �ل �س��ل ان �ت �ص ��ارات �ه �م ��ا ليسجال
العالمة الكاملة ،كما ح��ال ال�س��د؛ إذ
ن�ج�ح��ا ف��ي ت�ح�ق�ي��ق ف��وزه �م��ا الرابع
تواليًا في ختام الجولة الرابعة من
ب�ط��ول��ة ل�ب�ن��ان ب�ك��رة ال �ي��د ،ف�ق��د حقق
ال�ص� ً�داق��ة ،وصيف بطل لبنان ،فوزًا
س�ه�لا ع�ل��ى ف��وج إط �ف��اء ب �ي��روت -35
( 17ال� �ش ��وط األول  )8-18ف��ي قاعة

مجمع عاشور .وك��ان أفضل مسجل
ل�ل�ص��داق��ة ي��ام��ن دم��ج ب �ـ  6إصابات،
ول �ف��وج اإلط �ف��اء خ��ال��د ال��زع �ت��ري ب�ـ5
إص � ��اب � ��ات .ق � ��اد امل� � �ب � ��اراة الحكمان
محمد حيدر وق��اس��م مقشر .وألحق
الشباب م��ار ال�ي��اس خ�س��ارة جديدة
بالجنوب تول ( 30 - 32الشوط األول
 )15-15ع�ل��ى امل�ل�ع��ب ع�ي�ن��ه ،وجاءت
امل �ب��اراة م�ت�ق��ارب��ة ج �دًا ب�ين الطرفني.

وك � ��ان أف �ض��ل م �س�ج��ل ل �ل �ش �ب��اب مار
الياس األوك��ران��ي فوفا ب �ـ 12إصابة،
وللجنوب علي رضا بـ 11إصابة .قاد
املباراة الحكمان السوريان عبد الله
الخطيب وق�ص��ي ق�ض�ي�م��ات��ي .وكان
ال �س��د ق��د ح�ق��ق ف ��وزه ال��راب��ع تواليًا
أي� �ض ��ًا ع �ل��ى ال� �ش� �ب ��اب ح� � ��ارة صيدا
 19-34في افتتاح املرحلة ،وتأجلت
مباراة املشعل بدنايل مع الجيش.
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عالمية
أصداء
ّ

البطوالت األوروبية

توتنهام وشالكه يعبران إلى ربع النهائي
فعلها تونتهام
هوتسبر وأخرج ميالن
من مسابقة دوري أبطال
أوروبا من دورها الـ16
بعد تعادله معه سلبًا
في الوقت الذي بلغ فيه
شالكه الدور ربع النهائي
على حساب فالنسيا
ّ
ودع ميالن االيطالي مسابقة دوري
أب����ط����ال أوروب��������ا م����ن دور ال�������ـ 16بعد
تعادله ومضيفه توتنهام هوتسبر
االنكليزي  1-0( 0-0ذهابًا).
وان��ط��ل��ق ت��وت��ن��ه��ام ال���ى ال��ه��ج��وم منذ
ال��ل��ح��ظ��ة االول�������ى ،ف���س���دد الهولندي
رافايل فان درفارت من خارج منطقة
الجزاء إال أنها مرت بمحاذاة القائم
األي���س���ر ( ،)2أت��ب��ع��ه ب��ي��ت��ر كراوتش
ب���رأس���ه إال أن ال���ح���ارس كريستيان
أبياتي كان لها باملرصاد (.)4
وص����ن����ع م����ي��ل�ان أول��������ى ف����رص����ه عبر
السويدي زالتان ابراهيموفيتش من
ركلة ح��رة إال أن ال��ح��ارس البرازيلي
غ��وم��ي��ز اس��ت��ط��اع االن���ق���ض���اض على
كرته (.)15
وح���م���ل���ت ال���دق���ي���ق���ة  25أخ���ط���ر فرص
م�����ي��ل��ان ع����ن����دم����ا س��������دد البرازيلي
روبينيو فاصطدمت كرته بقدم أحد
املدافعني وتابعت طريقها الى املرمى
غ���ي���ر ان امل�����داف�����ع ال���ف���رن���س���ي ويليام
غاالس أبعدها عن خط املرمى.
ث���م س���دد ال��ب��رازي��ل��ي ب��ات��و م���ن داخل
منطقة ال��ج��زاء اال ان غوميز تصدى
ل��ك��رت��ه ( .)31رد ع��ل��ي��ه ف����ان درفارت

ب��ت��س��دي��دة ج�����اءت ب�ي�ن ي����دي أبياتي
(.)36
وم���ع ان��ط�لاق ال��ش��وط ال��ث��ان��ي أضاع
ك���راوت���ش ف��رص��ة اف��ت��ت��اح التسجيل
برأسه (.)46
وب����ل����غ ش���ال���ك���ه األمل�����ان�����ي ال��������دور ربع
ال���ن���ه���ائ���ي ب���ع���د ت��غ��ل��ب��ه ع���ل���ى ضيفه
فالنسيا االسباني  1-1( 1-3ذهابًا).
وب���ع���د ف���رص���ة أول������ى ل���ش���ال���ك���ه عبر
ال��س��وي��س��ري م��اري��و غافرانوفيتش
م������ن رأس������ي������ة اس�����ت�����ط�����اع الحارس
امساكها ( ،)12سجل فالنسيا هدف
االفتتاح عندما سدد التركي محمد
توبال بقوة فاصطدمت كرته برأس
زميله البرتغالي ري��ك��اردو كوستا
وتابعت طريقها الى مرمى الدولي

مانويل نوير (.)16
وانتظر شالكه حتى الدقيقة  39ليدرك
ال��ت��ع��ادل ع��ب��ر ال��ب��ي��روف��ي جيفرسون
فارفان من ركلة حرة رائعة.
وم��ن��ح غ��اف��ران��وف��ي��ت��ش ف��ري��ق��ه هدف
ال��ت��أه��ل ب��م��ت��اب��ع��ة م���ن داخ����ل منطقة
الجزاء (.)52
م����ن ث����م ع�����اد ف�����ارف�����ان ل��ي��ق��ض��ي على
أح�لام فالنسيا عندما سجل الهدف
ال��ث��ال��ث م���ن ان���ف���رادي���ة أس��ك��ن بعدها
الكرة ببراعة في الشباك (.)90

يوروبا ليغ
ت���ق���ام ال��ل��ي��ل��ة م���ب���اري���ات ذه������اب دور
ال�������ـ 16ف����ي م��س��اب��ق��ة “ي�����وروب�����ا ليغ”،
ح���ي���ث ت���ب���رز م���ب���اري���ات ع�����دة أقواها

لم ترتق مباراة
توتنهام هوتسبر
وميالن إلى
المستوى المطلوب

ب�ي�ن ب��اي��ر ل��ي��ف��رك��وزن ث��ان��ي الدوري
االمل������ان������ي وض����ي����ف����ه ف�����ي�����اري�����ال رابع
ال��دوري االسباني ،حيث يأمل فريق
امل�����درب ي���وب ه��اي��ن��ك��ي��س أن يحافظ
على سجله ال��خ��ال��ي م��ن ال��ه��زائ��م في
امل��س��اب��ق��ة ه����ذا امل���وس���م واالستفادة
م��ن ع��ام��ل��ي االرض وال��ج��م��ه��ور لكي
ي��خ��رج ف��ائ��زًا ق��ب��ل ال��س��ف��ر ال���ى ملعب
“إل مادريغال” حيث ستكون االمور
اصعب بكثير.
ك�����ذل�����ك ي�����ت�����واج�����ه س����س����ك����ا موسكو
الروسي مع ضيفه بورتو البرتغالي
ف����ي م���وق���ع���ة ق���وي���ة ت��ج��م��ع ب��ي�ن بطل
 2005وبطل .2003
ب���دوره ،سيكون ليفربول االنكليزي
ال��������ذي ت ّ
��������وج ب���ل���ق���ب ك�������أس االتحاد
االوروب����ي ث�لاث م���رات واملنتشي من
فوزه على غريمه مانشستر يونايتد
( )1-3ف��ي ال�����دوري امل��ح��ل��ي ،اختبارًا
صعبًا امام مضيفه براغا البرتغالي.
وهنا البرنامج (بتوقيت بيروت):
ب��ي أس ف��ي اي��ن��ده��وف��ن ال��ه��ول��ن��دي -
رينجرز االسكوتلندي ()20.00
ب��اي��ر ل��ي��ف��رك��وزن االمل���ان���ي  -فياريال
االسباني ()20.00
س���ب���ورت���ي���ن���غ ب�����راغ�����ا ال����ب����رت����غ����ال����ي -
ليفربول االنكليزي ()20.00
س��س��ك��ا م��وس��ك��و ال����روس����ي  -بورتو
البرتغالي ()20.00
ب��ن��ف��ي��ك��ا ال��ب��رت��غ��ال��ي  -ب���اري���س سان
جيرمان الفرنسي ()22.05
اي������اك������س ام������س������ت������ردام ال����ه����ول����ن����دي -
سبارتاك موسكو الروسي ()22.05
تفنتي انشكيده الهولندي  -زينيت
سان بطرسبورغ الروسي ()22.05
دينامو كييف االوكراني  -مانشستر
سيتي االنكليزي ()22.05
ت����ق����ام م����ب����اري����ات االي���������اب الخميس
املقبل.
(األخبار ،أ ف ب)

تبرز في مسابقة
«يوروبا ليغ»
مواجهة باير
ليفركوزن وفياريال
ّ
فارفان يحتفل بعد تسجيله الهدف األول في مرمى فالنسيا (فرانك أوغستني ــ أ ب)

كرة القدم

جلسة أمس انفجرت وانسحابات ومطالبة باإلصالح
ال����ت����أم أم�����س أع����ض����اء ال���ل���ج���ن���ة العليا
ل�ل�ات���ح���اد ال��ل��ب��ن��ان��ي ل���ك���رة ال����ق����دم ،في
ج��ل��س��ة ك�����ان م����ن امل���ف���ت���رض أن تبحث
فيها املواضيع الخالفية التي أعقبت
ال���ج���ل���س���ة امل����اض����ي����ة .ب���ي���د أن «جدول
األع ّ����م����ال امل���ن���ق���وص» ف ّ���ج���ره���ا ،بسبب
ت���ع���ن���ت األم���ي���ن ال����ع����ام ف����ي ع������دم طرح
بنود أث��ارت امتعاضات وخالفات في
امل��ح��ض��ر ال���س���اب���ق ،ح��ي��ث ان��س��ح��ب كل
من سمعان الدويهي وج��ورج شاهني
وم���ازن قبيسي احتجاجًا ،ولحق بهم
ال��رئ��ي��س ه��اش��م ح��ي��در ون��ائ��ب��ه ريمون
س��م��ع��ان بغية إق��ن��اع��ه��م ب��ال��ع��دول عن
االنسحاب من دون جدوى.
ص���در ات����ح����ادي إل�����ى أن�����ه لم
وأش�������ار م��� ً
ي��ع��د م��ق��ب��وال ق��ل��ة ال��ت��ج��اوب م��ن األمني
ال���ع���ام امل��ت��ش ّ��ب��ث ب����آرائ����ه ،وال������ذي يظن

أن�����ه ح���اك���م ب����أم����ره .وي���ج���ب التخلص
م���ن ه����ذه ال��ع��ق��ل��ي��ة وإع�������ادة ال��ن��ظ��ر في
ال��ل��ج��ان ع��م��وم��ًا ،وخ��ص��وص��ًا الحكام
واملنتخبات وال��ت��س��وي��ق ،مضيفًا «إذا
كنا غير قادرين على القيام بمهماتنا،
فليأتوا بغيرنا ،وإال فإنه واهم من يظن
أننا «معاقون» ،ومن غير الجائز إدارة

مباراتان للعهد واألنصار اليوم
تنطلق اليوم منافسات األسبوع الـ 17من بطولة لبنان لكرة القدم
بمباراتني للعهد واألنصار ،إلفساح املجال لهما لإلعداد ملباراتيهما
في مسابقة كأس االتحاد اآلسيوي ،الثالثاء في  15الجاري.
اإلخاء × العهد (بحمدون ـ  :)14:30يقع العهد املتصدر ( 41نقطة)
في ضيافة ال تخلو من املنافسة أم��ام اإلخ��اء (سابع  17نقطة)،
وسوء الطقس قد يعرقل ّ
التفوق الفني للعهد.
اإلص��ل��اح × األن���ص���ار (ص����ور ـ  :)14:30ينتقل
األخ���ض���ر (راب�����ع  34ن��ق��ط��ة) ب��ح��ذر ال���ى االصالح
(ثاني عشر  4نقاط) في معقله الوعر ،حيث عادله
الراسينغ آخ��ر دقيقة 2ـ ،2فهل يكررها؟ ويغيب
عن األنصار مدافعه رام��وس (الصورة) لإليقاف.
وتستكمل املرحلة يوم السبت.
اللعبة عبر الهاتف من الخارج».
ورأى امل���ص���در أن ه��ن��اك م���ن يهتمون
ل��ح��س��اب��ات��ه��م ال��ش��خ��ص��ي��ة وال يهمهم
ما يجري في اللعبة التي وصلت إلى
ال��ح��ض��ي��ض بسبب عقلية االستئثار
التي ينتهجها األمني العام وشركاؤه.
وف��ي ات��ص��ال م��ع ال��دوي��ه��ي ،أك��د أن��ه لن

ي��ع��ود ال���ى ع��م��ل��ه االت���ح���ادي وحضور
ال���ج���ل���س���ات إال ب���ع���د ت���ض���م�ي�ن جدول
األعمال األمور الخالفية ،وأن يكون كما
يجب .وأض��اف الدويهي أنه كان يجب
ترشيحه لعضوية لجنة كرة الصاالت
في االتحاد اآلسيوي ،بيد أنه انسحب
م��ن ال��ج��ل��س��ة ل��ح��ف��ظ ك��رام��ت��ه ال��ت��ي هي

البرازيل تواصل التراجع
في تصنيف “الفيفا”
خسرت البرازيل مركزها مجددًا على
الئحة التصنيف الشهري الصادر عن
االتحاد الدولي لكرة القدم ،وهذه املرة
ملصلحة األرجنتني التي صعدت الى
املركز الرابع بفارق نقطة واحدة فقط
عن “السيليساو” ،في الوقت الذي بقيت
فيه إسبانيا بطلة العالم أولى ،وهولندا
وصيفتها ثانية ،تليهما أملانيا ثالثة
مونديال .2010
 ترتيب املنتخبات الـ  20األوائل: -1اسبانيا 1880
نقطة
 -2هولندا 1730
 -3املانيا 1486
 -4االرجنتني 1412
 -5البرازيل 1411
 -6انكلترا 1212
 -7االوروغواي 1172
 -8كرواتيا 1071
 -9البرتغال 1060
 -10اليونان 1038
 -11ايطاليا 957
 -12النروج 957
 -13روسيا 956
 -14تشيلي 954
 -15اليابان 938
 -16غانا 931
 -17سلوفينيا 916
 -18فرنسا 913
 -19الواليات املتحدة
894
 -20صربيا 872

 ترتيب املنتخباتالعربية:
 -35مصر  658نقطة
 -45تونس 568
 -55الجزائر 539
 -66املغرب 493
 -71ليبيا 472
 -79السعودية 416
 -81األردن 410
 -89العراق 379
 -90قطر 379
 -96البحرين 344
 -103الكويت 308
 -106السودان 298
 -108سوريا 295
 -110عمان 275
 -126اليمن 219
 -169لبنان 58
 -174موريتانيا 49
 -178فلسطني 40
 -186الصومال 23
 -187جزر القمر 19

أملانيا × البرازيل في وداع باالك
سيخوض قائد منتخب أملانيا السابق
ميكايل باالك مباراته الدولية الرقم 99
واألخيرة مع بالده في مواجهة ودية مع
البرازيل في  10آب املقبل ،بحسب ما
ذكرت صحيفة «بيلد» األملانية املختصة.
ّ
ُويتوقع أن يلتقي مدرب املنتخب يواكيم
لوف مع باالك في نهاية الشهر الجاري
ملناقشة مستقبل العب وسط باير
ليفركوزن الحالي مع املنتخب الوطني
ومباراته الوداعية ضد البرازيل في
شتوتغارت.

ريال مدريد لترحيل كاكا!
أغلى بكثير من أي منصب أو كرسي.
وب���ال���ع���ودة ال����ى ال��ج��ل��س��ة ال���ت���ي عقدت
أم������س وغ��������اب ف�����ي ب���داي���ت���ه���ا محمود
الربعة وجهاد الشحف ،فكان في أبرز
مقرراتها:
ترشيح الرئيس هاشم حيدر لعضوية
ل���ج���ن���ة رؤي�������ة آس�����ي�����ا ،وره�����ي�����ف عالمة
لعضوية لجنة املسابقات في االتحاد
اآلس����ي����وي ،واالع����ت����ذار ع���ن ع����دم قبول
دع������وة االت����ح����اد ال���ع���م���ان���ي استضافة
منتخب لبنان األومل��ب��ي للعب مباراة
ودي���ة م��ع نظيره اللبناني ف��ي مسقط
لتعارضها مع مباريات الدوري املحلي
واق��ت��راح إقامتها في  23آذار الجاري،
وإيقاف العب النجمة عباس عطوي أول
التضامن
مباراتني رسميتني وإداري
ّ
صور نجيب بسمة ستة أشهر ،وكل من
حسن خاتون ومحمد مطر (الراسينغ)
ورام�����وس ج��ون��ي��ور (األن���ص���ار) وعلي
يعقوب (املبرة) وحسن فرحات (السالم
ص����ور) أول م���ب���اراة رس��م��ي��ة ،وتحميل
ن����ادي ال��ش��ب��اب ال��ع��رب��ي كلفة األضرار
التي لحقت بملعب الصفاء مع تغريمه
 500ألف ليرة.

ّ
توقعت صحيفة “آس” اإلسبانية امس
أن ّ
يرحل ريال مدريد صانع األلعاب
البرازيلي كاكا في نهاية املوسم الحالي،
رغم بقاء أربعة اعوام على انتهاء عقده
مع النادي امللكي ،وذلك بعد ّ
تكرر إصابته
التي حرمته من تقديم املستوى الذي ظهر
به في الدوري اإليطالي مع فريقه السابق
ميالن.

شالكه يسحب ثقته بماغاث
يبدو أن شالكه األملاني سحب ثقته
بمدربه فيليكس ماغاث ،إذ أفادت تقارير
صحافية بأن األخير سيترك منصبه في
نهاية املوسم الحالي ،مشيرة الى أن ادارة
النادي ال ترى أنه قادر على تحقيق هدف
الفوز بلقب الدوري األملاني قبل انتهاء
عقده عام .2013
(أ ف ب)
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أشخاص

خالد صاغية

خطيئة العالم

رون مارغولياس
ّ
«فزاعة» اإلسالم
الشيوعي الراديكالي تجاوز ّ
أرنست خوري
أن تلتقي ع��ام  2011يهوديًا يعادي
الصهيونية ،وي �ع��ارض السياسات
�ال اإلسرائيلي،
اإلج ��رام �ي ��ة ل�ل�اح �ت�ل ً
ف�ه��ذا ل�ي��س مستحيال .ل�ك��ن ي�ن�ّ�در أن
ّ
ت�ل�ت�ق��ي ي �ه��ودي��ًا ي � ��ردد دوم� ��ًا أن� ��ه لن
«يزور َإسرائيل إال عندما يعود اسمها فلسطني».
يبدو لك رون مارغولياس ،املترجم
الشيوعي
وال �ص �ح��اف��ي ،وال �ن��اش��ط
ً
متجاهال
آخر.
التركي ،مثقفًا من زمن
ِ
ديكتاتورية خطاب «روح العصر»،
ت� �ج ��ده ف ��ي ب �ح��ث دائ� � ��م ع ��ن «حزب
ّ
شيوعي ع��امل��ي» ،تفرضه حقيقة أن
العالم أمام خيارين :إما االشتراكية
أو الزوال.
ُول � ��د رون م��ارغ��ول �ي��اس ع ��ام 1955
لدراسة
ّ
في اسطنبول التي غادرها ّ
االق� �ت� �ص ��اد ف� ��ي ل � �ن� ��دن .ظ � ��ل يتنقل
ب�ي�ن ع��اص �م��ة ال �س�ل�اط�ي�ن وعاصمة
الضباب ،إلى أن حسم خياره نهائيًا
ق �ب��ل خ �م��س س� �ن ��وات ،ح�ي�ن ف �ه��م أن
«معركته هي هنا في تركيا» .والدته
م��ن عائلة س�ف��ردي��م ،أ ًت��ت إل��ى تركيا
منذ زم��ن بعيد ق��ادم��ة من إسبانيا،
ووال � � � � ��ده م � ��ن أص� � � ��ول أشكينازية
بولندية .لسانه ككتاباته« :وقحة»
و«ال وطنية» و«معادية للجمهورية
وللعلمانية» بمعايير خصومه في
تركيا طبعًا .ق��د ي�ك��ون التركي غير
ال �ك��ردي ال��وح�ي��د ال ��ذي ي�ت�ج� ّ�رأ على
ّ
املجاهرة بأن «حل القضية الكردية
ي� �ج ��ب أن ي� �ك ��ون خ ��اض� �ع ��ًا للمبدأ
ّ
ينص
ال�ل�ي�ن�ي�ن��ي ال�ك�لاس�ي�ك��ي ال ��ذي
تقرير املصير» .كالم كبير
على حق ّ
ّ
يقر رون بأنه لو كان صاحبه كرديًا،
مل��ا ب�ق��ي ع�ل��ى ق�ي��د ال �ح �ي��اة ،أو لكان
عنوانه اليوم معروفًا :السجن.
ّ
ت��ت �ص��ل ب ��ه ل �ل �ح �ص��ول ع �ل��ى موعد،
ف �ي �ص� ّ�ر ع �ل��ى ال �ل �ق��اء ف ��ي م �ن��زل��ه في
م �ن �ط �ق��ة ب �ي �ش �ي �ك �ت��اش ،ف� ��ي الضفة
األوروب� �ي ��ة م��ن اس�ط�ن�ب��ول .ن �ظ �رًا ملا
ت �ع��رف��ه ع��ن ث� ��راء ب �ع��ض أح �ي��اء تلك
ّ
امل�ن�ط�ق��ة ،ت �ق��ول لنفسك إن مضيفك
قد يكون من أولئك اليساريني الذين ال يرتضون
العيش بني «الحثالة» .تصل إلى العنوان متأخرًا
كاملة ،بسبب زحمة السير االسطنبولية،
ساعة
ّ
َ
ل�ت�ك�ت�ش��ف أن � ��ك ظ �ل �م��ت ال ��رج ��ل .ش �ق��ة ف ��ي الطبقة
الرابعة من مبنى ال مصعد كهربائيًا فيه .يتالءم
أث��اث الشقة مع مساحتها املتواضعة ،واملناسبة
يتحمل ّ
ّ
ّ
املصرة
تذمر والدته
تمامًا لعازب ما زال
على رؤية أحفاد لها قبل أن تموت .ج��دران البيت
تمألها لوحات زجاجية مزخرفة باآليات القرآنية،
إل� ��ى ج��ان �ب �ه��ا ص � ��ورة مل �ص �ط �ف��ى ك �م ��ال أتاتورك،
ّ
ممهورة بإحدى أشهر عباراته« :أكبر خطر يهدد
تركيا هو الشيوعية التي يجب أن نحاربها بكل
قسوة في كل مكان وزمان».
م ��ا س � ّ�ر وج � ��ود ه ��ذه ال �ل��وح��ة ف ��ي ّم �ن��زل شيوعي
رادي �ك��ال��ي م�ث�ل��ه؟ ي �س��ارع م �ب��ررًا« :إن �ه��ا للسخرية
م��ن ال�ح��زب الشيوعي التركي ال��ذي يأبى مغادرة
م��رك��زه وس��ط ش��ارع «تقسيم» األس �ط��وري» .لوثة
االنقسامات الشيوعية موجودة في تركيا أيضًا إذًا!
متحمسًا إلى شرح موقفه بإنكليزية ّ
ّ
جيدة
يسارع
وفرنسية مقبولة« :ال�ح��زب الشيوعي الرسمي ال
ّ
محجبة
يشارك في تظاهرة إذا شاركت فيها امرأة

ّ
ّ
قومية في
واح��دة» .يتابع« :هذا الحزب هو األشد
تركيا» ،طبعًا بعد «حزب الحركة القومية التركية»
ّ
ّ
الفاشية .يجزم أن هذا الحزب
املعروف بشوفينيته
ُيزايد على الكماليني الجمهوريني في مسألة دور
ّ
الجيش والقضية ال�ك��ردي��ة .ي�س��أل« :أال ت�ع��رف أن
الشيوعي ال�ت��رك��ي» بالنسبة إلى
م��وق��ف «ال�ح��زب
ّ
القضية الكردية هو أنها «اختراع من االمبريالية
لتفتيت وح ��دة ال�ج�م�ه��وري��ة؟»ّ .أم ��ا م��وق��ف «حزب
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تواريخ
1955
الوالدة
في إسطنبول
1972
غادر إلى لندن
لدراسة االقتصاد
1997
قاد ّ
تحول «حركة ّ
العمال
الثوريني االشتراكيني» إلى حزب
2009
صدور أحدث كتبه السياسية« :قلب عالم من دون رحمة:
عن اإلسالم واإلسالموفوبيا والصهيونية»
2011
يكتب عمودًا أسبوعيًا
ّ
التركية
لصحيفة «طرف»

ّ
العمال الثوريني االشتراكيني» ـــــ التنظيم الشيوعي
الذي ينتمي إليه رون ويقوده ـــــ فمختلف ،إذ يقرّ
ّ
ّ
بحق تقرير املصير للشعب ال�ك��ردي ،ويعد حزب
«العمال الكردستاني» حركة ّ
تحرر وطنية.
رون مارغولياس سعيد اليوم بالكتابة لصحيفة
«طرف» مرتني في األسبوع .تأسست هذه الصحيفة
قبل نحو أربع سنوات «لتكسر جميع املحظورات:
م��ن االع �ت ��راف ب ��اإلب ��ادة األرم �ن� ّ�ي��ة ،وف �ض��ح تاريخ
الجيش التركي (ال��دول��ة العميقة أو
ع �ص��اب��ات إرغ �ي �ن �ي �ك��ون) والقضية
الكردية .»...لكن القلق ال يفارقه ،ألن
ّ
الصحيفة تعاني أزمة مادية كبيرة،
و«ال ت��وج��د ص�ح�ي�ف��ة ت��رك�ي��ة أخرى
ّ
ت �ج��رؤ ع �ل��ى ن �ش��ر م� ّ�ق ��االت ��ي» .وألن
مهنة الصحافة ال توفر عيشًا كريمًا،
ي��واص��ل العمل ف��ي م�ج��ال الترجمة،
من التركية إلى اإلنكليزية والعكس.
رون مارغولياس وج��ه معروف في
األوس� ��اط اإلع�لام�ي��ة ف��ي ت��رك�ي��ا .هو
شاشات التلفزيون
ضيف دائم على
ّ
والصحف واإلذاع� ّ�ات ،ألن��ه يقول ما
ال يقوله غيره ،وألنه قد يكون أشهر
ش �ي��وع��ي م��ا ّزال م�ت�م� ِّ�س�ك��ًا بـ«لغته
الخشبية» ،وألنه يهودي و ...ملحد
ع �ل �ن��ًا .ف��ي م��ا ي �خ� ّ
�ص ي �ه��ود تركيا،
ي��أت��ي ك�لام��ه ق��اس �ي��ًا أي �ض��ًا ،ب �م��ا أن
ه��ذه املجموعة الصغيرة (ن�ح��و 20
أل �ف��ًا) َت�ع��ان��ي ه�ج��رة م��زم�ن��ة ،بحيث
تركيا إال «العجزة
لم يبق اليوم في ّ
ّ
�اء» ،رغ��م أن�ه��ا ل��م ت�ع��ان أي
وال�ب�س�ط� ُ
مضايقات تذكر.
اليسار التركي هو «ال ش��يء» اليوم
في نظره« ،ألن كلمة يسار أصبحت
م ��وازي ��ة ل �ح��زب أت ��ات ��ورك« ،الشعب
ال� �ج� �م� �ه ��وري» ،ف ��ي ذه �ن �ي��ة الناس.
ليس لدى الحزب الشيوعي الرسمي
م��ا ي�ق��ول��ه ل�ل�م��واط�ن�ين ،وخصوصًا
امل �ت� ّ
�دي � ّن�ي�ن ال� �ف� �ق ��راء م �ن �ه��م ،فهؤالء
«م �ت �خ��ل �ف��ون» ب��ال�ن�س�ب��ة إل ��ى قيادة
«ال�ش�ي��وع��ي ال �ت��رك��ي» .ب��رأي��ه ،وضع
ال�ي�س��ار ال�ت��رك��ي خ�ل�ال ح�ق�ب��ات قتل
ال �ش �ي��وع �ي�ي�ن وال �ت �ن �ك �ي��ل ب �ه��م بعد
ان�ق�لاب��ي  1960و« 1980ك ��ان أفضل
من وضعه اليوم».
لدى مارغولياس قراءة طبقية لحكم حزب «العدالة
والتنمية» الذي «لم ولن أنتخبه يومًا لكونه حزبًا
ّ
يمينيًا ومحافظًا ودينيًا» .لكن مارغولياس غير
ّ
خائف م��ن أسلمة تركيا ،بما أن هناك  5ف��ي املئة
ّ
يصوتون لحزب «السعادة» ،وريث
فقط من األتراك
أح ��زاب ن�ج��م ال��دي��ن أرب �ك��ان ،األق ��رب إل��ى املشروع
اإلسالمي.
ل ��ن ي �ع��ود رون م��ارغ��ول �ي��اس إل ��ى إس��رائ �ي��ل قبل
أن ت�ع��ود فلسطني إذًا .ل��ن «ي �ع��ود» ألن��ه ذه��ب إلى
ه �ن��اك ذات م � � ّ�رة ،ك ��ان ع �م��ره  13ع��ام��ًا ح�ي�ن ذهب
لالحتفال بتقليد  bar mitsvahوهو يعني تكليف
ّ
تسأل ضيفنا
اليهودية.
بفرائض الشريعة
الشاب
ّ
ّ
أي� ّ�ًا م��ن ال�ح��ل�ين ي��راه�م��ا أق ��رب إل��ى ال�ت�ح��ق��ق يومًا،
�دة ثنائية القومية؟
ح��ل الدولتني أم ال��دول��ة ال��واح� ّ
يجيبك من حيث ال تنتظر« :الحل الواقعي الوحيد
ه� ��و ال� �ش� �ي ��وع� �ي ��ة .ف �ل �س �ط�ي�ن ليست
م�ش�ك�ل��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن� ّ�ي�ين ،ب ��ل مشكلة
ال�ط�ب�ق��ة ال�ع��ام�ل��ة ال �ع��رب �ي��ة ،املصرية
والعراقية...
وال �س��وري��ة وال�ل�ب�ن��ان�ي��ة لاّ
ل��ن ت�ق��وم قيامة فلسطني إ بقيامة
العالم العربي».

قبل ّ
تنحيه ،خاطب الرئيس املصري
ّ
املخلوع ّ،حسني م�ب��ارك ،املصريني
ً
ّ
ق��ائ�لا إن ��ه ي�ح��ز ف��ي ن�ف�س��ه أن يرى
بعض مواطنيه يطالبونه بالرحيل،
ّ
ّ
بأن ّ
وإنه واثق
أكثرية الشعب املصري
تعرف ّ
جيدًا من هو حسني مبارك.
زين العابدين بن علي لم يكن بعيدًا
عن وهم كهذا .فالرئيسان ينتميان
ّ
إلى ذاك الصنف من
الديكتاتوريني
الذين يبلغ بهم االنفصال عن الواقع
ّ
ح� ّ�دًا يعتقدون معه أن شعوبهم ال
يمكن أن تستغني عنهم.
م �ع� ّ�م��ر ال �ق��ذاف��ي ي��أت��ي م��ن مدرسة
مختلفة .فمنذ اللحظة األول��ىً ،خلط
تهريجه بتهديده ّ .بعث ابنه بدايةّ ،ثم
ّ ّ
تماد
ظهر بنفسه ليحذر من أن أي ٍ
ف��ي االع �ت ��راض ع�ل�ي��ه س �ي �ق��وده إلى
ح�م�ل��ة «ت�ط�ه�ي��ر» ت�س�ي��ل ف�ي�ه��ا دماء
ّ
ك �ث �ي��رة .ل �ك��ن َ ال �ق��ذاف��ي ال ��ذي يعرف
م ��ن أي� ��ن ت ��ؤك ��ل ال �ك �ت��ف ،ل ��م
يكتف
ِ
بتهديد شعبه ،بل ربط ذاك التهديد
ب �ت �ح��ذي��رات رم��اه��ا ف��ي وج ��ه الدول
ّ
ّ
الغربية .كأن «العقيد» يخاطب القادة
ّ
الغربيني على طريقة «دافنينه سوا»:
الشعب والحرية
«لندع الحديث عن ّ
جانبًا .بيننا ثالثة ملفات رئيسية:
م �ن��اب��ع ال �ن �ف��طّ ،ت�ن�ظ�ي��م «القاعدة»،
وامل �ه��اج��رون ،ح��ت��ى ال ن�ت�ح� ّ�دث عن
إسرائيل .أنا الذي أحمي النفط ومن
يعقد معكم االت�ف��اق��ات امل��رب�ح��ةّ .أنا
ال��ذي أح��ارب اإلره��اب وأمنع تسلله
إل�ي�ك��م .وأن ��ا ال ��ذي أل�ع��ب معكم لعبة
القذارة بالنسبة إلى فقراء املهاجرين
�ى أوروب � ��ا .وإذا ك �ن� ُ�ت أف �ع��ل ذلك،
إل � ّ
فألني ديكتاتور أو مجنون أو ملك
ملوكّ ،
سموني ما شئتم».
م�ع� ّ�م��ر ال �ق��ذاف��ي ،إذ ي�خ��اط��ب الغرب
النحو ،ال يمارس االبتزاز
على هذا ّ
وح �س ��ب .إن � ��ه ،ف ��ي ال ��واق ��ع ،يفضح
ال�ت��واط��ؤ ال��ذي ب��دأت ترتفع أصوات
ّ
ّ
النقد الذاتي؟ يسأل
غربية ضده .أين ً
روج��ر ك��وه�ين م�ث�لا ف��ي «نيويورك
تايمز»« .كيف دعمنا ،استخدمنا،
ّ
وش� ّ�ج �ع �ن��ا ع �ن��ف
الديكتاتوريني
ال �ع��رب ع�ل��ى م��دى س �ن��وات؟ إل��ى ّأي
درجة أشعل هذا التشجيع الغضب
ال �ج �ه� ّ
�ادي ال ��ذي تسعى املجتمعات
�ى إخ� � �م � ��اده؟» ...ويتابع
ال �غ��رب� ّ�ي��ة إل �
ً
ك��وه�ين ق��ائ�لا« :ث� ّ�م��ة أ ّس � ًب��اب عديدة
تجعلني أع ��ارض ت��دخ�لا عسكريًا
ّ
غربيًا في ليبيا ...لكن السبب األعمق
هو اإلف�لاس األخالقي للغرب تجاه
العالم العربي»...
ل� �ي ��س ال � �غ � ��رب وح� � � ��ده م � ��ن يعاني
اإلف �ل��اس األخ�ل�اق ��ي ف ��ي املوضوع
ال�ل�ي�ب��ي .ال�ن�ق��د ال��ذات��ي ال ��ذي تقاعس
عنه الغرب ،لم يقم به العرب أيضًا.
لم يقم به اليسار العربي خصوصًا،
ّ
وال س� ّ�ي �م��ا أن م �ئ��ات م ��ن األحزاب
والتنظيمات وامل� ّ
�ؤس�س��ات اعتاشت
أع��وام��ًا م��ن ف�ت��ات م��وائ��د «العقيد».
م��ا ي �ح��دث ف��ي ل�ي�ب�ي��ا ل �ي��س خطيئة
القذافي ّوح��ده .ليس خطيئة الغرب
وح��ده .إنها خطيئتنا جميعًا ،نحن
ال��ذي��ن ُ ت �ف� ّ�رج �ن��ا أرب �ع�ي�ن ع��ام��ًا على
أرض ت ��دع ��ى ل�ي�ب�ي��ا ت�خ�ت�ف��ي تحت
عباءة أنيقة لنظام قذر.

