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عربيات
دوليات
معرض فني يثير خالفات
أثار معرض فني يتناول األحداث الحالية
ف��ي س��وري��ا ،خ�لاف��ات ح��ادة ب�ين النقابات
املهنية األردنية ( 14نقابة) التي رفضت
تنظيم هذه الفاعلية باسمها.
وم����ع����رض ال����ص����ور ال������ذي ي��ح��م��ل ع���ن���وان
«ق���ص���ة ث���������ورة ...س����وري����ا دم������اء ن����ازف����ة»،
افتتح أم��س في عمان بمبادرة من نقابة
املهندسني ال��زراع��ي�ين ال��ت��ي ق���ررت تنظيم
امل�����ع�����رض ب����م����ف����رده����ا ،وأع����ل����ن����ت ت��ل��ق��ي��ه��ا
تهديدات من نقابيني معارضني بتحطيم
محتويات املعرض.
ي���ذك���ر أن ن���ق���اب���ة امل���ه���ن���دس�ي�ن ال���زراع���ي�ي�ن
يسيطر عليها التيار اإلسالمي ،الذي ندد
أكثر من مرة ُبما «يقترفه النظام السوري
بحق شعبه املطالب بالحريات».
وع ّ�����ب�����ر ن���ق���ي���ب امل����ه����ن����دس��ي�ن ال����زراع����ي��ي�ن
ع��ب��د ال����ه����ادي ال���ف�ل�اح���ات ع���ن اس��ت��غ��راب��ه
واستيائه من محاولة البعض منع إقامة
املعرض ،مؤكدًا أن معرض «قصة ثورة»
مستمر وأن تنظيمه «ج���اء ان��ط�لاق��ًا من
م��وق��ف ال��ن��ق��اب��ة ب��االص��ط��ف��اف إل���ى جانب
ال��ش��ع��وب العربية ف��ي معركتها م��ن أجل
الحرية».
(يو بي آي)

وال �ن��اص��ري وال �ش �ي��وع��ي ،ول ��م ي�ك��ن أح��د
ي �ت �ح��دث ع ��ن س �ن��ي وع� �ل ��وي وم�س�ي�ح��ي
ودرزي .وفي فترة احتالل العراق رفعت
غ��ال�ب�ي��ة ال�س��وري�ين راي ��ة ال��وط�ن�ي��ة ،وك��ان
ي�ح��ز ف��ي ن�ف��وس�ه��م ان م �ع��ارض��ة ال�ن�ظ��ام
العراقي كانت ترفع الراية االميركية.
ال �ش��ارع ال �س��وري أدرك حجم التحديات
ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ووق� � ��ف ال � ��ى ج ��ان ��ب ال �ح �ك��م
ف �ت ��رة ط��وي �ل��ة ألن ه �ن ��اك اي �م��ان��ًا ع�م�ي�ق��ًا
ب� ��دور س ��وري ��ا ،ل �ك��ن ال �خ �ط��اب ال �ع��روب��ي
ل��م يعد كافيًا لتهدئة ال �ش��ارع ،وانقلبت
اآلي��ة في السنوات األخيرة ،عندما خرج
النظام ال�س��وري م��ن الحصار بعد حرب
تموز  ،2006بفضل انتصار املقاومة في
ل �ب �ن��ان ،وص� ��ارت امل �ع��ادل��ة ب��ال�ن�س�ب��ة إل��ى

ال� �ش ��ارع ال� �س ��وري م �ط��روح��ة ع �ل��ى نحو
م�خ�ت�ل��ف ،وب ��ات ش��رط امل�م��ان�ع��ة الفعلية
ه��و االص� �غ ��اء ال ��ى ه��واج��س ال �س��وري�ين،
وليس االستمرار في سياسة االجحاف
وال �ق �م��ع واالس �ت �ئ �ث��ار ب��ال �س �ل �ط��ة وغ��ض
ال� �ط ��رف ع ��ن ال �ف �س ��اد ب ��ذري �ع ��ة ان ن �ظ��ام
ال� �ح� �ك ��م ي� �ت� �ع ��رض ل� �ض� �غ ��وط خ ��ارج� �ي ��ة،
تمنعه من االنفتاح على شعبه وتحسني
مستوى معيشته ،ومعاملته على نحو
الئ��ق وف��ي اط ��ار ال �ق��ان��ون .وب ��دأت بعض
ال�ش��رائ��ح االجتماعية ب��ال�ت��ذم��ر ،وأخ��ذت
تشكو عالنية من تحمل فاتورة استقرار
النظام ،التي يدفعها الشعب ،س��واء من
أج��ل قضية فلسطني ،أو لبنان وال�ع��راق
واي � ��ران ،م��ن دون ان ي �ك��ون ل��ذل��ك مقابل

م��ن ط��رف ال�ح�ك��م ،ال ��ذي ب�ق��ي يعمل وف��ق
ف�ل�س�ف��ة االج �ه��زة ال�ق��دي�م��ة ،ال �ت��ي أدخ�ل��ت
بعض التحسينات الشكلية دون املساس
بالجوهر.
ت�ح�ق��ق االس �ت �ق��رار ف��ي ع �ه��د االس� ��د األب
ب�ف�ض��ل ج�م�ل��ة م��ن ال �ت �س��وي��ات ال��داخ�ل�ي��ة
وال �خ��ارج �ي��ة ،فعلى صعيد ال��داخ��ل ك��ان
االس� � � ��د ح ��ري� �ص ��ًا ع� �ل ��ى االن � �ف � �ت� ��اح ع �ل��ى
م� �ك ��ون ��ات ال �ن �س �ي ��ج ال� � �س � ��وري وت �ق ��دي��م
ترضيات على شكل مصالح اقتصادية
ت �ع��وض ع ��ن ال� � ��دور ال �س �ي��اس��ي ،وه��دف��ه
ك� �س ��ب ت ��أي� �ي ��د واس� � � ��ع م � ��ن ط � � ��رف ك ��اف ��ة
القطاعات لتأييد حكمه م��ن ج�ه��ة ،ومن
ج�ه��ة ث��ان�ي��ة ع ��زل امل �ع��ارض��ة ال�س�ي��اس�ي��ة،
وخ� �ص ��وص ��ًا اإلخ� � � ��وان امل �س �ل �م�ي�ن ،ل��ذل��ك

حزاب
كل محافظة عن  5في املئة من مجموع
األعضاء ،وأن تعكس في بنيتها النسيج
الوطني للمجتمع السوري» (املادة .)11
ُي ّ
قدم طلب التأسيس إلى رئيس اللجنة
ال � ��ذي ي �ع��رض��ه ع �ل��ى ال �ل �ج �ن��ة خ�ل��ال 15
يوما .تتأكد اللجنة من استيفاء الطلب
للشروط القانونية على أن تبتها خالل
 60ي ��وم ��ًا .وي� �ح ��ق ل �ل �ح��زب االع � �ت ��راض
أم� ��ام امل �ح �ك �م��ة اإلداري� � � ��ة .وت �ن��ص امل ��ادة
( )14ع�ل��ى ت�م��وي��ل ال �ح��زب ،وت�ش�ي��ر إل��ى
أن م��وارد ال�ح��زب تتكون م��ن اشتراكات
األع � �ض� ��اء واإلع� � ��ان� � ��ات امل �خ �ص �ص��ة م��ن
ال��دول��ة وحصيلة عائد استثمار أمواله
في املجاالت غير التجارية التي يحددها
ن�ظ��ام��ه ال��داخ �ل��ي «وال ي�ع��د م��ن األوج ��ه
التجارية في حكم هذه الفقرة استثمار
أم � � ��وال ال� �ح ��زب ف ��ي إص � � ��دار ص �ح��ف أو
استثمار دور النشر والطباعة إذا كان
هدفها خ��دم��ة أغ ��راض ال �ح��زب» ،إضافة
إل��ى ال�ه�ب��ات وال�ت�ب��رع��ات .وت �ش� ّ�دد امل��ادة
نفسها على أنه «ال يجوز للحزب قبول

أي ت�ب��رع أو هبة أو م�ي��زة أو منفعة من
غير السوري ،أو من جهة غير سورية أو
لاّ
من أي شخص اعتباري» على أ تزيد
قيمة التبرع على  500ألف ليرة سورية
في املرة الواحدة ،أو على مليونني ليرة
في العام الواحد ،وال يجوز قبول الهبة
من الشخص ذاته سوى مرة واحدة».
وبالنسبة إلى إعانات الدولة ،فهي توزع
على األحزاب وفقًا لتمثيلهم في مجلس
ال �ش �ع��ب ،ووف� �ق ��ًا ل �ع ��دد األص � � ��وات ال �ت��ي
حصل عليها مرشحوهم في االنتخابات
ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة .وت �ن��ص امل� � ��ادة ( )21على
ال�ن�ش��اط امل��ال��ي ل�ل�ح��زب ،فتحظر ص��رف
أم ��وال ��ه إال ع �ل��ى األن �ش �ط��ة ال �ت��ي تحقق
أه ��داف ��ه ،وت �ل��زم��ه وض ��ع أم��وال��ه ف��ي أح��د
امل �ص��ارف ال �س��وري��ة .وت �ف��رض أن يمسك
دف ��ات ��ر م �ن �ت �ظ �م��ة ل �ل �ح �س��اب��ات ت�ت�ض�م��ن
إيراداته ومصروفاته ورفع تقرير سنوي
عن حسابه الختامي إلى اللجنة ،وتقديم
كشف س�ن��وي ع��ن ك��ل ممتلكاته .ويحق
للجنة القيام باملراجعة والتفتيش على

دفاتر ومستندات وإيرادات ومصروفات
ال� �ح ��زب وم �ش��روع �ي��ة إي � ��رادات � ��ه وأوج� ��ه
ص ��رف أم ��وال ��ه .وف ��ي ح �ق��وق وواج �ب ��ات
الحزب .يحصل على إعفاءات من الرسوم
وال�ض��رائ��ب (امل �ق��ار وامل�ن�ش��آت اململوكة)،
وت �ت �م �ت��ع م� �ق ��اره ووث ��ائ� �ق ��ه وم��راس�ل�ات��ه
واتصاالته بالحصانة .ويحق له إصدار
ص �ح �ي �ف��ة واح � � ��دة ف �ق��ط واس� �ت� �خ ��دام ك��ل
وسائل التعبير عن الرأي وفقًا للدستور
واس� �ت� �خ ��دام األم� ��اك� ��ن ال �ع ��ام ��ة مل �م��ارس��ة
النشاط السياسي بالتنسيق املسبق مع
ال�ج�ه��ات امل�خ�ت�ص��ة .وت �ح� ّ�دد امل ��ادة ()31
ً
ال�ح��االت التي ُي� َ�ع� ّ�د فيها الحزب منحال.
ف�ي�م��ا ت �ن��ص امل � ��ادة  33ع �ل��ى ص�لاح�ي��ات
رئيس اللجنة في «أن يطلب من املحكمة
ب�ص�ف��ة مستعجلة وق ��ف ن �ش��اط ال�ح��زب
أو وق��ف تنفيذ أي م��ن ق��رارات��ه إل��ى حني
ال �ف �ص��ل ف ��ي ط �ل��ب ال � �ح ��ل ،وي� �ج ��ب ع�ل��ى
املحكمة أن تفصل في ه��ذا الطلب خالل
( )15ي��وم��ًا .وي�ح��ق للجنة توجيه إن��ذار
للحزب إلزالة أي مخالفة لهذا القانون.

تقرب من التجار واوساط االقطاع القديم
ورج� � ��ال ال ��دي ��ن ال �ت �ق �ل �ي��دي�ين وال �ع��ائ�ل�ات
الكبيرة وشيوخ العشائر املؤثرين .ولكي
يحمي نظامه م��ن ال�ض�غ��وط الخارجية،
ويحفظ ل�س��وري��ا دوره ��ا االق�ل�ي�م��ي ،بقي
ح��اض�رًا ف��ي ك��ل ن��زاع��ات املنطقة ،وتمكن
م��ن صياغة م�ك��ان خ��اص ل�س��وري��ا وسط
ت �س��اب��ق امل �ص��ال��ح ال �غ��رب �ي��ة ع �ل��ى منطقة
الشرق االوسط ،وظل يعمل على االمساك
ب��ال��ورق �ت�ي�ن ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة وال �ل �ب �ن��ان �ي��ة،
وص��ارت ل��ه كلمة مسموعة ف��ي ت��وازن��ات
م �ن �ط �ق��ة ال �خ �ل �ي��ج ب �س �ب��ب دخ ��ول ��ه ط��رف��ًا
رئيسيًا ف��ي ال �ح��رب ال�ع��راق�ي��ة االي��ران�ي��ة،
ّ
وقد اهله ذلك ألن يبقى قناة حيوية بني
ايران وبلدان الخليج التي كانت تخشى
النفوذ االيراني وتصدير الثورة.
ع �ل��ى م��ر ت��اري��خ س��وري��ا ال �ح��دي��ث ك��ان��ت
هناك اجندة خارجية الستهداف سوريا
ذات امل��وق��ع ال�ج�ي��وس�ت��رات�ي�ج��ي امل�ت�م�ي��ز،
ول��م تعرف سوريا منذ استقاللها حتى
ال �ي��وم ف �ت��رة ه ��دوء م��دي��د ع�ل��ى امل�س�ت��وى
ال �خ��ارج��ي ،ب��ل ك��ان��ت ع�ل��ى ال� ��دوام وس��ط
امل �ع �م �ع��ة ،وظ� ��ل ال � �ص� ��راع ي � ��دور ع�ل�ي�ه��ا،
م � �ن� ��ذ ح � �ل� ��ف ب � � �غ� � ��داد وح� � �ت � ��ى م � �ش� ��روع
ال �ش��رق األوس ��ط ال�ك�ب�ي��ر .وك��ان��ت مرحلة
ال �س �ب �ع �ي �ن �ي��ات وال �ث �م��ان �ي �ن �ي��ات ح��اف �ل��ة
ب��ال �ت �ط��ورات ال �ت��ي ك��ان��ت ت ��دور م��ن ح��ول
دور س��وري��ا وموقعها ،وخصوصًا بعد
ح��رب تشرين وان��دالع ال�ن��زاع األهلي في
لبنان.
ول�ع��ب ال��رئ�ي��س االس ��د م��ن داخ ��ل اللعبة
الدولية ليجنب نفسه دخول مواجهة مع
االط��راف العربية وحلفائها ف��ي املنطقة
مثل ال�س�ع��ودي��ة ،واخ �ت��ار موقعًا وسطًا،
ه��ادن ال�غ��رب ح�ي��ال بعض امل�ل�ف��ات ،لكنه
ل ��م ي �س ��اوم ف ��ي امل �ل �ف��ات االس��اس �ي��ة مثل
ال� �س�ل�ام م ��ع اس ��رائ� �ي ��ل .ورغ � ��م ال �ض �غ��وط
الكبيرة عليه ،اس�ت�ط��اع ان يتجنب خط
السير على طريق الرئيس املصري انور
ال � �س� ��ادات ،وان ي �ل �ع��ب ال� � ��دور ال��رئ �ي �س��ي
تجاه الورقتني اللبنانية والفلسطينية
وي �ت �ح��ال��ف م��ع اي � ��ران ،ف�ي�م��ا ك ��ان ال �غ��رب
وال�خ�ل�ي��ج ي�ض�ع��ان ثقلهما ك�ل��ه م��ن وراء
صدام حسني.
وق��د ح�م��ى االس ��د نفسه ف��ي ه��ذه الفترة
ب � ��أن اق� � ��ام ت �ح��ال �ف��ًا وث �ي �ق��ًا م ��ع االت� �ح ��اد
السوفياتي وش��راك��ة متميزة م��ع اي��ران،
وأخ��ذ ي��ؤس��س للمقاومة ف��ي ل�ب�ن��ان ،من
دون أن يدخل في مواجهات مفتوحة مع
الغرب.
وك��ان ي�ع��رف متى يتصلب وم�ت��ى يبدي
جانب املرونة ،وتمكن بفضل حنكته من
أن يسير لفترة طويلة بني األلغام ،وهو
ي��درك ج�ي�دًا ان دور س��وري��ا غير مرضي
عنه إقليميًا ودوليًا.
ال�ج��دي��د ف��ي ال��وض��ع ال �س��وري ال�ي��وم هو
ام� ��ران .األول م��ا تمخضت ع�ن��ه ال�ح��رك��ة
االح �ت �ج��اج �ي��ة ،ف �ب �ع��دم��ا س ��اد االع �ت �ق��اد
لفترة طويلة ان االص�ل�اح يعني الخبز
قبل الحرية ،كرست التظاهرات عبارتني،
الكرامة والحرية .ومهما يكن من أمر فقد
صار واضحًا أن الضغط الداخلي يعمل
م ��ن اج ��ل ال �ت �غ �ي �ي��ر ،وه ��و ام ��ر ل ��م ي�ن�ك��ره
االس��د ف��ي خطابه األخ�ي��ر ،ب��ل استفاض
ف��ي ش��رح��ه ،وت��وق��ف ط��وي�لا أم��ام آلياته.
واألم� � ��ر ال �ث��ان��ي ه ��و ام �ك��ان �ي��ة ال �ت �ق��اط��ع
ب�ي�ن األج �ن��دت�ين ال��داخ �ل �ي��ة وال �خ��ارج �ي��ة،
م��ن دون أن يعني ذل��ك أن ه��ذا التقاطع
ت��م بترتيب مسبق ،ف��األس��د نفسه أب��دى
تفهمًا للحركة االحتجاجية ،لكن ذلك ال
يعني أن أصحاب االجندة الخارجية لن
ي��رم��وا بثقلهم م��ن أج��ل ت�ق��وي��ة األج�ن��دة
الداخلية إلضعاف الحكم ،لكي يحصلوا
م �ن��ه ع �ل��ى م ��ا أرادوه ف ��ي ال� �س ��اب ��ق م��ن
ً
ت �ن��ازالت .وي�ب��دو الحل ال�ي��وم س�ه�لا ،وال
يحتاج إلى وصفة سحرية ،وهو يتمثل
في قطع الطريق على األجندة الخارجية
م ��ن خ�ل��ال ت �ح��وي��ل االج � �ن� ��دة ال��داخ �ل �ي��ة
ال � � ��ى ه � � ��دف ل� �ك ��ل ال � �س � ��وري �ي��ن م � ��ن اج ��ل
تعزيز مناعة البلد ف��ي وج��ه التدخالت
الخارجية التي بدأت تطل بقوة.

أوباما :خالفات
محتملة مع إسرائيل
ّ
حذر الرئيس األميركي ،باراك
أوباما (الصورة) ،أول من أمس،
من خالفات تكتيكية جديدة
محتملة بني الدولة العبرية
وواشنطن ،لكنه تعهد بتعزيز
سلطات إدارته لخدمة قضية
السالم .وجاءت تصريحات
ً
أوباما ،التي تحدث فيها طويال
عن عملية السالم املعطلة ،خالل
ً
حفل جمع أمواال لحملة إعادة
انتخابه رئيسًا عام ،2012
نظمه األصدقاء الديموقراطيون
إلسرائيل .وقال إن أوقاتًا
صعبة وتحديات تلوح في
األفق في الشرق األوسط في
السنوات القليلة املقبلةّ ،
مشددًا
ً
على أن مبدأ واحدًا ال يتغير،
هو أن حلف الواليات املتحدة
مع إسرائيل «ال يمكن كسره».
قبل أن يضيف« :ستكون
هناك لحظات في األشهر
الستة أو الـ 12أو  24املقبلة التي
يمكن أن تحصل فيها بعض
الخالفات التكتيكية بشأن
طريقة مقاربتنا لهذه املشاكل
الصعبة».
(أ ف ب)

االحتالل يعتقل
 5سوريني من مجدل شمس
اعتقلت الشرطة اإلسرائيلية،
أمس 5 ،مواطنني من قرية
مجدل شمس في هضبة
الجوالن املحتل بشبهة
مشاركتهم في إلقاء حجارة
على قوات االحتالل في ذكرى
النكسة في  5حزيران الجاري
ليرتفع عدد املعتقلني من أبناء
القرية إلى  .20وقالت اإلذاعة
العامة اإلسرائيلية إن الشرطة
تتوقع أن يسلم مواطنان آخران
من مجدل شمس نفسيهما في
وقت الحق ،ألنهما لم يكونا في
بيتيهما خالل حملة االعتقاالت.
(يو بي آي)

 ...ويطالب باستدعاء
االحتياط كل عام
طالب الجيش اإلسرائيلي
بتمكينه من استدعاء قوات
االحتياط بوتيرة أسرع وتغيير
القانون املتعلق بذلك ،بحيث
يسمح له باستدعاء االحتياط
ً
بدال من ّ
ّ
مرة
مرة كل عام
كل ثالثة أعوام بادعاء تزايد
التهديدات التي تواجه إسرائيل.
ونقلت صحيفة «معاريف»،
أمس ،عن ضباط في جيش
االحتالل قولهم إن استدعاء
قوات االحتياط مرة كل ثالث
سنوات يمس بجهوزية الجيش،
إضافة إلى أن ذلك يمس بقدرة
الجنود في االحتياط على تنفيذ
مهمات عسكرية.
(يو بي آي)

